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    วิทยานิพนธเร่ือง “กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค: จังหวดักาญจนบุรี” 
สําเร็จลงไดดวยความกรณุาเปนอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พทิักษ ศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธ โดยเริ่มจากการคิดชื่อเร่ือง ทําใหผูวจิัยไดพบกับมุมมองใหม ๆ ในการประกอบธุรกจิ
แพเธคของผูประกอบการ อีกทั้งใหความรู คําแนะนํา วิธีคิด เทคนิค ที่เปนประโยชนอยางยิง่ 
ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ รวมทั้งรวมเดินทางไปใหกําลังใจในการนําเสนอ
ผลงานที่อุบลราชธานี เพื่อความสมบูรณของวิทยานพินธฉบับนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทาน
อาจารยเปนอยางสูง 
  ขอขอบพระคุณ  คุณณัฐวุฒ  บัวซอน  ผู อํานวยการสํานักการชาง  เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ที่แนะนําผูใหขอมูลหลัก รวมทั้งแนะนําใหรูจัก ลุงเริ่ม สิตไทย อดีตนายชางใหญที่เปน
บุคคลเกาแกในพื้นที่ และมีสวนรวมในการสรางถนนลงริมแมน้ําแมกลองซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการ
ประกอบธุรกิจแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบพระคุณ คุณนพพร ถาวรประดิษฐ นายกสมาคม
ชาวเรือชาวแพ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหขอมูลการประกอบธุรกิจภายใตเงื่อนไขของสมาคมชาวเรือ
ชาวแพรวมถึงขอบังคับทางกฏหมายที่ผูประกอบการพึงกระทํา 
  ขอขอบพระคุณ คุณสันติ บุญเชิด ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี(กลุม
งานความมั่นคง) ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับขอ
รองเรียนเรื่อง มลภาวะทางสิ่งแวดลอม มลภาวะทางสังคม และมลภาวะทางเสียงในการประกอบ
ธุรกิจแพเธคจังหวัดกาญจนบุรี 
  ขอขอบพระคุณ คุณอุดม แสงงามที่ใหขอมูลของการเริ่มตนแพเธค และเอื้อเฟอ
ภาพประกอบซึ่งเปนภาพในอดีตที่หาไดยากในปจจุบัน  
       ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานทีไ่ดใหความรูและประสบการณตาง ๆ  ขอขอบคุณ  
คุณเขมจิรา เหสุขสวัสดิ์ เพื่อนรุนพี่ที่สนิทเมื่อไมเขาใจพีจ่ะแนะนํา และมีขอเสนอแนะที่ดีเสมอ  
        สุดทายนี้ขอขอบคุณคุณพอชวลิต คุณแมประภา บุญทําดี  คุณมนัสสินี บุญมีศรีสงา 
นองสาว คุณเอวรรณ จงทอง สามี และเด็กชายนภัทรพล บุญทําดี ที่คอยใหกําลังใจในการทํางาน
คร้ังนี้  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความสําคัญของปญหา 
      ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญ ซ่ึงสามารถสราง
งานและรายไดใหกับสังคมไทยไดเปนอยางดี  รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญอันเกิดขึ้นจากการ
ทองเที่ยวและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนประเทศผูนําในการจัดการการทองเที่ยว จากการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในดานการแขงขันรูปแบบตาง ๆ   ของการทองเที่ยว จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนากลยุทธในการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในการ
ใหบริการนักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยวยังสถานที่นั้น ๆ ซ่ึง
ผูประกอบการตองมีความเขาใจกระบวนการทํางานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ทองเที่ยว การประสานงานหนวยงานทางการทองเที่ยว  การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว รวมถึง
บุคลิกภาพ มารยาท มนุษยสัมพันธและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมความ
พรอมเพื่อกาวสูการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 
    อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จะเห็นไดจากจํานวน
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพราะประเทศ
ไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร มี
ธรรมชาติสวยงาม และมีกิจกรรมตาง ๆ  ใหเลือกทํา เชนเดินปา พักผอน ชายทะเล ปนหนาผา ดําน้ํา
ดูปะการัง ลองแพ เปนตน ทางรัฐบาลไทยเห็นความสําคัญของการทองเที่ยว และสนับสนุนใหการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีบทบาทอยางชัดเจนในการพัฒนาการทองเที่ยวไทย โดยประกาศใหป 
2530 เปนปแหงการทองเที่ยวไทย และไดบรรจุการทองเที่ยวเปนยุทธวิธีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530 -2534(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2530 )  รายไดจากการทองเที่ยวประเทศไทยได
เพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก จนกลายเปนรายไดสําคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด และในป 2541-
2542 ไดกําหนดใหเปนปทองเที่ยวไทย Amazing Thailand 1998-1999 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2540) เนนใหนักทองเที่ยวชาวไทยทองเที่ยวภายในประเทศ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2

มากขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อใหคนไทยกินของไทยใชของไทย รวมใจประหยัด ทั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการเงินหมุนเวียนภายในประเทศ เงินตราไม ร่ัวไหลออกนอกประเทศ รัฐบาลมีนโยบายและ
ไดสงเสริมใหจังหวัดตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยใชทรัพยากรที่มีอยูเปนปจจัยใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องและในปพ.ศ.2549ไดจัดใหเปน“ปแหงการเฉลิม
ฉลองทองเที่ยวทั่วไทย”ตามแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8ไดกําหนดนโยบาย “เที่ยวไทย...รักษไทย” (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2540) 
    จังหวัดกาญจนบุรีเปนอีกจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขา
มาทองเที่ยวเปนจํานวนมากจังหวัดกาญจนบุรีมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร (สาธารณรัฐสังคม
นิยมแหงสหภาพพมา) เปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่อุดมไปดวยทรัพยากรทางดานการทองเที่ยว 
อยูหางจาก กรุงเทพมหานคร ตามเสนทางสายเพชรเกษมประมาณ 129 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 
19,483 ตารางกิโลเมตร (สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 2546) ภูมิประเทศสวนใหญเปน ปาเขา มี
ทั้งปาโปรง และปาดงดิบ จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงกอเกิดอารยธรรม สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร โบราณคดี ตลอดจนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงาม และนาสนใจ ริมแมน้ํา
แมกลองเปน ที่กิน เที่ยว แหงหนึ่งที่นาสนใจและดื่มด่ํากับบรรยากาศแบบธรรมชาติเปนที่ทราบกัน
ดีวาจังหวัดกาญจนบุรี มีแมน้ําสําคัญสองสายคือ แมน้ําแควใหญและแมน้ําแควนอยไหลมาบรรจบ
กันบริเวณตัวเมืองกาญจนบุรีเรียกวาแมน้ําแมกลอง 

  จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยูมากดังคําขวัญประจําจังหวัด
กาญจนบุรี แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขามแมน้ําแคว แหลงแรน้ําตก และ
วิสัยทัศนของจังหวัดกาญจนบุรี “ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงผลิตสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรม ประตูการคาชายแดน และมุงพัฒนาสูคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” (สํานักงานสถิติ
จังหวัด 2552) เปนปจจัยหลักในการพิจารณาใหนักทองเที่ยวสนใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรีเปนจํานวนมาก มีสถานที่ทองเที่ยวที่เอ้ือตอการทองเที่ยวแพหลายแหงตลอดทั้ง
ลําน้ําแคว การลองแพจึงไดรับความนิยมอยางมาก เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีผูประกอบการเพิ่มขึ้น
เปนจํานวนมาก การดําเนินธุรกิจลองแพผูประกอบการทั้งหลายจึงหากลยุทธทางการตลาดเพื่อท่ีจะ
หาชองทางการเพิ่มปริมาณความตองการและกระตุนความสนใจของผูบริโภคเพื่อใหเกิดผลกําไร
และสามารถหารายไดเขาสูทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนการสรางรายไดใหกับบุคคลในทองถ่ิน 
สงเสริมใหบุคคลในทองถ่ินมีงานทํา 

  ในอดีตริมแมน้ําหนาเมืองกาญจนบุรี  เปนหาดทรายที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม  มีแพที่
เปนบานพักอาศัยอยู  แตกอนยังไมมีถนนตัดผานตอมาทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  เล็งเห็น
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ความสําคัญที่จะอนุรักษเมืองเกาไวบริเวณที่ตั้งเดิมของประวัติศาสตรคือบริเวณประตูเมือง
กาญจนบุรี ซ่ึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตรมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และในปพ.ศ. 2513 
นายนิทัศน ถนอมทรัพย นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ไดดําเนินการสราง ถมถนนเปน
ถนนหินคลุกในชวงแรกเพื่อใหรถวิ่งผานไดประมาณ 4 เมตร ความยาว 300 เมตร โดยเริ่มจาก
โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต) ถึงบริเวณโรงงานกระดาษไทย  แลวเสร็จจึงขยายถนน
ตอ อีกประมาณ 800 เมตร จนถึงบริเวณหนาวัดเหนือ  ในระหวางนี้ พลตํารวจโท จํารัส มังคลารัส  
ดํารงตําแหนงนายกสมาคมชาวกาญจนบุรี   พ.ศ. 2511-2527 ไดมีความคิดที่จะทําแพอาหารบริเวณ
ริมน้ํา   จึงไดเริ่มมีแพอาหารเกิดขึ้น ประมาณ 2-3 แพ เปนเพียงแพอยูกับที่ ทามกลางเสียง
วิพากษวิจารณอยางมากจากชาวบานและนักทองเที่ยว  เนื่องจากแพบดบังทัศนียภาพบริเวณริมน้ํา 
แตไมสามารถขัดขวางการดําเนินการดังกลาวได เพราะกฎหมายไมมีบังคับไว ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารตอมา จังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ําทวมครั้งใหญในปพ.ศ. 2539  เกิดฝนตกหนัก ในลุม
แมน้ําแมกลองโดยทั่วไประหวางวันที่ 27-30 กันยายน พ.ศ. 2539 ทําใหระดับน้ําแมกลองสูงขึ้น
เร่ือย ๆ และสูงสุดในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีปริมาณน้ําผานเขื่อนแมกลองจํานวนประมาณ 
2,500 ลบ.ม./วินาที (กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ แผนปองกันและแกไขน้ําทวม
ป 2551: 3 ) น้ําในแมน้ําแมกลองไดไหลบาเขาทวมในพื้นที่เขต อําเภอทามะกา อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงจากเหตุการณน้ําทวมในครั้งนี้สงผลใหน้ําไดพัดแพพักอาศัยหลายเรือน และ
แพอาหารที่มีอยูเดิมแพใหพังลงดวย   จากนั้นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ไดมีการสรางเขื่อนขุนแผน
ขึ้น  แลวเสร็จในป พ.ศ. 2544  นายชางใหญที่ดําเนินการกอสรางคือ นายเริ่ม สิตไทย เปนผู
ออกแบบสรางเพื่อที่จะกันน้ําเซาะบริเวณริมแมน้ําแมกลองซึ่งเปนการถมทรายชั้นใตสุดและไดมี
การถมดินชั้นบน ทําลานกั้นบริเวณริมน้ําปลูกตนไม  ทําสวนสุขภาพและสถานที่พักผอนหยอนใจ  
และมีนโยบายทําทางลงริมแมน้ําแมกลองเปนทางคอนกรีต จากเหตุการณน้ําทวมครั้งนี้  ทําให
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไดเล็งเห็นความเดือดรอนของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ
ริมแมน้ําแมกลองจึงมีการปรับปรุงถนนใหเดินทางไปมาสะดวกขึ้นผูที่มีทุนทรัพย และมีที่อาศัยอยู
ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาเมืองกาญจนบุรีจึงไดเริ่มทําแพอาหารตามแบบอยางเพิ่มเติม และ
ขยายจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากแตเดิมเปนแพพัก แพอาหารอยูกับที่ ตอมาไดปรับปรุงเปนแพ
ขนานยนตลองแมน้ํา มีประชาชน และนักทองเที่ยวใหความสนใจในการทองเที่ยวทางน้ํามากขึ้น 
ตลอดจนไดมีการพัฒนาแพ จากแพพักอาศัย มาเปนแพอาหาร และเปนแพเธคในปจจุบัน(เร่ิม สิต
ไทย: 2552)     ธุรกิจแพไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบันมีแพในจังหวัดกาญจนบุรี 1,525 
หลัง  โดยแบงเปน อําเภอเมือง 476 แพ อําเภอไทรโยค 409 แพ อําเภอทองผาภูมิ 69 แพ อําเภอศรี
สวัสดิ์ 449 แพ และอําเภอสังขละ 122 แพ  
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  จังหวัดกาญจนบุรีมีนักทองเที่ยวเปนอันดับ 3 ของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ทองเที่ยวโดยเรือลากจูงแพเธคไปตามแมน้ําแมกลอง เปนที่นิยมกันมาก จึงเปนสาเหตุหนึ่งของ
ปญหามลพิษทางเสียง มลภาวะทางน้ํา และบดบังทัศนียภาพ ทําใหมีการรองเรียนจากประชาชน 
และนักทองเที่ยวที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องมาจากการเปดเครื่องขยายเสียงดังเกินไป 
การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆอีกหลายประการ
อยูเปนประจํา ประกอบกับนโยบายรัฐบาลไดกําหนดมาตรการการควบคุมการใชเสียงดังในสถาน
บริการตางๆทั่วประเทศ แพเธคเปนอีกจุดหนึ่งที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่งในดานของการ
ทองเที่ยวและการประกอบธุรกิจ เพราะเปนธุรกิจที่สรางรายไดสูงอีกอยางหนึ่งในเรื่องของการ
ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีที่นิยมกันมาก ซ่ึงการดําเนินธุรกิจแพเธคมีความหลากหลายแตการ
ประกอบธุรกิจยอมมีปญหา และแพเธค เปนธุรกิจที่หลายฝายมองวามีรายไดมหาศาล มีอิทธิพล
ทองถ่ินเขามาเกี่ยวของมีมลพิษทางเสียง การรองเรียนในเรื่องของ การทิ้งขยะมูลฝอยลงแมน้ํา การ
เมาสุรา การพนัน ยาเสพติด เปนตน ยอมมีผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
   ดังนั้นผูวจิัยในฐานะที่เปนบุตรหลานของชาวจังหวัดกาญจนบุรี จึงสนใจศกึษาในเรื่อง
ของกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธคในจังหวัดกาญจนบรีุ ของผูประกอบการ 
แพเธคที่อยูบริเวณริมแมน้ําแมกลอง จังหวดักาญจนบุรีโดยขอมลูที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปน
แนวทางเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงแพเธค ใหเปนที่รูจกั  และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามายัง
จังหวดักาญจนบุรีเปนการเพิ่มรายไดใหกบัประชาชนทองถ่ินเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
    การศึกษาถึงกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค  จังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้  
               2.1 เพื่อศึกษาถึงกลยุทธและวิธีการดําเนินธุรกิจแพเธค บริเวณริมแมน้ําแมกลอง จังหวัด
กาญจนบุรี 
               2.2 เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการดําเนินธุรกิจแพเธค 
3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

   การศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดแบง
ประโยชนในการวิจัย  ดังนี้ 

   3.1 ประโยชนทางวิชาการ 
         3.1.1 ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางตอผูประกอบการธุรกิจแพเธค ในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพในดานการบริการ สภาพแวดลอม ของการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสม 
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                   3.1.2   ผูดําเนินธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหถูกตองตาม
ระเบียบกฎเกณฑของสังคม และ สวนรวม   
    3.2 ประโยชนทางปฏิบัติ 
            3.2.1 ผูที่มีความสนใจในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจสามารถนําไปเปน
กรณีศึกษาได 
          3.2.2 ไดทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแกไขในการดําเนินธุรกิจแพเธค 
4.  ขอบเขตการศึกษา 
       ขอบเขตการศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค จังหวัดกาญจนบุรี  
แบงไดดังนี้ 
   4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ บริเวณริมแมน้ําแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
    4.2 ขอบเขตดานประชากร แบงเปน 

4.2.1 เจาหนาที่กรมการขนสงทางน้ํา ที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
4.2.2 เจาพนักงานปกครอง ที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 
4.2.3 ผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
4.2.4 กลุมผูประกอบการแพเธค บริเวณริมแมน้ําแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี 

                                 4.2.4.1 ประธานสมาคมชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี 
                                     4.2.4.2 ผูประกอบการ 
                                     4.2.4.3 นักทองเที่ยว 
                                     4.2.4.4 ผูขับเรือลากแพ 
                                     4.2.4.5 ดีเจประจําแพเธค 
                                 4.2.4.6 ประชาชนที่อาศัยบริเวณสถานประกอบการ 
              4.3 ขอบเขตดานขอมูลเพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบการแพเธคและพื้นที่
การดูแลโดยขอมูลเบื้องตนมาจาก 

4.3.1  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
                        4.3.2 กรมการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
                        4.3.3 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 
                        4.3.4 สมาคมชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี 
                        4.3.5 กรมการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 
                        4.3.6 สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
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   4.4 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัยระหวางตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
 
 
 

กกกก 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

    การวิจยั กลยทุธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค จังหวดักาญจนบุรี ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร และ งานวิจยัที่เกีย่วของตามลําดับดังนี้   

  1. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 
                2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด/กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 
              2.1 แนวคดิและทฤษฎีทางการตลาด 
               2.2 แนวคดิเกีย่วกับการตลาดบริการ/การทองเที่ยว 
          3.  แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
          4.  แนวคิดของการประกอบการ 
          5.  แนวคิดเกี่ยวกับคลสัเตอร 
          6.  ขอมูลการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
          7.  ความเปนมาของแพเธค 
          8. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
1.ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศ 
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2547-2551 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2547) กําหนดใหเปนวาระสําคัญของรัฐบาล 
(agenda-based) ตามที่กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬาเสนอ ดังนี ้
ยุทธศาสตรการทองเทีย่ว   พ.ศ.2547-2551 

   1. เปาประสงค  การทองเที่ยวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสาขาหลักที่เติบโตอยางยั่งยืน เปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชียที่สามารถกระจายรายไดและโอกาสการพัฒนาแกชุมชนอยางทั่วถึง 

   2. วิสัยทัศน ประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย ภายในป พ.ศ.2551 
               3. เปาหมาย ในป 2552จะมีจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นเปน 20 ลานคน หรือมี
รายไดจากการทองเที่ยวไมนอยกวาเจ็ดแสนลานบาท 

   4. ยุทธศาสตร มี 3 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
               1. เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น 
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             2. เพื่อเปนเครื่องมือในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใหเปนไปตามเปาหมาย 
 3. เพื่อดําเนินการตลาดเชิงรุกที่เกิดผลไดในระยะเวลารวดเร็วและเปนผลดีตอเศรษฐกิจของ

ประเทศในภาพรวมโดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด (Market Share) ในภูมิภาคเอเชีย 
มากกวารอยละ 10 ในสิ้นป 2551 ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ 
                กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหประเทศไทยเปน Gateway ในภูมภิาคเอเชีย 
               กลยุทธที่ 3 พฒันาระบบสารสนเทศ 
               กลยุทธที่ 4 สงเสริม World Event Marketing 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสินคา และบริการดานการทองเที่ยว มีวัตถุประสงค       

1. เพื่อใหการทองเที่ยวเปนกลไกหลักในการกระจายรายได และสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน      

2. เพื่อพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่เปนเปาหมายทางการตลาดและเปน Magnet 
ดึงดูดนักทองเที่ยว 

3. เพื่อใหสินคาและบริการทางการทองเที่ยวมีมาตรฐาน สรางความพึงพอใจแก
นักทองเที่ยว 

4. เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความมั่นใจในมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว โดยมีเปาหมาย คือ 
                      4.1 มีแหลงทองเที่ยวที่เปนเปาหมายทางการตลาด และเปน Magnet เพียงพอที่จะดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น มากกวารอยละ 10 ตอป 
                      4.2 รายไดของประชาชนในพื้นที่เปาหมายที่มาจากสาขาการทองเที่ยว เพิ่มขึ้นรอยละ 
15 ตอป  
                         4.3 มีแหลงทองเที่ยวไมนอยกวารอยละ 80 ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกร
ชุมชนดูแล อนุรักษ และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค           
 1. เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว 
3. เพื่อใหการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการพัฒนา 19 กลุมจังหวัด โดยมีเปาหมาย คือ 
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                       3.1 องคกรที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมี
จํานวนเพิ่มขึ้น 
                       3.2 เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี  

             3.3 มีการเนินการตามแผนงาน /โครงการแบบบูรณาการดานการทองเที่ยว 
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 
                กลยุทธที่ 1  เพิ่มขีดความสามารถของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหเปนแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทองเที่ยว 
                กลยุทธที่ 2 สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการในทุก
ระดับทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในประเทศและตางประเทศ 
                กลยุทธที่ 3  การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 29 มิถุนายน 2547 
  

    สรุปไดวา ยุทธศาสตรการทองเที่ยวมีสวนในงานวิจัยคร้ังนี้เกี่ยวเนื่องดวยการทองเที่ยว
เปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไทยและจังกวัดกาญจนบุรียังมีปจจัยหลายอยางที่สามารถ
กระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวแหงเอเชียและมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก สวนยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวแบงเปน 3 ยุทธศาสตร คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว การ
พัฒนาสินคาและบริการดานทองเที่ยว และ การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ทั้งหลาย
เลานี้เพื่อเพิ่มมาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น 
2. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาด/กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

       เสรี วงษมณฑา (2542:57-84) ไดกลาวถึง กลยุทธผลิตภัณฑ ในการผลิตหรือจําหนาย
ผลิตภัณฑวาจะตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้  

       1. แนวความคิดดานผลิตภัณฑ (Product Concept) เปนคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ผลิตภัณฑของบริษัทจะตองมีความชัดเจน 

       2.  คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attribute) จะตองทราบวาผลิตภัณฑ นั้นผลิตมาจาก
อะไร มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ ความดี ความงาม 

       3. ลักษณะเดนของสินคา (Product Feature) คือการนําสินคาของบริษัทไปเปรียบเทียบกับ
สินคาของคูแขงแลวมีคุณสมบัติแตกตางกัน และจะตองนําลักษณะเดนนั้นดึงดูดใจลูกคาใหใชสินคา
หรือบริการ 
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       4.  ประโยชนของผลิตภัณฑ (Product Benefit) พิจารณาวาสินคาหรือบริการนั้นให
ประโยชนอะไรแกลูกคาไดบาง 
                 กลยุทธราคา  การตั้งราคาตองคํานึงถึงตลาด ประกอบดวย 2 กรณี คือ 

    1. การตั้งราคาสําหรับตลาดที่เนนราคา (Price Sensitive Market) เปนตลาดที่กลุมเปาหมาย
ไมสนใจกับประเด็นอื่น  
       2. การตั้งราคาสําหรับตลาดที่เนนภาพพจน (Image Sensitive Market) อาศัยการทําโฆษณา

อยางตอเนื่องเปนเอกลักษณเฉพาะตัว การตั้งราคาสําหรับสินคาประเภทนี้สามารถแบงออกเปนอีก 2 
กรณี คือ ตลาดที่ตั้งราคาโดยเนินภาพพจน (Image Sensitive) และตลาดในแงสินคาคุณภาพ (Quality 
Sensitive) ซ่ึงทั้ง 2 ตลาดเปนตลาดที่ไมคํานึงถึงเรื่องราคา (Non-price Sensitive)  
                 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย จะตองพิจารณาถึง 

       1.  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) จะนําเสนอสินคาสูผูบริโภคอยางไร  
       2. ประเภทของรานคา (Outlet) ขายทางไปรษณีย, ขายแบบเครื่องอัตโนมัต, ขายโดยแคต

ตาล็อค 
       3. จํานวนคนกลางในชองทาง (Number of Intermediaries) หรือความหนาแนนของคน

กลางในชองทางการจัดจําหนาย (Intensity of Distribution) ในการพิจารณาเลือกชองทาง การจัด
จําหนายมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ (1) การพิจารณาเลือกลูกคากลุมเปาหมายวาเปนใคร (2) 
พฤติกรรมในการซื้อของกลุมเปาหมาย (3) การพิจารณาที่ตั้งของลูกคาตามสภาพภูมิศาสตร 

       4. การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสูตลาด (Market Logistics) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการนําเสนอสินคาสูผูบริโภค 

       กลยุทธดานการตลาดหรือประชาสัมพันธ   การตลาดใชหลักการของการติดตอส่ือสาร
แบบครบเครื่อง (Integrated Marketing Communication – IMC) หมายถึงกลยุทธของการรวมมือกัน
และการผสมผสานความพยายามหางการตลาดทั้งหมดของบริษัท และการติดตอส่ือสารการตลาด
เพื่อใหเกิดขาวสาร และภาพพจนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

       การส่ือสารตราสินคามีหลายวิธี คือ การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจัดกิจกรรม การจัดแสดงสินคา การ
จัดโชวรูม การจัดศูนยสาธิต สัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดศูนยฝกอบรม การบริการ การบรรจุ
ภัณฑ การใชยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ การใชปายตาง ๆ การใชเครือขายการสื่อสารทาง 
อิเล็กทรอนิกส  การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ การใหสัมปทาน คูมือ และอ่ืน ๆ  

      เครื่องมือในการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือท่ีชักนําใหชุมชนเกิดความเขาใจ และมีความ
นิยม ชมชอบตอบุคคลหรือหนวยงาน เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธมีดังนี้  
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      1. การเผยแผขาวสาร เปนการสื่อสารเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด 
ประกอบดวย  

        1.1 การซื้อพื้นที่ส่ือส่ิงพิมพ หรือซ้ือเวลาของสื่อกระจายเสียงเพื่อเขียนบทความแฝง
โฆษณาเอาไว 

         1.2 โปรแกรมแฝงโฆษณา เปนการนําเรื่องราวขององคกรไปเปนสวนหนึ่งของรายการ
โทรทัศน หรือวิทยุ 

   1.3 การซื้อพื้นที่เขียนขาวแฝงโฆษณา เปนการซื้อพื้นที่ส่ือมวลชน เพื่อนําเสนอขาว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ องคกรหรือกิจกรรมพิเศษของบริษัท 

          1.4 การเสนอภูมิหลังของสินคาหรือองคกร เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

          1.5 การทําสมุดเลมเล็ก (Booklet) เปนการเผยแพรความเปนมาของบริษัท หรือประวัติ
ความเปนมาของสินคา โดยการจัดทําเปนสมุดเลมเล็ก 

          1.6 การใหผูมีช่ือเสียงมาเปนคนกลาวสนับสนุนยืนยันคุณภาพสินคา 
          1.7 การจัดทําหนังสือที่อธิบายรายละเอียดของบริษัท เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อการ

เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายละเอียดตาง ๆ  
          1.8 การนําเสนอในรูปของเทปคาสเซท สามารถสรางความนาสนใจไดดวยดนตรี

ประกอบเสียงเพลง (Sound Effect) และ ลีลานําเสียงของผูนําเสนอ 
          1.9 การเขียนบทความลงในหนังสือหรือนิตยสาร เปนการเรียบเรียงบทความโดย

ขอรองผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีช่ือเสียงหรือคอลัมนนิสตช่ือดังเปนคนเขียนบทความให 
          1.10 ขอมูลที่ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวสินคา มีความสําคัญในการที่จะทําใหสินคา

นาเชื่อถือและมีภาพพจนที่ดี 
          1.11 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การสัมภาษณจะชวยอธิบายหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ

ขององคกร 
          1.12 การสัมภาษณผูบริหารองคเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม การจัดโครงสรางใหมของ

องคกร หรือการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ขององคกร สรางความเชื่อถือไดมาก 
          1.13 การสัมภาษณลูกคาหรือผูใชสินคาหรือผูรับประโยชน  
          1.14 การปลอยขาวรั่วดวยความจงใจ การตั้งใจปลอยขาว เกี่ยวกับกิจกรรม ขององคกร

ซ่ึงยังไมถึงเวลาที่ตองเปดเผยออกไป ถือวาเปนเครื่องมือการประชาสัมพันธอีกแบบหนึ่งที่ชวยรักษา
ภาพพจนขององคกรหรือสินคาไว  
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          1.15 วารสารวิชาการ เปนการที่องคกรจัดทําวารสารวิชาการขึ้น เพื่อเผยแพรขาสารแก
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและคนในแวดวง 

          1.16 ใบปลิว (Leaflet) การจัดทําใหรูปใบปลิวออกแจกกับกลุมเปาหมาย 
          1.17 การสงขาวหรือแจกขาว เปนการเผยแพรขาวสารโดยการสงขาว หรือแจกขาวไป

ยังส่ือมวลชน 
          1.18 การทําจดหมายขาว เปนการเผยแพรขาวโดยการทําจดหมายเพื่อสงไปยังลูกคา

หรือพนักงานขององคกร 
           1.19 การจัดทําคอลัมนพิเศษในสื่อส่ิงพิมพ เปนการซื้อพื้นที่ในสื่อส่ิงพิมพแลวเสนอ

เร่ืองราวที่เราตองการที่จะเผยแพรในลักษณะเปนคอลัมนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
          1.20 การจัดใหส่ือมวลชนดูงานหรือเยี่ยมชมสถานที่ 
          1.21 การจัดทําการแถลงขาว 
          1.22 การสงขอมูลไปใหส่ือมวลชน เปนการจัดทํารายละเอียดใหส่ือมวลชน 
          1.23 การเผยแพรรูปภาพ 
          1.24 การเดินเรื่องดวยภาพ เปนการนําเสนอภาพชุดที่ลงเร่ืองราวของกิจกรรมตาง ๆ ลง

ในหนังสือพิมพ และนิตยสารตาง ๆ และจะมีคําอธิบายประกอบภาพเหลานั้น 
         1.25 การใหผูบริหารนัดหมายกับนักจัดรายการวิทยุ เปนการจัดใหมีรายการสนทนากัน

ระหวางผูบริหารกับนักจัดรายการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
         1.26 สุนทรพจน เปนการกลาวสุนทรพจนของผูบริหารขององคกรในโอกาสสําคัญ 
         1.27 การจางโฆษกประจําองคกร เปนการจัดบุคลากรภายในหรือภายนอกองคกรที่มี

ความสามารถในการพูดเปนโฆษกขององคกรโดยใหเปนผูพูดถึงองคกรในแงดีทุกครั้งที่มีโอกาส 
 1.28 ใบแทรก เปนการเผยแพรขาวโดยการจัดใบแทรกเขาไปในหนังสือพิมพหรือ

นิตยสาร 
           1.29 การทํารายการพิเศษในโทรทัศน 
           1.30 การทําสารคดี วิดีโอ เปนการจัดทําสารคดีวีดีโอที่เกี่ยวของกับประวัติองคกร 

กิจกรรมขององคกร ฯลฯ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน  
             1.31 การทําเสนอในรูปวีดีโอ 
      2. ส่ือมวลชนสัมพันธ 
  2.1 การพบปะกับสื่อมวลชนเปนครั้งคราว เปนการสรางวิธีสัมพันธกับสื่อมวลชน

โดยการนัดสื่อมวลชนเพื่อพบปะเปนคร้ังคราว  
  2.2 การเยี่ยมเยียนส่ือมวลชน เพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหกับผลิตภัณฑ 
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  2.3 การแจกของตัวอยางแกส่ือมวลชน 
  2.4 การสรุป (แนะนํา) ขาวสารแกส่ือมวลชน ในการจัดงานใดงานหนึ่ง 
      3. การจัดกิจกรรมพิเศษ  
        3.1 การจัดประกวด 
        3.2 การจัดแขงขัน 
        3.3 การจัดรายการบันเทิงรูปแบบตาง ๆ  
        3.4 การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน 
        3.5 การจัดงานวันฉลองตาง ๆ  

    ธงชัย  สันติวงษ (2539: 120-134) กลาวถึงกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑการบริการคือ 
การสรางชื่อเสียงและภาพพจน การสรางลักษณะเฉพาะพิเศษ ในกลยุทธกําหนดราคา จะตองคํานึงถึง
อุปสงคหรือความตองการในแตละชวงตนทุน 

       กลยุทธราคามี 4 วิธีคือ  
                4.1 การกําหนดราคาไวในระดับสูงในชวงเริ่มแรกที่สินคาเขาสูตลาด และมีการดําเนินการ
จัดทําการสงเสริมการตลาดมาก ๆ  
                4.2 การกําหนดราคาแบบเจาะตลาด โดยตั้งราคาต่ําในชวงแรก ซ่ึงตรงขามกับวิธีแรก 
                4.3 การกําหนดราคาเพื่อขจัดคูแขงขัน คือมีการตั้งราคาต่ํากวาทุน และ  
                4.4 กําหนดราคาเพื่อใหแขงขันได โดยพยายามยึดถือนโยบายใหเปนราคาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกับคูแขงขัน 

        สําหรับกลยุทธการจัดจําหนายหรือชองทางการจัดจําหนาย สามารถทําไดโดยผานตวัแทน
จําหนายและคนกลาง ผูคาสง ผูคาปลีก หรือลูกคา ซ่ึงการจัดจําหนายในแตละวิธีมีวิธีการดําเนินการ
แยกยอยที่ตาง ๆ กันในรายละเอียดกลยุทธการสงเสริมการตลาด อาศัยเคร่ืองมือโดยการโฆษณา การ
สงเสริมการขาย  การขายโดยพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ ทั้งนี้การจะเลือกใชเครื่องมือแต
ละวิธี ขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ลักษณะของผลิตภัณฑเงินทุนเปนตน 
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               2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด 
    สวนประสมการตลาด (Marketing Mix: 4 Ps) สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ, 2541) ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 
    2.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหพึง
พอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา 
บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา 
(Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

2.1.1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) 
2.1.1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 

เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
2.1.1.3 กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
2.1.1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะ

ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

2.1.1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ  
   2.1.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตนทุน (Cost) ของลูกคา 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคา
สูงกวาราคาจึงจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง คุณคา ที่รับรู (Perceived 
Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวา
ราคาของผลิตภัณฑนั้น ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ การแขงขัน และปจจัยอ่ืน ๆ  
   2.1.3 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย 
(Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonperson Selling) เครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกเครื่องมือ
ส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมที่
สําคัญ คือการโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ (หรือ) 
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ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณาจะ
เกี่ยวของกับ กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics)กลยุทธส่ือ (Media Strategy)การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปน
กิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานจะเกี่ยวของกับ  กลยุทธการขายโดยใช
พนักงานขาย (Personal Selling Strategy) การจัดการหนวยงานขาย (Sales Force Management) 
        การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถกระตุนความ
สนใจ ทดลองใช หรือการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง  
                   การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

       1. การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค  
       2. การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง 
       3. การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย  

                  2.1.4 การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ไดแกสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
    2.1.4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด
จําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

   2.1.4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Marketing Logistics) หมายถึง 
กิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 1 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
(ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541:16) 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ (Product) 
 

- สินคาใหเลือก 
- คุณภาพสินคา 
- ลักษณะ 
- ตราสินคา 
- การบรรจุหีบหอ 
- ขนาด 
- บริการ 
- การรับประกัน 
- การรับคืน 
- ฯลฯ 

ราคา (Price) 
 

- ราคาสินคา 
- สวนลด 
- ฯลฯ 

ตลาดเปาหมาย 
(Target market) 

 

ความตองการและ

พฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่เปน

เปาหมาย 

การจัดจําหนาย (Place) 
 

- ความครอบคลุม 
- การเลือกคนกลาง 
- ทําเลที่ต้ัง 
- ฯลฯ 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 

- การโฆษณา 
- การขายโดยใชพนักงานขาย 
- การสงเสริมการขาย 
- การใหขาวและ

ประชาสัมพันธ 
- การตลาดทางตรง 
- ฯลฯ 
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   2.2 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดบริการ 
    ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2542:59) ไดกลาววา เร่ืองของสวนผสมทางการตลาดของแหลง
ทองเที่ยวสามารถแยกไดดังนี้ 

              2.2.1 ผลิตภัณฑ สวนผสมผลิตภัณฑของแหลงทองเที่ยวไดแก 
 ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว (Tourist Attractions) ที่ไดรับการพิจารณาและไดรับการเลือกสรร
วาอยูในความสนใจของนักทองเที่ยว เชน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม สถานที่
พักผอนหยอนใจทางธรรมชาติ และเหตุการณสําคัญ หรือโอกาสพิเศษ โดยจําแนกอยางละเอียดวา แต
ละประเภทมีอะไรบาง อยูในที่ใด มีความแปลกแตกตางกันอยางไรบางการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
เสนทางการเดินทาง  ยานพาหนะ โครงสรางพื้นฐาน การควบคุมการเดินทาง และยานพาหนะเขา
ออก ระยะเวลา ความถี่ในการใหบริการ อัตราและการเก็บคาผานทาง การเขาถึงแหลงทองเที่ยวเปน
ปจจัยที่สําคัญตอราคาคาเดินทางดวย ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ ณ แหลงทองเที่ยว ไดแก 
ที่พักแรม ภัตตาคาร การคมนาคมขนสงในทองถ่ิน สินคาอุปโภคตาง ๆ ฯลฯกิจกรรมการทองเที่ยว
และกีฬา เชน สกี กอลฟ เรือใบ การใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว เจาหนาที่ บุคลากรที่ใหบริการ 
ชมรม หรือ สมาคมที่เกี่ยวของ ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว สามารถสรางการรับรู  ความเขาใจ 
และความคาดหวังใหแกนักทองเที่ยว ภาพลักษณและการคาดหวังเกิดจากประสบการณของ
นักทองเที่ยว และการไดยินไดฟงจากสื่อมวลชน ซ่ึงมักจะเปนภาพในอดีตมากกวาปจจุบัน และคงอยู
ในจิตใจของนักทองเที่ยวตลอดเวลา ภาพลักษณจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ของนักทองเที่ยวมาก ถายังมีภาพลักษณที่เปนลบ ผูประกอบธุรกิจในแหลงทองเที่ยว ตองปรับปรุง
คุณภาพของสินคาและบริการ เผยแผขอมูลขาวสารที่ถูกตอง  ตลอดจนความเอาใจใสและความ
รวมมือของประชาชนในทองถ่ินเพื่อสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว 

          2.2.2 ราคา ราคาคาบริการในแหลงทองเที่ยวมีหลายระดับ ไมสามารถกําหนดไดวา
ราคาใดถูกตองเหมาะสมที่สุด เนื่องจากผูประกอบธุรกิจพยายามสรางความแตกตางในตัวสินคาและ
บริการเพื่อดึงดูดลูกคาเปาหมายตางกลุมกัน เชน ในแหลงทองเที่ยวที่เดียวกัน นักทองเที่ยวจะจายคาที่
พักตาง ๆ กัน เพราะเลือกใชที่พักแรมตางประเภทกัน มีทั้งพักในโรงแรม รีสอรท และแคมป 
นอกจากนี้ ราคายังแตกตางกันตามฤดูกาล ลักษณะของผลิตภัณฑ และอัตราและเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ 
                    2.2.3 ชองทางการจัดจําหนายโดยศูนยขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว สํานักงานการ
ทองเที่ยวในทองถ่ิน ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในทองถ่ิน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว  

        2.2.4 การสงเสริมการตลาด เปนไปในลักษณะสงเสริมและเผยแพรภาพลักษณ 
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ ความรวมมือในการอนุรักษเพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
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ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Eco-tourism) มากขึ้น โดยการเลือกใชสวนผสมการสงเสริมการตลาดทั้ง 4 
ประเภท คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการสงเสริมการขาย ตาม
ลักษณะนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย  

        คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อกและ ลอเรน ไรท, การตลาดบริการ. แปลโดย อดุลย จาตุรง
คกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546, หนา 12-14) ไดใหความหมาย ของการ
บริหารบริการแบบผสมผสาน (The Eight Components of Integrated Service Management) ไวดังนี้ 
เมื่อพิจารณาทางการตลาดของสินคาที่ผลิตจากอุตสาหกรรม  โดยปกตินักการตลาดยึดถือ
องคประกอบของกลยุทธเบื้องตน 4 ประการคือ P-Product (ผลิตภัณฑ) P-Price (ราคา) P-Place (ชอง
ทางการจําหนาย) และ P-Promotion (การสงเสริมการตลาดหรือการสื่อสาร) กลาวโดยรวมแลวทั้ง 4 
จําพวกหมายถึง 4Ps ของสวนผสมทางการตลาด แตอยางไรก็ตามจากลักษณะเดนพิเศษของการ
ใหบริการที่กลาวมานั้น ทําใหจําเปนตองรวมองคประกอบทางดานกลยุทธอ่ืน ๆ เขาไวดวนในกล
ยุทธการบริการ นั่นคือ มีการใช “8Ps” ในการบริหารการบริการแบบผสมผสานหรือบูรณการ ซ่ึง
อธิบายถึงตัวแปรในการตัดสินใจ 8 ประการที่ผูบริหารองคการ ที่จําหนายบริการตองพิจารณา  

1. องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Element) ผูบริหารจะตองพิจารณาผลิตภัณฑ
ทั้งผลิตภัณฑหลัก (Core Product) และองคประกอบเสริมในสวนที่เปนบริการควบคูกับตัวผลิตภัณฑ 
โดยสิ่งที่ผูบริหารตองพิจารณา คือ ผลิตภัณฑตองสอดคลองกับความตองการของลูกคา และ
ผลิตภัณฑของคูแขงขันทําไดดีมากนอยเพียงใด 

2. สถานที่,ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) และเวลา (Place, Cyberspace and Time) ใน
การสงมอบองคประกอบของสินคา ไปสูลูกคานั้นตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจทั้งในเรื่องเวลาและ
สถานที่  รวมไปถึงชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงเปนไดทั้งชองทางทั่วไปและใชอิเลคทรอนิคส  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับรูปแบบของผลิตภัณฑบริการที่สงมอบ บริการสงขาวสารขอความและอินเตอรเน็ท  
(Internet) ชวยใหขอมูลผาน ไซเบอรสเปซ(Cyberspace-การไมมีสถานที่ที่พบเห็นได จึงมีการใช
ส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสแทน) ไปยังลูกคาในเวลาที่ตองการโดยผานโทรศัพทและคอมพิวเตอร 
บริษัทอาจสงมอบผลิตภัณฑบริการถึงลูกคาโดยตรง หรือใชการผานตัวการซึ่งเปนองคกรอ่ืนได เชน 
รานคาปลีกซึ่งเปนของบริษัทอื่น โดยจะไดรับคาธรรมเนียมหรือเปอรเซ็นจากราคาขายและการติดตอ
จากลูกคา ส่ิงสําคัญที่ถือเปนกลยุทธในดานบริการไดแก ความรวดเร็ว และความสะดวก ซ่ึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ลูกคาคาดหวังจะไดรับ 

3. กระบวนการ (Process) ในการสรางและสงมอบสินคาองคประกอบของผลิตภัณฑ
ไปยังลูกคานั้น  ยังตองมีการออกแบบและจัดขบวนการในเชิงปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการนั้นสามารถอธิบายไดวา  เปนวิธีการและลําดับขั้นตอนซึ่งระบบบริการตองดําเนินไป 
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กระบวนการผลิตและบริการที่ออกแบบมาไมดีมักจะสรางความไมพอใจใหลูกคา เนื่องจากอาจมี
ความลาชา  มีขั้นตอนมาก และมีประสิทธิภาพในการบริการต่ํา ในขณะเดียวกันกระบวนการผลิต
บริการที่ไมดีก็สงผลกระทบแกพนักงานที่ใหบริการลูกคา ( Front Line Staff) ในการทํางาน ส่ิง
เหลานี้จะสงผลถึงคุณภาพของผลผลิตในการบริการและความลมเหลวในการบริการในที่สุด  

4. ผลผลิตและคุณภาพ (Produce) องคประกอบเหลานี้โดยมากมักจะพิจารณาแยกกันที
ละสวนแตไมควรพิจารณาองคประกอบเหลานี้แยกกันโดยเด็ดขาด การปรับปรุงผลผลิตเปนสิ่งจําเปน
ที่จะทําใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพ  แตผูบริหารตองระวังไมใหมีการลดคุณภาพและระดับ
บริการลงอยางไมเหมาะสมจนลูกคาเกิดความไมพอใจ  คุณภาพของบริการตามที่ลูกคากําหนดเปนสิ่ง
สําคัญ  ซ่ึงจะทําใหเห็นความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ ธุรกิจจําเปนตองมีการรักษาระดับบริการ  เพื่อ
สรางใหผูบริโภคพอใจและเกิดความภักดีในการใชบริการ อยางไรก็ดีการลงทุนปรับปรุงคุณภาพโดย
ปราศจากความเขาใจถึงตนทุนที่เพิ่มขึ้นและรายไดที่เพิ่มขึ้น  อาจทําใหบริษัทมีความสามารถในการ
ทํากําไรพรอม ๆ กับมีความเสี่ยงสูงในเวลาเดียวกัน 

5. บุคคล (People) ผลิตภัณฑบริการทั้งหลายขึ้นอยูกับการที่บุคคลปฏิบัติตอบตอกันทั้ง
สองฝาย(Interaction) คือ ระหวางลูกคากับพนักงานของบริษัท (เชน การตัดผมหรือทานอาหารใน
ภัตตาคาร) สภาพของการปฏิบัติตอบตอกันของทั้งสองฝายมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในดาน
คุณภาพของบริการเปนอยางมาก ลูกคามักตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่เขารับจากการประเมิน
บุคคลที่เปนผูใหบริการ บริษัทที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักทุมเทความพยายามอยางมากกับการ
รับและคัดเลือกพนักงาน  การฝกอบรม การจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีหนาที่ติดตอ
โดยตรงกับลูกคา 

6. การสงเสริมตลาดและการใหการศึกษาลูกคา  (Promotion) ไมมีโปรแกรมการตลาด
ใดจะสําเร็จลงไดโดยปราศจากโปรแกรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ องคประกอบนี้มีบทบาทที่
สําคัญ 3 ประการ ไดแก ใหขาวสารและคําแนะนําที่จําเปน จูงใจกลุมเปาหมายใหเห็นถึงความดีของ
ผลิตภัณฑ และสงเสริมลูกคาใหกอปฏิกิริยาเมื่อถึงเวลาอันควร  ในการตลาดบริการการสื่อสาร
สวนมากมีลักษณะคลายการอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมลูกคาใหม  บริษัทอาจตองใหความรูแก
ลูกคาเกี่ยวกับคุณประโยชนของบริการ  สถานที่และเวลาที่จะการใชบริการ รวมถึงวิธีการเขารวมใน
กระบวนการสงมอบบริการอยางไดผล การสื่อสารอาจทําโดยตัวบุคคล เชน พนักงานขาย ผูใหการ
ฝกอบรม  หรือผานสื่อตาง ๆ เชน ทีวี หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ และ เวปไซค  (Web site) 

7. หลักฐานที่เปนตัววัตถุ รูปรางของตัวตึก  สวนหยอม พาหนะ เฟอรนิเจอรตกแตง 
เครื่องมือ สมาชิกที่เปนพนักงาน ปาย วัสดุส่ิงพิมพ และส่ิงเราที่มองเห็นดวยตาเปลา ทั้งหมดนี้เปน
หลักฐานเสริมที่มองเห็นได และแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษัท ธุรกิจดานบริการ 
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จําตองบริหารหลักฐานที่เปนตัววัตถุอยางรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอยางแรงตอความ
ประทับใจและความรูสึกของลูกคาได  ในบริการที่มีองคประกอบที่จับตองได ยกตัวอยาง เชน ในการ
ประกันภัยอาจตองทําการโฆษณาเพื่อสรางสัญลักษณที่ส่ือความหมายในการคุมครอง ไดแก รมอาจ
เปนสัญลักษณแหงความคุมครอง รวมถึงการใชสัญลักษณ ปอมปราการอาจหมายถึงมั่นคง ปลอดภัย 

8. ราคาและคาใชจายอื่นของผูใชบริการ (Price) องคประกอบนี้ช้ีใหเห็นถึงการบริหาร
คาใชจายที่เกิดขึ้น เนื่องจากลูกคาไดรับคุณประโยชนจากผลิตภัณฑ ในรูปบริการ ความรับผิดชอบไม
จํากัด อยูที่งานการตั้งราคาเพื่อสรางราคาขายแกลูกคาเทานั้น ซ่ึงก็รวมถึงการตั้งกําไรจากการคาและ
ตั้งขอตกลงเกี่ยวกับสินเชื่อดวย นอกจากนั้นผูจัดการบริการยังตองตระหนักถึงทางปฏิบัติเพื่อหาวิธี
ลดตนทุนและสิ่งอื่นที่ลูกคารับภาระไวในการซื้อ และสงผลใหเกิดใชบริการนอยลง ตนทุนเหลานี้
รวมถึงคาใชจายทางการเงิน เวลา ความพยายามในรูปวัตถุและจิตใจ รวมไปถึงประสบการณของ
ลูกคาในอดีตที่อาจจะเปนลบหรือไมพอใจตอรูปแบบบริการก็ได  

   สรุปไดวา กิจกรรมทางการตลาดเปนเรื่องที่มีสวนเกี่ยวของในงานวิจัยกลยุทธทาง
การตลาดของผูประกอบการแพเธค อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางมาก จากลักษณะเดน
พิเศษของการใหบริการของผูประกบการแพเธคนั้น ทําใหจําเปนตองรวมองคประกอบทางดานกล
ยุทธอ่ืน ๆ เขาไวดวนในกลยุทธการบริการ นั่นคือ มีการใช “8Ps” ในการบริหารการบริการแบบ
ผสมผสานหรือบูรณการเนื่องจากมีสวนสนับสนุนใหนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลสถานที่ ปายโฆษณา
ช่ือ สัญลักษณประจําแพ การใหบริการเสริมอื่น ๆ เชน อาหาร เครื่องดื่ม การเดินทางราคาที่พักหรือ
ชวงของการลดราคาตามเทศกาลตางๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่นับวาเปนการสนับสนุนการทองเที่ยว
แพเธคในจังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางยิ่ง  
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 3.  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจทองเที่ยว และ อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
                อุตสาหกรรมทองเที่ยว (Tourism Industry) ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ที่เกี่ยวของ
โดยตรง ไดแก ธุรกิจดานขนสง ธุรกิจดานที่พักและอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจการคาของที่
ระลึก ธุรกิจเหลานี้จะขายบริการแกนักทองเที่ยวโดยตรง สวนธุรกิจที่เกี่ยวของทางออมไดแก การ
ผลิตสินคาเกษตรกรรม การผลิตหัตถกรรมพื้นบาน เปนตน สําหรับแนวคิด เกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว ที่
จะกลาวในที่นี้จําแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้  
       3.1 ความสําคัญของการทองเที่ยว 
          3.1.1 การทองเที่ยวมีความสําคัญตอดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสําคัญดาน
เศรษฐกิจของประเทศการทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศมากเปนอันดับ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายไดจากสินคาออกอื่นๆ นอกจากนี้รายรับสุทธิในรูปของเงินตราตางประเทศจาก
อุตสาหกรรมทองเที่ยวยังมีสวนชวยใหดุลชําระเงินของประเทศดีขึ้นรายไดจากการทองเที่ยวจะมีผล
ทบทวีคูณในการสรางรายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสวนรวมของ
ประเทศมีคาทวีกวาสองเทาตัวการทองเที่ยวกอใหเกิดการหมุนเวียน  และการกระจายรายไดไปสู
ภูมิภาคเมื่อเกิดการเดินทางทองเที่ยวเขาไปถึงแหลงทองเที่ยวในชนบทการพัฒนาความเจริญก็จะไป
ถึงภูมิภาคนั้นๆกอใหเกิดการสรางสรรคส่ิงใหมๆในทองถ่ิน เชน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา ส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆมีผูลงทุนในหลายๆรูปแบบทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ อยาง
กวางขวาง เปนการสรางรายไดสูประชาชนอยางแทจริงการทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิด
การผลิต และนําเอาทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในอัตราที่สูง
ในรูปของการผลิตสินคาพื้นเมืองและสินคาของที่ระลึก ตลอดจนบริการในทองถ่ินนั้นๆการ
ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตขายไดทุกเวลาสุดแลวแตความเหมาะสม
และความสามารถของผูขายการทองเที่ยวชวยกระตุนให เกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียน
ภายในประเทศทําใหเกดการสรางงาน สรางอาชีพของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เปนการลด
การวางงาน ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงสงผลใหรัฐบาลมีรายไดในรูปของภาษีอากรประเภทตาง ๆ  

         3.1.2 ความสําคัญของการทองเที่ยวตอสังคม การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริม
ความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิดสันติภาพ ความเปนมิตรไมตรีและความเขาใจอันดีระหวาง
เจาของบานและผูมาเยือนการทองเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญทางสังคมใหเกิด
แกทองถ่ิน ทําใหมีการกอสรางสิ่งใหมๆ มีการลงทุนเพิ่มทางดานผลผลิตเพื่อรองรับการบริการแกผู
มาเยือนทองถ่ิน ทําใหประชาชนมีรายไดจากการมีงาทํา จึงทําใหอยูดีกินดีมีความสุขโดยทั่วกันการ
ทองเที่ยวกอใหเกิดการอนุรักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมกอใหเกิดความภาคภูมิใจ 
ความสํานึก และตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาเอกลักษณของชาติ 
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กอใหเกิดความรูสึกหวงแหนและรักผืนแผนดินที่อยูอาศัยของตนการทองเที่ยวชวยขจัดปญหาความ
แตกตางระหวางเมืองกับชนบท ชวยขจัดปญหาการหลั่งไหลและเคลื่อนยายเขามาหางานทําและเสี่ยง
โชคในเมืองของประชาชนในชนบทการทองเที่ยวชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนรูจักใชทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิตและประดิษฐส่ิงของเครื่องใชในรูปของสินคาพื้นเมือง 
และของที่ระลึกไวขายผูมาเยือน เปนการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น 

         3.1.3 ความสําคัญของการทองเที่ยวตอการเมืองการเดินทองเที่ยวกอใหเกิดความรูสึก
ถึงความมั่นคงปลอดภัย เพราะการที่นักทองเที่ยวจะเลือกเดินทางไปเยือนที่ใด ที่นั้นจะตองมีความ
ปลอดภัยเพียงพอการทองเที่ยวเปนวิถีทางที่มนุษยตางสังคมจะไดพบปะรูจักทําความเขาใจกันการ
เดินทางไปมาหาสูกันภายในประเทศทําใหไดรูจักคุนเคย รูปญหา พึ่งพาอาศัยกัน เปนการสรางความ
รักความสามัคคีสมานฉันทของคนในชาติในทํานองเดียวกัน การเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศ
จะเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสรางความเขาใจอันดีที่จะนําไปสูความเปนเพื่อนรวมโลกที่จะ
ชวยสรางสรรคสัมพันธไมตรี และความสงบสันติสุขในโลก 
     3.2 ประเภทการทองเที่ยวประเทศไทยเปนแหลงที่อุดมไปดวยทรัพยากรการทองเที่ยวซ่ึง
หมายถึงสถานที่ทองเที่ยว กิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงอารยะธรรมทองถ่ินที่
มีลักษณะเดน ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได ทรัพยากรการทองเที่ยวอาจแยกตามลักษณะและ
ความตองการของนักทองเที่ยวได 3 ประเภท คือ 
             3.2.1 ประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไดแก 
ภูเขา น้ําตก ถํ้า น้ําพุรอน บอน้ํารอน เขตรักษาพันธสัตว สวนสัตว อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวน
รุกขชาติ ทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ เขื่อน อางเก็บน้ํา แหลงน้ําจืด (หวย หนอง คลอง บึง) 
ตัวอยาง แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของไทย เชน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท น้ําตกทีลอซู 
เขื่อนรัชประภา ภูกระดึง เปนตน 
   3.2.2 ประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน และปูชนียสถาน เปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดีหรือ ปูชนียสถาน ไดแก วัด โบราณสถาน 
อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน กําแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย และ
อนุสรณสถาน ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย เปนตน 
  3.2.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่
อีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะของพิธีงานประเพณีความเปนอยู วิถีชีวิต (เชน หมูบานชาวเขา สภาพชีวิต
ในชนบท) ศูนยวัฒนธรรมสินคาพื้นเมือง ไร สวน พืช ผัก ผลไม เชนตลาดน้ําดําเนินสะดวก งานชาง
จังหวัดสุรินทร ประเพณีงานบวชลูกแกวจังหวัดแมฮองสอน เปนตน 
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       3.3 ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว  ปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงเสริมใหมีการขยายตัว
ของการเดินทางทองเที่ยว  และกอนที่จะกอใหเกิดการเดินทาง มีอยูสองประการคือ สภาพเอื้อตอการ
ทองเที่ยว (Enable Condition หรือ Travel Facilitator) และแรงจูงใจเพื่อการทองเที่ยว (Travel 
Motivation) สําหรับสถานภาพการเอื้อเอื้อเฟอเพื่อการทองเที่ยวนั้น เปนเงื่อนไขที่จะทําใหผูคน
สามารถเดินทางทองเที่ยวไดแก เวลา (Time) และรายได (Income) สําหรับเรื่องปจจัยเวลานั้น 
สามารถอธิบายไดโดยงายวาคนเราจะเดินทางทองเที่ยวไดนั้นจําเปนตองมีเวลาวางพอเสียกอน  
สําหรับเรื่องรายไดนั้นเปนปจจัยสําคัญมาก เพราะถาขาดรายไดก็ไมสามารถจะเดินทางได แตคําวา
รายไดนี้นาจะหมายถึงรายไดหลังจากหักรายจายที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน ที่อยูอาศัย อาหาร 
เส้ือผา หรือ คาใชจายที่จายเพราะความเจ็บไขไดปวยเสียกอนเหลือเทาใดแลวจึงนําเอาไปใชจายใน
การทองเที่ยว รายไดตรงนี้จึงเปนรายไดหลังหักคาใชจายแลว (Disposable Income) สรุปไดวา ทั้ง
เวลาและรายไดจะเปนมูลเหตุปจจัยใหเกิดการทองเที่ยวได สวนแรงจูงใจเพื่อการทองเที่ยว (Travel 
Motivation) เปนแรงกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวที่สําคัญคือ การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ที่
เหมาะสมตางๆ(Travel Facilities) ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จะกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวที่สําคัญคือ 
การขนสง ซ่ึงมีความสําพันธกับการทองเที่ยวแบบแยกกันไมออก นักเดินทางตองการ การขนสงที่ 
รวดเร็ว ปลอดภัย มีความสุขสบาย และราคาพอที่ทําใหสามารใชบริการได ถาราคาแพงเกินไป แรง
กระตุนก็จะนอยลง ในอดีตกอนถึงศตวรรษที่ 19 การขนสงไมอยูในสภาพที่ปลอดภัย ไมรวดเร็ว และ
ราคาคอนขางแพง จึงไมสามารถกอใหเกิดการขยายตัวของการทองเที่ยวในอัตราที่นาพอใจได กอนที่
จะมีการนํารถปรับอากาศ (Coach) มาใชมีการนําเกวียนมาบรรทุก (Carrier’s Wagon) ซ่ึงเดินทางได
ชามาก เชนระยะทางจากพระนครศรีอยุธยาไปถึงสุโขทัยเปนระยะทางสั้นๆใชเวลาเปนสัปดาห 
นอกจากเกวียนจะเดินทางไดชามากแลว ถนนสวนมากจะอยูในสภาพที่ทรุดโทรม เพราะอยูในฤดูฝน
ลอเกวียนจะบดกับถนนจนกระทั่งกลายเปนทะเลโคลน การเดินทางโดยเกวียนนอกจากจะไมสะดวก
แลวยังไมปลอดภัยอีกดวยอยางไรก็ตามเมื่อถึงศตวรรษที่ 18 มีการประดิษฐรถมา (Stage Coach) ซ่ึง
ทําใหการเดินทางมีความรวดเร็ว และประหยัดเวลาลงไดมาก การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางซึ่ง
เคยใชเวลานับเปนวันๆ ก็เหลือเพียงเปนชั่วโมงเทานั้น อยางไรก็ตาม แมจะมีการปรับปรุงยานพาหนะ
ใหมีความเร็วข้ึนแลวก็ตาม แตถนนก็มีสภาพที่ทรุดโทรมอยู จนกระทั่ง ในปพ.ศ. 2060 ไดมีการ
ปรับปรุงราดผิวถนนเรียบกวาเดิม การเดินทางก็สะดวกสบายมากขึ้น เมื่อถึงยุคของรถไฟ ความ
สะดวกรวดเร็วในเรื่องการเดินทางจึงเริ่มเปนเรื่องจริง ราคาของการเดินทางโดยรถไฟก็อยูในฐานะที่
คนสวนใหญสามารถจะใชบริการได  ทําใหการทองเที่ยวขยายตัวอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด
แรงจูงใจในการทองเที่ยวท่ีมีความสําคัญเทาเทียมกับการขนสงคือที่พัก (Accommodation) เมื่อมี
ระบบขนสงรถมาและรถขนสงไปรษณีย แลวจึงมีแรงผลักดันใหเกิดการสรางที่พักอาศัยตามสถานที่
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รายทางตางๆมากมายโดยเริ่มตนดัดแปลงใหมีที่พักมนรานเหลา (Ale-House) กอน ตอมายังมีการ
สรางโรงนอนหรือโรงเตี้ยม (Inn) กันมากมาย สําหรับเมืองเล็กๆที่อยูหางไกล ไมสามารถสรางธุรกิจ
ที่พักอาศัยได ก็จะผลักดันใหเมืองที่เปนศูนยกลางในยุโรป เชน ลอนดอน และนิวยอรกกลายเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยว นักธุรกิจและนักเดินทางจะเดินทางเขาเมืองดังกลาวมากขึ้น สรุปไดวา
แรงจูงใจทองเที่ยวในสมัยกอนอยูที่ระบบการขนสง กาคมนาคม และการพัฒนาเรื่องที่พักอาศัยใน
อดีตแมจะไดมีการพัฒนาการทองเที่ยวเปนขั้นตอนไปบางแลวก็ตาม แตปญหาบางอยางก็ยังคงอยู 
เชน  ปญหาสุขอนามัย  ความเสียงตอโรคภัย  และความไมสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
นักทองเที่ยวจําเปนตองขนเงินไปกับตัวเองจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดอันตรายได การออก
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ยังไมคอยสะดวก ยกเวนกรณีของพอคา หรือนักธุรกิจถาจะ
พิจารณาใหดีแลวปจจัยที่จะกอใหเกิดการเดินทางทั้งสองปจจัยมีลักษณะแตกตางกัน กลาวคือปจจัย
เอื้อตอการเดินทางทองเที่ยว (Enable Condition) ที่มีปจจัยเวลา และรายไดเปนตัวเรงใหเกิดการ
เดินทางเติบโตเรงเรานักทองเที่ยวที่มีศักยภาพอยูแลวใหออกเดินทางนั้นเปนการเรงเราจากภายนอก 
และปจจัยแรงจูงใจเพื่อการทองเที่ยว (Travel Motivation) อันไดแกส่ิงอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสม ความปลอดภัย สุขอนามัย จะมีอิทธิพลมากกวา เพราะเปนแรงผลักดันจากภายในอัน
กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเดินทางทองเที่ยววาจะสะดวกหรือไม ปลอดภัยหรือไม หรือเสี่ยงตอ
โรคภัยไขเจ็บหรือไม ถาผูคนมีทัศนคติดังกลาวในทางที่ดีและแนใจในปจจัยเรงเราแลว ก็จะผลักดัน
ใหเกิดความตองการในการเดินทาง นอกจากแรงกระตุนดังกลาวจะผลักดันจากภายในแลว ส่ิงที่สง
เสริมใหเกิดแรงกระตุนที่ดีมากอยางหนึ่งก็คือการเตือนใหนักเดินทางตระหนักถึงสุขอนามัย การให
การศึกษาในการเดินทาง และการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในถิน่หรือ
ประเทศอื่น ปจจัยทั้งสองตัวที่เปนปจจัยภายนอกและภายในดังกลาวจะเปนตัวเพิ่มโอกาสใหเกิดการ
เดินทาง และสรางความตองการในการเดินทางในที่สุด 
    3.4  บทบาทของรัฐบาลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยว มีหลายๆแนวทางที่รัฐบาล
สามารถสนับสนุน และผลักดันความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศ เชน การ
สนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุน การใชกลไกของรัฐในการผลักดันเอกชนใหมีการผลิตสินคาและ
บริการเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวรวมถึงการผลิตโดยรัฐบาลเพราะเนื่องจากการ
ทองเที่ยวมีความเกี่ยวพันกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศ บางสวนจึงเปน
หนาที่ของรัฐโดยตรงที่จะทําการตัดสินใจในการใชทรัพยากรของชาติหรือการสรางปจจัยส่ิงอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนแกสังคม บทบาทและหนาที่ของรัฐบาลโดยทั่วไปในดานการทองเที่ยว
ไดแก 
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            3.4.1 การศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประเทศ รวมถึงการเก็บ
เกี่ยวขอมูลและสถิติในเรื่องที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อประโยชนทั้งการวิจัยและการกําหนดนโยบาย 
ทางการทองเที่ยวของประเทศ 

3.4.2 จัดทําหรือสนับสนุนการจัดการทําการศึกษา หรือวิจัยดานการตลาดการ
ทองเที่ยวเพื่อกําหนดศักยภาพในพื้นที่ตลาดที่จะดําเนินการสงเสริมและเผยแพร 

  3.4.3 การสํารวจทัศนคติและความประทับใจของนักทองเที่ยวจากตางประเทศตางๆ
เพื่อนําเปนขอมูลประกอบการดําเนินการสงเสริมและเผยแพรใหสอดคลองกับควาสนใจและความชืน่
ชอบของนักทองเที่ยวในแตละประเทศ หรือแตละตลาด 
  3.4.4 วางแผนและกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับแนวทางที่ 2 
และ 3 รวมถึงการวางแผนการใชที่ดิน และแผนกายภาพเพื่อกําหนดศักยภาพในการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากรลงไปในพื้นที่ตางๆ เพื่อการทองเทียวรวมถึงการเสนอแนะใหหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวพิจารณาและใหการสนับสนุนการทองเที่ยว 
  3.4.5 มีการประเมินอุปทานทางการทองเที่ยวดานตางๆ โรงแรม และที่พักอาศัย
ภัตตาคาร และรานอาหาร ความสะดวกสบายดานตางๆโครงสรางปจจัยพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว
ตางๆ ทั้งนี้ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาใหมีความสมดุลกับอุปทานทางการทองเที่ยวในระยะสั้น
และในระยะยาว 
  3.4.6 ดําเนินการทางดานการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมและ
เผยแพร การทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  3.4.7ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการผลิตหรือฝกอบรมบุคลากรเพื่อให
บริการทางการทองเที่ยวดานตางๆ 
  3.4.8 ออกกฎหมายควบคุมและบังคับใชกฎหมายในเรื่องตาง ที่เกี่ยวของหรือเปน
องคประกอบในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อผลประโยชนในตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเอง
และเพื่อผลประโยชนโดยสวนรวมของประเทศ 
  3.4.9 เปนหนาที่ของรัฐบาลโดยตรงที่ตองดําเนินการจัดสรรโครงสรางปจจัยพื้นฐาน
ในพื้นที่ตางๆ เพื่อความเจริญเติบโตของการทองเที่ยว 

   สรุปไดวา  การที่ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยวเขามาพิจารณาถึงการทองเที่ยวมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี กอใหเกิดรายไดเขาสูประชากรในทองถ่ิน และจงัหวดั
กาญจนบุรี นอกจากนั้นยังกอใหเกิดมิตรไมตรีระหวางเจาของบานและผูที่มาทองเที่ยว ประเภทของ
การทองเที่ยวแบงออกเปน ประเภทตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
สําหรับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว มี 2 ประการคือ สภาพเอื้อตอการทองเที่ยว และแรงจูงใจ
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เพื่อการทองเที่ยว ซ่ึงบทบาทของภาครัฐบาลจะตองทําหนาที่ที่เปนผูใหการสนับสนุนและผลักดันให
เกิดการทองเที่ยวภายในประเทศและสามารถควบคุมใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว                                                                                                       
                 ในการพิจารณาองคประกอบ ของคําวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาจพิจารณาเปนได 2 
ลักษณะ ดังนี ้

   3.5  ในลักษณะของกระบวนการผลิต ในระบบของอุตสาหกรรมทั่วไป กลาวคือ มี 
          3.5.1 โรงงาน ไดแก อาณาบริเวณที่นักทองเที่ยวเดินทางไปเยือน เปนบริเวณที่เขาถึง

ไดยาก มีสถานที่พักผอน และ บริการที่สะดวกพอสมควรสําหรับการพักอยูช่ัวคราว 
          3.5.2 วัตถุดิบ ไดแก ทรัพยากรทองเที่ยวที่ชักจูงใจใหนักทองเที่ยวสนใจมาชม 
          3.5.3 การลงทุนสราง โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน ถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา 

ฯลฯ การลงทุนสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตาง ๆ เชน ที่พัก รานอาหาร สถานที่พักผอน
หยอนใจ เปนตน 

           3.5.4 การใชงานสาธารณูปโภคตาง ๆ การผลิตสินคา และการบริการ 
           3.5.5 ผลผลิต ไดแก บริการของธุรกิจที่ประกอบกันเปน อุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน 

โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนําเที่ยว เปนตน 
            3.5.6 การสงเสริมการขาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ ใหผลิตผลเปนที่รูจัก

แพรหลาย มีการรณรงคใหเกิดความตองการซื้อผลิตผลเหลานี้ ทั้งจากภายในและนอกประเทศ จะเหน็
ไดวาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดเปรียบอุตสาหกรรมอื่นๆ ตรงที่วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะไม
ส้ินเปลืองสูญหาย หากมีมาตรการควบคุมปองกันดวยการวางแผนพัฒนาอยางมีระบบ ทั้งยังไมตอง
ลงทุนดานการขนสงเพื่อนําผลผลิตออกไปขาย แตผูซ้ือจะเดินทางมาซื้อถึงที่ จึงกลาวไดวา การ
ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีปลองควัน ที่ลง ทุนไมมากแตผลตอบแทนสูง 

     3.6 ในลักษณะภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  เปนอุตสาหกรรมใหบริการที่มี
ความเจริญเติบโตขยายตัวอยางรวดเร็ว ในทุกทวีปของโลก มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางจาก
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาประเภทอื่น ๆ บริการหรือสัมผัสกับแหลงทองเที่ยว ณ ถ่ินที่ตั้งของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เพราะไมสามารถจะสั่งเอาแหลงทองเที่ยวมาบริโภค ณ ถ่ินที่อยูของตนเอง
เหมือนผลิตภัณฑสินคาประเภทอื่นได จึงทําใหมีกระบวนการในระบบการใหบริการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยว (Tourism Service System) อันไดแก การบริการขอมูลขาวสาร การ
บริการคมนาคมขนสง การบริการอํานวยความสะดวกในการผานเขา – ออกระหวางประเทศ การ
บริการบริษัทนําเที่ยว การบริการมัคคุเทศก การบริการสถานที่พักแรม การบริการภัตตาคาร 
รานอาหาร การบริการสินคาของที่ระลึก การบริการการบันเทิง และระบบการใหความคุมครอง
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รักษาความปลอดภัย เขามาทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมโยงอํานวยความสะดวก ใหนักทองเที่ยวได
เดินทางไปสัมผัสยังแหลงทองเที่ยว (Tourist Attraction) ตามที่ปรารถนา ซ่ึงความปรารถนาหรือ
ความตองการ (Demand) ทางการทองเที่ยวจะถูกกระตุนเชิญชวน ดวยขบวนการในระบบของ
การตลาด (Marketing System) จนทําใหเกิดการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวขึ้น และผลของการที่ได
ใชบริการอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมกับการสัมผัสแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะเปนผูตัดสิน
วาไดความประทับใจ พึงพอใจมากนอยเพียงไร ซ่ึงทุกประเทศที่สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตาง
ก็มุงมั่นปรารถนาที่จะพัฒนาใหประเทศของตนอยูในความนิยมขอนักทองเที่ยว เพราะจะกอใหเกิด
ประโยชนมหาศาล จากปฏิกิริยา ลูกโซ กลาวคือ นักทองเที่ยวจะชวยขยายผลชักชวนใหเกิดการเดิน
ทางเขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น อันเปนที่มาของรายไดเขาประเทศ ชวยสรางงาน สรางอาชีพในสาขา
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหแพรกระจายไปทุกพื้นที่ทั้งในเมืองและชนบท ลดปญหาการวางงาน ชวย
บรรเทาการอพยพเขามาหางานทําในเมือง ชวยฟนฟูงานกิจกรรม ประเพณี การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว ตลอดจนสาธารณูปโภคตาง ๆ ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ
ประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้แลว ยังเปนประโยชนในการเผยแพรและประชาสัมพันธ ช่ือเสียงของ
ประเทศ ชาติ ใหเปนที่รูจักในสังคมโลก อันจะเปนผลดีตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในเวทีระหวางประเทศ ในยุคโลกาภิวัตนเปนอยางดี ดังนั้นประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงใช
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนเครื่องมือชวยพัฒนาบานเมืองกันอยางกวางขวาง 
องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
               1.ทรัพยากรการทองเที่ยว (Natural Resource Tourism)การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติที่ยังดํารงไวซ่ึงสภาพดังเดิมของระบบนิเวศ (First Hand Ecosystem) และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษสวนใหญ จึงมักปรากฏอยูใน
พื้นที่พื้นที่อนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ สัตวปา และอุทยานประวัติศาสตร เปนตน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2539) กลาวถึงแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
วาเปนแหลงที่มีจุดเดนเปนสิ่งที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว (Nature Attractions) และตัดขาดจากโลก
ภายนอก (Solitude) ซ่ึงนักทองเที่ยวจะไมได สัมผัสที่บาน นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของ
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยววา หมายถึงแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดหมาย (Destination) ของการทองเที่ยว 
ซ่ึงหมายถึงพื้นที่ที่รองรับนักทองเที่ยว พื้นที่แหลงทองเที่ยวจะมีทรัพยากรที่เปนสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเที่ยว ความดึงดูดใจ เหลานั้นอาจเปนความดึงดูดใจของนักทองเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง 
แตอาจไมเปนสิ่งดึงดูดใจของนักทองเที่ยวประเภทอื่น ดังนั้นสภาพ ทรัพยากรจึงมีความสัมพันธ
โดยตรงกับตลาดการทองเที่ยว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแลว ในบางพื้นที่ยังมีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวจึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบ
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กิจกรรมของนักทองเที่ยวดวย โดยไดแบงแหลง ทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Destination) และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural 
Destination) ซ่ึงรวมเอาแหลงทองเที่ยวศาสนา ประวัติศาสตร และโบราณคดี (Historical, 
Archaeological and Regions Destination) และแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และประเพณี (Art, 
Culture and Traditional Destinations) เขาไวดวยกัน 
                ดังนั้น หากมองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนอุตสาหกรรมบริการอยางหนึ่ง แหลง
ทองเที่ยวดังกลาวขางตนจัดไดวาเปนวัตถุดิบเพื่อรองรับ การทองเที่ยว และเปนวัตถุดิบประเภทใช
แลวไมหมดไป หรือสูญหายหากมีการควบคุมปองกันดวยการวางแผนอยางเปนระบบ และนําไปสู
การ ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนใหแหลงทองเที่ยว ยังประโยชนเพื่อการ
ทองเที่ยวไดอยางยั่งยืนโดยไมเสื่อมโทรมลงไป ทั้งยังไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศจนเกินขีด
ความสามารถของระบบที่จะรองรับได (Carrying Capacity) 
                 2. นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2540:9-12) ระบุวา
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 นักทองเที่ยวแบบ
หัวกระทิ (Hard-core Nature Tourists) เปนนักทองเที่ยวที่เนนความสําคัญในการศึกษาคนควาขณะ 
ที่เที่ยวชมธรรมชาติ ประเภทที่ 2 นักทองเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) 
เปนนักทองเที่ยวที่เนนเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรูไดเขาใจในธรรมชาติ
หรือประเพณีทองถ่ิน ประเภทที่ 3 นักทองเที่ยวธรรมชาติเปนหลัก (Mainstream Nature Tourists) 
เปนนักทองเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลกๆ ที่ไมเคยไปมากอน เชน ไปเยือนลุมน้ําอเมซอน 
(Amazon) อุทยานกอริลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่เปนการ
ริเร่ิมสําหรับโปรแกรมทองเที่ยว ประเภทที่ 4 นักทองเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature 
Tourists) เปนนักทองเที่ยวที่บังเอิญตองไปชมธรรมชาติ เพราะเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม
ทองเที่ยวที่ตนไดเลือกไปนอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 
2539 ไดกลาวถึงลักษณะของนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา จะตองเปนนักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการศึกษาหาความรู และประสบการณ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใน การ
อนุรักษธรรมชาติ 
                การตลาด นับเปนสวนสําคัญในการชักจูงนักทองเที่ยวใหไปทองเที่ยว โดยเปนสื่อกลาง
ระหวางนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และแหลงทองเที่ยว ซ่ึงในเชิงการตลาดจะตองทําความเขาใจให
ชัดเจนวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีลักษณะอยางไร โดยการใหขอมูลและสิ่งที่คาดหวังจากการ
ทองเที่ยว (Expectation) อยางถูกตองแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการชวยใหนักทองเที่ยวตัดสินใจวา 
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รูปแบบของการทองเที่ยวในลักษณะเชนนี้เหมาะสม กับความสนใจ และตรงตามความตองการของ
ตนเองหรือไม และสามารถยอมรับกฎ หรือกติกาของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดหรือไม 
                ดังนั้น จึงเห็นไดวาการตลาดเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพ
ของนักทองเที่ยว เพื่อสงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ (Qualitative Tourism) มากกวา
การทองเที่ยวในเชิงปริมาณ (Quantitative Tourism) อันจะเปนหนทาง นําไปสูการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน ซ่ึงสวนใหญงานดานการสงเสริมการตลาดเปนหนาที่ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ดรรชนี เอมพันธุ และสุรเชษฎ เชษฐมาส: 2539)  

    การบริการ การทองเที่ยวซ่ึงรวมถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตองการสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ที่จําเปนตอการสนองความตองการของนักทองเที่ยว ในขณะที่มีกิจกรรมการทองเที่ยว 
แตการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้นตองการบริการที่เนนการใหขอมูลขาวสาร และการบริการเพื่อให
นักทองเที่ยว ไดรับประสบการณ ความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทองถ่ินทองถ่ิน เชน บริการดานสื่อความหมายธรรมชาติ การมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินใน
ภาคบริการ ซ่ึงไดแก การจัดที่พักที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(Ecology) เปนมัคคุเทศกนําทางในการเดินปา เปนตน 
 องคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

     1. องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทีเ่กีย่วเนื่องกับธรรมชาติที่
มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งนี้รวมถึงแหลงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนือ่งกับระบบนิเวศ (Eco - System) ในพืน้ทีน่ั้นๆ ดังนั้น องคประกอบดาน
พื้นที่จึงเปนการทองเที่ยวที่มพีื้นฐานอยูกับธรรมชาติ (Nature-Based-Tourism) 

  2. องคประกอบดานการจดัการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) 
โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการทีย่ัง่ยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ
ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจดัมลพิษ และควบคุมการพฒันาการทองเที่ยว
อยางมีขอบเขต จึงเปนการทองเที่ยวที่มกีารจัดการอยางยั่งยืน (Sustain Ably Managed Tourism) 
เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel)ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสังคม 

  3.องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวทีมีกระบวนการเรียนรู 
(Learning Process) โดยมกีารใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว
เปนการเพิ่มพนูความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนกัและปลูกจิตสํานึกที่
ถูกตองตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกีย่วของ จึงเปนการทองเทีย่ว
ส่ิงแวดลอมศกึษา (Environmental Education-Based Tourism) 
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  4.องคประกอบดานการมสีวนรวม เปนการทองเที่ยวที่มกีารคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนและประชาชนทองถ่ิน (Involvement Of Local Community or People Participation) ที่มีสวน
รวมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ไดรับประโยชน ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนรวมบํารุงรักษา
ทรัพยากรทองเที่ยว อันจะกอใหเกดิผลประโยชนในทองถ่ิน ทั้งกระจายรายได การยกระดับคณุภาพ
ชีวิตและการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเที่ยวดวย และในที่สุด
แลวทองถ่ินมสีวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคณุภาพ ทองถ่ินในที่นี้เร่ิมตน
จากระดบัรากหญา (Grass Root) จนถึงการปกครองสวนทองถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมชมุชน (Community Participation-Based 
Tourism) 
                 หากการทองเที่ยวใดมีองคประกอบที่สมบูรณตามลักษณะดังกลาวขางตน จัดไดวาเปนการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ หากขาดหรือปราศจากขอใดขอหนึ่งไปความสมบูรณจะลดนอยลงจน
อาจกลายเปนการทองเที่ยวรูปแบบอื่น ๆลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ 
การมุงเนนในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการทองเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรูและ
สัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco - System) มีความแตกตางอยางชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยะธรรมของมนุษยในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอาลักษณะ
วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเปนสวนหนึ่งในระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ไว) 
ลักษณะเฉพาะนี้จึงทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมใชการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism 
และ Historical Tourism) แมวาจะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทํานองเดียวกันการทองเที่ยว
ธรรมชาติ (Natural Tourism) จึงไมใชการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการจัดการการทองเที่ยวนั้นๆ ดวย ดังนั้น แหลงทองเที่ยวตาง ๆ จึงมีบางสวนจัดเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไดหรือแหลงทองเที่ยวหนึ่งๆ อาจมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศควบคูไปกับการ
ทองเที่ยวแบบอื่นๆ ได 
     

    สรุปไดวา การทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมใหบริการที่มีความเจริญเติบโตขยายตัวอยาง
รวดเร็วไมวาจะเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งนี้การทองเที่ยวนี่จึง
หมายถึงรูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เปนการจัดการการทองเที่ยวที่รักษาคุณภาพ
ทั้งการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural - Based Tourism) และแหลงวัฒนธรรม (Cultural - 
Based Tourism) อันจะนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใชทรัพยากรอัน
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ทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณความเปนธรรมชาติและวัฒนธรรมไวนานที่สุด 
เกิดผลกระทบนอยที่สุด และใชประโยชนไดตลอดกาลยาวนานที่สุด 
 
4. แนวคิดของผูประกอบการ 

  ผูประกอบการ (Entrepreneur)  เปนบุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหา
ชองทางที่จะสรางธุรกิจของตนเอง และพรอมที่จะรับความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตั้งแตตดัสินใจที่
จะเริ่มดําเนินธรุกิจ ในการประกอบธุรกิจขนาดยอม ตองการผูประกอบการที่มีความสามารถหลาย 
ๆ ดานซึ่งอาจพิจารณาลักษณะผูปะกอบการจากพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
                1. มีความคิดสรางสรรค (Creative) ในการเริ่มตนธุรกิจ กลาวคือ เปนคนที่มองเห็น 
โอกาสและชองทางในการสรางธุรกิจขึ้นมาภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ  
                 2.  เรียนรูหรือสรางนวัตกรรม (Innovation) ของการดําเนินธุรกิจ อันจะกอใหเกิด
ผลิตภัณฑ หรือบริการรูปแบบใหม ๆ รวมถึงกระบวนการผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากร 
เปนตน  
                   3.  ยอมรับความเสี่ยง (Risk) อันอาจจะเกดิขึ้นจากการขาดทุนหรือลมเหลวในการดําเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงผูประกอบการจาํเปนตองมีความเปนนักเสี่ยงอยางมีหลักการ คือตัดสินใจอยางฉับไว และ
รอบคอบดวยขอมูลที่เชื่อถือได  
                    4.  มีความสามารถในการจัดการทั่วไป (General Management) ทั้งดานการกําหนด
แนวทางของธรุกิจและการจดัสรรทรัพยากร  
                    5.  มีความมุงมั่นในการดําเนินงาน (Performance Intention) เพื่อสรางความเจริญเติบโต 
และกําไรจากการดําเนนิธุรกิจ 
คุณสมบัตขิองผูประกอบการ  
        การประกอบธุรกิจขนาดยอมใหประสบผลสําเร็จ  จะตองอาศัยเจาของหรือ
ผูประกอบการ ที่มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการเปนผูประกอบการธุรกิจ  ภายใตความไมแนนอนที่มี
อยูตลอดเวลา วิฑูรย  สิมะโชคดี (วิฑูรย สิมะโชคดี 2542: 33) ไดอธิบายถึงคุณสมบัติของเถาแกใหม 
ที่ประสบความสําเร็จไดมี 7 ประการ ดังนี้  
                     1.   ตองเปนนักแสวงหาโอกาส คือจะตองเปนผูมองเห็นโอกาสและหาชองทางทาง
การคา ไดตลอดเวลา แมจะตกอยูในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ  
                     2.   ตองเปนนักเสี่ยง ตองกลาไดกลาเสีย พรอมที่จะดําเนินการทันทีเมื่อมองเห็นโอกาส 
อยามัวรีรอ มฉิะนั้น จะสายเกินไป ไมเกิดประโยชนใด ๆ    
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                     3.   ตองเปนคนมีความคิดริเร่ิม หรือสรางสรรค ในการผลิตสินคาหรือบริการใหม ออก
สูตลาดที่มีสภาพ การแขงขนัสูง    
                     4.   ตองเปนคนที่ไมทอถอยงาย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเริ่มกอตั้งธุรกิจ จะตอง
ประสบกับปญหามากมาย เถาแกหรือผูประกอบการที่ยืนหยัดอยูได จะตองเปนคนที่มีความอดทน
สูง  
                     5.    ตองเปนคนที่ใฝรูอยูเสมอ เพื่อใหเกดิความคิดสรางสรรค และตื่นตวัอยูตลอดเวลา
ทําใหสามารถปรับตัวไดเสมอ  
                     6.   ตองเปนคนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ทําใหธุรกิจมีทิศทางชัดเจน ไมเดินทางออกนอก
ลูนอกทาง สามารถมุงไปสูอนาคต ดวยเปาหมายทีว่างไวอยางแนนอน  
                      7.     ตองมีเครือขายดี เพื่อทีจ่ะทําใหไดประโยชนทั้งดานขอมูล และการไดรับความ 
ชวยเหลือดานตาง ๆ จากเพื่อน ๆ หรือเครือขายไดเปนอยางดี    
ทิมโมธี เอส. แฮทเท็น (Timothy S. Hatten)  (Hatten 1997: 31, 40) ไดกลาวถึง ผูจัดการธุรกิจขนาด
ยอมที่ประสบความสําเร็จ จะตองเปนผูมีลักษณะดังนี ้ 

     1.  มีความอุตสาหะ (Perseverance)  
      2.  มีความอดทน (Patience)  
      3. มีความสามารถในการคิดและแกปญหา (Critical Thinking Skills) 

นอกจากนี ้ Hatten ยังไดกลาวถึงคุณสมบัตเิฉพาะของผูประกอบการทีป่ระสบความสําเร็จวา จะตอง
มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี ้ 

       1.  ความมุงมั่น ปรารถนาและพยายามที่จะดําเนนิธุรกิจใหสําเร็จใหได (Passion) 
มิฉะนั้นจะทําใหสูญเสียทั้งเงินทุน และเวลา  

       2.   มีความสามารถในการตัดสินใจในภาวะวกิฤตดวยการตรวจสอบทุกอยางอยาง
รอบคอบ (Determination) ไมปลอยใหตนเองตกอยูในโชคชะตาหรือพรหมลิขิตตองเชื่อมั่นวา
ตนเองจะฝาฟนอุปสรรคและประสบความสําเร็จได หากอุทิศเวลาและทํางานใหหนักเพยีงพอ  

      3.    ตองมีความรูจริง รูสึก ในธุรกิจที่ลงทุน เพื่อจะสามารถสนองความตองการของ
ผูบริโภคได    
ปจจัยที่ทําใหธุรกิจขนาดเลก็ประสบความสําเร็จ  
       เมื่อเปรียบเทียบโอกาสหรือความไดเปรียบทางการแขงขันระหวางธุรกิจขนาดใหญและ
ธุรกิจขนาดเล็กแลว  จะพบวาธุรกิจขนาดใหญจะไดเปรียบและมีโอกาสมากกวาเสมอ   อยางไรก็
ตามธุรกิจขนาดเล็ก  ก็สามารถเผชิญหนากับปญหาดังกลาว และดํารงอยูรอด  พรอมทั้งสรางความ
เจริญเติบโตได  ดวยการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  การสรางความไดเปรียบทางการ
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แขงขัน (Competitive Advantage) ธุรกิจขนาดเล็กสามารถตอสูกับธุรกิจขนาดใหญไดดวยการสราง
ศักยภาพใหตนเองมีความไดเปรียบทางการแขงขันได โดยอาศัยองคประกอบตอไปนี้ 

        1.  มีความยืดหยุน (Flexibility) จากขอจํากัดของธุรกิจขนาดใหญที่แมวา จะไดเปรียบ
ธุรกิจเล็ก ในดานการผลิตสินคาไดเปนจํานวนมาก ดวยตนทุนการผลิตตอหนวยที่ต่ํากวา แตก็ไม
อาจปรับเปลี่ยน การผลิตไดอยางรวดเร็วเมื่อความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง เพราะการ
ปรับเปลี่ยนแตละครั้งตองจายคาใชจายสูง ไมคุมทุน ในขณะที่ธุรกิจขนาดยอมสามารถปรับตัวได
รวดเร็วกวา ในการที่จะสนองความตองการเฉพาะ ของลูกคาดวยคาใชจายที่ต่ํากวา ฉะนั้น
ผูประกอบการจะตองรูจักใชโอกาสนี้ 

        2. สรางนวัตกรรม  (Innovation)  นวัตกรรมในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ  มักมี
จุดเริ่มตนมาจาก นักประดิษฐอิสระ และจากกิจการขนาดเล็กในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ มกัจะพฒันา
ผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑที่มีอยูแลว   ซ่ึงมีพื้นฐานการประดิษฐคิดคน  จากผูประกอบการธุรกิจขนาด
เล็กใหดีกวาเดิม  และพยายามทํากําไร หรือหาผลตอบแทน จากการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ 
และ โรงงาน  ผูประกอบกิจการขนาดเล็กจําเปนตองสรางนวัตกรรม  หรือส่ิงใหม ๆ ใหเกิดขึ้น 
รวมทั้งการปรับปรุงของเกาใหดีขึ้นดวย  จึงจะสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได 
Small Business Administration (SBA) (Hatten 1997: 18) แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  

               2.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) เปนการสรางผลิตภัณฑ รวมถึง
การปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีกวาเดิม  

               2.2 วัตกรรมบริการ (Service Innovation) เสนอบริการที่แตกตางและดกีวาเดิม
หรือเหนือกวาคูแขงขัน  

               2.3 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เปนการคิดคนกระบวนการใหม 
ๆ ทั้งการผลิตสินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึน้  

               2.4 นวัตกรรมการบริหารจัดการ (Management Innovation) เปนการคิดหาวิธีการ 
จัดการที่มีประสิทธิภาพใหม ๆ เพื่อจัดการกบัทรัพยากรของกิจการใหไดประโยชนสูงสุด  
                   3.  สรางความสัมพันธกับลูกคา (Close Relationship to Customers) ในเมื่อธุรกิจขนาด
เล็กอยูใกลชิดกับลูกคา จึงเปนโอกาสของผูประกอบการจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ดวย
การสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา และเสนอสินคาและบริการพิเศษใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา  
                   4.  ผลิตสินคาและบริการที่มีคณุภาพ  (Product   Quality)  ภายใตสภาพการแขงขันอยาง
รุนแรงของธุรกิจ  วิธีที่จะทําใหธุรกิจขนาดเล็กประสบความสําเร็จได  จะตองผลิตสินคาหรือบริการ 
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับที่ลูกคา ตองการ ในราคาที่เต็มใจจะจาย  โดยผูประกอบการจะตอง
รักษาคุณภาพใหมีความสม่ําเสมอ  ซ่ึงจะเปนสิ่งที่ทําใหลูกคาพอใจ และตองการ มากกวาผลิตภัณฑ
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ของคูแขงขันดังนั้นผูประกอบการจะตองสรางคุณภาพในตัวสินคาและบริการใหไดมาตรฐานเพราะ
ไมเพียงแต จะรักษาลูกคาเดมิไดยังเปนการเพิ่มลูกคาใหมไดอีกมาก นอกจากนี้ผูประกอบการ
จะตองพจิารณาใหรอบคอบ  ถึงส่ิงที่จะทําใหสามารถ ดําเนินการใหประสบความสําเร็จได  คือ  

           1.  ขนาดของตลาดมีมากพอที่จะสรางกําไรไดเพียงใด  
           2.  มีเงินทุนหรือแหลงเงินทุนเพยีงพอเพียงใด  
           3.  สามารถเสาะหาพนักงาน หรือลูกจางที่มีประสทิธิภาพไดหรือไม รวมถึงรักษา

ลูกจางที่ดีไวในองคการ ตอไปไดอยางไร  
           4.  มีขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือไดเพียงใด  

         จากที่ไดนําแนวคิดของการประกอบการเขามาพิจารณาศึกษาพบวา ผูประกอบธุรกิจ
แพเธคในจังหวัดกาญจนบุรีเปนบุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาชองทางที่จะสราง
ธุรกิจของตนเอง และพรอมที่จะรับความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกดิขึ้น ตั้งแตตัดสินใจทีจ่ะเริ่มดําเนินธุรกิจ 
ในการประกอบธุรกิจขนาดยอม มีความคิดสรางสรรค ในการเริ่มตนธุรกิจ สามารถ เรียนรูหรือสราง
นวัตกรรม อันจะกอใหเกิดผลิตภัณฑ หรือบริการรูปแบบใหม ๆ รวมถึงกระบวนการผลิต การตลาด 
และการจดัการทรัพยากร มคีวามสามารถในการจดัการทั่วไป ทั้งดานการกําหนดแนวทางของธุรกิจ
และการจดัสรรทรัพยากร มีความมุงมั่นในการดําเนนิงาน (Performance Intention) เพื่อสรางความ
เจริญเติบโต และกําไรจากการประกอบธุรกิจแพเธคในจงัหวัดกาญจนบุรี 

    5. แนวคิดเก่ียวกับคลัสเตอร 

    ความหมายของคลัสเตอร (Cluster) คลัสเตอร หมายถึง การกระจุกตัวหรือการรวมกลุม
ของวิสาหกิจที่ตั้งอยู ในทองถ่ินหรือพื้นที่ ที่ใกลเคียงกัน โดยที่วิสาหกิจในกลุมผลิตสินคาที่มี
ลักษณะ เหมือนกัน เกี่ยวของกัน หรือสงเสริมกัน จึงเผชิญกับปญหา อุปสรรค และการ ทาทายทาง
ธุรกิจที่คลายกัน นอกจากนี้ คลัสเตอรยังหมายรวมถึง สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคประกอบ ที่จะชวยกําหนดเปาหมายและกลยุทธ
รวมกันในการพัฒนาคลัสเตอรใหครบวงจร ดวย (ที่มา: UNIDO) ความหมายของคลัสเตอร 
โดยทั่วไปมีความหมายคลายคลึงกับ Agglomeration Economies ความแตกตางกันอยูที่วา ลักษณะ
ของคลัสเตอรเปนการสังเกตพบ ภายใตลักษณะของการกระจุกตัวทางเศรษฐศาสตร ซ่ึง คลัสเตอร 
หมายถึง "การกระจุกตัวของวิสาหกิจในแหลงหนึ่งๆซึ่งไดประโยชนในการดําเนินงานจากการอยูใน
แหลงเดียวกัน"  

    Michael Porter ไดใชแนวคิดของคลัสเตอร ในหนังสือเรื่อง The Competitive Advantage 
of Nations (1990) โดยไดพฒันาความไดเปรียบจาก 4 ปจจัย (Diamond of Advantage) ซ่ึงทั้ง 4 
ปจจัยนี้เปนตวักําหนดความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ ประกอบดวยปจจยัการผลิต (Factor 
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Conditions) ปจจัยดานดีมาน (Demand Condition) กลยุทธการแขงขันอุตสาหกรรม (Industry 
Strategy/Rivalry) และอุตสาหกรรมสนับสนุน (Related And Supporting Industries) Michael Porter 
ไดใหความสําคัญของอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ่ึงกระจุกตัวอยูในคลัสเตอร วิธีการวเิคราะหดังกลาว
ใชในการวิเคราะหในระดับพื้นที่ภูมภิาค โดยนํามาใชในการวิเคราะหเมืองอุตสาหกรรม หรือเขต
อุตสาหกรรม 

    Jacobs และ DeMan (1996) และ Rosenfeld (1996, 1997) ไดเสนอการใหคําจํากดัความ
ของคลัสเตอรที่ลึกลงไปวา จะตองคํานึงถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่มีการดําเนนิงานในเขตพืน้ที่
เดียวกัน มีความสัมพันธในแนวตั้งหรือแนวนอนระหวางกัน ใชเทคโนโลยีรวมกัน หรือมีศูนยกลาง
รวมกัน (central actor) เชน ธุรกิจขนาดใหญหรือสถาบันวิจัยรวมกนั และมีเครือขายของธุรกิจหรือ
รูปแบบการรวมมือที่มีคุณภาพ (Jacobs และ DeMan 1996) ในการทีจ่ะใหคําจํากดัความของคลัส
เตอรนั้นจะตองคํานึงถึงขนาดของคลัสเตอรประกอบดวย ความสําคญัทางดานเศรษฐกิจของคลัส
เตอรนั้นๆ ความกวางของผลิตภัณฑที่คลัสเตอรนั้นผลิตหรือใหบริการ ตลอดจนการใชปจจัยนําเขา
รวมกัน ซ่ึง Resenfeld ไดเสนอคํา จํากัดความของคลัสเตอร ซ่ึงจะตองเนนความสําคัญของบทบาท
รวมกัน และความรวมมือระหวางกัน จึงจะเปนลักษณะของคลัสเตอร 

    ลักษณะของคลัสเตอร จึงเปนลักษณะการดําเนินงานที่มีพลวัตเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
รวมกันระหวางธุรกิจในพื้นที่เดียวกัน (Doeringer และ Terkla 1995, Rosenfeld 1996, Jacobs and 
DeMan 1996 และ Jacobs and DeJong 1992) นอกจากนั้น ลักษณะสําคัญของคลัสเตอรจะเปนการ
ทํางานรวมกันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งซ่ึงมีความหมายถึงการกระจุกตัวทาง
อุตสาหกรรม (Industry concentration) โดยที่มีโครงสรางพื้นฐานทางสังคมในการที่จะสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพระหวางกัน ดังนั้น
ลักษณะที่สําคัญของคลัสเตอรจึงเปนเรื่องของความรวมมือทางสังคมในการที่จะผลิตสินคารวมกัน
ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในสวนตลาดสวนใดสวนหนึ่งที่มีลักษณะจําเพาะ การ
ดําเนินการดังกลาวนั้นไดจะตองมีวิสัยทัศนรวมกัน หรือความสัมพันธที่ไววางใจกัน จึงจะกอใหเกิด
ลักษณะของคลัสเตอรที่มีพลวัต (Jacobs and DeMan 1996) และ (Saxenian 1994) 
                  ในการที่จะอธิบายหรือใหคําจํากัดความคลัสเตอรนั้น มีวิธีการที่จะใชการวิเคราะหปจจัย
นําเขาและผลติภัณฑ (Input-output analyses) วิเคราะหในเขตใดเขตหนึ่ง (Rosenfeld 1997) วิธีการ
ดังกลาวจะทําใหสามารถที่จะใหคาการกระจุกตวัของธุรกิจในเขตนั้นๆ ซ่ึงวิธีการนี้ Porter ไดใชใน
การวิเคราะหเปรียบเทียบคลสัเตอรระหวางประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถใชเทคนิคที่เรียกวา 
cluster analysis เพื่อทําการจัดกลุมอุตสาหกรรมที่แตกตางกันที่อยูในเขตบริเวณเดียวกัน แตอยางไร
ก็ตามวิธีการวิเคราะหดังกลาวก็ไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่เกดิขึ้นในระหวางธุรกิจดวยกนั 
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เชน การใหชวงการผลิตหรือการรับชวงการผลิตระหวางกัน หรือความรวมมือในดานขาวสาร
ระหวางกัน ดังนั้นการสํารวจในเชิง คุณภาพจึงมีความสําคัญที่จะใชในการสํารวจความสัมพันธ
ระหวางผูซ้ือกบัผูขาย หรือระหวางผูผลิตระหวางกัน (Doeringer and Terkal 1995, Jacobs and 
DeMan 1996, Sternberg 1991, State and Local Policy Program 1998) ปจจัยที่ทําใหเกิดการพัฒนาค
ลัสเตอรมาจากความประหยดัซึ่งเกิดขึ้นจากปจจยัภายนอก (Externalities) ซ่ึงทําใหตนทุนซึ่งเกิดขึน้
จากปจจยัที่อยูภายนอกธุรกิจลดลง หมายความวากอใหเกิดความประหยัดจากตนทนุดานการขนสง
ลดตนทุนในการจัดซื้อ สามารถเขาถึงแรงงานที่มีทักษะไดงายขึ้น หรือการใชพื้นฐานทางโครงสราง
สังคมรวมกัน ความคิดดังกลาวมาจากแนวความคดิของ Alfred Marshal แต Porter เห็นวา 
กระบวนการแขงขันซึ่งเกิดขึน้ระหวางธุรกจิในคลัสเตอรเปนปจจยัที่ทําใหคลัสเตอรนัน้เจริญเติบโต
ขึ้น เนื่องจากการแขงขนัจะทําใหธุรกจิจําเปนตองสรางนวัตกรรมใหม และทําการปรับปรุง
เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑใหม 

   งานศึกษาของ Doeringer และ Tarkla 1995, Rosenfeld 1997 ไดช้ีให เห็นวาการพบกันตวั
ตอตัวระหวางกันในคลัสเตอรนั้น เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทํา ใหคลัสเตอรนัน้สามารถที่จะ
พัฒนาขึ้นได เพราะวาการพบกันตวัตอตัวเหลานี้ม ี ประโยชนตอธุรกิจขนาดเลก็ที่มีความสามารถ
จําเพาะซึ่งสามารถที่จะเขาสูตลาด niche เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือของลูกคา ความ
ถูกตองและรวด เร็วของการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันจะชวยทําใหผูผลิตช้ินสวน ผูประกอบ 
เครื่องจักร ผูจดัจําหนายสามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมหรือนวัตกรรมที่เกิด ขึ้นใหมเขามาใชใน
กระบวนการทาํงานไดมีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว (Rosenfeld 1997) โครงสรางพื้นฐานทาง
สังคมภายในแตละคลัสเตอร จะเปนปจจยัที่สําคัญ ที่ชวยสนับสนนุการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรูเทคโนโลยีระหวางกนั ซ่ึงเปน ปจจัยทีท่ําใหคลัสเตอรสามารถจะเจริญเติบโตขึ้นได 
ผลประโยชนซ่ึงเกิดขึ้นจาก การกระจุกตวัของธุรกิจที่จาํเปนจะตองใชปจจัยรวมกนั นอกเหนือจาก
การถาย ทอดแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ไดแก การพัฒนาทักษะของแรงงานใน คลัสเตอร 
นโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจ มักจะเนนที่การสรางกลไกใหธุรกิจแต ละรายดําเนนิงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มากกวานโยบายการสงเสริมธุรกิจเปน กลุมหรือเปนอุตสาหกรรม ในระยะหลัง
แนวคดิของการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท หรือเศรษฐกิจในภูมภิาค ทําใหนกัเศรษฐศาสตรสนใจการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีประ สิทธิภาพมากขึน้ โดยใหสามารถสนองความตองการของธุรกิจเปนกลุม
ภูมิภาค  

    ความสําเร็จของการดําเนนินโยบาย หรือการประเมนิผลจากนโยบาย ของนโยบายคลัส
เตอรจะตองพจิารณาถึงประสิทธิภาพโดยรวมของแตละ คลัสเตอร ปญหาที่มีการวิจารณเกี่ยวกับ
นโยบายคลัสเตอรนั้น เกดิขึ้นจากเศรษฐกิจ ใดเศรษฐกิจหนึ่งมกีารมุงเนนในอุตสาหกรรมใด
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อุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป จะกอใหเกดิความเสี่ยง เนื่องจากลักษณะ Over-Specialization ดังนั้น 
จึงจําเปน ตองมีการกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นดวย หรือนัยหนึ่งจะตองมี คลัสเตอรที่มี
ความแตกตางกันบานในระบบเศรษฐกิจใดเศรษฐกจิหนึง่  

    ดังนั้นความสามารถในการแขงขันโดยทั่วไปจึงหมายถึง ความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และบริการ การเพิ่มผลผลิต-ผลิตภาพ (Productivity) ความสามารถในการจัดการและ
การตลาด กลยุทธและการวางตําแหนง (Strategy and Positioning) ความพรอมในการตอบสนองทั้ง
ในดานผลิตภัณฑใหม และเวลาในการสงมอบ ในประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏวา การสราง
เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นในภูมิภาคเห็นไดวาส่ิงที่ทําใหเกิดเทคโนโลยีและคลัสเตอรประสบความ 
สําเร็จนั้นมาจากการกําหนดตําแหนงที่ไดเปรียบในการแขงขันวาจะเสนอ มูลคาหรือคุณคาใดใหกับ
ลูกคาไดถูกตอง และความสามารถในการดําเนินงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีคลัสเตอรของ
อุตสาหกรรมไฮเทคเกิดขึ้น เปนจํานวนมากทั่วประเทศ ความสําคัญของคลัสเตอรเปนแนวความคิด
ของ The Knowledge Spillover Model โดยที่ความรูจากมหาวิทยาลัย Stanford หรือ MIT ไดถูกนํา 
ออกไปใชในการสรางธุรกิจ พบในกรณีของ Hewlett และ DEC ตอมามหาวิทยาลัย เองก็ยังไดผลิต
บุคลากรออกไปดําเนินงานยังบริษัทดังกลาว และบริษัทดังกลาว ขยายตัวจึงไดใหเงินสนับสนุนใน
การวิจัยกลับมาใหยังสถาบันการศึกษา ลักษณะ  ความสัมพันธนี้ เปนความสัมพันธระหวาง
สถาบันการศึกษากับคลัสเตอรที่ทําให เกิดความสามารถในการแขงขันในคลัสเตอรนั้นๆ  
องคประกอบที่สําคัญของคลัสเตอร แบงเปน 7 กลุม คือ  

       กลุมที่ 1 ผูสรางและพัฒนาเทคโนโลยี (Knowledge Producing Agents)  
       กลุมที่ 2 ตัวกลาง (Bridging Institutions)  

       กลุมที่ 3 ซัพพลายเยอรทีม่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized Suppliers)  

       กลุมที่ 4 บริษัทที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางเครือวิสาหกิจเขาดวยกนั (Interconnected 
Companies)  

      กลุมที่    5  บริษัทที่เกี่ยวของอื่นๆ (Firms in Related Industries)  

      กลุมที่ 6 ผูอํานวยการความสะดวกในดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ (Service and 
Specialized Infrastructure Providers)  

      กลุมที่  7  ลูกคา (Customers) ซ่ึงองคประกอบที่สําคัญของคลัสเตอร จะทําใหคลัสเตอร
มีประสิทธิภาพ และกลไกการพัฒนาการภายในคลัสเตอรจะมาจากการแขงขันโดยที่บุคลากร
ในคลัสเตอรเปนคนที่นําเอาความรูออกไปใช  

          เงื่อนไขความสําเร็จของคลัสเตอรในอเมริกาเชน Silicon Valley เกิดขึ้น จากปจจัยที่
สําคัญคือวิญญาณการเปนผูประกอบการที่เปนพื้นฐานที่สําคัญของนัก ประกอบวิสาหกิจ และมี
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วัฒนธรรมที่ใหความรวมมือระหวางกันในการดําเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรและขอมูล
ขาวสาร ตลอดจนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน ที่จําเปนที่ตองใชในการประกอบการ ปจจัยทั้ง 3 
ประเด็นขางตนนอกจากจะทํา ใหเปนเงื่อนไขของความสําเร็จของคลัสเตอรแลว ยังมีปจจัยที่สําคัญ
อีก 3 ประ การคือ เปนแหลงที่รวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถ พรอมทั้งมีการวิจัยที่กาว หนา
รวมมืออยางทันสมัย ไดมีการแขงขันที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นใน
งานวิจัยยังพบวาความสําเร็จของคลัสเตอร จําเปนจะตอง ไดรับการสนับสนุนหรือมีวิสัยทัศนที่
ชัดเจนจึงจะทําใหการวางตําแหนงและทิศทาง ของคลัสเตอรนั้นชัดเจน ในชวงตนของการพัฒนา
พบวา คลัสเตอรอาจจะเกิดขึ้น แบบอิสระ เชน คลัสเตอรที่ Ottawa ในประเทศ Canadaนอกจากนั้น
รูปแบบ ของคลัสเตอรซ่ึงเกิดขึ้นจากการวางแผน เชน อุทยานวิทยาศาสตร Hsinchu ที่ ไตหวัน 
ลักษณะของคลัสเตอรอีกประเภทหนึ่งเปนคลัสเตอรซ่ึงเกิดขึ้นจากการ เปนศูนยของธุรกิจขามชาติ 
เชน คลัสเตอร Bangalore ในประเทศอินเดียลักษณะของคลัสเตอรอีกประเภทหนึ่งเปนคลัสเตอรซ่ึง
เกิดขึ้นจากการเปนฐาน ผลิตของธุรกิจขามชาติ เชน ฐานการผลิตที่ไอแลนด เมื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะของคลัสเตอรแตละประเภทแลวจะพบวา จําเปนจะตองมีการใหความสําคัญในดานการ
พัฒนาพรอมๆ กัน ทั้ง 3 ดานคือ การจัดองคการ การตลาด และเทคโนโลยี โดยจําเปนจะตองมีปจจัย
สนับสนุน เชน การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถ่ินมีสถาบันการศึกษาและวิจัย มีเครือขาย การ
ส่ือสารที่ติดตอระหวางกันไดดี สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน มีวัฒนธรรมที่สง เสริมการประกอบ
ธุรกิจใหมมีบุคลากรที่มีความสามารถและตองการเปนผู ประกอบการ มีจุดเดนที่ชัดเจนของคลัส
เตอรนั้นๆ และเปนที่ยอมรับถึงศักยภาพ จากภายนอก ซ่ึงการพัฒนาคลัสเตอรนั้นหากใหกอตัวเอง
จะตองการเวลาในการ พัฒนาที่จะเขาถึงขนาดที่เหมาะสม ดังนั้น นโยบายรัฐบาลมีสวนชวยในการ
เรงการเจริญเติบโตของแตละคลัสเตอรได ซ่ึงจะตองเปนการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน เนน
เชิงพาณิชยทําใหบริษัทขามชาติสนใจ มีแนวคิดในดานการเพิ่มคุณคามากกวาการดําเนินการเพียง
ผลิตตามปกติ  

   ตัวอยางของคลัสเตอรที่ประสบความสําเร็จมาก เชน Silicon Valley นั้น มีลักษณะเดนคือ 
มีการเติบโตในอัตราเฉลี่ยที่สูงมาก และมกีารขยายตวัออกไป ยังตลาดโลกไดอยางรวดเร็ว งานวจิัย
แสดงใหเห็นวาในที่ที่มีโอกาสและมีความ รวมมือระหวางรัฐบาลกบัอุตสาหกรรม และระหวาง
สถาบันการศึกษากับ อุตสาหกรรมในระดับที่สูง จะทาํใหมีการสนบัสนุนจากแหลงเงินไดงายขึน้
สถาบัน การศึกษา Silicon Valley มีบทบาทคอนขางสูง ในการทีจ่ะสนับสนุนงานวจิัยให กลางเปน
ธุรกิจในเชิงพาณิชยซ่ึงทําใหความรูกลายเปนอุตสาหกรรมใหม นอกจาก นัน้ ยังพบวามีความ
รวดเร็วในการที่จะนําเอาผลิตภัณฑออกสูตลาดไดเร็วกวาที่ อ่ืนสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนสงผล
ทําใหเกิดธุรกจิใหมใน Silocon Valley คือมหาวิทยาลัย Stanfordตอมาในป 1996 มหาวิทยาลยั 
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Stanford จัดตัง้ Center for Entrepreneurial Studies ของ Graduate School of Business เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาสําหรับผูประกอบการในการสรางบคุลากร สรางนวัตกรรม ทาํวิจยั ใหการ
สนับสนุน และสรางความรวมมือกับชุมชน ซ่ึงบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนีก้ลายเปนผูประกอบการ
ที่สําคัญ  

         1. "geographical concentrations of industries that gain performance advantages 
through collocation (Doeringer and Terkla 1995, pg. 225)"  

         2. และเขาไดเสนอรูปแบบของคลัสเตอร 2 ประเภทดวยกัน คือ คลัสเตอรในแนวตั้ง 
(vertical clusters) และคลัสเตอรในแนวนอน (horizontal clusters) คลัสเตอรประเภทแรกนัน้
ประกอบดวยธุรกิจ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกนัผานความสมัพันธระหวางผูซ้ือกับผูขาย ในขณะที่คลัสเต
อรประเภทหลงัประกอบดวยธุรกิจซึ่งรวมมือกันอยูในกลุมลูกคาเดียวกนัในการที่จะเสนอผลิตภัณฑ
ขั้นสุดทายตอกลุมลูกคาเปาหมาย ใชเทคโนโลยีรวมกนั หรือใชทักษะของพนกังานรวมกนั หรือใช
ทรัพยากรที่คลายคลึงกัน  

         3. "A geographically bounded concentration of similar, related or complementary 
business, with active channels for business transactions, communications and dialogue, that hare 
specialized infrastructure, labor markets and services, and that are faced with common 
opportunities and threats." Rosenfeld (1997 pg. 10)  

         4. พื้นฐานที่สําคัญทางสังคมที่ทําให คลัสเตอร ประสบความสําเร็จดังจะพบไดในงาน
การศึกษากรณ ีSilicon Valley มาจากความรวมมือระหวางกันที่สามารถไววางใจได  

         5. ผลจากการแขงขันดงักลาวจึงทําใหธุรกิจมีการแยกตวัออกไปเปดธุรกิจใหม (spin-
off) และกระตุนใหมีการลงทุนในการวิจยัและพฒันาตลอดจนพัฒนาทักษะหรือบริการใหม เรา
มักจะพบวาพนักงานในบรษิัทที่อยูในคลัสเตอรจะสามารถโยกยายงานไปยังบริษัทอื่นๆ ที่อยู
ภายในคลัสเตอรเดียวกันจึงทําใหสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรูในระหวางกันและกนั ตลอดจน
กระตุนใหเกิดการเติบโตและการแขงขัน ทิศทางของการเติบโตของคลัสเตอร มีทั้งการขยายตวัใน
แนวนอน โดยใชเทคโนโลยีหรือทักษะใหมๆ กาวขามไปยังอุตสาหกรรมที่เกีย่วของในกลุมลูกคา
กลุมใหมทีแ่ตกตางออกไป (Horizontal Clustering) หรือมีการแบงงานที่ลึกลงไป และธุรกิจทีเ่กิด
ใหมสามารถเขาสูตลาด niche (Vertical Integration)  

         6.  นโยบายคลัสเตอร (Industry Cluster Policies) จึงชวยในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาค กระตุนการแขงขัน สรางอุตสาหกรรมใหม นโยบายดังกลาวไดใชในสหรัฐอเมริกาในแตละ
มลรัฐเพื่อกระตุนและสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Rosenfeld 1996) Porter ไดเสนอวา 
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นโยบายดังกลาวสามารถนํามาใชในการพฒันาเศรษฐกิจในเขตเมืองดวยเชนกนั (Inner City 
Economic Development)  

          7. ซ่ึง Rosenfeld 1997 ไดเสนอใหใชจํานวนของธุรกจิที่เกิดใหม การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม ความสามารถดานการวิจยัและพฒันาที่เพิ่มขึ้น ความสามารถของแรงงานที่เพิ่มขึน้ 
ความเขมขนของคุณภาพของเครือวิสาหกจิที่เกิดขึน้  

         8.  ในทฤษฎีเดิมของพวก Physic rats เห็นวา ความมั่งคั่งของประเทศเกดิขึ้นมาจาก
ที่ดิน ดังนั้นจึงมองความสําคัญของทรัพยากรทีอยูในภูมภิาค ปจจุบนัแนวความเหน็ใหมเปนวาความ
มั่งคั่งนั้นเกดิขึน้จากทุนมากกวาแรงงาน แตก็ประสบปญหาผลตอบแทนที่ลดลง (Diminishing 
returns) ตามแนวความคิดของ Malthus ที่วา ขณะทีอุ่ปทานของอาหารมีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบเลข
คณิต ในขณะที่อัตราการเตบิโตของประชากรเพิ่มขึ้นแบบเรขาคณิต จึงทําใหในที่สุดประชากรจะ
อดอยากหมดอยางไรก็ตาม แนวความคิดของทฤษฎีการเติบโตสมัยใหมเห็นวาสามารถที่จะสราง
การเติบโตใหมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น (increasing returns) โดยการเพิ่มการใชเทคโนโลยีหรือเพิม่
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  

       9. ตามแหง cluster ที่สําคัญ เชนใน Denver มีอุตสาหกรรม Cable (Bill Danieis) ในชวง
ป 1940 และใน Minneapolis เกิดอุตสาหกรรม Mainframes (Bill Norris) และอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย (Earl Bakken) ในชวงป 1940 ใน Silicon Valley เกิดอุตสาหกรรมวิทย ุ (Lee 
DeForest) และอุตสาหกรรม Semiconductors (William Shockley) ในชวงป 1910 และ 1950 ใน San 
Diego เกิดอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Irsin Jacobs) ในป 1960  

      10. โดยมีกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการแขงขันวาเทคโนโลยีประเภท
ใดจะเหมาะสมกับการแขงขันของการตลาด จึงทําใหคลัสเตอรแตละคลัสเตอรสามารถที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมใหมไดสําเร็จ  เนื่องจากการสิ้นสุดลงของอุตสาหกรรมที่ไร
ประสิทธิภาพพรอมๆ กับการเกิดใหมของเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการ  

       11. เกิดหลังสงครามโดยมีธุรกิจประมาณ 900 บริษัท และมีผูเชียวชาญ 45,000 คน 
ดําเนินงานอยูในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม เปนศูนยกลางของงานวิจัยดานสื่อสารโทรคมนาคมของ
แคนาดาแกนหลักคือ หองวิจัยของรัฐบาล และเครือขายของบริษัท Nortel โดยมีสถาบันการศึกษา
เปนผูมีสวนรวมที่สําคัญ ซ่ึงรัฐบาลทองถ่ินใหความสนใจจึงทําใหจัดตั้งสถาบันวิจัยข้ึนในคลัสเตอร
ดังกลาวในป 1984 ที่ทําใหเปนแกนกลางสําคัญ แตเนื่องจากคลัสเตอรนี้อยูหางจากตลาดหลักจึงจะ
เนนดานการออกแบบมากกวาการผลิต ปจจุบันคลัสเตอรนี้มีบริษัทที่มีช่ือเสียงและมีแหลงการเงิน
ใหการสนับสนุน  มีความสามารถดานการวิจัยและหองทดลองในดานโทรคมนาคมที่มี
ความสามารถ  
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         12. กอตั้งเมื่อป 1980 เลียนแบบ Silicon Valley เนื่องจากมีนกัวิจยัชาวไตหวันกลับจาก
อเมริกา มาอยูในอุทยานวิทยาศาสตรนี้ เกอืบครึ่งหนึ่งของนักวจิัยทั้งหมดของที่นี่ มีบริษัทประมาณ 
200 บริษัท พนักงาน 60,400 คน และมียอดขายประมาณ 480,000 ลานบาท ในอุทยานวิทยาศาสตร
นี้มีมหาวทิยาลัย 2 แหง รัฐบาลไดเร่ิมลงทุนดวยเงินประมาณ 20,000 ลานบาท ซ่ึงหนังสือพิมพ The 
Economist ไดยกยองวาเปนตัวอยางของการดําเนนิงานจากภาครัฐทีด่ี ซ่ึงทําใหรัฐบาลสามารถใช
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ  

       13. เร่ิมตนจากรัฐบาล Kanataka ไดสราง Electronics City ขึ้น ที่มีพื้นที่ขนาด 300 
เอเคอร ขึ้นในป 1980 ทั้งๆ ที่ในบริเวณนี้ขาดโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนและไฟฟา ตอมาบริษัท 
Texas Instruments ไดเขามาลงทุนในป 1985 เนื่องจากในคลัสเตอรดังกลาวมีพนักงานที่มีความ
ชํานาญ เงินเดือนต่ํา จึงเขามาตั้งศูนยออกแบบเพื่อที่จะสงออกโปรแกรมคอมพิวเตอรผานดาวเทียม 
ในที่สุดคลัสเตอรแหงนี้ไดจัดตั้งขึ้นเปนอุทยานเทคโนโลยีซอฟทแวรในป 1991 มีบริษัทประมาณ 
180 แหง ซ่ึงมีพนักงาน 20,000 คน สงออกโปรแกรมคอมพิวเตอรปละ 16,000 ลานบาท มีอัตราการ
เติบโตสูงกวารอยละ 64 ตอป รัฐบาลทองถ่ินไดใหความสนใจเกี่ยวของกับการศึกษาและการวิจัย
พัฒนาจึงสนับสนุนโดยลงทุนในวิทยาลัยดานวิศวกรรมศาสตรถึง 51 แหง โรงเรียนโพลีเทคนิค186 
แหง ศูนยฝกอบรม 249 แหง วิทยาลัย 712 แหง และมหาวิทยาลัยอีก 10 แหง นอกจากนั้นรัฐบาล
ยังใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีเปนเวลา 5 ป  

         14. ซ่ึงเปนฐานการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรออกไปทั่วโลก เปนอันดับที่ 2 รองจาก
อเมริกา เกดิขึ้นจากความคิดที่รัฐบาลไอแลนดรวมมือกบักลุมสหภาพยุโรป นําเงนิมาลงทุนสราง
โครงสรางพื้นฐานและมหาวทิยาลัยอีก 2 แหงในป 1973 พรอมกับดึงบริษัทขามชาติเขามาลงทุน
โดยใหมีการเก็บภาษนีิติบุคคลเพียง 10 เปอรเซ็นต จึงทําใหบริษัทอนิเทลเขามาลงทุนที่ไอแลนดใน
ป 1980 และเกิดความสัมพันธระหวางบริษัทขามชาติกบับริษัททองถ่ินในดานการออกแบบพัฒนา 
ปจจุบันคลัสเตอรนี้มีบริษัททองถ่ิน 600 บริษัท และบริษัทเกิดใหมอีก 40-60 บริษัทตอทุกป เปน
ฐานผลิตที่สําคัญในดานโปรแกรมคอมพวิเตอร  

          15. คลัสเตอรนี้มีเวนเจอร แคปปตอล เขามาสนับสนุนถึง 47,000 ลานเหรียญในป 
1998 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเงินเวนเจอร แคปปตอลทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น 
บริษัทไฮเทคในแถบนี้สรางยอดขายไดถึง 999,000 ลานเหรียญ หรือประมาณรอยละ 70 ของรายได
ของบริษัทดานเทคโนโลยีที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา 100 บริษัทแรก มีบริษัทดานอินเตอรเน็ตเขา
ตลาดหลักทรัพยถึง 20 บริษัทในระหวางป 1997-1999 คิดเปนรอยละ 50 ของบริษัทอินเตอรเน็ตที่
เขาตลาดหลักทรัพยในสหรัฐอเมริกา มีกําลังคนดานการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมดังกลาวถึง
รอยละ 15 หรือประมาณ 3 เทาของคาเฉลี่ยทั้งประเทศ  
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          16. ทําใหรายไดของมหาวิทยาลัยรอยละ 60 ของศิษยเกาที่ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจ เชน บริษัท Charles Schwab Corp, Cisco Systems, EBay Genentech, Netscape, Nike 
Silicon Graphics, Sun Microsystems และ Yahoo!  

         17. เชน E-Bay-Jeff Skoll 95 Blue Chalk Corp.-Maurice Wanderer '92 Baby Center-
Mark Seldom '93 and Matt Glickman '93 Children First-Rosemary Jordano '89 Electronic Arts-
Trip Hawkins '78 Hedrick & Struggles-Tom Friel '73 Noah's Bagels-Bill Hughson '90 Sun 
Microsystems-Scott McNealy '80 Trader Joe's-Joe Coulomb '54 Many More  

       สรุปไดวา นโยบายของคลัสเตอรนั้นเหมาะสมกับการประกอบการแพเธคในจังหวัด
กาญจนบุรีเนื่องจากการประกอบธุรกิจแพเธคเปนการรวมตัวของผูประกอบการหลายรายในบริเวณ
เดียวกันและแพเธค เปนกลไกในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายคลัสเตอรจึงเปน 
นโยบายหนึ่ง ที่ชวยใหเศรษฐกิจมีกระบวนการการเรียนรูในการที่จะสรางธุรกิจใหมอุตสาหกรรม
ใหมไดอยางตอเนื่อง คือตัดสินใจอยางฉับไว และรอบคอบดวยขอมูลที่เชื่อถือไดและที่สําคัญมี
ความมุงมั่นในการดําเนินงาน 
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 6. ขอมูลการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี                   

               จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผูคนนิยมเดินทางไปทองเที่ยว เต็มไป
ดวยเร่ืองราวในอดีตที่นาสนใจ เปนแหลงอารยะธรรมเกาแกยุคกอนประวัติศาสตร เปนสถานที่ตั้ง
ของสะพานขามแมน้ําแควซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของไทยในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 และมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณไม
วาจะเปน ปาเขาลําเนาไพรถ้ําหรือน้ําตก จังหวัดกาญจนบุรีอยูหางจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มี
พื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศสวนใหญเปนปามีทั้งปาโปรงและปาดงดิบ มี
แมน้ําสําคัญสองสายคือ แมน้ําแควใหญและแมน้ําแควนอยซ่ึงไหลมาบรรจบรวมกันเปนแมน้ําแม
กลองที่บริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี   
จากลักษณะภมูิประเทศของ จังหวัดกาญจนบุรี อยูในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพืน้ที่มากเปน
อันดับ สาม รองลงมาจาก จงัหวัดเชียงใหม และจังหวัดนครราชสีมา ดานทิศเหนือติดตอกับ จังหวัด
ตาก และจังหวัดอุทัยธานี ดานทิศตะวันออกติดตอกับ จงัหวัดสุพรรณบุรี และจังหวดันครปฐม ดาน
ทิศใตติดตอกบั จังหวดัราชบุรี และทางดานทิศตะวันตกติดตอกับ ประเทศพมา  
                 โครงสรางทางธรณีวิทยาพื้นที่สวนใหญเปนหนิที่จัดอยูในหมูหินตะนาวศรี ประกอบดวย 
หินปูน หินทราย หินดินดาน และหินแปรประเภทหนิชนวน หินควอรตไซต หินซีสต ทิวเขาถนน
ธงชัยกลาง และทิวเขาตะนาวศรี มีหนิแกรนิต เปนแกนกลางของภูเขา หินปูนจะพบอยูเปนบริเวณ
กวางขวางมากที่สุด ภูเขามยีอดแหลมรูปรางตาง ๆ สวยงาม สลับดวยหลุมยุบ และหุบเขาเปนแนว
ยาว และบางแหงเปนหนาผาสูงชัน บริเวณเขาหินปูนมแีคลเซียมคารบอนเนตละลายตอเนื่องเกิดเปน
ถํ้ายาว และบางแหงมีน้ําใตดนิไหลผาน เรียกวา ธารลอด ภายในถ้ําหินปูนมีหินงอกหนิยอยสวยงาม 
บริเวณที่เปนน้าํตกจะมหีินปนูจับบริเวณทีพ่ักน้ํา เกิดเปนน้ําตกที่มีลักษณะลดหลั่นหลายช้ันสวยงาม  
                   ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบดวยทิวเขา หบุเขา และที่ราบลุมแมน้ํา พืน้ที่ดานตะวนัตก 
และดานเหนือเปนเทือกเขาแลวคอย ๆ ลาดลงทางดานตะวนัออก และดานใต แบงพืน้ที่ออกไดเปน 
3 เขต ดังนี้  

       เขตภูเขาและที่สูง  พื้นที่ทางดานเหนอืของ จังหวัดในเขตอําเภอศรีสวัสดิ์ และอําเภอ
ทองผาภูมิ มีลักษณะเปนเทอืกเขาตอเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัย ทางดานตะวันตกเปนเทือกเขา
ตะนาวศรี ซ่ึงกั้นเขตแดนไทยกับพมา ทอดยาวลงไปทางใตในเขตอําเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทร
โยค อําเภอเมอืงกาญจนบุรี และอําเภอดานมะขามเตีย้ บริเวณนี้เปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารของ
จังหวดั และมภีูเขาที่มีความสูงตั้งแต 1, 000 เมตรขึ้นไปในตอนเหนอืของจังหวดั โดยเฉพาะในเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรเชนเขาใหญ เขาแคลก ู เปนตน บริเวณที่มีความสูง 400 - 1,000 
เมตร เปนภูเขาในลุมน้ําแควใหญ และแควนอยในเขตอาํเภอสังขละบรีุ อําเภอทองผาภูมิ อําเภอศรี
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สวัสดิ์ และอําเภอเมือง ฯ สวนที่มีระดับสูง 100 - 400 เมตร อยูในเขตอําเภอไทรโยคอาํเภอบอพลอย
และอําเภอศรสีวัสดิ์  
                 เขตที่ราบลูกฟูก  ไดแก พื้นที่ดานทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขา
สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ ในเขตอําเภอบอพลอย อําเภอเลาขวัญ และบางสวนของ อําเภอพนมทวน  
                   เขตที่ราบลุมแมน้ําแมกลอง  ไดแกพืน้ที่ทางดานทิศใต มีลักษณะเปนที่ราบอยูในบริเวณ
บางสวนของ อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอพนมทวน อําเภอทามวง และอําเภอทามะกา เปนพืน้ที่
อุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรมซึ่งมีออยและขาวนาป  
               แหลงน้ํา จังหวดักาญจนบุรี มีแหลงน้ําอยางอุดมสมบูรณ แหลงน้ําผิวดนิมีตนน้ําอยูทาง
ตอนเหนือของจังหวดั จนถึงเขตจังหวัดอทุัยธาน ีลักษณะของทางน้ําเปนรองลึกในระหวางหุบเขา มี
ลํ้าน้ําบางสายไหลขึ้นไปทางเหนอืเขาสูประเทศพมา เชน ลําน้ําแมกษัตริย แตลําธารสวนใหญไหล
ลงสูแควนอย และแควใหญ ซ่ึงรับน้ําทางดานตะวันตก และตอนกลางของพื้นที่ แลวรวมกนัเปน
แมน้ําแมกลองสวนดานตะวนัออกมีลําตะเพินเปนลําน้ําสําคัญของบริเวณนี ้ แมน้ําแควนอย (ไทร
โยค)  ยาวประมาณ 315 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากลําธารเล็ก ๆ บนยอดภูเขา คือ ลําธารรันตี ซองกา
เลีย และบิคล่ี ในเขตอําเภอสังขละบุรี และอําเภอทองผาภูม ิ บริเวณนีท้ี่มีลําน้ําสามสายมาบรรจบกัน
ดังกลาวเรยีกวาสามสบ แมน้ําแควนอยเปนแมน้ําที่สวยงาม ไหลผานภูมิประเทศทีส่วยงาม มีน้ําตก 
น้ําพุ เกาะแกง อยูตลอดสาย จนบรรจบกบัแมน้ําแควใหญเปนแมน้ําแมกลองแมน้าํแควนอยมีพืน้ที่
รับน้ําประมาณ 10, 400 ตารางกิโลเมตร  แมน้ําแควใหญ (ศรีสวัสดิ์)  ยาวประมาณ 380 กิโลเมตร 
ตนน้ําเกดิจากภูเขาใหญชายแดนเหนืออําเภออุมผาง แลวไหลลงทางใตไปบรรจบกบัแมน้ําแควนอย
ที่ ตําบลปากแพรก อําเภอเมอืงกาญจนบุรี บริเวณทางตอนเหนือของแมน้ําแควใหญ มีลักษณะคอย 
ๆ ลาดลงมาทางใต มีสาขาที่สําคัญคือ หวยขาแขง แมน้ําแควใหญมพีื้นที่รับน้ําประมาณ 14,800 
ตารางกิโลเมตร          
                   แมน้ําแมกลอง  เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแมน้ําแควนอย และแมน้ําแควใหญที่ 
ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี แลวไหลผาน อําเภอทามวง อําเภอทามะกา จากนั้นไดไหล
เขาเขต จังหวดัราชบุรี แลวไหลลงสูทะเล ที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 130
กิโลเมตร  
                 ลําตะเพิน  เปนลําน้ําที่ไหลผานบริเวณที่ราบลุมตะวนัออกของจังหวดั แลวไหลมาบรรจบ
แมน้ําแควใหญที่ ตําบลทาเสา อําเภอเมืองกาญจนบรีุ มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร  
                 ประชากร จังหวดักาญจนบุรี มีประชากรมากเปนอันดับสามของภาคตะวันตก มีความ
หนาแนนอยูในเขตอําเภอทามะกาอําเภอทามวงและอําเภอเมืองกาญจนบุรี  ประชากรในเขตจังหวดั
กาญจนบุรีมีอยูหลายเชื้อชาติดวยกันดังนี ้ 
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                 คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง  เปนกลุมชนที่ยังรักษาประเพณ ีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
ไวไดมาก ชาวกะเหรีย่งจะตั้งถิ่นฐานอยูตามบริเวณที่ราบหุบเขา ระหวางพรมแดนไทยกับพมา เชน 
ในเขตอําเภอสังขละบุรีอําเภอทองผาภูมิและอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
                คนไทยเชื้อสายมอญ  เปนอีกกลุมชนหนึ่งทีย่ังรักษาประเพณี และวัฒนธรรมของตนไว 
ชาวมอญสวนใหญจะตั้งถ่ินฐานอยูตามแนวพรมแดนไทย - พมา ในเขตอําเภอสังขละบุรี อําเภอทอง
ผาภูมิ และอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

      คนไทยเชือ้สายลาว  ในที่นี้หมายถึงลาวโซง หรือไทยทรงดํา เปนกลุมชนทีม่ีลักษณะ
ทางเชื้อสายประเพณ ีและวฒันธรรมคลายกับกลุมคนไทยมาก ไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศ
ไทย ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหวั ชาวลาวโซงจากเมอืงแถง (เดียนเบียนฟ)ู และเมืองเวียงจันทน ไดเขามาตัง้ถ่ินฐานอยูใน
เขตเมืองเพชรบุรี และเขตเมืองใกลเคียงคือ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ในเขต
จังหวดักาญจนบุรี ชาวลาวโซง จะอยูในเขตที่ราบของอําเภอพนมทวน ที่ตําบลดอนอิฐ อําเภอหวย
กระเจา สําหรบัประชากรกลุมอ่ืน ๆ ไดแก พมา ละวา ขมุ มีจํานวนไมมากนัก กระจายอยูในเขตภูเขา 
ทางตอนเหนือของจังหวดักาญจนบุรี ในเขตอําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอศรีสวัสดิ ์

การคมนาคม และขนสง จังหวัดกาญจนบรีุ มีพื้นที่ 12,176,967ไร มีทางหลวงจังหวัดและ
ทางหลวงแผนดินใชเดินทางติดตอภายในจงัหวัด กับจงัหวัดใกลเคยีง และกรุงเทพมหานครได
โดยสะดวก มเีสนทางรถไฟสายธนบุรี - น้ําตก ซ่ึงแยกจากทางรถไฟสายใตที่ชุมทางหนองปลาดกุ 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผานอําเภอทามะกา อําเภอทามวง อําเภอเมือง และอําเภอไทรโยค ไป
สุดระยะทางทีส่ถานีน้ําตก ตาํบลทาเสา อําเภอไทรโยค สําหรับการขนสงทางน้ําอาศัยแมน้ําแมกลอง 
แควนอย และแควใหญ ในการติดตอกบับริเวณทีไ่มสามารถอาศัยการขนสงทางบกได ประชากร
สวนใหญ ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม ไดแก การทําไร ทํานา ทําสวน ผลไม และเลี้ยงสัตว 
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดกาญจนบรีุ จะขึ้นอยูกบัภาวะผลผลิต และราคาสินคาทางการเกษตร
เปนสําคัญ โดยเฉพาะราคาของออยในแตละป จะมีอิทธิพลตอภาวะดานเศรษฐกิจการคา ของจังหวดั
เปนอยางมาก  

    ปจจุบัน จังหวัดกาญจนบรีุ มีแพ ทั้งส้ิน 1,525 หลัง  โดยแบงเปน อําเภอเมือง 476 แพ 
อําเภอไทรโยค 409 แพ อําเภอทองผาภูมิ 69 แพ อําเภอศรีสวัสดิ์ 449 แพ และอําเภอสังขละ 122 แพ 
โดยสามารถแยกเปนรูปแบบตาง ๆ ดังนี ้ 

    1. แพลอง   จํานวน 524  หลัง 
    2.แพเธค   จํานวน 161  หลัง 
    3.แพพัก   จํานวน 526  หลัง 
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    4. แพพักอาศัย   จํานวน   98  หลัง 
    5. แพอาหาร   จํานวน   99  หลัง 
    6. แพอื่น ๆ   จํานวน   99  หลัง 
 
ที่มา : การทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี เอกสารประกอบการรวบรวมรายชื่อแพประจําป 

2552 (กาญจนบุรี: 2552)  
 

 
 
ภาพที่ 2 แมน้ําแควนอย และแควใหญ ไหลรวมกันเปนแมน้ําแมกลอง  
ที่มา : ประวัตจิังหวดักาญจนบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2553. เขาถึงไดจาก 
http://www.greenriverhill.com/images/map.jpg 
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ภาพที่ 3 สองแคว แมน้ําแควนอย และแควใหญ ไหลรวมกันเปนแมน้ําแมกลอง  
ที่มา: ประยงค ทวีสิน: 2492 
 

 
ภาพที่ 4 ประตูเมืองกาญจนบรีุ พ.ศ. 2496  

 
กาญจนบุรีแบงการปกครองออกเปน 13 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบอพลอย อําเภอเลา

ขวัญ อําเภอพนมทวน อําเภอไทรโยค อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอทามะกา อําเภอทามวง 
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อําเภอทองผาภูมิ อําเภอดานมะขามเตีย้ อําเภอหนองปรือ และ อําเภอหวยกระเจาพื้นที่กวางใหญ 
ซ่ึงเปนที่ตั้ง จ.กาญจนบุรี ในปจจุบัน มีประวัติความเปนมา ที่ตอเนื่อง และยาวนาน ประวตัิ หนา
สุดทายของกาญจนบุรี ยอนกลับไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรหนาแรก ไดอยางบังเอญิ เมื่อเชลยศกึ 
ที่ถูกเกณฑ มาสรางทางรถไฟคนหนึ่ง คนพบเครื่องมือหนิ ของมนุษย กอนประวัตศิาสตร ระหวาง
การกอสรางทางรถไฟ บริเวณ สถานีบานเกา ต.จระเขเผือก อ.เมือง ทําใหเกิดการขุดคนทาง
โบราณคดี และสามารถ คนพบหลักฐานของ มนุษยกอนประวัติศาสตรจํานวนมาก แมจนถึงปจจบุัน
ยังขุดพบอยู ในสมัยทวารวดี ซ่ึงอยูในสมัยประวัติศาสตร ของ ประเทศไทย พบซาก โบราณสถาน 
และ โบราณวตัถุ ที่ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี (ปจจุบัน เปนพื้นที่อางเก็บน้ํา เขื่อนเขาแหลม ) ซ่ึงเปน
เจดีย ลักษณะเดียวกับ จุลประโทณเจดีย จ.นครปฐม เจดยี ที่บานคูบัว จ.ราชบุรี และที่เมืองอูทอง จ.
สุพรรณบุรี นอกจากนี ้ ยังพบฐาน เจดีย และ พระพิมพ สมัยทวารด ี จํานวนมาก ที่ บานทาหวี ริม
แมน้ําแควใหญ ต.ลาดหญา อ.เมือง อีกดวย แสดงวาในสมัยนั้น พืน้ที่ ริมแมน้ําหลายแหง ซ่ึงเปน
เสนทาง คมนาคม สําคัญ มีชุมชน หรือ เมืองโบราณ ซ่ึง มีความสัมพันธ กับชุมชน โบราณ ใกลเคยีง
กัน  

 
 

ภาพที่ 5 เครื่องมือขวานหนิเกา  
 

ในสมัย พุทธศตวรรษ ที่ 16-18 ขอม ไดแผอิทธิพล เขามาใน ประเทศไทย ซ่ึงพบหลักฐาน
สําคัญ คือ ปราสาทเมืองสิงห ซ่ึงมีลักษณะเปน ศิลปะขอม สมัยบายน มีอายุในชวงสมัย พระเจาชยัวร
มันที่ 7 ในพทุธศตวรรษที่ 18 นอกจากนี ้ ยังพบหลักฐานที่เปนศิลปะขอม สมัยเดียวกัน ที่เมืองครุฑ 
และ  เมืองกลอนโด  อ.ไทรโยค ในสมัย สุโขทัย พบหลักฐาน ในพงศาวดารเหนือ วา กาญจนบุรี ตก
เปนเมืองขึ้น ของ สุพรรณบุรี ตามที่กลาววา พญากง ไดมาครอง เมือง กาญจนบุรี แตก็ไมมหีลักฐาน
อ่ืน มาสนับสนุน ตอมา ในสมัย อยุธยา กาญจนบุรี มีฐานะเปนเมอืงหนาดานสําคัญ โดยตัวเมอืง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 49

ตั้งอยู ที่บานทาเสา ต.ลาดหญา ใกลเขาชนไก และ ยังปรากฏ หลักฐาน เปนซากโบราณสถาน และ 
โบราณวัตถุ ดังที่เห็นในปจจบุัน  
 

 
 
ภาพที่ 6 ภาชนะดินเผามนุษยสมัยกอประวตัิศาสตร  
 

  
       

ภาพที่ 7 เครื่องดนตรีซากสัตวดึกดําบรรพ จําลองแบบโบราณ 
      กาญจนบุรี ยังคงเปนเมืองหนาดาน สืบเนื่องมาจนถึง สมัยกรุงธนบรีุ และ รัตนโกสินทร 

โดย ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระองค โปรดเกลาฯ ใหยายเมือง กาญจนบุรี มาตั้งใหม ที่บาน ปากแพรก 
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เพื่อมาตั้งรับทัพ พมา ที่เดนิทัพ ลงมาตามลําน้ําแมกลอง เพื่อเขาตี กรุงเทพฯ ไดมีการสรางกําแพง
ลอมรอบเมือง อยางมั่นคง ใน สมัยรัชกาลที่ 3 และใหมีเจาเมอืง คือ พระประสิทธิสงคราม 
นอกจากนั้น ยังตั้งหวัเมืองเล็กๆ ตามรายทาง เปนหนาดานอีกเจ็ดแหงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการ
จัดรูปแบบการปกครองประเทศใหม เปนมณฑลเทศาภบิาล เมือง กาญจนบุรี ถูกโอนมาขึ้นกับมณฑล 
ราชบุรี และ แบงการปกครองเปนสามอําเภอ คือ อ.เมือง อ.เหนือ (ปจจุบันคือ อ.ทามวง) และ อ.ใต 
(ปจจุบัน คือ อ.พนมทวน) และตอมาเมื่อ พ.ศ. 2467 ไดตั้งอําเภอเพิ่มอีกสองแหง คือ อ.ทามะกา และ 
อ.ทองผาภูมิ กับ กิ่ง อ.สังขละบุรี ในชวงสงคราม มหาเอเชียบูรพา ญี่ปุน ตัดสินใจสรางทางรถไฟ 
สาย ไทย - พมา เชื่อมจากสถานีหนองปลาดุก จ.ราชบุรี ผาน กาญจนบุรี เลาะริมแมน้ําแควนอย ไป
เชื่อมกับ ทางรถไฟ ที่สรางมาจาก พมา ที่ดานเจดยีสามองค เปนทางรถไฟ ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก และ
มีผูคนจํานวนมาก เดนิทางมาเยี่ยมชม เพื่อคาราวะ ตอดวงวิญญาณ ผูเสียชีวิต และรําลึกถึงความ
โหดรายทารุณของสงคราม  

 
อาณาเขต :  
               ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดตากและสหภาพเมยีนมาร  
               ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดราชบุรีและจังหวดันครปฐม  
               ทิศตะวนัออก ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี  
               ทิศตะวนัตก ติดตอกับสหภาพเมียนมาร  
ระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภอตางๆ  
                อําเภอเมือง --        กิโลเมตร    
                อําเภอทามวง   12 กิโลเมตร  อําเภอพนมทวน   24 กิโลเมตร   
                อําเภอทามะกา   30 กิโลเมตร       อําเภอดานมะขามเตี้ย  30 กิโลเมตร  
                อําเภอบอพลอย  40 กิโลเมตร       อําเภอไทรโยค   50 กิโลเมตร  
    อําเภอหวยกระเจา 64 กิโลเมตร       อําเภอหนองปรือ  75 กิโลเมตร  
    อําเภอเลาขวญั   98 กิโลเมตร  อําเภอศรีสวัสดิ์   102 กิโลเมตร  
    อําเภอทองผาภูมิ  145 กิโลเมตร  อําเภอสังขละบุรี  230 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 8 แผนที่จังหวดักาญจนบุรี 
ที่มา : ประวัตจิังหวดักาญจนบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2553. เขาถึงไดจาก 
http://www.greenriverhill.com/images/map.jpg 
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ตารางที่ 1 ขอมูลแพลอง-แพดิสโกเธค ในตัวเมืองกาญจนบุรี  
 
ประเภท
แพ 

รายช่ือแพ เบอรโทรศัพท ประเภท
แพ 

รายช่ือแพ เบอรโทรศัพท 

P,D,K แพกาญจนิกา 515140 P,D,K แพนองหนุม 081-9413689 
P,D,K แพการตูน 518125 P,D,K แพนองใหม 081-7630192 
P,D แพกิ่งไผ        511589 P,D,K แพนองโอ 513195 
P,D,K แพโกแก 081-9462072 P,D แพนิตยา 513341 
P,D,K แพขุนชาง 513776 P,D,K แพบานเหนือ 512326 
P,D,K แพขุนแผน 514002 P,D แพบุญรอด 518122 
P,D แพเครือวัลย 02-5237384 P,D,K แพปรีชา 515869 
P,D THE CHAMP 089-4770080 P,D แพปอก ๆ 513493 
P,D แพเฉลิมชัย 081-9881059 P,D,K แพพบเพื่อน 513092 
P,D,K แพชมพ ู 511290 P,D แพพรรณภา 081-9435646 
P,D,K แพแซคสน 081-9425389 P,D,K แพพันทว ี 512572 
P,D,K แพดั๊ก 512046 P,D,K แพพานทอง 081-9404347 
P,D,K แพเดนชัย 081-9438276 P,D แพรวมเพื่อน 514451 
P,D,K แพตนแมกลอง 511221 P,D,K แพระเบยีงฟา 513823 
P,D,K แพตะวัน 511436 P,D,K แพราชา

ประทาน 
514840 

P,D,K แพตะวันรุง 516073 P,D,K แพรุงอรุณ 514213 
P,D,K แพทองนท ี 512944 P,D,K แพลําน้ําแคว 512718 
P,D,K แพทิพวัลย 081-9439767 P,D แพสมพงษ 518110 
P,D แพไทย-สวีเดน 086-3636298 P,D,K แพสองแคว 081-9441481 
 
หมายเหตุ* สัญลักษณ P หมายถึง แพลองแบบพักคางคืน D หมายถงึ แพที่มีดิสโกเธค K หมายถึง         

แพที่มีคาราโอเกะ 
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ตาราง 2 จํานวนโรงแรมและผูเยี่ยมเยือน พ.ศ. 2546-2550 
 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 
จํานวนโรงแรม (แหง) 213 228 254 271 297 
จํานวนหองพกั (หอง) 7,817 8,286 8,766 8,913 9,520 
จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน 4,728,490 5,280,569 4,560,426 4,670,558 4,791,756 

ชาวไทย 4,294,587 4,759,132 4,246,692 4,388,018 4,452,740 
ชาวตางประเทศ 433,903 521,437 313,734 282,540 339,016 

จํานวนนักทองเท่ียว  1,560,182 1,770,783 1,508,586 1,560,122 1,613,043 
ชาวไทย 1,425,352 1,584,468 1,414,788 1,464,352 1,486,559 

ชาวตางประเทศ 134,830 186,315 93,798 126,848 126,848 
จํานวนนักทัศนาจร  3,168,308 3,509,786 3,051,840 3,178,713 3,178,713 

ชาวไทย 2,869,235 3,174,664 2,831,904 2,923,666 2,966,181 
ชาวตางประเทศ 299,073 335,122 219,936 186,770 212,532 

 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี, รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2552 (ม.ป.ท.: เพชรเกษมการ

พิมพ, 2552), 151  
 

นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ไมใชการ
ไปทํางานประจํา การศึกษา และไมใชคนทองถ่ินที่มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ตอง
พักคางคืนอยางนอย 1 คืน 
 นักทัศนาจร หมายถึง ผูเยี่ยมเยือนไมไดพักคางคืน 
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ตารางที่ 3 สถิติการทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548-2550 
 
รายการ 2548 

(2005) 
2549 
(2006) 

2550 
(2007) 

Item 

จํานวนผูเยีย่มเยือน 4,560,426 4,670,558 4,791,756 Number of visitors 
ชาวไทย 4,246,692 4,388,018 4,452,740 Thai 
ชาวตางประเทศ 313,734 282,540 339,016 Foreigner 
เพศ  Sex 
ชาย 2,724,638 1,922,507 2,610,973 Male 
หญิง 1,835,788 2,748,051 2,180,783 Female 
วัตถุประสงค  Purpose of visit 
ทองเที่ยว 4,281,527 4,171,767 3,419,885 Holiday 
ประชุม สัมมนา 79,070 307,268 716,856 Convention 
ติดตอธุรกิจ 140,390 88,807 512,621 Business 
ปฏิบัติราชการ 49,148 94,777 100,655 Official Visit 
อ่ืน ๆ 10,291 7,939 41,739 Others 
การจัดการเดินทาง  Travel Arrangement 
โดยผานบริษทันําเที่ยว 802,965 858,224 1,021,143 Group Tour 
เดินทางมาเอง 3,757,461 3,812,334 3,770,613 Non Group Tour 
พาหนะการเดนิทาง  Made of transport 
รถไฟ 656,425 835,642 858,225 Train 
รถโดยสารประจําทาง 1,484,919 1,071,797 867,734 Bus 
รถสวนตัว 2,419,082 2,763,119 3,065,797 Automobile 
 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี, รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2552 (ม.ป.ท.: เพชรเกษมการ

พิมพ, 2552), 152 
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    สถานที่ทองเท่ียวอําเภอเมือง  
   สะพานขามแมน้ําแคว สรางขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทพัญ่ีปุนไดเกณฑเชลย
ศึกฝายสัมพันธมิตร ไดแก ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนดประมาณ 
61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พมา อินเดยีอีกจํานวนมาก มากอสรางทาง
รถไฟสายยุทธศาสตร เพื่อเปนเสนทางผานไปสูประเทศพมา ที่สะพานขามแมน้ําแควมีบริการรถราง 
Fairmong ทุกวัน  

   ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายนีเ้ร่ิมตนจากสถานีหนองปลาดุก อําเภอบานโปง 
จังหวดัราชบุรี ผานจังหวดักาญจนบุรีขามแมน้ําแควใหญไปทางทิศตะวนัตก จนถึงดานเจดียสามองค 
เพื่อใหถึงปลายทางที่เมืองตนับูซายัด ประเทศพมา รวมระยะทางในเขตประเทศไทย 300 กิโลเมตร 
สรางขึ้นเพื่อใชเปนเสนทางยุทธศาสตรผานประเทศพมา ปจจุบันทางรถไฟสายนี้สุดปลายทางที่บาน
ทาเสาหรือสถานีน้ําตกเปนระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแหงประเทศไทยเปดบริการเดิน
รถบนเสนทางสายนี้ทุกวัน  

    หอศิลปและพิพิธภณัฑสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อันไดแกอาวุธยุทโธปกรณตางๆ โครงกระดกูของเชลย
สงคราม และภาพถายเหตกุารณในสมัยนั้น นอกจากนี้บางสวนยังจดัทําเปนหอศลิป เก็บรวบรวม
ส่ิงของตางๆ เชน แสตมป ไปรษณียบตัรโบราณ เพชร พลอย และเครื่องประดับ  

    สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สุสานแหงนีเ้ปนสุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตรที่
เสียชีวิตในระหวางการสรางทางรถไฟสายมรณะ บริเวณสุสานมีเนื้อที่กวางขวางสวยงามและเงยีบ
สงบ ชวนใหรําลึกถึงเหตุการณการสูรบและผลลัพธที่ตามมา สุสานแหงนี้บรรจุศพทหารเชลยศึกถึง 
6,982 หลุม 

 พิพิธภัณฑทางรถไฟไทย-พมา ตั้งอยูใกลกับสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก จัดแสดง
เร่ืองราวเกีย่วกับประวตัิศาสตรทางรถไฟสายไทย-พมา เร่ิมตั้งแตการเขามาของญี่ปุน การออกแบบ
และการสรางทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตรของทางรถไฟ สภาพชีวิตในคายเชลยศึก ดานการแพทย คา
ของสงคราม การปฏิบัติการของทางรถไฟ การทิ้งระเบิดและการทําลายทางรถไฟ และเหตกุารณ
หลังจากสงครามยุติ  

     วัดถํ้ามังกรทอง วัดนี้สรางขึ้นในป 2447 เหตุที่ไดช่ือวาถํ้ามังกรทองก็เนื่องจากมถํ้ีาขนาด
เล็กอยูบนยอดเขา ที่ตรงปากถ้ํามีหินใหญทาํเปนหนาสิงโตดูนาเกรงขาม วัดถํ้ามังกรทองยังมีช่ือเสียง
เปนที่รูจักแพรหลายเกีย่วกับการทําสมาธิลอยตัวในน้ํา ที่เรียกกันวา “แมชีลอยน้ํา”  

      คายฝกเขาชนไก เปนสถานที่ฝกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาเสรจ็สิ้นการ
ฝกจะเปดเปนคายฝกสําหรับประชาชนทั่วไปเขาชม พรอมสนุกกับกิจกรรมทดสอบกําลังใจของ
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ทหารอาทิเชน การโดดหอสูง การยิงปน การไตเชือกขามลําน้ํา ชมพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
และยังมีทีพ่ักไวบริการ  

      อําเภอไทรโยค  
     อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห หรือ ที่นิยมเรียกกันวา ปราสาทเมืองสิงห เปน

โบราณสถานที่มีศิลปะการกอสรางอยูในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ผังเมือง
เปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กวาไร กําแพงเมืองกอดวยศิลาแลงขนาดกวาง 880 เมตร 
โดยไดรับอิทธิพลทางศาสนา และวัฒนธรรม จากกัมพูชา ตัวปราสาทลอมรอบดวยกําแพงศิลาแลง คู
น้ํา และแนวคันดิน รูปแบบสถาปตยกรรมและประติมากรรมสรางตามลักษณะขอมแบบบายน ตรง
กับสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ของประเทศกัมพูชาที่มีลักษณะชางทองถ่ินผสมอยู อุทยาน
ประวัติศาสตรเมืองสิงห  

      หมูบานชางไทรโยค ตั้งอยูหมูที่ 3 บานลุมผ้ึง ตําบลลุมสุม มีกิจกรรมลองแพ นั่งชางชม
ปาธรรมชาติ ใชเวลาประมาณ 30 นาที มีการแสดงชางทุกวัน ตั้งแตเวลา 14.00-15.00 น. 

      ถํ้ากระแซ หางจากตัวเมืองประมาณ 55 กิโลเมตร ถํ้านี้เปนถํ้าที่เคยเปนที่พักของเชลยศึก
เมื่อคร้ังสรางเสนทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพมา ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน
อยู มองจากปากถ้ํามาที่บริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทัศนที่งดงามและแมน้ําแควนอยอยูเบื้องลาง  
                  น้ําตกไทรโยคนอยเดิมเรียก น้ําตกเขาพัง อยูในเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค เปนน้ําตกที่
สวยงามอีกแหงหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณน้ําตกมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามรมร่ืน 
โดยเฉพาะชวงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน้ํามากในอดีตเมื่อพ.ศ .2431 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสบริเวณน้ําตกไทรโยค 
นอกจากนี้บริเวณน้ําตกไทรโยคนอยยังไดมีการนําหัวรถจักรไอน้ําสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้ง
ไวเพื่อรําลึกถึงการสรางทางรถไฟสายมรณะที่สรางผานบริเวณหนาน้ําตกเขาสูประเทศพมา  

      วัดปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน แหลงทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษเสือในจังหวัด
กาญจนบุรีมีสัตวปาและสัตวเล้ียงนานาชนดิอยูดวยกันอยางอิสระตามธรรมชาติ เชน เกง กวาง  หมปูา 
ชะนี นกยูง ไกปา มา ควาย แพะ นกัทองเที่ยวจะพบเห็นการอยูรวมกันของสัตวปานานาชนิดโดย
สันติและเปนเพื่อนที่ดีตอพระและผูคนทัว่ไป  
                    อําเภอทองผาภมิู 
                    พุน้ํารอนหินดาด เดิมเรียกวา น้ําพุรอนกยุมั่ง อยูหางจากตัวเมือง กาญจนบุรี 130 
กิโลเมตร พุน้าํรอนหินดาดเปนบอน้ํารอนธรรมชาติริมลําธาร อุณหภูมปิระมาณ 45-55 องศาเซลเซียส 
คนพบโดยทหารญี่ปุนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2และไดสรางเปนบอซีเมนตขึ้น 2 บอ เชื่อกันวาน้าํแร
จากบอน้ํารอนแหงนี ้มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไขเจบ็หลายอยาง เชน โรคเหน็บชา ไขขออักเสบ 
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นักทองเที่ยวสามารถลงอาบน้ําในบอไดและยังมีลําธารน้ําเย็นไหลอยูดานลางบอน้ํารอน  
                    เขื่อนวชิราลงกรณ เดิมชื่อ เขื่อนเขาแหลม ตั้งอยูที่ตําบลทาขนุน หางจากตวัเมือง
กาญจนบุรี 153 กิโลเมตร เหนืออําเภอทองผาภูมิไปประมาณ 6 กิโลเมตร เขื่อนวชิราลงกรณเปนเขือ่น
หินถมดาดหนาดวยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกวาง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลําน้ํา
แควนอย เปนเขื่อนไฟฟาพลังน้ําอเนกประสงค มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณเหนือเขือ่นมี
ทิวทัศนสวยงาม มีแพพกัแพลองมากมาย สําหรับการลองเรือชมทิวทศันสภาพธรรมชาติของอางเก็บ
น้ําและสามารถชมสวนมะพราวกะทิบนเกาะกลางน้ํา  

      อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ  อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยเขยงและปาเขาชางเผือก มี
เนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร มีสถานที่ทองเที่ยวทีน่าสนใจหลายจดุ สําหรับจุดชมวิวทวิทัศนมี 2 แหง
คือ ดอยตองปะแล เปนจุดชมวิวที่สวยงาม สวนเนนิกูดดอย สามารถนํารถขึ้นไปจอดได เปนจุดชมวิว
ทิวเขาซับซอนสุดสายตา มองเห็นทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณและเขาชางเผอืกภูเขาที่สูงทีสุ่ดใน
อุทยานฯ และมีเสนทางศึกษาธรรมชาติ 3 เสนทางคือ น้ําตกจอกกะดิ่น น้ําตกผาแป น้ําตกเจด็มติร 
น้ําตกเหลานี้อยูในเขตตําบลปลอก ซ่ึงเดิมเปนเหมืองแรดบีุก วุลแฟรม ตั้งอยูพรมแดนไทย-พมา อุดม
ดวยปาดิบ ปกคลุมดวยหมอกเกือบตลอดทั้งป  

      เหมืองปล็อก ตั้งอยูใน ตําบลปลอก ซ่ึงอยูหางจากอําเภอทองผาภูมิไปทางทิศตะวนัตก
ประมาณ 70 กิโลเมตร มีการทําเหมืองแรดีบุก วุลแฟรมกันมากบนเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงเปน
พรมแดนระหวางไทยกับพมา  
                   อําเภอสังขละบุรี   

     เปนอําเภอที่ติดตอกับชายแดนพมา หางจากตวัเมืองกาญจนบุรีประมาณ 215 กิโลเมตร 
เสนทางนี้ตัดผานภูเขาเลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบที่
งดงาม ตัวอําเภอสังขละบุรีตั้งอยูบริเวณทีลํ่าน้ําสามสายมาบรรจบกันอันไดแก หวยซองกะเลีย หวยบี
คล่ีและหวยรันตี รวมเรยีกวา“สามประสบ” ไหลรวมกันเปนแมน้ําแควนอย อําเภอสังขละบุรีเปน
อําเภอที่มีชาวมอญตั้งบานเรือนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตประเพณีเกาแก
แบบดั้งเดิมของชาวมอญ ณ ที่แหงนี ้ 

       อุทยานแหงชาติเขาแหลม   หางจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 190 กิโลเมตร พื้นที่
ครอบคลุมทองที่อําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรีปาเขาและอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณเปนตน
น้ําของแมน้ําแควนอย มีพื้นที่ประมาณ 815 ตารางกิโลเมตร บริเวณอุทยานฯรมร่ืน มีหวยกะเต็งเจ็ง
ไหลผาน สามารถกางเต็นทพักแรมไดและมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติไปน้ําตกกะเต็งเจ็ง 
                  วัดวังกวิเวการาม อยูเลยจากตัวอําเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร เปนวัดจําพรรษา
ของ “หลวงพออุตตมะ” ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกะเหรี่ยง
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และพมาที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ภายในวิหารที่ตั้งอยูริมแมน้ําประดิษฐานพระพุทธรูปหินออนอัน
งดงามชาวบานเรียกกันวา หลวงพอขาว จากวัดวังกวิเวการามแยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเปนที่ตั้งของ
เจดียแบบพุทธคยามีลักษณะฐานเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนที่เปนกระดูก
นิ้วหัวแมมือขวา ขนาดเทาเมล็ดขาวสาร บริเวณใกลเจดียมีรานจําหนายสินคาจากพมาหลายราน 
        ดานเจดียสามองค เขตสิ้นสุดชายแดนไทยดานทิศตะวันตก ตั้งอยูที่ตําบลหนองลู กอนถึง
ตัวอําเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร จะมีทางแยกดานขวาไปดานเจดียสามองค เปนระยะทางประมาณ 18 
กิโลเมตร เสนทางลาดยางตลอดสาย พระเจดียสามองคนี้เดิมเรียกวา หินสามกอง นอกจากนี้ดานเจดีย
สามองคยังเปนชองทางเดินทัพที่สําคัญของไทยและพมาในอดีต บริเวณดานเจดียสามองค มีรานขาย
สินคาจากประเทศพมา นักทองเที่ยวสามารถขามชายแดนเขาไปชมตลาดพญาตองซู ในเขตประเทศ
พมา ชมตลาดชายแดนซึ่งมีสินคาของพมาจําหนาย  

     เที่ยวปาสังขละบุรี เปนบริการนําเที่ยวของสถานที่พักในเขตอําเภอสังขละบุรี โดยจัดให
นักทองเที่ยวลองเรือไปตามลําน้ําซองกะเลียแลวตอดวยการนั่งชางเที่ยวปาและลองแกง  

     เขตรักษาพนัธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร มีพื้นที่อยูในเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวดั
กาญจนบุรีและอําเภออุมผาง จังหวดัตาก ภมูิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอน ยอดเขาสูงสุดคือ เขาใหญ 
อยูบริเวณตอนกลางของพืน้ที่ เปนตนน้ําของลําธารหลายสาย มีปาไมหลายชนิดประกอบดวยทุงหญา
ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาดงดิบ มสัีตวปาหลายชนิดอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
                  อําเภอศรีสวัสดิ ์
                 อุทยานแหงชาติเอราวัณ เดิมมช่ืีอวา อุทยานแหงชาติเขาสลอบ ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนอทุยาน
แหงชาติเอราวณัเนื่องจากชั้นสูงสุดของน้ําตกเปนธรรมชาติที่มีลักษณะคลายหัวชางเอราวัณ มีแหลง
ทองเที่ยวทีน่าสนใจคือน้ําตกเอราวณั  
                   เขื่อนศรีนครินทร  อยูหางจากน้ําตกเอราวณั ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแมน้ํา
แควใหญ เปนเขื่อนหนิถมแกนดินเหนยีวที่ใหญที่สุดในประเทศไทยกั้นแมน้ําแควใหญ เปนเขื่อน
เอนกประสงคที่อํานวยประโยชนทั้งในดานการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุมแมน้ําแมกลอง 
รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟา  
       อําเภอบอพลอย บอพลอยอยูหางจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 47 กิโลเมตร ในตัว
อําเภอบอพลอยมีรานขายพลอยอยูหลายราน พลอยที่ไดจากการทําเหมืองอุตสาหกรรมไดแก พลอย
ไพลิน พลอยสีน้ําเงินหรือบลูซัพไฟล นิลหรือเพชรเม็ดดํา นพเกา บษุราคัม โกเมน เขียวสอง และ 
บุษราคัม  
                    สวนสัตวเปดซาฟารีปารค หางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร เปนสวนสัตวเปดแหง
แรกของกาญจนบุรีซ่ึงนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับสัตวนานาชนิด  
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                    เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญของแมน้ําแควใหญ ยอด
เขาสูงที่สุด คือ เขาหวัโลนสูงประมาณ 1,170 เมตร จากระดับน้าํทะเลปานกลาง จัดตั้งเปนเขตรกัษา
พันธุสัตวปาแหงแรกของประเทศไทย เปนสถานที่เหมาะสําหรับการศกึษาธรรมชาติ มีเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 3 เสนทาง คือ 1.เสนหวยลําอีซู 2.เสนหวยสะดอง 3.เสนทุงสลักพระ และยังมีเสนทางที่
สามารถเดินไปชมทิวทัศนริมขอบอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรหวยแมละมุน 
                   ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
                   บานหนองขาว  เปนชื่อตําบลหนึ่งในจังหวดักาญจนบุรี อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 12 
กิโลเมตร ซ่ึงชาวบานสวนใหญยังคงดําเนินชวีิตอยูอยางเรียบงายในสังคมเกษตรกรรม สภาพ
บานเรือนแบบไทยสมัยกอนยังมีใหเห็นอยูทั่วไป วิถีชีวติและขนบธรรมเนียมแบบโบราณยังคงไดรับ
การสืบทอดกนัมาชานาน  
                   โฮมสเตยบานเขาเหล็ก บานเขาเหล็กเปนหมูบาน ชาวกะเหรี่ยงเล็ก ๆ อยูในตําบลเขาโจด 
อําเภอศรีสวัสดิ์ เปนหมูบานอยูใจกลางหุบเขา ในเขตอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร มีธรรมชาติ
สวยงาม ชาวบาน สวนใหญมีอาชีพทําไร และหาของปามีความเปนอยูแบบเรียบงาย โดยอาศัย
ธรรมชาติเปนหลัก มีประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหรีย่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา  
                   ทองเที่ยวเชิงเกษตร 
                   ไรคุณมน ตั้งอยูที่ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย หางจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 
35 กิโลเมตร เปนสวนเกษตรแบบผสมผสาน สวนผักปลอดสารพิษและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
นานาชนิด อาทิ น้ํานมขาวโพด น้ําผัก กลวย/ขนนุอบแหง กระยาสารทเคลือบน้ําผัก อาหารชีวจิตบน
พื้นที ่ 150 ไร ดวยเครื่องจักรอันทันสมัย สรางอาชีพใหกับชุมชนทองถ่ิน สามารถเขาชมสวนเกษตร 
ชมขั้นตอนการผลิตไดอยางใกลชิดและเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆได  
                     สวนอรอนงคชวนชม ตั้งอยูตรงขามอนามัยตลาดเขต อําเภอพนมทวน หางจากตวัเมอืง
กาญจนบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามถนนสายกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324) 
เปนสวนเพาะพันธุตนชวนชมที่ใหญที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที4่0ไรมีชวนชมหลากหลาย
พันธุใหดอกชวนชมสีสันสดสวยงาม  
                   วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
                   รําเหยย เปนการละเลนพื้นเมอืงของชาวกาญจนบุรีมาแตบรรพกาลราวๆ 500 ปเศษ
มาแลวจะเลนกันในเทศกาลตรุษสงกรานต,ปใหมเปนตน  
                   เทศกาลงานประเพณี 
                   งานวันอาบน้ําแรแชน้ําตก จัดขึ้นบริเวณพุน้าํรอนหินดาด หมู 5 ตําบลหินดาด อําเภอทอง
ผาภูมิ ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ภายในงานมีกจิกรรมออกรานผลิตผลและผลิตภัณฑทางการ
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เกษตร นิทรรศการการทองเที่ยวของอําเภอทองผาภูมิ นักทองเที่ยวยงัจะไดอาบน้ําแรที่พุน้ํารอนหิน
ดาดและเที่ยวชมความงามของน้ําตกผาดาด  
 งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ  จัดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ที่บริเวณ
ถนนสองแคว ริมน้ําหนาเมืองกาญจนบุรี ภายในงานมีกจิกรรมการละเลนพื้นบาน การแสดงมหกรรม
ลูกทุง นทิรรศการทางวิชาการเกีย่วกบัการอนุรักษแมน้ําลําคลอง และการแขงขันกฬีาทางน้ํา  
                 งานสัปดาหสะพานขามแมน้ําแคว   จัดขึ้นทกุปบริเวณสะพานขามแมน้าํแคว ในราวปลาย
เดือนพฤศจกิายนถึงตนเดือนธันวาคม เพื่อรําลึกถึงความสําคัญของการสรางทางรถไฟสายมรณะและ
สะพานขามแมน้ําแคว ซ่ึงเปนเหตกุารณประวัติศาสตรชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  
               7. ความเปนมาของแพเธค 

   ในอดีตริมแมน้ําหนาเมืองกาญจนบุรีเปนหาดทรายที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามมากมีแพที่
เปนบานพักอาศัยอยูแตกอนไมมีถนนตัดผานแตตอมาทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเล็งเห็นความสําคัญ
ที่อยากจะรักษาเมืองเกาไวบริเวณที่ตั้งเดิมของประวัติศาสตรคือบริเวณประตูเมืองกาญจนซ่ึงมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ดังนั้นในป 2513 ทานนายกนิทัศน 
ถนอมทรัพยไดจัดใหมีการถมถนนเปนเพียงถนนหินคลุกในชวงแรกแคใหรถวิ่งผานไดประมาณ 4 
เมตร ความยาว 300 เมตร เทานั้นจากโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงครามถึงบริเวณโรงงานกระดาษ 
แลวเสร็จจึงทําตอ อีกประมาณ 800 เมตรจนถึงบริเวณวัดเหนือ ในระหวางนี้ พลตํารวจโท จํารัส มัง
คลารัส ไดดํารงตําแหนงนายกสมาคมชาวกาญจน พ.ศ. 2511-2527 ไดมีความคิดทําแพอาหาร บริเวณ
ริมน้ําจึงไดเร่ิมมีแพอาหารเกิดขึ้น ซ่ึงเปนเพียงแพอยูกับที่ ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณอยางมากจาก
ชาวบานและนักทองเที่ยวเพราะบดบังทัศนียภาพบริเวณริมน้ํา แตไมสามารถทําอะไรได เพราะ
กฎหมายไมมีบังคับไว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตอมาจังหวัดกาญจนบุรีไดเกิดน้ําทวมครั้ง
ใหญในปพ.ศ. 2539 ( กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ 2551 : 3 ) ไดเกิดฝนตกหนัก 
ในลุมแมน้ําแมกลองโดยทั่วไประหวางวันที่ 27-30 กันยายน พ.ศ.2539 ทําใหระดับน้ําแมกลองสูงขึ้น
เร่ือย ๆ และสูงสุดในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีปริมาณน้ําผานเขื่อนแมกลองจํานวนประมาณ 2,500 
ลบ.ม./วินาที น้ําดังกลาวนี้ไดไหลบาเขาทวมในพื้นที่เขต อําเภอทามะกา อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ซ่ึงจากเหตุการณน้ําทวมในครั้งนี้สงผลใหน้ําไดพัดแพพักอาศัยหลายเรือน และแพอาหาร
ที่มีอยูเดิมพังลง จากนั้นทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจึงไดมีการสรางเขื่อนขุนแผนขึ้นและแลวเสร็จ
ในป พ.ศ. 2544 ซ่ึงนายชางใหญที่ดําเนินการกอสรางคือนายเริ่ม สิตไทย เปนผูออกแบบสรางเพื่อที่จะ
กันน้ําเซาะบริเวณริมแมน้ําซ่ึงเปนการถมทรายชั้นใตสุดและไดมีการถมดินชั้นบน ทําลานกั้นบริเวณ
ริมน้ําปลูกตนไมทําสวนยอมเปนสวนสุขภาพและสถานที่พักผอนหยอนใจและไดมีนโยบายทําทาง
ลงริมน้ําเปนทางคอนกรีตดังนั้นจากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญนี้ไดจบลง  ทางเขาสะดวกขึ้นหลาย
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ฝายจึงไดเร่ิมทําแพอาหารตามแบบอยางเพิ่มเติม ขยายจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจากแตเดิมเปนแพพัก แพ
อาหารอยูกับที่ ตอมาไดปรับปรุงเปนแพขนานยนตลองแมน้ํา มีผูคนที่สนใจในการทองเที่ยวทางน้ํา
นําวิทยุเทปไปฟงบาง รองเพลงบาง พอมีแพจํานวนมากๆเขาก็มีการสงเสียงดังแขงกันบางจึงไดมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ถึงปจจุบันมีแพในจังหวัดกาญจนบุรีถึง 1,525 หลังโดยแบงเปน อําเภอเมือง 476 
แพ อําเภอไทรโยค 409 แพ อําเภอทองผาภูมิ 69 แพ อําเภอศรีสวัสดิ์ 449 แพ และอําเภอสังขละ 122 
แพ  และมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องจนเปนแพเธคในปจจุบัน 
               สําหรับคําวา “ แพเธค”  มีผูใหความหมาย แพเธค หมายถึง แพที่มีเรือลากจูงไปตามลําน้ํา   
ไมไดจอดประจําอยูกับที่โดยมีการลากจูงแพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเปนครั้งคราวเพื่อที่จะชม
ทิวทัศนสองฝงริมแมน้ําแควนอย แควใหญ ที่ไหลมาบรรจบกัน มีธรรมชาติ และจุดชมวิว ที่งดงาม 
พรอมกันนั้น บนแพ มีการจัดแสง สี เสียง และเปดเพลงเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเตนรําอยาง
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซ่ึงในการเดินทางทองเที่ยวโดยแพเธคนั้นสวนใหญเปนการทองเที่ยวแบบ
คางคืน มีอาหาร อุปกรณทําครัวอยูบนแพ และคําวา ผูประกอบการ  (Entrepreneur)  หมายถึง ผูที่คิด
ริเริ่มดําเนินธุรกิจขึ้นมาเปนของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินธุรกิจทุกดานดวย
ตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพื่อมุงหวังผลกําไรที่เกิดจากผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจตนเอง 

 
       สรุปไดวา  จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดที่เปนศูนยรวมของ การทองเที่ยว ในสวนนี้
ผูวิจัยขอใชคําวา EARTH เพื่อบรรยายสภาพโดยรวมของจังหวัดกาญจนบุรี 

       E (Environment) คือส่ิงแวดลอมภายในจังหวัดที่เอื้อตอการเดินทางมาทองเที่ยว เชน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร สถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลง
ธรรมชาติ  

       A (animal) มีสัตวปานานาชนิด เพราะเปนพื้นที่ติดเทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาถนน
ธงชัยทําใหมีสัตวปามากมาย ถือวาเปนแหลงที่มีทรัพยากรสัตวปามากอีกแหงหนึ่งของประเทศ 
นอกจากนั้นยังเปนแหลงอนุรักษสัตวหายาก เชน ปูราชินี ซ่ึงเปนปูน้ําจืดที่สวยที่สุด และ คางคาวคุณ
กิตติ ซ่ึงเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนมที่เล็กที่สุดในโลก 
                   R (river) มีแมสองสายมาบรรจบกัน คือแมน้ําแควนอย มีแมน้ําลําภาชีเปนลําน้ําสาขาที่
สําคัญ และแมน้ําแควใหญ มีแมน้ําลําตะเพินเปนลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไหลรวมกันเปนแมน้ําแมกลอง
ซ่ึงเปนลุมน้ําลําดับที่ 14 ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่สําคัญทางตะวันตกของภาคกลาง ถึง 9 จังหวัด 
ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และบางสวนของ ตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครปฐม 
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สมุทรสาคร และเพชรบุรี ซ่ึงเปนแหลงรวมอารยะธรรมของชนชาติตางๆมากมาย รวมถึงสถานที่
ทองเที่ยวภายในจังหวัดที่งดงาม 
                    T (tree) มีตนไมนานาชนิดเพราะจังหวัดกาญจนบุรีมีปาดงดิบ และ ปาโปรง อยูบริเวณ
โดยรอบ จังหวัดกาญจนบุรี มีตนไมประจําจังหวัด คือ ตนขานาง ดอกไมประจําจังหวัด คือ ดอก
กาญจนิกา ช่ือพื้นเมือง ล่ันทมเขา แคเขา หรือ สะเดาดง 

        H (Human) ประชากรมีจํานวนมาก ซ่ึงในที่นี้หมายรวมถึงประชากรตางพื้นที่ที่เขามาอยู
อาศัย เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบาน จึงมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ประโยชนในดานตางๆ ที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่แตกตางกันออกไป เขามาชวย
พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีใหเติบโตในทุกๆดาน  
                    8.วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

       จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค 
ในจังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว สําหรับการศึกษาในครั้ง
นี้ ดังนี้   

      นิคม  ประเมโท (2543: 62) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยจูงใจนักทองเที่ยวที่เขามา
เที่ยวในจังหวัดอุดรธานีพบวา   นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี สวนใหญเปนเพศชาย 
(รอยละ 55.25) อายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 36.25) เปนพนักงาน/ลูกจางบริษัท  (รอยละ 26.50)   
และมีรายไดมากกวา  10,000 บาท (รอยละ 32.75) และสวนใหญเดินทางมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มากที่สุด(รอยละ 47.25) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเดินทางมาทองเที่ยว (รอยละ 
41.75)  สวนใหญเดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว (รอยละ 44.50)  มากับครอบครัว (รอยละ 52)  นิยม
พักแรมในจังหวัดอุดรธานี (รอยละ 83) มากที่สุด  รองลงมาพักแรมที่โรงแรม (รอยละ 45.50) และ
นิยมมาทองเที่ยวในชวงฤดูหนาวมากที่สุด  (รอยละ 51.50) โดยมากเลือกแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีมากที่สุด  รองลงมาเปนแหลงทองเที่ยวทางศาสนา แหลงทองเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรม   และ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ตามลําดับ  นักทองเที่ยวเห็นวา  ปจจัยที่จูง
ใจใหเขามาเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี  เปนลําดับแรกคือ  ความมีช่ือเสียงของแหลงทองเที่ยว  
รองลงมาเปนความสวยงามของแหลงทองเที่ยว  ตองการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร
โบราณคดี  มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว  เชน  ที่พัก  รถนําเที่ยว  รานอาหาร  มีส่ิง
อํานวยความสะดวกเชนถนนหนทาง ไฟฟา  ประปา  ส่ือสาร  คาใชจายในการทองเที่ยว  เชน  คาที่
พักเดินทาง  คาอาหาร  คานําเที่ยว  เหมาะสมกับราคา  มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่นาสนใจ  และ
มีบริษัทนําเที่ยวใหเลือกมากมาย  ตามลําดับ 
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      วิภา วัฒนพงศชาติ (2542:38)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอม บรรยากาศของแหลง
ทองเที่ยวและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการวางแผน  การจัดการธุรกิจ พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวในจังหวัด โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ละทําการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ  
ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวสวนใหญ  จะเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีในชวงวันหยุดสุดสัปดาห  
โดยเดินทางมากับกลุมครอบครัวหรือเพื่อน  เพื่อทองเที่ยวและพักผอน  แหลงทองเที่ยวที่นิยม
เดินทางไป  ไดแก  หาดชะอํา  อุทยาน แหงชาติแกงกระจาน  เขารัง  หาดเจาสําราญ  และนิยมคางคืน
ตามโรงแรม  บานเพื่อน  ญาติ  บังกะโล  รีสอรท  เกสทเฮาส  นักทองเที่ยวสวนใหญจะพิจารณาให
ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว  ปจจัยดานที่ตั้งและระยะทาง  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจ
เดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีและพิจารณาปจจัยคาใชจายในการเดินทาง  ปจจัยดานการประชาสัมพันธ  
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลปานกลางตอการตัดสินใจเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี  สําหรับความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสิ่งกระตุนทางการตลาดนั้นพบวา  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  รายได  
และภูมิลําเนา  มีความสัมพันธกับสิ่งกระตุนทางการตลาด 

    นวล  สารสอน (2533 : 1) ศึกษาเรื่องผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีตอสภาพ
สังคมเศรษฐกิจที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ในฐานะที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหง
หนึ่งของประเทศ   สําหรับวิธีศึกษานั้น  ไดใชวิธีการของวิชามานุษยวิทยา คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่
พยายามเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนที่ศึกษาใหครบทุกดาน  จากการศึกษาลักษณะทั่วไป ของ
ชุมชนดําเนินสะดวก  พบวาเปนชุมชนที่มีพัฒนาการมาตั้งแตมีการขุดคลองดําเนินสะดวก  และ
สามารถแบงเขตชุมชนออกเปนสองสวนคือ  ยานตลาดซึ่งเรียกวา   เปนชุมชนเมืองและยานที่เปนเขต
ทําการเกษตรที่อยูรอบๆเขตชุมชน  โดยที่สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่เปนที่ราบลุมมีคลองตางๆ
หลายคลอง จึงทําใหวิถีชีวิตในชุมชนผูกพันกับน้ํา  ทั้งดานการคาและการเกษตร  ตลาดน้ําก็ถือวา 
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตแหงนี้  เนื่องจาก  เปนที่ที่ชาวสวนและชาวตลาดทําการคาขายแลกเปลี่ยน
สินคากัน  ประมาณป  พ.ศ. 2514  เร่ิมมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางไปชม
ภาพวิถีชีวิตของชุมชนแหงนี้  ระหวางเวลา  08.00-12.00 น.  และเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับมาถึง
ปจจุบัน  จากการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมทองเที่ยวที่มีตอสภาพชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม  พบวาไดรับผลนอย  เนื่องจากกิจกรรมทองเที่ยวในที่นี้มีขอจํากัดอยูอยางมาก  เชน  ระยะเวลา
ทองเที่ยวมีเฉพาะที่ตลาดน้ําในตอนเชาของวันเทานั้น  และนอกจากนั้นนักทองเที่ยวยังถูกจํากัดพื้นที่
ชมตลาดน้ําใหอยูในเขตพื้นที่ขายของที่ระลึก  เทานั้น  จึงทําใหระดับความสัมพันธระหวางคน ใน
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ชุมชนกับนักทองเที่ยวมีนอย  ซ่ึงการแลกเปลี่ยนที่สําคัญคือ  การพัฒนาถนน   เขามามีบทบาทแทนที่
เสนทางคมนาคมทางน้ํา  ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงศูนยกลางตลาดชุมชนจากบริเวณริมคลอง
ไปสูสองฟากถนน  เชน  ตลาดเสรีที่นับวันจะขยายมากขึ้นในอนาคต 

  Jason Cope (2003:3) ไดเสนอวากระบวนการเรียนรูของผูประกอบการ ในการทีจ่ะสราง
ธุรกิจจะตองอยูในกรอบของการเตรียมความพรอมในการเตรียม ตัวการเร่ิมกิจการ (Entrepreneurial 
Prepare ness) ซ่ึงหมายถึงความซับซอนของ การเรียนรูที่ทําใหผูประกอบการดําเนนิขบวนการการ
สรางธุรกิจใหมไดสําเร็จ ขบวนการดังกลาวนั้นจะประกอบดวยประสบการณและการเรียนรูในการ
เตรียม ความสามารถของตนเองทั้งในดานทัศนคติ ปรัชญาการบริหาร ความสามารถที่ ใชในการเริม่
กิจการ และเรือ่งประสบการณการเรียนรู (Learning History)  

    Wilquist (2001:6-9) ไดกลาวถึงการเรียนรูเริ่มตนกิจการใหม ที่เห็นวาจําเปนตองมี
ขบวนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางโมเดลธุรกิจ สําหรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ
ในปจจุบันดวยความสามารถในการที่จะปรับตัวใหเขากับโอกาสเปนปจจัยแหงความสําเร็จในธุรกิจ
เกิดใหมที่ตองการการทดลองทํา และการเปลี่ยนแปลงปรับตัว Bhide (2000) ไดเสนอความเห็นวาการ
เขาถึงโอกาสนั้น คือการเขาถึงกระบวนการเรียนรูที่รวดเร็วและการกําหนดกลยุทธที่ถูกตอง เปน
ลักษณะของการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม 

    Hill and Levenhagen (1995) ไดกลาวถึงการเรียนรูเริ่มตนกิจการใหมช้ีใหเหน็ความ
แตกตางระหวางวิธีคิดที่เปน Sense making และ Sense giving วา Sense making เปนกระบวนการ
พัฒนาการทางความคิดวาการดําเนินงานเกดิขึ้นไดอยางไร ในขณะที่ Sense giving เปนกระบวนการ
การสื่อสารความคิดดังกลาวไปยังบุคคลอื่น เพื่อใหคนอืน่เขาใจและยอมรับ  

   Young and Flower (1982) ไดศกึษาเกี่ยวกับนกัทองเที่ยวใน Cook Country Forest 
Preserve District (CCFDD) สหรัฐอเมรกิาเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปองกนัผลกระทบอันเกิด
จากการทองเทีย่ว เกีย่วกับสิง่ดึงดูดใจใหมาใชพื้นที่ พบวา สวนใหญพึงพอใจตอพืน้ที่ และลักษณะ
ธรรมชาตขิองปาเปด อันไดแก “อิสรภาพและความเงียบ” นอกจากนี้ผูใชพื้นที่ไมตองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติในพื้นที่และส่ิงที่ตองการมาก ไดแกบริการดานความปลอดภัย และ
บริการดานความสะดวกพื้นฐาน 

      จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทั้งหมด  ขางตน รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่กลาวมา
ทําใหผูวจิัยสามารถศึกษาถึงกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค ในจังหวดักาญจนบุรี ได
อยางเหน็ภาพ และตอยอดแนวคิดรวมทั้งการตั้งคําถาม แนวคําถามเพือ่ใชในการดําเนินการวิจัยในบท
ตอไปไดอยางเขาใจ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้เปน การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษา
หลากหลายวิธีเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหใหมากที่สุด 
1. การเลือกพื้นท่ี 
กกกกกกกกการวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ ผูประกอบการแพเธคบริเวนริมแมน้ําแมกลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เพราะเปนเขตที่มีการประกอบการธุรกิจแพเธคมากที่สุด เปนจุดที่มีการ
รวมตัวกันของผูประกอบการแพหลายรูปแบบ มีปญหาในการประกอบการมากวาเขตพื้นที่อ่ืน ๆ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีการแขงขันสูง 
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกกเบื้องตนผูวิจัยลงสํารวจพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการวิจัย และมีการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลัก
ในพื้นที่เพื่อรับรูถึงบริบท รวมทั้งเก็บขอมูลทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการประกอบการแพเธค ถายภาพเพื่อ
ประกอบการวิจัย หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการเก็บขอมูล ดังนี้ 
                2.1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมโดยตรงจากกลุมผูให
ขอมูลหลัก ไดแก สมาคมชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี ผูประกอบการนักทองเที่ยว ผูขับเรือลาก
แพ  ดีเจประจําแพเธค  แมบานทําความสะอาด ประชาชนที่อาศัยบริเวณสถานประกอบการ โดยการ
วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลและลงมือเก็บดวยตัวเอง ทําใหผูวิจัยสามารถควบคุมและดําเนินการ
เก็บรวบรวมในสิ่งที่ตองการไดอยางถูกตองและครบถวนเพื่อนํามาวิเคราะหหาขอสรุป เพื่อนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกกลุมผูประกอบการแพเธคบริเวนริมแมน้ําหนาเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี และเขตพื้นที่ใกลเคียงหรือพื้นที่อ่ืน ๆ ดวย 
 กกกกกก 2.2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยใชการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 

Research) เอกสาร เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนที่ศึกษาในภาพรวมกอนการลงพื้นที่เก็บขอมูล 
รวมทั้งการศึกษา เอกสารประกอบการประเมินปญหาและแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของ
ผูประกอบการแพเธค 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกกผูวิจัยไดวางแผนและเลือกใช การเก็บขอมูลภาคสนาม โดย การสังเกต การสัมภาษณ 
โดยมีรายละเอียดของการเก็บขอมูล ดังนี้ 
กกกกกกกก3.1. การสังเกต (Observation) 
กกกกกกกกกก  3.1.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลู
ดวยการบันทึกการประชุมกลุมของกลุมชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรีการสังเกตกระบวนการ
ตาง ๆ รวมทั้งสภาพทั่ว ๆ ไปในการประชุมของกลุมชาวเรือชาวแพเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกกกกก 3.1.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ผูวิจัยเขาไปใช
ชีวิตคลุกคลีกับกลุมประชากรผูใหขอมูลหลัก ไดแก สมาคมชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี 
ผูประกอบการนักทองเที่ยว ผูขับเรือลากแพ  ดีเจประจําแพเธค  แมบานทําความสะอาด ประชาชนที่
อาศัยบริเวณสถานประกอบการ  โดยการเดินทางลองเรือแพเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ผูประกอบการแพเธค และผูใชบริการแพเธค ผูวิจัยทําการจดบันทึกระหวางเดินทางเพื่อใชเปน
ขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห การสังเกต เกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติของกลุม ทําใหผูวิจัยสามารถสังเกต
พฤติกรรม ที่มาของปญหาและแนวทางแกไขในการดําเนินธุรกิจแพเธคได 
กกกกกก    3.2. การสัมภาษณ (Interview) ซ่ึงผูวิจัยใช การสัมภาษณกลุม (Group Interview) การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) กับผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงเปนประธานกลุมของกลุมชาวเรือชาว
แพ และผูประกอบการแพเธค การสัมภาษณขอมูลแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structure) คือการ
สัมภาษณแบบไมไดใชแบบสอบถาม แตจะทําการสัมภาษณโดยการรางประเด็นคําถามที่ตองการ
ศึกษาอยางกวาง ๆ กอนแลวจึงแตกประเด็นคําถามในระหวางการสัมภาษณ เชน ประวัติความ
เปนมาของแตละแพ การเริ่มกอสรางแพ กฎระเบียบภายในผูประกอบการ กิจกรรมของกลุมชาวเรือ
ชาวแพ บทลงโทษทางกฎหมายเมื่อมีการฝาฝน ผลกระทบทางดานบวกและลบหลังจากมีการออก
ระเบียบ กฎขอบังคับสําหรับผูประกอบการ ขอเสนอแนะตาง ๆ การสัมภาษณจะเปนไปในลักษณะ
พูดคุยแบบธรรมชาติมากกวาที่จะตั้งใจถามแบบเครงเครียดเพื่อใหไดคําตอบ 
กกกกกกกก 3.3. การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ภาคสนามมาจัดลําดับ
เหตุการณ เรียบเรียง เพื่อพรรณนาวิเคราะห ขอมูลสวนใดที่ยังบกพรองผูวิจัยก็ไดทําการเก็บเพิ่ม
ตลอดเวลาในระหวางทําการวิจัยเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกกเร่ิมตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยการสํารวจพื้นที่
จากนั้นก็เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ
เจาหนาที่กรมการขนสงทางน้ํา ที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี และเจาพนักงานปกครอง ณที่ทําการ
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ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี (กลุมงานความมั่นคง) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห 
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเพื่อเขียนเปนรายงานการวิจัย สําหรับการวิเคราะหขอมูลในสวนของ
ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูล โดยการจําแนกขอมูล วิเคราะห และเชื่อมโยง
ของขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห 
5. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกก1. ตัวผูวิจัย (เปนเครื่องมือท่ีสําคัญที่สุดในกระบวนการวิจัย เพราะการวิจัยในครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฉะนั้นผูวิจัยตองเตรียมความพรอมรอบดานกอนลง
พื้นที่ เชนสุขภาพรางกายที่แข็งแรง พรอมที่จะสังเกตุและวิเคราะหปรากฏการณ แนวคําถามเพื่อให
ไดรับคําตอบที่ตรงตามความเปนจริง การทราบถึงบริบทของคนที่ผูวิจัยจะเขาไปสัมภาษณ เชน 
ฐานะทางสังคมของผูใหขอมูล) 
กกกกกกกก2. เครื่องบันทึกเสียง (ชวยเก็บขอมูลในกรณีที่เปนขอมูลท่ีสําคัญและมีประโยชตอการ
วิจัยไมสามารถจําไดทั้งหมด เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลใหไดมากที่สุดโดยไมตกหลน และใหได
ขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด) 
กกกกกกกก3.  กลองถายรูป 
กกกกกกกก4.  สมุดจดบันทึก/ ปากกา 
กกกกกกกกุ5. ยานพาหนะ เนื่องจากสถานที่ที่ทําการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลของผูประกอบการ
แพเธคอยูในจังหวัดกาญจนบุรี และมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการประกอบการแพเธคหลาย
หนวยงานคือ เจาหนาที่กรมการขนสงทางน้ํา ที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี เจาพนักงานปกครอง ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี (กลุมงานความมั่นคง) และกลุมชาวเรือชาวแพ 
6. ประชากรผูใหขอมูลหลัก 
กกกกกกกกผูใหขอมูลหลักการประกอบการแพเธค ไดแก 
กกกกกกกก1. เจาหนาที่กรมการขนสงทางน้ํา ที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
กกกกกกกก2. เจาพนักงานปกครอง ที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 
     3. ผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
     4. กลุมผูประกอบการแพเธคบริเวนริมแมน้ําหนาเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
     5. เจาหนาที่การทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
     6. นักทองเที่ยว 

    7. ประชาชนที่อาศัยบริเวณสถานประกอบการ 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะกลุมผูประกอบการแพเธคบริเวนริมแมน้ําแมกลอง 
จังหวัดกาญจนบุรี  
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กกกกก  ก สวนรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรในเขตพื้นที่ที่เขาไปศึกษาประกอบไปดวย อัตรากําลัง
ของเจาพนักงานปกครอง ทั้งสิ้น 74 คนไดแก เจาพนักงานปกครองจํานวน 1 คน เจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 3 คน ผูอํานวยการสํานักการชาง จํานวน 1 คน 
เจาหนาที่การทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 คน ผูประกอบการแพเธค จํานวน 16 คน 
ลูกจางประจําจํานวน 19 คน ของสวนราชการ ลูกจางประจําของผูประกอบการแพเธค จํานวน 10 
คน ประชาชนที่อาศัยในบริเวณประกอบการ 20 คน 
กกกกกกกกจากขอมูลพื้นฐานเหลานี้ทําใหผูวิจัยสามารถศึกษาถึงบริบทของพื้นที่ที่ผูวิจัยจะเขาไป
ศึกษาเพื่อนําไปสูผลของการวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังจะไดกลาวรายละเอียดในบท
ถัดไป 
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บทท่ี 4 
 
 ผลการวิจัย 
 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง  “กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค:  อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี”   ผูวิจัยขออธิบายความหมายคําวา “กลยุทธการตลาด” หมายถึงการสรางและการ
กําหนดรูปแบบของเทคนิคตาง ๆที่จะนํามาใชในการพัฒนาดานราคา ดานที่ตั้ง ทางดานการสงเสริม
การขาย  ทางดานการผลิตภัณฑบุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ ทั้งนี้เพื่อ
ทําใหผลการดําเนินการขององคการธุรกิจมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน  ตามเปาหมาย
ที่องคการธุรกิจไดกําหนดไว ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดสมัยใหมซ่ึงเปนสวนผสมทางการตลาด
หรือที่เรียกสั้นๆวา 8P’s ซ่ึงตองมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาดโดยอาศัยเคร่ืองมือการ
ติดตอส่ือสารกับผูบริโภคแบบสมัยใหมซ่ึงแบงสวนขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีกหลายสวนทั้งงานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสูการทําธุรกิจสมัยใหมซ่ึงเนนการสรางผลกําไรสูงสุดบน
ความพอใจของผูบริโภคซึ่งเปนการทําธุรกิจระยะยาว(Long-Term Business) พรอมกับพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของผูบริโภคสมัยใหมซ่ึงเปลี่ยนไปอยางมากโดยเฉพาะการแบงสวนการตลาด
(Segmentation)ซ่ึงไมสามารถแบงสวนการตลาดแบบเดิมๆไดแลว                                      
   สําหรับคําวา “ แพเธค”  มีผูใหความหมาย แพเธค หมายถึง แพที่มีเรือลากจูงไปตามลํา
น้ํา   ไมไดจอดประจําอยูกับที่โดยมีการลากจูงแพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเปนคร้ังคราวเพื่อที่จะชม
ทิวทัศนสองฝงริมแมน้ําแควนอย แควใหญ ที่ไหลมาบรรจบกัน มีธรรมชาติ และจุดชมวิว ที่งดงาม 
พรอมกันนั้น บนแพ มีการจัดแสง สี เสียง และเปดเพลงเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเตนรําอยาง
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซ่ึงในการเดินทางทองเที่ยวโดยแพเธคนั้นสวนใหญเปนการทองเที่ยวแบบ
คางคืน มีอาหาร อุปกรณทําครัวอยูบนแพ และคําวา ผูประกอบการ  (Entrepreneur)  หมายถึง ผูที่คิด
ริเริ่มดําเนินธุรกิจขึ้นมาเปนของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินธุรกิจทุกดานดวย
ตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพื่อมุงหวังผลกําไรที่เกิดจากผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจตนเอง 
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     การวิจยั  “กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค” อําเภอเมือง จงัหวัด
กาญจนบุรี เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก มีการใชการสัมภาษณแบบ
เปนทางการ     การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสังเกต โดยมีวัตถุประสงค คือเพื่อศึกษา    
ถึงกลยุทธและวิธีการดําเนนิธุรกิจแพเธค ปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินธุรกิจแพเธคทั้งปจจยั
ภายนอกและภายใน ของผูประกอบการแพเธคบริเวณริมแมน้ําแมกลอง จังหวดักาญจนบุรี 
ผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิจัยตามขัน้ตอนของการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี ้

 1. ความเปนมา และววิัฒนาการของการประกอบการแพเธค 
 2. กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค  8P’s  
                  ก3. ปญหาและแนวทางแกไขในการประกอบการแพเธค 

                    
1.  ความเปนมา และววิัฒนาการของการประกอบการแพเธค 

                จากการวิจยัถึงกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค จังหวดักาญจนบุรี ผูวิจยั
ไดทราบถึงความเปนมาของการประกอบการแพเธค สามารถสรุปได  ดังนี้ 

      การเกิดขึ้นของแพเธคในอดีตพื้นที่บริเวณริมแมน้ําหนาเมืองกาญจนบุรี  ลักษณะเปน
หาดทรายที่สวยงาม มีแพที่เปนบานพักอาศัย  ยังไมมีถนนตัดผาน ตอมาทางเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ  
เล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษเมืองเกาไวบริเวณที่ตั้งเดิมคือบริเวณประตูเมืองกาญจนบุรี ซ่ึงมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป 2513  นายกเทศมนตรี เทศบาล
เมืองกาญจนบรีุ  ไดถมถนนหินคลุกในชวงแรกเพื่อใหรถวิ่งผานได ความกวางประมาณ 4 เมตร 
ความยาว 300 เมตร โดยเริม่จากโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงครามถึงบริเวณโรงงานกระดาษไทย 
แลวเสร็จจึงขยายถนนตอ อีกประมาณ 800 เมตร จนถึงบริเวณหนาวัดเหนือ     ในระหวางนี้นายก
สมาคมชาวกาญจนบุรี ไดมคีวามคิดทําแพอาหารบริเวณริมน้ํา   จึงไดเริ่มมีแพอาหารเกิดขึ้น เปนแพ
อยูกับที่ ทามกลางเสียงวิพากษวจิารณอยางมากจากชาวบานและนกัทองเที่ยว  เนือ่งจากแพบดบัง
ทัศนียภาพบริเวณริมน้ํา แตไมสามารถรองเรียนถึงการกระทําดังกลาวได เพราะพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ไมไดบังคับไว ตอมาจังหวดักาญจนบุรีไดเกิดน้ําทวมครั้งใหญในป พ.ศ. 2539 เกดิ
ฝนตกหนกั ในลุมแมน้ําแมกลองระหวางวันที่ 27-30 กันยายน พ.ศ.2539 ทําใหระดับน้ําแมกลอง
สูงขึ้นเรื่อย ๆ และสูงสุดในวันที ่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีปริมาณน้ําผานเขื่อนแมกลองจํานวน
ประมาณ 2,500 ลบ.ม.ตอวินาที น้ําในแมน้าํไดไหลบาเขาทวมในพื้นที่เขตอําเภอทามะกา อําเภอทา
มวง จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม วัดเพลง ดําเนนิสะดวก จังหวัดราชบุรี (กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ แผนปองกนัและแกไขปญหาน้ําทวม ป 2551: 3) จาก
เหตุการณน้ําทวมในครั้งนี้สงผลใหน้ําไดพดัแพพกัอาศัยหลายเรือน และแพอาหารพังลงดวย    
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ภาพที่ 9 น้ําทวม จังหวดักาญจนบุรี พ.ศ. 2539     

      แพเธคเกิดขึ้นไดอยางไร และเกิดขึน้เมื่อไรตองเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทานั้นที่จะให
คําตอบได เชนเดียวกนักับการดําเนนิธุรกิจแพเธคเริ่มมีผูประกอบการเพิ่มมากขึ้นเมื่อใดตองคนใน
พื้นที่เทานัน้ทีรู่  จากการสัมภาษณโดยการเริ่มตนที่ตองการทราบวาสมัยกอนนัน้บริเวณริมแมน้ํา  
แมกลองอําเภอเมืองกาญจนบุรีถนนหนทางเปนมาอยางไร ทําไมจึงมีความคิดริเร่ิมทําธุรกิจแพเธค
ทําใหผูวจิัยไดขอมูลวา แตเดิมบริเวณแมน้ําแมกลองเปนเพียงที่อยูอาศัยเปนแพคนอยู บริเวณริมฝง
แมน้ําแมกลอง เปนหาดทรายที่มีความสวยงามและเปนที่พักอาศัยของคนในบริเวณนั้น แตเมื่อสมัย
ที่พลตํารวจโท จํารัส มังคลารัส  ดํารงตําแหนงนายกสมาคมชาวกาญจนบุรี   พ.ศ. 2511-2527 มี
ความคิดทําแพอาหารบริเวณริมน้ํา   จึงไดริเร่ิมดําเนนิการกอสรางแพพัก แพอาหารเพื่อพักผอน
หยอนใจในหมูคณะหลังจากที่มีผูเห็นชองทางในการทาํธุรกิจ และพอจะมีทนุทรัพยจึงไดเร่ิมทํา
ธุรกิจแพอาหาร ซ่ึงในชวงเวลานั้นโรงงานกระดาษกาญจนบุรี ที่อยูบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลองมี
ความจําเปนตองเลิกกิจการทําใหผูที่ขับเรอืลากไมลวก ไมไผ เพือ่ที่จะมาทํากระดาษไมมีงานทํา 
ประกอบกับความเจริญทางวัฒนธรรมที่เขามาอํานวยความสะดวกใหทองถ่ิน เชน การสรางถนนลง
ริมฝงแมน้ําแมกลอง ตั้งแตบริเวณหนา โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถึงหนาโรงงานกระดาษ
ไทย และสรางตอจนถึงบริเวณประตูเมืองกาญจนบุรี  ทําใหในสมัยนั้นการจราจรที่ตองอาศัยการ
เดินทางโดยเรอืเปนหลัก เปลี่ยนมาเปนการเดินทางโดยรถยนต การเดินเทา การใชรถใชถนนจึง
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ไดรับความนยิมจากประชาชนเปนจํานวนมากเพราะสะดวกมากขึ้น ผูที่เคยขับเรือรับสงคนขามฝาก
จึงมีรายไดลดลง คนใชบริการนอยลง จงึหันมาทดลองลากเรือแพใหกับนกัทองเที่ยวแทนซึ่งไดรับ
ความสนใจจากนักทองเทีย่วเปนอยางมาก  

  ตอมาผูประกอบธุรกิจแพลองเพิ่มขึ้น ดงันั้นป พ.ศ. 2524 ธุรกิจแพลองในจงัหวัด
กาญจนบุรีเร่ิมเปนที่นาสนใจของนักทองเทีย่วที่มาเทีย่วยังจังหวดักาญจนบุรีเปนอยางมาก และแพ
ลองซึ่งในสมัยนั้นไมมแีพเธค เชนในปจจบุัน แตนักทองเที่ยวมกันําวทิยุลงไปฟงบาง รองเพลงบาง
เปนที่เพลิดเพลินสําหรับผูที่มาทองเที่ยว สําหรับเรือแพในสมัยนัน้ใชเครื่องเสียงแบตเตอรี่ 12 โวลต 
ตอมาใชเครื่องเสียงไฟปน  และววิัฒนาการตามยุคสมัยเปนเครื่องปนไฟในปจจุบัน และตอมา พ.ศ. 
2539 จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญขึ้นอีกครั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จึง
ดําเนินการสรางเขื่อนขุนแผนและทําทางลงริมแมน้ําแมกลอง เปนถนนคอนกรีต แลวเสร็จในป พ.ศ. 
2544  ทําใหการคมนาคมสะดวกขึน้ เมื่อการเดินทางสะดวกประชาชนที่อาศัยบริเวณนี้ จึงเปลี่ยนวิถี
ชีวิต จากการเดินทางโดยใชเรือ 2 ตอน เรือยาว และเรอืยนต เปนการเดินทางโดยใชรถ ใชถนน
แทนที่ ดังนัน้ผูที่มีอาชีพรับจางขับเรือแพจึงเปลี่ยนแนวทางในการขบัเรือรับจางขามฝง มาเปนขับ
ลากเรือแพ ทําใหชาวเรือ ชาวแพมีอาชพีดํารงอยูไดแพอาหารและแพลองจึงไดเร่ิมมีวิวัฒนาการมา
เร่ือย ๆ จนถึงปจจุบัน นายชางใหญที่ดําเนนิการกอสรางคือ นายเริ่ม สิตไทย  จากบทการสัมภาษณ
บทหนึ่งวา  

        
    ลุงเปนคนออกแบบสรางเขื่อนเพื่อท่ีจะกันน้ําเซาะบริเวณริมแมน้ําโดยการถมทรายชั้นใต

สุดและไดมีการถมดินชั้นบน ทําลานกั้นบริเวณริมน้ําปลูกตนไม  ทําสวนสุขภาพและสถานที่
พักผอนหยอนใจ  ตอนนั้นนายกนิทัศน ถนอมทรัพย มีนโยบายทําทางลงริมน้ําเปนทาง
คอนกรีต จากเหตุการณน้ําทวมครั้งนี้  ทําใหทางเขาสะดวกขึ้นหลายคนจึงไดเริ่มทําแพอาหาร
ตามแบบอยางเพิ่มเติม และขยายจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมเปนแพพัก แพอาหารอยูกบัที่ 
ตอมาไดปรับปรุงเปนแพขนานยนตลองแมน้าํ มีประชาชน และนักทองเท่ียวใหความสนใจ
ในการทองเที่ยวทางน้ํามากขึ้น นําวิทยุเทปไปฟงบาง รองเพลงบาง ตลอดจนไดมีการพฒันา
แพ จากแพพักอาศัยมาเปนแพอาหารและเปนแพเธคในปจจุบันมีการลงทุนทําธุรกิจแพกัน
มากขึ้น ทําใหมีการสงเสียงดงัแขงกันบาง ธุรกิจแพไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนถึงตอนนี้
(ลุงเริ่ม  สิตไทย 2552 ) 

    
    เมื่อกอนอาเปนชางเครื่องเสียงบนแพ ชวงแรก ๆ กอนมแีพลองนั้น ปาแชมเปนผูริเริ่มทํา

กระตอบใหชาวตางชาติพัก ใชไมไผสรางริมแมน้ํา โอโฮ! ไดรับความนิยมมาก ชาวตางชาติ
แยงกันพัก จนมีฐานะดีข้ึน เริ่มทําแพพัก และแพลอง อาก็ไดเริ่มทําเครื่องเสียงใหเขาเชาเวลา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 73 

ลงแพ เมื่อกอนใหเขาเชาเยอะแยะเดี๋ยวนี้เครื่องเสียงยังอยูเลย รายไดดีมาก เรียกวาทําจนรวย
เลย เมื่อกอนใชเครื่องเสียงแบตเตอรี่ 12 โวลต แลวก็ใช เครื่องไฟปน เปนเครื่องเบนซินเลก็ ๆ 
ตอมาจนปจจุบันใชเครื่องปนไฟขนาดใหญ  เจาแรก ๆ มีแพนิตยา แพไทยเสรี แพยูงทอง  พอ
ป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ไดพัฒนารูปแบบมาเรื่อย ๆ จนปจจุบัน (อุดม แสงงาม 2553)  

 

  

 
ภาพที่ 10 เครื่องเสียงที่ใชลงเรือแพเมื่อ พ.ศ. 2520     

 
  จากขอมูลเบื้องตนสามารถวิเคราะหไดวาแพเธคเกิดจาก สภาพของภูมิประเทศจังหวัด

กาญจนบุรีที่เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยมีทรัพยากรธรรมชาติเปนภูมิทัศนที่สวยงาม
ประกอบกับมีสถานที่ทองเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี  และอารยะธรรมอันหลากหลายในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจากเดิมผูประกอบการแพเธคมีนอยรายเมื่อมีถนนตัดผานเขาถึงไดงาย
ประกอบกับทิวทัศนที่สวยงามของสองฝงริมแมน้ําแมกลองทําใหมีผูสนใจทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก จากนั้นผูที่เล็งเห็นถึงรายไดในการดําเนินธุรกิจแพจึงไดลงทุน ปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการประกอบธุรกิจแพและมีวิวัฒนาการมาเปนแพเธค จนถึงปจจุบัน 

 
     แพเริ่มมีประมาณป พ.ศ. 2520-2522 จากแพที่เปนที่พักอาศัย และ นั่งสังสรรค มาเปน      

รานอาหารในชวงนั้นมีแพอยูสองแพ แพเรือนพลอย แพกาญจน แลวมีแพขนานยนต ท่ีรับสง
คนขามฟากก็เปนของผมนี่แหละ ในสมัยกอนไมมีเขื่อนเขาแหลม เขื่อนศรีนครินทรพอหนา
น้ํา น้ําจะเออท่ีริมถนนสองแควบริเวณหนาประตูเมืองกาญจนบุรีทางลงมันไมคอยสะดวกคน
ทําแพเลยไมคอยมาเหมือนเดี๋ยวนี้ พอเริ่มทําทางลงริมแมน้ําใครที่พอมีทุนมีท่ีอยูบริเวณนี้ก็
เลยเริ่มทํากันมาเรื่อย ๆ แพในสมัยกอนใชลูกบวบไมไผ ท่ีใชไมไผเพราะจังหวัดกาญจนบุรี
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เปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณ   ตอมาไมไผมันเหลือนอยเริ่มมีการอนุรักษจึงเปลี่ยนจากทุนไมเปน
ทุนเหล็กในสมัยแรก ๆ นักทองเท่ียวนําวิทยุเทปขึ้นไปฟงขณะลองแพ ตอมามีการพัฒนาติด
เครื่องเสียงบนแพมีการประยุกตแพเปนแพทองเที่ยว  

                   (นพพร ถาวรประดิษฐ 2552) 
 

   คาเชาแพ ไปกลับประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 2,000 บาท ตอแพหนึ่งหลังคาเชาแพ ไม
เกิน 50คน แพหนึ่งหลัง แพเธค หนึ่งหลัง 4,500 บาทคาเชาแพ มากกวา 50 คน ไมเกิน 100 
คน ราคา 6,000 บาท บนแพมีวัสดุ อุปกรณสําหรับปรุงอาหารให (นพพร ถาวรประดิษฐ 
2552) 

         
จากการวิจัย ผูวิจัยพบวา สาเหตุของการเกดิขึ้นของแพเธคสรุปได  ดังนี้ 

      1. จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยูมากภูมิประเทศสวน
ใหญเปน ปาเขา มีทั้งปาโปรง และปาดงดิบ นอกจากนั้นจังหวัดกาญจนบุรียังเปนแหลงกอเกิด
อารยะธรรม มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี ตลอดจนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
อันงดงามสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวยังจังหวัดกาญจนบุรีเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
บรรยากาศสองฝงแมน้ําแมกลองที่สวยงามนักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยการลองแพผานไปยัง
จุดตาง ๆ ที่นาสนใจเชน สะพานขามแมน้ําแคว เปนสถานที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญยิ่งแหงหนึ่ง 
ทางรถไฟสายมรณะเปนอนุสรณใหรําลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 ทิวทัศนตลอดเสนทางนี้
สวยงามมาก โดยเฉพาะบริเวณถ้ํากระแซ และสามารถนํานักทองเที่ยวชมวัดถํ้ามังกรทองซึ่งมี
ช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลายเกี่ยวกับการทําสมาธิลอยตัวในน้ํา ที่เรียกกันวา “แมชีลอยน้ํา”  เปนตน 
ในเมื่อมีภูมิประเทศเอื้ออํานวย การคมนาคมสะดวกสบาย ผูที่มีภูมิลําเนาอยูในบริเวณนี้ และคนที่
เล็งเห็นโอกาส ในการดําเนินธุรกิจจึงหันมายึดอาชีพดําเนินธุรกิจแพลอง แพอาหาร และมี
วิวัฒนาการมาเปนแพเธค จนถึงปจจุบัน 

 
เมื่อกอนทําไร ทํานา อยูท่ีจังหวัดสมุทรสงครามแฟนทํางานอยูกับบานเปนแมบาน พอ

หนาแลงก็ทํานาไมไดผลเลยไมไดทํานา เพื่อนชวนมาเปนคนขับเรือรับจางอยูท่ีนี่ ก็เลยรูจัก
คนมากขึ้น รูจักสถานที่ทองเที่ยว รูกลุมนักทองเที่ยว แลวลุงทํางานมานานพอจะมีเงินเกบ็อยู
บางก็เลยลองทาํเอง ลุงทําตอนแรก ก็ทําแพไมไผกอนเพราะราคาไมสูงนัก ทําแพเดียว พอมี
รายไดดีข้ึนก็ขยายมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ก็ยึดอาชพีนี้ไปเลย และจะทําไปเรื่อย ๆ ไมเลิก เพราะวา
ชอบที่เงินไดเร็ว ไดอยูบาน ไดอยูกับธรรมชาติ แลวตอนนีลู้ก ๆ ก็ทําตอเพิ่มขึ้น ชวยกันดูแล 

เพราะมีรายไดดี ตอนนี้ลุงมี 12 แพแลว ท้ังแพลอง และแพเธค (วิชัย อรรถโชติ 2552) 
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เมื่อกอนทําเรือขนานยนต รับสงคนขามฝาก แลวก็มาทําแพอาหารในชวงแรก ๆ ใช
ช่ือแพกาญจน ยังไมมีใครมาทําแขง มีแค 2-3 แพ ก็เปนแพอาหารทั้งหมด แตเวลามีเพื่อน ๆ 
มาเที่ยวเราก็ไดพาลองเรอืเท่ียวกันไปตามลําแมน้ําแมกลอง เที่ยวไปเที่ยวมา เออนาสนุกดีก็
เลยทําแพลอง เวลามีลูกคาอยากเที่ยวตอนแรกยังไมไดคางคืน ลองแพไปทานอาหารไป
เปลี่ยนบรรยากาศ เริ่มมีคนมาใชบริการเยอะ บอกตอ ๆ กัน เลยทําแพเพิ่มขึ้นตอนนั้นเลยทํา
แพลองแลวก็เลยทํามาถึงตอนนี้ (นพพร ถาวรประดิษฐ 2552) 

 

  

 
ภาพที่ 11 การจราจรในสมัยกอน  
 

  

 
ภาพที่ 12  โรงงานกระดาษ และทางสงน้ําโรงงานกระดาษ จังหวัดกาญจนบุรี   
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    2. ตนทุนขายสินคา การลงทุนถือเปนปจจัยสําคัญ ดังนั้นเมื่อคนในทองถ่ินไดนาํจุดเดน
อันเปนเอกลักษณของจังหวดักาญจนบุรี มาเปนจดุขายจึงถือเปนการลดตนทุนในการดําเนินธรุกิจ
และเปนโอกาสสําหรับผูที่อาศัยอยูในทองถ่ินใหมีงานทาํเปนการสรางรายไดใหกับคนในพืน้ที่อีก
ดวย  

เมืองกาญจนเปนเมืองท่ีมีเสนห ธรรมชาติสวยงาม อยูมาตัง้แตเกิด เรียนก็เรียนที่นี่ 
ไมอยากไปไหน บานก็อยูบนแพริมแมน้ํา แมกับพี่สาวเลยทําแพกับเขาบาง เรามันลูกแมน้ํา
พอสอนขับเรือตั้งแตเด็ก ๆ ตอนนี้เลยทําแพกับพี่สาวแลวก็ขับเรือไปดวย พอไมมีคนลองแพ 
ก็ไดอยูกับครอบครัวไมตองไปเปนลูกจางใครสบายดี คนที่ขับเรือแถว ๆ นี้ สวนใหญเปนคน
ในพื้นที่ พอครัวแมครัวกอ็าศัยทํากันเองเปนธุรกิจครอบครวัรายไดก็ดีดวย พอไดมาก็มาหัก
คาใชจายซึ่งก็ไมมีอะไรมากนอกจากคาน้ํามันเวลาขับเรือ เหลือก็มาแบง ๆ กันไป ยิ่งชวงหนา
รอนคนมาเที่ยวเยอะรายไดดีมาก (ประชากร พานิชกุล  2552) 

 

 

ภาพที่ 13 แมคานําของมาขายนักทองเทีย่วที่ลองแพ 

              จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก คุณประชากร พานิชกลุ  ทําใหเห็นวาจังหวัด
กาญจนบุรีมีตนทุนทางธรรมชาติที่ผูประกอบธุรกิจไมตองแสวงหา หรือใชเงินซื้อเพียงแคใชส่ิงที่
ธรรมชาติใหมาประกอบกับตนทุนในการดําเนินกิจการสรางแพลอง มีที่อยูอาศัยในบริเวณที่
สามารถดําเนินกิจการไดไมตองเสียคาเชาใหกับใครและความที่เปนคนพื้นที่สามารถขับเรือไดอยู
แลวจึงเปนโอกาสในการสรางรายไดใหกบัตนเองและคนในครอบครัว 
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ตอนที่เริ่มทําแพแรก ๆ เปนแพลูกบวบไมไผ ลงทุนประมาณ 55,000 บาท ก็ทําแพ
ลองไดแลว พอเขาเริ่มอนุรกัษไมไผตอนนี้คาใชจายเริ่มสูงข้ึนเปลี่ยนจากแพลูกบวบไมไผ
เปนทุนเหล็กชวงแรก ๆ ก็ไมเทาไรประมาณ 200,000 กวาบาทแตตอนนี้มีเครื่องเสียงดวย
ตอเพิ่มเปน 2 ช้ัน ทําตามที่มีกฎหมายกําหนดคาใชจายตกแพสองหลงัประมาณ 1,500,000 
บาท เปนแพเธค หลังหนึ่ง แพนอนหลังหนึ่งแตก็คุมนักทองเที่ยวเยอะรายไดดีลงทุนทีเดียว
แลวคอย ๆ เก็บ ตอนนี้คาเชาแพหลังหนึ่งคางคืนก็ 5,000 บาท นี่ยังไมรวมคาอาหารนะยิ่ง
ชวงหนารอนคนเที่ยวแพเยอะเดือน ๆ หนึ่งไมต่ํากวา 10 เที่ยว รายไดดีมาก (เสนห  รัตโน
ภาพ 2552) 

    3. ตองการกลับภูมิ ลํา เนา  การที่ไดมาอยูกับครอบครัวไดอยูพรอมหนาพอแม
สามี-ภรรยาและลูก ถือ เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาการกลับบานเกิดถามีโอกาส ดังนั้นถาไมมี
อาชีพอื่นที่ เหมาะสม  การเลือกดําเนินธุรกิจแพเธค จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูที่ตองการ
กลับมาอยูภูมิลําเนาเดิมของตน 

         พอกับแมเราทํามาตั้งนานแลวเราเคยไปทํางานที่อื่น กอนหนานี้ก็ทํางาน
โรงงาน รายไดนอยไมพอกับคาใชจาย ไหนจะตองสงมาใหท่ีบานอีก   ก็เลยกลับมาอยูบาน
ขับเรือลองแพดีกวา มีคนมาใชบริการแพของที่บานเราก็ไดรายไดมากหนอย แตถาเขาไป
ใชบริการแพอื่นเขาก็มาจางเราไปขับเรือใหคนแถวนี้เขารูจักกันพอจะชวยกนัไดก็ชวยกัน
ไปเราก็พออยูไดนะไดอยูกับครอบครัวดวยไมอยากดิ้นรนอกีนะ (ประชากร พานิชกุล 
2552) 

 

 

 
ภาพที่ 14 เจาของแพ และครอบครัวชวยกนัทําอาหารสําหรับนักทองเที่ยว 
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    4. อาชีพรับจางใชแรงงานมาก รายไดนอย อาชีพรับจางแรงงาน นอกจากเหนื่อยแลวยัง
ไมมีเกียรติ สําหรับอาชีพดีเจแพเธค เปนอาชีพที่มีความอสิระ รายไดขึ้นอยูกับความขยัน และวิธีการ
พูด หรือวิธีการเปดเพลง ดังนั้นเหน็วาอาชพีดีเจแพเธคเปนอาชีพที่ทํารายไดดี  

 
ผมมาเปนดีเจแพเธคได 1-2 ป ผมออกจากโรงเรียนมาเรยีน กศน. (การศึกษานอก

โรงเรียน) มีเพื่อนรุนพี่เขาชวนมาทํางานเปนดีเจแพเธค แลวท่ีเปนดีเจแพพอแมก็ไมวา
เพราะรายไดดี แลวก็ไมเสียการเรียน ทําแลวสนุกดีรายไดเยอะดวยเพราะลงแพเที่ยวหนึ่ง
ได 250-400 บาท เปดเพลงแคไมกี่ช่ัวโมงเพราะหลังสี่ทุมเขาก็ไมใหเปดเพลงเสียงดัง
แลว ดีนะไมเหนื่อยดวยไปทําอยางอื่นไมสนุกเหนื่อยและรายไดนอยไมพอกับคาใชจาย
ดวย สวนมากนักทองเที่ยวก็จะเยอะชวงวันหยุดนี่แหละเลยทํางานแบบสบาย ๆอาทิตย
หนึ่งออกหลายเที่ยวไดเงินดี   (กรกฏ การะเกด 2552) 

 

 

 

ภาพที่ 15   ดีเจแพเธค 

                   5. การประกอบธุรกิจแพเธค มีการหมุนเวียนของเงินรวดเร็ว มีแพลอง แพเธค หลาย
หลังเห็นวาการประกอบธุรกิจแพเธค เมือ่เปรียบเทียบกับธุรกิจรานอาหาร หรือรานขายของฝาก ที่
ตองมีการลงทุนในตวัสินคา จะใหผลกําไรที่นอย และไมคุมคาเนื่องจากตนทุนสูง โอกาสเสี่ยงของ
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เสียมาก ดังนัน้การดําเนินธรุกิจแพเธค จึงเปนอาชีพที่ถูกเลือกเนื่องจากการหมุนเวยีนของเงินรวดเร็ว 
ไมตองลงทุนบอย ๆ  
 
            ทํามานานแลว นาจะถึง 10 ปได เมื่อกอนก็ขับเรือ แตตอนนี้ดูแลกิจการ 
    อยางเดียวไดเงินไวดี สะดวก สบาย ไดอยูใกลบาน  และดูแลบานดวย คิดวาจะทํา 
              อาชีพนี้ไปเรื่อย ๆ ไมเลิกหรอกเพราะมีลูก ๆ คอยรับชวงตอดวย  (วิชัย  อรรถโชต ิ2552)  

 
 จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาทําใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของการประกอบธุรกิจแพเธค ซ่ึง
ที่มา หรือแนวคิดของแตละผูประกอบการคลายคลึงกัน มีการเกิดขึ้นเกิดตาม ๆ กันมา และมีการเกิด
อยางตอเนื่อง ประเด็นสําคัญคือโอกาสที่ดีที่ไดอยูในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
เหมาะกับการทําธุรกิจทองเที่ยว และตองการมีรายไดเพิ่ม ตองการอยูใกลบานดูแลบานและ
ครอบครัว ไมอยากทําอาชพีรับจางเพราะรายไดนอย การเลือกการประกอบธุรกจิแพเธค ถือเปน
อาชีพสุจริต มีอิสระ โดยมีคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้นบาง คือคาจางในการขับเรือลากแพ แมครัว
ประจําแพ ดีเจแพ ซ่ึงคาใชจายไมมากนัก และบางแพมกีารลงทุนเพิ่มในการปรับปรงุพัฒนาแพของ
ตนใหดึงดูดความสนใจของลูกคาเพื่อเพิ่มความตองการการใชบริการแพของตน  
 นอกจากการดาํเนินธุรกิจแพเธคจะสามารถสรางรายไดใหกับผูประกอบการแลว ยงัชวย
สรางอาชีพใหกับคนในทองถ่ินอีกดวย ในบริเวณพื้นทีใ่กลเคียงที่มกีารประกอบธุรกิจแพเธค เมื่อมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวสงผลใหเกดิผูประกอบการอีกหลายอาชีพ เชน รานคาริมทาง 
รานขายของที่ระลึก รานอาหาร รานโชหวย เปนตน  ผูประกอบกิจการแพเธค บางแหงสามารถขยาย
การประกอบธรุกิจแพเธคไดไมนอยกวา 3 หลัง และมีอีกหลายรายที่สามารถขยายเพิม่ถึง 10 หลัง จึง
สงเสริมใหเปนอาชีพหลักไปเรื่อย ๆ ถึงรุนลูกรุนหลาน เหตุผลที่ไมเปลี่ยนไปทําอาชีพอ่ืน เนื่องจาก
ยึดอาชีพนี้มานานแลว มีรายไดดี เงินสดหมุนเวียนเร็ว  พอสมควร ลูกหลานสามารถดําเนินธรุกิจ
ตอไปไดเพราะในปจจุบันมขีอบังคับไมใหมีการเพิ่มขึ้นของผูประกอบการ เพราะบดบังทัศนียภาพ
บริเวณริมฝงแมน้ําแมกลอง 
 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ทําใหมีผูประกอบการธุรกิจแพเธคเพิ่มมาก
ขึ้น หลายแหงที่สามารถขยายกิจการไดอยางมั่นคง นอกจากนั้นยังเปนการประกอบธุรกิจที่ทําใหได
อยูรวมกับครอบครัว ทํางานอยูกับบาน ไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปทํางาน ดีกวาทํางาน
โรงงาน หรือออกไปขายแรงงานที่จังหวัดอ่ืน โดยมีคาใชจายสูง ถึงแมวาในชวงรายไดจากการ
ดําเนินธุรกิจไมคอยดีนัก เชน ชวงฤดูฝน ก็สามารถเฉลี่ยกับชวงฤดูรอน และ ฤดูหนาวได  โดยปกติ
แพเธคเปดใหบริการไดทุกวัน ถาหากอยูในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีรายไดดีมาก เพราะมีผูสนใจ
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เดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีตนทุนในการทองเที่ยวไมสูงโดยสวนมากแลวได
กําหนดราคากลางไวสําหรับนักทองเที่ยวเปนมาตรฐานของสมาคมชาวเรือชาวแพ นอกจากนั้นยัง
สามารถทองเที่ยวไดเปนหมูคณะ โดยแพเธค หนึ่งหลังสามารถบรรจุนักทองเที่ยวไดถึง 60 คน ถึง
แมในปจจุบันการดําเนินธุรกิจแพเธคเปนการลงทุนสูง แตคุมคามากสําหรับการลงทุนหากมั่นดูแล
รักษามิใหเสื่อมโทรม ไมตองเสียคาใชจายในการซอมแซมบอยๆ เหมือนบานที่ปลูกเสร็จสามารถอยู
ไดยาว 20-30 ป ทําใหเปนทางเลือกสําหรับผูที่อยูในถ่ินกําเนิดไดมีโอกาสในการมีประกอบธุรกิจ
แพเธค นอกจากมีรายไดลดปญหาการวางงานแลวยังไดดูแลครอบครัว อีกทั้งเปนการสนับสนุน
วิสาหกิจของชุมชน เกิดการจางงานในชุมชนจากการดําเนินธุรกิจแพเธค  

 
       ตอนนี้ลุงมีแพ 10 กวาหลังแลว ก็จะจางคนแถวนี้มาเปนแมครัวบาง เด็ก ๆ ท่ีวางจาก

เวลาเรียนมาคอยทําความสะอาดแพเวลานักทองเที่ยวเดินทางกลับ  บางคนชอบเปดเพลงก็
ใหเปนดีเจ  ก็ใหคาจาง เด็ก ๆ ท่ีทําความสะอาด ครั้งละ 150 บาท ถาเปนดีเจ 250-300 บาท 
สวนแมครัว เขาเหมาเวลาทํากับขาว (วิชัย อรรถโชติ 2552)  

 

 

 

ภาพที่ 16 สัมภาษณ แพนองใหม คุณวิชัย อรรถโชติ 

            การประกอบธุรกิจแพเธคนอกจากเปนการเพิ่มรายไดใหตนเองและครอบครัวแลว 
ประชาชนในทองถ่ินสามารถมีรายไดอยางทั่วถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นคือความอบอุนของครอบครัว ไดอยูกัน
พรอมหนาทั้งครอบครัว โดยส่ิงเหลานี้ทําใหชวยลดปญหาสังคม อีกทั้งทําใหรูสึกรักบานเกดิ และ
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ชวยกันอนุรักษธรรมชาติ  รักษาความสะอาดของแมน้ําแมกลอง และ พัฒนาพื้นที่ใหเปนสถานที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจและเกดิความประทับใจเมื่อไดมาเที่ยวชมจากการที่มีการประกอบธุรกิจ
แพเธค  
2. กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธค   

             จากการศึกษาพบวาในระบบการประกอบธุรกจิแพเธคไดมีส่ิงที่เกิดขึ้นทั้งแบบมี
กระบวนการ และไมมีกระบวนการ เกิดขึน้หลายอยางสามารถจําแนกได  ดังนี้  

    2.1 ผลิตภัณฑ การประกอบธุรกิจแพเธคไดเร่ิมมีการประกอบการมาไมนอยกวา 40 ป 
ดําเนินกิจการลักษณะกิจการเจาของคนเดียว ใชแหลงเงินทุนสวนตัว  บริการหลักคือแพเธค แพลอง
ที่มีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ เปนหนาเปนตาใหกับผูประกอบการ ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ
ที่สามารถมองเห็นไดจากภายนอก มาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว ระบบเสียง
ที่สมบูรณแบบ หรือความสะอาดของหองน้ํา ถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอการประกอบธุรกิจแพเธค  
การตั้งชื่อแพเปนอีกปจจัยที่สามารถทําใหนักทองเที่ยวจดจําไดงาย เชน แพกาญจน ตั้งชื่อตาม
จังหวัดกาญจนบุรี  แพสองแคว ตั้งชื่อตามแมน้ําที่มีแมน้ําแควนอย และแควใหญไหลมาบรรจบกัน 
สวนแพอื่น ๆ ตั้งชื่อตามบุตรหลานของตน บางแพใชช่ือตนเองเปนชื่อแพ   แลวแตความคิดเห็นของ
ผูประกอบการแตละราย  การประกอบธุรกิจแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนสงทางน้ําที่ 3 
จังหวัดกาญจนบุรี ไดจัดพื้นที่สําหรับจอดเรือแพที่มีความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงการวางระบบ
สาธารณสุขที่ครบถวน เชน ระบบควบคุมมลภาวะทางเสียง ควบคุมการปลอยของเสียลงแมน้ําแม
กลอง ระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว การควบคุมความสะอาดของน้ํา จัดสถานที่
เก็บขยะมูลฝอยเปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ เปนตน โดยกําหนดการตรวจตราความเรียบรอยของเรือ
แพ แพเธค อยูอยางสม่ําเสมอ โดยผูประกอบการไมเสีย คาใชจายใด ประเภทเรือแพที่มีการ
ใหบริการแบงไดดังนี้ แพลองแบบพักคางคืน แพที่มีดิสโกเธค และ แพที่มีคาราโอเกะ 

 
ตอนนี้ไดปรับปรุงแพ ทาสีใหมคอยดูไมตรงไหนที่มีรอยแตกก็เปลี่ยนใหม สวน

หองน้ํานี่ตองคอยทําความสะอาด  เสื้อชูชีพตองเช็ควาชํารุดมากนอย ตองคอยตรวจบอย ๆ  
เราตองรักษาความปลอดภัยใหคนที่มาเที่ยว (อําพร ศรประเสริฐ 2552) 

 
ผมเปนคนเมืองกาญจน อยูท่ีนี่มานานแลวแพผมตั้งมาตั้งแตชวงแรก ยังไมมาก

เหมือนเดี๋ยวนี้ แทบจะกอนใคร เลยตั้งช่ือแพกาญจน นี่แหละอยูเมืองกาญจนใชแพกาญจน 
จํางายเปนเอกลักษณดี (นพพร ถาวรประดิษฐ 2552 )  
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ลุงมีแพทั้งหมด 12 หลัง ตอนแรกคิดอยูวาจะตั้งช่ืออะไรดีเลยใชช่ือหลานตั้งเปนช่ือ
แพเรียกงาย แลวก็จํางายดวย แพนองใหม แพนองโรจน  (วิชัย อรรถโชติ 2552 )  

   2.2 ราคา กลยุทธและเกณฑการกําหนดราคาสินคานั้น สมาคมชาวเรือชาวแพเปนผู
กําหนดราคากลางไวแลว แตผูประกอบการบางรายสามารถปรับเปลี่ยนราคาใหมีความเหมาะสมกบั
กลุมลูกคาที่มาใชบริการ สถานที่ที่ลูกคาตองการเดินทางลองแพไป และความตองการในเรื่องของ
ปริมาณอาหาร ประเภทของอาหาร สภาวะแวดลอม และ ชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกลไกของ
การตั้งราคานั้น ผูประกอบการแตละรายเปนผูกําหนดเองโดยเปรียบเทียบราคาของสินคาชนิด
เดียวกันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ที่อยูใกลเคียง เพิ่มเติมจากราคาทีส่มาคมชาวเรือชาวแพเปนผู
กําหนด โดยผูประกอบการไดบวกตนทุนอืน่ ๆ ในการใหบริการ เชน คาจอดเรือแพในสถานที่ตาง 
ๆ คาลูกจาง การตั้งราคาสินคา ผูประกอบการคิดจากราคาตนทุนและคาใชจายตาง ๆ รวมกันกับผล
กําไรที่จะได ซ่ึงจะไดผลลัพธออกมาเปนราคาขาย (ตนทุน + กําไร = ราคาขาย)   
 นอกจากนี้ยังมกีารตอรองราคา โดยเกดิไดทั้งผูประกอบการ และผูที่เดนิทางมาทองเที่ยว  
การตอรองราคาเกิดขึ้นไดทัง้ 2 ฝาย ในสวนของผูประกอบการที่จาํเปนตองซื้ออาหารที่ดีราคาถูก
เพื่อขายใหไดกําไรสูงสุด และเพื่อพรอมลดราคาใหกับนักทองเที่ยวได  เปนลักษณะของการได
ตอรองราคาเพื่อใหไดเปรียบทางการคากับนักทองเที่ยวดวยเชนกัน สวนนักทองเทีย่วที่มาใชบริการ
ก็มีการตอรองราคากับผูผูประกอบการดวยเชนกัน จุดประสงคก็เพื่อใหไดบริการทีม่ีราคาถูก การ
ตอรองราคาถือวาเปนอีกกระบวนการที่เกดิขึ้น  ในการประกอบธุรกจิแพเธค สําหรับการใหบริการ
การทองเที่ยว   ผูประกอบการเปนผูกําหนดราคาเองตามราคาปจจบุัน และตามความพอใจในการ
บวกราคาสินคาเพิ่ม โดยดูจากปริมาณนกัทองเที่ยว และความตองการของนักทองเที่ยว  นอกจากนี้
เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความพอใจสูงสุด เลือกแพของตนในการเดินทางมาทองเที่ยวคร้ังตอไป และ
มีการบอกตอในกลุมเพื่อนหรือคนรูจัก ผูประกอบการจึงมีวิธีการในการแนะนําสินคา และให
สวนลด เพื่อใหนักทองเทีย่ว  คนขับรถนําเที่ยว หรือมคัคุเทศก  พานักทองเที่ยวมาใชบริการที่แพ
ของตน เชน มัคคุเทศก  หรือคนขับรถทองเที่ยวแตละคันหากนํานักทองเที่ยวมาใชบริการจะให
สวนลดไปเลย กลุมละ 500 บาท (กลุมละ 60 คน)  มีที่พักและอาหารใหสําหรับคนแนะนําโดยไมคดิ
คาใชจาย  นอกจากมีผูมาใชบริการมากขึ้นแลวเปนการบอกตอในกลุมผูที่พานักทองเที่ยวเดินทางมา 
ดังนั้นวิธีการขายที่เหน็ไดชัดเจนคือ การบอกตอของมัคคุเทศก  ที่ผูประกอบการใหความสะดวก ให
ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงผูประกอบการเองที่ใหบริการประทับใจ เพื่อใหสามารถดึงดูดลูกคา ทําให
เงินสดหมุนเวยีนรวดเร็ว     
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ราคาแพตั้งเหมือนกับแพอื่น ๆ  บวกกําไรไวเลย และบวกเผื่อดีเจประจําแพ กับ
คนขับเรือไวแลว คาอาหารคิดเปนรายหัว แลวตองถามวาลูกคาตองการกี่มื้อ สวน
เครื่องดื่มเรามีไวบริการเต็มท่ีเอาไปเยอะหนอยแลวมาคิดสวนที่นักทองเที่ยวกินไป จะ
ไดกําไรเครื่องดื่มมากหนอย คาแพถาหักคาดีเจแพ 300 บาท คาแมครัว 3 คน คนละ 250 
บาท คาน้ํามันแลว เหลือนิดหนอย   (นิสากร รากบัว 2552) 

 

      จะเห็นวาดานราคานั้นเปนความพอใจของผูประกอบการกับนักทองเที่ยวเอง จุดแข็ง
ของผูประกอบการแพเธคในดานราคาการลองแพแตละครั้งนั้นเนื่องดวยสมาคมชาวเรือชาวแพได
กําหนดขึ้นมาเปนราคากลาง ดังนั้นการเปรียบเทียบราคาสําหรับนักทองเที่ยวไมมีหรือมีนอยมาก 
สวนใหญนักทองเที่ยวที่มาติดตอเพื่อสอบถามราคา 90 % ตั้งใจที่จะมาใชบริการอยูแลว ดังนั้นสิ่งที่
สําคัญของกระบวนการของการประกอบธุรกิจแพเธคในเบื้องตนไมไดอยูที่การตั้งราคา เพราะโดย
สวนใหญราคาอัตราคาบริการ ผูประกอบการสวนใหญยึดราคากลางที่สมาคมชาวเรือชาวแพ 
รวมกับผูประกอบการเปนผูกําหนด จึงไมมีการเขียนราคาเพื่อบอกนักทองเที่ยว 

      2.3 สถานที่ขาย  ผูประกอบการแพเธค สวนใหญเลือกสถานที่ในการจอดเรือแพริม
แมน้ําแมกลองในบริเวณที่มีการกําหนดไวเปนทาจอดเรือแพ นับวาเปนที่ตั้งที่มีความเหมาะสม
สําหรับการใหบริการกับนักทองเที่ยวเนื่องจากนักทองเที่ยวสามารถมองเห็นรูปลักษณภายนอกของ
ตัวแพ และที่พักในแพ ทําใหผูประกอบการมีการพัฒนาแพของตนเองอยางสม่ําเสมอเพื่อให
นักทองเที่ยวเกิดความสนใจ  การลองแพ นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาทองเที่ยวลองแพไดโดยรถ
ประจําทาง  รถไฟ  หรือรถยนตสวนตัว ไดสะดวก การเดินทางภายในจังหวัดนักทองเที่ยวสามารถ
ใชบริการรถโดยสารประจําทางสีสมหรือสามารถเชารถจักรยานยนตจาก เกทเฮาส  ที่ไมไกลนัก 
หรือ บริษัทนําเที่ยวตางๆ ในจังหวัดเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ภายในตัวจังหวัด  
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ภาพที่ 17 ทาลงแพเขื่อนขุนแผน 
   2.4 การสงเสริมการขาย  ถือเปนสิ่งสําคัญในการทําใหลูกคาหรือผูที่เดินทางมาทองเที่ยว

ไดรูจัก หากไมใชคนทองถ่ินสวนใหญมักไมทราบถึงชวงการลดราคาการทองเที่ยว  นักทองเที่ยวไม
สามารถรูไดเลยวาผูประกอบการแพเธคก็มีการทําการสงเสริมการขาย แบบไมรูตัว ทั้งลด ทั้งแถม 
เพื่อใหมีนักทองเที่ยวเลือกใชบริการแพของตน ผูประกอบการจึงมีวิธีการในการแนะนําการบริการ 
สถานที่ทองเที่ยวและใหสวนลด สําหรับไกดหรือพนักงานขับรถที่นํานักทองเที่ยวมาใชบริการแพ
ของตนนอกจากมีผูมาใชบริการมากขึ้นแลว ยังมีการบอกตอของผูที่ไดรับสวนแบงดวย  

 

 
ภาพที่ 18 ศูนยประสานงานการทองเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพที่ 19 สถานที่จอดเรือแพบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลองอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
 
       2.5 บุคลากร ที่ประกอบธุรกิจแพเธค แบงไดดังนี้ 

2.5.1 ผูประกอบการทําหนาที่ดําเนินการบริหาร ควบคุมการดําเนินธุรกิจรวมถึงให
ความรวมมือกับเจาพนักงานที่มีหนาที่ในการควบคุมดูและการประกอบธุรกิจแพเธครักษากฎ 
ขอบังคับตาง ๆ เพื่อความเปนระเบียบ และดูแลระบบทุกขั้นตอนของการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
ราบรื่นรวมถึงการเก็บคามัดจําลวงหนาจากนักทองเที่ยว 

2.5.2 พนักงานทําความสะอาด ทําหนาที่หลังจากนักทองเที่ยวเดินทางกลับโดยตอง
เก็บกวาดทําความสะอาดพื้นที่ภายในแพพนักงานจะทําความสะอาดทันทีที่นักทองเที่ยวเดินทาง
กลับ เนื่องจากถาปลอยทิ้งไวขามวันทําใหพื้นที่เกิดความสกปรก อาจเปนแหลงเพาะเชื้อโรค และ
เสียภาพพจน 

            2.5.3 พนักงานขับเรือ มีหนาที่ขับลากเรือแพไปตามแมน้ําแมกลอง พรอมทั้ง
ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ของนักทองเที่ยว  
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ภาพที่ 20 พนกังานขับเรือ 
 

2.5.4 ดีเจประจําแพเธค มีหนาที่เปดเพลงใหความบันเทิงแกนักทองเที่ยว และดูแล
ความเรียบรอยภายในแพ ระมัดระวังการละเลนที่เกินเลยของนักทองเที่ยว เชน มีการกลั่นแกลง
เพื่อนในขณะมึนเมาโดยการจับโยนลงน้ํา การเลนการพนัน การเสพยาเสพติดใหโทษ  

        2.6  ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพของการประกอบธุรกิจแพเธคนั้นมี
จุดเดนที่แตกตางจากการทองเที่ยวอ่ืน ๆ คือโครงสรางของแพลากจูงใหมีขนาดกวางไมเกิน 12 เมตร 
ยาวไมเกิน 20 เมตร และแพอยูกับที่ใหมีขนาดกวางไมเกิน 12 เมตร ยาวไมเกิน 25 เมตร  มีราวกัน
ตกกั้นรอบแพ โดยใหมีความสูงไมต่ํากวา 80 เซนติเมตร แพใหมีความสูงไดไมเกิน 2 ช้ัน โดยให
ความสูงไดไมเกิน 6 เมตร วัสดุที่ใชทําทุนลอยใหใชเหล็กที่มีความหนาไมต่ํากวา 3 เมตร มีหลักหรือ
ที่สําหรับผูกยึดแพจํานวนอยางนอย 4 แหง กราบละ 2 แหง มีพวงชูชีพอยางนอย 4 พวง และเครื่อง
ลอยน้ําเทาจํานวนคนที่อยูบนแพ มีอุปกรณดับเพลิงชนิดที่เคลื่อนที่ได ตองมีถังเก็บสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เหลานี้ลวนเปน
ลักษณะทางกายภาพเบื้องตน ที่ผูประกอบการควรทําใหถูกตองตามระเบียบและกฎเกณฑของ 
สํานักงานขนสงทางน้ําที่ 3 สาขากาญจนบุรี (คูมือการขอรับหนังสือรับรองความปลอดภัยในการใช
แพ 2551: 1-7)   
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ภาพที่ 21 แพลากจูง   
 

 
 
ภาพที่ 22 แพลากจูงความสงูได 2 ช้ัน ไมเกิน 6 เมตร   
 

      2.7 กระบวนการ ผูประกอบธุรกิจแพเธคมีกระบวนการสงมอบบริการที่มีคุณภาพ 
มุงหวังใหผูบริโภคไดรับการตอบสนองความตองการอยางสมบูรณแบบ ครบถวนในการเดินทาง
ทองเที่ยวลองแพโดยมี 2 กระบวนการ ดังนี้ 

 

กวางไมเกิน 
12 เมตร  ยาวไมเกิน 25 เมตร 
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       2.7.1 กระบวนการออกแบบสถานที่ใหถูกตองตามหลักเกณฑตามระเบียบกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี วาดวยหลักเกณฑการรับรองความปลอดภัยในการใชแพ เพื่อรักษา
ความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว  

       2.7.2 กระบวนการคัดเลือกสถานที่ทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
ในสถานที่ที่ผูประกอบการพาเที่ยว ไดแนะนําและสอบถามตามความสมัครใจของนักทองเที่ยว
เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความพอใจสูงสุด  

        2.8 ผลิตภาพ  เนื่องดวยการประกอบธุรกิจแพเธคในมุมมองของผูประกอบการ แบง
ลูกคาเปน 5 ประเภท คือ นักเรียน นักศึกษา  พนักงานเทศบาล พนักงานโรงงาน ประชาชนทั่วไป 
และนักทองเที่ยวชาวตางชาติโดยผูประกอบการใหความสําคัญกับลูกคา   5 ประเภทนี้ คํานึงถึงการ
ใหบริการควบคูกับคุณภาพไปดวยกัน กลาวคือ ผูประกอบการจะไมเห็นแกรายไดที่เพิ่มขึ้นกับการ
ขึ้นราคาในชวงเทศกาลทองเที่ยว เพราะจะเปนโอกาสใหกับผูประกอบการประเภทเดียวกันแสดงให
เห็นวาผูประกอบการใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางความตองการและปริมาณการใหบริการ   
เพื่อใหเกิดผลิตภาพมากที่สุด การประกอบธุรกิจแพเธค ผูประกอบการโดยสวนใหญใชแหลงเงนิทนุ
สวนตัว และบางรายสามารถกูยืมจากธนาคาร ญาติพี่นอง หรืออาจลงทุนรวมกัน 

การลงทุนในการทําแพ เปนธุรกิจที่มูลคาการลงทุนประมาณ 1.5 ลานบาท สมัยกอน
ตอนที่เริ่มทําใหม ๆ เปน แพลูกบวบไมไผ ตอนหลังเขาสงวนก็เลยใชเหล็ก ตอนลงทุนแรก 
ๆ ทําแคหลังเดียวกอนพออยูได เมื่อกอนเปนคนขับเรือไปขับใหเขามีเบี้ยเลี้ยงบาง เงิน
รายวันบาง เก็บสะสมมาเรื่อย ๆ กับพอดีมีเงินเก็บอยูบางก็เลยเริ่มทําเอง  ไปใหวิศวกร
ออกแบบโครงสรางแลวจางชาง อ็อกเหล็กมาทํา  ทุนลอยก็ตองใชเหล็กมวนใหไดขนาดที่
มันรับน้ําหนักได วิศวกรเขาดูแลให คาเหล็ก คาไม วัสดุกอสราง คาจาง จิปาถะรวม ๆ แลว 
ก็เกือบลาน คาเครื่องเสียงก็หลายแสนแลว พอทําไดไดสักปเห็นมันไปไดดวยดีก็เริ่มทําแพ
เพิ่มขึ้นมาเรื่อย กูยืมธนาคารสวนหนึ่ง ยืมเงินญาติบาง ใหเขามาลงทุนทําดวยกันบาง ลงหุน
ดวยกันมีแตญาติพี่นองดวยกันนี่ละตอนนี้มี 12 แพแลว (วิชัย อรรถโชติ  2552) 
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ภาพที่ 23 นกัทองเที่ยว กลุมประชาชนทัว่ไป 
 

     สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 8’Ps) ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
การตลาดการจะทําใหการดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปรับปรุง
ความสัมพันธที่เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดนี้เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด สวนประสมทางการตลาด ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดลวนเปน 
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางยิ่งและสามารถนํามาใช
ไดกับการประกอบธุรกิจแพเธค ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจแพเธค ซ่ึงถือ
วาเปนธุรกิจทองเที่ยวอีกอยางหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเปน
จํานวนมาก สังเกตไดจากจํานวนโรงแรมที่เพิ่มใหเพียงพอกับปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2546-2550 จากขอมูลการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี (รายงานสถิติจังหวัด 
2552:151-154)  
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                 3.  ปญหาและแนวทางแกไขในการประกอบการธุรกิจแพเธค 
      จากการศึกษาพบวา ปญหาที่เกิดจากการประกอบการแพเธค สงผลกระทบตอการ

ประกอบการธุรกิจ สามารถจําแนกได  ดังนี้  
                  3.1 ปญหาผูประกอบธุรกิจ 

                   3.1.1 การขยายตลาดคอนขางทําไดยากเนื่องจากในปจจุบันมีผูหันมาประกอบการ
แพเธคเปนจํานวนมากขึ้นทําใหมีการแขงขันสูง 

       3.1.2 สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวลดลง
เนื่องจากในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ําทําใหคาครองชีพสูงขึ้นแตรายไดคงที่
จึงสงผลกระทบตอภาคการทองเที่ยว 

      3.2 ปญหาสังคม 
                 3.2.1 การเกิดปญหายาเสพติด ใหโทษที่มักพบบอย ๆ ของดีเจแพเธค โดย

ระหวางที่มีการลองแพภายในแพมีเพียงพนักงานบนเรือแพคอยควบคุมเทานั้น บางครั้งอาจปลอย
ปละละเลยจึงเกิดปญหายาเสพติดขึ้น และแมแตพนักงานเองบางครั้งขาดความยับยั้งชั่งใจ เจาหนาที่
กรมการปกครองตรวจพบยาเสพติดเปนครั้งคราว โดยสวนใหญพบวาผูที่เสพยาเสพติดเปนดีเจ
แพเธค และยาเสพติดที่พบ เชน กัญชา ยามา เปนตน 

                 3.2.2 เกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาอาชญากรรมที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อแพแตละหลังมา
เจอกันบริเวณที่จอดเรือแพ แลวเปดเพลงเสียงดังแขงกันกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท ระหวาง
นักทองเที่ยว หรือดีเจประจําแพ 

                 

  
               

ภาพที่ 24  กลุมนักทองเที่ยว ขณะลองเรือแพ ในภาพเปนความสนุกสนานขณะลองเรือแพ  
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                3.2.3 กอใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศ เพราะการลองแพแตละครั้งโดยสวนใหญมัก
มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อเพิ่มรสชาติในการทองเที่ยวใหสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทําใหผูที่ดื่มขาดสติยั้ง
คิดที่จะกระทําความผิด สนุกเกินเหตุโดยมิไดคํานึงถึงผลเสียที่จะตามมาภายหลัง 

                  3.2.4 การวางตวัไมเหมาะสมของนักทองเที่ยวตอขนบธรรมเนียมประเพณทีองถ่ิน 
                     3.3 ปญหาสิ่งแวดลอม 

                3.3.1 มลพิษทางเสียงการเปดเพลงดังเกินไป สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับ
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงแมน้ํา 

                3.3.2 ไดรับการรองเรียนจากประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแมน้ําแมกลองเกี่ยวกับ
ปญหามลพิษทางเสียงและขยะมูลฝอย เพราะมีการทิ้ง ขยะ เศษอาหาร ขวด และการขับถายลงแมน้ําทํา
ใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยว 
                    3.4 แนวทางแกไขปญหาในการประกอบธุรกิจแพเธค 

      แนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ในเรื่องปญหาของผูประกอบธุรกิจ ปญหาสังคม และ
ปญหาสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดศึกษาและนํากุญแจสําคัญในการแกไขปญหาของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการ  ผูที่อาศัยในบริเวณสถานประกอบการ นักทองเที่ยว และสวนราชการ 
รวมทั้งขอเสนอแนะของผูวิจัยมีดังนี้ 

      3.4.1 แนวทางแกไขปญหาผูประกอบธุรกิจ  
                         3.4.1.1 ผูประกอบการควรตั้งรับสถานการณการเจริญเติบโตของการแขงขัน

ของผูประกอบการแบบเดียวกันโดยในขั้นตอนแรกควรกําหนดมาตรฐานของแพใหถูกตองตามระเบียบ
ของกรมการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี  

                         3.4.1.2 กําหนดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยวอยางเปน
ระบบ เชน มีอุปกรณชูชีพครบตามจํานวนนักทองเที่ยว  

                        3.4.1.3 รักษาความสะอาดของเรือแพอยางสม่ําเสมอ 
                        4.4.1.4 สําหรับการแกปญหาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนตองอาศัยการ

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการแขงขันในเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด  
                     3.5 แนวทางแกไขปญหาสังคม 

                            3.5.1 สวนราชการไดทําการกวดขนัสถานประกอบการที่มีลักษณะคลาย
สถานบริการ ใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ เชน การขออนญุาตจําหนายสุราตาม
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  
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                         3.5.2   การรักษาความปลอดภัยดานการลองแพจังหวัดกาญจนบุรี ไดแตงตั้ง
เจาหนาที่ตรวจแพ โดยทําการตรวจทุกวันศุกรและวันเสารของสัปดาหซ่ึงเปน วันที่มีนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก  

                        3.5.3 จัดทําสติ๊กเกอรสะทอนแสง “หามพกพาอาวุธ” ยาเสพติดและหามเลนการ
พนันทุกชนิดบนเรือแพซึ่งเปนการเตือนนักทองเที่ยวไปดวยวาหากมีการตรวจพบจะดําเนินคดีตาม
กฎหมายโดยสวนใหญจะมีเจาพนักงานจากกรมการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรีใหการสอดสอง
ดูแลอยางสม่ําเสมอ   

 
 สวนใหญจะมีระเบียนกฎเกณฑท่ีกรมการขนสงทางน้ําท่ี 3 แนะนําไวแลวตาม
คูมือการขอหนังสือรับรองความปลอดภัยในการใชแพ พ.ศ. 2551 สําหรับแพในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยมากจะรวมมือกัน คอยชวยกันดูแลหากพบเจอใครมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
ก็จะวากลาวตักเตือน บางครั้งจะมีเจาหนาท่ีของกรมการปกครองมาตรวจดวยเจอทําผิด
กฎหมายก็จับกันไป (เอกชัย พุมไหม 2552) 

 

                             3.6 แนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
                         3.6.1 มลภาวะทางเสียง กรมการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรีมีกฎ

ขอบังคับใหเปดระดับเสียงในแพไมเกิน 91 เดซิเบล และเมื่อตรวจวัดที่ริมฝงแมน้ําแมกลองเสียงตองไม
เกิน 65 เดซิเบล ภายหลังเวลา 24.00 น. เปนตนไปใหงดใชเสียงในแพทุกกรณีสวนทางดานผูขับเรือและ
ดีเจตองคอยควบคุมดูและนักทองเที่ยวไปดวยเพื่อใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมเจาทา  

                            3.6.2 มลภาวะดานอื่น ๆ เชน ขยะมูลฝอย ผูประกอบการตองใหความรวมมือ
ติดตั้งถังรองรับสิ่งปฏิกูล 

 

     จากผลการศึกษาปญหาที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจ ทางการเมือง เปน
ตน ผูประกอบการควรที่จะติดตามขาวสารเพื่อเตรียมการวางแผนปองกันไวลวงหนาและเตรียมตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา จากการศึกษาปญหาที่สามารถควบคุม ดูแล เชน ปญหายาเสพติด 
ปญหามลภาวะทางเสียง การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา ทางดานผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
ควรมีการประชุม และแจงเตือนอยางสม่ําเสมอ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประกอบธุรกิจแพเธค เชน 
ประชาชนที่อยูใกลบริเวณสถานประกอบการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กรมการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัด
กาญจนบุรี เปนตน  และกุญแจสําคัญในการแกปญหาในการประกอบธุรกิจแพเธคในจังหวัด
กาญจนบุรี ผูวิจัยขอแบงเปนขอ ๆ ดังนี ้
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        1.ควรวางหลักการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยใหชัดเจน ตามระเบียบของกรมการ
ขนสงทางน้ําที่ 3 และ กรมการปกครอง กําหนด เชน การมีเครื่องชูชีพใหพอกับจํานวนนักทองเที่ยว 
และผูที่อยูบนเรือแพ จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยวบนเรือแพ  

        2. สรางจิตสํานึกทั้งผูประกอบการ ผูใหบริการ และนักทองเที่ยวรวมแรงรวมใจ
อนุรักษธรรมชาติ ชวยกันรักษากฎระเบียบทางสังคม ไมกระทําส่ิงที่ผิดกฎหมายและอาจกอใหเกิด
อาชญากรรม ไมเสพส่ิงเสพติด ชวยกันรักษาสภาพแวดลอมโดยการไมทิ้งขยะมูลฝอยลงแมน้ํา เปน
ตน 

        3. จัดการอบรมสัมมนาผูประกอบการใหทราบถึงขอบังคับตามพระราชบัญญัติตาง ๆ 
ที่มีสวนเกี่ยวของในการประกอบการ เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการนเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 

        4. ผูประกอบการสมควรที่จะจัดมัคคุเทศกเพื่อชวยในการสื่อสารที่ชัดเจน ในการแนะ
สถานที่ ตาง ๆ ที่ไดลองเรือแพผาน เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว เชน สถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สุสานทหารพันธมิตร สะพานขามแมน้ําแคว เปน
ตน  

        5. สมควรที่จะมีการสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานของรัฐในการสงเสริม และ
พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงการอนุรักษสถานที่ตาง ๆ ที่มีความสําคัญของ
จังหวัดกาญจนบุรี 
  
               จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาปญหาและอุปสรรคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบ
เศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ  ผูประกอบการแพเธค  และผูเกี่ยวของกับการประกอบการ โดยผูวิจัย จะได
กลาวสรุปถึง กลยุทธทางการตลาด ปญหาและแนวทางแกไขโดยรวม ของกลยุทธทางการตลาดของ
ผูประกอบการแพเธค : อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในบทถัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 94

บทท่ี 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
       การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรี 
: (Marketing Strategy for “Discotheques Raft  " Business Owner in Kanchanaburi Province) เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ   โดยมีผูที่ใหขอมูลหลัก ไดแก ผูประกอบการแพเธค ในบริเวณริมแมน้ําแม
กลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ  นักทองเที่ยว ผูที่อาศัยอยูใกล
บริเวณสถานประกอบการ   การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการสัมภาษณแบบเปนทางการ สัมภาษณแบบไม
เปนทางการ และการสังเกตในระหวางมีกิจกรรมการทองเที่ยว รูปแบบของการดําเนินงานของ
ผูประกอบการ   โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ วิธีการดําเนินธุรกิจ ปญหาและแนว
ทางแกไขในการดําเนินธุรกิจแพเธค บริเวณริมแมน้ําแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเปนประโยชน
ตอผูประกอบการแพเธค   และพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อใหดํารงอยูตอไป ในบริบท
ชุมชนและของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา      
                จากการศึกษาพบวาการเกิดขึ้น   และกลยุทธทางการตลาด    ของผูประกอบการแพเธค 
จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจาก สภาพสภาวะแวดลอมของจังหวัดกาญจนบุรีอุดมไปดวยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่เหมาะกับการทองเที่ยว ภูมิประเทศสวนใหญเปน ปาเขา มีทั้งปาโปรง และปาดงดิบ 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงกอเกิดอารยธรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี 
ตลอดจนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงาม และนาสนใจ  เชนบริเวณริมแมน้ําแมกลองในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนสถานที่ที่มีทิวทัศนงดงาม สามารถเดินทางชมธรรมชาติโดยการ
ลองแพชมสองฝงแมน้ําแมกลอง ซ่ึงจะผานสถานที่สําคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร เชน พิพิธภัณฑ
อักษะ  สะพานขามแมน้ําแคว สุสานสหประชาชาติ  เปนตน  ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณรมิฝง
แมน้ําแมกลอง และ นักลงทุนทองถ่ิน บางกลุมคิดหาวิธีการทําธุรกิจลองแพ และรานอาหารริม
แมน้ํา  จึงเปนที่มาของการเกิดขึ้นของแพเธค  จากการประกอบธุรกิจลองแพ และรานอาหารริม
แมน้ํา กอใหเกิดรายไดอยางมหาศาลของผูที่เริ่มตนประกอบการในชวงแรก ๆ  เงินที่ไดเร็ว จึงทําให
มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจแพเพิ่มเติมจากอาชีพรานอาหารริมแมน้ําแมกลอง เปนแพลอง เพื่อ
ชมทิวทัศน จนเปนอาชีพหลักของครอบครัว  ตอมาจึงไดพัฒนาเปนแพเธคในปจจุบัน   
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จากการเริ่มตนการประกอบธุรกิจแพลอง จนถึงแพเธค ในปจจบุัน จนทําใหเกิดเปนอาชพีหลัก  
นอกจากนี้จากภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย ในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหหลายคนที่เปนคนใน
พื้นที่เหน็ชองทางในการมีรายไดจึงประกอบธุรกิจแพเธคมากขึ้น   โดยยดึพื้นทีส่องฝงแมน้ําแม
กลองบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงผูประกอบการสวนหนึ่งเปนผูมีอิทธิพลในการ
ปกครองทองถ่ิน สวนหนึ่งมีที่ดินอยูบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลอง และบางสวนไดอาศัยอยูบนแพพกั
อยูแลว จึงเริ่มดําเนินธุรกจิแพลอง แพพัก  และมีววิัฒนาการมาเปนแพเธคในปจจุบัน  
 นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา การดําเนินการประกอบธุรกิจแพเธค เปนอาชีพที่สงเสริม
อาชีพตาง ๆ อยางมากมายเชน บริษัททัวรและไกดนําเที่ยว อาชีพคาขาย อาชีพรับจาง นอกจากนั้นยงั
สรางอาชีพใหคนในทองถ่ินมีรายได และสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัดกาญจนบรีุใหแพรหลายมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังจังหวดักาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น 
                   1.  ผลดี ผลเสีย ของการประกอบธุรกิจแพเธค  รวมท้ังวิธีแกไข 
 การเกิดขึ้นของการประกอบธุรกิจแพเธค ในบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลอง  อําเภอเมือง 
จังหวดักาญจนบุรี ขอมูลการสัมภาษณพบวาการประกอบธุรกิจแพเธค เร่ิมจากมีผูเริม่ประกอบธุรกิจ
เปนรานอาหารบริเวณริมฝงกอน และไดพัฒนามาเปนแพลอง จากนั้นจึงพัฒนามาเปนแพเธคใน
ปจจุบัน ซ่ึงผูประกอบการบางรายยังคงยดึเปนอาชีพเสริม เนื่องจากตนทุนของตนและครอบครัวมี
พื้นฐานการดํารงชีวิตอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลองเปนทนุเดิมอยูแลว ดังนั้นจึงสามารถ ประกอบ
ธุรกิจลองแพ แพพกั และแพเธคไดเลย การที่ไดประกอบธุรกิจแพเธคแลวเงินไดมาเร็ว และมาก
พอสมควร  ทําใหผูประกอบการบางรายเปลี่ยนเปนอาชพีหลัก สําหรับผูประกอบธุรกิจแพเธคนีเ้ปน
อาชีพหลักนั้น จะใหบริการทุกวันโดยสวนใหญมแีพอาหารใหบริการอยูแลว นกัทองเที่ยวสามารถ
ติดตอสอบถามเพื่อใชบริการแพพัก และ แพเธคไดทันที และผูประกอบการหาชองทางในการ
แสวงหาผลกําไรเพิ่มเติมเนื่องจากเปนรายไดหลักของตนเองและครอบครัว  เพื่อใหธุรกิจของตน
สามารถดํารงอยูได  การประกอบธุรกิจแพเธคนอกจากจะทําใหตวัเองและครอบครัวมีรายไดแลว ยัง
เปนการกระจายรายไดไปสูทองถ่ิน และอาชีพอ่ืน  เกิดเปนวงจรเศรษฐกิจในชุมชน และสงเสริมให
คนในชุมชนมสํีานึกรักบานเกิด จะเห็นวาการประกอบธุรกจิแพเธค เปนวงจรเศรษฐกิจชุมชน 
สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง นอกจากนีใ้นการเลือกประกอบธุรกิจนี้ยอมมีทั้งผลดี และผลเสีย ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลดี และผลเสีย และเสนอแนะวิธีแกไข โดยสามารถแยกรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 4  แสดง ผลดี – ผลเสียจากประกอบธุรกิจแพเธค และวิธีแกไข 
 

ผลด ี ผลเสีย วิธีแกไข 
1. เปนการกระจายรายไดจากอีกที่หนึ่งอยูอีก
ที่หนึ่ง โดยนักทองเที่ยวทีเ่ดนิทางมา
ทองเที่ยว 

- อาจมีขอรองเรียนถา
ราคาในการใหบริการ
ทองเที่ยวสูง 

- ทําความเขาใจและให
ความรูกับผูประกอบ
ธุรกิจแพเธค 

2. สรางงานในชุมชน การมผูีประกอบธุรกิจ
แพเธคทางทําใหมีการสรางงานสรางอาชีพ
ตางๆ ในชุมชนเชน ไกดนําเที่ยว อาชีพคาขาย 
อาชีพรับจาง อาชีพดีเจแพเธค เปนตน 

- ถาขาดการสงเสริมที่ดี 
การเดินทางมาทองเที่ยว
ของนักทองเทีย่วอาจ
ลดลง 

-ผูเกี่ยวของควรมีการ
วางแผนรวมกนั 

3. ประชาชนอยูดีมีสุข เมื่อมรีายได และ
รายไดทัว่ถึงชุมชน ในทกุระดับชั้น ดังนัน้จะ
ใชจายไดดวยเงินตนเองที่ครอบครัวหาได 
เปนการพึ่งพาซึ่งกันและกันในครอบครัว 

-ประชาชนในชุมชนคิด
แบบนักธุรกจิหวังผล
กําไรสูงขึ้นทําใหเพิ่ม
ชองทางการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร 
 

-หนวยงานของรัฐตอง
สงเสริมการพัฒนา
รูปแบบการประกอบ
ธุรกิจและเก็บขอมูลของ
ผูประกอบการเพื่อ
กําหนดจํานวน
ผูประกอบการมิให
แออัดจนเกินไป 

  
 โดยสรุปแลวผลดีของการประกอบธุรกิจแพเธค ยอมมีผลดีมากกวาผลเสีย แตอยางไรก็
ตามหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไมควรมองขามการเจริญเติบโตของอาชีพนี้ เพราะคนในทองถ่ิน
อาจมุงหวังผลกําไรในการประกอบธุรกิจมาจนเกินไป อาจกอใหเกิดมีอาชีพแฝง หรืออาจเรียกไดวา
เปนกี่ทําธุรกิจสองดาน ดังนั้นควรหาทางปองกันไว และควรสงเสริมผูประกอบการใหไดความ
ความรูในการประกอบการอยางตอเนื่องทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  
การควบคุมมลภาวะทางเสียง  มลภาวะทางสิ่งแวดลอม และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของคนไทย 
 
                     2.  ผลด-ีความเปนจริง และขอเสนอแนะของการประกอบธุรกิจแพเธค 
  จากผลการวิจยัพบวาการประกอบธุรกิจแพเธคเริ่มตนเมือ่ป พ.ศ. 2513  และเริ่มกนัมาก
ขึ้นใน พ.ศ. 2539  เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีไดเกิดน้าํทวมครั้งใหญ ซ่ึงจากเหตกุารณน้ําทวมใน
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คร้ังนี้เทศบาลเมืองกาญจนบรีุ จึงดําเนินการสรางเขื่อนขุนแผน ทําลานกั้นบริเวณริมน้ําปลูกตนไม  
ทําสวนสุขภาพและสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ  และมนีโยบายทําทางลงริมแมน้ําแมกลองเปนทาง
คอนกรีต จากเหตุการณน้ําทวมครั้งนี้  ทําใหเทศบาลเมอืงกาญจนบุรีไดเล็งเหน็ความเดือดรอนของ
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลองจึงมีการปรับปรุงถนนใหเดินทางไปมาสะดวกขึ้นผูทีม่ี
ทุนทรัพย และมีที่อาศัยอยูริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาเมืองกาญจนบุรีจึงไดเร่ิมทําแพอาหารตาม
แบบอยางเพิ่มเติม และขยายจํานวนมากขึน้เรื่อย ๆ จากแตเดิมเปนแพพัก แพอาหารอยูกับที่ ตอมาได
ปรับปรุงเปนแพขนานยนตลองแมน้ํา มีประชาชน และนักทองเที่ยวใหความสนใจในการทองเที่ยว
ทางน้ํามากขึ้น ตลอดจนไดมีการพัฒนาแพ จากแพพกัอาศัย มาเปนแพอาหาร และเปนแพเธคใน
ปจจุบัน  
 สําหรับการดํารงอยูของการประกอบธุรกจิแพเธคนัน้คงตองบอกวาจากเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2539 ที่เกิดน้ําทวมครั้งใหญ จนถึงปจจุบัน จํานวน 13 ป และเทาที่ผูวิจัยไดสัมผัสกับผูประกอบ
ธุรกิจแพเธคทาํใหเห็นไดวาการประกอบธรุกิจแพเธคมีการเกิดขึ้น มีการปรับเปลี่ยน ตาม
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหดํารงอยูตอไป ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน สําหรับอนาคตนัน้
มุมมองของผูวิจัยเห็นวาอาชีพนี้นาจะดํารงอยูตอไปจนเปนเอกลักษณของจังหวดักาญจนบุรี และ
เมื่อเกิดขึ้นแลวสงผลดี ใหกบัชุมชนอยางไรบาง ผูวิจัยไดวิเคราะหไวในตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 5 วิเคราะหผลดี – ความเปนจริงและขอเสนอแนะการประกอบธุรกิจแพเธคในจังหวดั        

กาญจนบุรี 
 

ผลด ี ความเปนจริง ขอเสนอแนะ 
-ชุมชนเขมแขง็ เมื่อทุก
ครอบครัวมีรายไดเสริม มีการ
แบงปน ปญหาอาชญากรรม
ในชุมชนหมดไป 

--เกิดปญหาการแยงลูกคา ดังนั้น
การดําเนนิการหรือการจัดการจะ
เปนแบบใครดใีครได 

ใหความรูความเขาใจและ
สงเสริมอาชีพไปคูกับการ
สงเสริมการทองเที่ยว 
 

-อยูกับครอบครัว  ครอบครัว
อบอุน  ครอบครัวมีการพึ่งพา  

-การไดประกอบธุรกิจแพเธคทําให
ไดอยูกบัครอบครัว ดูแลครอบครัว 
-ผูประกอบการบางรายตั้งอยูใกล
กับบาน  ไมไดอยูบริเวณริมฝง
แมน้ําแมกลอง 

จัดอบรมครอบครัวมีสุข 
หรือจัดกจิกรรมสําหรับ
ครอบครัว 
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ตารางที่ 5 (ตอ)  
 

ผลด ี ความเปนจริง ขอเสนอแนะ 
-พึ่งพาตนเอง  -ไมไดมหีนวยงานใดยื่นมือเขามา

ชวยใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
ผูที่เกี่ยวของนาจะพจิารณา
ใหความดูแลกบัการ
ประกอบธุรกจินี้ใหมากขึ้น 

  
 โดยสรุปของการประกอบธุรกิจแพเธคผลดีของการประกอบธุรกิจแพเธคนั้นเปนสิ่งทีด่ี 
ผูวิจัยเห็นวาถาไดปรับปรุงในบางอยางตามที่ไดเสนอไปจะทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง ชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน เปนการสงเสริมภาคการทองเที่ยว ทําใหเศรษฐกิจของทองถ่ินดีขึ้น  หากแตในปจจุบัน
การเขามาดูแลการประกอบธรุกิจนี้ อยางจริงจัง มีใหเหน็นอย ควรทีจ่ะพัฒนารูปแบบการควบคมุ 
และดแูลของผูที่มีสวนเกีย่วของ เพื่อเปนการจัดระเบียบ ของผูประกอบการแพเธค เมื่อมีปญหา
เกิดขึ้น 
                  3.  ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการประกอบธุรกิจแพเธค 

      จากการไดลงพื้นที่พูดคุยกับผูประกอบการแพเธค ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประกอบ
ธุรกิจ และ ผูที่อาศัยบริเวณสถานประกอบการ พบปญหาในการประกอบธุรกิจบางปญหาไดรับการ
แกไขไปแลว บางปญหายังไมมีใครเขาไปดูแล ดังนั้นเพื่อเปนประโยชนผูวิจัยของนําเสนอแนวทาง
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ในเรื่องปญหาของผูประกอบธุรกิจ ปญหาสังคม และปญหาสิ่งแวดลอม 
ผูวิจัยไดศึกษาและนํากุญแจสําคัญในการแกไขปญหาของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ 
ผูประกอบการ  ผูที่อาศัยในบริเวณสถานประกอบการ นักทองเที่ยว และสวนราชการ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะของผูวิจัยมีดังนี้ 
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 ตารางที่ 6 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการประกอบธุรกิจแพเธคจังหวัด 
กาญจนบุรี ในมุมมองของผูวิจัย 

 
ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไขในมุมมองของผูวิจัย 

3.1 ปญหาของผูประกอบการ 
3.1.1 การขยายตลาดคอนขางทําไดยาก

เนื่องจากในปจจุบันมีผูหันมาประกอบการแพเธค
เปนจํานวนมากขึ้นทําใหมีการแขงขันสูง  
 

วิเคราะหความตองการในสถานการณปจจบุันของ
นักทองเที่ยว โดยมีแบบสอบถามใหนักทองเที่ยวชว
ตอบ โดยใหของที่ระลึก เปนการตอบแทน 
 แลวนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห แลวบริหาร
จัดการตามความตองการที่แทจริง 
 

3.1.2 สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําให
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวลดลงเนือ่งจาก
ในปจจุบนัภาวะเศรษฐกจิทัว่โลกตกต่ําทําใหคา
ครองชีพสูงขึ้นแตรายไดคงที่จึงสงผลกระทบตอ

ภาคการทองเที่ยว 

เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และมีสงครามกลาง
เมือง  ตองทํ าวิกฤตให เปนโอกาส  โดยการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบวา สถาน
ประกอบการของเรามีสวนลดให หรือจัด Event 
พิเศษ  เพื่อชักจูงการทองเที่ยว  หากเปนไปได
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  เพื่อทําการ
ประชาสัมพันธใช ชัดเจน  ถึงสถานการณทาง
การ เมื อ งว า ไม กระทบกระ เทื อน ถึ งสถาน
ประกอบการ 
 

3.2 ปญหาสังคม 
3.2.1 การเกิดปญหายาเสพติด ใหโทษที่

มั ก จ ะ พบบ อ ย  ๆ  ข อ ง ดี เ จ แ พ เ ธ ค  แ ล ะ
นักทองเที่ยว 

 

การบริหารจัดการตองจัดคาใชจายดาน
ความปลอดภัย  คือมีคาตอบแทนใหเจาหนาที่
ภาครัฐใหดูแลความปลอดภัยในทุกดาน เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว ซ่ึงเปนระบบการ
สรางความปลอดภัยสามารถเปนแรงจูงใจอยาง
หนึ่งใหกับนักทองเที่ยวได  

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 100 

ตารางที่ 6 (ตอ)  
 

3.2.2  เกิดปญหาอาชญากรรมปญหา
อาชญากรรมที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อแพแตละหลังมา
เจอกันแลวเปดเพลงเสียงดังแขงกันกอใหเกิดการ
ทะเลาะวิวาท 
 

ผูประกอบการตองมีขอตกลงกันในการทาํ
ธุรกิจ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ตาง ๆ ขอบเขตการ
ปฏิบัติการดานตาง ๆ อยางชัดเจน เพื่อปองกันการ
ขัดแยง  

 
3..2.3  เกิดปญหาอาชญากรรมปญหา

อาชญากรรมที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อแพแตละหลังมา
เจอกันแลวเปดเพลงเสียงดังแขงกันกอใหเกิดการ
ทะเลาะวิวาท 
 

ผูประกอบการตองมีขอตกลงกันในการทําธุรกิจ 
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ตาง ๆ ขอบเขตการ
ปฏิบัติการดานตาง ๆ อยางชัดเจน เพื่อปองกันการ
ขัดแยง  
 

3.2.4  กอใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศ 
เพราะการลองแพแตละครั้งโดยสวนใหญมักมี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหผูที่ดื่มขาดสติยั้งคิดที่
จะกระทําความผิด สนุกเกินเหตุโดยมิไดคํานึงถึง
ผลเสียที่จะตามมาภายหลัง 
 

ควรจัดใหมีเจาหนาที่ดแูลความปลอดภยั  
ความเรียบรอยของนักทองเที่ยวอันไมกอใหเกิด 
การกระทําผิดกฎหมาย  การสําสอนทางเพศ  การ
กระทําผิดตาง ๆ  
 

3.2 . 5  การวางตั วไม เหมาะสมของ
นักทองเที่ยวตอขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
 

การจัดการใหมีการแสดงถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน เชน พบกันแลว
สวัสดี ยิ้มทักทายเพื่อใหนกัทองเที่ยวไดทราบถึง 
วิถีชีวิตของบคุคลในทองถ่ิน  
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ตารางที่ 6 (ตอ)  
 
3.3 ปญหาสิ่งแวดลอม 

3.3.1 มลพิษทางเสียงการเปดเพลง 
ดังเกินไป สรางความเดือดรอนรําคาญให 
กับประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงแมน้ํา 
 

กําหนดระดับความดังของเสียงหากกระทาํผิด 
 มีการระบุโทษ และทําโทษอยางเครงครัด 
 และหากมีการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ประชาชนที่อาศัยอยูเพื่อใหการทองเที่ยวเปนไป
อยางราบรื่น ใหความสุขทั้งนักทองเที่ยว  และผู
อาศัย ก็มีรางวลัใหกับคณะทาํงานของแพนัน้ ๆ  
 

3.3.2 ไดรับการรองเรียนจากประชาชนที่ 
อาศัยบริเวณริมแมน้ําแมกลองเกี่ยวกับปญหามล 
พิษทางเสียงและขยะมูลฝอย  
 

การสรางความสัมพันธอันด ีระหวาง 
ผูประกอบการ กับผูอาศัย โดยจัดใหม ี
การชวยเหลือ เชน การลอกคคูลอง เก็บขยะ 
ประจําป  เพื่อรักษาธรรมชาติ  
และความสัมพันธอันดีกับผูอาศัย 
 

 
 4.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 เพื่อใหการวิจยัในครั้งนี้มีประโยชนตอผูประกอบธุรกิจแพเธคจังหวดักาญจนบุรี ผูวิจยัมี
ขอเสนอแนะ  ดังนี ้
 4.1 หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบควรเปดโอกาสใหประชาชนที่ประกอบอาชีพนี้ โดยจดั
เวทีสัมมนาหรอืเวทีแสดงความคิดเห็น เมือ่รับทราบปญหาที่เกิดขึน้ เพราะบางครั้งการไดรับขอมลู
ตาง ๆ ที่เกีย่วของทั้งเรื่องดี และเรื่องไมดนีั้นจะมช้ีีแจงหรือทําความเขาใจกับผูประกอบธุรกิจแพเธค
เพื่อใหมกีารสื่อสารทั้ง 2 ทาง  
 4.2 การจัดสถานที ่ ที่เหมาะสม ในการจอดเทยีบเรือแพ หรือจัดรูปแบบของแพเธคให
เปนไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งการใหบริการนักทองเที่ยวที่มีคณุภาพ รับประกันความปลอดภยั
และใหเหน็วาการลองแพเธคเปนสัญลักษณของการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
 4.3 หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริม และ เพิ่มศักยภาพของผูประกอบการอยางเปน
รูปธรรม โดยภาครัฐจะตองใหความรูความเขาใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวและใหความรูกับผูประกอบการในเรื่องของการควบคุมมลภาวะอยาง
ตอเนื่อง 
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 4.4 ผูที่เกี่ยวของ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กรมการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี
ควรจัดสถานที่จอดเรือแพเพื่อความเหมาะสมมิใหบดบังทัศนียภาพของสองฝงริมแมน้ําแมกลอง
เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางมาทองเที่ยว  
 4.5 ผูที่เกี่ยวของกบัการประกอบธุรกิจแพเธค ควรเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ
ใหนกัทองเที่ยวมีความสนกุสนานและไดรับความรูถึงสถานที่ตาง ๆ ที่ลองแพผานในการทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น เพราะมีจํานวนผูประกอบการที่มาก และมีการใหบริการทุกวันจะเปนการเพิ่มรายได
ใหกับทองถ่ิน อีกทั้งเปนการพึ่งพากันในเองในทองถ่ินอกีดวย        

 
ภาพที่ 25 วงจรการดําเนินธรุกิจแพเธคแพเธคจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

นักทองเที่ยว 
ชาวไทย 

ชาวตางประเทศ 

สมาคมชาวเรอื 
ชาวแพ 

กําหนดราคากลาง 
ดูแลใหผูประกอบการ
อยในกฎเกณฑของ

กรมการขนสงทางน้ํา 

มาตรฐานเรือแพ 

การใชเสียงในเรือแพ 

จัดระเบยีบเรือแพ 

เทศบาลเมืองฯ  
ปญหาขยะมูลฝอย 

ทาจอดเรือบริเวณ
ชายฝง 

 

กรมการปกครอง 

ปญหาอาชญากรรม 

ยาเสพติด 

การพนัน 

ทะเลาะวิวาท 

สภาพแวดลอมของ
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูประกอบการ 

พนักงานขับเรือ 
           ดีเจประจําแพ 

พนักงานทําความ
สะอาด 

แพเธค 
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                   5. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
    ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อใหการบริหารจัดการ และการประกอบแพเธคมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้น และตอบสนองตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ ผูวิจัยใครขอเสนอแนะความ
คิดเห็น ดังนี้ 
                 5.1 จากผลการศึกษาปญหาที่เกิดจากภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจ 
ทางการเมือง เปนตน ผูประกอบการก็ควรที่จะติดตามขาวสารเพื่อจะไดวางแผนปองกันไวลวงหนา
และเตรียมตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา 
                5.2 จากผลการศึกษาปญหาที่เกิดจากภายใน เชน ปญหายาเสพติด ปญหามลภาวะทางเสียง 
การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา ทางดานผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประกอบธุรกิจควรมีการประชุม และ
แจงเตือนอยางสม่ําเสมอผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประกอบธุรกิจแพเธค เชน เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี กรมการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนสงทางน้ําที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน 
                การวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยยังไดใหความสนใจในการพัฒนาและการดํารงอยูของการ
ประกอบธุรกิจแพเธคใหยั่งยืนเนื่องดวยปจจุบันการทองเที่ยวนับเปนรายไดที่สําคัญของการพัฒนา
ประเทศ และชุมชน นอกจากนั้นยังทําใหคนในทองถ่ินเกิดความรูสึกรักบานเกิด  รวมถึงคานิยมตาง 
ๆ ที่เขามามีบทบาทในการทองเที่ยว และสรางผลกระทบโดยตรงกับผูประกอบธุรกิจแพเธค ซ่ึงใน
ประเด็นนี้ปจจุบันไดมีผูประกอบการแพเธค หลายรายไดรับผลกระทบบางรายตองปดกิจการลง 
เปนปญหาที่ควรศึกษาและใหความสําคัญ 
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      6. การอธิปรายผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษาพบวา การประกอบธุรกิจแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทํารายได

ใหกับประชาชนในทองถ่ิน และจังหวัดกาญจนบุรี เปนอยางยิ่งโดยมีผลประกอบการที่ดี รวมถึง
จํานวนผูบริโภคที่มาใชบริการการทองเที่ยวลองแพเพื่อชมทัศนียภาพของแมน้ําแมกลอง  
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ของจังหวัดกาญจนบุรีจากการศึกษายังไดทราบถึงกลยุทธที่
ผูประกอบการไดนํามาใชดังนี้  

   6.1 กลยุทธสรางความแตกตางในการจัดและออกแบบสถานที่ของแพเธคใหมีความ
แตกตางจากผูประกอบการรายอื่น ๆ  

   6.2 กลยุทธการกําหนดสถานที่ทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความตองการเดินทางทองเที่ยว
สถานที่ตาง ๆ ของนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการของนักทองเที่ยวและ
ผูประกอบการ 

    6.3 กลยุทธการสงเสริมการตลาดโดยอาศัยในชวงเทศกาลสําคัญ เชน วันตรุษจีน วันป
ใหม วันสงกรานตเปนตน โดยมีการลดราคาการทองเที่ยวเปนการเพิ่มผลประกอบการไดอีกทาง
หนึ่ง  

    6.4 กลยุทธการรักษาฐานลูกคา โดยทําการเก็บประวัตินักทองเที่ยวขาประจําไวทุกราย 
และมีการใหของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษ เปนตน นอกจากนั้นผูประกบการยังเนนและให
ความสําคัญเปนพิเศษกับนักทองเที่ยวที่อยูในระดับหัวหนา ฝายการตลาด พนักขับรถทองเที่ยว ไกด
นําเที่ยว จากการใหความสะดวกสบายของผูที่พาลูกทัวรมาลงที่แพ รถนําเที่ยวโดยใหคานายหนาถึง 
10 % มีที่พักพรอมอาหารสําหรับคนขับรถ และเจาของรถใหดวย ดังนั้นเมื่อคนรถไดรับทั้งคา
นายหนา และที่พักพรอมอาหารจึงบอกตอเพื่อนทัวรดวยกันถึงความสะดวกสบายและรายได
คาตอบแทนที่ไดรับจึงหาทัวรมาใหอยางสม่ําเสมอ มีการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ความ
สะดวกสบายในการบริการทําอาหาร ซ่ึงมีแมครัวประจําแพหากเราตองการ มีการปรับปรุงแพอยาง
สม่ําเสมอ ในเรื่องของความสะอาดของอาหารที่สดใหม ความสะอาดของแพที่พัก หองน้ํา   และ
ความปลอดภัยในการทองเที่ยวรวมถึงการดูแลนักทองเที่ยวที่ลงเลนน้ํา เส้ือชูชีพที่เพียงพอสําหรับ
นักทองเที่ยว  โดยผลตอบกลับคือความภักดีตอผูประกอบการซึ่งเปนคําพูดของไกดนําเที่ยวแพเธค 
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

   6.5 การดําเนินธุรกิจในเครือขายเนตเวิรค ลงโฆษณาเชิญชวน ซ่ึงมีทั้งราคาที่นาสนใจ 
เร่ืองของสถานที่ที่จะพานักทองเที่ยวไปพกั รูปภาพการทั้งเที่ยวกับบรรยากาศที่สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวใหตองการพักที่แพตางๆที่ลงโฆษณา 
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   6.6 การดําเนินธุรกิจแบบครัวเรือน เพราะพนกังานทั้งหมด คนขับเรอื คนทําความสะอาด 
ดีเจ แมครัว ลวนแลวแตเปนเครือญาติทั้งส้ิน สามารถควบคุมไดงายทั้งในเรื่องของการบริหารงาน 
ควบคุมดูแล สามารถพูดคุยกนัไดงายกวาการจางบุคคลภายนอก 
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  แนวคําถามเพือ่ใชเปนแนวทางประกอบในการสัมภาษณ 
 กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธคใน จังหวัดกาญจนบุรี 
ผูประกอบการ 

ทําไมถึงไดมีแพเธคเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี 
ใครเปนผูเร่ิมตนทําแพรายแรก 
เร่ิมประกอบธุรกิจแพเธคเมือ่ไรคะ 
ทําไมคุณลุงถึงประกอบอาชพีลองแพคะ 
บานคุณนาอยูที่ไหนคะ (เพือ่สอบถามภูมิลําเนา) 
มีกลยุทธอะไรในการตั้งชื่อแพ 
มีนักทองเทีย่วใชบริการมากไหม 
กลุมนักทองเที่ยวสวนมากประกอบอาชพีอะไร 
มีการรักษาความปลอดภัยในการลองเรือแพอยางไร 
มีปญหาในการประกอบธุรกิจบางไหม 
เมื่อมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นมวีธีิแกไขอยางไร 
การใหคาจางดเีจ และพนักงานขับเรือ ใหเทาไรโดยประมาณ 
รายไดตอเทีย่วที่ลองเรือแพดไีหมคะ 
ทําไมถึงเรียกวาแพเธค 
พนักงานขับเรือสวนมากเปนคนในพืน้ที่หรือตางพื้นที ่
คาใชจายในการลงทุนมากไหม 
หากลองแพคางคืนคิดเทาไร ไปกลับคิดเทาไร ไปไหนบาง 
ใครเปนคนกําหนดราคาการลองแพแตละครั้ง 
สวนมากจางคนในพืน้ที่หรือตางพื้นที่ทํางาน 
ในชวงเทศกาลมีนักทองเที่ยวมากไหม  
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย หรือตางชาติ 
รูสึกอยางไรที่มีแพเธค 
คิดวาอาชีพนีเ้ปนอยางไร 
ไดวางแผนการในอนาคตวาอยางไรบาง 
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แนวคําถามเพือ่ใชเปนแนวทางประกอบในการสัมภาษณ 
กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธคใน จังหวัดกาญจนบุรี 

(หนวยงานที่เก่ียวของ/นักทองเที่ยว/ประชาชนที่อาศัยบริเวณสถานประกอบการ) 
 

เจาหนาที่ของหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
มีสวนเกีย่วของกับการดําเนนิธุรกิจอยางไรบาง 
มีวิธีดําเนนิการอยางไรในการควบคุมดูแล 
ปญหาที่พบมอีะไรบาง 
มาตรฐานโครงสรางเรือแพใครเปนผูกําหนด 
บนเรือแพตองประกอบดวยอะไรบาง 
มีระบบควบคมุความปลอดภัยของนกัทองเที่ยวอยางไร 
เมื่อพบปญหาตาง ๆ มีวิธีแกไขปญหาอยางไร 
โครงสรางเรือแพเปนอยางไร 
ในจังหวดักาญจนบุรีมีแพกีห่ลัง 
มีการจัดระเบยีบจอดเรือแพอยางไร 
 

นักทองเที่ยว 
รูสึกอยางไรที่มีแพเธค ชอบหรือไม เพราะอะไร 
มาทองเที่ยวจงัหวัดกาญจนบุรีบอยไหม 
ชอบลองแพเธคเพราะอะไร และไมชอบอะไร 
ทําไมถึงเลือกมาทองเที่ยวจงัหวัดกาญจนบุรี 
พบปญหาอะไรบางในการเดนิทางทองเที่ยว 
ตองการบริการอะไรเพิ่มเติมในการเดินทางทองเที่ยว  
เสียคาใชจายมากไหม 
ใครเปนผูติดตอลองแพ 
มีงบประมาณในการเทีย่วแตละครั้งเทาไร  
คิดวาอัตราคาลองแพแพงไปไหม 
สวนมากจะมาลองแพในชวงวันอะไร 
เคยมาลองแพกี่คร้ังแลว ประทับใจไหม     
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ประชาชนที่อาศัยบริเวณสถานประกอบการ 

รูสึกอยางไรที่มีแพเธค ชอบหรือไม เพราะอะไร 
เมื่อมีแพเธคมากขึ้นทําใหมีรายไดมากขึ้นดวยหรือไม 
มีชองทางในการคาขายอยางอื่นเพิ่มเติมไหม 
อยากใหมีแพมากกวานี้ไหม 
เมื่อมีแพเธคเกดิขึ้นสวนใหญพบปญหาอะไร 
อยากใหเจาหนาที่แกไขปญหาที่เกิดขึน้อยางไร 
ลูกหลานไดมอีาชีพเกี่ยวกับแพลองไหม 
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ราชบุรี 70110 
ที่ทํางาน 112/3-4 ถนนบานปากแรต ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง 

จังหวดัราชบุรี 70110 
 
ประวัติการศึกษา  
        พ.ศ. 2534 สําเร็จการศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวดั

กาญจนบุรี 
        พ.ศ. 2539 สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาศิลปศาสตร เอกออกแบบนิเทศศิลป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
        พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทั่วไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาราชภัฎหมูบานจอมบึง 
        พ.ศ. 2551 ศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา

การประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
         พ.ศ. 2539 นักจัดรายการวิทยุตํารวจตระเวนชายแดน จังหวดักาญจนบุรี 
         ปจจุบัน นักจัดรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุ นาวเรดิโอ 100.75 MHz

อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี 
112/3-4 ถนนบานปากแรต ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง 
จังหวดัราชบุรี 70110 โทรศัพท 032-301199,032-301200 
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