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  The purposes of this study were 1) to explore the tourist attractions, 2) to analyze the 
conditions of the tourist attractions, 3) to find strategies for tourism marketing development, and 
4) to synthesize policies/guideline for establishing proactive tourism marketing strategies in the 
tourist attractions with lessons from loss, accidents and danger of death in the western region, 
through the policy meeting. This research was an integrated research using both quantitative and 
qualitative methods. It also employed techniques of the future research, EDFR. 17 experts were 
first in-depth interviewed, and asked for their opinions. Their opinions were later used for 
developing the questionnaire, which were subsequently distributed to 900 tourists. Then, the 
data was synthesized to form policies/guidelines for establishing marketing strategies for tourism.  
 The research found that, according to the exploration, several tourist attractions with 
lessons from loss, accidents and danger of death in the western region are the historical areas of 
World War II, and are mostly located in Kanchanaburi Province. This is evident by several 
monuments indicating the loss. For these reasons, Kanchanaburi Province was selected as the 
main location of the study.  
 Regarding the analysis of the conditions of the tourist attractions, it is found out that 
economic situation, political situation, and natural disasters affected tourism in this province. The 
researcher also found that the tourist attractions with lessons from loss, accidents and danger of 
death have spiritual values, which can remind the tourists of World War II, and be more than just 
relaxing places.  
 Regarding the proactive tourism marketing, it should not focus on sale promotion 
because it would lead the low quality tourists to this area. On the other hand, they should focus 
on quality rather than quantity of the tourists, and promote the tourism by having events and 
festivals.  
 According to the second confirmatory factor analysis of proactive tourism marketing 
strategies, the model corresponds with the empirical data. The maximum weights of elements 
are of the physical environment of the tourist attractions, presentation channels, sale promotion, 
and prices respectively.  
 Finally, the strategies gained from the policy meeting were synthesized to form 
policies and marketing strategies for tourism. There were five strategies generated as follows:     
1) promotion and tourism development for tourist attractions with lessons from loss, accidents 
and danger of death areas; 2) promotion and quality control of tourist; 3) promotion and support 
to public attractions focusing on presenting the story behind; 4) promotion and the physical 
environment development, and the composition of the attractions to be more appropriate for 
elderly and disabled tourists; and 5) promotion of the sustainable proactive strategies. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเป็นที่มาของเงินตราต่างประเทศและสามารถทํารายได้ให้แก่
ประเทศมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งสูงกว่ารายได้จากการส่งออกสินค้าที่สําคัญ รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งที่มาของ
เงินตราต่างประเทศที่สําคัญที่สุด นํารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาทนับตั้งแต่ปี        
พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่
ภายในประเทศแล้วยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพหลายแขนงก่อให้เกิดการกระจายงานกระจายรายได้
ไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ  
ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่สามารถช่วยลดความตึงเครียดพร้อมๆ กับสร้าง     
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่น อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
บทบาทสําคัญท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ประเทศไทยมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทั้งทางด้านธรรมชาติ ด้านประวัติศาสตร์ 
และทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งความมีมิตรไมตรีของคนไทยที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (อมรรัตน์ วงศ์เป็ง, 2552) นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง เช่น โรงแรมและที่
พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก และสินค้าพ้ืนเมือง ทําให้เกิดการลงทุนการจ้าง
งานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงในหลายๆ ด้าน ทั้งระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และสิ่งก่อสร้างด้านอ่ืน ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551) จากที่กล่าวมาการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจบริการที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้กําหนดให้เป็นปีส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมากขึ้น 

สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทย จากสถิติในปี พ.ศ. 
2555 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 22.3 ล้านคน อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.98 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (กรมการท่องเที่ย , 2556) โดยปรับตัวดีขึ้นทุกกลุ่มตลาด ทั้งทางด้านจํานวน
นักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย เมื่อสิ้นวิกฤตอุทกภัยในประเทศ
ไทย จึงคาดว่ารายได้จากมูลค่าตลาดต่างประเทศ จะมีประมาณ 970,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
25 (ประมาณการจากผลการสํารวจโครงการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยว
ไทย 3 ไตรมาส ของปี 2555) ที่ผ่านมาแม้ว่าเกิดเหตุการณ์ที่บั่นทอนสถานการณ์ การท่องเที่ยวจาก
ความไม่สงบภายในประเทศไทย เช่น การลอบวางระเบิดในพ้ืนที่กรุงเทพฯ การลอบวางระเบิดในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์ชุมนุมจากปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองไทย เป็น
เพียงผลกระทบในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทําให้สิ้นปี 2555 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้า
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ประเทศไทยบรรลุเกินเป้าหมายที่กําหนดว่าจะสร้างรายได้จากมูลค่าตลาดนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 9 หรือมีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (รายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศปี และ
แนวโน้มปี 2555 และแนวโน้มปี 2556) 

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สําคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันพบว่า 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้ความสําคัญมากขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ในยุค
เริ่มต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปี 1950 เป้าหมายของการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม (Classic 
Tourism) มุ่งเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กระบวนการทําการตลาดการท่องเที่ยวและ
การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันเป้าหมายของการดําเนินงานไม่เพียงแต่ให้
ความสําคัญของประเด็นทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ได้เพ่ิมความสําคัญของ “ความยั่งยืน” ควบคู่ไปกับ
การดําเนินงานการตลาดในแบบเดิมทีเ่ป็นการท่องเที่ยวแบบเน้นจํานวน (Mass Tourism) มีแนวโน้ม
ที่จะทําให้ทรัพยากร การท่องเที่ยวถูกทําลาย เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิยมของ
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมาก ในขณะที่ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับ
อยู่อย่างจํากัด ทําให้การท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวเกิดปัญหาทั้งในด้านการทําลายสภาวะแวดล้อม 
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งตกอยู่ในสภาพผู้ป่วยที่ต้อง
ใช้เวลาในการเยียวยา เป็นการเสียโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ย ว ทั้งนี้เนื่องจากขาด        
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการคิดหารูปแบบการท่องเที่ยวประเภทอ่ืนที่
เหมาะสม เพ่ือหานวัตกรรมใหม่ของการท่องเที่ยว ที่สําคัญอีกนัยหนึ่งจะต้องไม่สร้างผลกระทบทางลบ
เหมือนที่แล้วมา โดยมีการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551) จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ เป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมแทนการท่องเที่ยวคุณภาพในความหมายของสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA, Pacific Asia Travel Association) คือ การท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน (Sustainable Tourism และ Eco Tourism) เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม (PATA 60th Anniversary and Conference, 2013) 

ปัจจุบันจึงได้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ขึ้น มีส่วนช่วยจุดประกายให้นักท่องเที่ยว
สร้างแนวคิดในการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยลักษณะเด่นที่เป็น "แก่น" ของ "การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด" 
(Thematic Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถ "เลือก" ได้จริงๆ มิใช่การท่องเที่ยว
ตามกระแสนิยม ซึ่งการเลือกดังกล่าวควรมีแนวความคิดหรือรูปแบบที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกันอยู่
ไม่ว่าจะเลือกในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทของที่พัก รวมถึงการจัดการและการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยว โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งด้านผู้ประกอบการ
และด้านของนักท่องเที่ยวอาจมีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวดังกล่าว เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับนักท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเที่ยว 
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รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดในระยะแรกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ   
การท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานกับธรรมชาติ (Nature Based Tourism) โดยเรียกแตกต่างกัน เช่น        
การท่องเที่ยวเชิงเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Ecotourism) การท่องเที่ยว
เชิงธรณีวิทยา (Geotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นต้น ในอดีตพบว่า
รูปแบบดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) คือ การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเที่ยวแต่ละคณะเข้าไปเที่ยว
แล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว มีความทรงจํา ความปลอดภัย และได้รับประสบการณ์
ใหม่  

นักท่องเที่ยวในโลกนี้มีหลายกลุ่ม บางกลุ่มไม่สนใจความสวยงามของธรรมชาติ หรือ
ประวัติศาสตร์ของสถานที่ ชอบแต่ซื้อของขณะที่อีกกลุ่มชอบตรงกันข้าม ปัจจุบันมีการท่องเที่ยว
ประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตามกระแส แต่มีจํานวนสมาชิกมากขึ้นทุกที นั่นคือ การท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
นิยมไปเยี่ยมสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเพราะอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การฆาตกรรมหรือถูก
โจมตีจากผู้ก่อการร้าย ไปดูซากปรักหักพังต่างๆ หรือไปเพ่ือย้อนรอยเหตุการณ์ ความนิยมในการ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้
เกิดการค้นคว้าวิจัยและตั้งเป็นสถาบัน (Institute for Dark Tourism) ที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล     
แลนคาเชียร์ ประเทศอังกฤษ เพ่ือวิจัยที่มาและผลกระทบเว็บไซต์ของสถาบันนี้ให้ตัวอย่างของสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทนี้ไว้หลายแห่ง เช่น วินาศกรรมถล่มตึกเวิลด์เทรดในปี 2544 สนามกีฬาโคลอสเซียม 
ในกรุงโรมอิตาลี ซึ่งใช้เป็นที่ต่อสู้และประหัตประหารกันของนักรบแกลดิเอเตอร์  และค่ายกักกัน
ชาวยิวในเยอรมัน เมืองซาคราเมนโต้ สหรัฐอเมริกา บ้านพักสําหรับคนชราไร้ญาติที่เคยเป็นสถานที่
เกิดการฆาตกรรมโหดสะท้านโลกในปี 2536 ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม บริษัทนํา
เที่ยวจัดบ้านหลังนี้อยู่ในรายการนําเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมความน่าสะพรึงกลัว ที่นี่เคยเป็น
ของโดโรเธีย พุนเต้ ฉากหน้าเธอเป็นแม่พระที่ดูแลคนชราไร้ญาติ แต่ภายหลังพบว่าเธอฆ่าคนชราไป
ทั้งหมด 7 คนเพ่ือรับเช็คเงินสวัสดิการและนําไปขึ้นเงินเสียเอง เธอถูกตัดสินประหารชีวิต 2 ครั้ง แต่
มาเสียชีวิตในคุกเสียก่อน ปัจจุบัน บาร์บาร่า โฮมส์ และทอม วิลเลียมส์  ซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อ 3 ปีที่
แล้ว และนํามาปรับปรุงใหม่เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในโอกาสต่างๆ ครั้งหนึ่ง อดีตนักสืบจอห์น
คาร์บรีร่า ปัจจุบันได้เกษียณแล้วได้มาร่วมให้ข้อมูลด้วยเขาชี้ให้นักท่องเที่ยวดูว่าห้องนี้เป็นห้องที่พุนเต้
วางยาและฆ่าเหยื่อของเธอ ส่วนที่ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวจํานวนมากจากทั่วโลกหลั่งไหลไปเยี่ยมชมริคูเซน
ทากาตะ ในจังหวัดอิวาเตะของญี่ปุ่น เมืองนี้เกือบหายไปจากแผนที่ในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่ม
ญี่ปุ่นเมื่อปี 2554 ซึ่งก่อนหน้านั้น ชายหาดแสนบริสุทธิ์ป่าสนเก่าแก่ที่เป็นเส้นทางเดินป่าสุดหรูของ
ที่นี่ ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่นที่ทุกคนต้องมาชม ตอนนี้นักท่องเที่ยวกลับมาที่นี่เพ่ือ
ดูผลงานของสึนามิรําลึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตพร้อมจ่ายเงินเพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ มา
บอกเล่าเรื่องราวในครั้งนั้น นอกจากซากปรักหักพังแล้ว นักท่องเที่ยวต่างพากันไปยืนดูต้นสน
มหัศจรรย์ที่เป็นต้นเดียวที่รอดพ้นจากสึนามิครั้งนั้น บริษัทนําเที่ยว ชูอิจิ มัตสึดะ นํานักท่องเที่ยว 24 
คน มาที่นี่เพราะไม่อยากให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเลือนหายไปจากความทรงจํา  และแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งคือ ใจกลางเมืองไครท์เชิร์ชของนิวซีแลนด์ที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ 2 ปีที่ 
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แล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะยังเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ 
การมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นการทํารายได้ให้กับธุรกิจหลายประเภท (มาริสา, 2556) 

ปัจจุบันพบว่ามีรูปแบบการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที่ 1 การท่องเที่ยวเชิง
ปรมาณู (Atomic Tourism) เป็นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของระเบิดนิวเคลียร์ยังรวมถึงพ้ืนที่ที่มีการระเบิด และพาหนะที่บรรทุกระเบิดนั้นๆ   
การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวอาจไม่พบในเมืองไทย แต่ที่เห็นชัด คือ การเยี่ยมชมเมืองฮิโรชิมา และ
นางาซากิ ซึ่งเมืองทั้งสองเคยถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สําหรับการท่องเที่ยว
รูปแบบที่ 2 คือ การท่องเที่ยวรูปแบบพ้ืนที่สังหารและพ้ืนที่ภัยพิบัติ (Black Tourism or Grief 
Tourism) คือ การท่องเที่ยวบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการสังหาร หรือ พ้ืนที่เสี่ยงภัย รวมไปถึงปราสาท
และสนามรบ เช่น คัลโลเดน ใกล้กับอินเวอร์นเนส สก็อตแลนด์ บริเวณที่เกิดภัยพิบัติทั้งที่เกิดจาก
น้ํามือมนุษย์ หรือ ธรรมชาติ เช่น กราวด์ ซีโร่ ในนิวยอร์ค อดีตพ้ืนที่เรือนจํา ปัจจุบันได้เปิดพ้ืนที่ให้
คนทั่วไปได้เยี่ยมชม เช่น เรือนจําเบอร์มาร์ริส ในแองเกิลซี ประเทศสหราชอาณาจักร และสิ่งที่ผู้คนให้
ความสนใจเป็นพิเศษไม่แพ้กัน เช่น ค่ายกักกันเอาชวิตซ์ในโปแลนด์ และเขตเชอร์โนปิในอดีตสหภาพ
โซเวียต หรือ ปราสาทบรานปราสาทโพอินารี่ ในโรมาเนีย การท่องเที่ยวรูปแบบที่ 3 การท่องเที่ยวภัย
พิบัติ (Disaster Tourism) คือ การท่องเที่ยว ณ บริเวณที่เคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจมีการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมด้วย เช่น เหตุการณ์สึนามิ สําหรับการท่องเที่ยวรูปแบบที่ 4 เป็น         
การท่องเที่ยวเสี่ยงภัย (Extreme Tourism or Shock Tourism) คือ รูปแบบการท่องเที่ยวอีก
รูปแบบหนึ่งที่เน้นการท่องเที่ยวในสถานที่อันตราย เช่น ภูเขา ป่า ทะเลทราย ถ้ํา หรือเหตุการณ์ที่
อันตราย ในบางครั้ง (Extreme Tourism) คล้ายกับรูปแบบ (Extreme Sport) เนื่องจากรูปแบบทั้ง
สอง ได้เน้นไปที่ Adrenaline Rush และรูปแบบที่ 5 คือ การท่องเที่ยวเขตพ้ืนที่ทหาร (Militarism 
Heritage Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทหาร หมายถึง การเดินทางเพ่ือเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของทหาร เช่น ค่ายทหารเก่า เขาค้อ ภูหินร่องกล้า หรือ
อนุสรณ์สถานต่างๆ สุดท้ายรูปแบบที่ 6 การท่องเที่ยวสมรภูมิรบ (War Tourism) แนวคิดการท่องเที่ยว
เข้าไปในสมรภูมิรบเพ่ือต้องการรับรู้บรรยากาศสงครามอย่างใกล้ชิด ลักษณะการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ดังกล่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมามีจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสงคราม อาทิ 
เวียดนาม (สงครามเวียดนาม) กัมพูชา เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) 

จากที่กล่าวมา การตลาดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัยเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดที่ต้องทําการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) ที่เป็นตลาดขนาดเล็กมีความจําเพาะเจาะจงสูง แบ่งผู้บริโภคตามอายุตามถิ่นที่อยู่ อาศัย 
อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ รสนิยม พฤติกรรม ฯลฯ การตาย ภัยพิบัติและความทารุณโหดร้าย เป็น
รูปแบบการทําตลาดแบบการตลาดเฉพาะกลุ่ม  ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นเป็นการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย นอกจากต้องมีความโดดเด่นและความแตกต่างของกลุ่มนักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่
เห็นได้ชัดแล้ว ปัจจัยที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในการตลาดเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ความเป็นหนึ่งเดียว ความมีประสิทธิภาพความสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและสร้างความแตกต่างของตลาดการท่องเที่ยวได้ กลุ่มนักท่องเที่ยวยิ่งเจาะจงได้มาก
เท่าไรโอกาสประสบความสําเร็จ (ขายได้) ยิ่งเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

Kazalarska (2002) ได้ระบุว่าสถานที่แห่งความตาย และความหายนะ โศกนาฏกรรม 
ยังคงเป็นแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพสามารถดึงดูดให้คนเดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความ
ตายของบุคคลที่มีความสําคัญทางศาสนา สงคราม สุสาน ค่ายกักกัน สถานที่รอบสังหาร ภัยพิบัติต่างๆ 
เป็นต้น ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น สถานที่ต่างๆ ที่กล่าวมานี้ควรได้รับการออกแบบพัฒนาและเป็นจุด
ขายให้กับประชาชนที่สนใจ เพ่ือเป็นประสบการณ์ผ่านสถานที่จริงในอดีต เป็นการบอกเล่าเรื่องราว
ของผู้รอดชีวิตที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเหตุการณ์นั้นๆ  

จากการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวความโศกเศร้า (Grief Tourism) ของประเทศไทย 
พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ได้ประสบภัยพิบัติ โศกนาฏกรรม สงคราม และความตายหลายแห่ง แต่ที่
มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยว ร่วมไว้
อาลัย เป็นสถานที่ที่มีทั้งความสุข ความเศร้า เคล้าน้ําตา ปะปนกันไป ก่อเกิดโศกนาฏกรรมในวันวาน 
มาวันนี้หลายที่ได้เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติอันยาวนานให้เราได้จดจําและ
ร่วมจารึกความทรงจําอันแสนโหดร้าย จากบทความเรื่อง ไปไหนดี: เที่ยวตามรอยอดีตกับ 8 
โศกนาฏกรรม พบว่า ในประเทศไทยมีสถานที่ที่เกิดโศกนาฏกรรม เป็นจุดจบเรื่องราว หรือ จุดเกิด
เหตุที่คร่าชีวิตให้มาร่วมตามหาร่องรอยอดีตกับสถานที่ประวัติศาสตร์ที่จารึกความทรงจําอันแสน
โหดร้าย คือ 1) เส้นทางรถไฟสายมรณะ อนุสรณ์สถานที่แลกมาจากการทารุณกรรม จังหวัด
กาญจนบุรี 2) อุโมงค์เขาน้ําค้างซ่อนกองกําลังกว่า 4,000 ชีวิตได้อย่างมิดชิดกับความแร้นแค้น 
อุโมงค์ดินเหนียวแห่งนี้เป็นอุโมงค์ที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นจากฝีมือ
มนุษย ์อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง จังหวัดสงขลา 3) สะพานนนทบุรี คดีอาชญากรรมในวงการแพทย์
อันโด่งดัง เหตุปมรักนวลฉวี สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเชื่อมพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เข้ากับตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   4) คุกขี้ไก่ กักขัง
นักโทษที่คิดต่อต้านแต่ต้องทุกข์ทรมานจากขี้ไก่ ตั้งอยู่ที่ตําบลปากแหลมสิงห์ อําเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี 5) เกาะตะรุเตา เกาะกลางทะเลสถานกักกันนักโทษ โดยมีผู้คุมเป็นฉลาม จระเข้ และ
คลื่นลม เกาะตะรุเตา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน ตําบลปากน้ํา  อําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล 6) สะพานสารสินสักขีพยานของความรัก เป็นสะพานที่อยู่ระหว่างจังหวัดพังงาและ
ภูเก็ตเป็นสะพานแรกที่มีการสร้างเพ่ือข้ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต 7)  ศาลพระนางเรือล่ม อนุสรณ์
สถานแห่งความระลึกถึงพระนางอันเป็นที่รักยิ่งขององค์รัชกาลที่ 5 ที่ต้องมาสังเวยชีวิตสิ้นพระชนม์ลง 
ณ กลางแม่น้ําเจ้าพระยา วัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 8) สวนอนุสรณ์ สึนามิบ้านน้ําเค็ม   
ร่องรอยแห่งความสูญเสียเมื่อธรรมชาติเอาคืน ตั้งอยู่ที่ ม.2 บ้านน้ําเค็ม อําเภอบางม่วง ตําบลตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา (นวลแพร, 2556)  

จากการศึกษายังพบว่า ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  เป็นพ้ืนที่ที่สําคัญแห่งหนึ่งใน
สงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ปัจจุบันคน
รู้จักจังหวัดกาญจนบุรีจากภาพยนตร์เรื่อง “Bridge Over the River Kwai” และเรื่อง “The 
Railway Man” ที่สร้างจากเรื่องจริง โดยเล่าถึงความทรมานและผลกระทบของสงครามที่สื่อว่ามนุษย์
ทุกคนล้วนเป็นเหยื่อของสงคราม ไม่มีใครชนะ ไม่มีใครแพ้ มีแต่ผู้สูญเสียเท่านั้น แม้กระทั่งสงครามจบ
ไปแล้ว แต่ความทรมานก็ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ และในบทสรุปตอนท้ายของเรื่องได้ให้แง่คิดที่ว่า  
“บางครั้งความเกลียดชัง ควรหยุดไว้ที่จุดเริ่มต้น” เป็นคําพูดที่ช่วยเตือนสติ เป็นบทเรียนให้มนุษย์
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ปุถุชนที่ชื่นชอบความขัดแย้งว่าในท้ายที่สุด การใช้ความรุนแรงในสงครามด้วยอาวุธหาใช่คําตอบที่
ถูกต้องและหาใช่ทางออกท่ีชอบธรรม การเจรจา การให้อภัย การเสียสละอดทน นี่ต่างหากคือคําตอบ
ของสันติภาพ และนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพ่ือเยี่ยมชม
สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ และร่วมย้อนรําลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น จากการที่ญี่ปุ่นได้ขอเดินทัพ
ผ่านประเทศไทยไปยังประเทศพม่า ผ่านหลายจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก เริ่มที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยเฉพาะที่อ่าวมะนาว เป็นจุดที่มีการสู้รบอย่างทรหดระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับคนไทย สําหรับ
เส้นทางท่ีใกล้ที่สุด คือ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี กองทัพญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ 
เริ่มจากสถานีรถไฟหนองปลาดุก อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟถั่นบูซายัตใน
พม่า  ได้เกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจํานวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟ ทําให้มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวน
มาก ทั้งจากความเป็นอยู่ที่ยากแค้นและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้า ภาพและเรื่องราวของความโหดร้าย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในหลายจังหวัดของภูมิภาคตะวันตก แต่
สําหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทาง
รถไฟสายมรณะ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก สะพานข้ามแม่น้ําแคว สุสานดอนรัก 
สุสานช่องไก่  พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็นต้น  เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรําลึกถึงบรรพบุรุษของเขา และมาท่องเที่ยว  ทําให้มีจํานวน
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภูมภิาคตะวันตกของประเทศไทย   

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การตลาดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งจะพบเพียงแค่งานวิจัยที่ศึกษาถึงเหตุผลว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงมีความนิยม
ไปท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งความสูญเสีย เช่น งานวิจัยของ Niemela, Titta (2010) ได้ศึกษาปัจจัยที่
สร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย: กรณีบ้านแห่ง
ความหวาดกลัว อีกทั้งงานวิจัยของ Philip R. Stone (2011) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการทําวิจัย
รูปแบบใหม่เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ซึ่งจากที่
กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาถึงเหตุผล หรือที่มาของการท่องเที่ยวจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัยทั้งสิ้น  

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย เพ่ือจัดทํากลยุทธ์พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการวางนโยบายพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเป็นการกําหนดตําแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว ให้เจาะ
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด เป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น   
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 สํารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาค

ตะวันตก 
2.2 วิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ

มรณภัยในภูมภิาคตะวันตก 
2.3 จัดทํากลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก

ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมภิาคตะวันตก 
2.4 เพ่ือสังเคราะห์นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกใน

แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัดประชุมนโยบาย (Policy 
Meeting) 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดพ้ืนที่ในการศึกษาเป็นภูมิภาคตะวันตกของ

ประเทศไทยตามการแบ่งภูมิภาคของราชบัณฑิตยสถาน แบ่งภาคตะวันตกประกอบไปด้วย 5 จังหวัด 
ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี แต่ทั้งนี้จากการทบทวนเอกสารเบื้องต้น
พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย มากที่สุดในภูมิภาคตะวันตก  ผู้วิจัยจึงได้วางแผนเจาะลึกแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี มากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ได้แก่ 

3.1.1  สะพานข้ามแม่น้ําแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
3.1.2  ทางรถไฟสายมรณะ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
3.1.3  สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ (สุสานเขาช่องไก่) บ้านเขาปูน 
3.1.4  สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก (สุสานดอนรัก) ตําบลบ้านเหนือ เขตเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี อําเภอเมือง 

3.1.5  ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  
3.1.6  พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก หรือพิพิธภัณฑ์สงคราม (วัดใต้) วัดไชย

ชุมพลชนะสงคราม  
  3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 
วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  กลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยว และนโยบายการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย เป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) 

 
 
 
 

   ส
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3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ และเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีและประสบการณ์จึงนําไปสู่การกําหนดกรอบความคิดใน
การวิจัย โดยผู้วิจัยพบว่าคนได้ซาบซึ้งตราตรึงและถวิลหาอดีตที่ดีและไม่ดี จึงนําไปสู่การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  

4.1 ขั้นการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยใน
ภูมภิาคตะวันตก 

4.2 ขั้นการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีด้านการจัดการการท่องเที่ยวแนวคิด
รูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในประเทศไทย แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด      
การท่องเที่ยว แนวคิดด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย และการวิจัยโดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือหา
แนวโน้มกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก 

4.3 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสกัดองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

4.4 ขั้นการสังเคราะห์นโยบาย / แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัดประชุมเชิง
นโยบาย (Policy Meeting) 

 โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

D2 R2 

แบบสอบถาม 

R1 D1 

 

การวิจัยเอกสารท่ีเกี่ยวกับ 
  - แนวคิดทฤษฏีด้านการจัดการการ
ท่องเท่ียว  
 - แนวคิดรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงรุกในประเทศไทย  
 - แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดการ
ท่องเท่ียว 
  - แนวคิดด้านการท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

 

สกัดประเด็นมาพัฒนาเป็น
แนวสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อ
ศึกษาข้อมูล ด้วยเทคนิค 

EDFR รอบที่ 1 และพัฒนา
แบบสอบถามเพือ่ทํา EDFR 

รอบที ่2 

 

 
 

แนวโน้มกลยุทธ์การตลาด
การท่องเที่ยวเชิงรกุ 

 
การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อสกัด
องค์ประกอบของกลยุทธ์

การตลาดการทอ่งเที่ยวเชิงรุก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน

จากความสูญเสีย อบุัติภยั 
และมรณภัย 

 

 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
 

กลยุทธก์ารตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียน

จากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภยั 

 

สังเคราะห์นโยบาย/แนวทาง
ในการวางกลยุทธก์ารตลาด
การท่องเท่ียวเชิงรุกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อบุัติภัย และ

มรณภัย 
 

 
 
 

จัด Policy Meeting 
 

นโยบาย/แนวทางในการ
วางกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อบุัติภัย และ

มรณภัย 
 

ข้ันตอนท่ี 4 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 1 

 

 
สํารวจแหล่งทอ่งเที่ยวทีม่ี
บทเรียนจากความสูญเสีย 

อุบัติภัย และมรณภัยในภูมภิาค
ตะวันตก 

 

 
 

แบบสํารวจ 
Survey 

 

 
แหล่งทอ่งเที่ยวที่มีบทเรียนจาก

ความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยทีเ่ป็นพื้นที่เป้าหมาย 

In-depth interviews 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1 ได้กลยุทธ์เพ่ือนํามาพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมภิาคตะวันตก 
5.2 นําข้อมูลที่ได้รวบรวมและนําเสนอแนวทางในการวางนโยบายพัฒนาการตลาดการ

ท่องเที่ยว เชิงรุกแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาค
ตะวันตกเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป 

5.3 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์เพ่ือแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนธุรกิจต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลความสําเร็จที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

6.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย (Thai Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากที่หนึ่งไป
ยังอีกท่ีหนึ่งโดยใช้เส้นทางที่มิได้ใช้อยู่เป็นปกติประจําวัน และมีระยะทางไม่ต่ํากว่า 60 กิโลเมตร หรือ
ออกไปนอกเขตจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาของตน เพ่ือประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหา
ความรู้ การบันเทิงหรือการอ่ืนใด (หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และคณะ, 2530: 55) ในที่นี้หมายถึง 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย 

6.2 ส่วนประสมทางการตลา (Marketing Mix) หมายถึง กระบวนการ หรือ องค์ประกอบ
ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย มี 9 ประการ ประกอบไปด้วย    

  6.2.1  สินค้า และ บริการ (Tourism Product) หมายถึง สินค้าและบริการทาง   
การท่องเที่ยวที่นําเสนอแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบไปด้วย ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว สินค้าและของที่ระลึก สถานบริการต่างๆ เป็นต้น ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ในที่นี้หมายถึง สินค้า และ บริการ ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

  6.2.2  ราคา (Tourism Price) หมายถึง จํานวนเงินที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจ่ายใน
การซื้อหรือใช้บริการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับคุณค่าและประโยชน์ของสินค้า และบริการ ราคามักจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลท่องเที่ยวและตามอุปสงค์หรือพฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในที่นี้หมายถึง ราคาของสินค้า และ บริการ ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัย 

  6.2.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Tourism Place) หมายถึง กระบวนการและวิธีการ
จําหน่ายสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวที่ไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยอาจเลือกจําหน่ายเอง
หรือผ่านตัวแทนจําหน่าย (Agent) ต่างๆ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือสําราญ ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจ
โรงแรม ฯลฯ นิยมใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทางจัดจําหน่าย เช่น การจําหน่ายตั๋วโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticketing) เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง กระบวนการและวิธีการจําหน่ายสินค้า และ
บริการทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

   ส
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  6.2.4 การส่งเสริมการขาย (Tourism Promotion) หมายถึง วิธีการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวโดยนิยมใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเอกสาร แผ่นพับ คู่มือการท่องเที่ยว หรือผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยว
ปัจจุบันนิยมการส่งเสริมการตลาดที่เน้นการตลาดเพ่ือสังคมและความยั่งยืนไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในที่นี้หมายถึง การส่งเสริมการขาย ของแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

  6.2.5 บุคลากรทางการท่องเที่ยว (Tourism People) หมายถึง พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เช่น 
มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานประจําสํานักงาน เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง บุคลากร
ทางการท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

  6.2.6 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Tourism Physical Environment) หมายถึง 
บรรยากาศขณะที่ซื้อขายสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว และในขณะที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ เช่น 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรม รวมถึงการตกแต่งภายในและ
บรรยากาศโดยรอบเป็นต้น ในที่นี้หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

  6.2.7 การจัดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Tourism Packaging) หมายถึง การนํา
องค์ประกอบย่อยต่างๆ ของสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวมารวมกันอย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดรายการนําเที่ยวแบบเหมาจ่าย การกําหนดราคามักจะรวมค่าใช้จ่ายหลักที่
จําเป็นไว้แล้ว เช่น ค่าเดินทางค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าประกันภัย 
เป็นต้น ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ
แพคเกจทัวร์ได้เป็นอย่างดี ในที่นี้หมายถึง การจัดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ของแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

  6.2.8  ความร่วมมือทางธุรกิจ (Tourism Partnership) หมายถึง การประสาน      
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้หมายถึง หมายถึง การประสานความร่วมมือ
ระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

  6.2.9  อํานาจ (Tourism Power) หมายถึง อํานาจในการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรม ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในที่นี้หมายถึง หมายถึง อํานาจ
ในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย  

6.3  การตลาดเชิงรุก หมายถึง การตลาดที่มีเป้าหมายเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์บางอย่าง 
โดยทั่วไปจะเป็นการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งที่เป็นเป้าหมาย นอกจากส่วนแบ่งการตลาด
แล้ว การตลาดเชิงรุกยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก กลุ่มตลาดระดับบนและ
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กลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีสูง ในที่นี้หมายถึง หมายถึง การตลาดเชิงรุกของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

6.4  Dark Tourism หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยเช่น ทางรถไฟสายมรณะ ช่องเขาขาด สะพานข้ามแม่น้ําแคว เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยว

ที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.  แนวคดิเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
2.  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
3.  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการตลาดการท่องเที่ยว  
4.  แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
5.  แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงรุก 
6.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว 

7.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์  
8.  ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
9.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
Lennon and Foley (2000) เป็นบุคคลแรกที่ใช้คําว่า Dark Tourism โดยตั้งชื่อ

หนังสือว่า Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster Biran et al. (2011)    
Lennon and Foley (2000) ให้ความหมายของคําว่า Dark Tourism ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่รวมถึง
การนําเสนอและการบริโภคสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความตายและภัยพิบัติโดยตรงหรือมิฉะนั้นอาจเป็น
สถานที่ที่สร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ 

นอกจากคําว่า Dark Tourism นักวิชาการท่านอื่นๆ ได้ใช้คําที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน 
เช่น Black Spots Tourism (Rojek, 1993) หรือ Thana Tourism (Seaton, 1996) หรือ Morbid 
Tourism (Blom, 2000) นอกจากนี้ยังมีคําอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคําว่า Dark Tourism ซึ่งเน้นไปใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความตาย เช่น Holidays in Hell, Milking the Macabre (Stone, 2005) 

Rojek (1993) เสนอคําว่า “Black Spots Tourism” หมายถึง สถานที่ฝังศพ หรือ 
สถานที่ที่ผู้มีชื่อเสียงเสียชีวิต หรือ เป็นสถานที่ที่คนจํานวนมากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์
สําคัญและได้รับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ที่ James Dean 
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ หรือ สถานที่จุดเทียนที่ระลึก Elvis Presley ที่ Graceland 

Blom (2000) เสนอคําว่า “Morbid Tourism” หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจ
ในเรื่องของการเสียชีวิตอย่างกะทันหันและเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมาก 

Seaton (1996) นําเสนอว่า Dark Tourism มีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่สมัยยุคกลางแต่มี
การพัฒนาอย่างมากในช่วงปลายศตวรรษที่18 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 เช่น การเดินทางไป Battlefield 
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of Waterloo Seaton (1996: 240) นําเสนอคําว่า “Thana Tourism”  หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งๆ ซึ่งมีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือเกี่ยวข้องเพียงบางส่วนในการสัมผัส
กับความตายอย่างแท้จริงหรือเชิงสัญลักษณ์ (Actual or Symbolic Encounter with Death)  และ
นําเสนอว่าสามารถแบ่งกิจกรรมของ Dark Tourism เป็น 5 ประเภท ได้แก่    

1.  การเดินทางเพ่ือเป็นพยานในเหตุการณ์ที่สาธารณชนเสียชีวิต (Travel to Witness 
Public Enactments of Death) เช่น สถานที่ที่เกิดภัยพิบัติ 

2. การเดินทางเพ่ือให้ได้ไปเห็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มคน 
(Travel to See the Sites of Individual or Mass Deaths after They Have Occurred) ซึ่งนับ
รวมแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น Gallipoli Batter Fields, Auschwitz Death Camps, 
Cambodia’s Killing Fields บ้านของฆาตกร สถานที่ที่ผู้มีชื่อเสียงเสียชีวิต  

3. การเดินทางไปยังสถานที่เพ่ือเป็นการระลึกถึง (Travel to Memorials or Internment 
Sites) เช่น สุสาน อนุสาวรีย์ ห้องฝังศพใต้ดิน 

4.  การเดินทางเพ่ือให้ได้เห็นหลักฐานหรือสิ่งแทนสัญลักษณ์ของการเสียชีวิตในสถานที่ที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์การเสียชีวิต (Travel to See Evidence or Symbolic 
Evidence of Death at Unconnected Sites) เช่น The Royal Armouries ที่เมือง Leeds 
สหราชอาณาจักร 

5.  การเดินทางเพ่ือไปเป็นพยานในการจําลองเหตุการณ์การเสียชีวิตที่เคยเกิดขึ้น 
(Travel to Witness Re-Enactments or Simulation of Death) เช่น เทศกาลประวัติศาสตร์ที่
จําลองเหตุการณ์สงครามครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ 

Biran et al. (2011) เสนอมุมมอง 3 แนวทางในการศึกษา Dark Tourism คือ Supply 
Perspective, Demand Perspective Integrated Supply and Demand Perspective 

Supply Perspective and Demand Perspective เป็นการทําความเข้าใจในเชิง
พรรณนา (Descriptive Understanding) ในขณะที่ Integrated Supply and Demand Perspective 
เป็นการทําความเข้าใจในเชิงทดลอง (Experiential Understanding) 

1.  Supply perspective  
  Lennon and Foley (2000) เสนอว่า Dark tourism คือ การเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับความตาย ภัยพิบัติ และสิ่งเลวร้าย Stone (2006) เสนอว่า เป็นการเดินทางไปยัง
สถานที่ที่เก่ียวขอ้งกับความตาย ความเจ็บปวด และความสยดสยอง 

  Apostolakis (2003) เสนอว่า Supply Perspective เป็นการมองที่ให้ความสําคัญ
กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต (Stone, 2006) เสนอว่า มุมมองนี้ทําให้เกิด
การศึกษาสํารวจสถานที่ท่ีมีความเก่ียวข้องกับความตาย ตั้งแต่สถานที่ให้ความรู้สึกมืดมนอย่างเบาบาง 
(The Lightest Sites) คือ สถานที่ที่เป็น Dark Fun Factories หมายถึง  สถานที่เชิงพาณิชย์หรือ
สถานที่บันเทิงที่เก่ียวข้องกับความตาย เช่น  Dracula tourism ประเทศโรมาเนีย  หรือเส้นทาง Jack 
The Ribber Walks ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ไปจนถึงสถานที่ที่ให้ความรู้สึกความมืดมิด 
(The Darkest Sites) เป็นสถานที่ที่ความตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับอิทธิพลทางการเมือง หรือ มโนคติ 
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(Ideological Influence) มักจะให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่ผู้เยี่ยมเยือน เช่น Genocide Camp 
ในประเทศกัมพูชา หรือ Auschwitz เป็นสถานที่ท่ีมีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก 

2.  Demand perspective 
  Demand Perspective เป็นการมองที่ให้ความสําคัญกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว  

เช่น Seaton (1996) เสนอว่า Dark Tourism คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งๆ ซึ่งมี
แรงจูงใจที่เก่ียวข้องทั้งหมดหรือเกี่ยวข้องเพียงบางส่วนในการสัมผัสกับความตายอย่างแท้จริงหรือเชิง
สัญลักษณ์ (Actual or Symbolic Encounter with Death)  มุมมองนี้มีข้อด้อยในการมองข้าม
ความเป็นจริงที่ว่านักท่องเที่ยวอาจไม่ได้มีความสนใจหรือแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความตายใน        
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้น (Biran et al., 2011)  เช่น  จากการศึกษาของ Teye and 
Timothy (2004) และ Timothy and Teye (2004) พบว่า  นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกันและอเมริกัน
ผิวขาวที่เดินทางท่องเที่ยวไปยัง Slavery Sites ในประเทศกานา ไม่มีความสนใจที่เกี่ยวข้องกับ   
ความตายในการเดินทางท่องเที่ยวและการศึกษาของ Hughes (2008) พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางไป 
Tuol Sleng Museum ในประเทศกัมพูชา อาจเป็นเพราะเป็นสถานที่ได้รับการแนะนําหรือนําเสนอ
ว่าต้องไป (Must see site) 

3.  Integrated Supply and Demand Perspective 
  Integrated Supply and Demand Perspective เสนอแนวคิดว่า  นักท่องเที่ยวที่

เดินทางไปยัง Dark Sites อาจจะสนใจหรือรู้สึกเกี่ยวพันกับสถานที่ในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก    
ความตาย (Austin, 2002; Smith and Croy, 2005; Teye and Timothy, 2004)  จากการศึกษา
ของ  Ryan and Kohli (2006) นําเสนอว่า การท่องเที่ยวของหมู่บ้าน Te Wairoa ในประเทศ
นิวซีแลนด์  เป็นหมู่บ้านที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความตายและความโหดร้ายทารุณ  ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการโปรโมทว่ามีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ดังนั้น จึงควรเรียกว่าเป็น Grey Tourism Supply มากกว่าเป็น Dark Tourism  
แนวคิด Integrated Supply and Demand Perspective นี้เป็นแนวคิดของงานวิจัยที่เกิดขึ้นในยุค 
Post-Modern ซึ่งเน้นแนวคิดแบบ Subjective มากกว่า Objective (Collins-Kreiner, 2010) 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เกิดขึ้นโดยพระดําริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับ
เมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2467 และได้จัดตั้ง "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย" ขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดตั้งขึ้นโดยพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 นั้น มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น
ส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จําเป็นต้องปรับปรุงอํานาจ
หน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2522 จึงได้มีการร่าง
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อย่อว่า 
"ททท." 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

รูปแบบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ  คือ การท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ดังนี้ (กลุวรา สุวรรณพิมล, 2552: 36 – 37) 

1.  การท่องเที่ยวในประเทศ  (Domestic Tourism) 
   เป็นการท่องเที่ยวภายในเขตแดนของประเทศของตน ส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์เป็น

ยานพาหนะในการท่องเที่ยว เนื่องจากสะดวกในการแวะชมตามรายทางที่ขับผ่าน การท่องเที่ยว
ภายในประเทศเป็นที่แพร่หลาย เพราะเศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้คนมีรายได้
เพ่ิมขึ้นจึงมีกําลังที่จะเสียค่าใช้จ่ายและมีค่านิยมของสังคมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปโดย
ถือว่าการท่องเที่ยว คือ รางวัลชีวิต 

2. การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  (International Tourism) 
   เป็นการเดินทางท่องเที่ยวจากประเทศที่อาศัยอยู่ไปยังประเทศอ่ืน ส่วนใหญ่ถ้าเป็น

ประเทศในแถบยุโรป นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปทางรถยนต์หรือรถไฟ แต่หากประเทศใดไม่อยู่ติด
เขตแดนมักจะนิยมเดินทางโดยทางอากาศหรือทางน้ํา ผู้ที่ใช้บริการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับกลาง มีตําแหน่งงานระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือเป็นผู้บริหารและหัวหน้า
งานในระดับช่างฝีมือ มีรายได้เพียงพอที่จะแบ่งส่วนเป็นค่าใช้จ่ ายในการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

   2.1 Outbound Tour หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากประเทศของตน
ไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืน ๆ ที่ตนสนใจ เช่น คนไทยเดินทางออกไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆ  

   2.2 Inbound Tour หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอ่ืนๆ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศหนึ่ง เช่น นักท่องเที่ยวประเทศต่างๆ เดินทางเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยว (McIntosh and Goeldner, 2002: 25, อ้างถึง
ใน วารัชต์, 2552: 29 - 33) 

รูปแบบการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 (Tourism Product and Activities) เป็น     
การท่องเที่ยวในสมัยโลกไร้พรมแดน นอกจากคํานึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ยัง
คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda 21) เป็นกรอบใน   
การจัดการ จึงเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) โดย
คํานึงถึงหลักการ 4 ประการ คือ 

1.  การดําเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตความสามารถการรองรับของธรรมชาติ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรม          
การท่องเที่ยว 

2.  การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (เอกลักษณ์และอัตลักษณ์) 

3.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ ยว ที่มีผลกระทบต่อระบบนิ เวศ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว 

4.  การประสานความต้องการและกําหนดแผนงาน ทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู่ของสังคม
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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1.  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบด้วย 
   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มี เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้     
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2547, อ้างถึงใน พิมพรรณ สุจารินพงค์, 2553) 

  กิจกรรมหลัก 
1. กิจกรรมการเดินปุา (Hiking / Trekking) 
2. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) 
3. กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวีดิโอ เทปเสียงธรรมชาติ  (Nature 

Photography, Video Tapping and Sound of Nature Audio Taping) 
4. กิจกรรมส่องนก/ ดูนก (Bird Watching) 
5. กิจกรรมศึกษาถํ้า/ เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring/ or Cave Visiting) 
6. กิจกรรมศึกษาท้องฟูาและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation) 
7. กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing) 
8. กิจกรรมพายเรือแคนู เรือคายัค เรือบด เรือใบ (Canoeing / Kayak / Browbeating / 

Sailing) 
9. กิจกรรมดําน้ําชมปะการังน้ําตื้น (Snorkel Skin Diving) 

  10. กิจกรรมดําน้ําลึก (Scuba Diving) 
  กิจกรรมเสริม 

1. กิจกรรมชมทิวทัศน์ธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ (Relaxing) 
2. กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ (Terrain / Mountain Biking) 
3. กิจกรรมปีนเขา/ ไต่เขา (Rock Climbing / or Mountain Climbing) 
4. กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์  (Tent Camping) 
5. กิจกรรมเครื่องร่อนขนาดเล็ก (Hang Glider) 
6. กิจกรรมล่องแพยาง/ แพไม้ไผ่ (White Water Rafting) 
7. กิจกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร (Picnicking) 
8. กิจกรรมเที่ยวน้ําตก  (Waterfall Visits / Waterfall Exploring) 
9. กิจกรรมวินด์เสิร์ฟ  (Windsurfing)  

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่าง
มีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่ เกี่ยวข้องภายใต้การจัด             
การสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษา ระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ เดินปุาชมธรรมชาติ ปุาบนเกาะ ปุาชายหาด ปุา
ชายเลน การดําน้ําดูปะการัง เป็นต้น 
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  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็นหินผาลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ําน้ํารอด ถ้ําหินงอกหินย้อย เพ่ือดูความงามภูมิทัศน์
ที่มีความแปลกของ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ประเภทต่าง ๆ และซากบรรพ
ชีวินหรือฟอสซิล ได้ความรู้ มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตสํานึก
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 
  1.1 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
พ้ืนที่เกษตร สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์ เพ่ือชื่นชมความงาม
ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น 

 หลักเกณฑ์การกําหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ 

 2.  มีความพร้อมในการบริหารจัดการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มี
อํานวยการความสะดวกเบื้องต้น มีเคาน์เตอร์บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจําหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม การบริหารจัดการในลักษณะเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีความปลอดภัยต่อการเดินทาง 

  3.  มีการจัดการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปกลับทางเดิม เส้นทางเป็น
แบบวงรอบหรือวงกลม ระยะตั้งแต่ 1 กิโลเมตรขึ้นไป 

  4.  มีปูายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว 

  5. มีแผนที่และคู่มือนําเที่ยวประกอบปูายสื่อความหมาย เ พ่ือให้ความรู้ต่อ
นักท่องเที่ยว 

  6.  มีการกําหนดความสามารถในการรับรองพ้ืนที่ จํานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งต่อ
วัน 

   1.2 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก 
จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟูาแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริยจักรวาล มี
ความรู้ความประทับใจความทรงจําและประสบการณ์เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐาน การท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน 

2.  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) 
   การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง

ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณค่าทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เช่น 
โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน 
และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมเพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว
ได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
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  การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ได้รับ
ความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรม
ต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นบน
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรม  โดย
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 

  การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/ Village Tourism) หมายถึง      
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
มีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

3.  รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  (Special Interest Tourism) 
ประกอบด้วย 

   3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ
และเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษา
คุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพ่ือทํากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและ / หรือการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรับคําปรึกษาแนะนําด้านสุขภาพ  
การ ออกกําลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบประคบสมุนไพรการฝึกปฏิบัติสมาธิตลอดจนการตรวจ
ร่างกายการรักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ เป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตสํานึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพ่ือ
เรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สดชื่น
ผ่องใสเป็นการเพ่ิมพูนพละกําลังให้สมบูรณ์แข็งแรง  ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุลและ
ภายหลังการท่องเที่ยวสามารถนํากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ (กองอนุรักษ์ , 2544) 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความงาม 
(Health Beauty and Spa) 

   3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา  (Edu-Meditation Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมี
การฝึกทําสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมี
จิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย เช่น การทําอาหารไทยการนวดแผนไทย รําไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรม
ไทย   เป็นต้น 

   3.3 การท่องเที่ยวเ พ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย  (Ethnic 
Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชน
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เผ่าต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น 
เพ่ือประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ด้วยการมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตสํานึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

   3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือเล่นกีฬา
ตามความถนัดความสนใจในประเภทกีฬา เช่น การดําน้ํา กอล์ฟ ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโต้คลื่น 
สกีนํ้า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่
เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน มีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

  3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง เป็นการท่องเที่ยวที่
สนุก ตื่นเต้นเร้าใจ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะ
พิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้วจะได้รับความทรงจํา  ความประทับใจ ความปลอดภัย และได้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยว   

  3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm stay) 
หมายถึงการท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบใช้ชีวิตร่วมกับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ แบบใกล้ชิดกับ
ครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพ่ือที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับ
ประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นท่ียั่งยืน 

  3.7 การท่องเที่ยวพํานักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มที่เหมาะสําหรับกลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลายหลังเกษียณอายุจากการทํางานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่าง
แดนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห้าของชีวิตคือ การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย  
3 – 4 ครัง้ต่อปี คราวละนานๆ อย่างน้อย 1 เดือน 

  3.8  การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel)  หมายถึง การจัดนําเที่ยวที่ถูก
จัดขึ้นเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ  (มีความเป็นเลิศ) ในการ
ขายสินค้านั้นๆ ตามเปูาหมายหรือเกินเปูาหมาย เช่น กลุ่มตัวแทนขายประกันชีวิต กลุ่มผู้แทนบริษัท
จําหน่ายรถยนต์  ผู้แทนบริษัทจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟูา จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขาย
สินค้าประเภทนั้นได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจําหน่ายในประเทศตั้งเปูาหมายไว้  เป็นการให้รางวัลและ
จัดนําเที่ยว  โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้
ร่วมเดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่ 2 – 7 วัน เพ่ือพาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจ
เป็นรายการนําเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนําเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

  3.9 การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม ย่อมาจาก (MICE หมายถึง M = Meeting, I = 
Incentive, C = Conference, E = Exhibition) เป็นการจัดนําเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัด
ประชุม มีรายการจัดนําเที่ยวก่อนการประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการนําเที่ยวหลังการประชุม 
(Post-Tour) โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไปทั่วประเทศ เพ่ือบริการให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมโดยตรง หรือสําหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยว
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วันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ
ท่องเที่ยว 

  3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่อง เที่ยวคัดสรร
รูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นํามาจัดรายการนําเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
แตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่  2 – 7 วันหรือมากกว่านั้น เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ 
(Agro-Historical Tourism)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure Travel)  การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (Geo- Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม  (Agro-Cultural Tourism) เป็นต้น 

   นอกจากนี้ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมทําให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ขึ้นมา เช่น Green Tourism ที่คนมา
ท่องเที่ยวจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น การท่องเที่ยวในเกาะสมุย หรือ 
War tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช่น การท่องเที่ยวสะพานข้าม
แม่น้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี หรือ Volunteer Tourism ที่นักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครมาช่วยทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในสถานที่และเดินทางท่องเที่ยวต่อ เช่น การที่มีอาสาสมัครมาช่วยงาน     
สึนามิในประเทศไทย เป็นต้น 

   การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด: ผลิตซ้้า หรือ นวัตกรรมใหม่ (ฉัตรเฉลิม, 2551: 1-16) 
   แนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่นับวันยิ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

หลายประเทศต่างให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในอันดับต้น ๆ เนื่องจากเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สามารถสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ประชาชนเป็นจํานวนมาก 

  การเดินทางท่องเที่ยวในอดีตเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ "มวลชน"  (Mass 
Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยว ให้ความสําคัญกับแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ในขณะที่ทรัพยากรด้าน  
การท่องเที่ยวหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับอย่างจํากัดรูปแบบดังกล่าว
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการทําลายสภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือหานวัตกรรมใหม่
ของการท่องเที่ยวที่สําคัญจะต้องไม่สร้างผลกระทบทางลบให้การท่องเที่ยว มีการจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลจึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดขึ้น
เป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะจัดรูปแบบการท่องเที่ยวได้หลากหลายขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจและความสนใจในแต่ละบุคคลเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับนักท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

  การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่มีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวสร้างแนวคิดในการท่องเที่ยว
มากขึ้นโดยลักษณะเด่นที่เป็นแก่นของการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด  (Thematic Tourism) นั้นก็คือ 
จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้จริงๆ มิใช่การท่องเที่ยวตามกระแสนิยม    
การเลือกดังกล่าวควรมี Concept หรือ Theme ที่สอดคล้องหรือเก่ียวข้องกันอยู่ไม่ว่าจะเลือกในเรื่อง
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ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทของที่พักรวมถึงการจัดการและการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการท่องเที่ยวโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายทั้งด้านผู้ประกอบการและด้านของนักท่องเที่ยว
อาจมีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวดังกล่าว 

   การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด 
   การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด ในระยะแรกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ       

การท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานกับธรรมชาติ (Nature Based Tourism) โดยมีการเรียกขานแตกต่างกัน 
อาท ิ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศทางทะเล เช่น การเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองกระบี่เรื่อยไปที่เกาะลันตา สิ่งใหม่ที่
เกิดขึ้น ณ พ้ืนที่ดังกล่าว คือ แนวที่พักอนุรักษ์ในแวดล้อมของปุาโกงกางและหมู่บ้านชาวเลที่เกาะ
กลางตลอดจนบ้านทุ่งหยีเพ็งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) คือ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่
เป็นหินผาลานหินทราย อุโมงค์โพรงถ้ําน้ําลอด ถ้ําหินงอกหินย้อยเพ่ือดูความงามภูมิทัศน์ที่มี       
ความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลกศึกษาธรรมชาติของหินดินแร่ต่างๆ และฟอสซิล 

  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่
เกษตรกรรมสวนเกษตรวนเกษตรสวนสมุนไพรฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือชื่นชมความสวยงาม
ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร เช่น กรณีของฟาร์มโชคชัยที่ให้คนเข้ามามีส่วนร่วม
นักท่องเที่ยวไม่เคยเห็นนมวัวมาก่อนแต่หากครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสเดินเข้าไปในฟาร์มแล้วได้รีดนมวัว
จริงๆ  

  การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ เกิดขึ้นในแต่ละวาระ  ส่วนประเภท          
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้เช่นกันโดยมี
รูปแบบที่เด่นได้แก่ 

  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

  การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
คือ การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้นได้รับความ
เพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อการยอมรับนับถือการเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ  

  การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) เป็น       
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมี
ความโดดเด่น 
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  การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) คือ 
การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของชนกลุ่ม
น้อยหรือชนเผ่าต่าง ๆ  

  การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) หมายถึง    
การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนาหาความรู้สัจธรรมแห่งชีวิต มี 
การฝึกทําสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน 

  ในอดีตเราพบว่ารูปแบบดังกล่าวส่วนใหญ่จัดเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
(Adventure Travel) คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่
นักท่องเที่ยวแต่ละคณะเข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นหวาดเสียวผจญภัยมีความทรงจํา
ความปลอดภัยและได้ประสบการณ์ใหม่แต่ ณ ปัจจุบันยังมีหลายรูปแบบ เช่น 

  1. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงปรมาณู (Atomic Tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของระเบิดนิวเคลียร์ นอกจากนี้อาจรวม
ไปถึงยานพาหนะหรือบริเวณท่ีเกิดระเบิด ตัวอย่างการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวอาจไม่พบในเมืองไทย
แต่ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ การเยี่ยมชมพ้ืนที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งเมืองทั้งสองเคยถูกทิ้งระเบิด
นิวเคลียร์เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 

 2. รูปแบบการท่องเที่ยวพ้ืนที่สังหารและพ้ืนที่ภัยพิบัติ (Black Tourism or Grief 
Tourism) คือ การท่องเที่ยว ณ บริเวณท่ีเกี่ยวข้องกับการสังหารหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัยรวมไปถึงปราสาท
และสนามรบเช่น Culloden near Inverness, Scotland; บริเวณที่เกิดภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากฝีมือคน
หรือธรรมชาติ เช่น Ground Zero in New York; อดีตพ้ืนที่เรือนจําซึ่งปัจจุบันได้เปิดพ้ืนที่ให้คน
ทั่วไปได้เยี่ยมชม เช่น เรือนจํา Beaumaris ใน Anglesey, Wales. และสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเป็น
พิเศษ ไม่แพ้กัน เช่น ค่าย Auschwitz ใน Poland, และเขต Chernobyl ในอดีตสหภาพโซเวียตหรือ 
Bran Castle, Poienari Castle in Romania 

 3. รูปแบบการท่องเที่ยวภัยพิบัติ (Disaster Tourism) คือ การท่องเที่ยว ณ บริเวณที่
เคยเกิดภัยพิบัติธรรมชาติโดยการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวอาจมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมด้วย 
เช่นเหตุการณ์สึนามทิี่ผ่านมา 

 4. รูปแบบการท่องเที่ยวเสี่ยงภัย (Extreme Tourism or Shock Tourism) คือ 
รูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการท่องเที่ยวในสถานที่อันตราย เช่น ภูเขา ปุา ทะเลทราย 
ถ้ําหรือเหตุการณ์ที่อันตรายในบางครั้ง Extreme Tourism คล้ายกับรูปแบบ Extreme Sport 
เนื่องจากรูปแบบทั้งสองได้เน้นไปที ่"Adrenaline Rush"  

 5. รูปแบบการท่องเที่ยวเขตพ้ืนที่ทหาร (Militarism Heritage Tourism) เป็น     
การท่องเที่ยวที่ให้ผู้สนใจได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมเขตพ้ืนที่ทหารซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่เฉพาะ ดังที่ทราบใน
อดีตว่าเขตพ้ืนที่ทหารห้ามเข้า มาเป็นพ้ืนที่ทหารยินดีต้อนรับซึ่งในบางพ้ืนที่อาจมีกีฬา Extreme 
Sport ร่วมด้วย เช่นเขตพ้ืนที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ที่มีบริการกีฬา Paint Ball ให้กับผู้ที่
สนใจ 

 6. รูปแบบการท่องเที่ยวอวกาศ (Space Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในสถานีอวกาศ
รวมถึงการเดินทางโดยยานอวกาศซึ่งการเดินทางรูปแบบดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 
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 พัฒนามาสู่ยุค Hybrid 
 Hybrid คือ รูปแบบผสมผสานหลายรูปแบบหลายลักษณะเข้าด้วยกันโดยที่โดดเด่น 

ได้แก่ Volun Tourism หรือที่เรียกว่าการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์โดย  Volun 
Tourism เป็นการผสมผสานระหว่างการให้บริการในรูปอาสาสมัคร (Voluntary Activities) เช่น 
การปลูกปุา การสอนภาษาอังกฤษ การสร้างโรงเรียน การทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติกับการเดินทาง
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และนันทนาการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 เจาะจงเฉพาะกลุ่ม 
 การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจะให้ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษซึ่ ง

รูปแบบดังกล่าวมีหลากหลายรูปแบบแต่ที่โดดเด่นมากได้แก่ 
 การท่องเที่ยวของกลุ่มอพยพ (Diaspora) โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 3 

แบบ คือ (1) การเดินทางกลับบ้านเกิดเพ่ือศึกษาทําความเข้าใจกับบรรพบุรุษและเข้าร่วมในด้าน    
การเรียนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน (2) เป็นการเดินทางเพ่ือไปซื้อทรัพย์สินที่ดินบ้านและเพ่ือการลงทุน 
ซ่ึงการมีรายได้ที่มากกว่าในประเทศใหม่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดหรือ
ลงทุนในประเทศของเขาได้มากขึ้น (3) การเดินทางท่องเที่ยวไปเทศกาลและงานประเพณีต่างๆ ใน
บ้านเกิดตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดของกลุ่มผู้ทํางานในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

 การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ (Pop-Culture Tourism or Movie Tourism) 
หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อันเป็นผลเนื่องมาจาก
สถานที่นั้นถูกนําเสนอผ่านจอภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ที่ได้รับชมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการท่องเที่ยว
ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง “The Lord of The Rings” 

  การท่องเที่ยวตามแหล่งเสียงเพลง (Music Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยว
ตามเมืองหรือหมู่บ้านที่มีการแสดงงานนักท่องเที่ยวอาจมีส่วนร่วมในหมู่บ้านดังกล่าว เช่น กรณี
หมู่บ้านGlastonbury, เมือง Glasgow สําหรับในประเทศไทยเทศกาลดนตรีที่สําคัญได้แก่ Hua- Hin 
Music Festival โดยจัดขึ้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิง
แนวคิดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่น่าจับตามองเพราะนอกจากความลึกซึ้งในแง่ของ
เนื้อหาที่ได้รับจากการท่องเที่ยวยังเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวด้วยและ
สิ่งที่ได้รับเพ่ิมขึ้นคือการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพช่วยลด        
การทําลายแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชนที่มีเหลืออยู่น้อยในปัจจุบันให้สามารถดํารงอยู่ได้ต่อไปจนตก
ทอดไปถึงชนรุ่นหลัง 

   ตัวอย่างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด 
   การท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี (Archaeological Tourism) 
  เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแนวใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยจากการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยเน้นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมถึง
การท่องเที่ยวในพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ 
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 การท่องเที่ยวเชิงปรมาณู (Atomic Tourism) 
   เป็นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ  

ระเบิดปรมาณู การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่ที่มีการระเบิดและพาหนะที่บรรทุกระเบิดนั้นๆ  
   การท่องเที่ยวเชิงการอ่าน (Bookstore Tourism) 
   เป็นรูปแบบย่อยของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการท่องเที่ยวประเภทนี้อาจจัด

ร่วมกันระหว่างโรงเรียน ห้องสมุด กลุ่มนักอ่านและองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น โดยอาจจัดเป็น
รายการนําเที่ยวภายใน 1 วัน ซึ่งมีลักษณะท่องเที่ยวไปทั่วเมืองเพ่ือตามรอยร้านหนังสือ 

   Child Sex Tourism 
   CST - Child Sex Tourism เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมโครงการต่อต้าน

การล่วงละเมิดทางเพศในเยาวชน 
   การท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism) 
   การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่แตกแขนงออกมาจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ลักษณะของ Community Based Tourism มุ่งเน้นการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนศึกษาวัฒนธรรม   
ความเชื่อและมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน 

   Dark Tourism 
   หรืออาจเรียกว่า Black Tourism หรือ Grief Tourism เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่

เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่ยากลําบาก หรืออาจมีการเสียชีวิต โดยหมายรวมถึงปราสาทและ
สมรภูมิรบ 

   การท่องเที่ยวเชิงทันตกรรม (Dental Tourism) 
  เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นเรื่องการรักษาสุขภาพฟันนอกเหนือไปจาก

ระบบประกันสุขภาพท่ีนักท่องเที่ยวมีอยู่ 
   การท่องเที่ยวเชิงยาเสพติด  (Drug Tourism) 
   หมายถึง การเดินทางเพ่ือซื้อและใช้ยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวที่กฎหมายอนุญาตใน

ขณะที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถซื้อและใช้ยาเสพติดในประเทศของตนได้การท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นที่
นิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุต่ํากว่า  21 ปี ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้
สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   การท่องเที่ยวเชิงโศกนาฏกรรม  (Disaster Tourism) 
   หมายถึง การท่องเที่ยวในบริเวณที่เพ่ิงเกิดโศกนาฏกรรมโดยอาจมาในรูปแบบของ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยดังกล่าว 
   การท่องเที่ยวเชิงเสี่ยงภัย  (Extreme Tourism) 
   เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย เช่น ภูเขา ปุา ทะเลทรายและ

ถ้ําหรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง หมายรวมถึงกีฬาประเภท Extreme โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือความสะใจการหลั่งสาร Adrenaline และการยอมรับในความเป็นมืออาชีพสําหรับกีฬาประเภท 
Extreme 
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   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 
   รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นให้การศึกษานักท่องเที่ยวและให้ความสําคัญกับ

ชุมชนท้องถิ่น 
   การท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์  (Garden Tourism) 
  เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์

(Botanical Garden) หรือสถานที่ที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์พฤกชาติ 
   การทอ่งเที่ยวเชิงเพศที่สาม(GLBT Tourism) 
   Gay Lesbian Bisexual and Transgender หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวไปยัง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้การยอมรับเพศที่สามหรือการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมเทศกาลเฉพาะที่จัดขึ้นเพ่ือ
เพศท่ีสามโดยเฉพาะ 

   การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกแผ่นดิน (Heritage Tourism) 
   เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยมี

ลักษณะสําคัญที่เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือดื่มด่ํากับอดีต เช่น คลองเก่า รางรถไฟสมรภูมิรบเก่า ตลอดจน
การเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษ 

  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health Tourism)  
   เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความสมบูรณ์ทางกายและใจ โดยกิจกรรมของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ครอบคลุมเรื่องการล้างพิษการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนั่งวิปัสสนาการฝึกโยคะ 

   การท่องเที่ยวเชิงวรรณกรรม  (Literary Tourism) 
   เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวย่อยของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

โดยเป็นการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่จริงที่ปรากฏในนวนิยายหรือสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้
นักเขียนสร้างสรรค์นวนิยายขึ้น 

   การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทหาร (Militarism Heritage Tourism) 
   หมายถึง การเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของ

ทหาร เช่น ค่ายทหารเก่าเขาค้อภูหินร่องกล้าหรืออนุสรณ์สถานต่างๆ  
   การท่องเที่ยวเชิงดนตรี (Music Tourism) 
   หมายถึง การเดนิทางไปยังเมืองต่างๆ เพ่ือชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลทางดนตรี 
   Pop-culture Tourism 
   คือ การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ปรากฏในงานประพันธ์ภาพยนตร์เพลงหรือสื่อบันเทิง

อ่ืนๆ ที่กําลังได้รับความนิยมในขณะนั้นๆ  
   Poverty Tourism หรือ Poorism หรือ Pro Poor Tourism 
   เป็นการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ด้อยพัฒนาเพ่ือทัศนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่

ยากจน เช่น ในอินเดีย เอธิโอเปีย หรือแม้แต่สถานที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเฮอร์ริเคน
หรือ สึนาม ิเช่น เมืองหลุยเซียนา ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญหลังถูกทําลายล้างจากเฮอร์ริ
เคนแคทรินา 
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   การท่องเที่ยวเขตชนบท / เมือง (Rural / Urban Tourism)  
   เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ชนบทเป็นจุดขายส่วนใหญ่ Rural Tourism จะครอบคลุม

กิจกรรมท่องเที่ยวหลักๆ คือ การชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ เช่น การประมง การทําสวนอาจ
เรียกว่าเป็น Homestay ก็ได้ 

   Rural Tourism จะเสนอคู่กับ Urban Tourism คือ การท่องเที่ยวในเขตเมืองเน้น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมือง เช่น การชมพิพิธภัณฑ์ การชมเมือง การช็อปปิ้ง อย่างไรก็ตามต้องมีการ
จัดแบ่งประเภทของเมืองตามลักษณะเด่น เช่น เมืองประวัติศาสตร์ เมืองผ่าน เมืองหลักทางการ
ท่องเที่ยว เมืองชายทะเลเป็นต้น 

   Sex Tourism 
   คือ การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางเพศกับหญิงขายบริการ (หรือชายขายบริการ) เข้า

มาเก่ียวข้องและนักท่องเที่ยวประเภทนี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ร่ํารวย 
   Slow Travel 
   คือ การท่องเที่ยวเนิบช้าไม่เร่งรีบเน้นความละเมียดละไมโดยให้ความสําคัญกับ

กิจกรรมต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารการเดินทางเมื่อรูปแบบ Slow Travel เริ่มได้รับความนิยม
จึงได้มีการขยายผลไปสู่เรื่องที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เช่น Slow Hotel/ Slow Package 

   Village Tourism หรือ Village Based Tourism 
   วัตถุประสงค์ คือ การผลักดันให้การท่องเที่ยวตามหมู่บ้านชนบทดูวิถีชีวิตประเพณี

การแต่งกายความเชื่อ 
   War Tourism 
   เป็นคําที่สื่อใช้เรียกแนวคิดการท่องเที่ยวเข้าไปในสมรภูมิรบเพ่ือต้องการรับรู้

บรรยากาศสงครามอย่างใกล้ชิดลักษณะท่องเที่ยวในรูปแบบ War Tourism ในช่วงเวลาที่ผ่านมามักมี
จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสงคราม อาทิ เวียดนาม (สงครามเวียดนาม) 
กัมพูชา เป็นต้น  เมื่อระยะเวลาล่วงเลยไปพบว่า War Tourism หมายถึง การแอบเข้าไปสังเกตการณ์
ในสถานที่อันตราย หรือสถานที่ต้องห้ามอีกด้วยนักท่องเที่ยวจํานวนมากถูกจับกุมในพ้ืนที่สงคราม 
เช่น ในอิสราเอล เลบานอน พม่า อัลจีเรีย และโคลัมเบีย นอกจากนี้ยังมีนักข่าวอิสระหลายรายที่เรียก
ตนเองอย่างติดตลกว่าเป็น “War Tourism” (เช่น นายพี.เจ. โอรอร์คนักข่าวอิสระชื่อดัง) รวมถึง
ทหารรับจ้างที่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวอย่างในกรณีนายไมเคิลฮอร์ที่ได้ปลอมตัวเป็นสมาชิกกลุ่ม
ภาคีฟรอธโบลวเวอร์ระหว่างภารกิจเข้ายึดพื้นท่ีประเทศเซเชลส์ 

   Water Tourism 
   คือ การท่องเที่ยวทางเรือในวันหยุดเพ่ือทัศนาจรที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วบางครั้งอาจ

เดินทางไปท่าเรือที่หรูหรา หรือเพียงจอดเรือเพ่ือรับประทานอาหารกลางทะเล หรือเดินทางไปทํา
กิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วยเรียกอีกชื่อว่า Boating-Holiday 

   Wildlife Tourism 
   เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาที่เป็นมิตรต่อสัตว์ปุาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่ว

โลกการท่องเที่ยวประเภทนี้ คือ การเฝูาดูอิริยาบถของสัตว์ปุาในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
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   Wine Tourism 
   เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือจุดประสงค์ในการชิมบริโภคหรือซื้อไวน์จากแหล่งผลิตโดยตรง

หรือสถานที่ใกล้เคียงการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ส่วนมาก คือ การเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์สวนองุ่น
ภัตตาคารที่เสิร์ฟไวน์ชนิดพิเศษหรือการเยี่ยมชมงานเทศกาลไวน์ต่าง ๆ  

   Sacred Travel หรือ Metaphysical Tourism 
   คือ การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่กําลังเติบโตขึ้นในตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว

ชนิดนี้ได้รับความสนใจจากผู้เชื่อในลัทธิ New Age ส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยกลางคนโดยนํานักท่องเที่ยว
ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่ีเชื่อกันว่ามีความลึกลับทางจิตวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 

 Shark Tourism 
   เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งในเชิง Ecotourism โดยริเริ่มจากแนวคิดที่จะสนับสนุนให้

สังคมเห็นคุณค่าของปลาฉลามมากข้ึนนักท่องเที่ยวไม่ใช่จะได้เห็นแต่เพียงปลาฉลามที่ถูกจับมาเพ่ือฆ่า
และตัดอวัยวะบางส่วนไปขายหากแต่จะได้สัมผัสกับปลาฉลามเป็นๆ ที่มีชีวิตอยู่ในท้องทะเล 

  Space Tourism 
   เป็นการบริการที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้โดยนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินจํานวน

มหาศาลเป็นค่าเชื้อเพลิงกระสวยอวกาศและบินขึ้นไปชมทัศนียภาพบนอวกาศ 
  Sports Tourism 
  คือ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเพ่ือไปชมการแข่งขันกีฬาโดยรวมถึงนักกีฬา

ที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน 
 Sustainable Tourism 
 คือ การท่องเที่ยวที่มีเจตนาจะสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อสภาพแวดล้อมและ 

วัฒนธรรมของผู้อาศัยในชุมชนนั้น ๆ แต่ยังสามารถเพ่ิมงานเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนได้ 
 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการตลาดการท่องเที่ยว  
การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่

มีคุณลักษณะพิเศษต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน การตลาดการท่องเที่ยวจึงแตกต่างจากการตลาด
ของสินค้าทั่วไปอ่ืน ๆ ด้วย ได้มีผู้ให้คําจํากัดความเก่ียวกับการตลาดการท่องเที่ยวไว้หลายความหมาย 
ดังนี้ 

โคลตแมน (Coltman, 1989) กล่าวว่า องค์การท่องเที่ยวแห่งโลก (World Tourism 
Organization) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวว่า เป็นปรัชญาของการจัดการ
ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยการวิจัย การพยากรณ์ และการเลือกสรรสินค้าทาง    
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับตลาด โดยบรรลุวัตถุประสงค์และให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

มิดเดิลตัน (Middleton, 1994) ได้ให้ความหมายของการตลาดการท่องเที่ยวว่า เป็น
การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว และการจัดองค์ประกอบที่สําคัญของอุตสาหกรรม        
การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ โดยให้ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือ
ในการเชื่อมโยง 
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Middleton (1998) ได้อธิบายว่า การท่องเที่ยวเป็นสินค้าบริการ ที่มีลักษณะแตกต่าง
ออกไปจากสินค้าโดยทั่วไป กล่าวคือ เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เป็นสินค้าที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ขาย
ได้ การผลิตสินค้าบริการและการให้บริการต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น การดําเนินการด้านการตลาด
การท่องเที่ยวจะประสบความสําเร็จได้ ก็ต่อเมื่อทั้งองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกันว่าจะต้องดําเนินการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ความสามารถของสินค้าที่องค์กรนั้นมีอยู่ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยว ต่างก็ได้ให้ความหมายของ
การตลาดการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน  ดังนี้ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 59) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว
สามารถแยกได้ดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
   1.1  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Tourist Attractions) ที่ได้รับการพิจารณาและ

เลือกสรรว่าอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ และเหตุการณ์สําคัญ หรือ โอกาสพิเศษ โดยจําแนก
อย่างละเอียด  

   1.2 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเดินทาง ยานพาหนะ โครงสร้างพ้ืนฐาน
การควบคุมการเดินทาง และยานพาหนะในการเข้าออก ระยะเวลา ความถี่ในการให้บริการ อัตรา
และการเก็บค่าผ่านทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญต่อราคาค่าเดินทางด้วย 

   1.3 สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ ณ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พักแรม ภัตตาคาร 
การคมนาคมขนส่งในท้องถิ่น สินค้าอุปโภคต่างๆ  

   1.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น กอล์ฟ เรือใบ สกี 
   1.5 การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ให้บริการ ชมรม 

สมาคม ที่เก่ียวข้อง 
   1.6 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ และ     

ความคาดหวังให้แก่นักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์และการคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
และการได้ยินได้ฟังจากสื่อมวลชน ซึ่งมักจะเป็นภาพในอดีตมากกว่าปัจจุบัน และคงอยู่ในจิตใจของ
นักท่องเที่ยวตลอดเวลา ภาพลักษณ์จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว
มาก ถ้ายังมีภาพลักษณ์ที่เป็นลบ ผู้ประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้องปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
และบริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนความเอาใจใส่และความร่วมมือของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

2. ราคา ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีหลายระดับ ไม่สามารถกําหนดได้ว่าราคาใด
ถูกต้องเหมาะสมที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจพยายามสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและบริการ
เพ่ือดึงดูดลูกค้าเปูาหมายต่างกลุ่มกัน เช่น ในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน นักท่องเที่ยวจะจ่ายค่าที่พัก  
ต่างๆ กัน เพราะเลือกใช้ที่พักแรมต่างประเภทกัน มีทั้งพักในโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และแคมป์ 
นอกจากนี้ ราคายังแตกต่างกันตามฤดูกาล ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ 
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3.  ช่องทางการจัดจ้าหน่าย โดยศูนย์ข้อมูลส้าหรับนักท่องเที่ยว  สํานักงาน           
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โรงแรม บริษัทนําเที่ยว 

4.  การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ ความสําคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความร่วมมือในการอนุรักษ์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (Eco – Tourism) มากขึ้น โดยการเลือกใช้ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดทั้ง 4 ประเภท คือ 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขายตามลักษณะนักท่องเที่ยว
กลุ่มเปูาหมาย 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ได้เสนอว่าการเสนอขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสามารถพิจารณา
ได้ดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่สร้างความพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเปูาหมายได้มากที่สุด เป็นจุดขายหลักโดยพิจารณาว่าลูกค้ามี
ความต้องการจําเป็น (Core Needs) ที่คล้ายคลึงกัน และคู่แข่งขันก็รู้ถึงความต้องการนี้เช่นเดียวกัน 
เช่น ห้องพักในโรงแรมในการวางแผนการตลาด ควรใช้ภาพลักษณ์ (Image) มาเป็นตัวช่วยในการ
เสริมสร้างให้สินค้าเป็นที่รู้จักเหนือกว่าคู่แข่งขัน เช่น การออกแบบห้องพักในโรงแรม การออกแบบ
ตกแต่งภายในจะเน้นศิลปะแบบตะวันตก หรือ ศิลปะแบบไทย เพ่ือให้ลูกค้าประทับใจจนกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ (Tangible Product) และมีจุดเด่นอื่น ๆ ขยายออกไปจากจุดขายหลัก 

 2. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่ลูกค้า
คาดว่าจะได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับเมื่อมาซื้อสินค้าและบริการ เช่น การได้รับการบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรม ได้แก่ ห้องอาหาร สระว่ายน้ํา สถานที่ออกกําลังกาย โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ การบริการอาหารในห้องพัก (Room Service) สถานที่จอดรถ ความสะดวกสบาย
ต่างๆ และความปลอดภัย 

3.  ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง สินค้าและบริการเสริมที่ลูกค้า
จะได้รับเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการซื้อสินค้า อาจเป็นผลิตภัณฑ์การบริการเสริมหรือ ข้อเสนอพิเศษแบบ
ใดก็ได้ที่ผู้ผลิตคิดขึ้นและมอบให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการขายผลิตภัณฑ์หลัก เช่น บริษัทนําเที่ยวแถม
รายการนําเที่ยวแบบเลือกซื้อ (Optional Tour) เพ่ิมเติมในโปรแกรม โรงแรมแถมอาหารเช้าหรือ
อาหารเย็น 1 มื้อ ให้แก่ลูกค้าที่มาพักในโรงแรมหนึ่งในเครือ สายการบินเพ่ิมรายการอาหารราการ
ภาพยนตร์ในเครื่องบินให้เลือก ชําระเงินด้วยบัตรเครดิต บริการรถรับส่ง การบริการของร้านปลอด
ภาษี (Duty Free) ในสนามบิน การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ
เสริมนี้ เป็นจุดขายเสริมที่ธุรกิจใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันช่วยสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าอย่าง
ชัดเจน และดึงดูดใจลูกค้าให้ใช้บริการมากขึ้น 

4.  ศักยภาพผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบเพื่อ 
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต รูปแบบของการบริการใหม่ๆ ที่ลูกค้าไม่

คาดหวังว่าจะได้รับ หรือสร้างความพอใจ แปลกใจ ตื่นเต้น ประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เริ่มมาใช้บริการ 
เช่น พนักงานโรงแรม สามารถจําชื่อลูกค้า สามารถทักทายและเสนอสิ่งที่ลูกค้าชอบได้ ถึงแม้ว่าจะเคย
มาพักเพียงครั้งเดียว การบริการรับลูกค้าที่สนามบินในช่วงที่มีลูกค้าน้อยโดยโรงแรมตรวจสอบ
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เที่ยวบินลูกค้าจะมาล่วงหน้าเอง การบริการซื้อขายตั๋วเครื่องบินโดยเอทีเอ็ม บัตรเครดิต การให้ข้อมูล
ด้วยระบบสารสนเทศ เป็นการพัฒนาคุณภาพ การผลิตให้ดีขึ้น 

การเสนอขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็นลักษณะเฉพาะ (Features) และผลประโยชน์
หรือจุดเด่น (Benefits) ของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และถือว่าเป็นผล
คุ้มค่าของทั้งสองฝุาย คือ ผู้ประกอบธุรกิจได้กําไร และลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 

วินัย ไชยทอง (2547: 94) ได้กล่าวว่า การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง 
แนวความคิดหรือปรัชญาทางด้านการจัดการที่มุ่งเน้นไปสู่ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 
โดยอาศัยการวิจัยตลาด การพยากรณ์ การคัดเลือกทรัพยากรการท่องเที่ยวที่กําลังอยู่ในความต้องการ 
เพ่ือให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดในการเสนอบริกการแก่นักท่องเที่ยวตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ จะ
เห็นได้ว่าจากคําจํากัดความข้างต้นนี้ การตลาดของการท่องเที่ยวมีจุดเน้นสําคัญ 3 ประการ คือ 

 1. มุ่งเน้นในประเด็นที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 2. ความต้องการของนักท่องเที่ยวทราบได้โดยการวิจัยตลาดและการพยากรณ์ความ

ต้องการของตลาดในอนาคต 
 3. แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทรัพยากรการท่องเที่ยว คือ ความชอบหรือไม่

ชอบของ 
นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลมากต่อการนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายของธุรกิจการ

ท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ตลาดการท่องเที่ยวยังหมายถึง 
1. การกําหนดความต้องการสินค้า (Products) และบริการ (Service) 
2. กําหนดขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ  
3. กําหนดราคาตามอัตราการแข่งขันของตลาดและกําไรที่ต้องการจะได้ 
 4. คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปสู่

นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 211) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

การให้บริการ เป็นประเภทของการซื้อบริการโดย ไม่มีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะทําการศึกษา
จะต้องทราบว่าลักษณะโดยทั่วไปของการบริการได้แก่อะไรบ้าง จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดดังนี้ 

 1. ไม่สามารถจับต้องได้  (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็นได้ ผู้ซื้อต้อง
พยายามวางเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์จากบริการที่เขาจะได้รับเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
การซื้อในแง่ของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือ วัสดุที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์ ราคา สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ผู้ขายบริการจะต้องจัดหาเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น 

 2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิต
และการบริโภคในขณะเดียวกัน ทําให้การขายบริการอยู่ในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 

 3. ไม่แน่นอน  (Variability) ลักษณะของบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายบริการ
เป็นใคร คุณภาพของการให้บริการข้ึนอยู่กับสภาพจิตใจในขณะนั้น 
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 4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้  (Perishability) บริการไม่สามารถผลิตแล้วเก็บไว้ได้เหมือน
สินค้าอ่ืน ถ้าความต้องการสม่ําเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่
แน่นอน จะทําให้เกิดปัญหาขึ้น 

ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546: 77) ได้กล่าวถึงการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแตกต่าง
จากการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ผู้บริโภคไม่ได้สัมผัสสินค้า
ก่อนตัดสินใจซื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบ่งแยกไม่ได้ การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สูญเสียได้ ดังนั้นการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ปัจจัยที่ต้องนํามาพิจารณาในการพัฒนาการตลาดอย่างหนึ่ง คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสาร 
ต่างๆ สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงประชากรอย่างแพร่หลาย จะมีส่วนสนับสนุนให้ประชากร
เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น  ทําให้ประชากรมีความสามารถในการเดินทางได้มาก
ยิ่งขึ้น และนิคม จารุมณี (2536: 201) ได้ให้ความหมายการตลาดการท่องเที่ยวว่า ประกอบด้วย 5 
ประการคือ 1) การกําหนดความต้องการของสินค้า และบริการ 2) กําหนดขั้นตอนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการนั้นๆ 3) กําหนดราคาตามอัตราการแข่งขันของตลาดและกําไรที่ต้องการจะได้  4) คัดเลือก
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย   
5) การขายการท่องเที่ยว  

 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546)  ได้อธิบายว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
(The Service Marketing Mix) หรือ 7’Ps เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเปูาหมาย มีองค์ประกอบ 
7 ประการดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเป็น 
หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัส
ได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน
หรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้ ซึ่งการกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องคํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)  

1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชน์พื้นฐานรูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเปูาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายการผลิต 
(Product Line) 

2.  ราคา (Prince) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้า
คุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งการกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา ต้องคํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

2.1 คุณค่าที่รับรู้ (Perceive Value) ในสายตาของลูกค้า พิจารณาการยอมรับของ
ลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น 

2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 การแข่งขัน 
2.4 ปัจจัยอื่นๆ  

3.  การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดเปูาหมาย คือ สถาบันตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง 
การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้า การจัดจําหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือ
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธ์ในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และ (หรือ) กรรมสิทธิ์
ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด 

  ในระบบช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือ
ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม อาจจะใช้ช่องทางตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และใช้
ช่องทางอ้อม จากผู้ผลิต ผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด หมายถึง
งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัย   
การผลิต และสินค้าสําเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือสนองความต้องการของ
ลูกค้า การกระจายสินค้าที่สําคัญมีดังนี้ การขนส่ง  การเก็บรักษา การคลังสินค้า และการบริหาร
สินค้าคงเหลือ 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ
ต้องการเพื่อเตือนความจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก     ความเชื่อ
และพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพ่ือ
สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ทํา
การขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช่คน (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมี
หลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่ องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือ     
การติดต่อสื่อสาร การตลาดแบบประสมประสานกับ (Integrated Marketing Communication: 
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IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดหมายร่วมกันได้    
โดยเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สําคัญมี ดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising)  
 การโฆษณาเป็นการติดต่อสื่อสารโดยใชส้ื่อ (Media) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อสื่อสาร

กับกลุ่มผู้รับข่าวสารจํานวนมาก (Mass Selling) เพ่ือเป็นการส่งข่าวสารและเสนอขายสินค้าหรือ
บริการ อาจจะอยู่ในรูปแบบการแจ้งข่าวสาร การจูงใจให้เกิดความต้องการ หรือการเตือนความทรงจํา 
ทั้งในรูปแบบที่ผ่านสื่อมวลชน และส่งโดยตรงไปยังผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมาย สามารถระบุผู้อุปถัมภ์
รายการ คือ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายสินค้า ที่โฆษณาได้โดยผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับ
สื่อโฆษณา 

4.2 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  
 การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมการตลาด จัดหาสิ่งจูงใจที่มีค่าพิเศษสําหรับ

ผู้บริโภค ผู้จัดจําหน่าย และหน่วยงานขาย เพ่ือกระตุ้นให้ขายสินค้าได้ หรือเป็นกิจกรรมการตลาดซึ่ง
เพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในเวลาที่จํากัด และจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ 

4.3 การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว (Publicity and Public Relations) 
 การประชาสัมพันธ์ เป็นความพยายามในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี

ต่อองค์การ หรือผลิตภัณฑ์ โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนต่างๆ เผยแพร่ข่าวสารที่ดี สร้าง
ภาพพจน์ของการเป็นบริษัทท่ีดี โดยการสร้างเหตุการณ์และเรื่องราวที่ดี 

 การให้ข่าว เป็นการสร้างข่าวเกี่ยวกับบุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการผ่านสื่อ
กระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อเกี่ยวกับ 
องค์การ ผลิตภัณฑ์ หรือนโยบายบริษัท โดยผ่านสื่อซึ่งอาจไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเงินก็ได้ 

4.4 การตลาดขายตรง (Direct Marketing) การตลาดทางตรง เป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งของการส่งเสริมการตลาด หรือเป็นการติดต่อสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภคเปูาหมายเพ่ือให้
เกิดการตอบสนองโดยตรงในทันที โดยไม่รวมการขายโดยพนักงานขายที่ทําการขายตรงให้แก่ลูกค้า 
เช่น การใช้แคตตาล็อก จดหมายตรง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น 

4.5 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การขายโดยใช้พนักงานขาย 
เป็นการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม  
เล็ก ๆ ของบุคคล กับลูกค้า หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร โดยพนักงานเพ่ือจูงใจให้บุคคลเกิดการ
ตัดสินใจซื้อ โดยเป็นการติดต่อโดยตรงแบบเผชิญหน้ากัน 

5.  กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการส่งมอบคุณภาพใน         
การให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) มี
การวางระบบและออกแบบกระบวนการให้บริการเป็นอย่างดี มีขั้นตอนที่อํานวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้ามากที่สุด ลดขั้นตอนที่ทําให้ลูกค้ารอนาน จัดระบบการไหลของงานบริการให้มีอุปสรรคน้อย
ที่สุด กลยุทธ์ที่สําคัญ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกระบวนการของการบริการที่
ดี จึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ รวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอน
การติดต่อสอบถามการบริการ การเจรจาและการตกลง การบริการเมื่อมีคําสั่งซื้อ รวมถึงการบริการ
หลังการขาย 
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6. บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน (Employees) ต้องอาศัยการคัดเลือก 
(Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติ ที่สามารถสนองลูกค้า 
มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร บุคคลเป็นสิ่ง
สําคัญในการสร้างความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ และมีอิทธิพลต่อการที่จะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ ใช้
หรือไม่ใช้บริการของผู้บริโภค 

7. สิ่งนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management (TQM) ) ในรูปแบบของการให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า (Customer-Value Proposition) เป็นองค์ประกอบโดยรวมของธุรกิจบริการที่ลูกค้า
สามารถมองเห็น และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และตัดสินใจซื้อบริการได้ เช่น อาคารสํานักงาน
ของผู้ให้บริการ ทําเลที่ตั้ง การตกแต่งสํานักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้
ในการดําเนินงาน ระบบจัดการและการบริหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความสะอาด ความรวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นภาพลักษณ์การให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ได้ และเกิดความเชื่อมั่น
ในบริการทีไ่ด้รับ 

 
5.  แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงรุก 

การตลาดเชิงรุก คือ การตลาดที่มีเปูาหมายเพื่อบรรลุเปูาประสงค์บางอย่าง โดยทั่วไปจะ
เป็นการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งที่เป็นเปูาหมาย นอกจากส่วนแบ่งการตลาดแล้ว การตลาด
เชิงรุกยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซึ่งกลุ่มลูกค้าเปูาหมายหลัก กลุ่มตลาดระดับบน และกลุ่มลูกค้าที่มี
ความภักดีสูง (สุวิมล แม้นจริง, 2546) 

รูปแบบของการตลาดเชิงรุก 

การจู่โจมซึ่งหน้าเป็นการโจมตีแบบตรงๆ ที่ต้องมีการรวบรวมเอาสรรพกําลังและ
ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมดที่มีอยู่ โดยเฉพาะเม็ดเงินที่ถือเป็นทรัพยากรหลักทุกๆ หน่วยงานในองค์กร
จะต้องทํางานอย่างหนักเพ่ือเตรียมตัวจู่โจม ตั้งแต่ฝุายการตลาดไปจนถึงฝุายผลิต และยังเกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาที่เข้มข้นเพ่ือประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้มีการทุ่มเทพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็น
อาวุธในการโจมตีคู่แข่งในส่วนที่เป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะ บ่อยครั้งที่เป็นความพยายามที่จะ "ปลดปล่อย" 
กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย (ออกจากการครอบงําของสินค้าคู่แข่ง) แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลยุทธ์แบบจู่
โจมซึ่งหน้ามักจะพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก เนื่องจากเหตุผลสองประการ หนึ่งคือ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง 
ทรัพยากรที่มีคุณค่าหลายอย่างต้องถูกระดมมาใช้และสูญเสียไปในการทําสงคราม ข้อที่สอง กลยุทธ์
แบบนี้มักจะไม่ประสบผลสําเร็จ ในกรณีที่ฝุายตั้งรับสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรเพ่ือมาสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวได้ทันเวลา ข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์ของฝุายบุกจะหมดไปในทันที เราจําเป็นจะต้องแข็งแกร่ง
กว่าคู่ต่อสู้ จริงๆ แล้วมีตัวอย่างอยู่มากเช่นกัน (ทั้งการแข่งขันในเชิงธุรกิจและสงคราม) ที่ฝุายตั้งรับ
สามารถต้านทานผู้บุกรุกที่กล้าแข็งกว่าได้ ดังนั้นกลยุทธ์จะเหมาะสมกับการใช้ก็ต่อเมื่อ สินค้าในตลาด
ค่อนข้างเหมือนกัน มูลค่าของแบรนด์ต่ํา ความภักดีของลูกค่าต่ําความต่างของสินค้าไม่มาก คู่แข่งมี
ทรัพยากรจํากัด และผู้โจมตีมีทรัพยากรมาก 
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วิธีโอบล้อม (กลยุทธ์ตีโอบ) กลยุทธ์นี้ค่อนรู้จักกันดี แต่ไม่ชัดเจนนักในแง่ของการเป็นกล
ยุทธ์เชิงรุก การโอบล้อมคู่แข่งทําได้สองทางด้วยกัน หนึ่งต้องพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับของ
คู่แข่ง และให้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวดึงเอาส่วนแบ่งการตลาดมาจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งปล่อยให้มัน
อ่อนแอทําให้เสื่อมความนิยม และถึงเวลาของการโอบล้อม ถ้ากระทําได้สําเร็จอย่างลับๆ จะช่วย
หลีกเลี่ยงปัญหาความยุ่งยากได้มาก อีกด้านหนึ่งการโอบล้อมจะกระทําที่ตลาดเฉพาะกลุ่มแทนที่จะ
เป็นผลิตภัณฑ์ ผู้จู่โจมจะขยายกลุ่มตลาดที่จะค่อยๆ โอบล้อมและครอบคลุมตลาดของคู่แข่ง การเข้า
ยึดพื้นที่ทีละเล็กละน้อยจะช่วยให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดจากเปูาหมาย และกลยุทธ์โอบล้อมจะใช้ได้ใน
เงื่อนไข ได้แก่ กลุ่มตลาดไม่ได้ถูกแบ่งอย่างชัดเจน ตลาดบางกลุ่มไม่ค่อยจะมีการแข่งขันมากนัก ผู้
โจมตีมีทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก ผู้โจมตีมีทรัพยากรเพียงพอที่จะใช้ในการ
ดําเนินการกับกลุ่มตลาดหลายกลุ่มพร้อมๆ กัน และผู้โจมตีมีโครงสร้างองค์กรแบบไม่รวมศูนย์ 

วิธีก้าวกระโดด กลยุทธ์นี้จะเป็นการสลายกําลังคู่ต่อสู้ไปพร้อมๆ กับความสามารถใน 
การแข่งขัน ในสมรภูมิธุรกิจจะหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสร้างแบบจําลองธุรกิจใหม่ๆ 
เป็นกลยุทธ์แห่งการปฏิวัติที่ฝุายรุกจะเป็นผู้เขียนกฎในการแข่งขันขึ้นใหม่ เช่น การมาถึงของ
เทคโนโลยีซีดีรอมที่ถือเป็นชัยชนะ (อย่างไม่เด็ดขาด ณ เวลานี้) ที่มีต่อคาสเซ็ตเทป ผู้ซึ่งเป็นคู่แข่ง 
แบบที่ผู้ชนะไม่จําเป็นต้องทําสงคราม กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพมากหากมีการดําเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

กลยุทธ์โจมตีด้านข้างเป็นกลยุทธ์แบบโจมตีทางด้านข้างเพ่ือทําให้คู่แข่งเกิดความ
ระส่ําระสายและเกิดแรงกดดันภายใน ในขณะที่คุณทํากําไรคู่แข่งก็ตกอยู่ในสภาวะวุ่นวาย เป็นการ
หลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงกับกําลังหลักของคู่ต่อสู้ (ดูรายละเอียดในกลยุทธ์สงครามการตลาดแบบ
โจมตีด้านข้าง) 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ความหมายของค้าว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพ่ือจัดการขององค์กรให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับ

ข่าวสารกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และ
ค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในภายนอกเพ่ือสร้างภาพพจน์ขององค์กร
กับสาธารณะชน  

เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
หากพิจารณาคําว่า “การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” แล้วนั้นอาจมีข้อสงสัยว่าทําไมต้องเป็น

เชิงรุก การประชาสัมพันธ์โดยปกติไม่เพียงพอหรือว่าอย่างไร นั้นเป็นเพราะว่าปัจจุบันข้อมูลข่าวสาร
ในสังคมมีมาก การจะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกดีกับองค์กรจําเป็นจะต้องมีการวางแผนการสื่อสาร
ที่มองไปข้างหน้า กล่าวคือ ไม่รอให้สงสัย ไม่รอให้หวาดระแวง ไม่รอให้คนวิ่งมาถาม หรือแม้แต่ไม่รอ
ให้เข้าใจไปเอง แต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะเป็นการสร้างความสมบูรณ์ (Complete) ใน
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นก่อนใคร สาเหตุที่ต้องเป็นแบบนี้ก็ เพราะว่าความต้องการหรือ         
ความคาดหวังที่ไม่สิ้นสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของทุกคนในองค์กร 

เทคนิ คในการประชาสั ม พันธ์ที่ จะนํ า ไปสู่ ความสํ า เร็ จ ได้ต้ อง เข้ า ใจก่ อนว่ า               
การประชาสัมพันธ์ คือ การนําข้อมูลข่าวสารจากองค์กรไปสู่บุคคล จากบุคคลออกไปสู่สังคมภายนอก 
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จนกระทั่งออกไปสู่ภายนอกประเทศ หรือระดับโลก นักประชาสัมพันธ์จึงต้องให้ความใส่ใจกับสิ่ง    
ต่างๆ ได้แก่ ตัวบุคคลคือตัวเราสําคัญที่สุด ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกสถานการณ์ โดยแต่ละคนต้องมี       
ความเข้าใจพ้ืนฐานของข่าวสารและการพัฒนาข่าวสารและต้องมีความตั้งใจจริงที่จะเปิดรับฟังข้อมูล 
ต้องเปิดใจแบบ 360 องศา คือ เปิดรอบด้านและต้องเป็นคนใจกว้างสามารถรับข้อมูลได้ทั้งหมดทุก
รูปแบบ และต้องรู้จักไตร่ตรอง วินิจฉัย รู้จักคิด และมองในหลายๆ มิติ ทั้งนี้ยังต้องคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อส่วนตัว ส่วนรวมและประชาชนทั่วไป ต่อมาคือ สภาพการณ์ของสังคม ต่อเนื่องจากข้อแรก ต้อง
เข้าใจในทุกส่วน ทุกระยะ ต้องย้อนรอยความเป็นมา เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ 
และสามารถคิดถึงแนวโน้ม ทิศทาง วิสัยทัศน์ ต้องสามารถคาดคะเนได้ด้วยกระแสสังคม คือ       
ความต้องการของประชาชน ต้องเข้าใจกระแสสังคมให้ได้ หากเรารู้กระแสสังคมที่แท้จริงได้แล้ว จะ
เป็นอาวุธ สามารถทะลุทะลวงและจะเป็นเกราะปูองกันตัวเราได้เป็นอย่างดี กระแสสังคมในที่นี้
หมายถึง สังคมวิทยา จิตวิทยา เพื่อช่วยให้งานมีความราบรื่น 

ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จะต้องมีการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีให้เกิดขึ้นมากที่สุด เช่น    
ความต้องการที่จะเห็นองค์กรดังกล่าวมีภาพลักษณ์ หรือภาพพจน์ในทางบวกและทําให้องค์กรมี    
ความเจริญงอกงาม หรือการคาดหวังต่อสินค้าและการบริการหลังการขายที่จะได้รับ  ความต้องการ
ผู้ช่วยแก้ปัญหา ความต้องการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร เป็นต้นดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงควรเริ่มจาก 

1. องค์กรต้องมีการวางแผนการสื่อสาร เพ่ือสร้างให้บุคคลภายนอกได้รู้จักองค์กรมากขึ้น 
พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กรมีจิตสํานึกเดียวกัน เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ใน
ภาพรวมขององค์กรร่วมกัน  

2. องค์กรต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและเลือกใช้
เทคโนโลยีสื่อใหม่ (NEWS MEDIA) ได้อย่างเหมาะสม โดยความสําคัญของการรู้เทคโนโลยีการ
สื่อสาร  

3. องค์กรต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
(Integrated Marketing Communication) คือ การประชาสัมพันธ์ที่ใช้กลยุทธ์ทุกอย่างเพ่ือผลด้าน
การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องให้
ความสําคัญกับผลที่ได้รับด้านการตลาด  

4. องค์กรต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือบ่งบอกถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างหนึ่ง (สุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์, 2546) โดยทั่วไปแล้ว องค์กรต่างๆ ที่
ดําเนินการด้าน CSR อย่างจริงจังจะพยายามทําตัวเป็นพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) โดย
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญหรือสนใจ การเข้าไปร่วมแก้ไข
ปัญหาในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจ่ายเงินหรือให้เงินสนับสนุนเป็นครั้งคราวแล้วจบไป แต่มีการ
กําหนดเปูาหมายของปัญหาและการแก้ไขที่ชัดเจน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  

5. องค์กรต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยการบริหารจัดการความรู้เพ่ือสร้างแนวคิด
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตให้กับทุกคน
ในองค์กร โดยเฉพาะผู้มีส่วนรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์จําเป็นต้องจัดทํา KM หรือการจัดการ
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ความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิผลการ
ทํางานให้องค์กรโดยที่แต่ละหน่วยงานต่างใช้กระบวนการ KM เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้  

เทคนิคการก้าหนดประเด็นเพื่อจัดท้า โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การกําหนดประเด็นเพ่ือจัดทําโครงการถืออีกภารกิจหนึ่ ง ที่สําคัญต่องานด้าน

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือหาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ได้ผลต่อสถานการณ์หรือนโยบายที่วางไว้ 
โดยนักประชาสัมพันธ์สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว มาตรวจสอบและเพ่ือกําหนด
ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของประเด็นโครงการ โดยอาศัยหลักการออกแบบประเด็น
โครงการ 5 ประการคือ 

1. การกําหนดเปูาหมาย (Goal) ของประเด็น  
 ปักธงว่าจะมีทิศทางและวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ไปในแบบใด โดย

ประเด็นที่จะตั้งขึ้นอาจต้องอาศัยข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ มาช่วยคิดและยังต้องคํานึงถึงโครงสร้างองค์กร 
นโยบายองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ประเภทสินค้าและบริการ งบประมาณ ฯลฯ ว่ามีความสอดคล้อง
มากน้อยเพียงใด 

2. ที่ปรึกษาโครงการ (Coach)  
 ในการดําเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กใหญ่ ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ขาดไม่ได้

คือ การมีที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําและช่วยคิดวางแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะงานประชาสัมพันธ์ เป็น
งานที่ต้องสื่อสารกับคนจํานวนมาก การมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จะช่วยให้หลีกเลี่ยงอุปสรรค
ปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น    

3. กลยุทธ์ (Strategy)  
 การตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มีทิศทางมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้ในอนาคตโดยอาศัยการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของทุกฝุาย กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงาน จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ โดย  
กลยุทธ์นี้ จะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors) เป็น
สําคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะทําให้บรรลุเปูาประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้นได้จําเป็นต้องมีปัจจัย
ใดบ้างท่ีมีผลต่อความสําเร็จ และเราจําเป็นต้องทําอย่างไรจึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

4. การกําหนดแผนงาน (Plan)  
 การวางแผนที่มีการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่

ต้องการ เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where We Are to Where 
We Want to Go) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์จึง
ต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ที่วางเอาไว้ 
และต้องคาดคะเนถึงจุดเสี่ยงอย่างใช้ดุลพินิจ  

5. การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ (Network)  
 การเชื่อมโยงกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน 

หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ      
เท่าเทียมกันภายใต้ พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ  เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน โดยอาจมี          
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน  
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เทคนิคการก้าหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เทคนิคการกําหนดกลยุทธ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ (ชุติมา สุวรรณเพ่ิม, 2553) ถูก

ยอมรับว่าเป็นส่วนผลักดันให้การสื่อสารองค์กรเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ของทุกฝุาย ทั้งนี้ในการกําหนดกลยุทธ์ ยังจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (Critical Success Factors) มาเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์เชิงรูปธรรม โดย
ผู้เขียนได้รวบรวมปัจจัยไว้ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงเทคนิคการกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

1. การสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในองค์กร  (Differentiation) คือ การสร้าง       
ความแตกต่างให้เกิดขึ้นในองค์กรผ่านสิ่งต่างๆ ได้แก่ Product Service Personal Image ด้วยนัก
ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่นําเสนอข้อมูลในทางบวกที่เป็นจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กร เพ่ือสร้าง
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นจนเป็นที่จดจําได้ถึงสิ่งที่องค์กรนั้นๆ กําลัง
อธิบายหรือให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2. การผสมผสานแนวคิดการสื่อสารการตลาด (IMC: Integrated Marketing 
Communication) คือ การผสมผสานแนวคิดการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบเพ่ือส่ง เสริม          
การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Promotions Mix และ Marketing Mix ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบูรณาการสื่อให้
เสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันแต่ตอบสนองกลุ่มเปูาหมายได้หลายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. แนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความเป็นจริงทางด้านการประชาสัมพันธ์ในยุค
ทุนนิยมที่การให้บริการแบบฟรี (No Free Media) คือ แนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนถึง    
ความเป็นจริงทางด้านการประชาสัมพันธ์ ในยุคทุนนิยมที่การให้บริการแบบฟรี  หรือข่าว
ประชาสัมพันธ์จะลดน้อยลง ดังนั้นองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือส่วนราชการต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า 
การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอน ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะขอลงข่าว
ได้ฟรี แต่ในความเป็นจริงคือ ของดีไม่มีที่ไหนถูก ของถูกไม่มีที่ไหนดีและของฟรีไม่มีในโลก 

4. การทําตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) ที่มองว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกยัง
จะต้องมีมุมองในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคม เพราะการนําแนวคิด
การตลาดเพ่ือสังคมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะช่วยให้การสื่อสารและการทํากิจกรรมต่างๆ 
กับคนในสังคมทําได้อย่างตรงเปูาหมาย ช่วยปลุกจิตสํานึกที่ดีและเพ่ิมความยั้งคิดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์กรได้ในอีกมุมหนึ่งด้วย ในปัจจุบันส่วนขององค์กรธุรกิจ ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่อง  
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) กันมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่หลายวิธี เช่น การดูแลแหล่งน้ํา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกปุา
และช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

5. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญในทุกภาคส่วน
ของการบริหารงานองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เป็นประตูเปิดทางสู่สาธารณะชนที่มี
หลากหลายความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตให้เป็น
โอกาส ดังนั้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์จึงควรเริ่มจากการระดมความคิด
จากเวทีการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร 

6. แนวความคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ (Marketing Mind) การมีแนวความคิดด้าน
การตลาดสมัยใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าในบางองค์กรอาจจะมีข้อจํากัดในการบริหารจัดการ 
ทั้งปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร อย่างเช่น ส่วนราชการที่มองว่าการทําหน้าที่เป็นสิ่ง
ที่ต้องทําตามหน้าที่ แต่หากใช้มุมมองทางการตลาดเข้ามาใช้มากขึ้น จะทําให้องค์กรเกิดทิศทางและ
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ในการดําเนินการไปสู่การแข่งขันเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับทุกคนขององค์กร 

7. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ในงานด้านการประชาสัมพันธ์  (High 
Technology) คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้าง
จุดได้เปรียบให้กับองค์กร เพราะการนําเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในองค์กรจะเป็นการนําความรู้
จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาสร้างทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต่างๆ ส่งผลให้องค์กร
สามารถลดต้นทุน ลดเวลาในการติดต่อสื่อสารส่งเสริมให้เกิดการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน  ซึ่งเหมาะ
กับสภาพขององค์กร ที่ในปัจจุบันที่ต้องการการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัย    
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ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลเพื่อรายงาน หรืออธิบายชี้แจง ปัญหา หรือข่าวสารที่เกิดขึ้นขององค์กรไป
ยังผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีและตรงกลุ่มเปูาหมาย 

8. การมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและคล่องตัวในการเรียกใช้ (Database) ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่
มีความสําคัญอย่างมากในงานด้านประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจะต้องมีศูนย์เก็บ และบัญชาการข้อมูล
เพ่ือให้องค์กรสามารถดึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกัน ทําให้เกิดความแม่นยําและรวดเร็ว อีกทั้ง
สามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการจัดการความรู้ หรือใช้ข้อมูลเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงาน        
การสื่อสารองค์กรในวาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยึดหลักความเป็นสากล (International PR) เนื่องจาก
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันล้วนตกอยู่ในฐานะสมาชิกของพลเมืองในระดับประเทศและ
ระดับโลกท้ังสิ้น การดําเนินกิจกรรมใดๆ ขององค์กร  ย่อมถูกจับตามองจากสังคมทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีข้อ
กฎหมาย สนธิสัญญา หรือความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมาย ทําให้ การดําเนินงาน
จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับหลักสากลที่ข้อมูลข่าวสารต้องถูกเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล ไม่ว่าจะ
เป็นภาษา เนื้อหา ภาพต่างๆ ที่ต้องคํานึงถึงผลสะท้อนจากประชาคมโลกด้วย เช่น สิทธิมนุษยชน 
สิ่งแวดล้อม ศาสนา การเมืองต่างๆ เป็นต้น 

10. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่อาศัยสายสัมพันธ์ในทางที่ถูกต้องทั้งด้านกฎหมายและ
จริยธรรม (Lobbying) หรือหากมองในแง่มุมการสื่อสารจะอธิบายได้ว่า Lobbying ดังกล่าวเป็น    
การสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมมือ หรือลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือใช้    
การสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือสร้างฐานเครือข่ายในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทําให้เกิด           
การเชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ยังสามารถสร้างความร่วมมือ และลดความขัดแย้งของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เป็นอย่างดีด้วย 

 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 

 ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) มีดังนี้  
 การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทําที่เปูาหมายสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี 

และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านี้ยังต้องคํานึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจํากัดต่างๆ ของสังคม
และสภาพแวดล้อม การกําหนดแนวทาง มาตรการและแผนปฏิบัติการที่ดีต้องคํานึงถึงกรอบความคิด
ที่ได้กําหนดไว้ มิฉะนั้นแล้วการจัดการท่องเที่ยวจะดําเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความล้มเหลว 
(มนัส สุวรรณ และคณะ, 2541) ซึ่งสอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) กล่าวว่าการจัดการ
ท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนกาท่องเที่ยว และดําเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัดองค์การ
การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และ การควบคุมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ได้วาง
ไว้พร้อมทั้งมีการประเมินผลการท่องเที่ยวด้วย  

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการใน      
การจัดการการท่องเที่ยวที่มี รูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ 
อีกทั้งมีเปูาหมายที่มีความสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 หลักการและแนวทางบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
 วรรณพร วณิชชานุกร (2540) กล่าวว่าในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีรูปแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือ ระดับแนวนอนซึ่ง 
ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เก่ียวข้อง และระดับแนวตั้งคือ หน่วยงายของรัฐใน ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทสําคัญใน การเป็นตัวแทน
ปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ ตามอํานาจของผู้คน
ในท้องถิ่นได ้ซึ่งการบริหารงานควรครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  

 การที่การท่องเที่ยวของไทยจะก้าวไปสู่ทศวรรษหน้าอย่างมีมาตรฐานและสามารถแข่ง
ได้ในระดับสากล ผู้บริหารจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนควรต้องมอง       
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของระบบ เพราะทุกส่วน
ล้วนมีความสําคัญและจําเป็นต้องพิจารณา 2 เรื่องหลักดังนี้ (จุฑามาศ จันทรัตน์, 2544)  

 1. ระบบการท่องเที่ยว ซึ่ง ลิเพอร์ (Leiper, 1979) กล่าวว่า การท่องเที่ยวไม่ใช่เป็น 
อุตสาหกรรม แต่เป็นระบบเริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวมีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วย 
เหตุผลและแรงกระตุ้นแตกต่างกันไปจากนั้นจึงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้วจึง 
ตัดสินใจเดินทางจากท่ีอยู่เดิม โดยอาศัยการคมนาคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปยังจุดหมาย ปลายทาง 
และ ณ จุดหมายปลายทางแห่งนั้นนักท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย  

2. ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ซึ่ง ลิเพอร์ (Leiper, 1979) กล่าวว่า 
ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวมีลักษณะเป็น “Partial Industrialization” มี 2 ส่วน คือ  

   2.1 เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน โดยนักท่องเที่ยวซื้อบริการจากภาคเอกชน  
   2.2 ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่ได้มีไว้เพ่ือขาย แต่หากเป็นสาธารณสมบัติ เช่น ชายหาดที่ 

สวยงามคนไทยที่มีความเอ้ืออาทร วัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือ   
การควบคุมของภาคเอกชน และเป็นส่วนที่ต้องแบ่งปันและใช้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและ 
เจ้าของบ้าน ซึ่งส่วนนี้ทําให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีลักษณะแตกต่างจากการขายสินค้าอ่ืนๆ เพราะ
จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด การท่องเที่ยวจึงจะนํา ประโยชน์ไปสู่
ทุกฝุายอย่างแท้จริง  

อดิคาร์รี ได้เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว (7 - S Model) เพ่ือมาปรับใช้กับการ
ท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ (Adhikary, 1995) 
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ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 
ที่มา: M., Adhikary,  Management of Ecotourism (Bangkok: Srinakarinwirot University, 
1995).  
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  จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 อธิบายรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 

 
ที ่7 – S Model ค้าอธิบาย 
1 Strategy กลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหว่างวัตถุประสงค์ การ

จัดลําดับความสําคัญ การควบคุม และขอบเขตของกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ในการวาง
แผนการดําเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้และต้องเป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ด้วย 

2 Structure โครงสร้างในองค์กรซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดลําดับขั้นและการแบ่งหน้าที่ให้
เหมาะสม เพราะโครงสร้างที่ดีจะเป็นกุญแจที่สําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการการ
ท่องเที่ยว  

3 System ระบบในการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึงระบบการ
จัดการข้อมูล ระบบการดําเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาดและระบบอื่นๆ ด้วย โดยทุกระบบต้องมีการประสานร่วมมือกันและมีความสัมพันธ์
กันในทุกขั้นตอน 

4 Staff บุคลากรนับเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการดําเนินการต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
โดยเฉพาะบุคคลที่ทําหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยจัดสรร
บุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือ 
นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีความจริงใจซื่อสัตย์ ทํางานดีประสบผลสําเร็จและสามารถทํา
ให้ นักท่องเที่ยวพึงพอใจเป็นสําคัญ  

5 Skill ในการทํางานทุกอย่างต้องอาศัยความชํานาญ งานจึงจะมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่
กับปัจจัย 3 อย่างคือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน 

6 Style การรวมกันระหว่าง Staff และ Skill แต่ละคนจะมีรูปแบบในการดําเนินงานที่
ต่างกัน โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Autocratic Style หรือ Top Down Style และ 
Democratic Style หรือ Bottom - Up  

7 Share การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ความรู้ซึ่งนําไปสู่การจัดการ 
การท่องเที่ยวได้ดีที่สุด  

   
จากตาราง 1 สรุปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยว ควรเป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีคณะทํางานที่

มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มีบุคลากร มีทักษะ และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน     
การปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ เพราะการจัดการที่ดีและมีระบบจะปูองกันการสับสน ซ้ําซ้อน ใน
การปฏิบัติงานไปอีกด้วย 
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7.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์  
  ความหมายของกลยุทธ์  
  คําว่า”Strategy” มาจากคําว่า “Strategos” ในภาษากรีก ที่เกิดจากคําว่า “Stratos” 
ซึ่งหมายถึง “Army” หรือ “กองทัพ” ผสมกับคําว่า “Agein” ซึ่งหมายถึง “Lead” หรือ “นําหน้า” 
ซึ่งในทางบริหารได้ตีความหมายว่า “Leading the Total Organization” ทั้งนี้การบริหารองค์กร
เปรียบเสมือนกับการนํากองทัพไปสู้รบ โดยสิ่งสําคัญที่สุดของการสู้รบคือ “การมุ่งที่จะต้องชนะ” 
(Emphasises Winning) โดยผู้นําจะต้องเป็นผู้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการสู้รบ (ขับเคลื่อนองค์กร) 
ไปสู่เปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ เช่น การชนะสงคราม (หรือเปูาหมายต่างขององค์กร) (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 
2552: 2) โดยได้มีผู้ให้นิยามในความหมายต่างๆ ดังนี้ 
  สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2545: 4) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การตัดสินใจที่
สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการตัดสินใจบนฐานของสมมติฐาน
การปรับตัวให้เขา้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต  
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543: 862) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง 
แผนการปฏิบัติที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ช่วยให้องค์การบรรลุเปูาหมาย  
  จอห์นสัน (Johnson, 1987); จอห์นสัน และสโชเลส (Johnson and Scholes (1988, 
อ้างถึงใน Hutanuwatr, 1998: 22)) ได้อธิบายคําว่า “กลยุทธ์” ในรูปของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่
ควรคํานึงถึง 6 มิต ิคือ  
  1.  ทิศทางในระยะยาวขององค์การ  
  2.  ขอบเขตของกิจกรรมขององค์การ  
  3.  ความเหมาะสมของกิจกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อมที่จะนําไปดําเนินการ  
 4.  ความเหมาะสมของกิจกรรมขององค์การกับศักยภาพทางทรัพยากร  
  5.  ความเกี่ยวพันของทรัพยากรหลักขององค์การ  
 6.  ความคาดหวังและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ  
  สรุปว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง วิธีการหรือแผนงานระยะยาวที่องค์การกําหนดขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์การ อันเกิดจาก
การตัดสินใจที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ขององค์การ 
  ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง กระบวนการของการจัดการ
ให้บรรลุภารกิจ (Mission) ขององค์การร่วมกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกไว้ โดยเฉพาะกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ (Stakeholders) 
การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกําหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การช่วยกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การเพ่ือที่จะนํา
กลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติและควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององค์การได้ ไม่เฉพาะแต่องค์การ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน กลยุทธ์ขององค์การจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จหรือ          
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ความล้มเหลวขององค์การได้การทําความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลสําเร็จใน
การใช้กลยุทธ์เพ่ือการจัดการจะทําให้นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ที่จะช่วย
สนับสนุนองค์การให้ประสบความสําเร็จและจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์การ 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นําองค์การ
เป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหาร
องค์รวม ผู้นําที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับองค์การ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว เนื่องจากกลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถ
นําความสําเร็จมาสู่องค์การได้ ทั้งกลยุทธ์และนักบริหารที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนํากลยุทธ์
ไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญเท่าเทียมกัน  
  จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจก่อให้เกิดโอกาส  หรือ
อุปสรรคแก่องค์การได้ องค์การจึงจําเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ เพ่ือหาจุด
แข็งหรือจุดอ่อนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ได้ ดังนั้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยคํานึงถึง 1) ลักษณะการดําเนินงานขององค์การ 2) 
ลักษณะธุรกิจในอนาคต 3) สภาพแวดล้อม 4) การจัดสรรทรัพยากร 5) การปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค ์ 

 แนวคิดท่ีสําคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์  
 แนวคิดพ้ืนฐานที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การกําหนดภารกิจวัตถุประสงค์

และเปูาหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ จะมีผลต่อการดําเนินงานในระยะยาว 

 องค์การจึงต้องมีการวางแผนการทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจ
บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นอุปสรรคและบดบังโอกาส
ในการก้าวหน้าขององค์การได้ องค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่แล้วนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การ
จัดการกลยุทธ์ยังคํานึงถึงความความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) และ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่าง ๆ ในองค์การให้สามารถบริหาร
จัดการเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์การร่วมกัน  

 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ  
 1. การกําหนดทิศทาง  
 2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม  
 3. การกําหนดระดับกลยุทธ์  
 4. การดําเนินกลยุทธ์  
 5. การประเมินผลและการควบคุม 
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1.  กําหนดทิศทาง  
    การกําหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และ
การกําหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถกําหนด
ทิศทางในระยะยาว และแสดงถึงความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย  
  2.  การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม  
    การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายในโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้แก่
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  
    2.1 สภาพแวดล้อมภายใน คือ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดําเนินการภายใน
องค์การ สามารถควบคุมได้โดยตรง การวิเคราะห์ภายในขององค์การทําให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุด
แข็งขององค์การช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในปัจจุบันได้การวิเคราะห์ภายในสามารถทํา ได้โดย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ การวิเคราะห์กระบวนการหลักทําให้องค์การมี
ความสามารถหลักที่ โดดเด่นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ จะนําไปสู่ความสําเร็จสามารถทําได้โดย           
การวิเคราะห์ลักษณะของตําแหน่งทางการแข่งขันสภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value 
Chain) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การการจัดซื้อวัตถุดิบ เนื่องจาก       
การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม ทําให้องค์การได้รับรู้ถึงค่านิยมของลูกค้าได้อย่างชัดเจนทําให้สามารถ
วิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้าเข้าสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์การ 
   การวิเคราะห์กระบวนการหลักและระบบการดําเนินงาน เป็นกระบวนการสร้าง
คุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ องค์การ และลูกค้าเข้าด้วยกันโดยมีกระบวนการหลักของ
องค์การโดยสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในทําให้ทราบถึงจุดแข็ง/จุดอ่อน 
จุดแข็ง: ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะเหนือกว่าจุดอ่อน : ลักษณะหรือ
องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  
    การวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยสภาพแวดล้อมและเลือกกลยุทธ์มาใช้ให้เหมาะสม 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (David, 2007: 212-213; สมยศ นาวีการ, 2543: 268) คือ  
   1. ขั้นตอนการให้ข้อมูล (The Input Stage) คือ การสรุปและประเมินปัจจัย
ภายในว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน และปัจจัยภายนอกใดบ้างท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรค  
   2. ขั้นตอนการจับคู่งาน (The Matching Stage) เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่วิเคราะห์ได้จากขั้นตอนการให้ข้อมูลซึ่งจะได้เลือกกลยุทธ์ 4 แบบ คือ   
กลยุทธ์ SO, WO, ST และ WT 
   3. ขั้นตอนการตัดสินใจ (The Decision Stage) เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกกลยุทธ์ที่ได้จากขั้นตอนการจับคู่  
  ในแต่ละขั้นตอนมีเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทต่างๆ โดยในการศึกษานี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ร่วมกับ การ
วิเคราะห์เชิงสถิติในการจับคู่และทางเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม  
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  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาตามปัจจัยการบริหารจัดการตาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการ โดยประยุกต์แนวคิดดังกล่าวร่วมกับข้อมูล
ภายใน กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบด้วย
ปัจจัย 2 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการจัดการองค์กร  
   1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

   1.2  โครงสร้างและบทบาทของหน่วยงาน  
   1.3  ผู้นําและการนํา  

   1.4  การมีส่วนร่วม  
   1.5  งบประมาณ  
   1.6  การสื่อสารภายใน  
  2.  ด้านการค้าระหว่างประเทศ  
  2.1  บริการข้อมูลด้านการส่งออก  
  2.2  กิจกรรม / โครงการตลาดต่างประเทศ  
 2.3  การประชาสัมพันธ์  
  2.4  การส่งเสริมการส่งออก  
   2.2  สภาพแวดล้อมภายนอก  
  สภาพแวดล้อมภายนอก คือ สภาพแวดล้อมที่อยู่นอกขอบเขตการควบคุมของ
องค์การ ซึ่งพลังจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดําเนินงานและการบรรลุ
เปูาหมายขององค์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจากหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ  แนวโน้ม
และทิศทางการส่งออกปี 2555 คือ ประกอบด้วยปัจจัย 7 ด้าน ดังนี้ 
  1.  ผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554  
  2.  การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง และการขยายตัวอยู่ในระดับต่ํา  
  3.  ตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความผันผวน  
  4.  ราคาน้ํามันยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง  
  5.  การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมส่งออกที่ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
  6.  ผลผลิตภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงจากปัญหาอุทกภัยและการเปลี่ยนแปลง ของ
สภาพภูมิอากาศ  
  7. ต้นทุนของผู้ประกอบการมีแนวโน้มสูงขึ้น จากราคาน้ํามันและค่าแรงงาน  
  สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อม
ในการดําเนินงาน สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสําคัญ โดยทั่วไปประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมสังคม และสภาพแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ผู้ที่เข้ามาใหม่มีความมุ่งหวังจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดจึงเป็นภาวะที่คุกคามมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปสรรคที่เข้ามาและภาวะ    
การตอบโต้ขององค์การ โดยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้ามาใหม่ ได้แก่ ความประหยัดเกิดจากการผลิต
จํานวนมากทําให้คู่แข่งต้องมีการผลิตที่มีขนาดใหญ่พอจึงจะสามารถต่อสู่กับกิจการขนาดใหญ่ได้  
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  การวิเคราะห์ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องให้
ความสําคัญกับลูกค้า เนื่องจากองค์การต้องเผชิญกับอํานาจการต่อรองของลูกค้าเรื่องปริมาณ 
คุณภาพ และราคาการวิเคราะห์ผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ผู้จัดส่งวัตถุดิบจะมีความสําคัญองค์การ
ต้องเผชิญกับพลังการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบเช่นเดียวกับลูกค้า ผู้บริหาร/องค์การภาครัฐ/องค์การ
ภาคเอกชนต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการจัดส่งวัตถุดิบ 
  การวิเคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมีสินค้าหรือบริการทดแทนทําให้
องค์การต่างๆ ต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า ราคา และบริการที่นําเสนอให้กับลูกค้า
เนื่องจากการละเลยความสําคัญการวิเคราะห์คู่แข่ง (Rival) คู่แข่งมีความสําคัญอย่างยิ่งที่นักบริหาร
ต้องคํานึงถึงเนื่องจากนักบริหารต้องใช้กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งการละเลยหรือ
ไม่ให้ความสําคัญกับคู่แข่งหมายถึงความพ่ายแพ้ โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกทําให้ทราบถึงโอกาส  
  โอกาส: การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้มว่าเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ  
  อุปสรรค: เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนได้และถ้าเกิดขึ้นก็จะทําความเสียหายให้แก่
องค์การ  
   3. การกําหนดระดับกลยุทธ์  
   โดยทั่วไปองค์การต่าง ๆ ต้องมีการกําหนดระดับกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะ
ยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนจาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การต้องกําหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดี
ที่สุดที่เหมาะสมกับองค์การมากที่สุด และผู้บริหารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไรองค์การไปถึง
เปูาหมายที่กําหนดได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การกําหนดเป็นกลยุทธ์ต้องคํานึงถึง
ระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย มีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ  
   3.1  กลยุทธ์ระดับองค์การ  
  เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขัน
ขององค์การว่า องค์การมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด และจะดําเนินงานอย่างไร จะจัดสรรทรัพยากรไป
อย่างไร แต่ละหน่วยขององค์การ เช่น การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่
เกี่ยวข้องกันเลย ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ  
   3.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  
  การกําหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การ
กับคู่แข่งและระบุถึงวิธีการที่องค์การใช้ในการแข่งขันมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้
สูงขึ้นโดยรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ระดับธุรกิจมุ่ง
การเพ่ิมกําไร และขยายการเติบโตให้มากขึ้น เรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขันโดยทั่วไปมี
อยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ํา การสร้างความแตกต่าง และการจํากัดขอบเขต  
  3.3  กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ  
  การกําหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับ
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องค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดําเนินงานทั่วไป แผน
บุคลากร แผนการเงิน 
 4.  การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
   การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือ กระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่
แผนการปฏิบัติ กําหนดรายละเอียดด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ วิธีการดําเนินงาน กระบวนการนี้
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรมโครงสร้างหรือระบบการบริหารเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  
   1. ขั้นตอนของการกําหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร  
   2. ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุทธ์ 
   3.  ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากร บุคคล เช่น 
เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การกระตุ้น ส่งเสริม
บุคลากร)  
   4. การกระจายกลยุทธ์องค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์สร้างพันธกิจแล้วแต่ไม่ได้ มีการ
ดําเนินการก็จะทําให้เกิดการสูญเปล่าได้ เพราะแม้ว่าแผนนั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดทํามาอย่างดี ผ่าน
การระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม หากไมล่งมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลตามแผนที่วางไว้  
  5.  การประเมินผลและการควบคุม  
   การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่สําคัญเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กลยุทธ์ที่นําไปปฏิบัติการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง  
   การตรวจสอบกลยุทธ์ มีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกําหนด
เกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดําเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การ แต่ละองค์การมี
มาตรฐานและเกณฑ์การดําเนินงานของตนเอง การกําหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพ่ือให้
ส่งผลกระทบต่อองค์กร  
   การติดตาม ควบคุม และประเมินผล จําเป็นต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลแผน
กลยุทธ์โดยเฉพาะ และมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาสามารถทุ่มเทให้กับการติดตามและ
ประเมินผลได้อย่างเต็มที่หน่วยงานควรอยู่กับฝุายวางแผนที่มีผู้บริหารในฝุายอยู่ในระดับผู้บริหาร
ชั้นสูงในการดําเนินกลยุทธ์ จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝุาย จึงมีความจําเป็นในการตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝุายต่างๆ 
ร่วมด้วย 
 
8. ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
  1.  ทางรถไฟแห่งความตาย 
  ทางรถไฟสายนี้ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยแรงงานเชลยศึกและกรรมกรที่ลําเลียงมาเป็น
จํานวนมาก มาที่สถานีหนองปลาดุก หรือที่เรียกกันว่าชุมทางหนองปลาดุก การก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นกับ
ความสูญเสียชีวิตมนุษย์ก็เริ่มขึ้น เพราะต้องทํางานแข่งกับเวลา ด้วยสภาพการไม่ว่าจะเป็นโรคภัย ไข้
เจ็บ ดินฟูาอากาศ อาหารการกิน ค่ายพัก ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทรมาน และต้องทํางานหนักจนได้ขนาน
นามทางรถไฟนี้ว่า ทางรถไฟสายมรณะหรือทางรถไฟสายแห่งความตาย (The Death Railway) กอง
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ทหารญี่ปุุนภายใต้การบังคับบัญชาของ พ.ต.โยชิดา ได้เริ่มวางรางรถไฟในย่านสถานีหนองปลาดุกเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2485 และเริ่มวางรางในทางที่ฝุายไทยทําการถมดินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.
2485 โดยใช้เชลยชาวอังกฤษ วันละ 300 คน มีรถสําหรับวางรางโดยเฉพาะวางรางได้ประมาณวันละ 
1,500 เมตร ถึงบ้านท่ามะขาม กิโลเมตรที่ 56 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2486 เส้นทางสายนี้สร้าง
เลียบลําน้ําแม่กลองจนถึงเมืองกาญจนบุรี  ญี่ปุุนใช้รถดีเซลราง มีล้อ 4 ล้อแบบรถยนต์แต่เป็นล้อ
เหล็ก ลากรถตู้ที่บรรทุกสัมภาระพ่วงเข้าด้วย วิ่งไปมาระหว่างหนองปลาดุก-บ้านท่ามะขามทุกวัน 
(การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2514: 69) ปัจจุบันรถนี้จัดแสดงอยู่ท่ีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแคว 
  2.  สะพานข้ามแม่น้้าแคว 
  เมื่อมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางเริ่มลําบากเพราะเต็มไปด้วยแม่น้ํา ขุนเขา  ปุา
รกชัฏโดยเฉพาะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควไปทางฝั่งตะวันตก กองทัพญี่ปุุนได้เลือกเอาบริเวณ
บ้าน  ท่ามะขาม เหนือเมืองกาญจนบุรีขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่ก่อสร้างสะพานเพราะเป็นที่
มีดินแข็ง สามารถวางรางรถไฟได้มั่นคงถาวร โดยกองทัพญี่ปุุนได้ใช้แรงงานจากเชลยศึกสร้างเป็น
สะพานไม้ก่อนชั่วคราวเพ่ือลําเลียงสัมภาระ สะพานไม้นี้อยู่ห่างจากสะพานเหล็กปัจจุบันทางใต้ 100 
เมตร เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อระดับน้ําลดลง ในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2485 สร้างแล้วเสร็จในต้น
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน 
  ลดปริมาณงานลง โดยการไม่สร้างสะพานยาวข้ามแม่น้ําใหญ่ หรือด้วยการไม่ขุดเจาะ
อุโมงค์อันเป็นหลักการทั่ว ๆ ไป ของการสร้างทางรถไฟ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ํา
ผ่านบริเวณของแม่กลองสักช่วงหนึ่งเลยเลือกเอาบริเวณบ้านท่ามะขามเป็นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นบริเวณที่
มีฐานดินหนาแน่นที่สุด นั่นคือการสร้างสะพานชั่วนิรันดร์แม่กลองนั่นเอง สะพานนี้มีความยาวตาม
แนวตรง ประมาณ 300 เมตร (ยามาโมโต, 1982: 37) 
  สะพานข้ามแม่น้ําแควมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เพราะปิแอร์ บูเย่ นักประพันธ์ชาว
ฝรั่งเศสนํามาเขียนเป็นนิยายที่พูดถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่าและต่อมา
มีผู้นําไปสร้างภาพยนตร์ชื่อเรื่อง “Bridge On The River Kwai” โดยการนําของดารามีชื่อ เช่น 
อเลก  กินเนส วิลเลี่ยม โฮลเดน  ในปัจจุบันราวปลายเดือนพฤศจิกายน มีการแสดงงานแสงเสียงทุกปี 
เพ่ือระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม (อนุสาร อ.ส.ท., 2513: 24-25) โดยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ริม
ลําน้ําแควใหญ่บ้านท่ามะขาม ในเขตเทศบาลเมือง เป็นอนุสรณ์สงครามที่ยิ่งใหญ่ เดิมสร้า งเป็น
สะพานไม้เพ่ือเร่งลําเลียงสิ่งของสัมภาระข้ามไปยังฝั่งด้านโน้น ต่อมาจึงสร้างเป็นสะพานคอนกรีต
ถาวร ห่างกับสะพานไม้ประมาณ 100 เมตร สะพานนี้ประกอบด้วยช่องสะพานเหล็ก 12 ช่อง มีความ
ยาว 300 เมตร เริ่มสร้างเมื่อระดับน้ําในแม่น้ําแควใหญ่ลดลงในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2485 
การก่อสร้างใช้ซุงทั้งต้นทํามาเป็นเสาเข็มตอกลงไปไม่มีทางทรุด โดยได้ลําเลียงโครงเหล็กมาจากชวา 
โดยทางเรือมาประกอบเป็นโครงสะพาน สะพานสร้างแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ทําพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2486 ต่อมาฝุายสัมพันธมิตรเริ่มมีกําลังเข้มแข็งขึ้นจึงได้
นําเครื่องบินมาทําลายทางรถไฟโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแควถูกทิ้งระเบิดจากฝุาย
สัมพันธมิตรรวมถึง 10 ครั้ง ถูกโจมตีครั้งแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2486 และในวันที่ 13 มกราคม 
2487 แต่ทัศนะวิสัยไม่ค่อยดี และต่อมาถูกโจมตีอีกหลายครั้งมีครั้งหนึ่งที่ถูกคอสะพานชํารุดไป 3 ช่วง
แต่ได้รับการบูรณะใหม่จนสามารถใช้งานได้ หลังสงครามยุติไทยได้ซ้ือเส้นทางรถไฟจากรัฐบาลอังกฤษ 
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นับเป็นสะพานชั่วนิจนิรันดร์ที่เป็นอนุสรณ์สําคัญหลังสงครามมาจนถึงทุกวันนี้ จังหวัดกาญจนบุรีได้จัด
งานเพ่ือเป็นเครื่องเตือนภัยของสงครามในปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
เมื่อสิ้นสงครามรัฐบาลไทยได้เจรจากับอังกฤษ ในเดือนกันยายน พ.ศ.  2489  โดยรัฐบาลไทยขอซื้อ
ทางรถไฟสายนี้เป็นเงิน 1,500,000 ปอนด์สเตอร์ลิง เป็นเงินไทย 50 ล้านบาท (รวมทั้งวัตถุสิ่งของ 
สถานี รางรถไฟ หัวรถจักร เครื่องมือ ฯลฯ) โดยรัฐบาลไทยได้ผ่อนใช้เป็นงวดเนื่องจากสภาพแวดล้อม
เป็นปุาเขา ไม่มีเงินและความสามารถที่จะบํารุงรักษาไว้ตลอดเส้นทาง ครั้งหนึ่งในการสํารวจตามทาง
รถไฟที่จะตกลงซื้อขายกัน ม.ล.ตรี เดชาติวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นั่งรถไฟสํารวจ
เนื่องจากไม้หมอนรถไฟในเขตอําเภอทองผาภูมิถูกไฟไหม้และมีต้นไม้ปกคลุมทําให้หัวรถจักรหล่นลง
ไปในหุบเหวถึงแก่กรรม ในปัจจุบันจึงรื้อทางรถไฟเหลือเพียงสถานีน้ําตก 
 3.  สุสานทหารฝ่ายสัมพันธมิตรหรือสุสานสหประชาชาติ 
  เมื่อสิ้นสงคราม ได้มีการตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับฝุายสัมพันธมิตรที่กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เพ่ือได้จัดสร้างสุสานผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 2 แห่งด้วยกัน เพื่อฝังศพบรรดาเชลยที่เสียชีวิต ดังนี้ 
  3.1 สุสานกาญจนบุรี (Kanchanaburi War Cemetery) ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนรัก  เขต
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี หรือชาวบ้านเรียกกันว่า ปุาช้าฝรั่ง มีเนื้อที่ 17 ไร่ ตัวสุสานล้อมรอบด้วยต้น
พู่ระหงทั้ง 4 ด้าน และมีลวดหนามอีกชั้นหนึ่ง ทางเข้าด้านหน้าก่ออิฐถือปูนเป็นรูปซุ้มประตู มี
ตัวอักษรเขียนไว้ว่า Kanchanaburi War Cemetery 1993 -1945 ภายในห้องโถงมีคําจารึกทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า ความว่า คริสต์ศักราช 1939-1945 แผ่นดินซึ่งเป็นทั่งที่ตั้งแห่งสุสานนี้
เป็นสมบัติของประชาชนชาวไทย ได้อุทิศให้เป็นสถานที่พักตลอดกาล สําหรับทหารเรือ ทหารบก และ
ทหารอากาศ ผู้ซึ่งได้รับเกียรติ ณ ที่นี้ บริเวณตรงกลางสนามหญ้าด้านในสุด สร้างเป็นไม้กางเขงขนาด
ใหญ่บริเวณรอบจัดทําเป็นหลุมฝังศพทําเป็นแถวเป็นระเบียบ มีแผ่นทองเหลืองจารึกชื่อ  สังกัด  อายุ 
และคําไว้อาลัยมีเชลยศึกที่ถึงแก่กรรมและรวบรวมไว้ จํานวน 6,982 คน 
  3.2 สุสานช่องไก่ (Chung Kai War Cemetery) บ้านเขาปูน ตําบลลิ้นช้าง อําเภอ
เมืองกาญจนบุรี ตั้งอยู่ใกล้ลําน้ําแควน้อยมีเนื้อที่ 11 ไร่ ลักษณะการสร้างเหมือนกับที่สุสานดอนรัก 
สุสานนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายใหญ่ของเชลยมาก่อน ในค่ายนี้มีทั้งโรงพยาบาล โบสถ์ โรงภาพยนตร์รวมทั้ง
เป็นที่พักเชลย มีผู้เสียชีวิตที่รวบรวมไว้ที่สุสานนี้จํานวน 1,740 คน 
 4.  โค้งมรณะหรือถ้้ากระแซ 
  เป็นบริเวณที่ทางรถไฟเลียบลําน้ําแควน้อย ที่ถ้ํากระแซ บ้านอ้ายหิต อําเภอไทรโยค 
การก่อสร้างทางรถไฟในช่วงนี้มีเทือกเขาสูงชันติดกับลําน้ําแควน้อย วิศวกรญี่ปุุนจําเป็นต้องสร้างเลียบ
ลําน้ํา ทางรถไฟแห่งนี้คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามภูเขา ยาว 400 เมตร บางช่วงสูงกว่าพ้ืนดินกว่า 10 เมตร 
โดยใช้ไม้ค้ํายันเพ่ือความมั่นคง ด้านขวามีถ้ําอยู่ 2 ถ้ํา คือ ถ้ํากระแซ กับถ้ําชะนี ส่วนด้านซ้ายเป็นแม่น้ํา
แควน้อย จอนห์โค๊ซ อดีตเชลยศึกได้บันทึกว่า ที่นั่นต้องบุกบั่นไปทํางานที่แปลกใจพวกฝรั่งอย่างยิ่งคือ ที่
นั่นมีสะพานยาวถึง 400 เมตร สร้างไว้อย่างน่าดูทั้งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้เช่นนั้น แม่น้ําตอนนั้นทั้งหน้า
ผาทั้งลึกประกอบด้วยหน้าผาสูง ตรงที่สร้างสะพานอันน่าประหลาดใจนั้น เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วมาที่ตรง
นั้นไม่มีอะไรเลยปุาเราดี ๆ แต่บัดนี้ได้เนรมิตสะพานใหญ่ขึ้น และใช่แต่เท่านั้นยังมีรถจักรแล่นไปมาอย่าง
สบาย ทาสแห่งพระราชาสมัยคริสต์ศักราช 1943 นี้จะสามารถแม้จะขู่เข็ญบังคับให้ทาสสร้างสะพานยาว
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เท่ากับสะพานนี้ให้แล้วเสร็จในเวลาอันจํากัดเท่านั้นได้  นอกจากพระเจ้าจักรพรรดิชาติเดียวเท่านั้น 
(สาโรจน์  สวัสดิกุล, แปล, 1982: 20) หลังจากเปิดเดินรถไฟขบวนรถไฟญี่ปุุน เคยมีขบวนรถไฟตกลงไป
ในแม่น้ําแควน้อย ทําให้ชาวอินโดนีเซีย มลายู ญี่ปุุนเสียชีวิตจํานวนหนึ่ง 
 5.  ช่องเขาขาดหรือช่องไฟนรก  
  อนุสาวรีย์ช่องเขาขาด ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทําการของ กรป.กลาง ในเขตอําเภอไทรโยค 
เป็นหน้าผาสูงชันที่เชลยต้องสกัดภูเขาด้วยแรงงาน ทํางานทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลา 12 สัปดาห์ เพ่ือวาง
รางรถไฟอย่างรีบด่วนเชลยชาวออสเตเรียที่รับผิดชอบบริเวณนี้ ยังจําเหตุการณ์ที่หฤโหดแห่งนี้ได้
อย่างไม่รู้ลืม เมื่อสงครามสงบผู้ที่รอดชีวิตชาวออสเตเรียโดยการนําของ เซฮร์  เอ็ดเวิร์ด ดันลอป ได้
กลับมาสร้างอนุสรณ์บริเวณนี้และเรียกชื่อบริเวณนี้ว่า ช่องไฟนรกโดยสร้างเป็นบันไดไม้ลงไปข้างล่างที่
วางรางรถไฟสูงประมาณ 15 เมตรเป็นบริเวณที่ทําการขุดเจาะระเบิดหินเป็นช่องทางกว้าง 10 เมตร
เพ่ือวางรางรถไฟซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงชัน ความสูงจากยอดเขาลงไปประมาณ 17 เมตร ต่อมาได้เกิดไฟ
ไหม้บันไดไม้ในปัจจุบันจึงได้มีการสร้างเป็นบันไดคอนกรีตและแผ่นปูายทองเหลืองแสดงจุดที่สําคัญ
ของเส้นทางรถไฟ ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากสมาคมออสเตเรีย-ไทยก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นแสดง
ภาพถ่ายของเชลยศึกและการสร้างทางรถไฟ โดยทําพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2541 เพ่ือเป็น
การระลึกถึงสงคราม 
   จากแนวคิด ทฤษฏีที่ได้ศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นํามาสรุปประเด็นที่นําไปสู่การ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นที่นําไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
 

แนวคิดทฤษฏีที่น้ามาใช้ในการวิจัย แนวคิดผู้เสนอ 
กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก สุวิมล แม้นจริง (2546) 
กลยุทธ์ทางการตลาด 9PS ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 59) 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ  (2546)   
ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 59) 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ  (2546)   
ด้านราคา (Tourism Price) ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 59) 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ (2546)   
ด้านช่องทางการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 59) 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ  (2546)   
ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 59) 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ  (2546)   
ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ (2546)   
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical 
Environment) 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ (2546)   

ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) ศิริวรรณ เสรรีัตน์และคณะ (2546)   
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นที่นําไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
 

 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พินทุอร ไทยกล้า (2550) ได้ศึกษาเรื่อง สถานีรําลึกสถานบนเส้นทางรถไฟสายมรณะ ผล
การศึกษาพบว่า ในระหว่างความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 เชลยศึกฝุายพันธมิตรถูกเกณฑ์มา
ให้สร้างทางรถไฟความยาว 415 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยไปยังสหภาพพม่าเพ่ือใช้เป็น
เส้นทางหลักสําหรับการส่งกําลังบํารุงทหารของกองทัพบกญี่ปุุนความเหี้ยมโหดความทุกข์ทรมานและ
ความหิวโหยที่เหล่าเชลยศึกต้องจํายอมทนนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนระลึกเสมอว่าทางรถไฟสายนี้เป็น
อนุสรณ์แห่งความสามารถในการอยู่รอดของมนุษย์ถึงแม้ว่าจะต้องผจญความยากลําบากนานัปการ 

ณ เชิงสะพานข้ามแม่น้ําแควแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะและถูกใช้
เป็นค่ายขนาดใหญ่ที่สุดสําหรับพักเชลยศึกและแรงงานที่ถูกส่งตัวมาจากสิงคโปร์เพ่ือก่อสร้างทาง
รถไฟให้สําเร็จลุล่วงตามเวลาเป็นที่ที่ทุกข์ทรมานแสนสาหัสดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นอนุสรณ์
สถานแห่งการรําลึกถึงผู้ที่สังเวยชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่ารวมถึงที่อ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  

โครงการสถานีรําลึกสถานบนเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีนี้จะเป็นอนุสรณ์
สถานของชาติที่รวบรวมเอกสารหลักฐานสําคัญต่าง ๆ และเป็นสถานที่ให้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์
สงครามและเป็นการแสดงความเคารพแด่เชลยศึกเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้รู้จักสภาพ      
ความเป็นอยู่ของเชลยศึกและสภาพการทํางานตามเส้นทางรถไฟอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

การออกแบบโครงการและการกําหนดกิจกรรมรวมถึงการใช้พ้ืนที่ได้แสดงให้เห็นถึง
มิตรภาพและเกียรติประวัติแห่งสงครามร่วมกันควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
และการส่งเสริมระบบการคมนาคมโดยมีเปูาหมายเพ่ือให้เกิดรูปแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) 

สินารถ สรรพกิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจากภาค
กลางและกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 33 ปี มีสถานภาพโสดเป็นนักเรียน /
นักศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรีรายได้ส่วนบุคคล 17,883 บาท / เดือนปัจจัยที่มีผลต่อการ

แนวคิดทฤษฏีที่น้ามาใช้ในการวิจัย แนวคิดผู้เสนอ 
การท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) 

Lennon and Foley (2000) 
Biran et al. (2011)     
Lennon and Foley (2000) 
Rojek (1993)   
Blom (2000)  
Stone (2005)  
Seaton (1996) 
Biran et al. (2011) 
Apostolakis (2003) 
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เดินทางมาท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลมากเป็น
อันดับ 1 คือด้านราคา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่  รองลงมาคือ 
ด้านสถานที่ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของแหล่งท่องเที่ยวและด้านบุคลากร ได้แก่ อัธยาศัยและความเป็นมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น
ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเฉลี่ย 4 ครั้ง บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวคือเพ่ือน แหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวมากที่สุดคือสะพานข้ามแม่น้ําแควและการล่องแพชมแม่น้ําแคว กลุ่มตัวอย่างที่จัด  
การท่องเที่ยวด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,442 บาท/วันระยะเวลาในการพักเฉลี่ยคนละ 3 วัน ส่วน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมาเท่ียวกับบริษัทนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวคนละ 1,854 บาท / วัน ระยะเวลาใน
การพักเฉลี่ยคนละ 2 วันกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างพบว่า รายได้และระยะเวลา
ในการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กล่าวคือถ้ารายได้ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น 1,000 บาท เขาจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 20 
บาท / คน / วันและระยะเวลาในการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 1 วันเขาจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
1,016 บาท / คน / วันนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจากภาคอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 34 ปี
มีสถานภาพโสดเป็นข้าราชการ / พนักงานของรัฐการศึกษาระดับปริญญาตรีรายได้ส่วนบุคคล 
19,171 บาท / เดือนปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมระดับมากโดยปัจจัยที่มีผลมากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านราคา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ได้แก่อัธยาศัยและ ความเป็นมิตรไมตรี
ของคนในท้องถิ่นและด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ ความสวยงามและหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเฉลี่ย 4 ครั้ง บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวคือ
ครอบครัว / ญาติพ่ีน้องแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวมากที่สุด คือสะพานข้ามแม่น้ําแควและการ
ล่องแพชมแม่น้ําแคว กลุ่มตัวอย่างที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,573 บาท / วัน 
ระยะเวลาในการพักเฉลี่ยคนละ 3 วัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มาเที่ยวกับบริษัทนาเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการ
เที่ยวคนละ 1,767 บาท / วัน ระยะเวลาในการพักเฉลี่ยคนละ 2 วัน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
การเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าระยะเวลาในการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับค่าใช้จ่ายใน        
การท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ ถ้าระยะเวลาในการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 1 วันเขาจะมี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 1,819 บาท / คน / วันและนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานเอกชน
จะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ 326 บาทต่อคนตอ่วัน 

อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ใน     
การพัฒนาและตีความแหล่งท่องเที่ยวสําคัญตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ ผลการศึกษาพบว่า เส้นทาง
รถไฟสายไทย – พม่า หรือทางรถไฟสายมรณะ (Death Railway) มีความสําคัญอย่างยิ่งในทาง
ประวัติศาสตร์และในฐานะของความเป็นมรดกวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์บางแห่งบนเส้นทาง
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รถไฟนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้างแล้ว ในขณะที่ยังมีแหล่งที่มีคุณค่าและความสําคัญ
อีกมากมาย จึงเป็นที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและตีความแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
บนเส้นทางรถไฟสายมรณะนี้ อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการสํารวจแหล่งทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่เหมาะสม เพ่ือวางแผนการตีความและสื่อความหมาย
ทางมรดกวัฒนธรรมของแหล่งต่างๆ นี้ ให้เป็นที่เข้าใจและรู้จักมากขึ้นในหมู่คนไทยและสากลโลก 
ผ่านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมแบบยั่งยืน โดยในการศึกษานี้การวิจัยเชิงคุณภาพได้
ถูกนํามาใช้ในการศึกษา ด้วยเทคนิควิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ในระหว่างการทํางานเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือที่จะสํารวจ
และศึกษาถึงคุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ รวมถึงหลักในการพัฒนาแหล่งนั้น ๆ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนา 

ผลการศึกษาทําให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดการพัฒนาและตีความ
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะเป็นการสื่อ
ความหมายมรดกวัฒนธรรมที่ดีวิธีหนึ่ง ส่วนจะมีการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่
กับว่าเราต้องการตีความและสื่อความหมายเรื่องใด พร้อมทั้งได้ทราบถึงแหล่งประวัติศาสตร์ที่สมควร
ได้รับการพัฒนามากที่สุดจํานวน 6 แหล่ง และเหตุผลสนับสนุนในด้านคุณค่า ความสําคัญทางมรดก
วัฒนธรรมและสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย 

ส่วนรูปแบบในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนั้น สามารถนําเอาหลักการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาใช้ในการวางแผน  งานวิจัยนี้ได้
ตอบโจทย์และร่วมวางรากฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนเอาไว้แล้ว จากการให้โอกาสชุมชนเข้ามา
แสดงความคิดเห็นถึงแหล่งต่าง ๆ ที่สมควรได้รับการพัฒนา สิ่งสําคัญในการวางแผนการพัฒนา คือ         
การสืบค้น บันทึก ตีความและสื่อความหมายคุณค่าและความสําคัญทางมรดกวัฒนธรรมของทั้ง 6 แหล่ง   
โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อความหมาย ล้วนเป็นสิ่งจําเป็นในการเล่าประวัติศาสตร์เส้นทาง
รถไฟสายมรณะให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

 คนึงภรณ์ วงเวียน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา              
1) สถานการณ์การท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด 2) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
เกาะเสม็ด 3) สร้างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 2) บุคลากรใน
ภาคธุรกิจ 3) ประชาชนท้องถิ่น 4) มัคคุเทศก์ 5) นักท่องเที่ยวชาวไทย 6) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม แบบประเมินร่าง
ยุทธศาสตร์ และแบบประเมินยุทธศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การประชุมอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า  
1.  เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ 

ปุาไม ้มีความสวยงามและจุดเด่นในด้านหาดทรายขาวละเอียด น้ําทะเลใส มีอ่าวต่างๆ มาก และเป็น
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สัญลักษณ์ของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี มีความเหมาะสมของกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการ
ทางการท่องเที่ยว การจัดการทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว
ของเกาะเสม็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้มา
ท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดส่วนมากอยู่ระหว่าง 200,001-500,000 คน / ปี  

2.  เกาะเสม็ดมีปัญหาด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เช่น การกําจัดขยะ การจัดการน้ํา
เสีย ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในที่ดินและปริมาณน้ําจืดไม่เพียงพอ 
ส่วนอุปสรรค คือ ขาดการบูรณาการในการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณใน
การบริหารจัดการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพอ ขาดการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขาดการวางผังพ้ืนที่เฉพาะในการพัฒนา/อนุรักษ์เกาะเสม็ด และขาด
หน่วยงานหลักหรือกลไกการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่เกาะเสม็ดอย่าง
จริงจัง  

3.  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีวิสัยทัศน์ 
คือ “เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่ได้มาตรฐานและยั่งยืนในภาคตะวันออกของ
ไทย” ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 2) เสริมสร้างการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค 3) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งในการประเมินยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ เกาะ
เสม็ด และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

จตุพล ชูจันทร์ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพ่ือ            
การท่องเที่ยวยั่งยืน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทการท่องเที่ยวของชุมชน เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ 
ทดลองและประเมินผลการใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน  โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่เพ่ือทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) อีกส่วนหนึ่ง มาใช้
ในการพัฒนากลยุทธ์ และมีการติดตามประเมินการใช้กลยุทธ์ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พร้อม
สัมภาษณ์เชิงลึก และวัดระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า บริบทการท่องเที่ยว
ของชุมชนบ้านใต้ที่เป็นจุดขายหลักแก่นักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ  คือ ความ
สวยงามของหาดทราย ทะเล และสภาพที่ยังมีความเป็นธรรมชาติในระบบนิเวศ มีความเงียบสงบ
เหมาะแก่การพักผ่อน นอกจากนั้นความประทับใจที่เกิดจากการบริการรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การรักษาเอกลักษณ ์ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันมีกิจกรรมบางอย่าง
เกิดขึ้นและทําลายความยั่งยืนในการท่องเที่ยวของชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการมุ่งผลประโยชน์ เช่น 
การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ของผู้ประกอบการบางประเภทในชุมชน ความมักง่าย เห็นแก่ตัวทําให้เกิด
ปัญหาขยะ ความไม่เป็นระเบียบทําลาย ทัศนียภาพต่าง ๆ รวมถึงความพยายามในการนําเทคโนโลยี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

ใหม่ ๆ เข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่         
การท่องเที่ยวยั่งยืนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจึงครอบคลุม 3 กลยุทธ์ คือ 1) การรักษา 
พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 2) การพัฒนาด้านการตลาดการท่องเที่ยวของ
ชุมชน และ 3) การสร้าง พัฒนา และปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ผล         
การคัดเลือกโครงการเพ่ือดําเนินการทดลองในแต่ละกลยุทธ์ และทําการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก และวัดระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าโครงการทดลองแต่ละกลยุทธ์มี         
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการไปสู่           
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนได้ 

ปริวรรต สมนึก (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน เกาะภู
กระแต ตําบลโนนกลาง อําเภอภิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ศักยภาพของชุมชนเกาะภูกระแตในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและแนวทางในการดําเนินธุรกิจชุมชน  
การวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินกิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน ความพึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่
มีต่อการให้บริการและการจัดการพ้ืนที่/กิจกรรมของชุมชน และผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นการวิจัย
เพ่ือพัฒนาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และประยุกต์ใช้เทคนิค AIC และ PRA 
รวมทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู้และแบบวัดทัศนคติในการรวบรวมข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นหลักและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ        
ความแตกต่าง ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเกาะภูกระแตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ศักยภาพของพ้ืนที่โดยใช้เกณฑ์ของ สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว โดยทดสอบด้วยสถิติ t-test 
(ได้ผลของระดับความรู้ t = -7.79, p = .00 และระดับทัศนคติ t = 10.34, p = .00) 2) ชมรม     
การท่องเที่ยวของชุมชนเกาะภูกระแตมีรายการนําเที่ยวที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ รายการนํา
เที่ยวครึ่งวัน เต็มวัน และพักค้างคืน ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชมรมออกเป็นสัดส่วน
ชัดเจน มีกระบวนการบริหารการนําเที่ยว เริ่มตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการเข้ามาของผู้ใช้บริการ        
การเตรียมการนําเที่ยว การบริหารการนําเที่ยว จนกระทั่งการประเมินผลความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 3) ระยะแรกของการประเมินผล นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับน้อยในภาพรวมของ
การบริการด้านต่างๆ โดยพึงพอใจระดับน้อยในด้านมัคคุเทศก์ ค่าบริการ และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน ต่อมาในระยะประเมินความก้าวหน้าพอใจระดับน้อยในภาพรวมการบริการด้าน
ต่างๆ แต่ก็ดีขึ้นกว่าระยะแรก และคนในชุมชนเห็นว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลดีขึ้นต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมนี้ ทําให้ชาวบ้านมีรายได้และโอกาส
ในการสร้างรายได้มากขึ้น ความสัมพันธ์ชุมชนดีขึ้น การรวมกลุ่มและการร่วมมือภายในชุมชนดีขึ้น 
ชาวบ้านมีความภูมิใจในเอกลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรมของตนมากขึ้น ภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรม
ของตน และยังผลักดันให้ชาวบ้านใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น มีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมใน      
การอนุรักษ์และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจิตสํานึกของการเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น 
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ภูวนิดา คุนผลิน (2550) การบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครแบบ 
บูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้าน        
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มและข้อเสนอแนะ
ในกระบวนการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบกระบวนการบูรณาการที่เหมาะสม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก แบ่งเป็น 
กระบวนการบูรณาการในระดับมหภาค ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยใช้เทคนิคเดลฟาย จาก         
การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและผู้แทนของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนจํานวน 30 คน และกระบวนการ  
บูรณาการในระดับจุลภาค ด้วยการศึกษาแบบกรณีศึกษา ได้แก่ กรณีที่ 1 การท่องเที่ยวในแหล่ง
วัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรณีที่ 2 การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 
กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนตอ และกรณีศึกษาที่ 3 การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา
ไทยพริวิลเลจ สปา ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบกระบวนการบูรณาการมี
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยตัวเร่งการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวคือนโยบาย
ของรัฐบาล ส่วนรูปแบบกระบวนการมีแนวโน้มความน่าจะเป็นในระดับมาก คือ ยุทธศาสตร์         
การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ควรเชื่อมโยงกับนโยบายแผนการตลาดของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และแผนการตลาดของกลุ่ม/สมาคมของเอกชน มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติที่ประธานคณะกรรมการมีความเป็นผู้นําและมี
อํานาจตัดสินใจ และการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการท่องเที่ยว และมีปัจจัยตัวเร่ง 6 ด้าน คือ 
สื่อมวลชน ผู้นําในองค์กรหรือท้องถิ่น งบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐด้าน      
การท่องเที่ยว และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว โดยโมเดลกระบวนการบูรณาการมี 2 ระดับ คือ 
“โมเดลกระบวนการบูรณาการระดับ มหภาค” ที่เน้นการบูรณาการในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ “โมเดลกระบวนการบูรณาการ
ระดับจุลภาค” เน้นการบูรณาการระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วยการประเมินความต้องการ การกําหนด
เปูาหมาย การกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดพันธกิจและภารกิจ กระบวนการมีส่วนร่วม    
การตั้งวัตถุประสงค์ การบูรณาการแผนการปฏิบัติการ และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

Anna Farmaki (2013)  ได้ศึกษาเรื่อง การกลับมาเที่ยวซ้ํา: ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
อุปทานและความต้องการ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต โดยการประเมินทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปทาน สําหรับ
การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและแรงจูงใจด้านอุปสงค์ สําหรับการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวมี      
ความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตทั้ง 2 แห่งในไซปรัส โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้
ข้อมูลหลัก มีจํานวน 12 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุปทาน และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลการวิจัย พบว่า การผลิตและการบริโภคสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับ     
การเสียชีวิตมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน เป็นความต้องการด้านอุปทาน ที่ขับเคลื่อนด้วยสถานที่ 
ตามการตีความ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล ของนักท่องเที่ยวทางเดิน ของ "เวลา" และ ทาง
เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตโดยด้านอุปทาน กลยุทธ์การตลาด   
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การแบ่งส่วนตลาด จะคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าชม ความเกี่ยวข้องของสถานที่ท่องเที่ยว และ
คุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยวที่ มี        
ความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต พิจารณาด้านอุปสงค์และอุปทาน ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
เช่น การทําความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์มากขึ้น 

Carolyn Strange and Michael Kempa (2003) ได้ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต ความตายในอัลคาทราซและเกาะร็อบเบินสถานที่ลงโทษและเรือนจําในอดีต
ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประสบการณ์ที่เรือนจํา ความตายได้ถูกปรับเป็นพิพิธภัณฑ์
หรือแหล่งมรดกที่โดดเด่นที่สุดในหมู่อัลคาทราซในสหรัฐอเมริกา และเกาะร็อบเบินในแอฟริกาใต้ใน
ขณะที่นักวิชาการบางท่านได้จัดประเภทสถานที่ดังกล่าวเป็น “การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ         
การเสียชีวิต ความตาย” ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด
ประวัติศาสตร์กฎหมายอาญาการตีความ ภาพวาดในเอกสาร กฎ ข้อบังคับ การสอบถามนักท่องเที่ยว 
และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์  โดยใช้วิธีการสํารวจหลายรูปแบบ และจากการตีความของ
สถานที่ดังกล่าว ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญจากลําดับความสําคัญของความทรงจําแต่ยังเกี่ยวข้องกับ
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและวาระการประชุมของกลุ่มที่สนใจภายนอก 

วิธีการศึกษา โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ และผู้บริหาร ใช้      
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จะเดินผ่านจุดจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ และ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กว่า 30 คน โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
จากนั้นทําการคัดลอกข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหา เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัยตลาด โดย KPMG 
แอฟริกาใต ้

จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนไว้เบื้องต้นโดยนํามาสรุปเป็น
แนวทางการนํางานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง มาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการวิจัย 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ
การวิจัย 

ใช้เป็น
แบบแผน
ในการ

วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

     

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

     

แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ รู ป แ บ บ
การตลาดการท่องเที่ยว  

     

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด 

     

แนวคิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก ารตล าด            
เชิงรุก 

     

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยว      

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์       

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่
มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

     

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง      
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกใน

แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย” 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวิธีการผสมผสาน (Multi Methods) เก็บ
ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสอบถาม สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
และเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก และนโยบาย
การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี  หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรต่างๆ และภาคเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากได้ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อสรุปเชิงทฤษฎีจนได้รูปแบบ (Model) จ านวนทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยใน
ภูมภิาคตะวันตก 

2.  ขั้นการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีด้านการจัดการการท่องเที่ยว แนวคิด
รูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในประเทศไทย แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด     
การท่องเที่ยว แนวคิดด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย และการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือหาแนวโน้มกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก 

3.  การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสกัดองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

4.  ขั้นการสังเคราะห์นโยบาย / แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัดประชุมเชิงนโยบาย 
(Policy meeting) 

โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยใน
ภูมภิาคตะวันตก 
 1.1 พื้นที่ในการศึกษา 
   ภาคตะวันตก ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี และราชบุรี 
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  1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ในขั้นการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย
ในภูมิภาคตะวันตก ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 2 ประเภท ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลลักษณะปลายเปิด และ
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ลักษณะปลายปิด 
 1.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

   ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในลักษณะปลายเปิด 
และปลายปิด 

  1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   หลังจากมีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเสร็จสิ้นตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี 
ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey) 
 1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยด าเนินการโดยวิ เคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียง รูปแบบ ( Pattern 
Matching) โดยการสร้างข้อสรุปจากการเก็บข้อมูลที่ได้ โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การลดข้อมูล (Data Reduction) การจัดรูปข้อมูล (Data Display) และ
การร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) 
 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวิจัยเอกสารที่เก่ียวกับแนวคิดทฤษฏีด้านการจัดการการท่องเที่ยว แนวคิดรูปแบบ
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในประเทศไทย แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว 
แนวคิดด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย และ
การวิจัยโดยใช้เทคนิค EDFR เพ่ือหาแนวโน้มกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก 
  2.1 การวิจัยเอกสาร 
  ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Technique) ด้วย
วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฏีด้านการจัดการการท่องเที่ยว แนวคิดรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในประเทศ
ไทย แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว แนวคิดด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

2.1.1  การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ผู้วิจัยใช้วิธี         
การสังเคราะห์ (Content Analysis) เป็นเทคนิคการวิจัย (Research Technique) เพ่ือใช้อธิบายถึง
เป้าหมาย (Objective) และจ านวนของเนื้อหา (Content) ของการสื่อสารที่เห็นได้เด่นชัดอย่างเป็น
ระบบ (ดาริน คงสัจวิวัฒน์, 2547) ซึ่งกระบวนการในการตีความเพ่ือการวิเคราะห์เนื้อหามี 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
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1. Thesis หมายถึง ทฤษฎี หรือองค์ความรู้หลักที่ใช้เป็นฐานในการพิสูจน์ 
ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีหลายด้าน ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย แนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการตลาดการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับ
การตลาดเชิงรุก แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ และ
ข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

2. Synthesis หมายถึง ขั้นตอน การสังเคราะห์ วิเคราะห์ คิดและตีความ ใน
ส่วนนี้เมื่อได้รวบรวมแนวคิดที่ได้จากการศึกษาทฤษฏีแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาการสังเคราะห์ วิเคราะห์ คิด
และตีความ เพ่ือน าไปสู่การสกัดเป็นตารางแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากทฤษฏีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องในบทที่ 2 

3. Antithesis หมายถึง ขั้นตอนการสรุปผลที่ได้ว่าขัดแย้งหรือสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ตารางที่สกัดแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องส าหรับเป็นกรอบการศึกษาของการวิจัยนี้ 
  2.1.2  เกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัย  
 ข้อมูลในการวิจัยเอกสารทั้งหมดย่อมได้มาจากการศึกษาจากสื่อเอกสารใน
ลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยเหตุนี้ การคัดเลือกเอกสารเพ่ือน ามาวิเคราะห์
จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เพราะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการวิจัยย่อมมีมาก อีกท้ัง
เอกสารบางชนิดยังมีความซับซ้อนของข้อมูล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือก
เอกสารมาใช้ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ท่ีส าคัญประกอบด้วย (Scott, 1990: 1-2) 
           1. ความจริง (Authenticity) ผู้วิจัยคัดเลือกเอกสารที่เป็นเอกสารที่แท้จริง 
(origin) ซึ่งมีความส าคัญมากต่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การพิจารณาว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ให้
ข้อมูลแท้จริงหรือไม่  
           2.  ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Credibility) ผู้วิจัยคัดเลือกเอกสารด้วยการพิจารณา
ว่าเอกสารนั้นต้องไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาด บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัด คือ เอกสารจ าพวกหนังสือพิมพ์หรือบทวิจารณ์ต่าง ๆ เพราะเป็นการเขียนข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเองประกอบเข้าไปด้วย  
  3. การเป็นตัวแทน (Representativeness) ในการคัดเลือกเอกสาร ผู้วิจัย
พิจารณาว่า เอกสารดังกล่าวมีความเป็นตัวแทนหรือไม่ ในที่นี้การเป็นตัวแทนมีหลายระดับ ระดับแรก 
หมายถึง การที่เอกสารนั้นสามารถใช้แทนหรือเป็นแบบฉบับที่แทนเอกสารประเภทเดียวกันได้หรือไม่ และ
ระดับที่สอง คือ ข้อมูลในเอกสารที่น ามาวิเคราะห์นั้นต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรได้  
           4. ความหมาย (Meaning) การคัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจนและสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ผู้วิจัยตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาข้อมูลคร่าวๆ ว่าเอกสารที่น ามา
พิจารณานั้น มีข้อมูลใดที่เป็นนัยส าคัญหรือสร้างความหมายให้กับการวิจัยหรือไม่ การตีความเอกสารบาง
ประเภท จึงสามารถตีความทั้งในระดับที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งก็คือการสรุปสาระส าคัญที่ปรากฏ  อีกระดับ
หนึ่ง คือ การตีความข้อมูลที่เป็นนัยที่ซ่อนแฝงอยู่ การตีความนัยค่อนข้างท าได้ยาก เพราะต้องอาศัย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 

ประสบการณ์ของผู้ตีความ ฉะนั้นในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจนและสามารถเข้าใจ
ได้ง่ายเพ่ือสะดวกในการน ามาตีความ 
 2.2  การวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

2.2.1  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
  ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษานี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 17 คน ตามหลักการวิจัย

อนาคตแบบ EDFR ดังนี้ (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) 
  1. คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศ
   ไทย 
  2.  คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
   ท่องเที่ยวและกีฬา  
  3.  คุณอิสสระพงษ์ แทนศิริ  ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
     ส านักงานกาญจนบุรี  
 4. คุณนเรศ จุลบุตร  ผู้อ านวยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
   กาญจนบุรี  
  5. อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
   การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   กาญจนบุรี  
  6. อาจารย์ ดร.บรรจบพร อินดี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการ
   ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ สุวรรณฤทธิ์  ข้าราชการบ านาญ อาจารย์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  8. คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   กาญจนบุรี  
  9. คุณทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์  ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด 
   กาญจนบุรี  

   10. คุณพิณวดี ชัยรัตน์  เจ้าหน้าที่การตลาด การท่องเทีย่วแห่งประเทศ 
    ไทย ส านักงานกาญจนบุร ี 
   11. คุณภาณุมาศ เปรมประยูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
    ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
    กาญจนบุรี  

   12. คุณสุภาภรณ์ กุลแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
    ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
    กาญจนบุรี  
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  13. คุณสิริพงศ์ พึงประสพ  เจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง
    และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวส านักงาน 
    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  
   14. คุณบูรณาการ จตุพรไพศาล มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
    และสมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายก่อกาญจน์ดี  
   15. คุณพรชัย คุ้มมี  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์อาชีพ  
    ดีเด่นภาคกลางและภาคตะวันออกและ 
    กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
   16. คุณภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์  ผู้ประกอบการแพ และสมาชิกชาวเรือชาว 
    แพ จังหวัดกาญจนบุรี  
   17. คุณแจ่มจันทร์ ข ายี  ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและรีสอร์ท  

 2.2.2 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว

เชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก 
ประเทศไทย ตลอดจนวิธีการสรางแบบสัมภาษณ์ โดยมีลักษณะแบบปลายเปิด (Opened-ended 
Questionnaire) เพ่ือพัฒนาแนวสัมภาษณ์จากแนวคิดทฤษฎี 

  2.2.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเภท 
 1. แนวสัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ี 1) 
    2. แบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 2)  
  2.2.4  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

  1.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขณะเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัย
ตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูล (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูลภาคสนาม
ทุกครั้งที่เก็บข้อมูลด้วยการตรวจสอบวิธีการเก็บข้อมูลแบบสามเส้า (Methodology Triangulation) 
และการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีโดยเริ่มตั้งแต่ขณะเก็บข้อมูล  การสนทนา กลุ่มการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมที่น ามาบันทึกรวมทั้งกิริยาท่าทาง
พฤติกรรมบรรยากาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการแปลความหมายร่วมกับ
การถอดเทปMP3 และการบันทึกภาคสนามในหลายๆ วิธีและมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Investigator Triangulation) น ากลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านหรือกลับไปถามผู้ให้
ข้อมูลซ้ าอีก (Reflecting) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงตามที่ผู้ให้ข้อมูลบอกเมื่อได้ข้อมูล
และประเด็นที่ตรงกับผู้ให้ข้อมูลในแต่ละครั้งแล้วท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์น าข้อมูลที่ผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ นี้ เข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยมีการตรวจสอบ
สามเส้าด้านต่างๆ (สุภางค ์จันทวานิช,2539: 23) ดังนี้ 
  2. ตรวจสอบด้านปริมาณตรวจสอบข้อมูลที่สังเกตและบันทึกว่าได้ปริมาณ
เพียงพอครอบคลุมทุกข้อในแนวค าถามและเพียงพอตามวัตถุประสงค์หรือไม่หากข้อมูลไม่เพียงพอได้
ท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลายครั้งจนสามารถสรุปข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 
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  3.  ตรวจสอบแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบเรื่องเวลา
สถานที่และบุคคลโดยตรวจสอบว่าเมื่อต่างเวลาต่างสถานที่ต่างบุคคลแล้วโดยการจัดวางตาราง
ก าหนดเวลาในการสังเกตพฤติกรรมให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาและเพ่ือให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
  4.  ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน (Cross Check) 
ผู้วิจัยซักถามข้อมูลและตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืนว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ด้วยการสอบถามซ้ าใน
ประเด็นเดียวกันแล้วให้ความเห็นกับผู้วิจัยในการตีความการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นการยืนยันความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลและการรายงาน 
  5.  ตรวจสอบด้านทฤษฎีตรวจสอบข้อมูลขณะเก็บข้อมูลภาคสนามการ
ตีความหมายพฤติกรรมว่าตรงหรือแตกต่างไปจากทฤษฎีมากน้อยเพียงใดและตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้วิจัยเอง (Investigator Triangulation) โดยศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมสอบถามความคิดเห็นจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อพบข้อมูลที่ขัดแย้งหรือข้อมูลไม่เพียงพอผู้วิจัยเก็บข้อมูลซ้ าเพ่ือยืนยันความ
ถูกต้อง 
  6.  การตรวจสอบวิธีการเก็บข้อมูล (Methodology Triangulation) ตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีด้านเอกสาร สัมภาษณ์เจาะลึก สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม 
  7. ตรวจสอบด้านการวิเคราะห์-สังเกตข้อมูลเมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก
สถานที่จริงแล้วได้ตรวจสอบการแปลความหมายเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่ามี
ความถูกต้องเพียงใดในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางในการด าเนินงานได้และปรับกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 

  2.2.5  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการด าเนินการสัมภาษณ์ส าหรับงานวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้   

  1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ในขั้นตอนการ EDFR รอบท่ี 1 
   ด าเนินการถอดเทปค าสัมภาษณ์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับประเด็นพัฒนา
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ในรอบท่ี 2 
 2. การสอบถามในขั้นตอนการ EDFR รอบท่ี 2 
      การตอบแบบสอบถามเพ่ือค านวณหาค่าสถิติ ในขั้นตอนการ EDFR รอบที่ 
2 ดังนี้  
     2.1  ค่ามัธยฐาน (Median)  
     2.2  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Intrequrtile Rangeหรือ ค่า Q3 – Q1) 
เป็นรายข้อเพ่ือพิจารณาเลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากข้ึนไป  
     การพิจารณาคัดเลือกแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย ที่มีโอกาสพัฒนาเป็น  
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยจากผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้ คือ ประเด็นที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และประเด็นที่มีความ
สอดคล้องกันของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.5 (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) 
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  3.  สกัดประเด็นจากผลการวิจัยจากการสอบถามในรอบที่ 2 เพ่ือสรุปเป็น กล
ยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสกัดองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
   3.1 พ้ืนที่ในการศึกษา 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษา ออกเป็น 6 พื้นที่ ดังนี้ 
     3.1.1 สะพานข้ามแม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

    3.1.2  ทางรถไฟสายมรณะ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
    3.1.3  สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ บ้านเขาปูน ต.ลิ้นช้าง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
    3.1.4  สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ต.บ้านเหนือ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี    
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
    3.1.5  ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  
    3.1.6  พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก หรือพิพิธภัณฑ์สงคราม (วัดใต้) วัด 
ไชยชุมพลชนะสงคราม  
  3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัยและมรณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรี 
    ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงลักษณะข้อมูลการวิจัยที่ต้องใช้สถิติ
วิเคราะห์ขั้นสูง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) จึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับการใช้สถิติเป็นเบื้องต้น คือ ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่เป็นเกณฑ์ส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10-20 
คนตอ่ 1 พารามิเตอร์ตัวอย่าง (Hair, and others, 2010) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัยและมรณภัย ใน
จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้มีจ านวน 60 ตัวแปร ใช้เกณฑ์ในการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ 15 คน ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 900 ตัวอย่าง  
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามความ
พึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
  3.4 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
     ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    3.4.1  ศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือก าหนดประเด็นค าถามในเครื่องมือวิจัย 
    3.4.2  สร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา 
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   3.4.3  ตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
สิ่งที่วัด (Index of Item Object Congruence: IOC) 
     3.4.4  ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 
    3.4.5  จัดพิมพ์แบบสอบถาม หลังจากการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เพ่ือน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล ส าหรับประเด็นการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของ
เครื่องมือวิจัย ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก) 
    3.4.6  น าแบบสอบไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 คน และน าค าตอบที่ได้มาหาความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach, 1974)  
    3.4.7  จัดพิมพ์แบบสอบถาม หลังจากการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เพ่ือน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
  3.5 ลักษณะของข้อมูล  
     3.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ   
      จากการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในจังหวัด
กาญจนบุรี 
    3.5.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  
      จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยและจังหวัดกาญจนบุรี 
รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือวิเคราะห์เอกสาร (Document 
analysis) 
  3.6 การวิเคราะห์และจัดกระท าข้อมูล 
    3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
      1. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
      2. วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
      3. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด 
    3.6.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
      1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า    
ความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค (Alpha – Coefficient) 
      2. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้วิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปลิสเรล (LISREL) 
  3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
     3.7.1  ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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    3.7.2  ค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence: IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rovinelli and 
Hambleton, 1977, อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 248-249)  

3.7.3 วิเคราะห์แบบวัดเป็นรายข้อ เพ่ือหาอ านาจจ าแนกโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์
สัน คัดเลือกข้อที่มีอ านาจจ าแนกที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.20 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ, 2538: 302)  

3.7.4  วิเคราะห์แบบวัดเป็นรายด้านและทั้งฉบับเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) (ล้วน 
สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538: 200)  
    3.7.5 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบ เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบกับโมเดลโดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (X2) โดยต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่
เนื่องจากค่าไค-สแควร์ จะอ่อนต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงพิจารณาค่าสถิติอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ ค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (X 2 / df) ควรมีค่าระหว่าง 2.00 – 5.00 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) ควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) ควรมีค่าต ่ากว่า 0.05 
    
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการสังเคราะห์นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัดประชุมเชิงนโยบาย 
(Policy Meeting) 
  การจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) นี้ เป็นการจัดขึ้นเพ่ือสังเคราะห์นโยบาย /
แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
  เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการจัดท า
นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย โดยใช้เทคนิคการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักในการจัดท านโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  ประกอบด้วย อาจารย์ 
นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรของส านักงานด้านการท่องเที่ยว 
 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์และเข้าร่วม
กิจกรรม ด าเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างจัดกิจกรรมใช้วิธีผสมผสานแบบบูรณาการ โดยบทสนทนา
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญที่น าไปสู่การจัดท านโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาด
การท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยอย่างเป็น
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ระบบ (Integration) โดยการสังเกตพฤติกรรมจากการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) การ
จดบันทึก นอกจากตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญท่ีสุดในการวิจัยแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ ได้แก่ 
 1.  แบบบันทึกข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประชุม
เชิงนโยบาย (Policy Meeting) ผู้วิจัยน ามาบันทึกข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการสังเกต และการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) โดยการ
บันทึกข้อมูลนั้น ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลใน
ส่วนที่ขาดหายไปได้ตลอดเวลา  
 2.  เครื่องบันทึกเสียง ใช้ขณะบันทึกขณะจัดกิจกรรม โดยผู้วิจัยขออนุญาตจากกลุ่ม
ก่อน ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลสามารถตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้บันทึกและข้อมูลซึ่งตกหล่นที่ไม่สามารถ
จดบันทึกขณะนั้นได้ 
 3.  กล้องถ่ายรูป โดยบันทึกภาพปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนทั้งบุคคลและสถานที่ 
ตลอดจนระหว่างการด าเนินกิจกรรมการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพ่ือใช้ประกอบ
รายงานการวิจัย 

4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมความคิดเห็นของการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ที่เกี่ยวกับ

การจัดท านโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) โดยผู้วิจัยเป็นผู้
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จดบันทึกและบันทึกภาพและเสียงโดยทีมงาน ในระหว่ างการสนทนา
กลุ่ม  

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล เป็นการวิ เคราะห์แบบองค์รวม ในลักษณะของการหา

ความสัมพันธ์ของผลการศึกษาที่น าไปสู่การสรุปประเด็นที่เป็นตัวแปรส าคัญในการจัดท านโยบาย /
แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับสากล ซึ่งผลการจัดท านโยบาย / 
แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยที่ได้นั้น น าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ก่อให้เกิด
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างยั่งยืน 

 จากข้ันตอนการด าเนินงานข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความเข้าใจได้
ดังภาพที่ 4  
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    ปัจจัยน าเข้า        กระบวนการ        ผลที่ได้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนของการวิจัย 

 

 
การวจิัยเชิงคุณภาพเป็น

การศกึษาและวิเคราะห์จาก
เอกสารแนวคิดและงาวิจัยที่

เกี่ยวขอ้ง 

 

 
การวจิัยเอกสาร และการ
วิจัยด้วยเทคนิค EDFR  

แนวโน้มกลยุทธ์การตลาด 
การท่องเที่ยวเชิงรุก 

1.ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุร ี
2. ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
3. กลยุทธ์ทางการตลาด 7Ps 
4. ด้านความยั่งยืน 
5. ด้านการท่องเที่ยวในรปูแบบของการ
ท่องเที่ยวที่มบีทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อสกัด
องค์ประกอบของกลยุทธ์

การตลาดการทอ่งเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย 

อุบัติภัย และมรณภยั 

เพื่อสกัดองค์ประกอบของ
กลยุทธก์ารตลาดการ

ท่องเที่ยวเชิงรกุในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และ

มรณภัย โดยใช ้
แบบสอบถามความคิดเห็น 

- ได้ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี
บทเรียนจากความสูญเสี ย 
อุบัติภัย และมรณภัย 
- ได้รูปแบบกลยุทธ์การตลาด
เชิ งรุก เพื่ อการจัดการแห่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

สังเคราะห์นโยบาย/
แนวทางในการวางกลยุทธ์
การตลาดการทอ่งเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย 

อุบัติภัย และมรณภยั 
 

 

 
 

จัด Policy Meeting 
 

นโยบาย/แนวทางในการวาง
กลยุทธก์ารตลาดการ

ท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อบุัติภัย และ

มรณภัย 

 

 
แหล่งทอ่งเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัยในภูมิภาค

ตะวันตก 

 

 
 

การส ารวจ 
Survey 

 

 
แหล่งทอ่งเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัยที่เป็นพื้นที่

เป้าหมาย 

In-depth Interviews 

แบบสอบถาม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย ข้อมูลที่
ได้รับ ผู้วิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาออกตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้เป็น 4 ส่วนดังนี้ 

1.  ผลการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยใน
ภูมภิาคตะวันตก 

2.  ผลการวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัยในภูมภิาคตะวันตก 

3.  ผลการจัดท ากลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมภิาคตะวันตก 

4.  ผลการสังเคราะห์นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัดประชุมเชิงนโยบาย 

โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาค
ตะวันตก 

การเกิดสงคราม นับตั้งแต่สงครามเอเชียอาคเนย์ สงครามมหาเอเชียบูรพา โดยที่ญี่ปุ่นได้
ทิ้งระเบิดเนิร์ลอาร์เบอร์ เข้ามาที่ประเทศไทย และได้ยกพลขึ้นบกมาตามฝั่งทะเลในอ่าวไทยตั้งแต่ 
จังหวัดสมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เข้ามา
ยึดพม่าและมลายู จากนั้นจึงได้ยกพลขึ้นทางรถไฟเข้าสู่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมี
พ้ืนที่ส าคัญ 8 จุด 

 การส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ผู้วิจัยใช้
วิธีการส ารวจจากข้อมูลหลักฐานที่มีมาแต่ในอดีตของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่ามีหลักฐานที่
ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ 

1. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานไทย-ญี่ปุ่น ณ อ าเภอขุนยาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทาง
มรณะสายปาย-ชุมพร โดยญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานมาสร้างถนนเพ่ือมุ่งสู่พม่า ในปลายปี 2486 ซึ่งเป็น
เวลา 2 ปีก่อนทีเ่กิดสงคราม ใช้เวลาในการสร้าง 2 ปี 2486 – 2488 

2. อนุสาวรีย์ยุวชนทหารสงครามโลกครั้งที่ 2 สายชุมพร – ปากน้ า อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

3. อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี 
และหากพิจารณาถึงภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ก็เป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในสงครามมหา
เอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ครั้งนั้นท าให้
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ประเทศไทยมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก จากการที่ญี่ปุ่นได้ขอเดินทัพผ่านประเทศไทยไปยังประเทศพม่า ผ่าน
หลายจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก โดยเริ่มที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะที่อ่าวมะนาว เป็นจุดที่มี
การสู้รบอย่างทรหดระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับคนไทย ส าหรับเส้นทางที่ใกล้ที่สุด คือ ด้านจังหวัด
กาญจนบุรี กองทัพญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากสถานีรถไฟหนอง  
ปลาดุก อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟถั่นบูซายัตในพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึก
และแรงงานจ านวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟ จนท าให้มีผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก ทั้งจาก      
ความเป็นอยู่ที่ยากแค้นและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้า ซึ่งภาพและเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในหลายจังหวัดของภูมิภาคตะวันตก เช่น 
อุทยานประวัติศาสตร์  กองบิน 53 และอนุสาวรีย์วีระชน 8 ธันวาคม 2484 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น แต่ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็น
เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟสายมรณะ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก สะพาน
ข้ามแม่น้ าแคว สุสานดอนรัก สุสานช่องไก่  พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็นต้น  เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร าลึกถึงบรรพบุรุษของเขา และมา
ท่องเที่ยว  ท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมีมากกว่าจังหวัด
อ่ืน ๆ ในภูมภิาคตะวันตก โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
 1.1 สะพานข้ามแม่น้้าแคว  
 

   
 

   
 
ภาพที่ 5 สะพานข้ามแม่น้ าแคว  
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    จากการส ารวจข้อมูลพบว่า การสร้างสะพานข้ามแม่น้ าแควไปทางฝั่งตะวันตก 
กองทัพญี่ปุ่นได้เลือกเอาบริเวณบ้านท่ามะขาม เป็นที่ก่อสร้างสะพานเพราะเป็นที่มีดินแข็ง สามารถ
วางรางรถไฟได้มั่นคงถาวร โดยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ีริมล าน้ าแควใหญ่บ้านทีท่่ามะขาม ในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอนุสรณ์สงครามที่ยิ่งใหญ่  
  1.2 ทางรถไฟสายมรณะ  

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ทางรถไฟสายมรณะ  
 

 ทางรถไฟสายนี้ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยแรงงานเชลยศึกและกรรมกรที่ล าเลียงมาเป็น
จ านวนมาก การก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นกับความสูญเสียชีวิตมนุษย์ก็เริ่มขึ้น เพราะต้องท างานแข่งกับเวลา 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทรมาน และต้องท างานหนักจนได้ขนานนามทางรถไฟนี้ว่า ทางรถไฟสายมรณะ
หรือทางรถไฟสายแห่งความตาย  
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 1.3  สุสานช่องไก่ บ้านเขาปูน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 7 สุสานช่องไก่ บ้านเขาปูน 
 
   สุสานช่องไก่ บ้านเขาปูน ลักษณะการสร้างเหมือนกับที่สุสานดอนรัก สุสานนี้เคย
เป็นที่ตั้งค่ายใหญ่ของเชลยมาก่อนในค่ายนี้มีทั้งโรงพยาบาล โบสถ์ โรงภาพยนตร์รวมทั้งเป็นที่พัก
เชลย มีผู้เสียชีวิตที่รวบรวมไว้ที่สุสานนี้จ านวน 1,740 คน ตั้งอยู่ที่บ้านเขาปูน ต าบลลิ้นช้าง อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี ตั้งอยู่ใกล้ล าน้ าแควน้อยมีเนื้อที่ 11 ไร่  
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  1.4 สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก  
 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 
 
  เมื่อสิ้นสงคราม ได้มีการตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตร เพ่ือได้จัดสร้าง
สุสานผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรี ตัวสุสานล้อมรอบด้วยต้น
พู่ระหงษ์ทั้ง 4 ด้าน และมีลวดหนามอีกชั้นหนึ่ง บริเวณตรงกลางสนามหญ้าด้านในสุด สร้างเป็นไม้
กางเกงขนาดใหญ่บริเวณรอบจัดท าเป็นหลุมฝังศพท าเป็นแถวเป็นระเบียบ มีแผ่นทองเหลืองจารึกชื่อ  
สังกัด อายุ และค าไว้อาลัยมีเชลยศึกที่ถึงแก่กรรมและรวบรวมไว้ จ านวน 6,982 คน 
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 1.5 ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  
 

      

 
ภาพที่ 9 ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด 
   
  อนุสาวรีย์ช่องเขาขาด เป็นหน้าผาสูงชันที่เชลยต้องสกัดภูเขาด้วยแรงงาน ท างานทั้ง
วันทั้งคืนตลอดเวลา 12 สัปดาห์เพื่อวางรางรถไฟอย่างรีบด่วนเชลยชาวออสเตเรียที่รับผิดชอบบริเวณ
นี้ ยังจ าเหตุการณ์ที่หฤโหดแห่งนี้ได้อย่างไม่รู้ลืม เมื่อสงครามสงบผู้ที่รอดชีวิตชาวออสเตเรียโดยการ
น าของ เซฮร์  เอ็ดเวิร์ด ดันลอป ได้กลับมาสร้างอนุสรณ์บริเวณนี้และเรียกชื่อบริเวณนี้ว่า ช่องไฟนรก 
โดยสร้างเป็นบันไดไม้ลงไปข้างล่างที่วางรางรถไฟสูงประมาณ 15 เมตร เป็นบริเวณที่ท าการขุดเจาะ
ระเบิดหินเป็นช่องทางกว้าง 10 เมตร เพ่ือวางรางรถไฟซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงชัน ความสูงจากยอดเขาลง
ไปประมาณ 17 เมตร ต่อมาได้เกิดไฟไหม้บันไดไม้ในปัจจุบันจึงได้มีการสร้างเป็นบันไดคอนกรีตและ
แผ่นป้ายทองเหลืองแสดงจุดที่ส าคัญของเส้นทางรถไฟ ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากสมาคม             
ออสเตเรีย-ไทยก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นแสดงภาพถ่ายของเชลยศึกและการสร้างทางรถไฟ โดยท าพิธี
เปิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2541 เพ่ือเป็นการระลึกถึงสงคราม 
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  1.6 พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก หรือพิพิธภัณฑ์สงคราม (วัดใต้) วัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม  
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 10 พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก หรือพิพิธภัณฑ์สงคราม (วัดใต้) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
   
   พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้  สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ในบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ตัวอาคารสร้างเป็นกระท่อมเลียนแบบค่ายเชลยศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นที่เก็บ
รวบรวมภาพวาด ภาพถ่าย แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 
นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือ เครื่องใช้ของทหารเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น อาวุธสงคราม 
หมวก มีด ช้อน ส้อม เป็นต้น สถานที่แห่งนี้อยู่ห่ างจากสถานีขนส่งกาญจนบุรี เ พียง 400 
เมตร  จัดสร้างขึ้นเป็นกระท่อมที่มีสภาพคล้ายค่ายเชลยศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่รวบรวม
ภาพวาดและภาพถ่ายตลอดจน เครื่องมือ เครื่องใช้ในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีเศษลูกระเบิดที่ตกอยู่
ตามท่ีต่าง ๆ ระหว่างสงครามแสดงไว้ในบริเวณโดยรอบ  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก 
  ในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) เป็นการวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
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มรณภัยในภูมภิาคตะวันตกโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ตามแนว EDFR โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
  2.1 ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

   ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยเห็นว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ มีผลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยเห็นว่าผู้ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการมาท่องเที่ยว
จริง ๆ ไม่ใช่แค่แวะมา เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้  ประกอบกับเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ ท าให้
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้ง่ายข้ึน โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

 มีส่วนเก่ียวข้องเยอะเลยนะคะ เพราะว่าการที่มีปัญหาทางการเมือง ปัญหาเรื่องภัย
ธรรมชาติ มันก็มีผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว เพราะว่าการตัดสินใจที่จะเดินทาง
มาขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักท่องเที่ยว แล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองด้วย เวลามีปัญหาคนก็ไม่
อยากจะเดินทางไปไหน เพราะว่าก็เกรงกลัวอันตราย ก็อยากจะอยู่กับบ้านหรือเพื่อความปลอดภัย 
อะไรอย่างนี้ ค่ะ บางทีมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ก็คือคนไทยเราเป็นคนที่ห่วงบ้านนะคะก็ไม่
อยากจะเดินทางไปต่างพื้นที่ไกล ๆ ค่ะ มันก็ท าให้มีผลกระทบ แต่ว่า พอหลังจากสถานการณ์
เข้าสู่ภาวะปกติคนก็เริ่มหาความสุขให้กับตัวเองและครอบครัว โดยการพักผ่อนท่องเที่ยว ก็ท า
ให้สถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้น ค่ะ (พิณวดี ชัยรัตน์, 2558) 
 

  กระทบแรงมากครับ ซึ่งผลกระทบมันเกิดขึ้นจาก 1. เศรษฐกิจของโลกเองที่มันเกิด
การผันผวน เกือบจะเกิดสงครามในแต่ละประเทศ ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบ ท าให้เกิดในเรื่องของ
ภาพรวมก็คือ เศรษฐกิจที่มันชะงัก ค่าเงิน การปั่นหุ้น  เรื่องอะไรต่างๆ ซึ่งมันเป็นเรื่องของ
มนุษย์ที่ท าเพื่อผลประโยชน์แล้วมันก็ส่งผลกระทบมาถึงภาพรวมที่ท าให้แต่ละคนก็ต้องเริ่มเซฟ
ตัวเองที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเข้ามา จะไม่เลือกเดินทางที่ต้องข้ามโลกมาไกล จะเลือก
ท่องเที่ยวในระยะใกล้ เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแล้วในเรื่ อง
ของการที่เราไม่ค่อยได้คิดถึงก็คือ เรื่องของมนุษย์ที่ไปท าลายธรรมชาติ มันท าให้เกิดคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ตกตามที่เกิดขึ้น คนก็กลัวการเดินทาง หรือ
แม้แต่ภัยธรรมชาติหรืออะไรต่างๆ ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไร แล้วก็ที่ส าคัญที่สุดที่บอกว่า 
การปฏิวัติรัฐประหารมันมีผลกระทบอย่างไร  แรงมากครับเพราะว่า การเดินทางอย่างที่บอก
ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติคนกลัวอยู่แล้ว (บูรณาการ จตุพรไพศาล, 2558) 
 

 ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาหารการกิน ค่าครองชีพ 
ทัวร์ และที่พักก็มีส่วน ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วเนี่ย ถือว่าถูกกว่าที่อื่น  ใกล้ก็
คือ ใกล้กรุงเทพ เดินทางสะดวก แต่ว่าถ้ามากาญจนบุรีเนี่ยจะต้องตั้งใจมา(เศกสิทธิ์  ปักษี, 
2558) 
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  2.2 ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
 

   ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยเห็นว่า
ควรมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย (Dark Tourism) ในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือส่งเสริมการขาย จัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่างๆ 
เช่น งานแสดงสินค้าประจ าปี คอนซูมเมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งาน
การเที่ยวเมืองไทย กระจายข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน การจัดงานเทศกาลดนตรีต่างๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ การ
ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง  จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้ า โดยมี
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

 ของพี่ก็มีขายทางอินเตอร์เน็ตแต่ในขณะเดียวกัน อย่างที่บอกอะครับ โลกมันมีสอง
ด้าน อันนั้นก็คือในกลุ่มของตลาด Mass โดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นของกลุ่มตลาดที่เป็น Hi-en ที่เรา
ก าลังท าอยู่ ยังไงเค้าก็ยัง Need ในส่วนของบริการ ยัง Need ของบริษัทน าเที่ยว แทนที่จะไป
เป็นเรื่องของสงครามราคาอย่างที่เราท า เราก็ต้องมาดูเรื่องของการสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างหาก ที่ท าอย่างไรให้เค้ารู้สึกว่าเค้าต้องใช้เรา (บูรณาการ จตุพรไพศาล, 2558) 
 

 เพราะทุกวันนี้เวลาเราพีอาร์ออกไป เราท าโรดโชว์หรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ แม้กร
นะทั่งตราสัญลักษณ์ เพราะทุกคนหลับตาเนี่ยจะนึกถึงภาพสะพานข้ามแม่น้ าแคว ซึ่งมันก็เป็น
ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้น ในความคิดเห็นส่วนตัวนะ นั่นก็คือว่าไอ้ทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ตรงเนี้ย มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงไปหลากหลายเชื้อชาติ หลายประเทศ หลาย
ศาสนา และก็ทั่วโลก เพราะมันเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 (อิสสระพงษ์ แทนศิริ, 2558) 
 

  2.3 กลยุทธ์ทางการตลาด  
  2.3.1  ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว (Tourism Product) โดยเห็นว่าควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงอดีต ประวัติศาสตร์ มี
ความส าคัญกับความสูญเสียและหายนะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย แหล่งท่องเที่ยวที่มาแล้วรู้สึกโศกเศร้า เสียใจ มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ตามความต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยว โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
ดังนี้ 
 

  อ่า...คือแหล่งทางประวัติศาสตร์ มันเป็นจุดดึงดูดอย่างหนึ่งที่ท าให้คนเดิน
ทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าคือคนสนใจประวัติศาสตร์ อยากรู้ถึงความเป็นมา
เป็นไปแล้วก็ ซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลือเอาไว้ เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ 
คืออย่างคนไทย อาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ เท่าไร แต่ว่าก็ยังมีพวกนักเรียน
หรืออะไรที่เค้ามาศึกษาดูงาน ที่เค้ามาทัศนศึกษาอะไรก็ตาม คือมันสอดแทรก ไปกับการ
ท่องเที่ยวอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  แล้วในส่วนของชาว
ต่างประเทศ คือเหมือนเค้าก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เค้าต้องมาดูความหลังที่บรรพบุรุษเค้าเคยมา
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ก่อสร้างทางรถไฟสายส าคัญ เพราะว่าประวัติศาสตร์มันท าให้เค้าอยากจะมา ให้ได้ในครั้งหนึ่ ง 
(พิณวดี ชัยรัตน์, 2558) 
 

  อุบัติภัย ความสูญเสีย ไอ้ค าว่ามรณะภัยเนี่ย มันฟังดูแล้วไม่ต่างอะไรกับทาง
รถไฟสายมรณะเลยนะ (อิสสระพงษ์ แทนศิริ, 2558) 

   2.3.2 ด้านราคา (Tourism Price) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านราคา 
(Tourism Price) โดยเห็นว่าควรมีการก าหนดราคาแบบแพ็คเกต มีระดับราคาของแพ็คเกตให้เลือก
หลายระดับ ราคามีความคุ้มค่า ราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจะถูกกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
รวมถึงมีการจัดราคาพิเศษไว้ส าหรับในช่วงฤดูการที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมมาท่องเที่ยว (Low 
Season) โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

   ก็คิดว่าคุ้มนะ เพราะว่า เดินทางมาไม่ไกลแต่มันมีที่เที่ยวเยอะ และมันก็
ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ก็จะมีอุทยานที่ตอนนี้ขึ้นราคา คนไทยก็จากเดิมที่เป็น 40 
บาท ก็เป็น 100 บาท ชาวต่างชาติก็เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 บาทก็เป็น 300 บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ 
ที่อุทยานจะมีที่ น้ าตกเอราวัณ ห้วยขมิ้น ไทรโยค อะไรอย่างนี้ค่ะ ที่เค้าเพิ่มค่าเข้าชม (พิณวดี 
ชัยรัตน์, 2558) 
 

  แรกๆ เลยนะ ไอ้ตัวแวรูลฟอมันนี่นะมันเกิดทีหลัง ที่ผ่านมาไอ้แหล่ง
ท่องเที่ยวราคาถูกมันเกิดก่อน เพราะว่าเมื่อก่อนมาเมืองกาญจน์ 400-500 นอนได้ นอนแพก็
ไม่กี่ตังค์ แล้วเป็นแพไม้ไผ่จริง ๆ ธรรมชาติจริง ๆ ถนนหนทางนี่รถเก๋งเข้าล าบากเนี่ยล่ะก็มอง
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีราคาถูก แต่พอตอนหลังที่มีการพัฒนาขึ้นจากแพไม้ไผ่ แพลูกบ่วงก็
เป็นแพเหล็ก มีการปรับปรุงราคาขยับสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีราคาไม่สูงมาก แต่ธรรมชาติ
ที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์ เดินทางไปมาสะดวก ตัวนี้แหละจะเป็นแวรูลฟอมันนี่นั่นคือคุ้มค่าเงิน 
(อิสสระพงษ์ แทนศิริ, 2558) 
 

  พอจะสรุปได้ว่า คือมีเงินเท่าไหร่ก็เที่ยวได้ที่เมืองกาญจน์ นี้คือน่าจะเป็น
จุดเด่นมากกว่าเพราะว่าผมว่าก็โอเค ราคาก็ไม่แพงนัก (นเรศ จุลบุตร, 2558) 
 

   2.3.3 ด้านช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) 
 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) โดยเห็นว่าควรมีช่องทางการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุคโชเชียล (Social)  เช่น เว็บไซต์ (Website) ไลน์ (Line) เฟชบุ๊ค (Face 
Book) อินสตาแกรม (Instagram) มีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่หลากหลาย 
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น มีการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องราว (Story) ผ่านสื่อ
มีเดีย มีการท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวีดีทัศน์ และมีการโฆษณาผ่านช่องทางที่
นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  เป็นต้น โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันดังนี้ 
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  ทีนี้ช่องทางการตลาดแบบ Dark Tourism น่าจะเข้ามาจากทาง ไอที คน 
การประชาสัมพันธ์ การใช้งบประมาณ ใช้อย่างคุ้มค่าด้วยครับ (บูรณาการ จตุพรไพศาล, 
2558) 
 คือบอกต่อเป็นส่วนนึงก็มีครับ ทางอินเตอร์เน็ตก็เป็นเร่ืองปกติ ส่วนใหญ่ไม่รู้
อะไรก็เปิดพันทิพย์ กูเกิ้ล แต่ผมว่ามันก็เป็นแค่ส่วนเดียว ในโทรทัศน์น่าจะโวยวายมากกว่า 
อย่างคนที่เล่นเน็ตไม่เป็นก็จะดูทางโทรทัศน์ แต่พวกนี้เอ้ยไปเมืองกาญจน์กันส่วนใหญ่จะเกิด
จากโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กมากกว่า ส่วนพวกชาวบ้านที่มาไกล ๆ เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมากัน สมมุติอยู่
มหาสารคามจะมากาญจน์ก็ไม่ใช่เร่ืองที่จะท า (เศกสิทธิ์  ปักษี, 2558) 
 

 ผมบอกให้นะการท าการตลาดของจังหวัดกาจน์เนี่ย การตลาดที่ดีที่สุดก็คือ
ว่าคุณท าตัวคุณให้ดีที่สุด แล้วก็มีขายในอินเตอร์เน็ต เขาก็จะจองผ่านอีเมลโรงแรม ก็จะคุยกัน
โต้ตอบกันแล้วก็จอง ซึ่งทุกคนเขามาเขาก็จะบอกว่าถ้ามาเมืองกาญจน์ให้มาที่นี่ (ทรงวุฒิ      
ศีลแดนจันทร์, 2558) 
 

   2.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) 
 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) โดยเห็นว่าควรมีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะ มีการจัดงานประจ าปีเมื่อถึงช่วงเวลาส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ที่นักท่องเที่ยวสนใจ มีการจัดท าบัตรสมาชิกเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือการได้รับส่วนลด หรือ
สิทธิพิเศษ เป็นต้น โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

 การตลาดเชิงรุก ทาง ททท. ก็มีการจัดเป็นพวกโรดโชว์ เป็นพวกเทรดมีต 
อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คือเป็นการส่งเสริมการขาย ผู้ซื้อพบผู้ชายโดยตรง Agent พบกับ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ก็คือค่อนข้างจะจัดปีละหลาย ๆ ครั้ง เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการแต่ละ
จังหวัดไปพบกับผู้ซื้อ คือหมายถึงพวก Agency พวก Corporate ก็คือพวกเอกชนที่มีก าลังซื้อ 
พากลุ่มพนักงานในบริษัทเค้าเนี่ยไปท่องเที่ยว ก็คือเราจะจัดตรงนี้ค่อนข้างบ่อย ก็คือปีละหลาย
ครั้ง แล้วก็จะมีงาน Consumer fare แล้วก็พวกจัดงานเทศกาลวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เช่น
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย อะไรอย่างนี้ค่ะให้ไปน าเสนอสินค้าของแต่ละที่ ให้กับผู้ซื้อโดยตรงค่ะ 
(พิณวดี ชัยรัตน์, 2558) 
 

 จริงครับ เพราะว่าอย่างที่บอก ว่าอยู่ที่ความเข้าใจของหน่วยงาน ซึ่งถ้าย้อน
ไปดูแต่ละจังหวัดที่ท างานในเรื่องของเชิง event ขึ้นมา มันก็จะเป็นเรื่องของภาคเอกชนที่
น าเสนอในเร่ืองของไอเดียแล้วทางผู้ว่าฯ เห็นด้วยอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าไปหวังข้าราชการด้วยกัน
เป็นไปไม่ได้ (บูรณาการ จตุพรไพศาล, 2558) 
 

  ผมบอกให้อาจารย์มองมุมนั้น แต่ผมไม่ได้มองมุมนั้น อาจจะต่างกันบ้าง สิ่ง
ที่ควรจะท าเนี่ย อาจารย์ลองน าสิ่งที่ผมคิดไปคิดดูว่ามันดีกว่ามั้ย เช่น  สถานที่ท่องเที่ยวจัด
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กิจกรรมท่องเที่ยวควรจะท าดีมั้ยเพื่อส่งเสริมมัน ผมว่าการที่จะส่งเสริมมันไปส่งเสริมทางด้าน
อื่นดีกว่ามั้ย เช่น ไปส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักความปลอดภัย ปลอดภัยเรื่องอาชญากรรม ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลูกเมียแล้วจะรู้สึกว่าข้ามาแล้วกล้าปล่อยมันอยู่ นี่คือการส่งเสริมทางอ้อม รู้สึกว่า
เมืองกาญจน์มาแล้วปลอดภัย ข้อที่สองเราโฆษณาได้ไหมว่าทุกระยะ 30 กม. เรามีจุดให้บริการ
นักท่องเที่ยวมีห้องน้ าริมถนนมาตรฐาน แต่สิ่งที่เขารู้สึกว่ามาแล้วปลอดภัย อบอุ่น รถเสียนะ
ยางแตกนะ ผมมองอย่างงั้น แล้วอาจารย์ลองดูว่าถ้าชูอย่างนี้แล้วผมว่ามันดีอ่ะ (ทรงวุฒิ      
ศีลแดนจันทร์, 2558) 
 

   2.3.5 ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้าน
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) โดยเห็นว่าควรมีบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้อง
สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีใจรักในงานบริการ 
ต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้ มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องมีความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  รวมถึงมีบุคลากรในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเพียงพอและท่ัวถึง โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

 

 ที่นี้ที่พี่พูดแบบนี้ แสดงว่าปัจจัยส าคัญ  ก็คือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐภาคเอกชน หรือคนในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรจะท าในเรื่องของ PR ภาพลักษณ์ของกาญจนบุรีออกมาให้ชัด (บูรณาการ      
จตุพรไพศาล, 2558) 
 

 ที่นี้พูดถึงถ้าเกิดมุมมองของคนที่ท างานด้านการท่องเที่ยวจะต้องมีความ
ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ (เศกสิทธิ์ ปักษี, 2558) 
 

   เออ ตลาดเชิงรุก มุ่งที่ประเด็นไหน เอาด้านปัจเจคก่อน ถ้าผมเป็น
ผู้ประกอบการด้านการน าเที่ยวย่อมส าคัญ มีโรงแรมหรือไม่มีโรงแรมก็ได้นะครับ กาญจนบุรีมี 
Source อย่างที่เป็น Dark Toursim สร้างขึ้นมาลองขายดู มันอาจจะบูมก็ได้ ในอนาคตเพราะ
คนมีมากข้ึน โดยเฉพาะคนไทย ใครจะรู้อาจจะบูมภายใน 5 ปีนี้ก็ได้ (วิเชียร เจนตระกูลโรจน์, 
2558) 
 

  2.3.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical 
Environment) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) โดยเห็นว่าควรมี
การส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ จัดท าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ เป็น
มัลติมีเดียบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ รวมถึงประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมี
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ทั่วถึง ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความเก่าแก่ แต่ต้องไม่เสื่อมโทรมสภาพโดยทั่วไป
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ของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ตอลดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่าย โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์
ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

 ก็ให้ความรู้มากกว่าก็คือ ให้ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยว อย่างเช่นในตัว
แหล่งสะพาน จะมีเป็นนิทรรศการหรืออะไรที่ให้คนฟัง ให้คนดู อะไรอย่างนี้ค่ะ เป็นมัลติมิเดีย
ไม่ใช่เป็นภาพนิ่งให้คนอ่านอย่างเดียว คือเป็นมัลติมิเดียให้คนได้ดูได้เห็น (บูรณาการ จตุพรไพศาล, 
2558) 
  โดยเฉพาะกลุ่มของตลาด hi-en เค้าก็จะนอยด์กับเร่ืองเหล่านี้ ระมัดระวังใน
เรื่องของการเดินทาง เพราะฉะนั้นเค้าจะเลือกในพื้นที่ ที่ Safety เพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่คน
เดินทางท่องเที่ยวก็คือเร่ืองของความปลอดภัย เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดอะไร
ขึ้นใครจะรับผิดชอบ ปกติเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้น ก็จะมีประกันรับผิดชอบถูกไหมครับ แต่
คราวนี้พอประกันไม่รับผิดชอบ มันก็ท าอะไรไม่ได้ (บูรณาการ จตุพรไพศาล, 2558) 
 

 ถ้าพูดถึงเรื่องการคมนาคมเส้นทางการสาธารณะโดยใช้รถสาธารณะเนี่ย
มันดร็อปลงเพราะว่ามันมีรถทัวร์กับรถตู้ แล้วช่วงที่ผ่านมารถตู้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย แต่คนก็ยัง
ใช้รถตู้ ส่วนรถทัวร์เนี่ยก็ถ้าดูสภาพก็ค่อนข้างเก่า แต่ในท านองเดี่ยวกันก็มีเส้นทางใหม่จาก
กรุงเทพฯ ไปถึง สังขละ อันนี้พูดถึงรถทัวร์นะครับ ส่วนรถไฟเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็เป็นแบบเนี้ย
ตั้งแต่เกิดไม่มีการพัฒนา ญี่ปุ่นก็พัฒนามาพร้อมๆ กัน เขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟ แต่ถ้าเป็น
ทางรถยนต์มาเองก็จะมีค่อนข้างสะดวก ยกเว้นไฟแดง แต่ถ้ามาอีกเส้นทางก็มาได้ มาได้
หลากหลาย อีกอันนึงก็คือป้ายที่จะไปแหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางเนี่ย ถ้าจะไปเรารู้แล้ว
ต้องการจะไปไหน บอกตั้งแต่กรุงเทพพอมาถึงแหล่งทางที่ควรจะไป มันมีแยกต้องเข้าไป
หมู่บ้านเนี่ย 1 กม. ป้ายตรงเนี้ยจะหายไปล่ะ มันจะหายไปเมื่อใกล้แหล่ง ไม่ค่อยมี บ้านเราก็
เป็น (เศกสิทธิ์  ปักษี, 2558) 
 

   2.3.7  ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) 
 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการจัด
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) โดยเห็นว่าควรจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่าง
ทั่วถึงมากที่สุดภายในระยะเวลาของการท่องเที่ยวที่จ ากัด และการจัดองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) ใน
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรจัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความตระหนักถึงความสูญเสีย มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
สามารถเข้าถึงได้โดยค านึงถึงผู้พิการ มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือแสดงถึงความพร้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบแหล่องท่องเที่ยวมีสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ต ารวจ เป็นต้น ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติ โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

 ถ้าบริบทของจังหวัดกาญจน์เท่าที่เห็นแม้แต่ตัวเบื้องบนในจังหวัด เขาก็จะมี
คอนเซปว่า เชิงนิเวศฯ ธรรมชาติ พื้นที่เองก็เป็นเช่นนั้น แต่ทีนี้ถ้าคิดแค่นั้นมันก็พัฒนาการ
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ท่องเที่ยวต่อไปแบบมีข้อจ ากัด แต่ถ้ามีมุมอื่นที่สามารถท าได้ อย่างกรณีเนี้ยพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในเส้นทางอื่น  ๆ มันศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะท าให้คนเข้ามามากขึ้น แต่ถ้าตอนเนี้ยคน
เบนไปไหนเยอะก็จะเป็นที่สะพานท่าหินขาดจะมีคนไปสะพานเยอะ ซึ่งจริงๆ แล้วนโยบายของ
ผู้ว่าคนใหม่เขาก็จะท าสะพานให้บูม แต่ในมุมมองที่เคยคุยกับคนท้องถิ่นกับพวกผู้ประกอบการ
เนี่ย มันมีเรื่องนึงคืออยากได้ถนนใหญ่เพื่อจะได้พัฒนา อยากเหมือนหลอซึ่งตอนนี้ก็คือจบ
ไม่บูมเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าท าแบบเดิมรายได้เยอะก็จริงแต่ได้แปบเดียวนะ อันนี้
คือมุมมองของผู้ประกอบการ แต่ถ้าถามคนในพื้นที่เขาก็อยากอนุรักษ์ งั้นบางทีมันคิดคนเดียว
ไม่ได้ เจ้าของพื้นที่อยากพัฒนา คนในจังหวัดบอกว่าพัฒนามากไปไม่ดีนะ (เศกสิทธิ์ ปักษี, 
2558) 
  ควรจะจัดเส้นทางของเราและท่องเที่ยวในจังหวัดให้มันดีที่สุดก่อนจังหวัด
เราเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมีมาก ท าไมคุณอยากจะให้คนเข้ามา แต่คุณเอาจุดที่ส าคัญชู
ขึ้นมา มาโปรโมท คืออย่างนี้ไม่ได้พูดถึงกิจกรรมแม้แต่อันเดียว คุณไปลองเลยว่า 5 สถานที่
เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คนควรมาเที่ยว คุณเอาสถานที่เนี้ยไปโปรโมทยังไงก็ได้ไม่ได้หมายถึงไปจัด
กิจกรรมที่ตรงนั้นนะ ให้คนเขาเห็นนะตรงนี้มีอะไร ๆ เหมือนวัดที่จังหวัดน่าน เขามีอีเว้นหลอ 
ไม่มี แล้วท าไมคนถึงรู้จัก เพราะเขาโปรโมทว่าวัดเขาเนี่ยเป็นวัดที่มีวัฒนธรรมที่ดี สร้าง
เรื่องราวให้มันดูดี ในนิตยสารบ้าง สื่อทีวีนิด ๆ หน่อย ๆ เขาไม่ต้องจัดอีเว้น แต่คนเห็นแล้ว
อยากไป คือการประชาสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเล็ก ๆ น้อย ๆ นะ แต่หมายถึงว่าเจาะ
ไปเลยว่าตรงนี้มีอะไรดีแล้วก็เสนอออกไป บ่อย ๆ ทุกช่องทาง (ทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์, 2558) 
 

  2.4 ด้านความยั่งยืน 
 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านความยั่งยืน โดยเห็นว่า
ควรสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีความตระหนัก
ถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และทรัพยากรไว้จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมเป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือแบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มี
การพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่โจมตีกันเป็นกลยุทธ์
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี  จัดมาตรการเป็นบทลงโทษส าหรับคนที่ท าลายทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว และควร
มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีผู้ให้
สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

 ก็เป็นส่วนส าคัญในการท าให้กิจกรรมนั้นมันยั่งยืน เพราะว่าถ้าชุมชนให้ความ
ร่วมมือความยั่งยืนมันก็จะมีมากกว่าที่เราไปผลักดันให้เค้า บังคับเค้า หรือไปเสนอให้เค้า แต่ถ้า
เค้าไม่เห็นด้วยมันก็จะยากที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าชุมชนให้ความร่วมมือ เห็นด้วย มันก็จะท า ให้
เกิดขึ้น ส าเร็จแล้วก็ยั่งยืน (พิณวดี ชัยรัตน์, 2558) 
 

 คือเราแค่เปิดตัวมาแล้วเราท าผลงานให้เห็น เราไม่ได้สนใจอะไร เพราะเราท าตาม
ก าลังที่เรามี เราเชื่อว่า การท าด้วยความจริงใจและสม่ าเสมอจะท าให้หน่วยงานมองเห็นคุณค่า 
ของเรา แล้วก็หลายคนที่ยังสงสัย ก็จะเริ่มเข้าใจ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเป้าประสงค์
(บูรณาการ จตุพรไพศาล, 2558) 
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 ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าชมรมเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นสมาคม มันเป็นการรวมตัว ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้เขามีความคิดที่จะส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือถนนปาก
แพรกซึ่งมันเงียบหน่อย ผมก็พยายามเข้าไปดูไปอะไรเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยกับคนในกลุ่ม ไปดู
ตรงไหน เรามีค าเสนอแนะอะไร เราก็จะไปบอกเขา เขาก็จะเข้ามาพูดคุยกับเรา สิ่งไหนเราช่วย
ได้ เราก็จะช่วย (อิสสระพงษ์ แทนศิริ, 2558) 

 

  2.5 ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

   ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเห็นว่า
ควร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ ที่ช่วยเตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ถือว่าเป็นบทเรียนในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวังท าให้รู้สึกคิดถึงความหลัง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 

   Dark Tourism ในความรู้สึกส่วนตัวเข้าใจว่า เป็นการท าการท่องเที่ยวในแง่ของ
การท าตามเรืองของจิตใต้ส านึก ของนักท่องเที่ยว แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวอีกมุมหนึ่งที่คนนึก
ไม่ถึง คนอาจจะนึกถึงภาพของความโหดร้าย ภาพของความด ามืดเหมือนกับชื่อของ ค าว่า 
Dark แต่โลกของเรามันมีสองแง่ เหรียญมีสองด้านฉันใด ในความมืด ในความโหดร้ายของ
สงครามมันก็มีแง่บวกของมัน ซึ่งมันก็สามารถน ามาซึ่งการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
ในเชิงของการเรียนรู้ของความด ามืดของมันตรงนั้น หรือการท่องเที่ยวในเชิงที่เป็นบทเรียน
และประสบการณ์ ที่จะไม่น าพาไปสู่ความเจ็บปวด เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา อันนี้
คือความรู้สึกกับค าว่า Dark Tourism ครับ (บูรณาการ จตุพรไพศาล, 2558) 
 

 อันเนี้ยใช่ มันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว แล้วคนที่ไปส่วนใหญ่ก็คือไปเพื่อร าลึก
ถึง ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้อง ก็คือไปเคารพ ร าลึกถึง แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ใช่ญาติพี่
น้อง นั่นคือไปดูในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ซึ่งมันเป็น มันไม่ใช่ตัวบุคคลนะ เขาไม่ได้ไปดูว่าเฉลยศึกเนี่ย 
โดนทรมานแล้วตายตรงนี้ แต่เขาไปดูร่องรอย ผลงานที่มันท าเอาไว้  มันเป็นผลงานของ
เส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟคนละเรื่องกับอยู่ดีๆ ซื้อทัวร์ไปดูเขายิงกัน(อิสสระพงษ์ แทนศิริ, 
2558) 
 

    คือในลักษณะเนี้ยถ้าเราจะน าเสนอ มันจะต้องมีคนสร้างนิยามมาสักนิดนึงให้มัน
แบบว่าฟังแล้วมันไม่สะเทือนใจมาก เหมือนกับว่าสะกิดใจแล้วเราจะเริ่มกันใหม่นะ อะไร
ประมาณนี้ ข้อที่สองก็คือว่า สมมุติว่าถ้าเราจะชูแบบเนี้ยเราจะต้องท าลักษณะที่ว่าเราจะท าไง
ให้รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมามันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดอ่ะ แล้วรู้ว่ามันเกิดแล้วนะ คือคนที่มา
ท่องเที่ยวก็จะมีจิตส านึกกับมันว่าเราจะไม่ท าสิ่งพวกนี้กันอีกแล้ว นี่คือส่งที่แต่ผมไม่ทราบว่า
เขาเรียกว่านิยามพวกนี้ไม่ทราบว่ามันจะต้องไปพล็อตมันยังไง แต่ว่าในความรู้สึกผมอ่ะ คุณ
ต้องให้เขามาดูแล้วเดินกลับไปว่าต่อไปนี้เราจะไม่สร้างสิ่งพวกนี้ขึน้มาอีกแล้ว เพราะว่าเรามาดู
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ถึงท่องเที่ยวแล้วเราจะเห็นความเจ็บปวดในสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง ผมมอง
อีกมุม (ทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์, 2558) 
 

  แนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก 
 สรุปผลการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ผลการสังเคราะห์ประเด็นค าสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
ตามการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้ความคิดเห็นและสังเคราะห์ประเด็น
ที่มีโอกาสน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยในภูมิภาคตะวันตกในองค์ประกอบแต่ละด้าน ในได้เบื้องต้นสกัดได้ทั้งสิ้น 77 แนวโน้มย่อย 
โดยผู้วิจัยแยกเป็นแนวโน้มหลัก 5 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอเกณฑ์ตามล าดับ ดังนี้ 
  แนวโน้มหลักท่ี 1 สภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
  1.  ท่านคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในระดับใด 
  2.  ท่านคิดว่าปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรีในระดับใด 
  3.  ท่านมีความตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีจริง ๆ ไม่ใช่แค่แวะท่องเที่ยว
เพราะเป็นเมืองทางผ่าน 
  4.  การที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ ท าให้ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้
ง่ายขึ้น 
  5.  จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
  6.  คนทุกเพศทุกวัยสามารถมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ เนื่องจากมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน 
  7.  คนส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะต้องการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
เป็นส่วนใหญ่ 
  แนวโน้มหลักท่ี 2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
  1.  ควรมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย  
  2.  การจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าประจ าปี คอนซูมเมอร์แฟร์ 
(Consumer Fair) งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยวเมืองไทย ท าให้มีนักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
  3.  การจัดงานเทศกาลดนตรีต่างๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
  4.  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการท า
การตลาดการท่องเที่ยว 
  5. การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
กลับมาซื้อซ้ า  
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  6.  การให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง ได้ดู เป็นมัลติมีเดีย จะดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก
ยิ่งขึ้น 
  7.  มีการเก็บฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อส่งข้อมูลท่องเที่ยวไปให้นักท่องเที่ยวโดยตรง 
  แนวโน้มหลักท่ี 3 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 
  ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) 
  1. มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยว 
  2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงอดีต 
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงประวัติศาสตร์ 
  4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญกับความสูญเสียและหายนะ 
  5. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
  6. เป็นสถานที่ท่ีแสดงถึงหายนะท่ีเกิดข้ึนจากน้ ามือมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ 
  7. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาแล้วรู้สึกโศกเศร้า เสียใจ 
  ด้านราคา (Tourism Price) 
  1. มีการก าหนดราคาแบบแพ็คเกตท่ีเหมาะสม 
  2. มีระดับราคาของแพ็คเกตให้เลือกหลายระดับ 
  3. เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับพบว่าราคามีความคุ้มค่า 
  4. เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ พบว่ามีราคาท่ีถูกกว่า 
  5. ส าหรับแพ็คเกตท่ีมีราคาค่อนข้างสูงสามารถผ่อนช าระได้ (Payment Period) 
  6. ราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจะถูกกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
  7. มีการจัดราคาพิเศษไว้ส าหรับในช่วงฤดูการที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมมาท่องเที่ยว 
(Low Season) 
  ด้านช่องทางการน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) 
  1. มีช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุคโชเชียล (Social)  เช่น 
เว็บไซต์ (Website) ไลน์ (Line) เฟชบุ๊ค (Face Book) อินสตาแกรม (Instagram) 
  2. มีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  3. มีการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องราว (Story) ผ่านสื่อมีเดีย 
  4. มีการท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวีดีทัศน์ 
  5. มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยวหรือโรงแรม 
  6. มีการโฆษณาน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
  7. มีการโฆษณาผ่านช่องทางที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
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  ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Promotion) 
  1. มีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะ 
  2. มีการจัดงานประจ าปีเมื่อถึงช่วงเวลาส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ  
  3. มีการจัดส่งเสริมการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม เช่น ลดค่าเข้าชมจาก 100 
เหลือ 50 บาท เป็นต้น 
  4. มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ 
  5. มีการจัดท าบัตรสมาชิกเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือการได้รับส่วนลด หรือ
สิทธิพิเศษ 
  6. จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมมาท่องเที่ยว ( low 
season) เพ่ือกระตุ้นนักท่องเที่ยว 
  7. มีการจัดโปรโมชั่นส าหรับครอบครัวให้พาเด็ก ๆ มาท่องเที่ยว 
 ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 
  1. บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 
  2. บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
  3. บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีใจรักในงานบริการ 
  4. บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้ 
  5. บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  6. บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
  7. บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอและทั่วถึง 
  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical 
Environment) 
  1. มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 
  2. จัดท าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นมัลติมีเดียบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
นั้น ๆ 
  3. ประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
  4. ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 
  5. ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความเก่าแก่ แต่ต้องไม่เสื่อมโทรม 
  6. สภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
  7. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่าย 
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  ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Packaging) 
  1. จัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายในระยะเวลาของการท่องเที่ยวที่
จ ากัด 
  2. การจัดองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
  3. ควรจัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความตระหนักถึงความสูญเสีย 
  4. มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้โดย
ค านึงถึงผู้พิการ 
  5. มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อแสดงถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
  6. บริเวณโดยรอบแหล่องท่องเที่ยวมีสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
เป็นต้น 
   7. แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติ 
  แนวโน้มหลักท่ี 4 ด้านความย่ังยืน 
  1. การสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มี
ความตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และทรัพยากรไว้จะส่งผลให้แหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
  2. การรวมกลุ่มเป็นสมาคมเป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือแบ่งปันข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่
โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
  3. ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี   
  4. จัดมาตรการเป็นบทลงโทษส าหรับคนที่ท าลายทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
  5. มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
  6. มีการควบคุมแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
  7. มีการจัดช่วงเวลาส าหรับบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว 
   แนวโน้มหลักที่ 5 การท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
  1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ 
  2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยเตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว 
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย 
  4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
  5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นบทเรียนในการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวัง 
  6. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้รู้สึกคิดถึงความหลัง 
  7. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
  ผลการศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตกจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 
 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลหลัก จ าแนกตามอายุ 
(n=17) 

อายุ 
จ้านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

น้อยกว่า 30 ปี 1 5.90 
30-40 ปี  5 29.40 
41-50 ปี  5 29.40 
51-60 ปี  3 17.60 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 2 11.80 
ไมต่อบ  1 5.90 

รวม 17 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 30-40 ปี และ 41-50 ปี ในจ านวนที่เท่ากันคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 รองลงมา 
คือ อายุ 51-60 ปี จ านวน 3 คน   คิดเป็นร้อยละ 17.60 และน้อยที่สุดคือ อายุน้อยกว่า 30 ปี และ
ไม่ตอบ ในจ านวนที่เท่ากันคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลหลักที่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=17) 

ระดับการศึกษา 
จ้านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2 11.80 
ปริญญาตร ี 7 41.20 
ปริญญาโท 4 23.50 
ปริญญาเอก 3 17.60 
ไม่ตอบ 1 5.90 

รวม 17 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมา คือ ปริญญาโท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และน้อยที่สุดคือ ไม่ตอบ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 
ตามล าดับ 
  ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ผลความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยที่ได้มาจากการวิเคราะห์ประเด็น             
การสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และการสอบถามในรอบที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยยังคงก าหนดกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ                
เป็นกลุ่ มเดียวกับรอบที่  1  โดยน าแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยมาสร้ างแบบสอบถาม               
และน ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ จากนั้นจึงด าเนินการค านวณหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) หรือ ค่า Q3 – Q1) เป็นรายข้อ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกแนวโน้ม
องค์ประกอบที่เหมาะสมในการน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก โดยคัดเลือก                
จากแนวโน้มองค์ประกอบที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และมีพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ซึ่งได้
แนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยขององค์ประกอบในแต่ละด้าน สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 1 ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี               
ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย                    
ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที่6                     
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

(n=17) 

ด้านสภาพท่ัวไปของ
การทอ่งเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ความเหมาะสม 
มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 ท่ า น คิ ด ว่ า
ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัจจุบันทางด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
การเมือง สั งคม 
และวัฒนธรรม มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อ
อุตสาหกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
จังหวัดกาญจนบุรี
ในระดับใด 

100.00 - 4.730 4.79 0.96 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 ท่านคิดว่าปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติ 
ส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรี
ในระดับใด 

94.10 5.90 4.540 4.85 1.21 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

(ต่อ) 
 

ด้านสภาพท่ัวไปของ
การท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ความเหมาะสม 
มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

3 ท่านมีความตั้งใจ
ที่จะมาท่องเที่ยว
ที่ จั ง ห วั ด
กาญจนบุรีจริง ๆ 
ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ แ ว ะ
ท่องเที่ยวเพราะ
เ ป็ น เ มื อ ง
ทางผ่าน 

70.60 29.40 4.45 4.72 1.17 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

4 ก า ร ที่ จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี เป็น
จั ง ห วั ด ที่ ใ ก ล้
กรุงเทพฯ ท าให้
ท่านตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวได้ง่าย
ขึ้น 

94.10 5.90 4.54 4.73 1.09 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 จั ง ห วั ด
ก า ญ จ น บุ รี มี
สถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย  และ
ห ล า ก ห ล า ย 
ส า ม า ร ถ
ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักท่องเที่ยวได้ 

100.00 - 4.78 4.83 0.95 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

6 คนทุกเพศทุกวัย
ส า ม า ร ถ ม า
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
จั ง ห วั ด
ก า ญ จ น บุ รี ไ ด้ 
เ นื่ อ ง จ า ก มี สิ่ ง
อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกครบครัน 

88.20 11.80 4.68 4.81 1.03 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

(ต่อ) 
 

ด้านสภาพท่ัวไปของ
การท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ความเหมาะสม 
มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

7 คนส่วนใหญ่ที่มา
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
จั ง ห วั ด
กาญจนบุรีเพราะ
ต้ อ ง ก า ร
ท่อง เที่ ย วแบบ
ผจญภัยเป็นส่วน
ใหญ่ 

64.70 35.30 3.06 3.03 0.87 
ปาน
กลาง 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 
แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 2 ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงใน
ทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ 
(Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่7                   
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

(n=17) 

ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 
3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 ควรมี การจั ดโรดโชว์  (Road 
Show) แหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรี ยนจากความสู ญเสี ย 
อุบั ติ ภั ย และมรณภั ย (Dark 
Tourism) ในจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อส่งเสริมการขาย  

70.60 29.40 4.33 4.68 1.25 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

2 การจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่าง ๆ  เช่น 
งานแสดงสินค้าประจ าปี คอนซูม
เมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) งานวัน
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยว
เมืองไทย ท าให้มีนักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

82.40 17.60 4.45 4.59 1.04 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก (ต่อ) 

(n=17) 

ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 
3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

3 การจัดงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ  
เป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวได ้

82.40 17.60 4.01 4.17 1.05 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

4 เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ 
(Social Media) เป็นกลยุทธ์ท่ีมี
ประสิ ทธิ ภาพในการท า
การตลาดการท่องเท่ียว 

100.00 - 4.85 4.89 0.94 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 การให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียว
ให้ ชั ดเจนและท่ั วถึ ง  จะ
สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
กลับมาซ้ือซ้ า  

94.10 5.90 4.78 4.85 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

6 การให้ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว 
เช่น จัดนิทรรศการเผยแพร่
ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวได้ฟัง ได้
ดู เป็นมัลติมีเดีย จะดึงความ
สนใจของนักท่องเท่ียวได้มาก
ยิ่งขึ้น 

94.10 5.90 4.68 4.78 1.00 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

7 มี ก า ร เ ก็ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
นักท่องเท่ียวเพื่อส่งข้อมูล
ท่องเท่ียวไปให้นักท่องเท่ียว
โดยตรง 

82.40 17.60 4.62 4.80 1.08 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 
แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 3 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านแหล่ง

ท่องเที่ยว (Tourism Product) 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
(Tourism Product) ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาค่ามัธยฐานตั้งแต่ 
3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 
ประเด็น ได้ดังตารางที ่8           
 
 
 
 
      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

(Tourism Product) 
(n=17) 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 
3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่
หลากหลายตามความ
ต้ อ ง ก า ร เ ฉ พ า ะ ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

100.00 - 4.68 4.75 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท า
ให้นึกถึงอดีต 

94.10 5.90 4.73 4.79 0.96 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท า
ให้นึกถึงประวัติศาสตร์ 

94.10 5.90 4.85 4.87 0.92 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความส าคั ญกั บความ
สูญเสียและหายนะ 

82.40 17.60 4.68 4.81 1.03 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เคยมีบทเรียนจากความ
สูญ เสี ย  อุบั ติภั ย  และ
มรณภัย 

88.20 11.80 4.81 4.89 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

6 เป็นสถานที่ที่ แสดงถึ ง
ห า ย นะ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
น้ า มื อ ม นุ ษ ย์ ห รื อ ภั ย
ธรรมชาติ 

76.50 23.50 4.45 4.72 1.17 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

7 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มา
แล้วรู้สึกโศกเศร้า เสียใจ 

58.80 41.20 3.43 3.50 0.97 
ปาน
กลาง 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 

 แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 4 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านราคา 
(Tourism Price) 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านราคา (Tourism 
Price) ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และ
ค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดัง
ตารางที ่9                
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านราคา (Tourism 

Price) 
(n=17) 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 
3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 มีการก าหนดราคาแบบ
แพ็กเกตที่เหมาะสม 

94.10 5.90 4.62 4.73 1.01 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 มีระดับราคาของแพ็กเกต
ให้เลือกหลายระดับ 

100.00 - 4.68 4.75 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ได้รับพบว่าราคามีความ
คุ้มค่า 

94.10 5.90 4.54 4.65 1.00 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ พบว่ามี
ราคาที่ถูกกว่า 

88.20 11.80 4.05 4.02 0.87 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

5 ส าหรับแพ็กเกตที่มีราคา
ค่อนข้างสูงสามารถผ่อน
ช า ร ะ ไ ด้  ( Payment 
Period) 

64.70 35.30 4.33 4.68 1.25 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

6 ราคาส าหรับนักท่องเที่ยว
ช า ว ไ ท ย จ ะ ถู ก ก ว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

76.50 23.50 3.90 3.99 0.99 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

7 มีการจัดราคาพิ เศษไว้
ส าหรับในช่วงฤดูการที่
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยม
ม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ( Low 
Season) 

88.20 11.80 4.45 4.66 1.11 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 

แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 5 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านช่องทางการ
น าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านช่องทางการน าเสนอ
แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ 
จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่10 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านช่องทางการ
 น าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) 

(n=17) 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
7PS 

ความเหมาะสม 
มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 มีช่องทางการ
น าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวทที่
ตอบสนอง สังคม
ยุคโชเชียล (Social)  
เช่น เว็บไซด์ 
(Website) ไลน ์
(Line) เฟชบุ๊ค 
(Face Book) 
อินสตาแกรม 
(Instagram) 

100.00 - 4.81 4.85 0.94 
มาก
ทีสุ่ด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 มีการจัดท าสื่อเพื่อ
น าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวในภาษาที่
หลากหลายทั้งภาษา 
ไทย ภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น 

100.00 - 4.81 4.85 0.94 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 มีการน าเสนอ
เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเป็น
เรื่องราว (Story) 
ผ่านสื่อมเีดีย 

88.20 11.80 4.54 4.65 1.00 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 มีการท าสื่อเพื่อ
น าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
รูปแบบของวีดีทัศน์ 

100.00 - 4.33 4.50 1.07 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 มีการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่าน
บริษัทน าเที่ยวหรือ
โรงแรม 

94.10 5.90 4.62 4.68 0.96 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านช่องทางการ
 น าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
7PS 

ความเหมาะสม 
มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได ้

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

6 มีการโฆษณา
น าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 

100.00 - 4.73 4.82 0.99 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

7 มีการโฆษณาผ่าน
ช่องทางที่
นักท่องเที่ยวเข้าถึง
ได้ง่าย เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ 

94.10 5.90 4.54 4.70 1.06 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 
แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 6 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการส่งเสริม

การตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion)  
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการส่งเสริมการตลาด

ของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น สามารถพิจารณา
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุก
ข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่11 

 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการส่งเสริม

การตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) 
(n=17) 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 
3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 มีการเจาะกลุ่มตลาดท่ีเป็นกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย (Dark Tourism)  ใน
พื้ น ท่ี จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี
โดยเฉพาะ 

94.10 5.90 4.62 4.80 1.08 
มาก
ท่ีสุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการส่งเสริม

การตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 

≥ 
3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

2 มีการจัดงานประจ าปีเมื่อถึง
ช่วงเวลาส าคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียวน้ัน ๆ  

100.00 - 4.62 4.80 1.08 
มาก
ท่ีสุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 มีการจัดส่งเสริมการตลาดด้วย
การลด แลก แจก แถม 

64.70 35.30 3.94 4.73 1.69 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

4 มี ก า ร จั ด โ ป ร แ ก ร ม ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ร่ ว ม กั บ แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียวอื่น ๆ ท่ีนักท่องเท่ียว
สนใจ 

94.10 5.90 4.68 4.78 1.00 
มาก
ท่ีสุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 มีการจัดท าบัตรสมาชิกเฉพาะ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย (Dark Tourism) ใน
พื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อ
การได้รับส่วนลด หรือสิทธิ
พิเศษ 

70.60 29.40 3.70 3.77 0.97 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

6 จัดโปรแกรมการท่อง เ ท่ียว
ในช่วงฤดูท่ีนักท่องเท่ียวไม่ค่อย
นิ ย ม ม า ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ( low 
season) เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น
นักท่องเท่ียว 

88.20 11.80 4.15 4.20 0.95 
มาก
ท่ีสุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

7 มี ก าร จั ด โ ปร โมชั่ นส าหรั บ
ครอบครั ว ให้พา เด็ก  ๆ  มา
ท่องเท่ียว 

94.10 5.90 4.33 4.60 1.17 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

 
 แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 7 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านบุคลากรใน

แหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านบุคลากรในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Tourism People) ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ 
จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่12 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านบุคลากรในแหล่ง

ท่องเที่ยว (Tourism People) 
(n=17) 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 

3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้ อ ง ส า ม า ร ถ พู ด
ภาษาต่างประเทศได้ 

100. 00 - 4.73 4.84 1.01 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นอย่างด ี

100.00 - 4.78 4.85 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีใจรักในงานบริการ 

100.00 - 4.78 4.85 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยวได้ 

100.00 - 4.78 4.85 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

100.00 - 4.81 4.87 0.95 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

6 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีความสามารถในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

94.10 5.90 4.73 4.84 1.01 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

7 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวมี
เพียงพอและทั่วถึง 

88.20 11.80 4.62 4.86 1.14 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

 
แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 8 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุก
ประเด็น สามารถพิจารณาค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile 
Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่13 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) 
(n=17) 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 

3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 มีการส่งเสริมการให้ความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ 

100.00 - 4.73 4.82 0.99 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 จัดท าสื่อการให้ความรู้ ใน
รูปแบบใหม่ เป็นมัลติมีเดีย
บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับ
สถานที่น้ัน ๆ 

94.10 5.90 4.73 4.84 1.01 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 ประชาชนที่อาศัยในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องมีความเป็นเจ้า
บ้านที่ด ี

100.00 - 4.73 4.82 0.99 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 ผู้ ป ระกอบการ ในแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต้ อ ง ส า ม า ร ถ
ให้บริการนักท่องเที่ยวได้
อย่างทั่วถึง 

100.00 - 4.73 4.82 0.99 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ มีความ
เก่าแก่ แต่ต้องไม่เสื่อมโทรม 

94.10 5.90 4.78 4.88 1.01 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

6 สภาพโดยทั่วไปของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 

94.10 5.90 4.68 4.84 1.06 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

7 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึง
ได้ง่าย 

88.20 11.80 4.45 4.77 1.22 มาก   

 
แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 9 กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการจัด

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการจัดองค์ประกอบ

แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณา
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุก
ข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่14 
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการจัด 
 องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) 

(n=17) 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 

3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 จัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้
อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายใน
ระยะเวลาของการท่องเที่ยว
ที่จ ากัด 

76.50 23.50 4.45 4.77 1.22 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

2 การจัดองค์ประกอบของการ
ท่องเทีย่วในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย (Dark Tourism) 
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นการโจมตีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง 

70.60 29.40 4.45 4.81 1.26 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

3 ควรจัดองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
ตระหนักถึงความสูญเสีย 

88.20 1180 4.45 4.59 1.04 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 มีการจัดสถานที่ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุก
เพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้
โดยค านึงถึงผู้พิการ 

94.10 5.90 4.68 4.84 1.06 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 มีรถประจ าทางที่ เข้ าถึ ง
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อแสดงถึง
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

94.10 5.90 4.33 4.79 1.36 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

6 บริ เ วณ โดยรอบแหล่ อ ง
ท่องเที่ยวมีสถานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีต ารวจ เป็นต้น 

70.60 29.40 4.17 4.61 1.35 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

7 แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็น
ธรรมชาติ 

88.20 11.80 4.45 4.66 1.11 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 

 แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 10 ด้านความยั่งยืน 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านความยั่งยืน ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น 
สามารถพิจารณาค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) 
ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่15 
 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้านความยั่งยืน 

(n=17) 

ด้านความยั่งยืน 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 

3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 การสร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ได้มี
ความตระหนักถึงการเป็นเจ้า
บ้านท่ีดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น 
และทรัพยากรไว้จะส่งผลให้
แหล่งท่องเท่ียวมีความยั่งยืน 

100.00 - 4.78 4.85 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 การรวมกลุ่มเป็นสมาคมเป็น
องค์กรด้านการท่องเท่ียว เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ 
ช่ วย ให้ มี การพัฒนาสิ น ค้ า
ทางการท่องเท่ียวของตนเองให้มี
คุณภาพมากยิ่ งขึ้ น โดยท่ีไม่
โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ี
มีประสิทธิภาพ 

100.00 - 4.54 4.75 1.10 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึง
การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี   

100.00 - 4.73 4.82 0.99 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 จัดมาตรการเป็นบทลงโทษ
ส าหรับคนท่ีท าลายทรัพยากร
ด้านการท่องเท่ียว 

76.50 23.50 4.54 4.79 1.14 มาก เหมาะสม สอดคล้อง 

5 มีการสร้ างความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการ
ดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว 

100.00 - 4.78 4.85 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

6 มีการควบคุมแหล่งท่องเท่ียวให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 88.20 11.80 4.54 4.79 1.14 

มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

7 มี การจั ดช่ วง เวลาส าหรั บ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมแหล่ง
ท่องเท่ียว 

88.20 11.80 4.68 4.86 1.08 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 
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  แนวโน้มหลักขององค์ประกอบในด้านที่ 11 ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงใน
ทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ 
(Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้ดังตารางที ่16 
 
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
(n=17) 

ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย ในพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรี 

ความเหมาะสม มัธย
ฐาน 
(Md.) 
≥ 

3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo.) 

Q3 
– 

Q1 
≤ 

1.5 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 

1 เ ป็ นแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่ มี
คุณค่าทางจิตใจ 

100.00 - 4.81 4.85 0.94 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วย
เตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว 

94.10 5.90 4.62 4.73 1.01 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

3 เป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่ ให้
มากกว่าการพักผ่อน หรือ
การผ่อนคลาย 

100.00 - 4.68 4.75 0.97 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

4 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว 

100.00 - 4.81 4.85 0.94 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

5 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่า
เป็นบทเรียนในการด าเนิน
ชี วิ ต ข อ ง ม นุ ษ ย์ อ ย่ า ง
ระมัดระวัง 

94.10 5.90 4.54 4.75 1.10 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

6 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้
รู้สึกคิดถึงความหลัง 

88.20 11.80 4.54 4.75 1.10 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

7 เป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่ ให้
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

100.00 - 4.81 4.85 0.94 
มาก
ที่สุด 

เหมาะสม สอดคล้อง 

 

  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.1 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยแต่ละที่จะ
มีเรื่องราวท่ีผูกพันเช่ือมโยงกัน 
1.2 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่สูงเกินไป โดยจะสังเกต
ได้ว่ามีนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Bag Packer เป็นจ านวน
มากที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
1.3 มีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการ ท าให้มีความ
ได้เปรียบในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร 
1.4 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัยที่มีความสัมพันธ์กับหลาย ๆ 
ประเทศ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศนั้น ๆ  
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
1.5 มีทรัพยากรทางที่ท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

2.1 ขาดการสร้างจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของ
ผู้ประกอบการและประชาชน 
2.2 ขาดการบอกเล่าเรื่องราวและความเช่ือมโยงของแต่
ละสถานท่ี 
2.3 สื่อประชาสัมพันธ์หรือบอร์ดส าหรับน าเสนอ
เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว (Story Board) ยังเป็น
รูปแบบเก่า 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
3.1 การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะ
เป็นประตู เปิดทางให้นักท่องเที่ยวหลั่ งไหลเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 
3.2 การท่องเที่ยวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัยเริ่มเป็นท่ีสนใจจากนักท่องเที่ยวท่ัวโลก 
3.3 ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากหลาย
หน่วยงาน ท าให้ได้รับงบประมาณในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจ านวนมาก 
 

4.1 คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการ
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย 
4.2 สถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ไม่แน่นอน และ
ปัญหาภัยธรรมชาติ ยังเป็นปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวใช้
ประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
4.3 ความสื่อสารรวดเร็วของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ท าให้ในบางครั้งภาพเหตุการณ์ที่ไม่ดี 
เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรืออาชญากรรม ถูกเผย
เผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยว 
 

 
  จากตารางที่ 17 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1.  จุดแข็ง (Strengths) 
   1.1 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยอยู่เป็น
จ านวนมาก โดยแต่ละที่จะมีเรื่องราวที่ผูกพันเชื่อมโยงกัน 
   1.2 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่สูงเกินไป โดยจะสังเกตได้ว่ามีนักท่องเที่ยวใน
รูปแบบ Bag Packer เป็นจ านวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
 1.3  มีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการ ท าให้มีความได้เปรียบในเรื่องของข้อมูล
ข่าวสาร 
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 1.4 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยที่มี
ความสัมพันธ์กับหลายๆ ประเทศ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 
 1.5  มีทรัพยากรทางที่ท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่
สมบูรณ์ 
 2.  จุดอ่อน (Weaknesses)  
  2.1  ขาดการสร้างจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชน
  2.2  ขาดการบอกเล่าเรื่องราวและความเชื่อมโยงของแต่ละสถานที่ 

2.3  สื่อประชาสัมพันธ์หรือบอร์ดส าหรับน าเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว 
(Story Board) ยังเป็นรูปแบบเก่า 
 3.  โอกาส (Opportunities)  
 3.1  การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นประตูเปิดทางให้
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน 
 3.2  การท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยเริ่มเป็นที่
สนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
 3.3  ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากหลายหน่วยงาน ท าให้ได้รับ
งบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจ านวนมาก 
  4.  อุปสรรค (T-Threats) 
 4.1 คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
 4.2  สถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ไม่แน่นอน และปัญหาภัยธรรมชาติ ยังเป็น
ปัจจัยหลักท่ีนักท่องเที่ยวใช้ประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
 4.3  ความสื่อสารรวดเร็วของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ท าให้ใน
บางครั้งภาพเหตุการณ์ที่ไม่ดี เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรืออาชญากรรม เป็นต้น ถูกเผยเผยแพร่
ออกไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
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ส่วนที่ 3 ผลการจัดท ากลยุทธ์เพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมภิาคตะวันตก 
 
  3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

(n=900) 
เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 343 38.10 
หญิง 557 61.90 
รวม 900 100.00 

  
 จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 557 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 และเป็นเพศชาย จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.10 

 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

(n=900) 
อายุ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 57 6.30 
20-30 ปี 444 49.30 
31-40 ปี 192 21.30 
41-50 ปี 104 11.60 
51-60 ปี 68 7.60 

61 ปีขึ้นไป 35 3.90 
รวม 900 100.00 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 444 คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 192 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.30 และ 41-50 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 
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ตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=900) 
อาชีพหลัก จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 3 0.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 9 1.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 44 4.89 
อนุปริญญา/ปวส. 32 3.56 

ปริญญาตรี 811 90.21 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

รวม 899 100.00 
หมายเหตุ: มี missing จ านวน 1 คน 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่มี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 811 คน คิดเป็นร้อยละ 90.21 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 และอนุปริญญา / ปวส. จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.56 
 
ตารางที่ 21 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

(n=900) 
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท 198 22.00 
10,000 – 15,000 บาท        122 13.60 
15,001 – 20,000 บาท 112 12.40 
20,001 – 25,000 บาท 138 15.30 
25,001 – 30,000 บาท 84 9.30 
30,001 – 35,000 บาท 62 6.90 
35,001 – 40,000 บาท 33 3.70 

40,000 บาทข้ึนไป 151 16.80 
รวม 900 100.00 

  
 จากตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่มี
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รองลงมาคือ 
40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 และ 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 
138 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.30 
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  3.2 พฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกการรู้จักแหล่งท่องเที่ยว 

(n=900) 
การรู้จักแหล่งท่องเที่ยว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รู้จัก 619 68.78 
ไม่รู้จัก 281 31.22 
รวม 900 100.00 
 
จากตารางที่ 22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่รู้จัก

แหล่งท่องเที่ยว จ านวน 619 คน คิดเป็นร้อยละ 68.78 และไม่รู้จัก จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.22  

 
ตารางที่ 23 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไป 

(n=900) 
สถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เคย 575 87.79 
ไม่เคย 80 12.21 
รวม 655 100.00 

หมายเหตุ: มี missing จ านวน 245 คน 
  

จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เคย
ไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ 87.79 และไม่เคย จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.21 

 
ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่

จังหวัดกาญจนบุรีที่เคยไป 
(n=900) 

สถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
จังหวัดกาญจนบุรีที่เคยไป 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สะพานข้ามแม่น้ าแคว 570 28.12 
ช่องเขาขาด 251 12.38 

สุสานช่องไก่บ้านเขาปูน 182 8.98 
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 397 19.59 
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่

จังหวัดกาญจนบุรีที่เคยไป (ต่อ) 
(n=900) 

สถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
จังหวัดกาญจนบุรีที่เคยไป 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 273 13.47 
ถ้ ากระแซทางรถไฟสายมรณะ 338 16.67 

อ่ืน ๆ  18 0.88 
รวม 2,027 100.00 

หมายเหตุ: สามารถตอบได้หลายข้อ 
 

จากตารางที ่24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เคย
ไปท่องเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ าแคว จ านวน 570 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 รองลงมาคือ สุสานทหาร
สัมพันธมิตรดอนรัก จ านวน 397 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 และถ้ ากระแซทางรถไฟสายมรณะ 
จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 
ตารางที่ 25 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ที่คิดถึงเป็นอันดับ

แรก 
(n=900) 

สถานที่ที่คิดถึงเป็นอันดับแรก จ านวน (ราย) ร้อยละ 
สะพานข้ามแม่น้ าแคว 449 75.97 

ช่องเขาขาด 20 3.38 
สุสานช่องไก่บ้านเขาปูน 1 0.17 

สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 45 7.61 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 8 1.35 

ถ้ ากระแซทางรถไฟสายมรณะ 65 11.00 
อ่ืน ๆ 3 0.51 
รวม 591 100.00 

หมายเหตุ: มี missing จ านวน 309 คน 
 
  จากตารางที่ 25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะ
นึกถึงสะพานข้ามแม่น้ าแควเป็นที่แรก จ านวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 75.97 รองลงมาคือ ถ้ ากระแซ
ทางรถไฟสายมรณะ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 7.61 
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ที่อยากไปท่องเที่ยว

ที่ใดมากท่ีสุด 
(n=900) 

สถานที่ที่อยากไปท่องเที่ยว 
มากที่สุด 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สะพานข้ามแม่น้ าแคว 240 40.54 
ช่องเขาขาด 97 16.39 

สุสานช่องไก่บ้านเขาปูน 3 0.51 
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 40 6.76 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 45 7.60 
ถ้ ากระแซทางรถไฟสายมรณะ 159 26.86 

อ่ืน ๆ 8 1.35 
รวม 592 100.00 

หมายเหตุ: มี missing จ านวน 308 คน 
 

 จากตารางที่ 26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่อยาก
ไปท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ าแควมากที่สุด จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมาคือ ถ้ า
กระแซทางรถไฟสายมรณะ จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 26.86 และช่องเขาขาด จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.39 
 
ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสื่อ 

(n=900) 
แหล่งข้อมูล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
โทรทัศน์ 468 28.33 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) 

430 
26.03 

หนังสือพิมพ์ 174 10.53 
วิทยุ 61 3.69 

แผ่นพับ/ใบปลิว 103 6.23 
นิตยสารต่าง ๆ 270 16.34 

อ่ืน ๆ 146 8.84 
รวม 1,652 100.00 

หมายเหตุ: สามารถตอบได้หลายข้อ 
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 จากตารางที่ 27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะ
ทราบข้อมูลจากโทรทัศน์  จ านวน 468 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 รองลงมาคือ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) จ านวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03 และนิตยสารต่าง ๆ จ านวน 270 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.34 
 
ตารางที่ 28 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทาง 

(n=900) 
การเดินทาง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รถตู ้ 81 9.00 
รถทัวร์ 139 15.44 

รถยนต์ส่วนตัว 652 72.44 
รถมอเตอร์ไซต์ 3 0.33 

รถทัวร์ - - 
อ่ืน ๆ 25 2.78 
รวม 900 100.00 

  
จากตารางที่ 28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จ านวน 652 คน คิดเป็นร้อยละ 72.44 รองลงมาคือ รถทัวร์ จ านวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.44 และรถตู ้จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 

 
ตารางที่ 29 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะการท่องเที่ยว 

(n=900) 
ลักษณะการท่องเที่ยว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

คณะทัวร์ 167 14.53 
คู่รัก 68 5.92 

ครอบครัว 473 41.17 
กลุ่มเพ่ือน/ญาติ 404 35.16 

คนเดียว 37 3.22 
รวม 1,149 100.00 

หมายเหตุ: สามารถตอบได้หลายข้อ 
  

จากตารางที่ 29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะ
เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว จ านวน 473 คน คิดเป็นร้อยละ 41.17 รองลงมาคือ กลุ่มเพ่ือน/
ญาติ จ านวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16 และคณะทัวร์ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53 
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ตารางที่ 30 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการ

เดินทางมาท่องเที่ยว 
(n=900) 

แหล่งข้อมูลที่มีผล 
ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เอกสารน าเที่ยว 95 10.56 
หนังสือหรือวารสาร 36 4.00 
สื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ 108 12.00 

สื่ออินเตอร์เน็ต 404 44.89 
เพ่ือน/ญาติ 245 27.22 

อ่ืน ๆ 12 1.33 
รวม 900 100.00 

  
จากตารางที่ 30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่

แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ สื่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 404 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.89 รองลงมาคือ เพ่ือน/ญาติ จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 และสื่อโทรทัศน์หรือ
วิทยุ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 12.000 

 
ตารางที่ 31 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะที่พัก 

(n=900) 
ลักษณะที่พัก จ านวน (ราย) ร้อยละ 

โรงแรม 508 56.44 
เกสเฮ้าท์ 124 13.78 

บ้านพักส่วนตัว 96 10.67 
บ้านเพื่อน/ญาติ 93 10.33 

อ่ืน ๆ 79 8.78 
รวม 900 100.00 

  
  จากตารางที่ 31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะ
เลือกพักโรงแรมมากที่สุด จ านวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ 56.44 รองลงมาคือ เกสเฮ้าท์ จ านวน 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.78 และบ้านพักส่วนตัว จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 
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ตารางที่ 32 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนวันที่มาท่องเที่ยว 

(n=900) 
จ านวนวันที่มาท่องเที่ยว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไป-กลับ 150 16.67 
1 วัน 214 23.78 

2-3 วัน 492 54.67 
มากกว่า 3 วัน 44 4.89 

รวม 900 100.00 
  
  จากตารางที่ 32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะ
ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2-3 วัน จ านวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 54.67 รองลงมาคือ 1 วัน จ านวน 
214 คน คิดเป็นร้อยละ 23.78 และไป-กลับ จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 
ตารางที่ 33 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายที่พักต่อคืน 

(n=900) 
ค่าใช้จ่ายที่พักต่อคืน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท 199 56.70 
1,000-3,000 บาท -  

มากกว่า 3,001 บาท 152 43.30 
รวม 351 100.00 

หมายเหตุ: มี missing จ านวน 549 คน 
 
 จากตารางที่ 33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะมี
ค่าใช้จ่ายที่พักต่อคืนต่ ากว่า 1,000 บาท จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมาคือ 
มากกว่า 3,001 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 
 
ตารางที่ 34 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการ

ท่องเที่ยว 
(n=900) 

แหล่งข้อมูล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
สนใจในประวัติท้องถิ่น 113 12.56 
เพื่อน/ครอบครัวชวน 175 19.44 

โฆษณา 5 0.56 
เพื่อการศึกษา 78 8.67 

ต้องการพักผ่อน 506 56.22 
อื่น ๆ 23 2.56 
รวม 900 100.00 
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  จากตารางที่ 34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะ
มาท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน จ านวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 56.22 รองลงมาคือ เพ่ือน/
ครอบครัวชวน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 และสนใจในประวัติท้องถิ่น จ านวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.56 
  3.3 ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย (Dark Tourism) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 

ท่านคิดว่ าสถานการณ์ปั จจุบัน
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรม มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรีในระดับใด 

197 
(21.9) 

518 
(57.6) 

155 
(17.2) 

26 
(2.9) 

4 
(0.4) 3.98 0.74 มาก 

2 
ท่านคิดว่าปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ 
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรีในระดับใด 

160 
(17.8) 

385 
(42.8) 

264 
(29.3) 

72 
(8.0) 

19 
(2.1) 3.66 0.93 มาก 

3 
ท่านมีความตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวที่
จังหวัดกาญจนบุรีจริง ๆ  ไม่ใช่แค่แวะ
ท่องเที่ยวเพราะเป็นเมืองทางผ่าน 

345 
(38.3) 

421 
(46.8) 

114 
(12.7) 

18 
(2.0) 

2 
(0.2) 4.21 0.75 มากที่สุด 

 
4 

จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย และหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวได้ 

290 
(32.2) 

414 
(46.0) 

144 
(16.0) 

32 
(3.6) 

20 
(2.2) 4.02 0.91 มาก 

5 
มีการเก็บฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อ
ส่งข้อมูลท่องเที่ยวไปให้นักท่องเที่ยว
โดยตรง 

322 
(35.8) 

449 
(49.9) 

121 
(13.4) 

7 
(0.8) 

1 
(0.1) 4.20 0.70 มาก 

 รวม      4.02 0.81 มาก 

 
จากตารางที่ 35 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัด

กาญจนบุรี ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุดคือ 
ท่านมีความตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีจริง ๆ ไม่ใช่แค่แวะท่องเที่ยวเพราะเป็นเมือง
ทางผ่าน ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมาคือ มีการเก็บฐานข้อมูล
นักท่องเที่ยวเพื่อส่งข้อมูลท่องเที่ยวไปให้นักท่องเที่ยวโดยตรง ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.20 และจังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย สามาตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 36 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้านกลยุทธ์
การตลาดเชิงรุก 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 

ควรมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
(Dark Tourism) ในจังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย  

289 
(32.1) 

420 
(46.7) 

173 
(19.2) 

13 
(1.4) 

5 
(0.6) 4.08 0.78 มาก 

2 

การจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่าง ๆ 
เช่น งานแสดงสินค้าประจ าปี คอน
ซูมเมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) 
งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการ
เที่ยวเมืองไทย ท าให้มีนักท่องเที่ยว
มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

330 
(36.7) 

446 
(49.6) 

112 
(12.4) 

10 
(1.1) 

2 
(0.2) 4.21 0.71 มากที่สุด 

3 
การจัดงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ เป็น
กลยุทธ์การตลาดที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ 

330 
(36.7) 

434 
(48.2) 

113 
(12.6) 

16 
(1.8) 

7 
(0.8) 4.18 0.78 มาก 

4 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นกลยุทธ์
ที่มีประสิทธิภาพในการท าการตลาด
การท่องเท่ียว 

472 
(52.4) 

373 
(41.4) 

55 
(6.1) - - 4.46 0.61 มากที่สุด 

5 
การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้
ชัดเจนและทั่วถึง  จะสามารถดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวกลับมาซ้ือซ้ า  

409 
(45.4) 

424 
(47.1) 

65 
(7.2) 

2 
(0.2) - 4.38 0.63 มากที่สุด 

6 

การ ให้ คว ามรู้ เ กี่ ย วกั บสถานที่
ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น จัด
นิ ท ร ร ศ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ใ ห้
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ ฟั ง  ไ ด้ ดู  เ ป็ น
มัลติมี เดีย จะดึงความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น 

410 
(45.6) 

405 
(45.0) 

85 
(9.4) - - 4.36 0.65 มากที่สุด 

 รวม      4.28 0.69 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 36 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ผลการประเมิน

โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกมากที่สุดคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการท าการตลาดการท่องเที่ยว ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.46 รองลงมาคือ การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง  จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
กลับมาซื้อซ้ า ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
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สถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง ได้ดู เป็น
มัลติมีเดีย จะดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น  ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 

มี โ ป ร แ ก ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
ห ล า ก ห ล า ย ต า ม ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร เ ฉ พ า ะ ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

284 
(31.6) 

481 
(53.4) 

133 
(14.8) 

2   
(0.2) - 4.16 0.67 มาก 

2 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้
นึกถึงอดีต 

321 
(35.7) 

408 
(45.3) 

150 
(16.7) 

19  
(2.1) 

2 
(0.2) 4.14 0.78 มาก 

3 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้
นึกถึงประวัติศาสตร์ 

378 
(42.0) 

383 
(42.6) 

128 
(14.2) 

10 
(1.1) 

1 
(0.1) 4.25 0.74 มากที่สุด 

4 
เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี
ความส าคัญกับความสูญเสีย
และหายนะ 

311 
(45.6) 

395 
(43.9) 

159 
(17.7) 

30 
(3.3) 

5 
(0.6) 4.09 0.84 มาก 

5 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมี
บทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

325 
(36.1) 

380 
(42.2) 

159 
(17.7) 

31 
(3.4) 

5 
(0.6) 4.10 0.85 มาก 

6 

เป็นสถานท่ีที่แสดงถึงหายนะ
ที่ เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุษย์
หรือภัยธรรมชาติ 
 

264 
(29.3) 

408 
(45.3) 

191 
(21.2) 

33 
(3.7) 

4 
(0.4) 3.99 0.83 มาก 

 รวม      4.12 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 37 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว (Tourism Product) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
(Tourism Product) มากที่สุดคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงประวัติศาสตร์ ผลการประเมินใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความ
ต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยว ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงอดีต ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ 

 

   ส
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ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านราคา (Tourism Price) 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 
มีการก าหนดราคาแบบ
แพ็กเกตที่เหมาะสม 

236 
(26.2) 

423      
(47.0) 

226 
(25.1) 

11 
(1.2) 

4   
(0.4) 

3.97 0.78 มาก 

2 
มี ร ะ ดั บ ร า ค า ข อ ง
แพ็กเกตให้เลือกหลาย
ระดับ 

231 
(25.7) 

446 
(49.6) 

199 
(21.1) 

21 
(2.3) 

3   
(0.3) 

3.98 0.78 มาก 

3 
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่ ได้ รับพบว่าราคามี
ความคุ้มค่า 

239 
(26.6) 

4 
58(50.

9) 

189 
(21.0) 

14 
(1.6) 

- 4.02 0.73 มาก 

4 
เ มื่ อ เ ที ย บกั บแ หล่ ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ พบว่า
มีราคาที่ถูกกว่า 

204 
(22.7) 

404 
(44.9) 

261 
(29.0) 

31 
(3.4) 

- 3.87 0.80 มาก 

5 

ส าหรั บแพ็ ก เกตที่ มี
ร า ค า ค่ อ น ข้ า ง สู ง
สามารถผ่อนช าระได้ 
(Payment Period) 

142 
(15.8) 

359 
(39.9) 

280 
(31.1) 

85 
(9.4) 

34 
(3.8) 

3.54 0.99 มาก 

 รวม      3.88 0.81 มาก 
 

จากตารางที่ 38 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านราคา 
(Tourism Price) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านราคา (Tourism Price) มาก
ที่สุดคือ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับพบว่าราคามีความคุ้มค่า ผลการประเมินในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ มีระดับราคาของแพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ ผลการประเมินใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และมีการก าหนดราคาแบบแพ็กเกตที่เหมาะสม ผลการประเมินใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 39 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 

มีช่องทางการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคม
ยุคโชเชียล (Social) เช่น เว็บ
ไซด์ (Website) ไลน์ (Line) 
เฟชบุ๊ค (Face book) 
อินสตาแกรม (Instagram) 

358 
(39.8) 

411 
(45.7) 

114 
(12.7) 

17 
(1.9) 

- 4.23 0.74 มากที่สุด 

2 

มีการจัดท าสื่อเพื่อน าเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่
หลากหลาย ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

329 
(36.6) 

418 
(46.4) 

137 
(15.2) 

12 
(1.3) 

4 
(0.4) 

4.17 0.76 มาก 

3 
มีการน าเสนอเส้นทางการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว 
(Story) ผ่านสื่อมีเดีย 

300 
(33.3) 

412 
(45.8) 

157 
(17.4) 

27 
(3.0) 

4 
(0.4) 

4.09 0.81 มาก 

4 
มีการท าสื่ อ เพื่ อน า เสนอ
แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของวีดีทัศน์ 

257 
(28.6) 

414 
(46.0) 

187 
(20.8) 

34 
(3.8) 

8 
(0.9) 

3.98 0.85 มาก 

5 
มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว
ผ่ า นบริ ษั ทน า เ ที่ ย ว ห รื อ
โรงแรม 

264 
(29.3) 

441 
(49.0) 

168 
(18.7) 

26 
(2.9) 

1 
(0.1) 

4.05 0.78 มาก 

 รวม      4.10 0.79 มาก 
 

จากตารางที่ 39 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านช่องทางการ
น าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้าน
ช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) มากที่สุดคือ มีช่องทางการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุคโชเชียล (Social) เช่น เว็บไซต์ (Website) ไลน์ (Line) เฟชบุ๊ค (Face 
book) อินสตาแกรม (Instagram) ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
รองลงมาคือ มีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีการน าเสนอเส้นทาง
การท่องเที่ยวเป็นเรื่องราว (Story) ผ่านสื่อมีเดีย ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 40 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 

มีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภั ย  และมรณภัย  ใน
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี
โดยเฉพาะ 

195 
(21.7) 

430 
(47.8) 

237 
(26.3) 

30 
(3.3) 

8 
(0.9) 

3.86 0.82 มาก 

2 

มีการจัดงานประจ าปีเมื่อถึง
ช่วงเวลาส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ   

306 
(34.0) 

451 
(50.1) 

133 
(14.8) 

7  
(0.8) 

3 
(0.3) 

4.17 0.72 มาก 

3 
มีการจัดส่งเสริมการตลาด
ด้วยการลด แลก แจก แถม 

194 
(21.6) 

388 
(43.1) 

258 
(28.7) 

40 
(4.4) 

20 
(2.2) 

3.77 0.91 มาก 

4 

มี ก า ร จั ด โ ป ร แ ก ร ม ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ร่ ว ม กั บ แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว อื่ น  ๆ  ที่
นักท่องเที่ยวสนใจ 

234 
(26.0) 

449 
(49.9) 

192 
(21.3) 

21 
(2.3) 

4 
(0.4) 

3.99 0.78 มาก 

5 

มี ก า ร จั ดท า บั ต ร ส ม า ชิ ก
เฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่
มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย (Dark 
Tourism) ในพื้ นที่ จั งหวั ด
กาญจนบุรี  เพื่อการได้รับ
ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ 

168 
(18.7) 

337 
(37.4) 

292 
(32.4) 

85 
(9.4) 

18 
(2.0) 

3.61 0.96 มาก 

6 

จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวไม่
ค่อยนิยมมาท่องเที่ยว (Low 
Season) เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น
นักท่องเที่ยว 

231 
(25.7) 

41 
6(46.2) 

206 
(22.9) 

37 
(4.1) 

10 
(1.1) 

3.91 0.86 มาก 

 รวม      3.89 0.84 มาก 
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จากตารางที่ 40 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการส่งเสริม
การตลาดของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Promotion) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 
7PS ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) มากที่สุดคือ มีการจัด
งานประจ าปีเมื่อถึงช่วงเวลาส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ผลการ
ประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับ
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมมาท่องเที่ยว (Low Season) เพ่ือ
กระตุ้นนักท่องเที่ยว ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 41 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้ อ ง ส า ม า ร ถ พู ด
ภาษาต่างประเทศได้ 

323 
(35.9) 

410 
(45.6) 

1470 
(16.3) 

18 
(2.0) 

2 
(0.2) 

4.15 0.78 มาก 

2 
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

425 
(47.2) 

366 
(40.7) 

103 
(114) 

6  
(0.7) 

- 4.34 0.70 มากที่สุด 

3 
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีใจรักในงานบริการ 

463 
(51.4) 

349 
(38.8) 

82 
(9.1) 

6  
(0.7) 

- 4.41 0.68 มากที่สุด 

4 
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องสามารถให้ค าแนะน า
แก่นักท่องเที่ยวได้ 

455 
(50.6) 

363 
(40.3) 

76 
(8.4) 

6  
(0.7) 

- 4.41 0.67 มากที่สุด 

5 

บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

402 
(44.7) 

380 
(42.2) 

110 
(12.2) 

8  
(0.9) 

- 4.31 0.71 มากที่สุด 

6 
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีความสามารถในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

347 
(38.6) 

383 
(42.6) 

150 
(16.7) 

20 
(2.2) 

- 4.17 0.78 มาก 

 รวม      4.30 0.72 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 41 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านบุคลากรใน
แหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้าน
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) มากที่สุดคือ บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีใจรักใน
งานบริการ และบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้ ในระดับที่
เท่ากัน ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ บุคลากรในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 42 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical 
Environment) 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 
มี ก ารส่ ง เ ส ริ มก าร ให้
ความรู้ เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวนัน้ ๆ 

318 
(35.5) 

482 
(53.6) 

95 
(10.6) 

5  
(0.6) 

- 4.24 0.65 มากที่สุด 

2 

จัดท าสื่อการให้ความรู้ใน
รู ป แ บ บ ใ ห ม่  เ ป็ น
มั ล ติ มี เ ดี ย บ อ ก เ ล่ า
เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
นั้น ๆ 

285 
(31.7) 

490 
(54.4) 

108 
(12.0) 

13 
(1.4) 

4   
(0.4) 

4.15 0.71 มาก 

3 
ประชาชนที่ อ า ศั ย ใ น
แหล่ งท่องเที่ ย วต้องมี
ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

403 
(44.8) 

403 
(44.8) 

85 
(9.4) 

5  
(0.6) 

4    
(0.4) 

4.33 0.70 มากที่สุด 

4 

ผู้ประกอบการในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องสามารถ
ให้บริการนักท่องเที่ยวได้
อย่างทั่วถึง 

393 
(43.7) 

407 
(45.2) 

86 
(6.9) 

13 
(1.4) 

1   
(0.1) 

4.31 0.71 มากที่สุด 

5 

ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติ ศาสตร์  มี
ความเก่าแก่ แต่ต้องไม่
เสื่อมโทรม 

447 
(49.7) 

368 
(40.9) 

77 
(8.6) 

8  
(0.9) 

- 4.39 0.68 มากที่สุด 

6 
สภ า พ โ ด ยทั่ ว ไ ป ขอ ง
แหล่งท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย 

457 
(50.8) 

347 
(38.6) 

91 
(10.1) 

5  
(0.6) 

- 4.40 0.69 มากที่สุด 

 รวม      4.30 0.69 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 42 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นกล
ยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical 
Environment) มากที่สุดคือ สภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ผลการประเมินใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มี
ความเก่าแก่ แต่ต้องไม่เสื่อมโทรม ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และ
ประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 43 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 

จัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้
อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายใน
ระยะเวลาของการท่องเที่ยว
ที่จ ากัด 

310 
(34.4) 

455 
(50.6) 

112 
(12.4) 

18 
(2.0) 

5 
(0.6) 

4.16 0.76 มาก 

2 

การจัดองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย (Dark Tourism) ใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  ใน
ลักษณะที่ไม่ เป็นการโจมตี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

310 
(34.4) 

446 
(49.6) 

126 
(14.0) 

10 
(1.1) 

8 
(0.9) 

4.16 0.77 มาก 

3 
ควรจัดองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
ตระหนักถึงความสูญเสีย 

297 
(33.0) 

448 
(49.8) 

135 
(15.0) 

14 
(1.6) 

6 
(0.7) 

4.13 0.77 มาก 

4 

มีการจัดสถานที่ ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุก
เพศทุกวั ย รวมถึ งผู้ พิ กา ร
สามารถเข้าถึงได้ 

389 
(43.2) 

400 
(44.4) 

97 
(10.8) 

13 
(1.4) 

1 
(0.1) 

4.29 0.72 มากที่สุด 

5 
มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อแสดงถึงความ
พร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

358 
(39.8) 

427 
(47.4) 

90 
(10.0) 

24 
(2.7) 

1 
(0.1) 

4.24 0.75 มากที่สุด 

 รวม      4.20 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 43 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านการจัด
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 
7PS ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) มากที่สุดคือ มีการจัดสถานที่ใน
แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ ผลการประเมินในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือแสดงถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และจัด
เส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายในระยะเวลาของการท่องเที่ยวที่จ ากัด กับการจัด
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัย (Dark Tourism) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะที่ไมเ่ป็นการโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ในระดับท่ีเท่ากันคือ ผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 44 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านความยั่งยืน 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 

การสร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  แ ล ะ ผู้
ให้บริการในอุตสาหกรรม
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ไ ด้ มี ค ว า ม
ตระหนักถึงการเป็นเจ้า
บ้ านที่ ดี  อนุ รั กษ์  รั กษา
ท้องถิ่น และทรัพยากรไว้
จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว
มีความยั่งยืน 

465 
(51.7) 

344 
(38.2) 

88 
(9.8) 

2 (0.2) 
1 

(0.1) 
4.41 0.68 มากที่สุด 

2 

การรวมกลุ่มเป็นสมาคม  
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ด้ า น ก า ร
ท่อ ง เที่ ย ว  เพื่ อแบ่ งปั น
ข้อมูลของผู้ประกอบการ 
ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้า
ทางก ารท่ อ ง เที่ ย วขอ ง
ตนเองให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยที่ไม่โจมตีกันเปน็
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

391 
(43.4) 

402 
(44.7) 

98 
(10.9) 

8 (0.9) 
1 

(0.1) 
4.30 0.70 มากที่สุด 
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ตารางที่ 44 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์ทาง
การตลาด 7PS ด้านความยั่งยืน (ต่อ) 

 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

3 

ควรมีการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้กับคนในชุมชนได้
ตระหนักถึงการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี  และรู้ เท่ากันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  

409 
(54.4) 

401 
(44.6) 

87 
(9.7) 

3  
(0.3) 

- 4.35 0.66 มากที่สุด 

4 

จัดมาตรการเป็นบทลงโทษ
ส า ห รั บ ค น ที่ ท า ล า ย
ท รั พ ย า ก ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว 

468 
(52.0) 

337 
(37.4) 

85 
(9.4) 

7  
(0.8) 

3 
(0.3) 

4.40 0.72 มากที่สุด 

5 

มีการสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายใน
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

448 
(49.8) 

363 
(40.3) 

80 
(8.9) 

9  
(1.0) 

- 4.39 0.69 มากที่สุด 

 รวม      4.37 0.69 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 44 พบว่า ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านความยั่งยืน 

ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านความยั่งยืนมากที่สุดคือ การสร้างจิตส านึก
ให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีความตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และทรัพยากรไว้จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน ผลการประเมินใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ จัดมาตรการเป็นบทลงโทษส าหรับคนที่ท าลาย
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และมีการ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว  ผลการประเมินใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 45 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มี

บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้านรูปแบบ
การท่องเที่ยว 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mean SD ระดับ 

1 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
คุณค่าทางจิตใจ 

391 
(43.4) 

443 
(49.2) 

65 
(7.2) 

1  
(0.1) 

- 4.36 0.62 มากที่สุด 

2 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีช่วย
เตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว 

352 
(39.1) 

446 
(49.6) 

86 
(9.6) 

15 
(1.7) 

1   
(0.1) 

4.26 0.70 มากที่สุด 

3 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีให้
มากกว่าการพักผ่อน หรือ
การผ่อนคลาย 

396 
(44.0) 

415 
(46.1) 

88 
(9.8) 

1 
(0.1) 

- 4.34 0.65 มากที่สุด 

4 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
ความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัว 

404 
(44.9) 

420 
(46.7) 

73 
(8.1) 

3  
(0.3) 

- 4.36 0.64 มากที่สุด 

5 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีถือว่า
เป็นบทเรียนในการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์อย่าง
ระมัดระวัง 

342 
(38.0) 

436 
(48.4) 

109 
(12.2) 

11  
(1.2) 

2   
(0.2) 

4.23 0.72 มากที่สุด 

 รวม      4.31 0.67 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 45 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบการท่องเทีย่ว ผลการประเมินโดย

รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นด้านรูปแบบการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ในระดับที่เท่ากันคือ ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย 
ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยเตือนสติ
ให้กับนักท่องเที่ยว ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ตามล าดับ  
  ขั้นตอนการสกัดองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสภาพทั่วไปของการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถพิจารณาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และค่า สหสัมพันธ์ (Correlation) ได้ดังตาราง 46 
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ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสภาพทั่วไป
ของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

(n=900) 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

b1 

ท่านคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีใน
ระดับใด 

3.98 0.74 มาก 

b2 ท่านคิดว่าปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในระดับใด 

   

b3 ท่านมีความตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี
จริงๆ ไม่ใช่แค่แวะท่องเที่ยวเพราะเป็นเมืองทางผ่าน 

3.66 0.93 มาก 

b4 การที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ ท า
ให้ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

   

b5 
จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ 

4.21 0.75 มากที่สุด 

b6 
ควรมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย (Dark 
Tourism) ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย  

4.08 0.78 มาก 

b7 

การจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า
ประจ าปี คอนซูมเมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) งานวัน
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยวเมืองไทย ท าให้มี
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

4.21 0.71 มากที่สุด 

b8 การจัดงานเทศกาลดนตรีต่างๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

4.18 0.78 มาก 

b9 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลยุทธ์ที่
มีประสิทธิภาพในการท าการตลาดการท่องเที่ยว 

4.46 0.61 มากที่สุด 

b10 การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง  จะ
สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้ า  

4.38 0.63 มากที่สุด 

b11 

การ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลให้
นักท่องเที่ยวได้ฟัง ได้ดู เป็นมัลติมีเดีย จะดึงความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งข้ึน 

4.36 0.65 มากที่สุด 

b12 มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความต้องการ
เฉพาะของนักท่องเที่ยว 

4.16 0.67 มาก 

b13 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีท าให้นึกถึงอดีต 4.14 0.78 มาก 

b14 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีท าให้นึกถึงประวัติศาสตร์ 4.25 0.74 มากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130 
 
ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสภาพทั่วไป
ของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 

 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

b15 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญกับความสูญเสียและ
หายนะ 

4.09 0.84 มาก 

b16 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

4.10 0.85 มาก 

b17 เป็นสถานที่ที่แสดงถึงหายนะที่เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุษย์
หรือภัยธรรมชาติ 

3.99 0.83 มาก 

b18 มีการก าหนดราคาแบบแพ็กเกตที่เหมาะสม 3.97 0.78 มาก 

b19 มีระดับราคาของแพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ 3.98 0.78 มาก 

b20 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได้รับพบว่าราคามีความคุ้มค่า 4.02 0.73 มาก 

b21 เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ พบว่ามีราคาที่ถูกกว่า 3.87 0.80 มาก 

b22 ส าหรับแพ็กเกตที่มีราคาค่อนข้างสูงสามารถผอ่นช าระได้ 
(Payment Period) 

3.54 0.99 มาก 

b23 

มีช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคม
ยุค โชเชียล (Social) เช่น เว็บไซด์  (Website) ไลน์ 
(Line) เฟชบุ๊ค (Face book) อินสตาแกรม 
(Instagram) 

4.23 0.74 มากที่สุด 

b24 มีการจัดท าสื่อเพื่อน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่
หลากหลาย ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

4.17 0.76 มาก 

b25 มีการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเป็น เรื่องราว 
(Story) ผ่านสื่อมีเดีย 

4.09 0.81 มาก 

b26 มีการท าสื่อเพื่อน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวี
ดีทัศน ์

3.98 0.85 มาก 

b27 มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยวหรือ
โรงแรม 

4.05 0.78 มาก 

b28 

มีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism)  ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรีโดยเฉพาะ 

3.86 0.82 มาก 

b29 มีการจัดงานประจ าปีเมื่อถึงช่วงเวลาส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ   

4.17 0.72 มาก 

b30 มีการจัดส่งเสริมการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม 3.77 0.91 มาก 

b31 มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ 

3.99 0.78 มาก 
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ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสภาพทั่วไป
ของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 

 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

b32 

มีการจัดท าบัตรสมาชิกเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) ในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการได้รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ 

3.61 0.96 มาก 

b33 
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวไม่
ค่อยนิยมมาท่องเที่ยว (Low Season) เพื่อกระตุ้น
นักท่องเที่ยว 

3.91 0.86 มาก 

b34 บุ ค ล า ก ร ใ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต้ อ ง ส า ม า ร ถ พู ด
ภาษาต่างประเทศได้ 

4.15 0.78 มาก 

b35 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

4.34 0.70 มากที่สุด 

b36 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีใจรักในงานบริการ 4.41 0.68 มากที่สุด 

b37 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยวได้ 

4.41 0.67 มากที่สุด 

b38 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4.31 0.71 มากที่สุด 

b39 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความสามารถในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

4.17 0.78 มาก 

b40 มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ 

4.24 0.65 มากที่สุด 

b41 จัดท าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นมัลติมีเดีย
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานท่ีนั้นๆ 

4.15 0.71 มาก 

b42 ประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความเป็นเจ้า
บ้านท่ีดี 

4.33 0.70 มากที่สุด 

b43 ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 

4.31 0.71 มากที่สุด 

b44 ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความ
เก่าแก่ แต่ต้องไม่เสื่อมโทรม 

4.39 0.68 มากที่สุด 

b45 สภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 4.40 0.69 มากที่สุด 

b46 จัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายใน
ระยะเวลาของการท่องเที่ยวท่ีจ ากัด 

4.16 0.76 มาก 
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ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสภาพทั่วไป
ของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 

 

ข้อ ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

b47 

การจัดองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสยี อุบัติภัย และ
มรณภัย (Dark Tourism) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ลักษณะที่ไม่เป็นการโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

4.16 0.77 มาก 

b48 ควรจัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
ตระหนักถึงความสูญเสีย 

4.13 0.77 มาก 

b49 มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุก
เพศทุกวัยรวมถึงผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ 

4.29 0.72 มากที่สุด 

b50 มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อแสดงถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

4.24 0.75 มากที่สุด 

b51 

การสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีความตระหนักถึงการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และทรัพยากรไว้จะ
ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 

4.36 0.62 มากที่สุด 

b52 

การรวมกลุ่มเป็นสมาคม  เป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อแบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการพัฒนา
สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองให้มีคุณภาพมาก
ยิ่ งขึ้น โดยที่ ไม่ โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.26 0.70 มากที่สุด 

b53 
ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้
ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และรู้เท่ากันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

4.34 0.65 มากที่สุด 

b54 จัดมาตรการ เป็นบทลงโทษส าหรับคนที่ท าลาย
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

4.40 0.78 มากที่สุด 

b55 มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายใน
การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

4.23 0.72 มากที่สุด 

b56 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ 4.36 0.62 มากที่สุด 

b57 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีช่วยเตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว 4.26 0.70 มากที่สุด 

b58 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการ
ผ่อนคลาย 

4.34 0.65 มากที่สุด 

b59 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว 4.36 0.64 มากที่สุด 

b60 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นบทเรียนในการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวัง 

4.23 0.72 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 46 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบการท่องเที่ยว ผลการประเมิน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการท าการตลาดการ
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีใจรักในงานบริการ และบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้ 
ผลการประเมินเท่ากันในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และสภาพโดยทั่วไปของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และจัดมาตรการเป็นบทลงโทษส าหรับคนที่ท าลายทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยว ผลการประเมินเท่ากันในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
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 จากตาราง 47 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสภาพทั่วไปของ       
การท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสภาพทั่วไปของการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏดังภาพที่ 11 
 

ภาพที่ 11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวใน
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 

A1 
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ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวใน

จังหวัดกาญจนบุรี  
(n=900) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าที่ค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 0.89 - 
df - 4 - 

p-value P>0.05 0.92 - 
X2/df X2/df<2 0.22 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

  
  จากตารางที่ 48 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-
สแควร์ (X2) มีค่า 0.89 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.92 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 
0.22 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=1.00 และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  
ปรากฏดังภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของ     
              การท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางที่ 49 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านการเตรียมความพร้อมด้านการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  

(n=900) 
รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.13 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.56 - 
X2/df X2/df<2 0.57 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
 
  จากตารางที่ 49 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1.13 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.56 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.57 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=1.00 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ก าลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า  
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
(Tourism Product) ปรากฏดังภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism 
 Product) 

 
ตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism 

Product)  
(n=900) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.09 - 
df - 4 - 

p-value P>0.05 0.71 - 
X2/df X2/df<2 0.52 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
  
   จากตารางที่ 50 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) 
มีค่า 2.09 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.71 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.52 ค่า
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ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=1.00 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านราคา (Tourism Price) 
ปรากฏดังภาพที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 14 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านราคา (Tourism Price) 
 

ตารางที่ 51 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านราคา (Tourism Price) 
 (n=900) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.12 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.94 - 
X2/df X2/df<2 0.06 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่ 51 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านราคา (Tourism Price) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 0.12 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.94 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.06 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=1.00 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ก าลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านช่องทางการน าเสนอ
และการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and Promotion) ปรากฏดังภาพที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 15  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ด้านช่องทางการน าเสนอและการ
 ส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and Promotion) 
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ตารางที่ 52 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ด้านช่องทางการน าเสนอและการ

ส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and Promotion)  
(n=900) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 10.64 - 
df - 13 - 

p-value P>0.05 0.64 - 
X2/df X2/df<2 0.82 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
  
   จากตารางที่ 52 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and Promotion) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 10.64 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 
0.64 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 0.82 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 
(CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI)=0.99 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ 
(RMSEA)=0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  ด้านบุคลากรในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Tourism People) ปรากฏดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว 
 (Tourism People) 

 
ตารางที่ 53 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว 

(Tourism People)  
(n=900) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5.16 - 
df - 5 - 

p-value P>0.05 0.39 - 
X2/df X2/df<2 1.03 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.006 ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่ 53 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-
สแควร์ (X2) มีค่า 5.16 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.39 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 
1.03 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.99 และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.006 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) ปรากฏดังภาพที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 17 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ
 แหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) 
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ตารางที่ 54 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ

แหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment)  
(n=900) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 78.22 - 
df - 55 - 

p-value P>0.05 0.21 - 
X2/df X2/df<2 1.42 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.97 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.022 ผ่านเกณฑ์ 
 
  จากตารางที่ 54 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 78.22 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 
0.21 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.42ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 
(CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI)=0.97 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ 
(RMSEA)=0.022 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
ปรากฏดังภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
 

ตารางที่ 55 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านการเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์
การตลาดเชิงรุก  

(n=900) 
รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.97 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.61 - 
X2/df X2/df<2 0.49 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่ 55 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 0.97 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.61 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 2 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI)=1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=1.00 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ก าลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า  
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmatory Factor Analysis: The 
Second Order) 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพ่ือแสดงความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างว่าองค์ประกอบทั้งหมด สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกันได้ ด้วยการวิเคราะห์เพ่ือ
ยืนยันองค์ประกอบอันดับที่สองของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ปรากฏผลดังแสดงในภาพที่ 19 
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ภาพที่ 19 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
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ตารางที่ 56 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1,713.84 - 
df - 1,702 - 

p-value P>0.05 0.000 - 
X2/df X2/df<2 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.96 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.081 ผ่านเกณฑ์ 
 
  จากตารางที่ 56 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1,713.84 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
p-value = 0.000 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.00 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI)=0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.96 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ 
(RMSEA)=0.081 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  พบว่า มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบแต่ละด้านกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 57 
 

ตารางที่ 57 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละด้านกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 

 
กลยุทธ์การตลาดการท่องเท่ียวเชิงรุกในแหล่งท่องเท่ียวที่มีบทเรียนจากความ

สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 

สภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจงัหวัดกาญจนบุร ี 0.70 
การท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวท่ีมีบทเรียนจากความสญูเสีย อุบัติภยั 
และมรณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

0.73 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) 0.59 
ด้านราคา (Tourism Price) 0.74 
ด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and 
Promotion) 

0.77 

ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 0.73 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical 
Environment) 

0.79 

กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 0.66 
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 จากตารางที่ 57 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) สูงสุด คือ 0.79 รองลงมา คือ 
ด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and Promotion) ด้านราคา 
(Tourism Price) ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) การท่องเที่ยวในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สภาพ
ทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และด้านแหล่งท่องเที่ยว 
(Tourism Product) มีค่าเท่ากับ 0.77 0.74 0.73 0.70 0.66 และ 0.59 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 ผลการสังเคราะห์นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัด Policy Meeting 
 4.1 ร่างนโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
  นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ที่ได้จากผลการศึกษาสามารถจ าแนกออกเป็น 7             
กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  
   1.1 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ 
   1.2 ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยเตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว 
   1.3 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย 
   1.4 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
   1.5 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นบทเรียนในการด าเนินชีวิตของมนุษย์
อย่างระมัดระวัง 
   1.6 ส่งเสริมให้มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความต้องการเฉพาะของ
นักท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   2.1 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงอดีต 
   2.2 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงประวัติศาสตร์ 
   2.3 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญกับความสูญเสียและหายนะ 
   2.4 ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย 
   2.5 ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ที่แสดงถึงหายนะที่เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุษย์หรือภัย
ธรรมชาติ 
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   2.6 ส่ง เสริมให้มีการจัดงานประจ าปี เมื่อถึงช่วงเวลาส าคัญ  ๆ ที่ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ   
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพในด้านของราคาในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
   3.1 ส่งเสริมให้มีการก าหนดราคาแบบแพ็กเกตที่เหมาะสม 
   3.2 ส่งเสริมให้มีระดับราคาของแพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ 
   3.3 ส่งเสริมให้คุณภาพการบริการที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับราคา 
   3.4 ส่งเสริมให้การบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีราคาท่ีถูกกว่าที่อ่ืน ๆ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   4.1 ส่งเสริมให้มีช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุค           
โชเชียล (Social) เช่น เว็บไซด์ (Website) ไลน์ (Line) เฟชบุ๊ค (Face Book) อินสตาแกรม 
(Instagram)  
   4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
   4.3 ส่งเสริมให้มีการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องราว (Story) ผ่านสื่อ
มีเดีย 
   4.4 ส่งเสริมให้มีการท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวีดีทัศน์ 
   4.5 ส่งเสริมให้มีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยวหรือโรงแรม 
   4.6 ส่งเสริมให้มีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะ 
   4.7 ส่งเสริมให้มีการจัดส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่นที่จูงใจนักท่องเที่ยว 
   4.8 ส่งเสริมให้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่
นักท่องเที่ยวสนใจ 
   4.9 ส่งเสริมให้มีการจัดท าบัตรสมาชิกเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี     
   4.10 ส่งเสริมให้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมมา
ท่องเที่ยว (Low Season) เพ่ือกระตุ้นนักท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   5.1 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 
   5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี 
   5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีใจรักในงานบริการ 
   5.4 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยว
ได้ 
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   5.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้มื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
   5.6 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความสามารถในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้
   5.7 ส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   6.1 ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 
   6.2 ส่งเสริมให้จัดท าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ ให้เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกตามส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีอยู่ทั่วโลก เป็นมัลติมีเดีย
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ 
   6.3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้บริการนักท่องเที่ยว
ได้อย่างทั่วถึง 
   6.4 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ แต่ไม่เสื่อม
โทรม 
   6.5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
   6.6 ส่งเสริมให้จัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายในระยะเวลาของ
การท่องเที่ยวที่จ ากัด 
   6.7 ส่งเสริมให้จัดองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะที่ไม่เป็นการ
โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
   6.8 ส่งเสริมให้จัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความตระหนักถึงความ
สูญเสีย 
   6.9 ส่งเสริมให้มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
รวมถึงผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ 
   6.10 ส่งเสริมให้มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือแสดงถึงความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว 
    6.11 ส่งเสริมให้การสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการ และผู้ ให้บริการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีความตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรไว้จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
   6.12 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม  เป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือ
แบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
   6.13 ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี และรู้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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   6.14 ส่งเสริมให้มีการจัดมาตรการเป็นบทลงโทษส าหรับคนที่ท าลายทรัพยากรด้าน
การท่องเที่ยว 
   6.15 ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษา
แหล่งท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกส าหรับแหล่งท่องเที่ยว 
โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   7.1 ส่งเสริมให้มีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย  
   7.2 ส่งเสริมให้มีการจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินค้าประจ าปี 
คอนซูเมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยวเมืองไทย ท าให้มี
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
   7.3 ส่งเสริมให้มีการจัดงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได ้
   7.4 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการท าการตลาดการท่องเที่ยว 
   7.5 ส่งเสริมให้มีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง  เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้ า  
   7.6 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น จัด
นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง ได้ดู เป็นมัลติมีเดีย เพ่ือดึงความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น 
 4.2 ผลการสังเคราะห์นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัดประชุมเชิง
นโยบาย (Policy Meeting) 
   จากการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ได้ข้อสรุปว่าการวางกลยุทธ์ทั้ง 7 
กลยุทธ์ในข้างต้น ควรมีการรวบกลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน และควรมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ จัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเอ้ืออ านวยต่อผู้สูงอายุและคนพิการ อีกทั้งใน
การส่งเสริมการตลาดควรมีการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของ
แหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงได้สรุป กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ได้ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
   1.1 ส่งเสริมให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ ช่วยเตือนสติให้กับ
นักท่องเที่ยว 
   1.2 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย 
   1.3 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยว 
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   1.4 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงบทเรียนในอดีต และประวัติศาสตร์ 
   1.5 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงความสูญเสียและหายนะ 
  1.6 ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยที่แสดงถึงหายนะที่เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
   2.1 ส่งเสริมให้มีการก าหนดราคาแบบแพ็กเกตที่เหมาะสม 
   2.2 ส่งเสริมให้มีระดับราคาของแพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ 
   2.3 ส่งเสริมให้คุณภาพการบริการที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับราคา 

2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 
   2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี 
   2.6 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีใจรักในงานบริการ 
   2.7 ส่งเสริมให้มีการจัดยุวมัคคุเทศน้อยในการให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยว 
   2.8 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
   2.9 ส่งเสริมให้บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความสามารถในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้
   2.10 ส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี
อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และทรัพยากรไว้จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นการ
ถ่ายทอดเรื่องราว (Story) 
   3.1 ส่งเสริมให้มีช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุค           
โชเชียล (Social) เช่น เว็บไซด์ (Website) ไลน์ (Line) เฟชบุ๊ค (Face Book) อินสตาแกรม 
(Instagram)  
   3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
   3.3 ส่งเสริมให้มีการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องราว (Story) ผ่านสื่อ
มีเดีย เพ่ือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ผ่านสถานที่จริง 
   3.4 ส่งเสริมให้มีการท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวีดีทัศน์ 
   3.5 ส่งเสริมให้มีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะ 
   3.6 ส่งเสริมให้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่
นักท่องเที่ยวสนใจ 
   3.7 ส่งเสริมให้มีการจัดท าบัตรสมาชิกเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือการได้รับ
ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ 
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  กลยุทธ์ที่  4 การส่ง เสริมและพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและจัด
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเอ้ืออ านวยแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ  
   4.1 ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 
   4.2 ส่งเสริมให้จัดท าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นมัลติมีเดียบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ 
  4.3 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ แต่ไม่เสื่อม
โทรม 
   4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
สามารถเอ้ืออ านวยแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ 
   4.5 ส่งเสริมให้จัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายในระยะเวลาของ
การท่องเที่ยวที่จ ากัดทั้งนี้ต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ 
  4.6 ส่งเสริมให้มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
รวมถึงผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ 
   4.7 ส่งเสริมให้มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือแสดงถึงความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว 
  4.8 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม  เป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือแบ่งปัน
ข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยที่ไม่โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
   4.9 ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี และรู้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   4.10 ส่งเสริมให้มีการจัดมาตรการเป็นบทลงโทษส าหรับคนที่ท าลายทรัพยากรด้าน
การท่องเที่ยว 
   4.11 ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษา
แหล่งท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกอย่างยั่งยืน 
  5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย  
   5.2 ส่งเสริมให้มีการจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินค้าประจ าปี 
คอนซูเมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยวเมืองไทย ท าให้มี
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
   5.3 ส่งเสริมให้มีการจัดงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได ้
   5.4 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการท าการตลาดการท่องเที่ยว 
   5.5 ส่งเสริมให้มีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง  เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้ า  
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   5.6 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น จัด
นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง ได้ดู เป็นมัลติมีเดีย เพ่ือดึงความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย ข้อมูลที่
ได้รับ     ผู้ศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย  โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 
1.  สรุปผลการวิจัย 

ผลการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยใน
ภูมภิาคตะวันตก 

การส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาค
ตะวันตกนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจจากข้อมูลหลักฐานที่มีมาแต่ในอดีตของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 
พบว่า ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในสงครามมหาเอเชียบูรพา 
(สงครามโลกครั้งที่ 2) เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ครั้งนั้นท าให้ประเทศไทยมี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก จากการที่ญี่ปุุนได้ขอเดินทัพผ่านประเทศไทยไปยังประเทศพม่า ผ่านหลายจังหวัด
ในภูมิภาคตะวันตก โดยเริ่มที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะที่อ่าวมะนาว เป็นจุดที่มีการสู้รบ
อย่างทรหดระหว่างกองทัพญี่ปุุนกับคนไทย ส าหรับเส้นทางที่ใกล้ที่สุด คือ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี 
กองทัพญี่ปุุนจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เริ่มจากสถานีรถไฟหนองปลาดุก อ าเภอ              
บ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟถั่นบูซายัตในพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรง งาน
จ านวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟ ท าให้มีผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก ทั้งจากความเป็นอยู่ที่ยากแค้น
และโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้า ซึ่งภาพและเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏ
อยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในหลายจังหวัดของภูมิภาคตะวันตก แต่ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรี จะมี
อนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟสายมรณะ ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก สะพานข้ามแม่น้ าแคว สุสานดอนรัก สุสานช่องไก่  พิพิธภัณฑ์
ช่องเขาขาด เป็นต้น เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร าลึกถึงบรรพบุรุษของเขาและมาท่องเที่ยว จึงท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมีมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาคตะวันตก โดยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

1.  สะพานข้ามแม่น้ าแคว  
   จากการส ารวจข้อมูลพบว่า การสร้างสะพานข้ามแม่น้ าแควไปทางฝั่ งตะวันตก 

กองทัพญี่ปุุนได้เลือกเอาบริเวณบ้านท่ามะขาม เป็นที่ก่อสร้างสะพานเพราะเป็นที่มีดินแข็ง สามารถ
วางรางรถไฟได้มั่นคงถาวร ท าให้โดยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ริมล าน้ าแควใหญ่บ้านท่ามะขาม ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอนุสรณ์สงครามที่ยิ่งใหญ่ 
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  2.  ทางรถไฟสายมรณะ 
   ทางรถไฟสายนี้ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยแรงงานเชลยศึกและกรรมกรที่ล าเลียงมาเป็น

จ านวนมาก การก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นกับความสูญเสียชีวิตมนุษย์ก็เริ่มขึ้น เพราะต้องท างานแข่งกับเวลา 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทรมาน และต้องท างานหนักจนได้ขนานนามทางรถไฟนี้ว่า ทางรถไฟสายมรณะ
หรือทางรถไฟสายแห่งความตาย  
   3.  สุสานช่องไก่ บ้านเขาปูน 
   สุสานช่องไก่ บ้านเขาปูน ลักษณะการสร้างเหมือนกับที่สุสานดอนรัก สุสานนี้เคยเป็น
ที่ตั้งค่ายใหญ่ของเชลยมาก่อนในค่ายนี้มีทั้งโรงพยาบาล โบสถ์ โรงภาพยนตร์รวมทั้งเป็นที่พักเชลย มี
ผู้เสียชีวิตที่รวบรวมไว้ที่สุสานนี้จ านวน 1,740 คน ตั้งอยู่ที่บ้านเขาปูน ต าบลลิ้นช้าง อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ตั้งอยู่ใกล้ล าน้ าแควน้อยมีเนื้อที่ 11 ไร่  
  4.  สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 
   เมื่อสิ้นสงคราม ได้มีการตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับฝุายสัมพันธมิตร เพ่ือได้จัดสร้าง
สุสานผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรี ตัวสุสานล้อมรอบด้วยต้นพู่ระหง
ทั้ง 4 ด้าน และมีลวดหนามอีกชั้นหนึ่ง บริเวณตรงกลางสนามหญ้าด้านในสุด สร้างเป็นไม้กางเขน
ขนาดใหญ่บริเวณรอบจัดท าเป็นหลุมฝังศพท าเป็นแถวเป็นระเบียบ มีแผ่นทองเหลืองจารึกชื่อ สังกัด  
อายุ และค าไว้อาลัยมีเชลยศึกที่ถึงแก่กรรมและรวบรวมไว้ จ านวน 6,982 คน 
   5.  ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด 
   อนุสาวรีย์ช่องเขาขาด เป็นหน้าผาสูงชันที่เชลยต้องสกัดภูเขาด้วยแรงงาน ท างานทั่ง
วันทั้งคืนตลอดเวลา 12 สัปดาห์เพื่อวางรางรถไฟอย่างรีบด่วนเชลยชาวออสเตเรียที่รับผิดชอบบริเวณ
นี้ ยังจ าเหตุการณ์ที่หฤโหดแห่งนี้ได้อย่างไม่รู้ลืม เมื่อสงครามสงบผู้ที่รอดชีวิตชาวออสเตเรียโดยการ
น าของ เซฮร์  เอ็ดเวิร์ด ดันลอป ได้กลับมาสร้างอนุสรณ์บริเวณนี้และเรียกชื่อบริเวณนี้ว่า ช่องไฟนรก
โดยสร้างเป็นบันได้ไม้ลงไปข้างล่างที่วางรางรถไฟสูงประมาณ 15 เมตรเป็นบริเวณที่ท าการขุดเจาะ
ระเบิดหินเป็นช่องทางกว้าง 10 เมตร เพ่ือวางรางรถไฟซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงชัน ความสูงจากยอดเขาลง
ไปประมาณ 17 เมตร ต่อมาได้เกิดไฟไหม้บันไดไม้ในปัจจุบันจึงได้มีการสร้างเป็นบันไดคอนกรีตและ
แผ่นปูายทองเหลืองแสดงจุดที่ส าคัญของเส้นทางรถไฟ ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากสมาคม              
ออสเตเรีย-ไทย ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นแสดงภาพถ่ายของเชลยศึกและการสร้างทางรถไฟ ท าพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2541 เพ่ือเป็นการระลึกถึงสงคราม 
   6.  พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก หรือพิพิธภัณฑ์สงคราม (วัดใต้) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
   พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ สร้างขึ้นเมื่อวันที่  24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ในบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ตัวอาคารสร้างเป็นกระท่อมเลียนแบบค่ายเชลยศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นที่เก็บ
รวบรวมภาพวาด ภาพถ่าย แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 
นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือ เครื่องใช้ของทหารเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น อาวุธสงคราม 
หมวก มีด ช้อน ส้อม เป็นต้น สถานที่แห่งนี้อยู่ ห่ างจากสถานีขนส่งกาญจนบุรี เ พียง 400 
เมตร  จัดสร้างขึ้นเป็นกระท่อมที่มีสภาพคล้ายค่ายเชลยศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่รวบรวม
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ภาพวาดและภาพถ่ายตลอดจน เครื่องมือ เครื่องใช้ในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีเศษลูกระเบิดที่ตกอยู่
ตามท่ีต่าง ๆ ระหว่างสงครามแสดงไว้ในบริเวณรอบ 
   ผลการวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก 
  ในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เป็น
การวิเคราะห์สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาค
ตะวันตกโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คนตามแนว EDFR โดยสามารถจ าแนกออกเป็น     
5 ด้านหลักๆ ได้แก่ 
  1.  ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรีจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการมาท่องเที่ยวจริงๆ ไม่ใช่แค่แวะมา เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได ้ประกอบกับเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ ท าให้ตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้ง่ายข้ึน  
  2.  ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก พบว่า ควรมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือส่งเสริมการ
ขาย จัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าประจ าปี คอนซูเมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) 
งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยวเมืองไทย กระจายข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท าให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น การจัดงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง  จะสามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้ า 
  3.  กลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism 
Product) พบว่าควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงอดีต ประวัติศาสตร์ มีความส าคัญกับความ
สูญเสียและหายนะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
แหล่งท่องเที่ยวที่มาแล้วรู้สึกโศกเศร้า เสียใจ มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความต้องการ
เฉพาะของนักท่องเที่ยว ด้านราคา (Tourism Price) ควรมีการก าหนดราคาแบบแพ็กเกต มีระดับ
ราคาของแพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ ราคามีความคุ้มค่า และราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจะถูก
กว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงมีการจัดราคาพิเศษไว้ส าหรับในช่วงฤดูการที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อย
นิยมมาท่องเที่ยว (Low Season) ด้านช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) ควรมี
ช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุคโชเชียล (Social)  เช่น เว็บไซด์ (Website) 
ไลน์ (Line) เฟชบุ๊ค (Face Book) อินสตาแกรม (Instagram) มีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวในภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  มีการน าเสนอเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องราว (Story) ผ่านสื่อมีเดีย มีการท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวี
ดีทัศน์ และมีการโฆษณาผ่านช่องทางที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) ควรมีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะ มีการจัดงานประจ าปีเมื่อถึงช่วงเวลาส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับ
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ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มีการจัดส่งเสริมการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม มีการ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ มีการจัดท าบัตรสมาชิก
เฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือการได้รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ เป็นต้น ด้านบุคลากรใน
แหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) ควรมีบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถพูดภาษาต่างประเทศ
ได้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีใจรักในงานบริการ ต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยวได้ มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ต้องมี
ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ รวมถึงมีบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอและทั่วถึง 
และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) ควรมี 
การส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ จัดท าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ เป็น
มัลติมีเดียบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ รวมถึงประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมี
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ทั่วถึง ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความเก่าแก่ แต่ต้องไม่เสื่อมโทรมสภาพโดยทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ตอลดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนด้านการจัด
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) ควรจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมาก
ที่สุดภายในระยะเวลาของการท่องเที่ยวที่จ ากัด และการจัดองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ต้อง
ไม่เป็นการโจมตีฝุายใดฝุายหนึ่ง ควรจัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความตระหนักถึง    
ความสูญเสีย มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้โดย
ค านึงถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีรถประจ าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือแสดงถึงความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบแหล่องท่องเที่ยวมีสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็น
ต้น ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติ  
  4.  ด้านความยั่งยืน พบว่าควรมีการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีความตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรไว้จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมเป็นองค์กรด้าน     
การท่องเที่ยว เพ่ือแบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวของ
ตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยที่ไม่โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนควรมี
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  จัดมาตรการเป็น
บทลงโทษส าหรับคนที่ท าลายทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว และควรมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  
  5.  ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ ที่ช่วยเตือนสติ
ให้กับนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย มีความเป็น    
อัตลักษณ์เฉพาะตัว ถือว่าเป็นบทเรียนในการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวังท าให้รู้สึกคิดถึง
ความหลัง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
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  เมื่อได้แนวโน้มของสภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยในภูมิภาคตะวันตกแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือน ากลับไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง ผลความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยที่ได้มาจาก        
การวิเคราะห์ประเด็น การสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และการสอบถามในรอบที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยยังคงก าหนด
กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ เป็นกลุ่มเดียวกับรอบที่  1 โดยน าแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยมาสร้าง
แบบสอบถาม และน ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ จากนั้นจึงด าเนินการค านวณหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) หรือ ค่า Q3 – Q1) เป็นรายข้อ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกแนวโน้มองค์ประกอบที่ เหมาะสมในการน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการตลาด      
การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก 
โดยคัดเลือกจากแนวโน้มองค์ประกอบที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และมีพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่
เกิน 1.5 ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มที่ได้จัดท าขึ้นมีโอกาสเป็นไปได้จริงในทุกประเด็น โดยพบว่า
ค่ามัธยฐานที่ได้มีค่าตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 
1.5 ทุกข้อ  
  ผลการจัดท ากลยุทธ์เพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท โดยพบว่า 
ส่วนใหญ่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก             
คิดเป็นร้อยละ 68.78 และเคยไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว สุสาน
ทหารสัมพันธมิตรดอนรัก และถ้ ากระแซทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะนึกถึงสะพานข้ามแม่น้ า
แควเป็นที่แรก และจะทราบข้อมูลจากโทรทัศน์  การเดินทางไปท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว มา
ท่องเที่ยวกับครอบครัว ทั้งนี้พบว่าแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะเลือกพักโรงแรมมากที่สุด และใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2-3 วัน มีค่าใช้จ่ายที่
พักต่อคืนต่ ากว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน  
  ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้านสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวที่
จังหวัดกาญจนบุรีจริงๆ ไม่ใช่แค่แวะท่องเที่ยวเพราะเป็นเมืองทางผ่านอยู่ในอันดับมากที่สุด และด้าน
กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการท าการตลาดการท่องเที่ยว ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด  
  และในด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 7PS ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) ด้าน
ราคา (Tourism Price) ด้านช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) ด้านการส่งเสริม
การตลาดของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Promotion) ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism 
People) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) และ
ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) อยู่ในระดับมากทุกด้าน และหาก
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พิจารณาถึงด้านรูปแบบการท่องเที่ยว ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ผลการประเมินในระดับ มากที่สุด 
  ผลการสกัดองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่า
องค์ประกอบทั้งหมด สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกันได้ ด้วยการวิเคราะห์เพ่ือยืนยัน
องค์ประกอบอันดับที่สองของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับสอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1,713.84 มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p-value = 0.000 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) = 1.00 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์ (CFI)=0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.96 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA)=0.081 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  พบว่า มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบแต่ละด้านกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 57 
 
ตารางที่ 58 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละด้านกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของกลยุทธ์การตลาดการ

ท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
 
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน

จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
ค่าน  าหนักองค์ประกอบ 

สภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 0.70 
การท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

0.73 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) 0.59 
ด้านราคา (Tourism Price) 0.74 
ด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place 
and Promotion) 

0.77 

ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 0.73 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical 
Environment) 

0.79 

กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 0.66 
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 จากตารางที่ 58 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) สูงสุด คือ 0.79 รองลงมา คือ 
ด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and Promotion) ด้านราคา 
(Tourism Price) ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) การท่องเที่ยวในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สภาพ
ทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และด้านแหล่งท่องเที่ยว 
(Tourism Product) มีค่าเท่ากับ 0.77 0.74 0.73 0.70 0.66 และ 0.59 ตามล าดับ 
  ผลการสังเคราะห์นโยบาย/แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ด้วยการจัดประชุมเชิง
นโยบาย (Policy Meeting) 
  จากการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ได้ข้อสรุปว่าการวางกลยุทธ์ทั้ง 7 กล
ยุทธ์ ได้แก่ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย   
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพในด้านของราคาในแหล่งท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
   กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกส าหรับแหล่งท่องเที่ยว  
  จากการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรมีการ
รวบกลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน และควรมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จัดองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความเอ้ืออ านวยต่อผู้สูงอายุและคนพิการ อีกทั้งในการส่งเสริมการตลาดควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่เน้นการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงได้สรุป 
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย ได้ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นการ
ถ่ายทอดเรื่องราว  
  กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและจัดองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเอ้ืออ านวยแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ  
  กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกอย่างยั่งยืน 
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2.  อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาท าให้ผู้วิจัยได้กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่
มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยรูปแบบใหม่ คือ 9Ps + COP โดยสามารถอธิบายได้
ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 20  กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
 อุบัติภัย และมรณภัย 9Ps + COP 
 
  จากภาพที่ 20 สามารถอธิบายได้ว่า  
  บริบท (Context) หมายถึง บริบททั่วไปของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้เป็นเมือง
ทางผ่านดังนั้นผู้ที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดนี้จริง 
ๆ ดังนั้นในสถานที่ท่องเที่ยวจึงควรมีการจัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ จัดเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งจะส่งผลท าให้นักเที่ยวมีความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว และรู้สึก
คุ้มค่าเมื่อมาท่องเที่ยว ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anna Farmaki (2013)  ได้ศึกษาเรื่อง การ
กลับมาเที่ยวซ้ า: ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอุปทานและความต้องการ ผลการวิจัย พบว่า การผลิตและ
การบริโภคสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน                
กลยุทธ์การตลาดการแบ่งส่วนตลาด จะค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าชม ความเกี่ยวข้องของ
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สถานที่ท่องเที่ยว และคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับในด้านของผลผลิต (Output) นั้น หมายถึง 
ผลผลิตนั้นก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย โดยพบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ ช่วยเตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการผ่อนคลาย และมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ส าหรับใน
ด้านของกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในที่นี้หมายถึงกระบวนการในการจัดท ากล
ยุทธ์การตลาดเชิงรุก ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลนั้นจะต้องมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) จัดงานอีเว้นท์ 
(Event) จัดงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เพ่ิมข้ึนและหากพิจารณาถึง 9Ps ประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) พบว่า ควร
มีการจัดแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นึกถึงอดีต ประวัติศาสตร์ ความสูญเสียและหายนะ ให้นักท่องเที่ยวได้
ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Carolyn Strange and Michael 
Kempa (2003)  ได้ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต ความตายในอัลคาทราซและ
เกาะร็อบเบินสถานที่ลงโทษและเรือนจ าในอดีตได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม  และจากการ
ตีความของสถานที่ดังกล่าว ไม่เพียงแต่ให้ความส าคัญจากล าดับความส าคัญของความทรงจ าแต่ยัง
เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย  ส าหรับด้านราคา 
(Tourism Price) พบว่าควรมีการก าหนดราคาแบบแพ็กเกตที่เหมาะสม ประกอบกับมีระดับราคาของ
แพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ อีกทั้งต้องท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่ได้รับว่ามีความ
คุ้มค่ากับราคา และด้านช่องทางการน าเสนอ (Tourism Place) ควรมีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวในภาษาท่ีหลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ น าเสนอผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Tourism Promotion) จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ และอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) ควรมีการมุ่งเน้นน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องราว (Story) ผ่านสื่อมีเดีย หรือ
รูปแบบของวีดีทัศน์ รวมถึงด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) นั้นเป็นส่วนที่จะต้อง
ให้ความส าคัญอย่างยิ่ ง  โดยจะต้องส่งเสริมให้ บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถพูด
ภาษาต่างประเทศได้ มีใจรักในงานบริการ จัดให้มียุวมัคคุเทศในการให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยว อีก
ทั้งด้านความร่วมมือทางธุรกิจ (Tourism Partnership) ควรมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมต่าง ๆ  เพ่ือ
เป็นการแบ่งปันของมูลซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือต่อกันในด้านต่าง ๆ  โดยไม่โจมตีกันเอง และที่
ส าคัญควรมีอ านาจ (Tourism Power) โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในด้านของการท่องเที่ยว 
ซึ่งท าให้จังหวัดกาญจนบุรีได้รับงบประมาณเป็นจ านวนมากในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
รวมถึงด้านการจัดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Tourism Packaging) ควรจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้
อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายในระยะเวลาของการท่องเที่ยวที่จ ากัดรูปแบบของ Dark Tourism ไม่ควรที่
จะน าเสนอในลักษณะโจมตีฝุายใดฝุายหนึ่ง และสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) จะต้องมีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น ๆ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ แต่ไม่เสื่อมโทรม มี
ความปลอดภัย และส่งเสริมให้มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้
พิการสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม  เป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือ
แบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองให้มีคุณภาพ
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มากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่โจมตีกันจัดเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
คนึงภรณ์ วงเวียน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน จะต้อง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยว  
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
  จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนั้น ปรากฏว่า ปัจจัยในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) ด้านช่องทางการ
น าเสนอและการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place and Promotion) และด้านราคา (Tourism 
Price) เป็นองค์ประกอบที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนั้นควรมีการพัฒนา              
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย โดยค านึงถึง องค์ประกอบดังกล่าวเป็นส าคัญ และควรมีการ
ก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) 
ควรจัดสภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ไม่เสื่อมโทรม และมีการส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
  ด้านช่องทางการน าเสนอและการส่งเสริมการตลาด (Tourism Place & Promotion) 
ควรมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ จัดช่องทางการ
น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุคโชเชียล เช่น เว็บไซด์ (Website) ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค 
(Face Book) อินสตาแกรม (Instagram) และมีการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่
หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  ด้านราคา (Tourism Price) เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับพบว่าราคามีความคุ้มค่า และ
มีการก าหนดราคาแบบแพ็กเกตท่ีเหมาะสม ตลอดจนเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ พบว่ามีราคา
ที่ถูกกว่า 
  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั งต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งต่อไปควรด าเนินการศึกษาวิจัยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ิมเติมโดย
จ าแนกออกเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และชาวเอเชีย 
  2. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัยที่ประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพ่ือจัดท าเป็น
ต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ในส่วนงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้ 
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  1. ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้กาญจนบุรีเป็นประตูทางผ่านหลักของการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก ทั้งด้านการตลาดการขนส่ง การลงทุน การบริหารจัดการท่องเที่ยว 
  2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว
ทั้งระดับภายในจังหวัด ประเทศและระหว่างประเทศและยกระดับประเทศไทย  
  3. พัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดกและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทั้งในเขตเมือง
และนอกเมืองเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่  โดยจะส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษา
แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้คงสภาพเดิม  
  4. เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยแทรกแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในจังหวัดกาญจนบุรีในรายการน าเที่ยว  
  5. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบจัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การอบรมยุวมัคคุเทศก์ เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
เยาวชนให้มีจิตส านึกรัก หวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตน และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อีกด้วย 
  6. เพ่ิมมาตรการอ านวยความสะดวก ทางด้านการคมนาคม ห้องน้ า เส้นทางคนพิการ 
เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยและปูองกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยว 
  7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยการสร้างแบรนด์ของจังหวัด
กาญจนบุรีให้ชัดเจน เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแควที่โด่งดังไปทั่วโลก เรื่องราวประวัติศาสตร์ สงคราม
มหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) สร้างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้แข็งแกร่งแตกต่างจาก
คู่แข่งอย่างชัดเจน เน้นการสร้างภาพลักษณ์เชิงคุณค่าของสถานที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สะท้อน
แง่คิด ข้อเตือนใจ เป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้  
  8. เพ่ิมมาตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นญาติผู้เสียชีวิตที่
เป็นผู้สูงอายุ 
  ในส่วนงานภาคเอกชนควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้ 
  1. ควรจัดกิจกรรมให้กับญาติผู้เสียชีวิต หรือท ากิจกรรม เช่น การต้อนรับญาติของทหาร
ที่สูญเสียชีวิต จัดการต้อนรับเวลาเดินทางมาเยี่ยมหลุมศพ มาวางดอกไม้ ในวันแอนแซคเดย์ วันที่ 25 
เมษายน ของทุกปี เป็นต้น เพ่ือสร้างความประทับใจและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ประเทศ  
  2. ใช้กลยุทธ์ให้คนให้พ้ืนที่เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ เช่น คนที่ถือบัตรประชาชนจังหวัด
กาญจนบุรี สามารถเดินทางท่องเที่ยวฟรี ในช่วงโลว์ซีซั่น หรือ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย
เพ่ือเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่เที่ยวในพ้ืนที่ เรียนรู้ เมื่อคนในพ้ืนที่ได้
เรียนรู้ เข้าใจประวัติศาสตร์ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองมากข้ึนจะท าให้เขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ 
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  3. ให้ความส าคัญกับการขยายตลาดลูกค้าเก่า  สร้างความประทับใจ เพ่ือให้เกิดการ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ า ควบคู่การเจาะตลาดลูกค้าใหม่และการเติบโตของตลาดระดับบนและตลาด
ระดับกลาง 
  4. พัฒนาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น เช่น 
แอพพลิเคชั่น ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เอง ง่าย สะดวก โดยอาจจัดหมวดหมู่ ลง
รายละเอียดต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก ร้านของฝาก สถานีบริการน้ ามัน เป็นต้น 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



172 
 

รายการอ้างอิง 
ภาษาไทย 
กลุวรา สุวรรณพิมล. (2552). หลักการมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  แสงดาว.  
กองอนุรักษ.์ (2544). แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ. กรุงเทพฯ:  อัลซา.  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2551). จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยียนในจังหวัดลพบุรี. 

เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน.  เข้าถึงได้จาก http://www. tat7. com/th/home. html 
________. (ม. ป. ป. ) คู่มืออบรมมัคคุเทศก์: เล่มที่1 ภาคความรู้ทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: ครีเอท 

มายด์.  
________.  (2556).  รายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศปี และแนวโน้ม ปี 

2555 และแนวโน้มปี 2556. เข้าถึงเมื่อ 27 กันยายน. เข้าถึงได้จาก http:// etatjournal. 
files. wordpress. com/2013/04/tat22556.  

ฉัตรเฉลิม องอาจธนานศาล. (2551). การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด: ผลิตซ  า หรือ นวัตกรรมใหม่.  
กรุงเทพฯ: การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 

ชุติมา สุวรรณเพ่ิม. (2557). กลยุทธ์นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ. เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม. เข้าถึงได้
จาก http://www.marketingteacher.com/lesson-store/lesson-swot.html 

ท่องเที่ยวแบบเศร้าๆ. (2556).  เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม. เข้าถึงได้จาก:http://www.bangkokbiz 
news.com/home/detail/life-style/travel /20131 014/  

พิจาริณี  โล่ชัยยะกูล. (2557). PATA 60th Anniversary and Conference: ความเป็นจริงใหม่
ของการเดินทางท่องเที่ยว ปัจจุบัน และอนาคต. เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้
จาก:  http://etatjournal.Com/mobile/index.php/menu-read-web-etatjournal 
/menu-2011 /menu-2011 -oct-dec/74 -42554 -pata-60 th-anniversary-and-
conference.  

พิมพรรณ สุจารินพงค์. (2553). การจัดน าเที่ยว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. (2537). กาญจนบุรี ดินแดนตะวันตก. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  
วารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2552). “รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่

พ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

ศรัญยา วรากุลวิทย์. (ม. ป. ป. ). ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  
 สามลดา.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546) การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  
สินารถ สรรพกิจ (2555). “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวใน

จังหวัดกาญจนบุรี .” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ บัณฑิรวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่  

สุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์. (2557). สิบค าถามกับการประชาสัมพันธ์.  เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม. เข้าถึงได้
จาก http://actech.agritech.doae.go.th/techno/pr/10questions /10q_3. htm 

สุวิมล แม้นจริง. (2546). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ: เอช. เอ็น. กรุ๊ป.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.marketingteacher.com/lesson-store/lesson-swot.html
http://etatjournal.com/mobile/index.php/menu-read-web-etatjournal


173 
 

ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี. (2557). เที่ยวกาญจนบุรี. เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก
http://www. kanchanaburi. go. th /au/travel/kanintro. php  

หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และคณะ. (2530). ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช. 

อมรรัตน์ วงศ์เป็ง. (2557). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ . เข้าถึงเมื่อ 22 
กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก http://www. bus. rmutt. ac. th/news-admin/file/93. 
pdf.  

 
ภาษาต่างประเทศ 
Apostolakis, A. , (2003). “The Convergence Process in Heritage Tourism.” Annals of 

Tourism Research 30, 4 (October): 795-812.  
Austin, N. K. (2002). “Managing Heritage Attractions: Marketing Challenges at Sensitive 

Historical Sites.” The International Journal of Tourism Research 4,6 
(November-December): 447–457.  

Biran, A. and Hyde, K. F.  (2013). “New perspectives on dark tourism.” International 
Journal of Culture, Tourism & Hospitality Research 7, 3: 191-198.  

Blom, T.  (2000). “Morbid tourism - a postmodern market niche with an example 
from Althorp.” Norwegian Journal of Geography 54, 1: 29-36.  

Cohen, Erik H.  (2011). “Education Dark Tourism Atan in Pouplo Site The Holocaust 
Museum in Jerusalem.” Annals of Tourism Research 38, 1 (January) : 
193–209.  

Collins-Kreiner, N.  (2010). “Researching Pilgrimage: Continuity and Transformations.” 
Annals of Tourism Research 37, 2 (April): 440-456.  

Farmaki, Anna. (2013). "Dark Tourism Revisited: A Supply/Demand Conceptualization."  
 International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research  
 7, 3 : 281 – 292.  
Hughes, R. , (2008). “Dutiful tourism: Encountering the Cambodian genocide.” Asia 

Pacific Viewpoint 49, 3 (December): 318-330.  
Kotler. P. (2003). Marketing Management. 11th Edition. Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall International.  
Lennon, J. and Malcolm Foley. (2000). Dark Tourism: The Attractions of Death and 

Disaster. London: Thomson.  
M., Adhikary,  (1995).  Management of Ecotourism. Bangkok:  Srinakarinwirot University.  
Rojek, C. (1993). Ways of Escape. Basingstoke: Macmillan.  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



174 
 

Ryan, C. , & Kohli, R. (2006). “The Buried Billage, New Zealand—An Example of Dark 
Tourism?. Asia Pacific Journal of Tourism Research 11, 3: 211–226.  

Seaton, A. (1996). “Guided by The Dark: From Thanatopsis to Thanatourism.” 
International Journal of Heritage Studies 2, 4: 234–244.  

Smith, N.  and Croy, W. G. (2005). Presentation of Dark Tourism: TeWairoa, the 
Buried Village. In C. Ryan, S. Page, and M. Aicken (Eds. ), Taking 
Tourism to Thelimits: Issues, Concepts and Managerial Perspectives. 
Amsterdam: Elsevier.  

Stone, P. R. , (2005). “Dark Tourism Consumption – A Call for Research.” E-Review of 
Tourism Research 3 ,5: 109 – 117.  

_________.  (2006). “A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and 
macabre related tourist sites, attractions and exhibitions.” Tourism: An 
Interdisciplinary International Journal 54, 2: 145-160.  

Strange, Carolyn and Michael Kempa.  (2003). “Shades of Dark Tourism: Alcatraz and 
Robben Island.” Annals of Tourism Research 30, 2 (April): 386–405.  

Teye, V. B. and Dallen J. Timothy. (2004). The Varied Colors of Slave Heritage in West 
Africa. Space and Culture 7, 2: 145–155.  

Timothy, D. J. , and Teye, V. B. (2004). American Children of The African Diaspora.  
London: Routledge.  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://sac.sagepub.com/search?author1=Dallen+J.+Timothy&sortspec=date&submit=Submit


 

 
 
 

175 

 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 

ภาคผนวก 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 

176 

ก 
ก 

ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 

ฟ 
ฟ 
ฟ 
 
 
 

 
ฟภาคผนวก ก 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 

177 

ประวัติความเป็นมาของกาญจนบุรี 
 

กาญจนบุรี เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยเริ่ม
ตั้งแต่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ริมน้้าแควน้อยและแควใหญ่ ใน
สังคมการล่าสัตว์เริ่มรู้จักท้าเครื่องมือหินกะเทาะ จนพัฒนาเข้าสู่สมัยสังคมเกษตรกรรม รู้จักการท้า
ภาชนะดินเผา ขวานหินขัด เครื่องประดับ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การปลูกบ้านเรือนแบบง่ายๆ 
ตลอดจนการท้าพิธีกรรมต่างๆ ต่อมาเริ่มรู้จักเอาโลหะมาท้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ดังพบหลักฐานที่
บ้านดอนตาเพชร  

เมื่อวัฒนธรรมอินเดีย คือ พุทธศาสนาแพร่หลายเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ในสมัยทวารวดี 
ราวพุทธศตวรรษที่ 11 ได้พบหลักฐานชุมชนโบราณสมัยนี้ที่บ้านพงตึก บ้านท่าหวี บ้านวังปะโท่ 
ภายหลังขอมได้ขยายอิทธิพลมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ผ่านเมืองลพบุรี สุพรรณบุรีเข้าสู่
กาญจนบุรีก็ปรากฏปราสาทเมืองสิงห์ขึ้นที่ริมล้าน้้าแควน้อย ในเขตอ้าเภอไทรโยค เชื่อกันว่าเป็น
อิทธิพลศิลปะขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

จนไทยสามารถรวบรวมตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ ได้พบพระปรางค์บนยอดเขา
รักษ์ ที่บ้านดอนแสลบ เป็นศิลปะสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น และต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
กาญจนบุรีจึงต้องกลายมาเป็นเมืองหน้าด่านที่ส้าคัญ เพราะคู่สงคราม คือ พม่า เส้นทางด่านเจดีย์สาม
องค์ เส้นทางบ้องตี้ เป็นเส้นทางเดินทัพไทย – พม่า มาตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนสิ้นสุด
สงครามไทย – พม่า กาญจนบุรีกลับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นทุกพระองค์ได้เสร็จมา โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสน้้าตกไทรโยค เป็นที่เลื่องลือความ
งามของธรรมชาติ ท้าให้เกิดเพลงเขมรไทรโยคข้ึน 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484 - 2488) กาญจนบุรีเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อกองทัพ
ญี่ปุุนได้เกณฑ์เชลยศึกมาสร้างทางรถไฟไปพม่า โศกนาฏกรรมก็เกิดข้ึน เพราะเชลยศึกรวมทั้งกรรมกร
ชาวต่างชาติต้องมาล้มตายในปุาเมืองกาญจนบุรีเป็นจ้านวนมาก จึงได้เรียกทางรถไฟสายนี้ว่า “ทาง
รถไฟสายมรณะ” ยังปรากฏหลักฐานของอนุสรณ์สงคราม เช่น ทางรถไฟ สะพานข้ามแม่น้้าแคว โค้ง
มรณะ ช่องเขาขาด ตลอดจนสุสานของเหล่าเชลยศึกที่บ้านดอนรัก และบ้านเขาปูน (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, 
2537: 1) 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ มา
ตามเส้นทางถนนเพชรเกษมสายนครปฐม – บ้านโปุง ประมาณ 129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันตก
ติดต่อกับชายแดนพม่าตลอดแนว โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นแบ่งเขต อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของจังหวัดประมาณ  400 กิโลเมตร  เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ติดชายแดนพม่า ทางตะวันตกของ
ประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่กว้างเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 19,486.148 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นปุาเขา
อยู่ทางด้านเหนือและด้านตะวันตก มีพ้ืนที่ราบอยู่ทางตอนใต้กับพ้ืนที่ราบสูงทางตะวันออกของจังหวัด 
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ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว  ท้าให้จังหวัดกาญจนบุรี  มีแหล่งน้้าส้าคัญอยู่หลายสาย ทั้งยังมีการสร้าง
เขื่อนเก็บกักน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นปุาและเขาจ้านวนมากนี้เอง  
จึงท้าให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ ปุาไม ้ พืชพันธุ์ไม้ ล้าห้วย ล้าธาร น้้าตก  รวมทั้งสัตว์ปุา
นานาชนิด (ส้านักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2557) 

 
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต ้   ติดต่อจังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก  ติดต่อประเทศพม่า (สหภาพเมียนมาร์) 
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ที่มา: แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www. 
tourdoi.com/central/kanjanaburi/map/map1.htm  
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ค าขวัญประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
 “แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้้าแคว แหล่งแร่ น้้าตก” 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วยเทือกเขากลุ่มเขา หุบเขา และที่ราบลุ่ม
ส้าหรับรองรับน้้าไหลลงสู่ที่ต่้า พ้ืนที่ด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด  เป็นกลุ่มของเทือกเขาและ
ภูเขา  รวมทั้งปุาไม้รกทึบ ลักษณะภูมิประเทศค่อย ๆ ลาดมาทางด้านใต้  ด้านตะวันตกและ
ตะวันออก 

 
เทือกเขาที่ส าคัญในจังหวัดกาญจนบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป คล้ายคลึงกับทางภาคเหนือ คือ มีเทือกเขาสลับกับหุบเขาแคบ 
เทือกเขาทอดจากทางเหนือไปใต้โดยมีเทือกเขา 2 แนว ได้แก่ 

เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขานี้ทอดตัวลงมาจากอ้าเภอบางพระ  จังหวัดตาก ลงมายัง
เขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอทองผาภูมิ เข้าทุ่งใหญ่นเรศวร ผ่านอ้าเภอไทรโยค 
อ้าเภอเมือง และไปสิ้นสุดที่ล้าน้้าแควน้อยที่บ้านเขาปูน  ในเขตอ้าเภอเมือง และไปสิ้นสุดที่ล้าน้้าแคว
น้อยที่บ้านเขาปูน ในเขตอ้าเภอเมือง  ฝั่งตรงข้ามของแม่น้้ายังมีแนวเทือกเขาถนนธงชัยลดเลี้ยวไป  ถึง
บ้านถ้้า ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอท่าม่วง 

เทือกเขาตะนาวศรี  แยกตัวมาจากกลุ่มเขาถนนธงชัย และกลุ่มเขาทุ่งใหญ่นเรศวร  พุ่ง
มาจากทางตะวันตก  เหนือด่านพระเจดีย์สามองค์ ผ่านอ้าเภอสังขละบุรี ลดเลี้ยวไปตามชายแดนไทย-
พม่า  ผ่านอ้าเภอทองผาภูมิ  อ้าเภอไทรโยค  อ้าเภอเมือง  อ้าเภอท่าม่วง เข้าเขตจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และไปสิ้นสุดที่เขตจังหวัดชุมพรต่อจังหวัดระนอง มี
ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร 

เขาทุ่งใหญ่นเรศวร ทุ่งใหญ่นเรศวรมีภูเขาอยู่ทั่วไปเป็นแนวกว้าง วกเว้าเป็นวงรี  ความ
กว้างขวางของทุ่งใหญ่นเรศวรมีพื้นที่ประมาณ 3,647 ตารางกิโลเมตร รวมพ้ืนที่ของอ้าเภอทองผาภูมิ 
อ้าเภอสังขละบุรีและอ้าเภอศรีสวัสดิ์เข้าไปส่วนหนึ่ง 
 
ลักษณะทางธรณีวิทยา 

โครงสร้างพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหินที่จัดอยู่ในหมู่หินตะนาวศรี ซึ่ง
ประกอบด้วย หินปูน  หินทราย  หินดินดาน  หินชนวน  หินควอร์ดไซด ์ มีแร่ประเภทดีบุก  วุลแฟรม  
ในเขตเทือกเขาตะนาวศรี  ส่วนในเทือกเขาถนนธงชัย  มีหินแกรนิตและแร่ตะก่ัว  นอกจากนั้นยังมีหิน
อัคนีชนิดหินบะซอลด์ ปรากฏในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอ้าเภอบ่อพลอย ซึ่งมีการขุดพลอยและนิลมากกว่า 
100 ปีมาแล้ว ภูเขาบางแห่งเป็นหินปูน ท้าให้น้้าเซาะกร่อนเป็นทางยาว กลายเป็นถ้้าและอุโมงค์  บาง
แห่งมีน้้าไหลไปตามทางที่น้้าเซาะกร่อน เช่น ถ้้าธารลอด  ในเขตอ้าเภอหนองปรือทรัพยากรธรรมชาติ
ของจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อประมาณ 80 ปีมาแล้ว  มีการขุดแร่ดีบุก วุลแฟรม ตามเทือกเขาตะนาว
ศร ีในเขตอ้าเภอทองผาภูมิและอ้าเภอไทรโยค ปัจจุบันแร่ตะก่ัวมีอยู่ในเขตอ้าเภอศรีสวัสดิ์ และอ้าเภอ
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ทองผาภูมิส้าหรับปุาไม้ถูกท้าลายไปมาก  พ้ืนแผ่นดินถูกท้าลายบุกรุกกันทั่วไป สัตว์ปุา ไม้ปุา แต่ยังคง
หลงเหลือให้ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาได้ที่ทุ่งใหญ่นเรศวร 

 
 

แม่น้ าที่ส าคัญ 
 แควใหญ่ เป็นชื่อของล้าน้้า เริ่มต้นจากอ้าเภออุ้มผางกับพ้ืนที่ทางเหนือติดต่อกับจังหวัด
ก้าแพงเพชร ล้าน้้าสายนี้ไหลลัดเลาะเข้าเขตอ้าเภอศรีสวัสดิ์ อ้าเภอเมือง ไปรวมกับล้าน้้าแควน้อย ล้า
ห้วยล้าธารไหลไปรวมกับล้าน้้าแควน้อย ล้าห้วยล้าธารที่ไหลไปลงแควใหญ่ คือ ห้วยขาแข้ง  ห้วยคล้อ
ทอ ห้วยแม่จันทร์ จากเทือกเขาถนนธงชัย ห้วยช้งไท้ ห้วยแม่ละมุ่น ห้วยเอราวัณ ห้วยแม่ขมิ้น จากทุ่ง
ใหญ่นเรศวร ห้วยล้าสะด่วง ห้วยล้าตะเพิน จากกลุ่มเขาสลอบ เขาเหล็ก 

 แควนี้มีหลายชื่อ แผนที่ทหารเมื่อ 80 ปีมาแล้ว ชื่อแม่น้้าแม่กลอง ภายหลังชื่อแควใหญ่ 
เมื่อสร้างอ้าเภอศรีสวัสดิ์จึงเรียกแควศรีสวัสดิ์  ส่วนชื่อแม่น้้าแควเกิดขึ้นเมื่อทหารญี่ปุุนสร้างสะพาน
รถไฟข้ามแม่น้้าแควใหญ่  ที่ต้าบลท่ามะขาม อ้าเภอเมือง เมื่อ พ.ศ. 2485 สาเหตุเพราะญี่ปุุนไปถาม
ชาวบ้านบริเวณนั้นว่า แม่น้้าที่จะสร้างสะพานข้ามนี้ชื่ออะไร ชาวบ้านผู้นั้นได้บอกไปแต่คงจะไม่ชัดเจน 
ญี่ปุุนจับความได้ชัดเพียงค้าว่า แคว จึงกลายเป็น ริเวอร์แคว หรือ แม่น้ าแคว แควใหญ่มีระยะจาก
ต้นน้้าถึงหน้าเมืองกาญจนบุรี  ระยะทางประมาณ 380 กิโลเมตร 

 แควน้อย  เป็นชื่อล้าน้้า 3 สาย  ไหลมารวมกันที่บริเวณหน้าอ้าเภอสังขละบุรี  (ก่อน
อ้าเภอย้ายไปตั้งอยู่ในปัจจุบัน) คือ ล้าน้้ารันตี ต้นน้้ามาจากทุ่งใหญ่นเรศวร ล้าน้้าซองกาเลียจากทุ่ง
ใหญ่นเรศวรกับเทือกเขาถนนธงชัย ล้าน้้าบีคลี ต้นน้้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรี ทั้ง 3 สายไหลมารวม
มาบรรจบกันที่หน้าอ้าเภอเก่า จึงไดช้ื่อว่า “สามสบ” คือล้าน้้าทั้งสามมาประสบพบกัน เป็นต้นก้าเนิด
แควน้อย เมื่อตั้งอ้าเภอไทรโยคแล้ว  แควน้อยจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า แควไทรโยค แควนี้ไหลลดเลี้ยวลง
มาหน้าเมืองกาญจนบุรี มีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร 
 แควน้อยเป็นแควที่มีล้าห้วยน้อยใหญ่ไหลลงมารวมตัวกัน  จากทุ่งใหญ่นเรศวรกับ
เทือกเขาถนนธงชัย มีดังนี้  ห้วยลิเจีย ห้วยกะตึงเจ่ง  ห้วยกระเวีย  ห้วยทองผาภูมิ ห้วยลิ่นถิ่น  ห้วย
ดินโส ล้าไทรโยคใหญ่  ห้วยไทรโยคน้อย (ปากแซง) ล้าห้วยอีกพวกหนึ่งมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มี
ล้าภาชี ห้วยบ้องตี้ ล้าน้้าน้อยห้วยเขย่ง ห้วยปากคอ ห้วยปิล็อก 
 แม่น้ าแม่กลอง  เกิดข้ึนโดยเริ่มต้นตรงจุดที่แควใหญ่  และแควน้อยไหลมารวมกันที่หน้า
เมืองกาญจนบุรี ต้าบลปากแพรก แม่น้้าแม่กลองไหลลงไปทางใต้ในเขตเมืองกาญจนบุรี ผ่านอ้าเภอท่า
ม่วง  อ้าเภอท่ามะกา และไหลเข้าเขตจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม ลงสู่อ่าวไทย มีระยะทาง
ประมาณ 130 กิโลเมตร 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูอากาศแห้งแล้ง ในฤดู
หนาว มีความชื้นในฤดูฝนลักษณะอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
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 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดในเดือน
เมษายน  เคยมีบันทึกไว้ว่า อุณหภูมิในเดือนเมษายน อากาศเคยร้อนขึ้นถึง 43.5  องศา เซลเซียส 

 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เพราะได้รับอิทธิพลของ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน- ตุลาคม 
 ที่ตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับอิทธิพลมรสุมจากทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน  เขื่อน
ศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ สามารถรับน้้าได้พอเพียงตามก้าหนดทุกปีตั้งแต่สร้างเขื่อนมา  
เขื่อนทั้งสองได้ช่วยส่งน้้าไปใช้ชาวกรุงเทพฯ ใช้บริโภค เมื่อเขื่อนเจ้าพระยามีสิ่งบอกเหตุว่าจะขาดน้้า
ในปี 2537  ทราบว่าปัจจุบันทางการได้วางท่อจากเข่ือนแม่กลองไปสู่พระนคร  เพ่ือปูองกันวิกฤติเรื่อง
น้้า 

 ฤดูหนาว อากาศหนาวเริ่มแผ่ลงมาจากทางเหนือของประเทศไทย  ท้าให้จังหวัด
กาญจนบุรีมีอากาศหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามความหนาวไม่มากและ
ไม่ยาวนาน ยกเว้นผืนปุาทางเหนือของอ้าเภอศรีสวัสดิ์ อ้าเภอสังขละบุรี  มีอากาศหนาวเหมือนทาง
เชียงใหม่และเชียงราย 
 
การปกครอง 
 จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอพนมทวน  
อ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอห้วยกระเจา อ้าเภอไทรโยค อ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอด่าน
มะขามเตี้ย อ้าเภอหนองปรือ  อ้าเภอศรีสวัสดิ์  อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอท่าม่วง และอ้าเภอท่ามะกา 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 95 ต้าบล 959 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง 
ประกอบด้วย 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
  2. เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) 
  3. เทศบาลต้าบล 47 แห่ง 
 4. องค์การบริหารส่วนต้าบล 72 แห่ง 
  จ้านวนประชากรนับถึงปี พ.ศ. 2557 มีจ้านวน 848,198 คน เป็นชาย 425,132 คน เป็น
หญิง 423,066 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
ประชากร 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า  จึงมีชนชาติต่าง ๆ เข้ามา
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีชนชาติต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะพวก
มอญอพยพหนีภัยมาจากพม่า  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ ได้อพยพหนีภัยเข้ามาพ่ึง
พระบรมโพธิสมภารกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ รวมกันแล้วประมาณหนึ่งแสนคน  โดยเฉพาะ
จังหวัดกาญจนบุรีนั้น สมัยรัชกาลที่ 3  ต่อรัชกาลที่ 4 ได้ตั้งคนมอญเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองต่าง ๆ 
ตั้งแต่เมืองท่าขนุนลงมาถึงเมืองสิงห์ มีถึง 6 หัวเมือง เป็นคนมอญทั้งสิ้น  มอญผู้ปกครองหัวเมืองจะ
ไปอยู่ที่อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ยกเว้นเจ้าเมืองสังขละบุรีเป็นกะเหรี่ยงอยู่บ้านเสน่ห์พ่อง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 

183 

ทางแควใหญ่เจ้าเมืองท่ากระดานเป็นคนละว้า  ปรากฏว่าประชากรเมืองกาญจนบุรีนั้นมีคนไทยอยู่
น้อย มีพวกละว้า  ขมุ กะเหรี่ยง  มอญ และมีคนจีนปะปนอยู่เล็กน้อย 

 ต้นกรุงรัตนโกสินทร์  มีคนไทยอพยพเข้ามาอยู่บ้างแล้ว สังคมชาวกาญจน์ระยะนั้นคงจะ
มีประชากรที่เป็นคนมอญคนละว้า ขมุ ไทย จีน ไทยด้า  ไทยมอญ ไทยพวน ไทยโยนก อาศัยอยู่ทั่ว ๆ 
ไป โดยเฉพาะในตลาดจะมีคนมอญ  คนจีนค้าขายโดยอาศัยเรือเป็นหลักในการขนส่งสินค้าจากสมุทร
ส่งครามราชบุรี น้าขึ้นมาแลกเปลี่ยนของพ้ืนเมือง  ภายหลังพวกพ่อค้าเรือเหล่านั้นเริ่มขึ้นบกตั้งร้านใน
ตลาดกาญจนบุรี  จ้านวนประชากรตอนนี้คงจะมีประมาณ  10,000 คน ทางการจึงได้ตั้งผู้ปกครองหัว
เมืองต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว 

ในปี พ.ศ. 2376 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3  ได้ประกาศสงครามกับ
ประเทศญวน  ฝุายไทยจับทหารญวนได้ส่วนหนึ่ง  ประกอบกับทหารญวนที่หนีทัพเข้ามาสวามิภักดิ์
และคนญวนที่ถูกรัฐบาลขับไล่มา เพราะไปนับถือศาสนาคริสต์อีกส่วนหนึ่งด้วย ระหว่างปี พ.ศ. 2376-
2388  เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้น้าทหารญวณกับญวณหนีภัยมาถวาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว 4 ครั้ง  

ครั้งสุดท้ายได้เชลยญวณมา  3,000 กว่าคน  ได้แบ่งที่ไว้ที่เมืองกาญจนบุรี เมืองนครสวรรค์ 
เมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก ล้าปาง เชียงใหม่ พระองค์จึงแบ่งญวณที่นับถือศาสนาพุทธเอาไว้ที่จังหวัด
กาญจนบุรี และสร้างวัดญวนให้ด้วย ส่วนญวณที่นับถือศาสนาคริสต์เอาไว้ที่สามเสนกรุงเทพมหานคร  
จากหลักฐานพบว่ามีคนญวนมาอยู่ในเมืองกาญจน์หลายระลอกประมาณ 1,000 คน ญวนส่วนหนึ่ง
เป็นทหารปืนใหญ่ อยู่กับก้าลังทหารไทยที่จังหวัดกาญจนบุรี คนญวนได้แต่งงานกับคนไทย คนจีน คน
มอญ มีลูกมีหลาน  เพ่ิมจ้านวน 

ประชากรให้กับเมืองกาญจน์ขึ้นเรื่อย ๆ  ญวนเหล่านี้มีความขยันขันแข็งอยู่แล้ว  จึง
เริ่มท้าการค้าขายในตลาดกาญจนบุรี ท้าการประมง  ตัดไม้ซุง  ท้าไร่ผัก  ไร่ยาสูบ  ส่งขายต่างจังหวัด
ด้วย สร้างความเจริญให้กับเมืองกาญจน์มากกว่าคนจีนและคนไทยในสมัยนั้น  หลักฐานจากล้นเกล้าฯ 
รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองกาญจน์ในปี พ.ศ. 2420 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า  มีผู้หญิงญวนชื่อ
นางบ๊วย ได้น้าของมาถวาย ลักษณะเป็นคนฉลาด คล่องแคล่ว 

ประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี  จากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้มีจ้านวน 
802,287  คน จ้านวนดังกล่าวแต่เดิมมีหลายเชื้อชาติ หลายภาษา  จนปัจจุบันนี้กลายเป็นคนไทย
หมดแล้ว 

 
การเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี 
 รถยนต์ 
 จากกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ไปตามถนนเพชรเกษม หรือไปตามถนนบรมราชชนนี ผ่าน
นครชัยศรี นครปฐม บ้านโปุง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 123 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 
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 ทางรถโดยสารธรรมดา 
 มีรถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 04.00-20.00 
น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2434-5557-8 
 ทางรถโดยสารปรับอากาศ 
 มีรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 
05.10-20.30 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0-2884-
6249 , 0-2435-1199 
 ทางรถไฟ 
 มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี วันละ 2 เที่ยว เวลา 7.50 น. และ 13.45 น. แวะจอด
ที่สถานีกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้้าแคว  ท่ากิเลน และสุดปลายทางที่สถานีน้้าตก  ระยะทาง
ประมาณ 200 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0-2223-7010, 0-2225-6964, 0-
3456-1053 
 
การเดินทางภายในจังหวัด 
 จากสถานีขนส่งกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต มีรถโดยสารไปยังอ้าเภอและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3451-1182 
 
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  1. น้้าตกเอราวัณ 
  2. น้้าตกห้วยแม่ขมิ้น 
  3. เขาช้างเผือก 
  4. น้้าตกไทรโยคน้อย 
  5. น้้าตกไทรโยคใหญ่ 
  6. เขื่อนศรีนครินทร์ 
  7. ถ้้าธารลอด 
  8. เขื่อนวชิราลงกรณ์ 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  1. วัดถ้้าเขาน้อย 
  2. วัดถ้้าเสือ 
  3. วัดถ้้ามังกรทอง 
  4. วัดใต้ 
  5. ปราสาทเมืองสิงห์ 
  6. วัดวังค์วิเวการาม 
  7. สะพานมอญ 
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  แหล่งนันทนาการ 
  1. แคมป์ช้างทวีชัย 
  2. พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
  1. สะพานข้ามแม่น้้าแคว 
  2. เส้นทางรถไฟสายมรณะ 
  3. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 
  4. ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถาน 
  5. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
  6. ด่านเจดีย์สามองค์ 
  7. สะพานมอญ 
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ก าหนดการเข้าสัมภาษณ์ 
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ก าหนดการเข้าสัมภาษณ์ 
1. คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 

สัมภาษณ์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น.   
วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 20.00 – 22.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถาม 18 มิถุนายน 2558  
 

2. คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
สัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2558  เวลา 20.00 – 22.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  2 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถาม 6 มิถุนายน 2558  
 

3. คุณอิสสระพงษ์ แทนศิริ ผู้อ้านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 13.00 น. 
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

4. คุณนเรศ จุลบุตร ผู้อ้านวยส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558    เวลา 14.00 – 17.00 น.        
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

5. อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

6. อาจารย์ ดร.บรรจบพร อินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ สวุรรณฤทธิ์ ข้าราชการบ้านาญ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี สัมภาษณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
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8. คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 12.30 น. 
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  2.5 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 12 มิถุนายน 2558  
 

9. คุณทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา  14.00 – 17.00 น. 
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

10. คุณพิณวดี ชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

11. คุณภาณุมาศ เปรมประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558 
 

12. คุณสุภาภรณ์ กุลแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

13. คุณสิริพงศ์ พึงประสพ เจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  

14. คุณบูรณาการ จตุพรไพศาล มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว และสมาชิกสมาพันธ์
เครือข่ายก่อกาญจน์ดี  
สัมภาษณ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  5 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
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15. คุณพรชัย คุ้มมี ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว มัคคุเทศก์อาชีพ ดีเด่นภาคกลางและภาคตะวันออก 
และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
สัมภาษณ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 12 มิถุนายน 2558  
 

16. คุณภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ ผู้ประกอบการแพ และสมาชิกชาวเรือชาวแพ จังหวัดกาญจนบุรี 
สัมภาษณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถามวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
 

17. คุณแจ่มจันทร์ ข้ายี ผู้ประกอบการธุรกิจน้าเที่ยวและรีสอร์ท  
สัมภาษณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
รวมระยะเวลาสัมภาษณ์  3 ชั่วโมง 
ตรวจแบบสอบถาม วันที่ 11 มิถุนายน 2558 
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แบบสอบถามในรอบที่ 2 
การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก

ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนการ

สัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 

อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ส้าหรับการให้ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 

ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาเติมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านในช่องว่าง 
   

 1. ชื่อ............................................  สกุล .............................................................  
 2. อายุ    1. น้อยกว่า 30 ปี  

2. 30 – 40  ปี   
3. 41 – 50  ปี 
4. 51 – 60  ปี  
5.  มากกว่า 60  ปีขึ้นไป 

 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  
1. ต่้ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี   
3. ปริญญาโท   
4. ปริญญาเอก 

.......................................................................................................................... . 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 

และมรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ค าชี้แจง   
2.1 ขอให้ท่านประเมินความเป็นไปได้ของแนวโน้มแต่ละด้าน และท้าเครื่องหมาย   ในช่อง

ตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของท่าน โดยให้น้้าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน้าไปใช้ในการก้าหนดเป็นกลยุทธ์การจัดการ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี ได้จริงน้อยที่สุด  
 2 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน้าไปใช้ในการก้าหนดเป็นกลยุทธ์การจัดการ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี ได้จริงน้อย  
 3 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน้าไปใช้ในการก้าหนดเป็นกลยุทธ์การจัดการ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี ได้จริงปานกลาง  
 4 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน้าไปใช้ในการก้าหนดเป็นกลยุทธ์การจัดการ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี ได้จริงมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 

193 

 5 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน้าไปใช้ในการก้าหนดเป็นกลยุทธ์การจัดการ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี ได้จริงมากที่สุด 
 2.2 โปรดให้ค้าตอบว่า แนวโน้มแต่ละด้านที่สามารถน้าไปใช้ในการประเมินได้เหมาะสม 
หรือไม่เหมาะสม โดยท้าเครื่องหมาย ในช่องใดช่องหนึ่ง 
 
 

ความคิดเห็น 

ระดับความ
คิดเห็น 

(เลือกได้ 1 
ช่อง) 

ความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวฯ 
เหตุผล
อื่นๆ 

(ถ้ามี) 
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม่
เหมาะสม 

สภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

1 ท่านคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีใน
ระดับใด 

        

2 ท่านคิดว่าปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีในระดับใด 

        

3 ท่านมีความตั้งใจท่ีจะมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดกาญจนบุรี
จริงๆ ไม่ใช่แค่แวะท่องเท่ียวเพราะเป็นเมืองทางผ่าน 

        

4 การท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่ีใกล้กรุงเทพฯ ท้า
ให้ท่านตัดสินใจมาท่องเท่ียวได้ง่ายขึ้น 

        

5 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเท่ียวได ้

        

6 คนทุกเพศทุกวัยสามารถมาท่องเ ท่ียว ท่ีจั งหวัด
กาญจนบุรีได้ เน่ืองจากมีสิ่งอ้านวยความสะดวกครบ
ครัน 

        

7 คนส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเพราะ
ต้องการท่องเท่ียวแบบผจญภัยเป็นส่วนใหญ่ 
 

        

กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

8 ควรมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน
จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย  
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ระดับความ
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ความเหมาะสมที่จะ
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เหตุผล
อื่นๆ 

(ถ้ามี) 
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม่
เหมาะสม 

9 การจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า
ประจ้าปี คอนซูมเมอร์แฟร์ (Consumer  Fair) งาน
วันธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา งานการเท่ียวเมืองไทย ท้าให้
มีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 

        

10 การจัดงานเทศกาลดนตรีต่างๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดท่ี
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ 
 

        

11 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลยุทธ์
ท่ีมีประสิทธิภาพในการท้าการตลาดการท่องเท่ียว 

        

12 การให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียวให้ชัดเจนและท่ัวถึง  จะ
สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวกลับมาซ้ือซ้้า  

        

13 การให้ความรู้ เ กี่ ย วกับสถาน ท่ี ท่อง เ ท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียว เช่น จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลให้
นักท่องเท่ียวได้ฟัง ได้ดู เป็นมัลติมีเดีย จะดึงความ
สนใจของนักท่องเท่ียวได้มากยิ่งขึ้น 

        

14 มีการเก็บฐานข้อมูลนักท่องเ ท่ียวเพื่อส่ งข้ อมูล
ท่องเท่ียวไปให้นักท่องเท่ียวโดยตรง 

        

กลยุทธ์ทางการตลาด 7PS 

 ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) 

15 มีโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตามความต้องการ
เฉพาะของนักท่องเที่ยว 

        

16 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีท้าให้นึกถึงอดีต         

17 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีท้าให้นึกถึงประวัติศาสตร์         

18 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส้าคัญกับความสูญเสียและ
หายนะ 

        

19 เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

        

20 เป็นสถานท่ีท่ีแสดงถึงหายนะท่ีเกิดขึ้นจากน้้ามือมนุษย์
หรือภัยธรรมชาติ 

        

21 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมาแล้วรู้สึกโศกเศร้า เสียใจ         

 ด้านราคา (Tourism Price) 

22 มีการก้าหนดราคาแบบแพ็กเกตท่ีเหมาะสม 
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ความคิดเห็น 

ระดับความ
คิดเห็น 

(เลือกได้ 1 
ช่อง) 

ความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวฯ 
เหตุผล
อื่นๆ 

(ถ้ามี) 
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม่
เหมาะสม 

23 มีระดับราคาของแพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ         

24 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได้รับพบว่าราคามีความคุ้มค่า         

25 เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ พบว่ามีราคาท่ีถูก
กว่า 

        

26 ส้าหรับแพ็กเกตท่ีมีราคาค่อนข้างสูงสามารถผ่อนช้าระ
ได้ (Payment Period) 
 

        

27 ราคาส้ าหรั บ นั ก ท่อง เ ท่ี ย วชา ว ไทยจะถู ก กว่ า
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ

        

28 มีการจัดร าคาพิ เศษไว้ส้ าหรับ ในช่ ว งฤดู การ ท่ี
นักท่องเท่ียวไม่ค่อยนิยมมาท่องเท่ียว (low season) 

        

 ด้านช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) 

29 มีช่องทางการน้าเสนอแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอบสนอง
สังคมยุคโชเชียล (Social)  เช่น เว็บไซด์ (website) 
ไลน์ (line) เฟชบุ๊ค (face book) อินสตาแกรม 
(instagram) 

        

30 มีการจัดท้าสื่อเพื่อน้าเสนอแหล่งท่องเท่ียวในภาษาท่ี
หลากหลาย ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

        

31 มีการน้าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวเป็นเรื่องราว 
(story) ผ่านสื่อมีเดีย 

        

32 มีการท้าสื่อเพื่อน้าเสนอแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบของ
วีดีทัศน์ 

        

33 มีการน้าเสนอแหล่งท่องเท่ียวผ่านบริษัทน้าเท่ียวหรือ
โรงแรม 

        

34 มีการโฆษณาน้าเสนอแหล่งท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง         

35 มีการโฆษณาผ่านช่องทางท่ีนักท่องเท่ียวเข้าถึงได้ง่าย 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
 

        

 ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Promotion) 

36 มีการเจาะกลุ่มตลาดท่ีเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความ
สนใจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย  ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี
โดยเฉพาะ 
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เหมาะสม 

37 มีการจัดงานประจ้าปี เมื่อถึงช่วงเวลาส้าคัญๆ ท่ี
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ  
 

        

38 มีการจัดส่งเสริมการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม 
 

        

39 มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเท่ียว
อื่นๆ ท่ีนักท่องเท่ียวสนใจ 
 

        

40 มีการจัดท้าบัตรสมาชิกเฉพาะนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีบทเรียนจากความ
สูญเสี ย  อุ บั ติภั ย  และมรณภัย  ในพื้ น ท่ีจั งหวั ด
กาญจนบุรี เพื่อการได้รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ 

        

41 จัดโปรแกรมการท่องเท่ียวในช่วงฤดูท่ีนักท่องเท่ียวไม่
ค่อยนิยมมาท่องเท่ียว (low season) เพื่อกระตุ้น
นักท่องเท่ียว 

        

42 มีการจัดโปรโมชั่นส้าหรับครอบครัวให้พาเด็กๆ มา
ท่องเท่ียว 

        

 ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 

43 บุ ค ล า ก ร ใ นแ หล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ต้ อ ง ส า มา ร ถ พู ด
ภาษาต่างประเทศได ้

        

44 บุคลากรในแหล่งท่องเท่ียวต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นอย่างดี 

        

45 บุคลากรในแหล่งท่องเท่ียวต้องมีใจรักในงานบริการ         

46 บุคลากรในแหล่งท่องเท่ียวต้องสามารถให้ค้าแนะน้า
แก่นักท่องเท่ียวได ้

        

47 บุคลากรในแหล่งท่องเท่ียวต้องมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

        

48 บุคลากรในแหล่งท่องเท่ียวต้องมีความสามารถในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

        

49 บุคลากรในแหล่งท่องเท่ียวมีเพียงพอและท่ัวถึง         

 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Physical Environment) 
50 มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว

น้ันๆ 
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51 จัดท้าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นมัลติมีเดียบอก
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานท่ีน้ันๆ 

        

52 ประชาชนท่ีอาศัยในแหลง่ท่องเท่ียวต้องมีความเป็นเจ้าบ้าน
ท่ีด ี

        

53 ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเท่ียวต้องสามารถให้บริการ
นักท่องเท่ียวได้อย่างทั่วถึง 

        

54 ถึงจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ มีความ
เก่าแก่ แต่ต้องไม่เส่ือมโทรม 

        

55 สภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภัย         

56 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเข้าถึงได้ง่าย         

 ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว  (Tourism Packaging) 
57 จัดเส้นทางการท่องเท่ียวได้อย่างท่ัวถึงมากท่ีสุดภายใน

ระยะเวลาของการท่องเท่ียวท่ีจ้ากัด 
        

58 การจัดองค์ประกอบของการท่องเท่ียวในรูปแบบของ
การท่องเท่ียวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 
และมรณภัย ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการโจมตี
ฝุายใดฝุายหน่ึง 

        

59 ควรจัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความ
ตระหนักถึงความสูญเสีย 

        

60 มีการจัดสถานท่ีในแหล่งท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวทุก
เพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้โดยค้านึงถึงผู้พิการ 

        

61 มีรถประจ้าทางท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวเพื่อแสดงถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว 

        

62 บริเวณโดยรอบแหล่องท่องเท่ียวมีสถานท่ีส้าคัญต่างๆ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีต้ารวจ เป็นต้น 

        

63 แหล่งท่องเท่ียวมีความเป็นธรรมชาติ         

ด้านความยั่งยืน 
64 การสร้างจิตส้านึกให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ได้มีความตระหนักถึงการ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และทรัพยากร
ไว้จะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
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65 การรวมกลุ่มเป็นสมาคมเป็นองค์กรด้านการท่องเท่ียว 
เพื่อแบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการ
พัฒนาสินค้าทางการท่องเท่ียวของตนเองให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยท่ีไม่โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

        

66 ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้
ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี   

        

67 จัดมาตรการเป็นบทลงโทษส้าหรับคนท่ีท้าลาย
ทรัพยากรด้านการท่องเท่ียว 

        

68 มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายใน
การดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว 

        

69 มีการควบคุมแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์         

70 มีการจัดช่วงเวลาส้าหรับบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
แหล่งท่องเท่ียว 

        

การท่องเทีย่วในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

71 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ         

72 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีช่วยเตือนสติให้กับนักท่องเท่ียว         

73 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการ
ผ่อนคลาย 

        

74 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว         

75 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นบทเรียนในการด้าเนิน
ชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวัง 

        

76 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีท้าให้รู้สึกคิดถึงความหลัง         

77 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์         
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ภาคผนวก ง 

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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คุณวิโรจน์  สิทธิประเสริฐนันท์ 
นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
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คุณอิสสระพงษ์ แทนศิริ 
ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกาญจนบุรี 
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คุณนเรศ  จุลบุตร 
ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

คุณภาณุมาศ เปรมประยูร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

คุณสุภาภรณ์ กุลแสง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

คุณสิริพงศ์ พึงประสพ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดกาญจนบุรี 
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อาจารย์ ดร. เศกสิทธิ์  ปักษี 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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อาจารย์ ดร.บรรจบพร อินดี 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 

205 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ 
ข้าราชการบ านาญ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ 
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี 
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คุณทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ 
ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
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คุณพิณวดี ชัยรัตน์ 
เจ้าหนา้ที่การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานกาญจนบุรี 
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คุณบูรณาการ จตุพรไพศาล 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และสมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายก่อกาญจน์ดี 
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คุณภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ 
ผู้ประกอบการแพ และสมาชิกชาวเรือชาวแพ จังหวัดกาญจนบุรี 
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คุณแจ่มจันทร์ ข ายี 
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและรีสอร์ท 
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ภาพการจัดประชมุเชิงนโยบาย (Policy meeting) 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย 
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..แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียน

จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้ได้จัดท้าขึ้นเพ่ือน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิจัยเรื่อง“การพัฒนา

รูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัยและมรณภัยในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือ
ประกอบการท้าดุษฎีนิพนธ์ โดยข้อมูลที่ได้ผู้ศึกษาจะเก็บไว้เป็นความลับ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย (Dark Tourism) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
โปรดเติมความคิดเห็นลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง โดยข้อมูลทั้งหมดของ

ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และน้าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่าน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 

(  ) 1.ชาย (  ) 2. หญิง 
 

 2. อายุ  
(  ) 1. ไม่เกิน20 (  ) 2. 20-30 ปี      (  ) 3. 31-40 ปี  
(  ) 4. 41-50 ปี (  ) 5. 51-60 ปี      (  ) 6. 60 ปีขึ้นไป  
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
(  ) 1. ประถมศึกษา       (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น (  ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(  ) 4. อนุปริญญา/ปวส. (  ) 5. ปริญญาตรี (  ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี  
 

 4. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน  
 (  ) 1.น้อยกว่า 10,000 บาท  (  ) 2. 10,001 – 15,000 บาท     

(  ) 3. 15,001 – 20,000 บาท (  ) 4. 20,001 – 25,000 บาท  
(  ) 5. 25,001 – 30,000 บาท (  ) 6. 30,001 – 35,000 บาท  
(  ) 7. 35,001 – 40,000 บาท (  ) 8. 40,000 บาทขึ้นไป  
 

5. อาชีพ 
(  ) 1. นักเรียน/นักศึกษา (  ) 2. รับจ้างอิสระ   
(  ) 3.ข้าราชการ (  ) 4. รัฐวิสาหกิจ   
(  ) 5. ธุรกิจส่วนตัว (  ) 6. พนักงานบริษัท  (  ) 7. อื่น ๆ 
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ท่านรู้จักแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที ่
จังหวัดกาญจนบุรีหรือไม่ 

 (  ) 1. รู้จัก (  ) 2. ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 
2. ท่านเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีหรือไม่ 
 (  ) 1. เคย   (  ) 2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 

3. ท่านเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ใดบ้าง 
 (  ) 1. สะพานข้ามแม่น้้าแคว  (  ) 2. ช่องเขาขาด  
 (  ) 3. สุสานช่องไก่บ้านเขาปูน  (  ) 4. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก  

(  ) 5. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (  ) 6. ถ้้ากระแซทางรถไฟสายมรณะ 
(  ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ........................... 
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 4. ถ้าพูดถึงสถานท่ีท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ท่านคิดถึงสถานท่ีใดเป็นอันดับแรก 
 (  ) 1. สะพานข้ามแม่น้้าแคว   (  ) 2. ช่องเขาขาด  

(  ) 3. สุสานช่องไก่บ้านเขาปูน   (  ) 4. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก  
(  ) 5. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  (  ) 6. ถ้้ากระแซทางรถไฟสายมรณะ 
(  ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ..................................... 
 

5. ถ้าพูดถึงสถานท่ีท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีท่านอยากไปท่องเที่ยวท่ีใดมากที่สุด 
 (  ) 1. สะพานข้ามแม่น้้าแคว   (  ) 2. ช่องเขาขาด  

(  ) 3. สุสานช่องไก่บ้านเขาปูน   (  ) 4. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก  
(  ) 5. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  (  ) 6. ถ้้ากระแซทางรถไฟสายมรณะ 
(  ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ..................................... 
 

 6. ถ้าพูดถึงสถานท่ีท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ท่านจะนึกถึงที่ใดบ้าง 
 (  ) 1. ช่ือแหล่งท่องเที่ยว ............................................  ที่ตั้ง ....................................................... 
 (  ) 2. ช่ือแหล่งท่องเที่ยว ............................................  ที่ตั้ง ...................................................... 
 (  ) 3. ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว ............................................  ที่ตั้ง ...................................................... 
 
 7. ท่านทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากสื่อใด 
 (  ) 1. โทรทัศน์ (  ) 2. Social Network 
 (  ) 3. หนังสือพิมพ์   (  ) 4. วิทย ุ
 (  ) 5. แผ่นพับ/ใบปลิว (  ) 6. นิตยสารต่างๆ  
  (  ) 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
 

8. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยวิธีใด 
 (  ) 1. รถตู้  (  ) 2. รถทัวร์ (  ) 3. รถยนต์ส่วนตัว 
 (  ) 4. รถมอเตอร์ไซต์ (  ) 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
 
 9. ท่านมาท่องเที่ยวท่ีจังหวัดกาญจนบุรีในลักษณะใด 
 (  ) 1. คณะทัวร์  (  ) 2. คู่รัก  (  ) 3. ครอบครัว 
 (  ) 4. กลุ่มเพื่อน/ญาติ (  ) 5. คนเดียว  
 
 10. แหล่งข้อมูลใดท่ีมีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีของท่าน 
 (  ) 1. เอกสารน้าเที่ยว (  ) 2. หนังสือหรือวารสาร (  ) 3. สื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ 
 (  ) 4. สื่ออินเตอร์เน็ต (  ) 5. เพื่อน/ญาติ  (  ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ........... 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 11. ลักษณะที่พักท่ีท่านเลือก เมื่อมาท่องเที่ยวท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
 (  ) 1. โรงแรม (  ) 2. เกสเฮ้าท์ (  ) 3. บ้านพักส่วนตัว 

(  ) 4. บ้านเพื่อน/ญาติ (  ) 5. อื่นๆ โปรดระบุ...................... 
 

 12. จ้านวนวันท่ีมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีต่อครั้ง 
 (  ) 1. ไป-กลับ (  ) 2. 1 วัน   

(  ) 3. 2-3 วัน (  ) 4. มากกว่า 3 วัน 
 

 13. ค่าใช้จ่ายที่พักต่อคืนของท่านเมื่อมาท่องเที่ยวท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
 (  ) 1. ต่้ากว่า 1,000 บาท (  ) 2. 1,001-3,000 บาท (  ) 3.มากกว่า 3,001 บาท 
 

14. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี 
(  ) 1. สนใจในประวัติท้องถิ่น (  ) 2. เพื่อน/ครอบครัวชวน 
(  ) 3. โฆษณา (  ) 4. เพื่อการศึกษา 
(  ) 5. ต้องการพักผ่อน  (  ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ข้อ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
สภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

1 ท่านคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีใน
ระดับใด 

     

2 ท่านคิดว่าปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในระดับใด 

     

3 ท่ านมี ค วามตั้ ง ใ จที่ จ ะมาท่ อง เที่ ย วที่ จั งหวั ด
กาญจนบุรีจริงๆ ไม่ใช่แค่แวะท่องเที่ยวเพราะเป็น
เมืองทางผ่าน 

     

4 การที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ 
ท้าให้ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้ง่ายข้ึน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
5 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และ

หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ 

     

กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

6 ควรมีการจัดโรดโชว์ (Road Show) แหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย  ใน
จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย  

     

7 การจัดงานอีเว้นท์ (Event) ต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า
ประจ้าปี คอนซูมเมอร์แฟร์ (Consumer Fair) งานวัน
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา งานการเที่ยวเมืองไทย ท้าให้มี
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

     

8 การจัดงานเทศกาลดนตรีต่างๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

     

9 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลยุทธ์ที่
มีประสิทธิภาพในการท้าการตลาดการท่องเที่ยว 

     

10 การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนและทั่วถึง จะ
สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้้า  

     

11 การ ให้ ค ว ามรู้ เ กี่ ย วกั บสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลให้
นักท่องเที่ยวได้ฟัง ได้ดู เป็นมัลติมีเดีย จะดึงความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น 

     

กลยุทธ์ทางการตลาด 7Ps 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Product) 

12 มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความต้องการ
เฉพาะของนักท่องเที่ยว 

     

13 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าให้นึกถึงอดีต      

14 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าให้นึกถึงประวัติศาสตร์      

15 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญกับความสูญเสียและ
หายนะ 

     

16 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
17 เป็นสถานที่ที่แสดงถึงหายนะที่เกิดขึ้นจากน้้ามือมนุษย์หรือ

ภัยธรรมชาติ 
     

ด้านราคา (Tourism Price) 
18 มีการก้าหนดราคาแบบแพ็กเกตที่เหมาะสม      
19 มีระดับราคาของแพ็กเกตให้เลือกหลายระดับ      
20 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับพบว่าราคามีความคุ้มค่า      
21 เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ พบว่ามีราคาที่ถูกกว่า      
22 ส้าหรับแพ็กเกตที่มีราคาค่อนข้างสูงสามารถผ่อนช้าระ

ได้ (Payment Period) 
     

ด้านช่องทางการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Place) 
23 มีช่องทางการน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองสังคม

ยุคโชเชียล (Social) เช่น เว็บไซด์ (Website) ไลน ์
(Line) เฟชบุ๊ค (Face book) อินสตาแกรม(Instagram) 

     

24 มีการจัดท้าสื่อเพื่อน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในภาษาที่
หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

     

25 มีการน้าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเป็น เรื่องราว 
(Story) ผ่านสื่อมีเดีย 

     

26 มีการท้าสื่อเพื่อน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของ 
วีดีทัศน์ 

     

27 มีการน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่านบริษัทน้าเที่ยวหรือโรงแรม      

ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Promotion) 

28 มีการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย 
อุบัติภัย และมรณภัย  ในพื้นที่จั งหวัดกาญจนบุรี
โดยเฉพาะ 

     

29 มีการจัดงานประจ้าปีเมื่อถึงช่วงเวลาส้าคัญๆ ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  

     

30 มีการจัดส่งเสริมการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม      

31 มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
32 มีการจัดท้าบัตรสมาชิกเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ มที่

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความ
สูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อการได้รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ 

     

33 จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อย
นิยมมาท่องเที่ยว (Low Season) เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว 

     

ด้านบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว (Tourism People) 

34 บุ ค ล า ก ร ใ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต้ อ ง ส า ม า ร ถ พู ด
ภาษาต่างประเทศได้ 

     

35 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

     

36 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีใจรักในงานบริการ      

37 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้ค้าแนะน้าแก่
นักท่องเที่ยวได้ 

     

38 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

     

39 บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความสามารถในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

     

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Physical Environment) 

40 มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ 

     

41 จัดท้าสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นมัลติมีเดีย
บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับสถานที่นั้นๆ 

     

42 ประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความเป็นเจ้า
บ้านที่ดี 

     

43 ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 

     

44 ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความ
เก่าแก่ แต่ต้องไม่เสื่อมโทรม 

     

45 สภาพโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านการจัดองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Packaging) 
46 จัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดภายใน

ระยะเวลาของการท่องเที่ยวท่ีจ้ากัด 
     

47 การจัดองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะที่ไม่เป็นการ
โจมตีฝุายใดฝุายหนึ่ง 

     

48 ควรจัดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
ตระหนักถึงความสูญเสีย 

     

49 มีการจัดสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุก
เพศทุกวัยรวมถึงผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ 

     

50 มีรถประจ้าทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อแสดงถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

     

ด้านความย่ังยืน 

51 การสร้างจิตส้านึกให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีความตระหนักถึงการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี อนุรักษ์ รักษาท้องถิ่น และทรัพยากรไว้จะ
ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 

     

52 การรวมกลุ่มเป็นสมาคม เป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อแบ่งปันข้อมูลของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการ
พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่โจมตีกันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

     

53 ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้
ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และรู้เท่ากันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

     

54 จัดมาตรการเป็นบทลง โทษส้ าหรับคน ที่ ท้ าลาย
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

     

55 มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายใน
การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
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ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
การท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี 
56 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ      

57 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยเตือนสติให้กับนักท่องเที่ยว      

58 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าการพักผ่อน หรือการ
ผ่อนคลาย 

     

59 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว      

60 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นบทเรียนในการด้าเนิน
ชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวัง 
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