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 This research has an objective to 1. Study the marketing Style and 
Strategy of Guest house entrepreneurs at Kong Prapa, Muang, Karnchanaburi 
province, 2. Analyze problems and threats and offer solution on how to operate the 
business. This research is a qualitative research by interviewing in depth and Non-
participate observation. The main sources of information are entrepreneurs of guest 
house, staffs, and customers. Sources of information used by the researcher are 
direct information from the actual business focusing on area as a main, study from 
documents and academic information, and interview related people to gain the most 
useful information for analysis. 
 

        Format and marketing  strategy used by the entrepreneurs is price 
setting strategy by setting the price according to room type. Promotion Strategy used 
is tour package to many popular tourist places for tourists that are customers of the 
guest house. The design strategy is modern, clean and new room. Service strategy is 
to build good customers relation with care and give priority to customers to increase 
sales. Sale channel strategy is booking room through internet. Good service delivery 
strategy sees convenience and readiness for room reservation system as an 
important factor. Differentiation Strategy emphasizes on providing the outstanding 
service for immaculate rooms. Functional Service Provision Strategy; entrepreneurs 
give precedence to foreign language course training provided for staff to be proficient 
with language skills as required to their position qualifications. Main Problems and 
Threats for the entrepreneurs of guest house are lacking labor, which are hard to find 
in this area so need cheap legal foreign labor, also the economy of the country that 
vary and change at all time, affecting the guesthouse entrepreneurs and public 
relations problems particularly on tourism information is so far inaccessible. 
          

        Guest house businesses in Karnchanaburi province help create lots of 
income for local people and also for the province itself. Also the business has good 
overall turnover and increasing number of tourists. Government agency and related 
organizations should arrange seminar to hear the problems and offer the solutions to 
these business entrepreneurs to help keep the business going and provide guideline 
on how the guest house business should be operate for sustainability within 
Karnchanaburi province. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
ควำมส ำคญัของปัญหำ 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันา มีส่วนส าคญั     
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ             
ของโลก สามารถท ารายไดใ้ห้กบัประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนตลอด 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลายเป็นสินคา้หลกัในหลายประเทศ  เป็นแหล่งรายไดเ้งินตราต่างประเทศ
ท่ีส าคัญ  ส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ินและสร้างงาน  สร้างอาชีพให้ประชาชนจ านวนมาก                   
หลายประเทศใหก้ารส่งเสริมอยา่งจริงจงั  

ประเทศไทยนบัเป็นหน่ึงในประเทศ ท่ีให้ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมา
โดยตลอด  เน่ืองจากเป็นพลงัส าคญัในการเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเป็นแหล่งการจา้งงานท่ีส าคญัและเพิ่มการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ประกอบกบั
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ทั้งน้ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยจึงเจริญเติบโตมาตลอด  และ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจ านวนมาก จะเห็นไดจ้ากจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ มีธรรมชาติท่ี
สวยงาม และ มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีให้เลือกท าไดเ้ช่น การพกัผอ่นชายทะเล ด าน ้ า ดูปะการัง  ล่องแพ 
และ การเดินป่า รัฐบาลจึงบรรจุการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2530 – 2534 (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันา เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2530) ซ่ึงประเทศไทยประสบความส าเร็จตามเป้าหมายมาโดย
ตลอด  จากสถิติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ประเทศไทยมีรายไดจ้าการท่องเท่ียวเป็นอนัดบั 1 
มาตั้งแต่ปี 2525  รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
จนกลายเป็นรายไดส้ าคญัของประเทศไทยมาโดยตลอด และในปี 2541 – 2542 ไดก้ าหนดให้ปี
ท่องเท่ียวไทย  รณรงคใ์ห้นักท่องเท่ียวไทยท่องเท่ียวภายในประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันา เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2540) 

จงัหวดักาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนานในอดีตเคย
เป็นเมืองหน้าด่านการท าศึกสงครามกบัสหภาพพม่า  สภาพภูมิประเทศเต็มไปดว้ย ภูเขา  ป่าไม้
นานาพนัธ์ุมีพื้นท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ีสามของประเทศ  เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางท่ีอุดมไปดว้ย
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ทรัพยากรทางดา้นการท่องเท่ียวอยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 129 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 
19,483 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,176,968  ไร่ (ส านกังานสถิติจงัหวดักาญจนบุรี,2546)       
มีอาณาเขตติดกบัประเทศเมียนมาร์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า)  จงัหวดักาญจนบุรีมี
สถานทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอนังดงาม  ดา้นการ
ท่องเท่ียว  จงัหวดักาญจนบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แบ่งเป็น  (1) แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้ าตกเอราวณั  น ้ าตกห้วยแม่ขม้ิน  ถ ้าธารลอด ถ ้าดาวดึงส์  การเดินป่า  
ชมธรรมชาติ  การล่องแก่ง ฯลฯ  (2) แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ เช่น สะพานขา้มแม่น ้ าแคว  
อุทยานประวติัศาสตร์ สงครามเกา้ทพั  อุทยาน  ประวติัศาสตร์เมืองสิงห์  สุสานทหารสัมพนัธมิตร  
พระบรมราชานุสาวรียส์มเดจ็พระนเรศวรมหาราช  ช่องเขาขาด เป็นตน้ (3) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์
สร้าง  เช่น  เข่ือนวชิราลงกรณ์  เข่ือนศรีนครินทร์  และวดัต่าง ๆ  

จังหวดักาญจนบุรีเป็นจังหวดัท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่มากดังค าขวญัประจ า
จงัหวดักาญจนบุรี  แควน้โบบาณ  ด่านเจดีย ์ มณีเมืองกาญจน์  สะพานขา้มแม่น ้ าแคว  แหล่งแร่
น ้ าตก และวิสัยทศัน์ของจงัหวดักาญจนบุรี  “เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  ประตูการค้าชายแดน  และมุ่งพฒันาสู่คุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยืน” 
(ส านกังานสถิติจงัหวดั, 2552) เป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณาใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการท่องเท่ียวใน
จงัหวดักาญจนบุรีไดพ้กัแรม โดยการบริการในดา้นท่ีพกัท่ีหลากหลายและไดรั้บความนิยมอย่าง
มาก  เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้มีผูป้ระกอบการเก่ียวกับการบริการท่ีพกัเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก      
การด าเนินธุรกิจผูป้ระกอบการทั้งหลายจึงหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อท่ีจะหาช่องทางการเพิ่ม
ปริมาณความตอ้งการและกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้กิดผลก าไรและสามารถหารายได้
เขา้สู่ทอ้งถ่ินโดนเฉพาะอย่างยิ่ง  เป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบับุคคลในทอ้งถ่ินส่งเสริมให้บุคคลใน
ทอ้งถ่ินมีงานท า 

ในการประกอบธุรกิจหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการท าธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ การก าหนด  
กลยทุธแ์ละการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจ ถือไดว้่ามีความส าคญัและเป็นหวัใจใน
การประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้ส าหรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดสมยัใหม่ซ่ึงเป็นส่วนผสมทางการตลาด หรือท่ีเรียกสั้น ๆ ว่า (8P’s) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ปัจจยัด้านกระบวนการและการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ ์
(Process)  ปัจจยัดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Productivity and Quality) ปัจจยัดา้น
บุคลากร (People) และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตอ้งมีแนวทางความคิด
ทางการส่ือสารการตลาด โดยอาศยัเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคแบบสมยัใหม่เพิ่มเติม
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จากเดิมอีก  หลายส่วนทั้งงานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่ือมโยงสู่การท าธุรกิจสมยัใหม่
ซ่ึงเนน้การสร้างผลก าไรสูงสุดบนความพอใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นการท า ธุรกิจระยะยาว  ในการ
ประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์จ าเป็นตอ้งรวมองคป์ระกอบทางดา้นกลยุทธ์การบริการ เพื่อใชใ้นการ
บริหารการบริการแบบผสมผสานหรือบูรณาการเน่ืองจากมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้
นักท่องเท่ียวได้รับรู้ขอ้มูล สถานท่ี  ป้ายโฆษณา   การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ราคา
หอ้งพกั และการให้บริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม  การเดินทางหรือช่วงของการลดราคา
ตามเทศกาลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีนบัว่าเป็นการสนบัสนุนการท่องเท่ียว การให้บริการท่ีพกัใน
จงัหวดักาญจนบุรีเป็นอยา่งยิง่ 

ส าหรับการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ เป็นธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัในลกัษณะของเกสตเ์ฮาส์
จะตั้งราคา โดยตั้งราคาให้เท่าหรือต ่ากว่า คู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียงเล็กน้อย  ตั้งอยู่ใกลแ้หล่ง
ชุมชน  การเดินทางสะดวกรวมถึงใกลห้้างสรรพสินคา้และแหล่งธุรกิจ โดยท าแผนการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ตลอดปี   กลุ่มนกัท่องเท่ียวจงัหวดัใกลเ้คียง หรือนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีตอ้งการท่ี
พกัแบบประหยดัสมัผสัธรรมชาติพื้นเมืองของจงัหวดัแทจ้ริง เงินลงทุนเร่ิมตน้ธุรกิจอยูท่ี่ 2,500,000 
บาทใชเ้งินทุนจากผูร่้วมทุน โดยปรับปรุงอาคารพาณิชยเ์ดิม  (ออนไลน์, 2555) จากการส ารวจ
เบ้ืองตน้ของผูว้ิจยัเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปาอ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  มีจ านวนมากและ
ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัตลอดแนวสองฝ่ังถนนไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ จากเหตุผลทางดา้นราคา สภาพแวดลอ้ม ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และการเดินทาง
มายังแหล่งท่องเท่ียว  ซ่ึงท าให้ผู ้วิจัย เกิดความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  โดยศึกษาถึงรูปแบบโดยรวมท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน ามาเป็นตวั
ดึงดูดลูกคา้  รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจนับว่าการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์
น่าสนใจอีกประเภทหน่ึงส าหรับผูท่ี้คิดจะเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจประเภทท่ีพกั 

ด้วยความส าคัญธุรกิจเกสต์เฮาส์จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู ้ศึกษาสนใจและเกิด
แรงผลกัดนัท่ีจะศึกษารูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมืองจงัหวดักาญจนบุรี    รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจเกสต์เฮาส์และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเกสต์เฮาส์
เพื่อให้การพฒันาและปรับปรุงธุรกิจ      เกสตเ์ฮาส์ ให้เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี และสามารถเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชน
ทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมากข้ึนดว้ยต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกลยทุธท์างการตลาดการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณ
โคง้ประปา อ าเภอเมืองจงัหวดักาญจนบุรี  

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและน าเสนอแนวทางแก้ไขในประกอบธุรกิจ             
เกสตเ์ฮาส์  บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 
1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา   ศึกษาในเร่ืองประวติัความเป็นมาของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์           

กลยทุธ์ทางการตลาด  การด าเนินงานของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  

2.  ขอบเขตพื้นท่ี  คือพื้นท่ี เกสตเ์ฮาส์ บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 
3.  ขอบเขตด้านประชากรและผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบด้วยผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก ได้แก่             

ผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการเกสตเ์ฮาส์ 
4. ขอบเขตดา้นเวลาท่ีใชใ้นการท าวิจยั  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555  ถึงเดือนเมษายน 

2556  รวมระยะเวลาประมาณ  1  ปี 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าใหท้ราบถึงรูปแบบและกลุยทธ์ทางการตลาด การบริหารงาน การจดัการ และการ
ด าเนินงานของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  เพื่อน าไปใชป้ระกอบการและการด าเนินธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ใหถู้กตอ้ง   

2.   ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ เพื่อสามารถน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข กระบวนการท างาน การใหบ้ริการลูกคา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.   เพื่อเป็นขอ้มูลการวางแผนการพฒันาการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในอนาคตเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน  เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ     

4.  ผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองของการวิจยัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจสามารถน าไปเป็น
กรณีศึกษาไดท้ั้งกลุ่มผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ท่ีสนใจลงทุนท าธุรกิจประเภทน้ี  
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บทที่  2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธรุกิจเกสต์เฮาส์ 
บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ      
ท่ีเก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์การบริหารจดัการ และการประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของ
นกัพฒันาทั้งดา้นวิธีคิด และวิธีการปฏิบติั โดยแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาด / กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
1.1 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 
1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดบริการ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
3. แนวคิดของการประกอบการ 
4. ขอ้มูลธุรกิจท่ีพกั 
5. ขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธ์ทางการตลาด / กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, อา้งถึงใน ศุภาสินี บุญท าดี, 2553: 9)ไดก้ล่าวถึง กลยุทธ์
ผลิตภณัฑ ์ในการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑว์า่จะตอ้งพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Concept) เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ผลิตภณัฑข์องบริษทัจะตอ้งมีความ
ชดัเจน 

2. คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์(Product Attribute) จะตอ้งทราบว่าผลิตภณัฑ ์นั้นผลิตมาจาก
อะไร มีคุณสมบติัอยา่งไร ลกัษณะทางกายภาพ ความดี ความงาม 

3. ลกัษณะเด่นของสินคา้ (Product Feature) คือการน าสินคา้ของบริษทัไปเปรียบเทียบ
กบัสินคา้ของคู่แข่งแลว้มีคุณสมบติัแตกต่างกนั และจะตอ้งน าลกัษณะเด่นนั้นดึงดูดใจลูกคา้ให้ใช้
สินคา้หรือบริการ 

4. ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์(Product Benefit) พิจารณาว่าสินคา้หรือบริการนั้นให้
ประโยชน์อะไรแก่ลูกคา้ไดบ้า้ง 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541:16) กลยทุธ์ราคา การตั้งราคาตอ้งค านึงถึงตลาด ประกอบดว้ย 
2 กรณี คือ                             

1. การตั้งราคาส าหรับตลาดท่ีเน้นราคา (Price Sensitive Market) เป็นตลาด
กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจกบัประเดน็อ่ืน 

2. การตั้งราคาส าหรับตลาดท่ีเนน้ภาพพจน์ (Image Sensitive Market) อาศยัการท า
โฆษณาอย่างต่อเน่ืองอย่างต่อเน่ืองเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การตั้งราคาส าหรับสินคา้ประเภทน้ี
สามารถแบ่งออกเป็นอีก 2  กรณี คือตลาดท่ีตั้งราคาโดยเนินภาพพจน์ (Image Sensitive) และตลาด
ในแง่สินคา้คุณภาพ (Quality Sensitive) ซ่ึงทั้ง 2 ตลาดเป็นตลาดท่ีไม่ค านึงถึงเร่ืองราคา (Non-price 
Sensitive) 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย จะตอ้งพิจารณาถึง 
1. ช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Channel of Distribution) จะน าเสนอสินคา้สู่ผูบ้ริโภค

อยา่งไร 
2. ประเภทของร้านคา้ (Outlet) ขายทางไปรษณีย,์ ขายแบบเคร่ืองอตัโนมติั, ขายโดย   

แคตตาลอ็ค 
3. จ านวนคนกลางในช่องทาง (Number of Intermediaries) หรือความหนาแน่นของคน

กลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย (Intensity of Distribution) ในการพิจารณาเลือกช่องทาง การจดั
จ าหน่ายมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ (1) การพิจารณาเลือกลูกคา้กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร (2) 
พฤติกรรมในการซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย (3) การพิจารณาท่ีตั้งของลูกคา้ตามสภาพภูมิศาสตร์ 

4. การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้เขา้สู่ตลาด ( Market Logistics) เป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอสินคา้สู่ผูบ้ริโภค 

กลยุทธ์ดา้นการตลาดหรือประชาสัมพนัธ์ การตลาดใชห้ลกัการของการติดต่อส่ือสาร
แบบครบเคร่ือง (Integrated Marketing Communication – IMC) หมายถึงกลยทุธ์ของการร่วมมือกนั
และการผสมผสานความพยายามหางการตลาดทั้งหมดของบริษทั และการติดต่อส่ือสารการตลาด
เพื่อใหเ้กิดข่าวสาร และภาพพจน์ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

การส่ือสารตราสินคา้มีหลายวิธี คือ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายการ
ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาด โดยการจดักิจกรรม การจดัแสดง
สินคา้การจดัโชวรู์ม การจดัศูนยส์าธิต สัมมนา การจดันิทรรศการ การจดัศูนยฝึ์กอบรม การบริการ 
การบรรจุภณัฑ ์การใชย้านพาหนะของบริษทัเคล่ือนท่ี การใชป้้ายต่าง ๆ การใชเ้ครือข่ายการส่ือสาร
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ การใหส้มัปทาน คู่มือ และอ่ืน ๆ  
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541:16) เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีชกัน าให้
ชุมชนเกิดความเขา้ใจ และมีความนิยม ชมชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์มีดงัน้ี                   

 
1. การเผยแพร่ข่าวสาร เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัองคก์ร ผลิตภณัฑ ์บริการหรือความคิด

ประกอบดว้ย 
1.1  การซ้ือพื้นท่ีส่ือส่ิงพิมพ ์หรือซ้ือเวลาของส่ือกระจายเสียงเพื่อเขียนบทความ

แฝงโฆษณาเอาไว ้ 
1.2 โปรแกรมแฝงโฆษณา เป็นการน าเร่ืองราวขององค์กรไปเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการโทรทศัน์ หรือวิทย ุ
1.3 การซ้ือพื้นท่ีเขียนข่าวแฝงโฆษณา เป็นการซ้ือพื้นท่ีส่ือมวลชน เพื่อน าเสนอข่าว

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ องคก์รหรือกิจกรรมพิเศษของบริษทั 
1.4 การเสนอภูมิหลงัของสินคา้หรือองคก์ร  เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความ

เป็นมาและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
1.5 การท าสมุดเล่มเล็ก (Booklet) เป็นการเผยแพร่ความเป็นมาของบริษทั หรือ

ประวติัความเป็นมาของสินคา้  โดยการจดัท าเป็นสมุดเล่มเลก็ 
1.6 การใหผู้มี้ช่ือเสียงมาเป็นคนกล่าวสนบัสนุนยนืยนัคุณภาพสินคา้ 
1.7 การจดัท าหนังสือท่ีอธิบายรายละเอียดของบริษทั  เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ

การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและรายละเอียดต่าง ๆ  
1.8 การน าเสนอในรูปของเทปคาสเซท  สามารถสร้างความน่าสนใจไดด้ว้ยดนตรี

ประกอบเสียงเพลง (Sound Effect) และลีลาน าเสียงของผูน้ าเสนอ 
1.9 การเขียนบทความลงในหนงัสือหรือนิตยสาร เป็นการเรียบเรียงบทความโดย

ขอร้องผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูมี้ช่ือเสียงหรือคอลมัน์นิสตช่ื์อดงัเป็นคนเขียนบทความให้ 
1.10 ขอ้มูลท่ีให้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัสินคา้ มีความส าคญัในการท่ีจะท าให้สินคา้

น่าเช่ือถือและมีภาพพจน์ท่ีดี 
1.11 การสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  การสัมภาษณ์จะช่วยอธิบายหรือสนับสนุน

ผลิตภณัฑข์ององคก์ร 
1.12 การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ การจดัโครงสร้างใหม่

ขององคก์ร หรือการจดักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ขององคก์ร สร้างความเช่ือถือไดม้าก 
1.13 การสัมภาษณ์ลูกคา้หรือผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูรั้บประโยชน์ 
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1.14 การปล่อยข่าวร่ัวด้วยความจงใจ  การตั้งใจปล่อยข่าวเก่ียวกับกิจกรรม ของ
องคก์รซ่ึงยงัไม่ถึงเวลาท่ีตอ้งเปิดเผยออกไป  ถือว่าเป็นเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์อีกแบบหน่ึงท่ี
ช่วยรักษาภาพพจน์ขององคก์รหรือสินคา้ไว ้

1.15 วารสารวิชาการ เป็นการท่ีองคก์รจดัท าวารสารวิชาการข้ึน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
แก่นกัเรียน นกัศึกษา นกัวิชาการและคนในแวดวง 

1.16 ใบปลิว (Leaflet) การจดัท าใหรู้ปใบปลิวออกแจกกบักลุ่มเป้าหมาย 
1.17 การส่งข่าวหรือแจกข่าว เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร โดยการส่งข่าว หรือแจกข่าว

ไปยงัส่ือมวลชน 
1.18 การท าจดหมายข่าว เป็นการเผยแพร่ข่าวโดยการท าจดหมายเพื่อส่งไปยงัลูกคา้

หรือพนกังานขององคก์ร 
1.19 การจดัท าคอลมัน์พิเศษในส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นการซ้ือพื้นท่ีในส่ือส่ิงพิมพแ์ลว้เสนอ

เร่ืองราวท่ีเราตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ในลกัษณะเป็นคอลมัน์พิเศษเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
1.20 การจดัใหส่ื้อมวลชนดูงานหรือเยีย่มชมสถานท่ี 
1.21 การจดัท าการแถลงข่าว 
1.22 การส่งขอ้มูลไปใหส่ื้อมวลชน เป็นการจดัท ารายละเอียดใหส่ื้อมวลชน 
1.23 การเผยแพร่รูปภาพ 
1.24 การเดินเร่ืองดว้ยภาพ เป็นการน าเสนอภาพชุดท่ีลงเร่ืองราวของกิจกรรมต่าง ๆ 

ลงในหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่าง ๆ และจะมีค าอธิบายประกอบภาพเหล่านั้น 
1.25 การให้ผูบ้ริหารนดัหมายนกัจดัรายการวิทย ุเป็นการจดัให้มีรายการสนทนากนั

ระหวา่งผูบ้ริหารกบันกัจดัรายการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
1.26 สุนทรพจน์ เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผูบ้ริหารขององคก์รในโอกาสส าคญั 
1.27 การจา้งโฆษกประจ าองคก์ร เป็นการจดับุคลากรภายในหรือภายนอกองคก์รท่ีมี

ความสามารถในการพดูเป็นโฆษกขององคก์รโดยใหเ้ป็นผูพ้ดูถึงองคก์รในแง่ดีทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 
1.28 ใบแทรก เป็นการเผยแพร่ข่าวโดยการจดัใบแทรกเขา้ไปในหนงัสือพิมพห์รือ

นิตยสาร 
1.29 การท ารายการพิเศษในโทรทศัน์ 
1.30 การท าสารคดี วิดีโอ เป็นการจดัท าสารคดีวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัองคก์ร

กิจกรรมขององคก์ร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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2.  ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
 2.1 การพบประกบัส่ือมวลชนเป็นคร้ังคราว เป็นการสร้างวิธีสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน

โดยการนดัส่ือมวลชนเพื่อพบปะเป็นคร้ังคราว 
 2.2 การเยีย่มเยยีนส่ือมวลชน เพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑ ์
 2.3 การแจกของตวัอยา่งแก่ส่ือมวลชน 
 2.4 การสรุป (แนะน า) ข่าวสารแก่ส่ือมวลชน ในการจดังานใดงานหน่ึง 
3.  การจดักิจกรรมพิเศษ 
 3.1  การจดัประกวด 
 3.2 การจดัแข่งขนั 
 3.3 การจดัรายการบนัเทิงรูปแบบต่าง ๆ  
 3.4 การจดักิจกรรมกีฬาภายใน 
 3.5 การจดังานวนัฉลองต่าง ๆ  
ธงชยั  สันติวงษ์ (2539, อา้งถึงใน ศุภาสินี บุญท าดี, 2553:13) กล่าวถึงกลยทุธ์ในการ

พฒันาผลิตภณัฑก์ารบริการคือการสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์  การสร้างลกัษณะเฉพาะพิเศษ ในกล
ยทุธ์ก าหนดราคา จะตอ้งค านึงถึงอุปสงคห์รือความตอ้งการในแต่ละช่วงตน้ทุน 

กลยทุธ์ราคามี 4 วิธีคือ 
1. การก าหนดราคาไว้ในระดับสูงในช่วงเร่ิมแรกท่ีสินค้าเข้าสู่ตลาด และมีการ

ด าเนินการจดัท าการส่งเสริมการตลาดมากๆ  
2. การก าหนดราคาแบบเจาะตลาด โดยตั้งราคาต ่าในช่วงแรก ซ่ึงตรงขา้มกบัวิธีแรก 
3. การก าหนดราคาเพื่อขจดัคู่แข่งขนั คือมีการตั้งราคาต ่ากวา่ทุน และ 
4. ก าหนดราคาเพื่อให้แข่งขนัได ้โดยพยายามยึดถือนโยบายให้เป็นราคาเดียวกนัหรือ

ใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนั 
ส าหรับกลยุทธ์การจดัจ าหน่ายหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย สามารถท าได้โดยผ่าน

ตวัแทนจ าหน่ายและคนกลาง ผูค้า้ส่ง  ผูค้า้ปลีก หรือลูกคา้ ซ่ึงการจดัจ าหน่ายในแต่ละวิธีมีวิธีการ
ด าเนินการแยกยอ่ยท่ีต่าง ๆ กนัในรายละเอียดกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด อาศยัเคร่ืองมือโดยการ
โฆษณาการส่งเสริมการขาย  การขายโดยพนกังานขาย และการประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ีการจะเลือกใช้
เคร่ืองมือแต่ละวิธี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ลกัษณะของผลิตภณัฑเ์งินทุนเป็นตน้ 
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แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 4 Ps)  หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม

ไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541 : 35) 

ส่วนผสมประสมทางการตลาด (Marketing mis) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย Phillip Kotler (แปลโดยวารุณี ตนัติวงศ ์และคณะ, 
2552 : 24 อา้งถึงใน ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ในกลยทุธ์การตลาดก็คือ    ส่วนประสมการตลาดกระบวนการใน
การก าหนดส่วนประสมให้เหมาะสมนั้น  จะเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละธุรกิจและผลิตภณัฑ์ ส่วนการ
วางแผนการตลาดนั้นจะมีขั้นตอนท่ีไม่แตกต่างกนัเท่าไหร่นกัในแต่ละธุรกิจบริการ  แต่ถา้พบว่าส่ิงท่ี
ปรากฏข้ึนแตกต่างจากบริการอ่ืนนั้น  แสดงวา่เกิดข้ึนจากการใชส่้วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย ์(2551 : 29) ส่วนประสมการตลาดดั้งเดิมถูกพฒันาข้ึนมา
ส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้ แต่ส าหรับผลิตภณัฑบ์ริการนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง
จากสินคา้บริการไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้ บริการไม่สามารถรับสิทธิบตัร  ผูใ้ห้บริการเป็นส่วน
หน่ึงของการบริการ  ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการ
บริการเหมือนสินค้า  เช่น  เวลาท่ีเราซ้ือผงซักฟอกมาแต่ละกล่อง  เราสามารถเช่ือมั่นได้ว่า  
ผงซกัฟอกน้ีจะซกัผา้ใหส้ะอาดได ้ แต่เม่ือเวลาเขา้พกัท่ีโรงแรม  เราจะมัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าจะไม่พบ
มีส่ิงรบกวน  หรือส่ิงน่าร าคาญเกิดข้ึนในโรงแรม  ส่วนประสมการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
4P’S  ซ่ึงประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑก์ารจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด และ ราคา  ต่อมามีการร่วมกนั
ปรับปรุงและเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดข้ึนใหม่ให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจการบริการ  รูปแบบ
ใหม่น้ีพฒันาข้ึนจะประกอบดว้ย ปัจจยั  8  ประการ ต่อไปน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา  (Price) 
3. การจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. บุคลากร (People) 
6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7. กระบวนการ (Process) 
8. ผลิตภาพ (Productivity) 
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จะเห็นไดว้่าส่วนประสมการตลาดท่ีปรับปรุงใหม่เพิ่มปัจจยัข้ึนอีก 4 ประการ คือ 
บุคลากร  ลกัษณะกายภาพ  กระบวนการ และผลิตภาพ  ปัจจยัทั้ง 8 ประการน้ีเป็นปัจจยัท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัของธุรกิจการการบริการต่าง ๆ และหากธุรกิจดงักล่าวขาดปัจจยัหน่ึงใดไปก็อาจส่งผล
ถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของธุรกิจได ้

กระบวนการก าหนดส่วนประสมการตลาดในธุรกิจการบริการมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั
ธุรกิจอ่ืน ๆ ของตลาด โดยปกติ ประกอบดว้ย 

1. แยะแยะส่ิงท่ีน าเสนออกเป็นส่วน ๆ หรือส่วนประสมยอ่ย 
2. ประสานรวมส่วนยอ่ยเขา้ไปในส่วนประสมการตลาด 
ส่วนประสมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง  เม่ือน าไปใชก้บัองคก์รธุรกิจหน่ึง ๆ ก็จะตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์  เช่น  ตามปริมาณของอุปสงค์  ระยะเวลาท่ีท าการเสนอบริการ หน่ึง ๆ 
ออกไป 

ดงันั้นกระบวนการสร้างส่วนประสมทางการตลาด  ก็จะเป็นการปรับเปล่ียนปัจจยัหรือ
องคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และความจ าเป็นของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และเป็นท่ี
แน่นอนว่า  องคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาดแต่ละตวัอาจมีการซ ้ าซอ้นกนัอยูบ่า้ง  เราจึงไม่
สามารถท่ีจะท าการตดัสินใจใด ๆ โดยอาศัยองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงเท่านั้น นอกจากนั้น
องคป์ระกอบหน่ึง ๆ ก็จะคงความส าคญัเพียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น  ดงันั้นรูปแบบท่ีก าลงัจะอธิบาย
ต่อไป  จะช่วยผูบ้ริหารดา้นการตลาดใหส้ามารถก าหนดส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ
การบริการของตนเองได ้ รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบมีดงัน้ี(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2541 : 35) 

1. ผลติภัณฑ์ (Product)  
หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์

เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ  ความคิด  
สถานท่ี  องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation)  
1.2 พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product Component)  

เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ  คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ 
1.3 ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์

เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
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1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่
และปรับปรุงใหดี้ข้ึน (New and improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

1.5 กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑ ์
 

2. ราคา (Price) 
หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน เป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่า
ราคาจึงจะตดัสินใจซ้ือ ดังนั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ด้านราคาตอ้งค านึงถึง คุณค่า ท่ีรับรู้ (Perceived 
Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์่าสูง
กวา่ราคาของผลิตภณัฑน์ั้น ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง การแข่งขนั และปัจจยัอ่ืน ๆ  

3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  
หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อ

เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย 
ไดแ้ก่สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้  ประกอบดว้ย การขนส่ง การ
คลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 ช่องทางการจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์
และ(หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

3.2 การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Marketing Logistics) หมายถึง
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ลิตไปยังผู ้บริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย (Personal Selling) และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Nonperson Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึง
อาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใชห้ลกัการเลือกเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั 
(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้  ผลิตภณัฑ ์ 
คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญั คือการโฆษณา (Advertising) 
เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ (หรือ) ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ี
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ต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวข้องกับ กลยุทธ์การ
สร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) และยทุธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) กลยทุธ์
ส่ือ (Media Strategy) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสาร
และจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล งานจะเก่ียวขอ้งกบั กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal 
Selling Strategy) การจดัการหน่วยงานขาย (Sales Force Management)  

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา  การขายโดยใชพ้นักงานขาย และการให้ ข่าวและประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
สามารถกระตุน้ความสนใจ ทดลองใชห้รือการซ้ือ โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง 

การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 
1. การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค 
2. การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งคนกลาง 
3. การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด (กรุงเทพฯ : บริษทัดวงกมลสมยัจ ากดั, 2541), 16. 

ผลติภัณฑ์(Product) 
- สินคา้ 
- คุณภาพสินคา้ 
- ลกัษณะ 
- ตราสินคา้ 
- การบรรจุหีบห่อ 
- ขนาด 
- บริการ 
- การรับประกนั 
- การรับคืน 
- ฯลฯ 
 

การจัดจ าหน่าย (Place) 
- ความครอบคลุม 
- การเลือกคนกลาง 
- ท าเลท่ีตั้ง 
- ฯลฯ 

ราคา (Price)  
- ราคาสินคา้ 
- ส่วนลด 
- ฯลฯ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
- การโฆษณา 
- การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
- การส่งเสริมการขาย 
- การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ 
- การตลาดทางตรง 
- ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

ตลาดเป้าหมาย 
(Target market) 

 
ความต้องการและพฤติกรรม

ของ 
ผู้บริโภคทีเ่ป็น 
เป้าหมาย 
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5. บุคลากร (People) 
จะคลอบคลุม 2 ประเด็น ดงัน้ี บทบาทของบุคลากร  ส าหรับธุรกิจบริการ ผู ้

ให้บริการนอกจากจะท าหน้าท่ีผลิตบริการแลว้  ยงัตอ้งท าหน้าท่ีในการขายผลิตภณัฑ์บริการไป
พร้อม ๆ กันด้วย การสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้ามีส่วนจ าเป็นอย่างมากส าหรับการบริการ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกนั  คุณภาพบริการของลูกคา้รายหน่ึงอาจมีผลจากลูกคา้รายอ่ืน
แนะน ามา ตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึน เช่น  กลุ่มลูกทวัร์  หรือลูกคา้ จากร้านอาหารท่ีบอกต่อกนัไปแต่ปัญหา
หน่ึงท่ีผูบ้ริหารการตลาด  จะพบกคื็อ  การควบคุมระดบัของคุณภาพการบริการใหอ้ยูใ่นระดบัคงท่ี 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
มีธุรกิจบริการจ านวนไม่มากนักท่ีน าลกัษณะทางกายภาพเขา้มาใชใ้นการก าหนด

กลยุทธ์ทางการตลาด  แมว้่าลกัษณะทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการก็ตาม  ท่ีปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม  การสร้าง
บรรยากาศ  การเลือกใชสี้  แสง  และเสียงภายในร้าน  เป็นตน้  หรือใชล้กัษณะทางกายภาพเพื่อ
สนบัสนุนการขาย  เช่น  ยี่ห้อและคุณภาพของรถของบริษทั  ใหเ้ช่ารถ ถุงส าหรับใส่เส้ือผา้ซกัแห้ง
ตอ้งสะอาดเป็นตน้ 

7. กระบวนการ (Process) 
ในกลุ่มธุรกิจบริการกระบวนการในการส่งมอบบริการมีความส าคญัเช่นเดียวกบั

เร่ืองทรัพยากรบุคคล  แม้ว่าผูใ้ห้บริการจะมีความสนใจและดูแลลูกค้าอย่างดี  ก็ไม่สามารถ
แกปั้ญหาลูกคา้ไดท้ั้งหมด  เช่นการเขา้แถวรอ  ระบบการส่งมอบบริการ  จะครอบคลุมถึงนโยบาย
และกระบวนการท่ีน ามาใช้  ระดับการใช้เคร่ืองจกัรกลในการให้บริการ  อ านาจตดัสินใจของ
พนักงานการท่ีมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการการให้บริการ  อย่างไรก็ตามความส าคญัของ
ประเด็นปัญหาดงักล่าวไม่เพียงแต่จะส าคญัต่อฝ่ายปฏิบติัการเท่านั้น  แต่ยงัมีความส าคญัต่อฝ่าย
การตลาดดว้ยเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัความพอใจท่ีลูกคา้ไดรั้บ  จะเห็นไดว้่าการจดัการทางการตลาด
ตอ้งให้ความสนใจในเร่ืองของกระบวนการในการให้บริการและการน าส่ง  ดงันั้น  ส่วนประสม
การตลาดควรครอบคลุมถึงประเดน็ของกระบวนการน้ีดว้ย 

8. ผลติภาพ  (Productivity) 
จากการท่ีบริการเป็นการกระท าของบุคคล  2  ฝ่าย  เม่ือฝ่ายหน่ึงไดก้ระท าเพื่อให้

เกิดงานบริการ  อีกฝ่ายหน่ึงก็ไดก้็จะไดรั้บบริการในเวลาเดียวกนั  ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้
และไม่สามารถเก็บเป็นสินคา้คงคลงัไวไ้ด ้ ส่งผลให้กิจการตอ้งเขา้มาจดัการกบัความตอ้งการซ้ือ
บริการของลูกคา้เพื่อใหค้วามตอ้งการบริการของลูกคา้  กระจายไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีให้บริการ
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เพื่อใหค้วามตอ้งการของแต่ละช่วงเวลาจะไดมี้ความใกลเ้คียงกนัดว้ย  นอกจากน้ีกิจการตอ้งจดัการ
กบัก าลงัการผลิตงานบริการ  เพื่อใหเ้กิดความสมดุลกบัความตอ้งการ 

กล่าวโดยสรุป   คือ  เป็นเคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ ธุรกิจทาง
บริการตอ้งใชร่้วมกนั  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อกระตุน้ให้
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ  ประกอบดว้ย 8  ประการหรือ 8P’s คือ 

1.  สินคา้หรือบริการ (Product) 
2.  ราคา (Price) 
3.  สถานท่ีจ าหน่าย (Place) 
4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5.  บุคลากร (People) 
6.  ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7.  กระบวนการ (Process) 
8.  ผลิตภาพ (Peoductivity) 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดบริการ 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ ์(2544 : 59) ไดก้ล่าวว่า เร่ืองของส่วนผสมทางการตลาดของ

แหล่งท่องเท่ียวสามารถแยกไดด้งัน้ี 
1. ผลิตภณัฑ ์ส่วนผสมผลิตภณัฑข์องแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Tourist Attractions) ท่ีไดรั้บการพิจารณาและไดรั้บ
การเลือกสรรว่าอยู่ในความสนใจของนักท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรม  สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ส าคญั หรือโอกาสพิเศษ โดย
จ าแนกอยา่งละเอียดว่า แต่ละประเภทมีอะไรบา้ง อยู่ในท่ีใด มีความแปลกแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเส้นทางการเดินทาง ยานพาหนะ  โครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมการ
เดินทาง และยานพาหนะเขา้ออก ระยะเวลา ความถ่ีในการให้บริการ อตัราและการเก็บค่าผ่านทาง 
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อราคาค่าเดินทางดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
บริการ ณ แหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่ีพกัแรม ภตัตาคาร  การคมนาคมขนส่งในทอ้งถ่ิน สินคา้อุปโภค
ต่าง ๆ ฯลฯ กิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา เช่น สกี กอล์ฟ เรือใบ การให้ความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียว  เจา้หนา้ท่ี  บุคลากรท่ีใหบ้ริการ  ชมรม หรือ สมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง ภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว  สามารถสร้างการรับรู้  ความเขา้ใจและความคาดหวงัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์และ
การคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว และการไดย้นิไดฟั้งจากส่ือมวลชน ซ่ึงมกัจะ 
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เป็นภาพในอดีตมากกว่าปัจจุบนั และคงอยูใ่นจิตใจของนกัท่องเท่ียวตลอดเวลา  ภาพลกัษณ์จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของนักท่องเท่ียวมาก ถา้ยงัมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นลบ ผู ้
ประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว ต้องปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการ เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนความเอาใจใส่และความร่วมมือของประชาชนในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
  กล่าวโดยสรุป  คือ  กิจกรรมทางการตลาดเป็นเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยั
รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  
จงัหวดักาญจนบุรี เป็นอย่างมากจากลกัษณะเด่นพิเศษของการให้บริการของผูป้ระกอบการธุรกิจ
เกสตเ์ฮาส์นั้น ท าใหจ้  าเป็นตอ้งรวมองคป์ระกอบทางดา้นกลยทุธ์อ่ืน ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัในกลยทุธ์การ
บริการ  นัน่คือ มีการใช ้“8Ps” ในการบริหารการบริการแบบผสมผสานหรือบูรณาการเน่ืองจากมี
ส่วนสนบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้มูลสถานท่ี ป้าย โฆษณา  ช่ือของเกสตเ์ฮาส์ในบริเวณนั้น      
การใหบ้ริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม การเดินทางราคาท่ีพกัหรือช่วงของการลดราคาตาม
เทศกาลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีนับว่าเป็นการสนับสนุนการท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรีเป็น
อยา่งยิง่ 
 
แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิท่องเทีย่ว  และ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่ ธุรกิจดา้นขนส่ง ธุรกิจดา้นท่ีพกัและอาหาร ธุรกิจน าเท่ียว และธุรกิจการคา้
ของท่ีระลึก ธุรกิจเหลา้น้ีจะขายบริการแก่นกัท่องเท่ียวโดยตรง ส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มไดแ้ก่
การผลิตสินคา้เกษตรกรรม การผลิตหัตถกรรมพื้นบา้น เป็นตน้ ส าหรับแนวคิด เก่ียวกบัธุรกิจ
ท่องเท่ียว ท่ีจะกล่าวในท่ีน้ีจ าแนกออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ความส าคญัของการท่องเท่ียว 
1.1 การท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความส าคญั

ดา้นเศรษฐกิจของประเทศการท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศมากเป็นอนัดบั 1 
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากสินคา้ออกอ่ืน ๆ นอกจากน้ีรายรับสุทธิในรูปของเงินตราต่างประเทศ
จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัมีส่วนช่วยใหดุ้ลช าระเงินของประเทศดีข้ึนรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจะ
มีผลทบทวีคูณในการสร้างรายไดห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตส่วนรวม
ของประเทศมีค่าทวีกว่าสองเท่าตวัการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการหมุนเวียน และการกระจายรายได้
ไปสู่ภูมิภาคเม่ือเกิดการเดินทางท่องเท่ียวเขา้ไปถึงแหล่งท่องเท่ียวในชนบทการพฒันาความเจริญก็
จะไปถึงภูมิภาคนั้น ๆ ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ 
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ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีผูล้งทุนในหลาย ๆ รูปแบบท าใหเ้กิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ อยา่ง
กวา้งขวาง เป็นการสร้างรายไดสู้ป้ระชาชนอยา่งแทจ้ริงการท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุน้ใหเ้กิด
การผลิต และน าเอาทรัพยากรของประเทศ/โดยเฉพาะของทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอตัราท่ี
สูงในรูปของการผลิตสินคา้พื้นเมืองและสินคา้ของท่ีระลึก  ตลอดจนบริการในทอ้งถ่ินนั้น ๆ การ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ส้ินเปลืองวตัถุดิบ ผลผลิตขายไดทุ้กเวลาสุดแลว้แต่ความเหมาะสม
และความสามารถของผู ้ขายการท่องเท่ียวช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตเป็นวงจรหมุนเวียน
ภายในประเทศท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพของประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นการ
ลดการว่างงาน ประชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลให้รัฐบาลมีรายไดใ้นรูปของภาษีอากรประเภท
ต่าง ๆ  

1.2 ความส าคญัของการท่องเท่ียวต่อสังคม การท่องเท่ียวมีส่วนในการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดสันติภาพ ความเป็นมิตรไมตรีและความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
เจา้ของบา้นและผูม้าเยือนการท่องเท่ียวมีบทบาทในการพฒันาสร้างสรรคค์วามเจริญทางสังคมให้
เกิดแก่ทอ้งถ่ิน ท าใหมี้การก่อสร้างส่ิงใหม่ ๆ มีการลงทุนเพิ่มทางดา้นผลผลิตเพื่อรองรับการบริการ
แก่ผูม้าเยือนทอ้งถ่ิน ท าให้ประชาชนมีรายไดจ้ากการมีงานท า จึงท าให้อยูดี่กินดีมีความสุขโดยทัว่
กนัการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ก่อใหเ้กิดความ
ภาคภูมิใจความส านึก และตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ตลอดจนการรักษาเอกลษัณ์ของ
ชาติก่อใหเ้กิดความรู้สึกหวงแหนและรักผนืแผน่ดินท่ีอยูอ่าศยัของตนการท่องเท่ียวช่วยขจดัปัญหา
ความแตกต่างระหว่างเมืองกบัชนบท ช่วยขจดัปัญหาการหลัง่ไหลและเคล่ือนยา้ยเขา้มาหางานท า
และเส่ียงโชคในเมืองของประชาชนในชนบทการท่องเท่ียวช่วยให้ประชาชนในชนบทรู้จกัใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์รู้จกัใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินมาผลิตและประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นรูปของ
สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกไวข้ายผูม้าเยอืน เป็นการหารายไดม้าจุนเจือครอบครัวเพิ่มข้ึน 

1.3 ความส าคญัของการท่องเท่ียวต่อการเมืองการเดินท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความรู้สึก
ถึงความมัน่คงปลอดภยั เพราะการท่ีนกัท่องเท่ียวจะเลือกเดินทางไปเยือนท่ีใด ท่ีนั้นจะตอ้งมีความ
ปลอดภยัเพียงพอการท่องเท่ียวเป็นวิถีทางท่ีมนุษยต่์างสังคมจะไดพ้บปะรู้จกัท าความเขา้ใจกนัการ
เดินทางไปมาหาสู่กนัภายในประเทศท าให้ไดรู้้จกัคุน้เคย รู้ปัญหา พึ่งพาอาศยักนั    เป็นการสร้าง
ความรักความสามคัคีสมานฉันทข์องคนในชาติในท านองเดียวกนั การเดินทางท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศจะเป็นการแลกเปล่ียนวฒันธรรม  เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเพื่อน
ร่วมโลกท่ีจะช่วยสร้างสรรคส์มัพนัธไมตรี และความสงบสนัติสุขในโลก 

2. ประเภทการท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียว
ซ่ึงหมายถึงสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมและวฒันธรรมประเพณีท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารยะธรรม
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ทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเด่น ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวได ้ทรัพยากรการท่องเท่ียวอาจแยกตาม
ลกัษณะและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้3 ประเภท คือ 

2.1 ประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
ภูเขา น ้ าตก น ้ าพุร้อน บ่อน ้ าร้อน เขตรักษาพนัธ์สัตว ์สวนสัตว ์อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวน
รุกขชาติ ทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ เข่ือน อ่างเก็บน ้ า แหล่งน ้ าจืด (ห้วย หนอง คลอง บึง) 
ตวัอย่าง แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น ้ าตกทีลอซู 
เข่ือนรัชประภา ภูกระดึง เป็นตน้ 

2.2 ประเภทประวัติศาสตร์  โบราณวัตถุสถาน  และปูชนียสถาน เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดีหรือ ปูชนียสถาน ไดแ้ก่ วดั โบราณสถาน 
อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ ์ศาสนสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย ์และ
อนุสรณ์สถาน ไดแ้ก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั เป็นตน้ 

2.3 ประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
อีกรูปแบบหน่ึงในลกัษณะของพิธีงานประเพณีความเป็นอยู่ วิถีชีวิต (เช่น หมู่บา้นชาวเขา สภาพ
ชีวิตในชนบท) ศูนยว์ฒันธรรมสินคา้พื้นเมือง ไร่ สวน พืช ผกั ผลไม ้เช่นตลาดน ้ าด าเนินสะดวก 
งานชา้งจงัหวดัสุรินทร์ ประเพณีงานบวชลูกแกว้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้ 

3. ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว ปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีส่งเสริมให้มีการขยายตวั
ของการเดินทางท่องเท่ียว และก่อนท่ีจะก่อให้เกิดการเดินทาง มีอยู่สองประการคือ สภาพเอ้ือต่อ
การท่องเท่ียว (Enable Condition หรือ Travel Facilitator) และแรงจูงใจเพื่อการท่องเท่ียว (Travel 
Motivation) ส าหรับสถานภาพการเอ้ือเอ้ือเฟ้ือเพื่อการท่องเท่ียวนั้น เป็นเง่ือนไขท่ีจะท าให้ผูค้น
สามารถเดินสามารถเดินทางท่องเท่ียวไดแ้ก่  เวลา  (Time) และรายได ้ (Income) ส าหรับเร่ืองปัจจยั
เวลานั้นสามารถอธิบายได้โดยง่ายกว่าคนเราท่ีจะเดินท่องเท่ียวได้นั้นจ าเป็นตอ้งมีเวลาว่างพอ
เสียก่อน  ส าหรับเร่ืองรายไดน้ั้นเป็นปัจจยัส าคญัมาก  เพราะถา้ขาดรายไดไ้ปก็ไม่สามารถจะเกิน
ทางได ้ แต่ค าว่ารายไดน้ี้น่าจะหมายถึงรายไดห้ลงัจากหักรายจ่ายท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต  เช่น      
ท่ีอยูอ่าศยั  อาหาร  เส้ือผา้  หรือ  ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายเพราะความเจ็บไขไ้ดป่้วยเสียก่อนเหลือเท่าใดแลว้
จึงเอาน าไปใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  รายไดต้รงน้ีจึงเป็นรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายแลว้  (Disposabe  
Income) สรุปไดว้่า ทั้งเวลาและรายไดจ้ะเป็นมูลเหตุปัจจยัให้เกิดการท่องเท่ียวได ้ ส่วนแรงจูงใจ
เพื่อการท่องเท่ียว  (Travel  Motivation) เป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีส าคญัคือ การขนส่ง  
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการท่องเท่ียวแบบแยกกนัไม่ออก  นักเดินทางตอ้งการ การขนส่งท่ีรวดเร็ว  
ปลอดภยั  มีความสุขสบาย  และราคาพอท่ีจะท าให้สามารถใชบ้ริการได ้ ถา้ราคาแพงเกินไปแรง
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กระตุน้ก็จะนอ้ยลง  ในอดีตก่อนถึงศตวรรษท่ี  19 การขนส่งไม่อยูใ่นสภาพท่ีแลอดภยั  ไม่รวดเร็ว  
และราคาค่อนขา้งแพง  จึงไม่สามารถก่อใหเ้กิดการขยายตวัของการท่องเท่ียวในอตัราท่ีน่าพอใจได ้ 
ก่อนท่ีจะมีการน ารถปรับอากาศ (Coach) มาใชมี้การน าเกวียนมาบีทุก  (Carrier’s  Wagon)  ซ่ึง
เดินทางไดช้า้มาก  เช่น  ระยะทางจากพระนครศรีอยธุยาไปถึงสุโขทยัเป็นระยะทางสั้นๆใชเ้วลาเป็น
สปัดาห์  นอกจากเกวียนจะเดินทางไดช้า้มากแลว้  ถนนส่วนมากจะอยูใ่นสภาพทรุดโทรมเพราะอยู่
ในฤดูฝนลอ้เกวียนจะบดกลบถนนจนกระทัง่กลายเป็นทะเลโคลน  การเดินทางโดยเกวียนนอกจาก
จะไม่สะดวกแลว้ยงัไม่ปลอดภยัอีกดว้ยอย่างไรเม่ือถึงศตวรรษท่ี 18  มีการประดิษฐ์รถมา้  (Stage  
Coach) ซ่ึงท าให้การเดินทางมีความรวดเร็ว  และประหยดัเวลาลงได้มาก  การเดกินทางท่ียงัมี
จุดหมายปลายทางซ่ึงเคยใชเ้วลานบัเป็นวนัๆก็เหลือเพียงเป็นชัว่โมงเท่านั้น  อยา่งไรก็ตาม  แมจ้ะมี
การปรับปรุงยานพาหนะให้มีความเร็วข้ึนแลว้ก็ตาม  แต่ถนนก็มีสภาพท่ีทรุดโทรมอยู ่ จนกระทัว่ 
ในปีพ.ศ.  2060  ไดมี้การปรับปรุงราดผิวถนนเรียบกว่าเดิม  การเดินทางสะดวกสบายมากข้ึน  เม่ือ
ถึงยคุของรถไฟ  ความสะดวกรวดเร็วในเร่ืองการเดินทางจึงเร่ิมเป็นเร่ืองจริง ราคาของการเดินทาง
รถไฟกอ็ยูใ่นฐานะท่ีคนส่วนใหญ่สามารถจะใชบ้ริการได ้ ท าใหก้ารท่องเท่ียวขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด แรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญเท่าเทียมกับการขนส่งคือท่ีพัก  
(Accommodation) เม่ือมีระบบขนส่งรถมา้และรถขนส่งไปรษณีย ์ แลว้จึงมีแรงผลกัดนัให้เกิดการ
สร้างท่ีพกัอาศยัตามสถานท่ี รายทางต่างๆมากมาย  โดยเร่ิมตน้ดดัแปลงให้มีท่ีพกัมีร้านเหลา้  (Ale-
House)  ก่อน  ต่อมายงัมีการสร้างโรงนอนหรือโรงเต้ียม  (Inn)  กนัมากมาย  ส าหรับเมืองเลก็ๆท่ีอยู่
ห่างไกล  ไม่สามารถสร้างธุรกิจท่ีพกัอาศยัได ้ จึงจะผลกัดนัให้เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางในยุโรป  เช่น  
ลอนดอน  และนิวยอร์กกลายเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว  นกัธุรกิจและนกัเดินทางจะเดินทางเขา้
เมืองดงักล่าวมากข้ึน  สรุปไดว้่าแรงจูงใจท่องเท่ียวในสมยัก่อนอยูท่ี่ระบบการขนส่ง  การคมนาคม  
และการพฒันาเร่ืองท่ีพกัอาศยัในอดีตแม้จะไม่มีการพฒันาการท่องเท่ียวเป็นขั้นตอนไปบา้งแลว้ก็
ตาม  แต่ปัญหาบางอย่างก็ยงัคงอยู่  เช่น  ปัญหาสุขอนามยั  ความเส่ียงต่อโรคภยั  และความไม่
สะดวกในการแลกเปล่ียนเงินตรา  นักท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งขนเงินไปกบัตวัเองจ านวนมาก  ซ่ึง
อาจจะท าให้เกิดอนัตรายได้ การออกหนังสือต่างๆ  ทีเก่ียวกับการเดินทางก็ยงัไม่ค่อยสะดวก  
ยกเวน้กรณีของพ่อคา้  หรือนกัธุรกิจถา้จะพิจารณาใหดี้แลว้ปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดการเดินทางทั้งสอง
ปัจจยั มีลกัษณะแตกต่างกนั  กล่าวคือปัจจยัเอ้ือต่อการเดินทางท่องเท่ียว  (Enable  Condition) ท่ีมี
ปัจจยัเวลา  และรายไดเ้ป็นตวัเร่งใหเ้กิดการเดินทางเติบโตเร่งเร้านกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพอยูแ่ลว้ให้
ออกเดินทางนั้ นเป็นการเร่งเร้าจากภายนอกและปัจจัยแรงจูงใจเพื่อการท่องเท่ียว  (Travel  
Motivation)  อนัไดแ้ก่ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม  ความปลอดภยั  สุขอนามยั  จะมีอิทธิพล
มากกว่า  เพราะเป็นแรงผลกัดนัจากภายในอนัก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเดินทางท่องเท่ียวว่าจะ
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สะดวกหรือไม่ ปลอดภยัหรือไม่ หรือเส่ียงต่อโรคภยัไขเ้จ็บหรือไม่   ถา้ผูค้นมีทศันคติดงักล่าว
ในทางท่ีดีและแน่ใจในปัจจยัเร่าเร้าแลว้  ก็จะผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการในการเดินทาง  นอกจาก
แรงกระตุน้ดงักล่าวจะผลกัดนัจากภายในแลว้  สิงท่ีส่งเสริมให้เกิด แรงกระตุน้ท่ีดีมากอยา่งหน่ึงก็
คือการเตือนให้นักเดินทางตระหนักถึงสุขอนามยั  การให้การศึกษาในการเดินทาง  และการให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิถีชีวติของคนในถ่ินหรือประเทศอ่ืน  ปัจจยัทั้งสองตวัท่ีเป็น
ปัจจยัภายนอกและภายในดงักล่าวจะเป็นตวัเพิ่มโอกาสใหเ้กิดการเดินทาง  และสร้างความตอ้งการ
ในการเดินทางในท่ีสุด 

4. บทบาทของรัฐบาลโดยทัว่ไปเก่ียวกับการท่องเท่ียว  มีหลายๆแนวทางท่ีรัฐบาล
สนับสนุน  และผลกัดันความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ  เช่น  การ
สนบัสนุนภาคเอกชนในการลงทุน  การมใชก้ลไกลของรัฐในการผลกัดนัเอกชนใหมี้การผลิตสินคา้
และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวรวมถึงการผลิตโดยรัฐบาลเพราะเน่ืองจาก
การท่องเท่ียวมีความเก่ียวพนักบัเป้าหมายทางเศรษฐกิจ  และสังคมโดยรวมของประเทศ บางส่วน
จึงเป็นหนา้ท่ีของรับโดยตรงท่ีจะท าการตดัสินในในการใชท้รัพยากรของชาติหรือการสร้างปัจจยั
ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่สังคม บทบาทและหนา้ท่ีของรัฐบาลโดยทัว่ไปในดา้น
การท่องเท่ียวไดแ้ก่ 

4.1 การศึกษาและการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของประเทศ  รวมถึงการเก็บ
เก่ียวขอ้มูลและสถิติในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพ่อประโยชน์ทั้งการก าหนดนโยบายทางการ
ท่องเท่ียวของประเทศ 

4.2 จัดท าหรือสนับสนุนการจัดการท าการศึกษา  หรือวิจัยด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียวเพื่อก าหนดศกัยภาพในพื้นท่ีตลาดท่ีจะด าเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ 

4.3 การส ารวจทศันคติและความประทบัใจของนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศต่างๆ
เพื่อน าเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในแต่ละประเทศ  หรือแต่ละตลาด 

4.4 วางแผนและกลยุทธ์ในการพฒันาการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ี  2
และ  3  รวมถึงการวางแผนการใชท่ี้ดิน  และแผนกายภาพเพื่อก าหนดศกัยภาพในการพฒันาและ
จดัสรรทรัพยากรลงไปในพื้นท่ีต่างๆ  เพื่อการท่องเท่ียวรวมถึงการเสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพิจารณาและใหก้ารสนบัสนุนการท่องเท่ียว 

4.5 มีการประเมินอุปทานการท่องเท่ียวด้านต่างๆ  โรงแรม  และท่ีพักอาศัย  
ภตัตาคาร  และร้านอาหาร  ความสะดวกสบายดา้นต่างๆโครงสร้างปัจจยัพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว
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ต่างๆทั้งน้ี  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาใหมี้ความสมดุลกบัอุปทานการท่องเท่ียวในระยะสั้นและ
ในระยะยาว 

4.6 ด าเนินการทางด้านการตลาด  การโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  ส่งเสริมและ
เผยแพร่  การท่องเท่ียวทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4.7 ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการผลิตหรือฝึกอบรมบุคคลเพื่อให้
บริการทางการท่องเท่ียวดา้นต่างๆ 

4.8 ออกกฎหมายควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็น
องคป์ระกอบในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เพื่อผลประโยชน์ในตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   
เพื่อผลประโยชน์ในตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเอง  และเพื่อโดยประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศ 

4.9 เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลโดยตรงท่ีตอ้งด าเนินการจดัสรรโครงสร้างปัจจยัพื้นฐาน
ในพื้นท่ีต่างๆ  เพื่อความเจริญเติบโตของการท่องเท่ียว 

กล่าวโดยสรุป คือ ในการจดัท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัคิดเก่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียวเขา้มาพิจารณา
ถึงการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรี  ก่อให้เกิดรายไดเ้ขา้สู่ประชากร
ในทอ้งถ่ิน และจังหวดักาญจนบุรี  ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของจงัหวดักาญจนบุรี  
รองรับการเขา้สู่เป็นประชาอาเซียน การเปิดประตูการคา้ผ่านแดน นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดมิตร
ไมตรีระหวา่งเจา้ของบา้นและผูท่ี้มาท่องเท่ียวทางหน่ึงดว้ย 

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ในการพิจารณาองคป์ระกอบ ของค าว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อาจพิจารณาเป็นได ้

2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ในลกัษณะของกระบวนการผลิต ในระบบของอุตสาหกรรมทัว่ไป กล่าวคือ มี 

1.1 โรงงาน ไดแ้ก่ อาณาบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยอืน เป็นบริเวณท่ีเขา้ถึง
ไดย้าก มีสถานท่ีพกัผอ่น และ บริการท่ีสะดวกพอสมควรส าหรับการพกัอยูช่ัว่คราว 

1.2 วตัถุดิบ ไดแ้ก่ ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีชกัจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวสนใจมาชม 
1.3 การลงทุนสร้าง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า น ้ าประปา 

ฯลฯ การลงทุนสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ เช่น ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ 

1.4 การใชง้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ การผลิตสินคา้ และการบริการ 
1.5 ผลผลิต ไดแ้ก่ บริการของธุรกิจท่ีประกอบกนัเป็น อุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น

โรงแรม ภตัตาคาร บริษทัน าเท่ียว เป็นตน้ 
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1.6 การส่งเสริมการขาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ผลิตผลเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย มีการรณรงคใ์ห้เกิดความตอ้งการซ้ือผลิตผลเหล่าน้ี ทั้งจากภายในและนอกประเทศ จะ
เห็นไดว้่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดเ้ปรียบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตรงท่ีวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตจะไม่
ส้ินเปลืองสูญหาย หากมีมาตรการควบคุมป้องกนัดว้ยการวางแผนพฒันาอยา่งมีระบบ ทั้งยงัไม่ตอ้ง
ลงทุนดา้นการขนส่งเพื่อน าผลผลิตออกไปขาย แต่ผูซ้ื้อจะเดินทางมาซ้ือถึงท่ี จึงกล่าวไดว้่า การ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีปล่องควนั ท่ีลง ทุนไม่มากแต่ผลตอบแทนสูง 

2. ในลกัษณะภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรม
ให้บริการท่ีมีความเจริญเติบโตขยายตวัอย่างรวดเร็ว ในทุกทวีปของโลก มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวท่ี
แตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ บริการหรือสัมผสักบัแหล่งท่องเท่ียว ณ        
ถ่ินท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เพราะไม่สามารถจะสั่งเอาแหล่งท่องเท่ียวมาบริโภค ณ ถ่ินท่ีอยู่
ของตนเองเหมือนผลิตภณัฑ์สินคา้ประเภทอ่ืนได ้จึงท าให้มีกระบวนการในระบบการให้บริการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว (Tourism Service System) อนัไดแ้ก่ การบริการขอ้มูล
ข่าวสาร การบริการคมนาคมขนส่ง การบริการอ านวยความสะดวกในการผา่นเขา้ – ออกระหว่าง
ประเทศ การบริการบริษทัน าเท่ียว การบริการมคัคุเทศก์ การบริการสถานท่ีพกัแรม การบริการ
ภตัตาคาร ร้านอาหาร การบริการสินคา้ของท่ีระลึกการบริการการบนัเทิง และระบบการให้ความ
คุ้มครองรักษาความปลอดภัย เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมโยงอ านวยความสะดวก ให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางไปสัมผสัยงัแหล่งท่องเท่ียว (Tourist Attraction) ตามท่ีปรารถนา ซ่ึงความ
ปรารถนาหรือความตอ้งการ (Demand) ทางการท่องเท่ียวจะถูกกระตุน้เชิญชวน ดว้ยขบวนการใน
ระบบของการตลาด (Marketing System) จนท าให้เกิดการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวข้ึน และผล
ของการท่ีไดใ้ชบ้ริการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมกบัการสัมผสัแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะ
เป็นผูต้ดัสินว่าไดค้วามประทบัใจ พึงพอใจมากนอ้ยเพียงไร ซ่ึงทุกประเทศท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ต่างก็มุ่งมัน่ปรารถนาท่ีจะพฒันาให้ประเทศของตนอยู่ในความนิยมขอนักท่องเท่ียว 
เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล จากปฏิกิริยา ลูกโซ่ กล่าวคือ นักท่องเท่ียวจะช่วยขยายผล
ชกัชวนใหเ้กิดการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน อนัเป็นท่ีมาของรายไดเ้ขา้ประเทศ ช่วยสร้างงาน 
สร้างอาชีพในสาขาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองให้แพร่กระจายไปทุกพื้นท่ีทั้งในเมืองและชนบท ลดปัญหา
การว่างงาน ช่วยบรรเทาการอพยพเขา้มาหางานท าในเมือง ช่วยฟ้ืนฟูงานกิจกรรม ประเพณี การ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีข้ึน นอกจากน้ีแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ช่ือเสียง
ของประเทศ ชาติ ให้เป็นท่ีรู้จกัในสังคมโลก อนัจะเป็นผลดีต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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สังคม และการเมืองในเวทีระหว่างประเทศ ในยุคโลกาภิวตัน์เป็นอยา่งดี ดงันั้นประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกจึงใชอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาบา้นเมืองกนัอยา่งกวา้งขวาง 

องค์ประกอบของการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว (natural resource tourism)การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ก่ียวขอ้ง

กบัธรรมชาติท่ียงัด ารงไวซ่ึ้งสภาพดงัเดิมของระบบนิเวศ (first hand ecosystem) และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่์วนใหญ่ จึงมกัปรากฏอยูใ่น
พื้นท่ีพื้นท่ีอนุรักษ ์เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ สัตวป่์า และอุทยานประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2539) กล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
ว่าเป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว (nature attractions) และตดัขาดจากโลก
ภายนอก (solitude) ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะไม่ได ้สัมผสัท่ีบา้น นอกจากน้ียงัไดใ้ห้ความหมายของ
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียววา่ หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมาย (destination) ของการท่องเท่ียว 
ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีท่ีรองรับนักท่องเท่ียว พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะมีทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียว ความดึงดูดใจ เหล่านั้นอาจเป็นความดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวประเภทใดประเภท
หน่ึง แต่อาจไม่เป็นส่ิงดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวประเภทอ่ืน ดังนั้ นสภาพ ทรัพยากรจึงมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตลาดการท่องเท่ียว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแลว้ ในบางพื้นท่ี
ยงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ดงันั้น ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึงศกัยภาพ
ในการประกอบกิจกรรมของนักท่องเท่ียวดว้ย โดยไดแ้บ่งแหล่ง ท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (nature destination) และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
(cultural destination) ซ่ึงรวมเอาแหล่งท่องเท่ียวศาสนา ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี (historical, 
archaeological and regions destination) และแหล่งท่องเท่ียวศิลป วฒันธรรม และประเพณี (art, 
culture and traditional destinations) เขา้ไวด้ว้ยกนั 

ดังนั้น หากมองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหน่ึง แหล่ง
ท่องเท่ียวดงักล่าวขา้งตน้จดัไดว้่าเป็นวตัถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเท่ียว และเป็นวตัถุดิบประเภทใช้
แลว้ไม่หมดไป หรือสูญหายหากมีการควบคุมป้องกนัดว้ยการวางแผนอยา่งเป็นระบบ และน าไปสู่
การ ปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนให้แหล่งท่องเท่ียว ยงัประโยชน์เพื่อ
การท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนืโดยไม่เส่ือมโทรมลงไป ทั้งยงัไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีด
ความสามารถของระบบท่ีจะรองรับได ้(carrying capacity) 

2. นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย (2540) ระบุว่า
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  ประเภทท่ี 1 นกัท่องเท่ียวแบบ
หวักระทิ (hard-core nature tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเนน้ความส าคญัในการศึกษาคน้ควา้ ขณะท่ี
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เท่ียวชมธรรมชาติ  ประเภทท่ี 2 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (dedicated nature tourists) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเน้นเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ี ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรู้้ไดเ้ขา้ใจในธรรมชาติ
หรือประเพณีทอ้งถ่ิน  ประเภทท่ี 3 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั (mainstream nature tourists) 
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆ ท่ีไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยือนลุ่มน ้ าอเมซอน 
(Amazon) อุทยานกอริลาในรวนัดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ท่ีเป็นการ
ริเร่ิมส าหรับโปรแกรมท่องเท่ียวพิเศษ  ประเภทท่ี 4 นักท่องเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส (casual 
nature tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีบงัเอิญตอ้งไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม
ท่องเท่ียวท่ีตนไดเ้ลือกไป   นอกจากน้ี สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 
2539 ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์่า จะตอ้งเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกใน การ
อนุรักษธ์รรมชาติ 

การตลาด  การตลาดนบัเป็นส่วนส าคญัในการชกัจูงนกัท่องเท่ียวให้ไปท่องเท่ียว โดย
เป็นส่ือกลางระหว่างนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงในเชิงการตลาดจะตอ้งท า
ความเขา้ใจให้ชัดเจนว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีลกัษณะอย่างไร โดยการให้ขอ้มูลและส่ิงท่ี
คาดหวงัจากการท่องเท่ียว (expectation) อย่างถูกตอ้งแก่นักท่องเท่ียว เพื่อเป็นการช่วยให้
นกัท่องเท่ียวตดัสินใจว่า รูปแบบของการท่องเท่ียวในลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสม กบัความสนใจ และ
ตรงตามความตอ้งการของตนเองหรือไม่ และสามารถยอมรับกฏ หรือกติกาของการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษไ์ดห้รือไม่ 

ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่การตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพ
ของนกัท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน การท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ (qualitative tourism) มากกว่า
การท่องเท่ียวในเชิงปริมาณ (quantitative tourism) อนัจะเป็นหนทาง น าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืน ซ่ึงส่วนใหญ่งานดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นหน้าท่ีของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และสุรเชษฎ ์เชษฐมาส (2539, อา้งถึงใน สุภาสินี บุญท าดี, 2553 : 29) 

การบริการการท่องเท่ียวซ่ึงรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ตอ้งการส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ในขณะท่ีมีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว แต่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้นตอ้งการบริการท่ีเนน้การใหข้อ้มูลข่าวสาร และการบริการ
เพื่อให้นักท่องเท่ียว ได้รับประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน เช่น บริการดา้นส่ือความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทอ้งถ่ินในภาคบริการ ซ่ึงได้แก่ การจดัท่ีพกัท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกับธรรมชาติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน (ecolodge) เป็นมคัคุเทศกน์ าทางในการเดินป่า เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
1. องค์ประกอบด้านพื้นท่ี  เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งน้ีรวมถึงแหล่ง
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ (Eco - system) ในพื้นท่ีนั้นๆ ดงันั้น 
องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ (Nature - based tourism) 

2. องคป์ระกอบดา้นการจดัการ  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
travel) โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและก าจัดมลพิษ และควบคุมการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน (Sustainably 
managed tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผดิชอบ (Responsible travel) ท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

3. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ  เป็นการท่องเท่ียวทีมีกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูก
จิตส านึกท่ีถูกตอ้งต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการ
ท่องเท่ียวส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmental education-based tourism) 

4. องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน (Involvement of local community or People participation) ท่ีมี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติัตามแผน ไดรั้บประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วม
บ ารุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งกระจายรายได ้การ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและการไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียว
ดว้ย และในท่ีสุดแลว้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 
ทอ้งถ่ินในท่ีน้ีเร่ิมตน้จากระดบัรากหญา้ (Grass root) จนถึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาจรวม
ไปถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมชุมชน (Community 
participation-based tourism)  

หากการท่องเท่ียวใดมีองคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์ตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ จดัไดว้่าเป็น
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึงไปความสมบูรณ์จะลดนอ้ยลง
จนอาจกลายเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ๆลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
คือ การมุ่งเนน้ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเท่ียวกบัความพอใจในการเรียนรู้
และสัมผสักบัระบบนิเวศ (Eco - system) มีความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัความสนใจประวติัศาสตร์ 
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วฒันธรรม และการพฒันาอารยธรรมของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาติ (ท่ีรวมเอาลกัษณะ
วฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ไว)้ 
ลกัษณะเฉพาะน้ีจึงท าใหก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ใช่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cutural tourism 
และ Historical tourism) แมว้า่จะมีความคาบเก่ียวกนัในพื้นท่ีกต็าม ในท านองเดียวกนัการท่องเท่ียว
ธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์
ของการจดัการการท่องเท่ียวนั้นๆ ดว้ย ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ จึงมีบางส่วนจดัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้หรือแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงๆ อาจมีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการ
ท่องเท่ียวแบบอ่ืนๆ ได ้

กล่าวโดยสรุป คือ   การท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมให้บริการท่ีมีความเจริญเติบโต
ขยายตวัอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งน้ีการ
ท่องเท่ียวน่ีจึง หมายถึงรูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจดัการการท่องเท่ียว
ท่ีรักษาคุณภาพทั้งการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural - based tourism) และแหล่งวฒันธรรม 
(Cultural - based tourism) อนัจะน าไปสู่การจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable tourism) ท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้
ทรัพยากรอนัทรงคุณค่าอยา่งชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นธรรมชาติและวฒันธรรม
ไวน้านท่ีสุด เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดกาลยาวนานท่ีสุด 
 
แนวคดิของผู้ประกอบการ 

ผูป้ระกอบการ  เป็นบุคคลท่ีมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางท่ีจะสร้าง
ธุรกิจของตนเอง และพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ตั้งแต่ตดัสินใจท่ีจะเร่ิมด าเนิน
ธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ตอ้งการผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถหลาย ๆ ดา้นซ่ึงอาจ
พิจารณาลกัษณะผูป้ะกอบการจากพฤติกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative)  ในการเร่ิมตน้ธุรกิจ  กล่าวคือ  เป็นคนท่ีมองเห็น
โอกาสและช่องทางในการสร้างธุรกิจข้ึนมาภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

2. เรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรม  (Innovation) ของการด าเนินธุรกิจ อันจะก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์  หรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการผลิต   การตลาด  และการจัดการ
ทรัพยากร  เป็นตน้ 

3. ยอมรับความเส่ียง (Risk) อันอาจจะเกิดข้ึนจากการขาดทุนหรือล้มเหลวในการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมีความเป็นนกัเส่ียงอยา่งมีหลกัการ  คือตดัสินใจอยา่งฉบั
ไว และรอบคอบดว้ยขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
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4. มีความสามารถในการจดัการทัว่ไป (General management)  ทั้งดา้นการก าหนด
แนวทางของธุรกิจและการจดัสรรทรัพยากร 

5. มีคว าม มุ่ งมั่น ในการด า เ นินง าน  (Performance  intention)  เพื่ อส ร้ า งความ
เจริญเติบโต และก าไรจากการด าเนินธุรกิจ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
การประกอบธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบผลส า เ ร็จ   จะต้องอาศัย เจ้าของหรือ

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีเหมาะกบัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ  ภายใตค้วามไม่แน่นอนท่ีมี
อยู่ตลอดเวลา วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2542:33, อา้งถึงใน ศุภาสินี บุญท าดี, 2553: 31)  ไดอ้ธิบายถึง
คุณสมบติัของเถา้แก่ใหม่ท่ีประสบความส าเร็จไดมี้  7  ประการ  ดงัน้ี 

1. ตอ้งเป็นนักแสวงหาโอกาส  คือจะตอ้งเป็นผูม้องเห็นโอกาสและหาช่องทางทาง
การคา้ ไดต้ลอดเวลา  แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

2. ตอ้งเป็นนกัเส่ียง  ตอ้งกลา้ไดก้ลา้เสีย  พร้อมท่ีจะด าเนินการทนัทีเม่ือมองเห็นโอกาส 
อยา่มวัรีรอ  มิฉะนั้น จะสายเกินไป ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ   

3. ตอ้งเป็นคนมีความคิดริเร่ิม  หรือสร้างสรรค ์ ในการผลิตสินคา้หรือบริการใหม่ ออก
สู่ตลาดท่ีมีสภาพ การแข่งขนัสูง   

4. ตอ้งเป็นคนท่ีไม่ทอ้ถอยง่าย  มีความอดทน  โดยเฉพาะระยะเร่ิมก่อตั้งธุรกิจ  จะตอ้ง
ประสบกบัปัญหามากมาย  เถา้แก่หรือผูป้ระกอบการท่ียนืหยดัอยูไ่ด ้ จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความอดทนสูง 

5. ตอ้งเป็นคนท่ีใฝ่รู้อยูเ่สมอ  เพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ และต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา
ท าใหส้ามารถปรับตวัไดเ้สมอ 

6. ตอ้งเป็นคนท่ีมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล  ท าใหธุ้รกิจมีทิศทางชดัเจน  ไม่เดินทางออกนอก
ลู่นอกทาง  สามารถมุ่งไปสู่อนาคต  ดว้ยเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งแน่นอน 

7. ตอ้งมีเครือข่ายดี  เพื่อท่ีจะท าให้ได้ประโยชน์ทั้งดา้นขอ้มูล  และการได้รับความ 
ช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ จากเพื่อน ๆ หรือเครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี   

ทิมโมธี เอส. แฮทเทน็ (Timothy S. Hatten)  Hatten  (1997:31,40, อา้งถึงในศุภาสินี บุญ
ท าดี, 2553 : 32 )  ไดก้ล่าวถึง ผูจ้ดัการธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จ  จะตอ้งเป็นผูมี้ลกัษณะ
ดงัน้ี 

1. มีความอุตสาหะ  (Perseverance) 
2. มีความอดทน  (Patience) 
3. มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญห (CriticalThinking kills)   
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นอกจากน้ี  Hatten  ยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะของผู ้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จวา่  จะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี 

1. ความ มุ่ งมั่น   ปรารถนาและพยาย าม ท่ี จะด า เ นิน ธุ ร กิ จ ให้ส า เ ร็ จ ให้ ได้
(Passion)มิฉะนั้นจะท าใหสู้ญเสียทั้งเงินทุน และเวลา 

2. มีความสามารถในการตดัสินใจในภาวะวิกฤตด้วยการตรวจสอบทุกอย่างอย่าง
รอบคอบ (Determination)  ไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในโชคชะตาหรือพรหมลิขิตตอ้งเช่ือมัน่ว่า
ตนเองจะฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความส าเร็จได ้ หากอุทิศเวลาและท างานใหห้นกัเพียงพอ 

3. ตอ้งมีความรู้จริง  รู้สึก  (Knowledge)  ในธุรกิจท่ีลงทุน  เพื่อจะสามารถสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้\   

ปัจจัยทีท่ าให้ธุรกจิขนาดเลก็ประสบความส าเร็จ 
เม่ือเปรียบเทียบโอกาสหรือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และ

ธุรกิจขนาดเล็กแลว้  จะพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะไดเ้ปรียบและมีโอกาสมากกว่าเสมอ   อย่างไรก็
ตามธุรกิจขนาดเลก็  ก็สามารถเผชิญหนา้กบัปัญหาดงักล่าว และด ารงอยูร่อด  พร้อมทั้งสร้างความ
เจริญเติบโตได ้ ดว้ยการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  (Competitive Advantage)  ธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถต่อสู้กบัธุรกิจขนาดใหญ่ไดด้ว้ยการสร้างศกัยภาพให้ตนเองมีความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัได ้ โดยอาศยัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

1. มีความยดืหยุน่  (Flexibility)  จากขอ้จ ากดัของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีแมว้่า  จะไดเ้ปรียบ
ธุรกิจเลก็  ในดา้นการผลิตสินคา้ไดเ้ป็นจ านวนมาก  ดว้ยตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีต ่ากว่า แต่ก็ไม่
อาจปรับเปล่ียน การผลิตไดอ้ย่างรวดเร็วเม่ือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง  เพราะการ
ปรับเปล่ียนแต่ละคร้ังตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายสูง  ไม่คุม้ทุน  ในขณะท่ีธุรกิจขนาดยอ่มสามารถปรับตวัได้
รวดเร็วกว่า ในการท่ีจะสนองความต้องการเฉพาะ ของลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายท่ีต ่ากว่า  ฉะนั้ น
ผูป้ระกอบการจะตอ้งรู้จกัใชโ้อกาสน้ี 

2. สร้างนวตักรรม  (Innovation)  นวตักรรมในการผลิตหรือพฒันาผลิตภณัฑ์  มกัมี
จุดเร่ิมตน้มาจาก นักประดิษฐ์อิสระ และจากกิจการขนาดเล็กในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ มกัจะ
พฒันาผลิตภณัฑ์จากผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่แลว้   ซ่ึงมีพื้นฐานการประดิษฐ์คิดคน้  จากผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดเลก็ใหดี้กว่าเดิม  และพยายามท าก าไร หรือหาผลตอบแทน จากการลงทุนในเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ และ โรงงาน  ผูป้ระกอบกิจการขนาดเล็กจ าเป็นตอ้งสร้างนวตักรรม  หรือส่ิงใหม่ ๆ ให้
เกิดข้ึน รวมทั้งการปรับปรุงของเก่าให้ดีข้ึนดว้ย จึงจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ได ้  Small Business Administration  (SBA)  Hatten (1997 : 18, อา้งถึงใน ศุภาสินี บุญท าดี, 2553: 
33) แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  คือ 
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2.1 นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product  innovation) เป็นการสร้างผลิตภณัฑ์ รวมถึงการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หดี้กวา่เดิม 

2.2 นวตักรรมบริการ  (Service innovation) เสนอบริการท่ีแตกต่างและดีกว่าเดิม
หรือเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

2.3 นวตักรรมกระบวนการ  (Process innovation)  เป็นการคิดคน้กระบวนการ   
ใหม่ ๆ ทั้งการผลิตสินคา้และบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.4 นวตักรรมการบริหารจดัการ (Management innovation)  เป็นการคิดหาวิธีการ  
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพใหม่ ๆ เพื่อจดัการกบัทรัพยากรของกิจการใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

3. สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  (Close  Relationship to Customers) ในเม่ือธุรกิจขนาด
เล็กอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า  จึงเป็นโอกาสของผู ้ประกอบการจะสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนั  ดว้ยการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  และเสนอสินคา้และบริการพิเศษให้เป็นท่ีพึงพอใจ
ของลูกคา้ 

4. ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ  (Product   Quality)  ภายใตส้ภาพการแข่งขนัอยา่ง
รุนแรงของธุรกิจ  วิธีท่ีจะท าใหธุ้รกิจขนาดเลก็ประสบความส าเร็จได ้ จะตอ้งผลิตสินคา้หรือบริการ 
ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานในระดบัท่ีลูกคา้ ตอ้งการ ในราคาท่ีเตม็ใจจะจ่าย โดยผูป้ระกอบการจะตอ้ง
รักษาคุณภาพใหมี้ความสม ่าเสมอ  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้พอใจ และตอ้งการ มากกว่าผลิตภณัฑ์
ของคู่แข่งขนั  ดงันั้น  ผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างคุณภาพในตวัสินคา้และบริการให้ไดม้าตรฐาน
เพราะไม่เพียงแต่ จะรักษาลูกค้าเดิมได้ย ัง เป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อีกมาก  นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ   ถึงส่ิงท่ีจะท าให้สามารถ ด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จได ้ คือ 

1. ขนาดของตลาดมีมากพอท่ีจะสร้างก าไรไดเ้พียงใด 
2. มีเงินทุนหรือแหล่งเงินทุนเพียงพอเพียงใด 
3. สามารถเสาะหาพนกังาน  หรือลูกจา้งท่ีมีประสิทธิภาพไดห้รือไม่  รวมถึงรักษา

ลูกจา้งท่ีดีไวใ้นองคก์ารต่อไปไดอ้ยา่งไร 
4. มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือไดเ้พียงใด 

กล่าวโดยสรุป  คือ ได้น าแนวคิดการประกอบการเข้ามาพิจารณาศึกษาพบว่า  
ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์  บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี เป็นบุคคลท่ี
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ  และสามารถหาช่องทางท่ีจะสร้างธุรกิจของตนเอง  และพร้อมท่ีจะรับ
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  ตั้งแต่ตดัสินใจท่ีจะด าเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม  มี
ความคิดสร้างสรรค ์ ในการเร่ิมตน้ธุรกิจ  สามารถเรียนรู้หรือสร้าง  นวตักรรม  อนัจะก่อให้เกิด
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ผลิตภณัฑ ์ หรือบริการรูปแบบใหม่ๆ  รวมถึงกระบวนการผลิต  การตลาดและการจดัการทรัพยากร  
มีความสามารถในการจดัการทัว่ไป  ทั้งดา้นการก าหนดแนวทางของธุรกิจและการจดัสรรทรัพยากร  
มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน  (Performance  Intention) เพื่อสร้างความเจริญเติบโต  และก าไร
จากการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในจงัหวดักาญจนบุรี 
 
ธุรกจิทีพ่กัแรม 

ประเภทของที่พกัแรม 
การจ าแนกประเภทของโรงแรมอาจจะพิจารณาจากเกณฑท่ี์แตกต่างกนั เช่น การจ าแนก

ตามระดบัหรือเกรด  แมว้่าธุรกิจโรงแรมจะแพร่หลายทัว่โลกแต่อาจกล่าวไดว้่ายงัไม่มีการจดัระดบั
โรงแรมท่ีเป็นมาตรฐานสากลทัว่โลกแต่ละประเทศมีขอ้ก าหนดของตนเองโดยหลกัการพิจาณาจาก
รูปแบบของโรงแรมความครบครันของส่ิงอ านวยความสะดวกและคุณภาพของการบริการ 

1. โรงแรม (Hotel)  หมายถึง สถานท่ีท่ีส าหรับนกัเดินทางหรือนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั
อาศยัและมีบริการหลายรูปแบบแก่ผูม้าพกัข้ึนอยู่กบัระดบัของการให้บริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกเช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม จดัประชุม จดัเล้ียง สระว่ายน ้ า  ออกก าลงักาย  เล่นกีฬา  น าเท่ียว
และจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้  โรงแรมท่ีเป็นระดบัมาตรฐานมกัจะแสดงระดบัดว้ยจ านวนดาว 
ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดาว  ดงัน้ี 

1.1 โรงแรม  5 ดาว หรือ เดอลุกซ์ (Five-star/ deluxe hotel) เป็นลกัษณะโรงแรมท่ี
ให้บริการสมบูรณ์แบบและมีราคาสูง  โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องพกัมีอ่าง
อาบน ้าส่วนตวัมีภตัตาคารระดบัสูง  สระวา่ยน ้า  สถานท่ีออกก าลงักาย และบริการท่ียอดเยีย่ม 

1.2 โรงแรม 4 ดาว หรือระดบัหน่ึง (Four-star/ first class hotel)  เป็นโรงแรมท่ี
ให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกสูงกว่ามาตรฐาน  เช่น  ห้องพกัส่วนใหญ่มีอ่างอาบน ้ า  มี
ภตัตาคาร และคอกเทลเลาจไ์วบ้ริการ 

1.3 โรงแรม 3 ดาว (three-star hotel)  เป็นโรงแรมในระดบัมาตรฐานเนน้ความ
สะดวกสบายโดยปกติมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

1.4 โรงแรม 2 ดาว (two-star hotel)  เป็นโรงแรมเพื่อการพานิชยห์รือนกัท่องเท่ียว
แบบประหยดัมีลิฟตอ์  านวยความสะดวกในการข้ึนลงระหวา่งชั้นหอ้งพกับางหอ้งมีหอ้งอาบน ้าแบบ
ฝักบวัและอาจมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมแต่ผูพ้กัตอ้งเสียค่าบริการเพิ่ม 

1.5 โรงแรม 1 ดาว เป็นโรงแรมให้บริการห้องพกัแบบประหยดัไม่มีลิฟตบ์ริการ
ระหว่างชั้นไม่มีห้องน ้ าหรือห้องอาบน ้ าในห้องพกัและไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใน
โรงแรม  อย่างไรก็ตามการจดัระดับด้วยระบบดาวมีขอ้จ ากัดอยู่ท่ีการไม่สามารถวดัคุณภาพท่ี
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แทจ้ริงของการใหบ้ริการไดใ้นหลายประเทศ  เช่น  องักฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด ์จึงมีการน า
ระบบประกนัคุณภาพมาใชป้ระกอบกบัการจดัระดบัระบบดาว 

2. โมเด็ล (Model)  เป็นท่ีพกัแรมขนาดเลก็ประมาณ 50 ห้องมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลถ้นน
หลวงสายหลกัระหว่างเมืองและมีบริการท่ีจอดรถฟรีแก่แขกผูม้าพกัแต่มกัไม่มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเป็นบริการท่ีพักแบบประหยดัส าหรับนักเดินทางหรือนักท่องเท่ียวท่ีนิยมมากใน
สหรัฐอเมริกา 

3. เกสตเ์ฮาส์ (Guest House)  เป็นท่ีพกัท่ีเจา้ของบา้นแบ่งใหห้อ้งใหน้กัท่องเท่ียวเช่าพกั  
จดัเป็นท่ีพกัขนาดเลก็ราคาถูก  ในประเทศไทยเกสตเ์ฮาส์  หรือท่ีบางคนเรียกว่า  เรือนแรม ตั้งอยูใ่น
ย่านชุมชนหรือเมืองท่องเท่ียว  เช่น บริเวณถนนขา้วสารกรุงเทพมหานคร  บริเวณโคง้ประปา              
อ  าเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  บริการจะมีเพียงห้องเล็ก ๆ และห้องน ้ ารวม  เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ี
ออกท่องเท่ียวในเวลากลางวนัและเพียงตอ้งการท่ีพกัหลบันอนในเวลากลางคืนเท่านั้น  ปัจจุบนั
เกสตเ์ฮาส์ไดรั้บการพฒันามากข้ึน โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกัเพิ่มข้ึน เช่น โทรทศัน์
รวมทั้งมีบริการอาหารเคร่ืองด่ืม 

Nerilee Hing, Vivienne McCabe, Peter Lewis และ Neil Leiper (1998:268) ไดใ้ห้
ความหมายของเกสตเ์ฮาส์ไวว้่า  เกสตเ์ฮาส์  เป็นบา้นพกัท่ีมีรูปแบบ แบบดั้งเดิม มีข้ึนเพื่อส าหรับ
การพกัผอ่นในวนัหยดุสุดสัปดาห์ส าหรับนกัท่องเท่ียวและนกัเดินทางซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มากตามชายฝ่ังทะเลและแถบชานเมืองชนบทในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึง
ในช่วงกลาง คริสตศกัราช 1990 มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วซ่ึงตรงกนัขา้มเม่ือเทียบกบัท่ีพกัแบบ
เกสตเ์ฮาส์แบบดั้งเดิมของชาวองักฤษ  ซ่ึงจะไม่เนน้ในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกและความ
บนัเทิงแต่จะให้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตั้งและคุณภาพของห้องพกัซ่ึงเน้นใน
เร่ืองของการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง 

ลกัษณะของที่พกัแรม 
 ท่ีพกัแรมจะมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ดงัน้ีคือ 
1. สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้จ  านวนจ ากัด (Fixed Capacity) ไม่ว่าจะมี

นกัท่องเท่ียวตอ้งการหอ้งพกัมากหรือนอ้ยท่ีพกัแรมประเภทต่าง ๆ กส็ามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได้
เท่ากบัจ านวนหอ้งพกัท่ีมีอยูเ่ท่านั้น 

2. สูญเสียผลประโยชน์ไดโ้ดยง่าย (Perish ability)  เน่ืองจากท่ีพกัแรมสามารถรองรับ
นกัท่องเท่ียวไดไ้ม่เกินจ านวนห้องพกัท่ีมีอยู ่ดงันั้นเม่ือใดก็ตามท่ีห้องพกัว่างไม่มีคนพกัจะท าให้ท่ี
พกัแรมนั้นสูญเสียรายไดไ้ป  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) ซ่ึงต่าง
กบัสินคา้ทัว่ไปถา้เหลือขายไม่หมดกเ็กบ็ไวข้ายในโอกาสต่อไป 
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3. เป็นสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Nature of Service)  เน่ืองจากโรงแรมเป็นงาน
บริการจึงไม่สามารถจะจบัตอ้งสินคา้ได ้เช่น จบัตอ้งไม่ไดว้่าการบริการดีแค่ไหน ห้องสะอาดแค่
ไหน ฯลฯ 

4. กระบวนการผลิต (Production Method) วิธีการผลิตของสินคา้บริการจะไม่ซบัซอ้น
เหมือนการผลิตสินคา้ทัว่ ๆ ไป ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคท่ีจุดผลิตไดเ้ลยและไม่สามารถควบคุม
มาตรฐานไดแ้น่นอนเพราะข้ึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการและรับบริการว่ามีความตอ้งการสอดคลอ้งกัน
หรือไม่  ผลส าเร็จจากการขายคือ  ความพอใจ  ซ่ึงแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกนั 

5. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel)  ส าหรับสินคา้ทัว่ไปช่องทางการจดั
จ าหน่ายจะมีขั้นตอนดงัน้ีคือ จากผูผ้ลิต (Producer) ไปสู้ผูค้า้ส่ง (Wholesaler) ต่อไปถึงผูค้า้ย่อย 
(Retailer) แลว้จึงผา่นไปถึงผูบ้ริโภค (Consumer)  แต่สินคา้บริการหรือลกัษณะของโรงแรมถึงแม้
จะมีการผา่นมือนายหนา้ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่าย (Travel Agent) หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่สินคา้
ลกัษณะน้ีกไ็ม่สามารถจบัตอ้งหรือมองเห็นสินคา้ไดจ้นกวา่ผูบ้ริโภคจะเขา้ไปใชบ้ริการเอง 

6. ตน้ทุนค่าใชจ่้ายไม่คงท่ีแน่นอน (Cost Determinant) บริการของโรงแรมสามารถ
เปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของลูกคา้และประเภทของลูกคา้ไดซ่ึ้งลูกคา้จะเป็นผูเ้ส่ีย งในการ
เลือกซ้ือบริการ  ดงันั้นจึงไม่สามารถค านวณตน้ทุนของสินคา้ไดแ้น่นอน 

7. เป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชแ้รงงานมนุษย ์(Labor) โรงแรมจะผลิตสินคา้บริการข้ึนมาตอ้ง
อาศยัพนักงานในการผลิต  ดงันั้นท่ีจะผลิตให้ไดม้าตรฐานเหมือนกนัหมดจึงค่อนขา้งยากเพราะ
ความสามารถของมนุษยไ์ม่เท่ากนัแมโ้รงแรมแต่ละโรงแรมจะตั้งมาตรฐานในการให้บริการของ
พนักงานไวซ่ึ้งต่างกับการผลิตสินคา้ ส่วนใหญ่จะผลิตจากเคร่ืองจักรจึงท าให้สินคา้ออกมามี
คุณภาพเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัท่ีสุด 
   
ข้อมูลการท่องเทีย่วจังหวดักาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางท่ีมีผูค้นนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว เตม็ไป
ดว้ยเร่ืองราวในอดีตท่ีน่าสนใจ เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ เป็นสถานท่ีตั้ง
ของสะพานขา้มแม่น ้าแควซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของไทยในสมยัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 และมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่
ว่าจะเป็น ป่าเขาล าเนาไพร ถ ้าหรือน ้ าตก กาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นท่ี
ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น ้ า
ส าคญัสองสายคือ แม่น ้ าแควใหญ่และแม่น ้ าแควนอ้ยซ่ึงไหลมาบรรจบรวมกนัเป็นแม่น ้ าแม่กลองท่ี
บริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรีจงัหวดักาญจนบุรี อยู่ในภาคตะวนัตกของประเทศไทย มีพื้นท่ีมาก
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เป็นอนัดบั สาม รองลงมาจาก จงัหวดัเชียงใหม่ และนครราชสีมา ดา้นทิศเหนือติดต่อกบั จงัหวดั
ตาก และจงัหวดัอุทยัธานี ดา้นทิศตะวนัออกติดต่อกบั จงัหวดัสุพรรณบุรี และนครปฐม ดา้นทิศใต้
ติดต่อกบั จงัหวดัราชบุรี และทางดา้นทิศตะวนัตกติดต่อกบั ประเทศพม่า  ขอ้มูลทัว่ไปและสถานท่ี
ท่องเท่ียว ในจงัหวดักาญจนบุรี   (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

โครงสร้างทางธรณีวิทยา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหินท่ีจัดอยู่ในหมู่หินตะนาวศรี 
ประกอบดว้ย หินปูน หินทราย หินดินดาน และหินแปรประเภทหินชนวน หินควอร์ตไซต ์หินซีสต ์
ทิวเขาถนนธงชยักลาง และทิวเขาตะนาวศรี มีหินแกรนิต เป็นแกนกลางของภูเขา หินปูนจะพบอยู่
เป็นบริเวณกวา้งขวางมากท่ีสุด ภูเขามียอดแหลมรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม สลบัดว้ยหลุมยุบ และหุบ
เขาเป็นแนวยาว และบางแห่งเป็นหนา้ผาสูงชนั บริเวณเขาหินปูนมีแคลเซียมคาร์บอนเนตละลาย
ต่อเน่ืองเกิดเป็นถ ้ายาว และบางแห่งมีน ้าใตดิ้นไหลผา่น เรียกว่า ธารลอด ภายในถ ้าหินปูนมีหินงอก
หินยอ้ยสวยงาม บริเวณท่ีเป็นน ้าตกจะมีหินปูนจบับริเวณท่ีพกัน ้ า เกิดเป็นน ้ าตกท่ีมีลกัษณะลดหลัน่
หลายชั้นสวยงาม  

ลกัษณะภูมิประเทศ ประกอบดว้ยทิวเขา หุบเขา และท่ีราบลุ่มแม่น ้ า พื้นท่ีดา้นตะวนัตก 
และดา้นเหนือเป็นเทือกเขาแลว้ค่อย ๆ ลาดลงทางดา้นตะวนัออก และดา้นใต ้แบ่งพื้นท่ีออกไดเ้ป็น 
3 เขตใหญ่ ๆ คือ 

เขตภูเขาและท่ีสูง  พื้นท่ีทางดา้นเหนือของ จงัหวดัในเขตอ าเภอศรีสวสัด์ิ และอ าเภอ
ทองผาภูมิ มีลกัษณะเป็นเทือกเขาต่อเน่ืองมาจากเทือกเขาถนนธงชยั ทางดา้นตะวนัตกเป็นเทือกเขา
ตะนาวศรี ซ่ึงกั้นเขตแดนไทยกบัพม่า ทอดยาวลงไปทางใตใ้นเขตอ าเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทร
โยค อ าเภอเมือง ฯ และอ าเภอด่านมะขามเต้ีย บริเวณน้ีเป็นแหล่งก าเนิดตน้น ้ าล าธารของจงัหวดั 
และมีภูเขาท่ีมีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรข้ึนไปในตอนเหนือของจงัหวดั โดยเฉพาะในเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร เช่น เขาใหญ่ เขาแคลกู เป็นตน้ บริเวณท่ีมีความสูง 400 – 1,000 เมตร 
เป็นภูเขาในลุ่มน ้ าแควใหญ่ และแควนอ้ยในเขตอ าเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ศรีสวสัด์ิ และอ าเภอ
เมือง ฯ ส่วนท่ีมีระดบัสูง 100 - 400 เมตร อยูใ่นเขตอ าเภอไทรโยค บ่อพลอย และศรีสวสัด์ิ 

เขตท่ีราบลูกฟูก  ไดแ้ก่ พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา
สลบักบัเนินเขาเต้ีย ๆ ในเขตอ าเภอบ่อพลอย เลาขวญั และบางส่วนของ อ าเภอพนมทวน  

เขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าแม่กลอง  ไดแ้ก่พื้นท่ีทางดา้นทิศใต ้มีลกัษณะเป็นท่ีราบอยูใ่นบริเวณ
บางส่วนของ อ าเภอเมือง ฯ พนมทวน ท่าม่วง และท่ามะกา เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ซ่ึงมีออ้ย และขา้วนาปี 

แหล่งน ้ า กาญจนบุรี มีแหล่งน ้ าอย่างอุดมสมบูรณ์ แหล่งน ้ าผิวดินมีตน้น ้ าอยู่ทางตอน
เหนือของจงัหวดั จนถึงเขตจงัหวดัอุทยัธานี ลกัษณะของทางน ้ าเป็นร่องลึกในระหว่างหุบเขา มีล ้า
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น ้าบางสายไหลข้ึนไปทางเหนือเขา้สู่ประเทศพม่า เช่น ล าน ้ าแม่กษตัริย ์แต่ล าธารส่วนใหญ่ไหลลงสู่
แควนอ้ย และแควใหญ่ ซ่ึงรับน ้ าทางดา้นตะวนัตก และตอนกลางของพื้นท่ี แลว้รวมกนัเป็นแม่น ้ า
แม่กลอง ส่วนด้านตะวันออกมีล าตะเพินเป็นล าน ้ าส าคัญของบริเวณน้ี   แม่น ้ าแควน้อย              
(ไทรโยค)  ยาวประมาณ 315 กิโลเมตร มีตน้ก าเนิดจากล าธารเลก็ ๆ บนยอดภูเขา คือ ล าธารรันตี 
ซองกาเลีย และบิคล่ี ในเขตอ าเภอสังขละบุรี และทองผาภูมิ  บริเวณน้ีท่ีมีล าน ้ าสามสายมาบรรจบ
กนัดงักล่าวเรียกว่าสามสบ แม่น ้ าแควน้อยเป็นแม่น ้ าท่ีสวยงาม ไหลผ่านภูมิประเทศท่ีสวยงาม มี
น ้ าตก น ้ าพุ เกาะแก่ง อยูต่ลอดสาย จนบรรจบกบัแม่น ้ าแควใหญ่เป็นแม่น ้ าแม่กลอง แม่น ้ าแควนอ้ย
มีพื้นท่ีรับน ้ าประมาณ 10,400 ตารางกิโลเมตร แม่น ้ าแควใหญ่ (ศรีสวสัด์ิ)  ยาวประมาณ 380 
กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากภูเขาใหญ่ชายแดนเหนืออ าเภออุม้ผาง แลว้ไหลลงทางใตไ้ปบรรจบกบั
แม่น ้ าแควน้อยท่ี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง ฯ บริเวณทางตอนเหนือของแม่น ้ าแควใหญ่ มี
ลักษณะค่อย ๆ ลาดลงมาทางใต้ มีสาขาท่ีส าคัญคือ ห้วยขาแขง้ แม่น ้ าแควใหญ่มีพื้นท่ีรับน ้ า
ประมาณ 14,800 ตารางกิโลเมตร  (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

แม่น ้ าแม่กลอง  เกิดจากการไหลมาบรรจบกนัของแม่น ้ าแควนอ้ย และแม่น ้ าแควใหญ่ท่ี 
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง ฯ แลว้ไหลผา่นอ าเภอเมือง ฯ ท่าม่วง ท่ามะกา จากนั้นไดไ้หลเขา้เขต 
จงัหวดัราชบุรี แลว้ไหลลงสู่ทะเล ท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร 

ล าตะเพิน  เป็นล าน ้ าท่ีไหลผ่านบริเวณท่ีราบลุ่มตะวนัออกของจงัหวดั แลว้ไหลมา
บรรจบแม่น ้าแควใหญ่ท่ี ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง ฯ มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร 

ประชากรจงัหวดักาญจนบุรี มีประชากรมากเป็นอนัดบัสามของภาคตะวนัตก มีความ
หนาแน่นอยู่ในเขตอ าเภอท่ามะกา ท่าม่วง และอ าเภอเมือง ฯ ประชากรในเขตจงัหวดักาญจนบุรี         
มีอยูห่ลายเช้ือชาติดว้ยกนั ดงัน้ี  

คนไทยเช้ือสายกะเหร่ียง  เป็นกลุ่มชนท่ียงัรักษาประเพณี และวฒันธรรมดั้งเดิมของตน
ไวไ้ดม้าก ชาวกะเหร่ียงจะตั้งถ่ินฐานอยูต่ามบริเวณท่ีราบหุบเขา ระหว่างพรมแดนไทยกบัพม่า เช่น 
ในเขตอ าเภอสงัขละบุรี ทองผาภูมิ และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

คนไทยเช้ือสายมอญ  เป็นอีกกลุ่มชนหน่ึงท่ียงัรักษาประเพณี และวฒันธรรมของตนไว ้
ชาวมอญส่วนใหญ่จะตั้งถ่ินฐานอยูต่ามแนวพรมแดนไทย - พม่า ในเขตอ าเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ 
และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

คนไทยเช้ือสายลาว  ในท่ีน้ีหมายถึงลาวโซ่ง หรือไทยทรงด า เป็นกลุ่มชนท่ีมีลกัษณะ
ทางเช้ือสายประเพณี และวฒันธรรมคลา้ยกบักลุ่มคนไทยมาก ไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศ
ไทย ตั้ งแต่รัชสมยัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้
เจา้อยูห่ัว ชาวลาวโซ่งจากเมืองแถง (เดียนเบียนฟู) และเมืองเวียงจนัทน์ ไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่ใน
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เขตเมืองเพชรบุรี และเขตเมืองใกลเ้คียงคือ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ในเขต
จงัหวดักาญจนบุรี ชาวลาวโซ่ง จะอยูใ่นเขตท่ีราบของอ าเภอพนมทวน ท่ีต าบลดอนอิฐ อ าเภอห้วย
กระเจา ท่ีบา้นยาง อ าเภอบ่อพลอย ส าหรับประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พม่า ละวา้ ขมุ มีจ านวนไม่
มากนกั กระจายอยู่ในเขตภูเขา ทางตอนเหนือของจงัหวดั ในเขตอ าเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ และ
ศรีสวสัด์ิ   (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

การคมนาคม และขนส่ง  จังหวดักาญจนบุรี  มีพื้นท่ี  12,176,967  ไร่  มีทางหลวง
จังหวัดและทางหลวงแผ่นดินใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด  กับจังหวัดใกล้เ คียง  และ
กรุงเทพมหานครไดโ้ดยสะดวก  มีเส้นทางรถไฟสายธนบุรี – น ้ าตก  ซ่ึงแยกจากทางรถไฟสายใตท่ี้
ชุมทางหนองปลาดุก  อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  ผ่านอ าเภอท่ามะกา  อ าเภอท่าม่วง  อ าเภอ
เมือง  และอ าเภอไทรโยค  ไปสุดระยะทางท่ีสถานีน ้ าตก  ต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  ส าหรับการ
ขนส่งทางน ้ าอาศยัแม่น ้ าแม่กลองแควน้อย  และแควใหญ่  ในการติดต่อกบับริเวณท่ีไม่สามารถ
อาศยัการขนส่งทางบกได ้ ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ไดแ้ก่  การท า
ไร่  ท านา  ท าสวน    ผลไม ้ และเล้ียงสัตว ์ เศรษฐกิจโดยทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี  จะข้ึนอยูก่บั
สภาวะผลผลิต  และราคาสินคา้ทางการเกษตรเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะราคาของออ้ยในแต่ละปีจะมี
อิทธิพลต่อภาวะดา้นเศรษฐกิจการคา้ของจงัหวดัเป็นอยา่งมาก (กาญจนบุรี  : 2552) 

กาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ คืออ าเภอเมือง อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอ
เลาขวญั อ าเภอพนมทวน อ าเภอไทรโยค อ าเภอสงัขละบุรี อ าเภอศรีสวสัด์ิ อ  าเภอท่ามะกา อ าเภอท่า
ม่วง อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอห้วยกระเจาพื้นท่ี        
กวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง จ.กาญจนบุรี ในปัจจุบนั มีประวติัความเป็นมา ท่ีต่อเน่ือง และยาวนาน 
ประวติั หนา้สุดทา้ยของกาญจนบุรี ยอ้นกลบัไปเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์หนา้แรก ไดอ้ยา่งบงัเอิญ 
เม่ือเชลยศึก ท่ีถูกเกณฑ์ มาสร้างทางรถไฟคนหน่ึง ค้นพบเคร่ืองมือหิน ของมนุษย์ ก่อน
ประวติัศาสตร์ ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟ บริเวณ สถานีบา้นเก่า ต.จระเขเ้ผือก อ.เมือง ท าให้
เกิดการขุดคน้ทางโบราณคดี และสามารถ คน้พบหลกัฐานของ มนุษยก่์อนประวติัศาสตร์จ านวน
มาก แมจ้นถึงปัจจุบนัยงัขดุพบอยู ่

ในสมยัทวารวดี ซ่ึงอยู่ในสมยัประวติัศาสตร์ ของ ประเทศไทย พบซาก โบราณสถาน 
และ โบราณวตัถุ ท่ี ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี (ปัจจุบนั เป็นพื้นท่ีอ่างเก็บน ้ า เข่ือนเขาแหลม ) ซ่ึงเป็น
เจดีย ์ลกัษณะเดียวกบั จุลประโทณเจดีย ์จ.นครปฐม เจดีย ์ท่ีบา้นคูบวั จ.ราชบุรี และท่ีเมืองอู่ทอง   
จ.สุพรรณบุรี นอกจากน้ี ยงัพบฐาน เจดีย ์และ พระพิมพ ์สมยัทวารดี จ านวนมาก ท่ี บา้นท่าหวี ริม
แม่น ้ าแควใหญ่ ต.ลาดหญา้ อ.เมือง อีกดว้ย แสดงว่าในสมยันั้น พื้นท่ี ริมแม่น ้ าหลายแห่ง ซ่ึงเป็น
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เส้นทาง คมนาคม ส าคัญ มีชุมชน หรือ เมืองโบราณ ซ่ึง มีความสัมพนัธ์ กับชุมชน โบราณ 
ใกลเ้คียงกนั (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

ในสมัย พุทธศตวรรษ ท่ี 16-18 ขอม ได้แผ่อิทธิพล เข้ามาใน ประเทศไทย ซ่ึงพบ
หลกัฐานส าคญั คือ ปราสาทเมืองสิงห์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น ศิลปะขอม สมยับายน มีอายุในช่วงสมยั 
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ในพทุธศตวรรษท่ี 18 นอกจากน้ี ยงัพบหลกัฐานท่ีเป็นศิลปะขอม สมยัเดียวกนั 
ท่ีเมืองครุฑ และ เมืองกลอนโด อ.ไทรโยค 

ในสมยั สุโขทยั พบหลกัฐาน ในพงศาวดารเหนือ ว่า กาญจนบุรี ตกเป็นเมืองข้ึน ของ 
สุพรรณบุรี ตามท่ีกล่าวว่า พญากง ไดม้าครอง เมือง กาญจนบุรี แต่ก็ไม่มีหลกัฐานอ่ืน มาสนบัสนุน 
ต่อมา ในสมยั อยธุยา กาญจนบุรี มีฐานะเป็นเมืองหนา้ด่านส าคญั โดยตวัเมือง ตั้งอยู ่ท่ีบา้นท่าเสา 
ต.ลาดหญา้ ใกลเ้ขาชนไก่ และ ยงัปรากฏ หลกัฐาน เป็นซากโบราณสถาน และ โบราณวตัถุ ดงัท่ี
เห็นในปัจจุบนั 

กาญจนบุรี ยงัคงเป็นเมืองหนา้ด่าน สืบเน่ืองมาจนถึง สมยักรุงธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ 
โดย ในสมยัรัชกาลท่ี 1 พระองค ์โปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยเมือง กาญจนบุรี มาตั้งใหม่ ท่ีบา้น ปากแพรก 
เพื่อมาตั้งรับทพั พม่า ท่ีเดินทพั ลงมาตามล าน ้ าแม่กลอง เพื่อเขา้ตี กรุงเทพฯ ไดมี้การสร้างก าแพง
ล้อมรอบเมือง อย่างมั่นคง ใน สมัยรัชกาลท่ี 3 และให้มีเจ้าเมือง คือ พระประสิทธิสงคราม 
นอกจากนั้น ยงัตั้งหวัเมืองเลก็ๆ ตามรายทาง เป็นหนา้ด่านอีกเจด็แห่ง 

สมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือมีการจดัรูปแบบการปกครองประเทศใหม่ เป็นมณฑลเทศาภิบาล 
เมือง กาญจนบุรี ถูกโอนมาข้ึนกบัมณฑล ราชบุรี และ แบ่งการปกครองเป็นสามอ าเภอ คือ อ.เมือง 
อ.เหนือ (ปัจจุบนัคือ อ.ท่าม่วง) และ อ.ใต ้(ปัจจุบนั คือ อ.พนมทวน) และต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2467 ได้
ตั้งอ าเภอเพิ่มอีกสองแห่ง คือ อ.ท่ามะกา และ อ.ทองผาภูมิ กบั ก่ิง อ.สงัขละบุรี 

ในช่วงสงคราม มหาเอเชียบูรพา ญ่ีปุ่น ตดัสินใจสร้างทางรถไฟ สาย ไทย - พม่า เช่ือม
จากสถานีหนองปลาดุก จ.ราชบุรี ผา่น กาญจนบุรี เลาะริมแม่น ้ าแควนอ้ย ไปเช่ือมกบั ทางรถไฟ ท่ี
สร้างมาจาก พม่า ท่ีด่านเจดียส์ามองค ์เป็นทางรถไฟ ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก และมีผูค้นจ านวนมาก 
เดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อ        คาราวะ ต่อดวงวิญญาณ ผูเ้สียชีวิต และร าลึก ถึงความโหดร้าย ทารุณ 
ของ สงคราม  (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดัอุทยัธานีจงัหวดัตากและสมภาพเมียนม่าร์ 
ทิศใต ้   ติดต่อกบัจงัหวดัราชบุรีและจงัหวดันครปฐม   

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัจงัหวดัสุพรรณบุรี   
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัสหภาพเมียนม่าร์ 
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ระยะทางจากอ าเภอเมืองไปยงัอ าเภอต่างๆ  
อ าเภอเมือง --   กิโลเมตร  
อ าเภอท่าม่วง  12 กิโลเมตร   อ าเภอพนมทวน  24 กิโลเมตร  
อ าเภอท่ามะกา   30 กิโลเมตร   อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 30 กิโลเมตร  
อ าเภอบ่อพลอย   40 กิโลเมตร   อ าเภอไทรโยค   50 กิโลเมตร  
อ าเภอหว้ยกระเจา 64 กิโลเมตร   อ าเภอหนองปรือ  75 กิโลเมตร  
อ าเภอเลาขวญั  98 กิโลเมตร   อ าเภอศรีสวสัด์ิ             102 กิโลเมตร  
อ าเภอทองผาภูมิ   145 กิโลเมตร   อ าเภอสงัขละบุรี            230 กิโลเมตร  

 
ตาราง  1  จ  านวนโรงแรมและผูเ้ยีย่มเยอืน  พ.ศ. 2546 - 2550 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 
จ านวนโรงแรม (แห่ง) 213 228 254 271 297 
จ านวนหอ้งพกั (หอ้ง) 7,817 8,286 8,766 8,913 9,520 
จ านวนผู้มาเยีย่มเยอืน 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 

ชาวต่างประเทศ 433,903 521,437 313,734 282,540 339,016 
จ านวนนักท่องเที่ยว 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 

ชาวต่างประเทศ 134,830 186,315 93,798 126,848 126,848 
จ านวนนักทัศนาจร 3,168,308 3,509,786 3,051,840 3,110,436 3,178,713 

ชาวไทย 2,869,235 3,174,664 2,831,904 2,923,666 2,966,181 

ชาวต่างประเทศ 299,073 335,122 219,936 186,770 212,532 
ท่ีมา :   ส านกังานสถิติจงัหวดักาญจนบุรี, รายงานสถิติจงัหวดั  พ.ศ. 2552 (ม.ป.ท. : เพชรเกษม   
การพิมพ ์,  2552), 151. 

 
นกัท่องเท่ียว  หมายถึง   ผูท่ี้เดินทางไปเยีย่มจงัหวดันั้น  โดยวตัถุประสงคต่์างๆท่ีไม่ใช่

การไปท างานประจ า  การศึกษาและไม่ใช่คนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนา  หรือศึกษาอยูใ่นจงัหวดันั้น ทั้งน้ี
ตอ้งพกัคา้งคืนอยา่งนอ้ย  1  คืน 

นกัทศันาจร  หมายถึง  ผูเ้ยีย่มเยอืนไม่ไดพ้กัคา้งคืน 
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ตารางท่ี  2  สถิติการท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรี  พ.ศ. 2548 – 2550 

รายการ 
2548 
(2005) 

2549 
(2006) 

2550 
(2007) 

Item 

จ านวนผูม้าเยีย่มชม 4,560,426 4,670,558 4,791,756 Number of  visitors 
ชาวไทย 4,246,692 4,388,018 4,452,740 Thai 
ชาวต่างชาติ 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 
วตัถุประสงค ์  Purpose  of  visit 
ท่องเท่ียว 4,281,527 4,171,767 3,419,885 Holiday 
ประชุม สัมมนา 79,070 307,268 716,856 Convention 
ติดต่อธุรกิจ 140,390 88,807 512,621 Business 
ปฏิบติัราชการ 49,148 94,777 100,655 Official  Visit 
อ่ืนๆ 10,291 7,939 41,739 Others 
การจดัการเดินทาง  Travel  Arrangement 
โดยผา่นบริษทัน าเท่ียว 802,965 858,224 1,021,143 Group  Tour 
เดินทางมาเอง 3,757ล461 3,812,334 3,770,613 Non  Group  Tour 
พาหนะการเดินทาง  Made  of  transport 
รถไฟ 656,425 835,642 858,225 Train 
รถโดยสารประจ าทาง 1,484,910 1,071,797 867,734 Bus 
รถส่วนตวั 2,419,082 2,763,119 3,065,797 Automobile 
ท่ีมา  :  ส านกังานสถิติจงัหวดักาญจนบุรี, รายงานสถิติจงัหวดั  พ.ศ. 2552 (ม.ป.ท.: เพชรเกษม     
การพิมพ,์ 2552) , 152. 
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สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอเมือง  
สะพานขา้มแม่น ้ าแคว สร้างข้ึนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกองทพัญ่ีปุ่นไดเ้กณฑ์

เชลยศึกฝ่ายสัมพนัธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลนัดาและนิวซีแลนด์
ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจ านวนมาก มา
ก่อสร้างทางรถไฟสายยทุธศาสตร์   เพื่อเป็นเส้นทางผา่นไปสู่ประเทศพม่า ท่ีสะพานขา้มแม่น ้ าแคว 
มีบริการรถราง fairmong ทุกวนั 

ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายน้ีเร่ิมตน้จากสถานีหนองปลาดุก อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ผ่านจงัหวดักาญจนบุรีขา้มแม่น ้ าแควใหญ่ไปทางทิศตะวนัตก จนถึงด่านเจดียส์าม
องค์ เพื่อให้ถึงปลายทางท่ีเมืองตนับูซายดั ประเทศพม่า รวมระยะทางในเขตประเทศไทย300 
กิโลเมตร สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า  ปัจจุบนัทางรถไฟสายน้ีสุด
ปลายทางท่ีบา้นท่าเสาหรือสถานีน ้ าตกเป็นระยะทางประมาณ  77  กิโลเมตร  การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเปิดบริการเดินรถบนเสน้ทางสายน้ีทุกวนั 

หอศิลป์และพิพิธภณัฑส์งครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นสถานท่ีเกบ็รักษาส่ิงท่ีเป็นหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนัไดแ้ก่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลย
สงคราม และภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมยันั้น นอกจากน้ีบางส่วนยงัจดัท าเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวม
ส่ิงของต่างๆ เช่น แสตมป์ ไปรษณียบตัรโบราณ เพชร พลอย และเคร่ืองประดบั  

สุสานทหารสัมพนัธมิตรดอนรัก  ตั้งอยูริ่มถนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข 323) 
ก่อนจะเขา้ตวัเมือง สุสานแห่งน้ีเป็นสุสานของเชลยศึกสัมพนัธมิตรท่ีเสียชีวิตในระหว่างการสร้าง
ทางรถไฟสายมรณะ บริเวณสุสานมีเน้ือท่ีกวา้งขวางสวยงามและเงียบสงบ ชวนให้ร าลึกถึง
เหตุการณ์การสูร้บและผลลพัธ์ท่ีตามมา สุสานแห่งน้ีบรรจุศพทหารเชลยศึกถึง 6,982 หลุม 

พิพิธภณัฑท์างรถไฟไทย-พม่า  ตั้งอยูใ่กลก้บัสุสานทหารสัมพนัธมิตรดอนรัก จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทางรถไฟสายไทย-พม่า เร่ิมตั้งแต่การเขา้มาของญ่ีปุ่น การออกแบบ
และการสร้างทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟ สภาพชีวิตในค่ายเชลยศึก ดา้นการแพทย ์ค่า
ของสงคราม การปฏิบติัการของทางรถไฟ การท้ิงระเบิดและการท าลายทางรถไฟ และเหตุการณ์
หลงัจากสงครามยติุ  (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วดัถ ้ามงักรทอง วดัน้ีสร้างข้ึนในปี 2447 เหตุท่ีไดช่ื้อว่าถ ้ามงักรทองก็เน่ืองจากมีถ ้า
ขนาดเลก็อยูบ่นยอดเขา โดยราวบนัไดข้ึนสู่ถ ้าสร้างเป็นรูปมงักรสองตวัขนาดใหญ่ขนานกนัไปจน
สุดทางท่ีปากถ ้า มีบนัไดทั้งหมด 95 ขั้น ท่ีตรงปากถ ้ามีหินใหญ่ท าเป็นหนา้สิงโตดูน่าเกรงขาม วดั
ถ ้ามงักรทองยงัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายเก่ียวกบัการท าสมาธิลอยตวัในน ้ า ท่ีเรียกกนัว่า “แม่ชี
ลอยน ้า” 

ค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานท่ีฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวิชาทหาร ในเวลาเสร็จส้ินการ
ฝึกจะเปิดเป็นค่ายฝึกส าหรับประชาชนทัว่ไปเขา้ชม พร้อมสนุกกบักิจกรรมทดสอบก าลงัใจของ
ทหารอาทิเช่น การโดดหอสูง การยิงปืน การไต่เชือกขา้มล าน ้ า ชมพื้นท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
และยงัมีท่ีพกัไวบ้ริการ 

อ าเภอไทรโยค  
อุทยานประวติัศาสตร์เมืองสิงห์  หรือ ท่ีนิยมเรียกกนัว่า ปราสาทเมืองสิงห์  เป็น

โบราณสถานท่ีมีศิลปะการก่อสร้างอยูใ่นยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16-18 ผงั
เมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส มีเน้ือท่ีประมาณ 800 กวา่ไร่ ก าแพงเมืองก่อดว้ยศิลาแลงขนาดกวา้ง 880 
เมตร โดยไดรั้บอิทธิพลทางศาสนา และวฒันธรรม จากกมัพูชา ตวัปราสาทลอ้มรอบดว้ยก าแพง
ศิลาแลง คูน ้ า และแนวคนัดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลกัษณะขอมแบบ
บายน ตรงกบัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ของประเทศกมัพชูาท่ีมีลกัษณะช่างทอ้งถ่ินผสมอยู ่อุทยาน
ประวติัศาสตร์เมืองสิงห์ 

หมู่บา้นชา้งไทรโยค ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 บา้นลุ่มผึ้ง ต  าบลลุ่มสุ่ม มีกิจกรรมล่องแพ นัง่ชา้ง
ชมป่ธรรมชาติ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที มีการแสดงชา้งทุกวนั ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น.  

ถ ้ากระแซ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 55 กิโลเมตร ถ ้าน้ีเป็นถ ้าท่ีเคยเป็นท่ีพกัของเชลยศึก
เม่ือคร้ังสร้างเสน้ทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ภายในถ ้ามีพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิประดิษฐาน
อยู่ มองจากปากถ ้ามาท่ีบริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและมองเห็นแม่น ้ าแควน้อยเบ้ือง
ล่าง  

น ้าตกไทรโยคนอ้ย  เดิมเรียก น ้ าตกเขาพงั อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นน ้ าตก
ท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงในจังหวดักาญจนบุรี บริเวณน ้ าตกมีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามร่มร่ืน 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน ้ ามากในอดีตเม่ือพ.ศ.2431 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสบริเวณน ้ าตกไทรโยค 
นอกจากน้ีบริเวณน ้ าตกไทรโยคนอ้ยยงัไดมี้การน าหวัรถจกัรไอน ้ าสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มาตั้ง
ไวเ้พื่อร าลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะท่ีสร้างผา่นบริเวณหนา้น ้าตกเขา้สู่ประเทศพม่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน  แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์เสือในจังหวัด
กาญจนบุรีมีสัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียงนานาชนิดอยูด่ว้ยกนัอย่างอิสระตามธรรมชาติ เช่น เกง้ กวางหมู
ป่า ชะนี นกยงู ไก่ป่า มา้ ควาย แพะ นักท่องเท่ียวจะพบเห็นการอยู่ร่วมกนัของสัตวป่์านานาชนิด
โดยสนัติและเป็นเพื่อนท่ีดีต่อพระและผูค้นทัว่ไป  (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

อ าเภอทองผาภูมิ 
พุน ้ าร้อนหินดาด เดิมเรียกว่า น ้ าพุร้อนกุยมั่ง อยู่ห่างจากตัวเมือง กาญจนบุรี 130 

กิโลเมตร พุน ้ าร้อนหินดาดเป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติริมล าธาร อุณหภูมิประมาณ 45-55 อาศา
เซลเซียส คน้พบโดยทหารญ่ีปุ่นสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2และไดส้ร้างเป็นบ่อซีเมนตข้ึ์น 2 บ่อ เช่ือ
กนัวา่น ้ าแร่จากบ่อน ้าร้อนแห่งน้ี มีสรรพคุณในการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็หลายอยา่ง เช่น โรคเหน็บชา 
ไขขอ้อกัเสบ นกัท่องเท่ียวสามารถลงอาบน ้ าในบ่อไดแ้ละยงัมีล าธารน ้ าเยน็ไหลอยู่ดา้นล่างบ่อน ้ า
ร้อน  

เข่ือนวชิราลงกรณ์  เดิมช่ือ เข่ือนเขาแหลม ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลท่าขนุน ห่างจากตัวเมือง
กาญจนบุรี 153 กิโลเมตร เหนืออ าเภอทองผาภูมิไปประมาณ 6 กิโลเมตร เข่ือนวชิราลงกรณเป็น
เข่ือนหินถมดาดหนา้ดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็สูง 92 เมตร สันเข่ือนกวา้ง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร 
กั้นล าน ้ าแควนอ้ย เป็นเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้าอเนกประสงค ์มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณเหนือ
เข่ือนมีทิวทศัน์สวยงาม นกัท่องเท่ียวสามารถเช่าล่องเรือแพเท่ียวในทะเลสาบเหนือเข่ือนได ้มีแพ
พกัแพล่องมากมาย ส าหรับการล่องเรือชมทิวทศัน์สภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน ้ าและสามารถชม
สวนมะพร้าวกะทิบนเกาะกลางน ้า  

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหว้ยเขยง่และป่าเขาชา้งเผอืก 
มีเน้ือท่ีประมาณ 700,000 ไร่ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายจุด ส าหรับจุดชมวิวทิวทศัน์มี 2 
แห่ง คือ ดอยต่องปะแล เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม มองเห็นน ้ าตกจ๊อกกะด่ินอยู่ไม่ไกล ส่วนเนินกูด
ดอย สามารถน ารถข้ึนไปจอดได ้เป็นจุดชมวิวทิวเขาซบัซอ้นสุดสายตา มองเห็นทะเลสาบเข่ือนวชิ
ราลงกรณและเขาชา้งเผอืกภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในอุทยานฯ และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทางคือ 
น ้ าตกจ๊อกกะด่ิน น ้าตกผาแป น ้ าตกเจด็มิตร ตอ้งติดต่อว่าจา้งเจา้หนา้ท่ีเป็นผูน้ าทาง น ้ าตกเหล่าน้ีอยู่
ในเขตต าบลปิล๊อก ซ่ึงเดิมเป็นเหมืองแร่ดีบุก วลุแฟรม ตั้งอยูพ่รมแดนไทย-พม่า อุดมดว้ยป่าดิบ ปก
คลุมดว้ยหมอกเกือบตลอดทั้งปี 

เหมืองปิลอ็ก  ตั้งอยูใ่นต าบลปิลอ็กซ่ึงอยูห่่างจากอ าเภอทองผาภูมิไปทางทิศตะวนัตก
ประมาณ 70 กิโลเมตร มีการท าเหมืองแร่ดีบุก วุลแฟรมกนัมากบนเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงเป็น
พรมแดนระหวา่งไทยกบัพม่า  (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 
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อ าเภอสังขละบุรี  
เป็นอ าเภอท่ีติดต่อกบัชายแดนพม่า ห่างจากตวัเมืองกาญจนบุรีประมาณ 215 กิโลเมตร 

ไปตามทางหลวงหมายเลข323 เส้นทางน้ีตดัผา่นภูเขาเลียบทะเลสาบเข่ือนวชิราลงกรณ์ จะสามารถ
มองเห็นทศันียภาพทะเลสาบท่ีงดงาม ตวัอ าเภอสงัขละบุรีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีล าน ้ าสามสายมาบรรจบกนั
อนัไดแ้ก่ หว้ยซองกะเลีย หว้ยบีคล่ีและหว้ยรันตี รวมเรียกว่า“สามประสบ” ไหลรวมกนัเป็นแม่น ้ า
แควนอ้ย อ าเภอสังขละบุรีเป็นอ าเภอท่ีมีชาวมอญตั้งบา้นเรือนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก จึงสามารถ
พบเห็นวิถีชีวิตประเพณีเก่าแก่แบบดั้งเดิมของชาวมอญ ณ ท่ีแห่งน้ี 

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ห่างจากตวัเมืองกาญจนบุรีประมาณ 190 กิโลเมตร พื้นท่ี
ครอบคลุมทอ้งท่ีอ าเภอทองผาภูมิและอ าเภอสังขละบุรีป่าเขาและอ่างเก็บน ้ าเข่ือนวชิราลงกรณ   
(เขาแหลม)เป็นตน้น ้ าของแม่น ้ าแควนอ้ย มีพื้นท่ีประมาณ 815 ตารางกิโลเมตร บริเวณอุทยานฯร่ม
ร่ืน มีห้วยกะเต็งเจ็งไหลผ่าน สามารถกางเต็นท์พกัแรมไดแ้ละมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไป
น ้าตกกะเตง็เจง็ 

วดัวงัก์วิเวการามอยู่เลยจากตวัอ าเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวดัจ า
พรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาว
กะเหร่ียงและพม่าท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้น ภายในวิหารท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าประดิษฐานพระพุทธรูปหิน
อ่อนอนังดงามชาวบา้นเรียกกนัวา่ หลวงพอ่ขาว จากวดัวงักว์ิเวการามแยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเป็น
ท่ีตั้งของเจดียแ์บบพุทธคยามีลกัษณะฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนท่ี
เป็นกระดูกน้ิวหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมลด็ขา้วสาร บริเวณใกลเ้จดียมี์ร้านจ าหน่ายสินคา้จากพม่า
หลายร้าน  

ด่านเจดียส์ามองค ์  เขตส้ินสุดชายแดนไทยดา้นทิศตะวนัตก ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหนองลู ก่อน
ถึงตวัอ าเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร จะมีทางแยกดา้นขวาไปด่านเจดียส์ามองค ์เป็นระยะทาง
ประมาณ 18 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางตลอดสาย พระเจดียส์ามองคน้ี์เดิมเรียกว่า หินสามกอง 
นอกจากน้ีด่านเจดียส์ามองคย์งัเป็นช่องทางเดินทพัท่ีส าคญัของไทยและพม่าในอดีต บริเวณด่าน
เจดียส์ามองค ์มีร้านขายสินคา้จากประเทศพม่า นกัท่องเท่ียวสามารถขา้มชายแดนเขา้ไปชมตลาด
พญาตองซู ในเขตประเทศพม่า ชมตลาดชายแดนซ่ึงมีสินคา้ของพม่าจ าหน่าย 

เท่ียวป่าสังขละบุรี  เป็นบริการน าเท่ียวของสถานท่ีพกัในเขตอ าเภอสังขละบุรี โดยจดั
ใหน้กัท่องเท่ียวล่องเรือไปตามล าน ้ าซองกะเลีย แลว้ต่อดว้ยการนัง่ชา้งเท่ียวป่าและล่องแก่ง  

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีพื้นท่ีอยู่ในเขตอ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรีและอ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น  ยอดเขาสูงสุดคือ เขา
ใหญ่ อยูบ่ริเวณตอนกลางของพื้นท่ี เป็นตน้น ้ าของล าธารหลายสาย มีป่าไมห้ลายชนิดประกอบดว้ย
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ทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก            
(ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
อุทยานแห่งชาติเอราวณั เดิมมีช่ือว่า อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น

อุทยานแห่งชาติเอราวณัเน่ืองจากชั้นสูงสุดของน ้ าตกเป็นธรรมชาติท่ีมีลกัษณะคลา้ยหวัชา้งเอราวณั 
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ คือ น ้ าตกเอราวณั  

เข่ือนศรีนครินทร์อยูห่่างจากน ้าตกเอราวณั ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น ้ า
แควใหญ่ เป็นเข่ือนหินถมแกนดินเหนียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยกั้นแม่น ้ าแควใหญ่ เป็นเข่ือน
เอนกประสงคท่ี์อ านวยประโยชน์ทั้งในดา้นการชลประทาน การลดอุทกภยัในลุ่มแม่น ้ าแม่กลอง 
รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า  (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

อ าเภอบ่อพลอย  
อ าเภอบ่อพลอยอยู่ห่างจากตวัเมืองกาญจนบุรีประมาณ 47 กิโลเมตร ในตวัอ าเภอบ่อ

พลอยมีร้านขายพลอยอยู่หลายร้าน พลอยท่ีไดจ้ากการท าเหมืองอุตสาหกรรมไดแ้ก่ พลอยไพลิน 
นิล และบุษราคมั  

สวนสัตวเ์ปิดซาฟารีปาร์คห่างจากตวัเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นสวนสัตวเ์ปิดแห่ง
แรกของกาญจนบุรี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสักบัสตัวน์านาชนิด  

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญัของแม่น ้ าแควใหญ่ ยอด
เขาสูงท่ีสุด คือ เขาหวัโลน้สูงประมาณ 1,170 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง จดัตั้งเป็นเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถานท่ีเหมาะส าหรับการศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง คือ 1.เส้นห้วยล าอีซู 2.เส้นห้วยสะด่อง 3.เส้นทุ่งสลกัพระ และยงัมี
เสน้ทางท่ีสามารถเดินไปชมทิวทศัน์ริมขอบอ่างเกบ็น ้าเข่ือนศรีนครินทร์ หว้ยแม่ละมุ่น 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมบา้นหนองขาว เป็นช่ือต าบลหน่ึงในจงัหวดักาญจนบุรี อยู่ห่าง
จากตวัเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัคงด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งเรียบง่ายในสังคม
เกษตรกรรม สภาพบา้นเรือนแบบไทยสมยัก่อนยงัมีให้เห็นอยู่ทัว่ไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
แบบโบราณยงัคงไดรั้บการสืบทอดกนัมาชา้นาน 

โฮมสเตยบ์า้นเขาเหล็กบา้นเขาเหล็กเป็นหมู่บา้น ชาวกะเหร่ียงเล็ก ๆ อยู่ในต าบลเขา
โจด อ าเภอศรีสวสัด์ิ เป็นหมู่บา้นอยู่ใจกลางหุบเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ มี
ธรรมชาติสวยงาม ชาวบา้น ส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ และหาของป่ามีความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย โดย
อาศยัธรรมชาติเป็นหลกั มีประเพณีวฒันธรรมของชาวกะเหร่ียง ท่ียดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ไร่คุณมน ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย ห่างจากตวัเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 

35 กิโลเมตร เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน สวนผกัปลอดสารพิษและโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์
นานาชนิด อาทิ น ้ านมขา้วโพด น ้ าผกั กลว้ย/ขนุนอบแห้ง กระยาสารทเคลือบน ้ าผกั อาหารชีวจิต
บนพื้นท่ี 150 ไร่ ดว้ยเคร่ืองจกัรอนัทนัสมยั สร้างอาชีพให้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน สามารถเขา้ชมสวน
เกษตร ชมขั้นตอนการผลิตไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและเลือกซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆได ้

สวนอรอนงคช์วนชม ตั้งอยูต่รงขา้มอนามยัตลาดเขต อ าเภอพนมทวน ห่างจากตวัเมือง
กาญจนบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามถนนสายกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324) 
เป็นสวนเพาะพนัธ์ุตน้ชวนชมท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวดักาญจนบุรี บนพื้นท่ี 40 ไร่ มีชวนชม
หลากหลายพนัธ์ุใหด้อกชวนชมสีสันสดสวยงาม  (ศุภาสินี บุญท าดี, 2553) 

วฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่น 
ร าเหย่ย เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษ

มาแลว้ จะเล่นกนัในเทศกาลตรุษสงกรานต ์ปีใหม่ เป็นตน้ 
เทศกาลงานประเพณี   
งานวนัอาบน ้ าแร่แช่น ้ าตก จดัข้ึนบริเวณพุน ้ าร้อนหินดาด หมู่ 5 ต าบลหินดาด อ าเภอ

ทองผาภูมิ ในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน ภายในงานมีกิจกรรมออกร้านผลิตผลและผลิตภณัฑท์างการ
เกษตร นิทรรศการการท่องเท่ียวของอ าเภอทองผาภูมิ นกัท่องเท่ียวยงัจะไดอ้าบน ้ าแร่ท่ีพุน ้ าร้อนหิน
ดาดและเท่ียวชมความงามของน ้าตกผาดาด 

งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ จดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน ท่ีบริเวณ
ถนนสองแคว ริมน ้ าหน้าเมืองกาญจนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบา้น การแสดง
มหกรรมลูกทุ่ง นิทรรศการทางวิชาการเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ม่น ้ าล าคลอง และการแข่งขนักีฬาทาง
น ้ างานสัปดาห์สะพานขา้มแม่น ้ าแคว จดัข้ึนทุกปีบริเวณสะพานขา้มแม่น ้ าแคว ในราวปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงตน้เดือนธันวาคม เพื่อร าลึกถึงความส าคญัของการสร้างทางรถไฟสายมรณะและ
สะพานขา้มแม่น ้าแคว ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

กล่าวโดยสรุป  คือ  จงัหวดักาญจนบุรี เป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยร์วมของการท่องเท่ียว มี
แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่มากมาย เป็นจังหวดัท่ีมีนักท่องเท่ียวสนใจท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวอยูเ่ป็นจ านวนมาก  ประชากรมีจ านวนมากซ่ึงหมายถึงประชากรต่างพื้นท่ีท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั  
เน่ืองจากจงัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีติดชายแดนประเทศเพื่อนบา้น จึงมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปเขา้มาช่วย
พฒันาจงัหวดักาญจนบุรีใหเ้ติบโตในทุกๆ ดา้น 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ตฤณ  พร้ิงประเสริฐ (2553) ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใส

การใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร และ 2) เพื่อ
ศึกษาความส าคญัของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสารของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ผลการวิจยัพบว่า 1) 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากประเทศยโุรป  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21-30 
ปี การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ โสด อาชีพนกัเรียนและนกัศึกษา มีรายได ้301 – 600 USD และ 
201 – 410 EUR 2) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การท่องเท่ียวและพกัผอ่น  โดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต  3) ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของนักท่องเท่ียว พบว่า ดา้นการเมือง ด้านสังคม ดา้นเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจตามล าดบั 4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์
บริเวณถนนขา้วสาร  เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการและการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑปั์จจยัดา้นการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการท างาน  ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 5) ความพึงพอใจในการเลือกใชท่ี้พกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณถนนขา้วสาร
โดยภาพรวมพบวา่ มีความพอใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดจ านวน  2  ปัจจยัและมากจ านวน 4 ปัจจยัและ 6) เม่ือวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์บริเวณ
ถนนขา้วสาร 

กิตติคุณ  โรจน์บวรวิทยา (2553) ท าการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การตลาดการประกอบ
การตลาดนดัหนองหอย ต าบลวงักพ์ง  อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า
กลยุทธ์ท่ีเจา้ของตลาดนัดไดน้ ามาใชด้งัน้ี  คือกลยุทธ์สร้างความแตกต่างการออกแบบสถานท่ี กล
ยุทธ์การก าหนดร้านคา้  โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขาย   
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดช่วงเทศการส าคญั เป็นการเพิ่มผลประกอบการ  กลยุทธ์แข่งขนักบั
คู่แข่งขนัเม่ือเกิดมีคู่แข่งขนัข้ึน  การบริหารจดัการตลาดนดัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งตลาด
นัดหนองหอยท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี  ปัญหาท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการตลาดนัดคือ  ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีผนัผวนเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ปัญหาของการเขา้มามีบทบาทของธุรกิจคา้ปลีกขา้ม
ชาติขนาดใหญ่  ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการตลาดนดั   
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การประกอบการตลาดนดั  ท าเลท่ีตั้งเป็นส่ิงส าคญัในการประสบความส าเร็จของการ
ประกอบกิจการตลาดนัด  เร่ืองของท่ีดิน  ถา้เป็นท่ีดินส่วนตวัไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ีดิน  ก็ไดเ้ปรียบ
คู่แข่งขนัและยงัส่งผลในการคืนทุนเร็วข้ึน 

ศุภาสินี   บุญท าดี (2553)  ท าการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการ
แพเธคในจงัหวดักาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบว่า กลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการแพเธคไดน้ ามาใชด้งัน้ีคือ 
กลยุทธ์ทางการตลาด 8Ps’ คือ ผลิตภณัฑ์  ราคา  สถานท่ีขาย  การส่งเสริมการขาย  บุคลากร  
ลกัษณะทางกายภาพ  กระบวนการ  และผลิตภาพ  พบว่าปัญหาท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการแพเธค  
คือ  ภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน  ปัญหาทางมลภาวะทางเสียง  ปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหา
อาชญากรรม  ปัญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด  การพนนั  เป็นตน้  จากผลการศึกษาพบว่า 
การประกอบธุรกิจแพเธคในจงัหวดักาญจนบุรีสามารถท ารายไดใ้ห้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน และ
จงัหวดักาญจนบุรี เป็นอย่างมาก โดยมีผลประกอบการท่ีดี รวมถึงจ านวนผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ
การท่องเท่ียวล่องแพเพิ่มมากข้ึน  หน่วยงานรัฐและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรจดัเวทีสัมมนา  เพื่อ
รับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน  พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ  และแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ  นอกจากนั้นจากการศึกษาสามารถทราบถึงกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการไดน้ ามาใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจแพเธคในจงัหวดักาญจนบุรีใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

วงศปิ์ติ พิทกัษากลูเกษม (2549) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาตามองคป์ระกอบ 5 ดา้นคือ ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการ
ภายใน ดา้นการเงิน ดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ และดา้นอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจมากกว่า 5 ปี มีจ านวนพนกังาน 1-5 คน จ านวนหอ้งพกั 10-
30 หอ้ง ลูกคา้หลกัเป็นชาวต่างชาติ และมียอดขายและก าไรสุทธิไม่เกิน 1 ลา้นบาทและ 5 แสนบาท
ต่อปี ตามล าดบั ความส าเร็จในภาพรวมของธุรกิจอยูใ่นระดบัปานกลางและพบว่า ดา้นการเงิน ดา้น
กระบวนการภายใน ดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ และดา้นลูกคา้ มีความส าเร็จระดบัปานกลาง
ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีความส าเร็จในระดบัมาก โดยมีปัจจยัเร่ืองการรักษาความปลอดภยัให้แก่ลูกคา้
จ านวนพนกังานเหมาะสม การปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน พนกังานมีความช านาญ สามารถรักษา
พนกังานท่ีดีไวไ้ด ้ การให้บริการท่ีรวดเร็ว การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ไม่มีขอ้ร้องเรียนจาก
ชุมชนหรือสังคม เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ มีความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร มีหน้ีสูญนอ้ย และ
จ านวนลูกคา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน เป็นปัจจยัท่ีประสบความส าเร็จในระดบัมาก ส่วนปัจจยัเร่ือง การ
แข่งขนัดา้นราคา จ านวนคู่แข่งเพิ่มสูงข้ึน และจ านวนหอ้งพกัท่ีจ ากดั เป็นปัจจยัท่ีธุรกิจเกสตเ์ฮาส์
ประสบปัญหามากท่ีสุด 
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โกศล วชัโรทน (2542) ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมประเภทเกสต์เฮาส์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในการเลือกใชบ้ริการ
เกสต์เฮาส์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศท่ีใชบ้ริการท่ีพกัแรมประเภทเกสต์เฮาส์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเกสทเ์ฮาส์ ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าเงินท่ีจ่าย การ
ประหยดัค่าใชจ่้ายและความชอบในบรรยากาศแบบเกสทเ์ฮาส์มากกว่าเหตุผลอ่ืนๆ ตามล าดบั และ
เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเกสทเ์ฮาส์ท่ีพกัอยูใ่นขณะนั้น พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เลือกพกัเพราะเห็นว่า อตัราค่าห้องพกัเหมาะสม สามารถจ่ายได ้ ความสะอาดและการไดรั้บ
ค าแนะน าจากเพื่อนหรือผูอ่ื้นท่ีรู้จกัหรือเคยใชบ้ริการเกสท์เฮาส์นั้นมาก่อนมากกว่าเหตุผลอ่ืนๆ
ตามล าดบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในการ
เลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมประเภทเกสทเ์ฮาส์มากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ ความ
สะอาดของเกสทเ์ฮาส์ และความปลอดภยัภายในเกสทเ์ฮาส์ รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ การ
แสดงราคาห้องพกัไวช้ดัเจน และการมีห้องพกัท่ีแน่นอนและต่อรองไม่ได ้ ปัจจยัดา้นการบริการ
ไดแ้ก่ ความสุภาพและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน และการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ การใหบ้ริการตูนิ้รภยั และการใหบ้ริการหอ้งอาหาร ปัจจยั
ดา้นสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของเกสทเ์ฮาส์ และการท่ีเกสทเ์ฮาส์เปิดใหบ้ริการมานานแลว้ และ
ปัจจยัดา้นวสัดุส่ือสาร ไดแ้ก่ การแนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว และค าบอกเล่าปากต่อปาก ส าหรับ
ปัญหาท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พบในระหว่างพกัแรมในเกสทเ์ฮาส์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
ไดแ้ก่ การไม่มีกระดาษช าระไวบ้ริการในหอ้งน ้ า คนขบัรถแทก็ซ่ีหรือตุ๊กๆ สร้างความร าคาญเม่ือ
มาถึงสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง และคนขบัรถแท๊กซ่ีหรือตุ๊กๆ พยายามชกัชวนใหไ้ปพกั
เกสทเ์ฮาส์หรือโรงแรมอ่ืนท่ีไม่ตอ้งการ 

จากการคน้ควา้ศึกษา แนวคิด ขอ้มูลตลอดจนงานวิจัยวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้ิจัย
สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตเ์ป็นแนวทางในการจดัท ารูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  ก าหนดงานวิจยัไดว้า่ ควรจะมีขอบเขตอยา่งไร ความรู้ ความเขา้ใจท่ี
ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม จะช่วยใหผู้ว้ิจยัมองเห็นภาพรวมของการวิจยั เพื่อก าหนดกรอบใน
การศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งค  าถาม การเก็บขอ้มูลจาการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
จะช่วยใหผู้ว้ิจยัมัน่ใจไดม้ากข้ึน วา่ขอ้มูล ความรู้ท่ีไดท้บทวนไปนั้น มีความแม่นย  ามากนอ้ยเพียงไร 
ทั้งน้ี เพื่อขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงซ่ึงน าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งแม่นย  า และน่าเช่ือถือไดม้าก
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ท่ีสุดโดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจนงานวิจยัทุกฉบบัจะเป็น
ขอ้มูลอยา่งดีท่ีผูว้ิจยัสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
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บทที่  3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใชว้ิธี 

ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ของ
มนุษย ์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ท่ีชีวิตบุคคลไดป้ระสบมา มุ่งท าความเขา้ใจความหมายประสบการณ์
ชีวิตท่ีบุคคลไดป้ระสบมาเป็นหลกั (ชาย โพธิสิตา 2549) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม
โดยตรงเป็นหลกั  ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเป็นหลกั   นอกจากน้ียงัศึกษาจากเอกสาร  ขอ้มูลทางวิชาการ  
สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงัน้ี 

1. การเลือกพื้นท่ี  และประชากร 
2. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3. วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
7. ระยะเวลาของการวิจยั 

 
กำรเลอืกพืน้ที ่และประชำกร 

ส าหรับขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความส าคญัในการเลือกพื้นท่ีศึกษาท่ี
เกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  เน่ืองดว้ยเป็นเขตท่ีมีการประกอบ
ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์มากท่ีสุด  เป็นจุดท่ีมีการรวมตวักนัของผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์หลายรูปแบบ  มี
ปัญหาในการประกอบการมากกวา่เขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในจงัหวดักาญจนบุรี  เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง 

เป้าหมายของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 
1.  เจา้ของประกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ จ านวน  5  คน 
2. พนกังานลูกจา้งของสถานประกอบการเกสตเ์ฮาส์ จ านวน  10  คน 
3. ผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการเกสตเ์ฮาส์  จ  านวน  10  คน 
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พื้นท่ีส ารวจเกสตเ์ฮาส์ท่ีไดรั้บความนิยม มีจ านวนนกัท่องเท่ียวและผูม้าใชบ้ริการมาก
เป็น 5 อนัดบัแรกของพื้นท่ีบริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี จากการท่องเท่ียว
จงัหวดักาญจนุรีร่วมกบัส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักาญจนบุรี  จดัท าหนังสือรายช่ือ     
ท่ีพกัในจังหวดักาญจนบุรี โรงแรม รีสอร์ท และเกสต์เฮาส์ ในตัวเมือง ใจกลางเมือง จังหวดั
กาญจนบุรี 

ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เจา้ของประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  พนกังานลูกจา้ง  และผูบ้ริโภคหรือ
นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใช้บริการเกสต์เฮาส์  ขอ้มูลท่ีจากการสัมภาษณ์ของเกสต์เฮาส์แต่ละแห่ง       
เป็นขอ้มูลท่ีมีความคลา้ยคลึงกัน  และสามารถน ามาตอบประเด็นปัญหาและวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยัได้อย่างชัดเจน เกิดการอ่ิมตวัของขอ้มูล จึงเลือกท่ีจะสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 
ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา 

 
ขั้นตอนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลนั้นผูว้ิจยัไดมี้ขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  โดยในช่วงแรกของการรวบรวมข้อมูลนั้ นมาจาก

หนงัสือ  วิทยานิพนธ์  เวบ็ไซต ์ เพื่อศึกษาแนวทางในการวิจยั 
2. การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามรอบแรกเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
3. ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม จากการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามคร้ังแรก 
4. การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามเพิ่มเติม 

 
วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล “รูปแบบและ 
กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี” มีดงัน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวม
ขอ้มูลพื้นฐานในการท าวิจยั เช่น เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หอ้งสมุด สถาบนั ศูนย์
หนงัสือ และเวบ็ไซดต่์าง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการวิจยัใหม้ากท่ีสุด 

2. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเลือกสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั       
โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งทางทฤษฎีแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เป็น
หลกัการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล  โดยอาศยัการแนะน าของผูใ้หข้อ้มูลท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลไปแลว้ต่อ ๆ กนั วิธีน้ี
จะท าใหไ้ดข้อ้มูลเน้ือหาตรงตามลกัษณะท่ีเราตอ้งการศึกษา  อีกทั้งช่วยท าใหผู้ว้ิจยัเก็บขอ้มูลไดง่้าย
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และสะดวกข้ึนจากการแนะน าโดยสามารถอา้งถึงผูแ้นะน าได ้นอกจากน้ีในระหว่างการเก็บขอ้มูล
ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสงัเกตโดยการสงัเกตมีสองประเภท  คือ 

2.1 การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant) คือการสังเกตท่ีผูว้ิจยัเฝ้าสังเกต
อยูว่งนอก  ไม่เขา้ไปร่วมในกิจกรรมท่ีท าอยู ่ขอ้ดีของวิธีการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  มกัใชใ้นการ
เร่ิมตน้เก็บขอ้มูล ท าไดง่้าย ไม่ตอ้งเสียเวลาให้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มศึกษาเพราะมีบทบาทเป็น
คนนอก ท าใหมี้โอกาสเกิดอารมณ์ร่วมนอ้ย  เกบ็ขอ้มูลในระยะเวลาสั้นและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ย
กว่าวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ขอ้จ ากดัของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ถา้ผูส้ังเกตรู้ว่าถูก
สังเกต อาจท าใหไ้ม่แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นธรรมชาติออกมา ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ละเอียดหรือสมบูรณ์เท่า
วิธีการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

ผูว้ิจัยได้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการภาคสนาม เพื่อสังเกต
พฤติกรรมเหตุการณ์ เพื่อหาความสัมพนัธ์และความหมายของปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในภาพรวม
การสงัเกตมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.2 การสัมภาษณ์ (Interview)  การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาใช้
ประกอบในการวิจยั การสัมภาษณ์ถือเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)  โดยเลือกใชต้ามความเหมาะสมตามลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูล
ดงัน้ี 

การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview)  เป็นวิธีการท่ีผูศึ้กษาวิจยั
ใชม้ากท่ีสุดในการวิจยัคร้ังน้ี โดยเลือกใชก้บักลุ่มให้ขอ้มูลท่ีเป็นพนักงานบริการเกตส์เฮาส์ท่ีให้
ความร่วมมือ  โดยการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง พูดคุยเก่ียวกับเร่ืองทัว่ ๆ ไป และ โน้มน้าวเขา้สู่
ประเด็นท่ีผูศึ้กษาวิจยัมีความสนใจควบคู่ไปกบัการสังเกตการณ์  เพื่อเป็นการสร้างความผอ่นคลาย 
คลายกงัวลของพนักงานและเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัจะเตรียมค าถามแนว
กวา้ง ๆ ไว ้โดยใช้ค  าถามท่ีก าหนดข้ึนเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์  การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีละเอียดลึกซ้ึง  เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกวา้ง       
ไม่จ ากดัค าตอบบางคร้ัง    จึงเรียกว่า การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เน่ืองจากเป็นการสัมภาษณ์
ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ท่ีมีจุดความ
สนใจเฉพาะ เรียกว่า การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล     (In-Depth  Interview)  เป็นการซกัถามพดูคุยกนัระหว่างผูส้ัมภาษณ์และ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกลว้งค าตอบอย่างละเอียดถ่ีถว้น การถามนอกจากจะให้อธิบาย
แลว้ จะตอ้งถามถึงเหตุผลดว้ย  โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ 
ความตอ้งการ ความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพในลกัษณะต่าง ๆ ขอ้ดีของวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
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เป็นวิธีการท่ีท าให้ผูส้ัมภาษณ์ไดพู้ดคุยอย่างละเอียด และลึกในหัวขอ้เฉพาะท่ีตอ้งการ เป็นการ
ติดต่อส่ือสารโดยตรง สามารถท าให้เขา้ใจในขอ้มูลระหว่างกนัและกนัไดดี้ ถา้มีความเขา้ใจผิดก็
สามารถแกไ้ขไดท้นัที  มีลกัษณะยืดหยุน่ไดม้าก  สามารถดดัแปลงและแกไ้ขค าถามจนกว่าผูต้อบ
จะเขา้ใจค าถาม  ขณะท่ีท าการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัสามารถใชว้ิธีการสังเกตไปดว้ยไดว้่าผูต้อบมีความ
จริงใจกับการตอบหรือไม่ ส าหรับข้อจ ากัดของวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คือ ถ้าผูว้ิจัยมี
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัผูถู้กสัมภาษณ์ และความไวว้างใจ อาจมีผลต่อการให้ขอ้มูล การท่ีผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไม่สนในมติของเวลา อาจหลงลืมเล่าบางอยา่ง ท าให้ผูศึ้กษาวิจยัจะตอ้งท าการบนัทึกและ
ทบทวนเน้ือหาเพื่อให้แน่ใจว่าส่ิงท่ีไดรั้บในระหว่างการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการไดค้  าตอบ
เพียงพอต่อผูศึ้กษาวิจยัหรือไม่ ส่ิงท่ีส าคญัระหว่างการสัมภาษณ์ คือไม่ใส่ความคิดของตนเองลงไป
ในความคิดของผูถู้กสมัภาษณ์นั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์นั้นจะเช่ือถือไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัการ
ให้ความร่วมมือ และความเต็มใจของผูถู้กสัมภาษณ์ ความส าเร็จในการเก็บขอ้มูลวิธีน้ีข้ึนอยู่กบั
ความสามารถของผูส้ัมภาษณ์ นอกจากน้ีการสัมภาษณ์ข้ึนอยูก่บัสภาพทางอารมณ์ อาจส่งผลใหเ้กิด
การบิดเบือนได้  การสัมภาษณ์บางคร้ังข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจทนัทีทนัใดและความจ าของผูถู้ก
สัมภาษณ์ ท าให้ขอ้มูลอาจผิดพลาดได้ นอกจากน้ีผูศึ้กษาวิจัยยงัได้ใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
สมัภาษณ์ ดงัน้ี 

1.  กำรเตรียมกำรสัมภำษณ์ 
1.1  ศึกษาขอ้มูล เก่ียวกบัความเป็นมาและการด าเนินการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ 

เพื่อเตรียมตวัในการสมัภาษณ์ เป็นแนวค าถามท่ีจะใชต้อบค าถาม การเกิดข้ึน การบริหารจดัการ การ
เปล่ียนแปลงรวมถึงปัญหาและการแกไ้ขของการประกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 

1.2 การวางแผนการสัมภาษณ์  โดยวิจยัเป็นผูก้  าหนดแนวค าถามเพื่อใช้ในการ
สมัภาษณ์  การสมัภาษณ์คร้ังน้ี ก าหนดเวลาในการสมัภาษณ์ไวร้ะหวา่ง เดือนสิงหาคม 2555 – เดือน
ธนัวาคม 2555 พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์การจด บนัทึก ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

1.3 การเร่ิมสมัภาษณ์ 
1.3.1 แนะน าตนเองเพื่อให้ผูใ้ห้ข้อมูลมีความไวใ้จและเช่ือใจจึงเป็นต้อง

แนะน าตวัของผูส้มัภาษณ์เพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลเกิดความไวว้างใจ 
1.3.2 สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกนัเอง  โดยถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

ให้บริการ   การมาใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวมีมากนอ้ยเพียงใด เพื่อให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความรู้สึก 
วา่ไม่ไดเ้สียเวลาในการใหข้อ้มูลกบัผูท่ี้ศึกษาวิจยั 
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1.3.3 บอกวตัถุประสงค์ในการสัมภาษณ์  ถ้าต้องจดบันทึกหรือใช้เคร่ือง
บนัทึกเสียงตอ้งแจง้ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ก่อนด าเนินการ 

1.4  การสัมภาษณ์จริง เป็นขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคญัโดยผูศึ้กษาวิจยัเตรียมตวัดงัน้ี 
1.4.1 ใชแ้นวค าถาม (Interview Guide)  ท่ีผูศึ้กษาวิจยัไดเ้ตรียมมา (แนวค าถาม

รายการหวัขอ้ ค  าถามท่ีนกัวิจยัสร้างข้ึนและจดัล าดบัไว)้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ 
1.4.2 ฟังอยา่งตั้งใจ ใส่ใจ และป้อนค าถามเหมาะสมกบัเวลา 
1.4.3 เปิดโอกาสใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ไดเ้ป็นผูถ้ามบา้ง (Two Ways)  
1.4.4 ในบางคร้ังตอ้งมองไม่เห็นบา้ง (Expressing Cultural lgnotance) 

1.5 การบนัทึกขอ้มูล และการส้ินสุดการสัมภาษณ์  หลกัในการท าบนัทึกให้รีบท า
การบนัทึกให้สมบูรณ์หลงัจากการสัมภาษณ์เสร็จส้ิน พร้อมทั้งกล่าวค าขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูท่ี้
ถูกสมัภาษณ์ทุกคนดว้ยความสุภาพเพื่อสอบถามขอ้มูลในคร้ังต่อไปได ้
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   

1. ตวัผูว้ิจยัท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นท่ี เช่น ร่างกาย แนวค าถาม เพื่อไดรั้บ
ค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง การรู้ถึงบริบทผูท่ี้ให้ขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งท าการศึกษาก่อน
เขา้ไปสมัภาษณ์ เช่น ฐานะทางสงัคมของผูท่ี้ใหข้อ้มูล 

2. เคร่ืองบนัทึกเสียง ถือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูศึ้กษาวิจยั ก่อนด าเนินการ
สมัภาษณ์ผูว้ิจยัตอ้งขออนุญาตผูใ้หส้มัภาษณ์ก่อน 

3. กลอ้งถ่ายรูป เป็นส่ิงจ าเป็นในการศึกษาวิจยั เพื่อช่วยให้การน าเสนอขอ้มูลของผู ้
ศึกษาวิจยัน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

4. สมุดจดบนัทึก/ปากกา 
5. แนวค าถามเร่ืองรูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์

บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัากาญจนบุรี โดยใช้ค  าถามท่ีเขา้ใจง่าย หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่
เขา้ใจค าถาม หรือตอบไม่ตรงค าถาม ผูว้ิจ ัยจะตั้ งค  าถามใหม่ที่ท  าให้เขา้ใจง่ายข้ึน เพื่อให้
รับทราบขอ้มูลท่ีมากข้ึน 
 
กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 

ผูศึ้กษาวิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลหลงัจากท่ีเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนส าคญัในการท าวิจยัคือ การ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลท่ีใชก้นัมากในการวิจยัเชิงคุณภาพ 
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คือ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)  โดยแบ่งเป็น (Miles and Huberman 1994 ; 
สุภางค ์จนัทวานิช 2540 ; Graneheim 2004) 

1.  การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation)  คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่  วิธีการตรวจสอบของขอ้มูลนั้น จะตอ้งตรวจสอบแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง 
ไดแ้ก่ เวลา สถานท่ี และบุคคล 

1.1 การตรวจสอบแหล่งเวลา  หมายถึง  การตรวจสอบขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีต่างกนั 
เพื่อให้ทราบว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บในช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นเหมือนกนัหรือไม่ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้
ระยะเวลา  3  ช่วง  คือ เดือนพฤษภาคม 2555   เดือนธนัวาคม 2555 และเดือนเมษายน 2556   

1.2 การตรวจสอบสถานท่ี  หมายถึง  ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนั จะเหมือนกนัหรือไม่ 
1.3 การตรวจสอบบุคคล  หมายถึง ถ้าบุคคลผู ้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะ

เหมือนเดิมหรือไม่  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์บุคคล ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  พนกังาน
ลูกจา้งของสถานประกอบการ และผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation)  คือการตรวจสอบว่า
ผูว้ิจยัแต่ละคนจะไดข้อ้มูลต่างกนัอย่างไร  แทนการใชผู้ว้ิจยัคนเดียวกนัทั้งหมด ซ่ึงจะสร้างความ
แน่ใจไดดี้กวา่ผูว้ิจยัเพียงคนเดียว 

3.  การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผูว้ิจยั
สามารถใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมตีความขอ้มูลแตกต่างกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงอาจท าได้
ง่ายกว่าถา้ยงัอยูใ่นระดบัสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ
สร้างขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละอยา่ง การตรวจสอบสามเสา้ดา้นทฤษฎีน้ีเป็นการตรวจสอบท่ีท าไดย้าก
กวา่การตรวจสอบดา้นอ่ืน ๆ  

4. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชก้ารสังเกตควบคู่กบั
การซักถามพร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั หรืออาจซักถามผูใ้ห้ขอ้มูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าขอ้สรุปนั้ น
เท่ียงตรงตามตามความเป็นจริงไม่  แลว้จึงแกไ้ขเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีภาคสนามมาในแต่ละ

คร้ัง มาจดัล าดบัเหตุการณ์ เรียบเรียง เพื่อพรรณนาวิเคราะห์ ส าหรับขอ้มูลส่วนใดท่ียงับกพร่อง ผู ้
ศึกษาวิจยัไดท้  าการเกบ็เพิ่มเติมในระยะท่ีสองและสามโดยขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการดงัน้ี 

1. สรุปประเด็นส าคญัโดยตอบค าถาม การเกิดข้ึนของกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
ประกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ 

2. เรียบเรียงขอ้มูลต่าง ๆ และหาขอ้มูลเพิ่มเติม และเขียนในเชิงพรรณนาวิเคราะห์
จากนั้นผูศึ้กษาวิจยัด าเนินการปรึกษาท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้การเขียนพรรณนาถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

3. น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาแก้ไข และลงพื้นท่ีเพิ่มเติม ผูศึ้กษาวิจัย
พบว่ามีขอ้บกพร่อง ตอ้งลงพื้นท่ีอีกคร้ัง สังเกตลกัษณะการบริหารจดัการ และการประกอบการ
ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์อยา่งละเอียด เพื่อน าขอ้มูลมาเพิ่มเติมและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
ระยะเวลำของกำรวจิัย 
ตารางท่ี 3  แสดงระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

รำยละเอยีด/
ระยะเวลำ 

 

พฤษภำคม 55 กนัยำยน 55 ธันวำคม  55 มกรำคม 56 เมษำยน  56 

1. ก าหนดหัวขอ้
การวจิยั 

     

2. คน้ควา้/รวบรวม
เอกสาร 

     

3. วางแผนการ
สมัภาษณ์ 

     

4. ลงพื้นท่ีศึกษา      
5. รวบรวมขอ้มูล/
วเิคราะห์ 

     

6. สรุปผลการวจิยั      
7. จดัท ารูปเล่ม
งานวจิยั 

     

วิธีด าเนินการตามท่ีกล่าวมาท าให้ผูศึ้กษาวิจยั รวมทั้งขอ้มูลพื้นฐาน และค าตอบของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลเหล่าน้ีท าให้ผูว้ิจยัสามารถศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์
เฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและน าเสนอ
แนวทางแกไ้ขในประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์  รวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่ผล
ของการวิจยัเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ดงัจะไดก้ล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์
บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยัใชว้ิธีการ
สัมภาษณ์แบบระดบัลึก  โดยใชล้กัษณะค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง รายละเอียดของค าถาม
เกี่ยวกบักลยทุธ์ทางการตลาดและการด าเนินงานของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา         
อ  าเภอเมือง   จงัหวดักาญจนบุรี  และผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูว้ิจยัยงัไดใ้ชก้ารสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
เพื ่อศึกษาถึงรูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณ          
โคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบการสัมภาษณ์
ขอ้มูลน าเสนอในคร้ังน้ี  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  3  ส่วน ดงัน้ี 
 1. ความเป็นมาของเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 
 2. รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริเวณ        
โคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 
 3. ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์  และแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา 
 
1. ความเป็นมาของเกสต์เฮาส์บริเวณโค้งประปา  อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุรี 
 การเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจของ เกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี
จากการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจเกสต์เฮาส์ตั้ งอยู่ ถนนแม่น ้ าแคว  ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี  เร่ิมตน้เม่ือ 30 ปีท่ีแลว้บริเวณนั้นยงัเป็นท่ีว่างเปล่าท่ีมีแต่บา้นเรือนของชาวบา้น 
ปลูกอยูเ่รียงรายกนัไม่ก่ีหลงัคาเรือน อยูห่่างจากใจกลางเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร  สาเหตุท่ีเรียกว่า
โคง้ประปา เพราะมีการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาจงัหวดักาญจนบุรีไดม้าเช่าและตั้งเป็นท่ีท าการ
ประปาส่วนภูมิภาคจนถึงปัจจุบัน ถนนเส้นน้ีเป็นเส้นทางท่ีชาวต่างชาติใช้ผ่านไปยงัสุสาน
สัมพนัธมิตร จึงมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาตลอดทั้งเส้นทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีป้ายุง่ กบันายไฮ ้ ชาวจงัหวดักาญจนบุรี ไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมท าธุรกิจหอ้งเช่า
โดยมีลกัษณะเป็นตึกแถวชั้นคร่ึงให้บริการแก่นักท่องเท่ียว เร่ิมมีนักท่องเท่ียวมาใชบ้ริการเขา้พกั
เป็นจ านวนมากจนกลายเป็นแหล่งธุรกิจการคา้  มีทั้งบาร์เบียร์  ห้องแถวตึกไม ้และเร่ิมมีเกสตเ์ฮาส์ 
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการห้องพกัแบ่งออกเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากยุโรป  
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อเมริกา ออสเตรีย ร้อยละ 15 เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย และอีกร้อยละ 5 เป็นนกัท่องเท่ียวแถบเอเชีย 
ไดแ้ก่ เกาหลี  ไตห้วนั ญ่ีปุ่น เป็นตน้  ในช่วงฤดูกาลการท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรีเร่ิมตน้
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน 
 ปัจจุบันบริเวณโคง้ประปา ถนนสายธุรกิจของชาวจังหวดักาญจนบุรีได้เกิดธุรกิจ     
เกสตเ์ฮาส์ข้ึนเป็นจ านวนมากอยู่ห่างจากตวัเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร  ตลอดทั้งถนนเส้นทางยาว          
ไปอีกเกือบ 10 กิโลเมตรท่ีเป็นบริเวณย่านชุมชนไดมี้ช่ือเรียกถนนเส้นต่าง ๆ เช่นถนนอเมริกา    
ถนนองักฤษ  ถนนเยอรมนั ถนนบงัคลาเทศ เป็นตน้ หรือท่ีทุกคนยงันิยมเรียกว่าซอยนัน่เอง และ  
อีกช่ือท่ีถูกเรียกกนัมากคือ  “ถนนขา้วสารเมืองกาญจน์” และเกสต์เฮาส์ในบริเวณโคง้ประปา   
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี เป็นทั้งธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่มีจ านวนถึง 34 เกสตเ์ฮาส์ 
(ท.ท.ท. 2555)จึงถือเป็นธุรกิจการท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดักาญจนบุรี ผูป้ระกอบการเกิดการ
แข่งขนัในธุรกิจ  
   ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณ
โคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   มีมานานแลว้ ในซอยหีบอ้อยเป็นท่ีดังเดิมเก่าแก่ มีประมาณ 3- 4 ท่ี ตั้งแต่ปี 
2532 ก่อนท่ีจะตั้งเป็นอะเมซ่ิงธุรกิจครอบครัว เร่ิมท ากบัคุณป้า 2 คน โดยมีพื้นท่ีเป็นของ
ตวัเอง จ านวน 8 ไร่ เกิดน ้ าท่วมเม่ือปี 2539 ก็เกิดการย  ้าแยพ่อสมควรตอ้งหาเงินลงทุนใหม่มี
บางส่วนท่ีตอ้งกูแ้บงค ์ประมาณ 5 แสน ของเดิมท่ีมีอยู่บา้งก็เอามาลงทุนและท าทุนส ารอง 
แ ต่ ก่ อ น ท่ี น้ี มี ข น า ด เ ล็ ก  แ ล ะ ม า เ ร่ิ ม ม า ปี  2 5 5 3  ถึ ง มี ห้ อ ง พัก ถึ ง  5 3  ห้ อ ง                            
(รัชฤกธ์ิ   พงัคานนท ์2555) 
   ประวติัคร่าวๆนะ แต่ก่อนเป็นท่ีดินว่างเปล่า และมาพฒันาข้ึนประมาณ 24 ปีท่ี
แลว้ไม่ใช่ท่ีดงัเดิมและไม่ใช่ธุรกิจดงัเดิมของครอบครัว เป็นธุรกิจท่ีท าข้ึนมาใหม่ ก่อนหนา้น้ี
ผมเคยท ารับเหมาก่อสร้างมาก่อนและก็ไปท าท่ีเกาะเสม็ดเป็นประเภทเดียวกนัคือบงักะโล
และร้านอาหาร และหลงัจากไม่นานผมก็ยา้ยฐานจากเกาะเสม็ดมาท่ีน้ีเลย เงินลงทุนก็มีการ
หยบิยมืจากญาติพี่นอ้งบา้ง ประมาณ 5 ลา้นบาท   (ศรพล  วิบูลบณัฑิตยกิจ  2555) 
   ก่อนหน้าน้ีเจ้าของจะสร้างท่ีถนนข้าวสาร แต่ก็มาเร่ิมต้นท่ีโคง้ประปา คือ 
เจา้ของซ้ือท่ีดินไวแ้ละก่อสร้าง เปิดบริการมาแลว้ 8 – 9 ปี ก่อนท่ีจะเร่ิมท าธุรกิจท่ีน้ีก็จะมี
ธุรกิจดงัเดิมคือเกสตเ์ฮาส์ท่ีถนนขา้วสารและไดย้า้ยฐานการลงทุนมาท่ีโคง้ประปา จงัหวดั
กาญจนบุรี  เงินลงทุนใชจ้ านวนเยอะรวมทั้งค่าท่ีดินก็ประมาณ 10 ลา้นกว่าบาทเม่ือ 9 ปีท่ี
แลว้ พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารดว้ยกป็ระมาณ 20 กวา่ลา้นได ้(ทิลาวรรณ  บวัศรี 2555) 
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ภาพท่ี 1 ท่ีตั้งเกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวด้กาญจนบุรี ท่ีมีความยาว
ตลอดทั้งถนนสองขา้งทางออกไปอีก 10 กิโลเมตร 
 
2. รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริเวณโค้งประปา         
อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุรี 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (8P’s)  ของ 
Phillip Kotler (2546:24) มาใชใ้นการอธิบายถึงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใชใ้นการด าเนินงาน        
ของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี โดยไดรู้ปแบบทางการตลาด
ท่ีเป็นไปตามรูปแบบของธุรกิจการใหบ้ริการ 8  รูปแบบ มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 2.1 ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
  จากการศึกษาพบว่า เกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรีได้
เร่ิมกิจการมาไม่นอ้ยกว่า 25 ปี ด าเนินกิจการลกัษณะเจา้ของธุรกิจคนเดียว ใชแ้หล่งเงินทุนส่วนตวั
และแหล่งเงินทุนภายนอก การด าเนินธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีเร่ิมตน้ท าข้ึนมาใหม่ และเป็นประเภทธุรกิจ
ดั้ งเดิมของครอบครัว  เปิดให้บริการห้องพกัแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 
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ประกอบด้วยห้องพกัเดียวพดัลม ห้องพกัคู่พดัลม ห้องพกัคู่ติดเคร่ืองปรับอากาศ และห้องพกั
ส าหรับครอบครัว 4 ท่าน  และยงัมีบริการในส่วนของร้านอาหารดว้ย เป็นตน้ 
      ปัจจุบันมีผู ้แข่งขันมากข้ึนส่วนแบ่งทางการตลาดมีมากข้ึน ผู ้ประกอบธุรกิจ        
เกสตเ์ฮาส์ จึงน ากลยทุธ์มาใชเ้พื่อประกอบธุรกิจของตนเองใหโ้ดดเด่นกว่าคู่แข่งขนั นัน่คือ กลยทุธ์
การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) การสร้างความแตกในเร่ืองของหอ้งพกัท่ีสะอาด         
ดูทนัสมยั มีบริการเสริมพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน รวมถึงการสร้างความประทบัใจ
แก่นกัท่องเท่ียวในเร่ืองของการให้บริการท่ีเป็นกนัเอง สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน มีบริการท่ีสามารถตอบสนองกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีกวา้งข้ึน ผลจากการศึกษายงัพบว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัใหค้วามส าคญักบัความสะอาดของหอ้งพกั  ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั 
เช่นทีวี ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น พดัลม และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ราคาห้องพกัท่ีเหมาะสม และ
การไดรั้บการบริการท่ีดีมาเป็นอนัดบัตน้ๆ 
   ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณ
โคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   ธุรกิจของเรามีมานาน ถือเป็นเจา้แรกแรก บนถนนโคง้ประปา การท่ีเราอยูม่าได้
ถึง 15 ปี เพราะวา่เรายงัคงสร้างส่ิงใหม่ๆ พฒันาทั้งในเร่ืองของหอ้งพกัท่ีทนัสมยั อาหารของ
เราก็เป็นเจา้แรกท่ีเราไดน้ าพิชซ่ามาขายท่ีน้ีเป็นเจา้แรก และเรายงัใหค้วามส าค ญอนัดบัหน่ึง
ก็คือเร่ืองลูกคา้ ลูกคา้ของเราตอ้งมาเป็นอนัดบัหน่ึง ธุรกิจของเราถึงอยูม่าไดย้าวนานถึงทุก
วนัน้ี (ศรพล วิบลูฑิตยกิจ 2555)  
   ท่ีน้ีเราจะเนน้เร่ืองของการตกแต่งสถานท่ีท่ีทนัสมยั แตกต่างจากท่ีอ่ืน ๆ ของใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องพกัเราจะเป็นของใหม่เกือบทั้งหมด เราจะท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ไม่ให้มีของเสียหรือช ารุดเลย จะเน้นเร่ืองของการตกแต่งห้องพกัและสถานท่ีมากค่ะ           
(ทิลาวรรณ  บวัศรี 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงห้องพกับนแพของจอลล่ีฟร็อกเกสต์เฮาส์ ท่ีแบ่งเป็นห้องพกัคู่แบบ      
พดัลมติดริมแม่น ้า พร้อมบรรยากาศท่ีสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  3  แสดง ท่ีพักของพลอยเกสต์ เฮาส์บริ เวณโค้งประปา   อ า เภอเ มือง               
จงัหวดักาญจนบุรี  ท่ีตกแต่งหอ้งพกัและสถานท่ีในแบบท่ีทนัสมยั  
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ภาพท่ี 4 แสดงภาพของริเวอร์เกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี    
มีความแตกต่างในเร่ืองของร้านอาหารบนแพท่ีติดแม่น ้า เป็นลกัษณะโตะ๊ญ่ีปุ่นท่ีนัง่ติดกบัพื้น 

 
   2.2 ราคา (Price) 
  จากการศึกษาพบว่า ราคาท่ีพกับริการของธุรกิจเกสต์เฮาส์บริเวณโค้งประปา     
อ  าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  มีราคาท่ีไม่แพงเหมาะสมกบัห้องพกั โดยใชรู้ปแบบและกลยุทธ์
การตั้ งราคา  ก าหนดราคาตามรูปแบบห้องพกั  ราคาห้องพกัเร่ิมต้นท่ี 150 บาท ถึง 500 บาท 
แบ่งเป็น ประเภทห้องเดียวพดัลม   ประเภทห้องคู่พดัลม    ประเภทห้องเดียวท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ   
ประเภทห้องคู่ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ และประเภทห้องชุดส าหรับครอบครัวจ านวน 4 ท่าน             
การตั้งราคาหอ้งพกัของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ตั้งราคาใหเ้ท่ากนัหรือต ่ากวา่กบัคู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียง
เลก็นอ้ย โดยท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในเร่ืองของหอ้งพกัท่ีมีราคาเหมาะสม ขนาดของหอ้งพกั
เหมาะสมและคุม้ค่ากบัราคา เช่นนักท่องเท่ียวเดินทางมาพกัเพียงคนเดียวเลือกใชบ้ริการห้องพกั
ประเภทเดียวพดัลมในราคาท่ีเหมาะสมเร่ิมตั้งแต่ 150 บาท หรือนกัท่องเท่ียวเดินทางมาพกัจ านวน   
2ท่าน เลือกใชบ้ริการห้องพกัประเภทห้องคู่เคร่ืองปรับอากาศในราคาเร่ิมตน้ 400 บาท จนถึง 500 
บาท เป็นตน้ นักท่องเท่ียวสามารถเลือกและเปรียบเทียบราคาท่ีเหมาะสมในบริเวณเกสต์เฮาส์ท่ี
ใกลเ้คียงไดส้ะดวกซ่ึงราคาท่ีพบ พบว่าราคาไม่แตกต่างกนัเท่าไรอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและคุม้ค่า 
โดยในช่วงเทศกาลฤดูการท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรีเร่ิมตน้เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน      
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มีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเขา้มาใชบ้ริการห้องพกัเกสตเ์ฮาส์เป็นจ านวนมาก
ราคาอาจมีการข้ึนลงตามวนัและเวลาได ้
  ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   เมืองกาญจน์เป็นเมืองท่ีคนกินของถูก เพราะฉะนั้นร้านท่ีน้ีจะขายค่อนขา้งถูก
ถือว่าถูกเลยถา้เทียบกบัร้านทัว่ๆไปอย่างเช่นยกตวัอย่างขายขา้วผดัจานละ 30 บาทก็น่าจะ
เท่ากบัร้านรถเขน็ทัว่ๆไป เอาราคาเป็นท่ีตั้ง รสชาติอาหารพอใชไ้ด ้ท่ีน่ีคร่ึงหน่ึงจะเป็นแขก
พกัทาน และอีกคร่ึงหน่ึงก็จะเป็นแขกทอ้งถ่ินคือคนไทยจะเขา้มากินเยอะ เร่ืองห้องพกัของ
เราแบ่งเป็นหอ้งเดียวประเภทเตียงเดียวมีพดัลม มีหอ้งน ้ าแชร์ คืนละ 70 บาท พอหอ้งคู่ท่ีแชร์
หอ้งน ้ าคืนละ 150 บาท  มีหอ้งพกัแอร์ 290 บาท เป็นห้องคู่ และจะมีหอ้งอยูบ่นแพ ก็คืนละ 
150 บาท เป็นหอ้งคู่  (ศรพล  วิบูลบณัฑิตยกิจ  2555)  
  ราคาห้องพกัเร่ิมตน้ท่ี 250 – 500   250 คือประเภทห้องพดัลม ห้องจะเหมือนกนั
หมด  ในห้องจะมีทั้งพดัลมและแอร์ถ้าลูกคา้พกัห้องพดัลมก้อจะไม่ให้รีโมทแอร์ไปใช ้
(กาญจน ์ 2555)  
  ราคาหอ้งพกั ถูกสุด 150 บาทหอ้งพดัลมไม่รวมอาหารเชา้แต่ก่อนราคา 200-250 
บาท  มีราคา 300 บาทหอ้งใหญ่สุดมี 1 หอ้ง ราคา 500 บาทพกัได ้1 ครอบครัวพร้อมแอร์
น ้ าอุ่นบริการเสริมอาหารเชา้ต่างหากเบรกฟัด 70 บาท  ซกัผา้ 40 บาท กาแฟชงเอง 20 บาท 
(รัชฤกธ์ิ   พงัคานนท ์2555) 
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ภาพท่ี 5 แสดงถึงห้องพกัประเภทห้องคู่พดัลมของจอลล่ีฟร็อกเกสต์เฮาส์บริเวณ      
โคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงบริเวณท่ีตั้งของห้องพกัแบบห้องคู่พดัลม ของจอลล่ีฟร็อกเกสตเ์ฮาส์
บริเวณโคง้ประปา   อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  
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  2.3 การจัดจ าหน่าย (Place) 
  จากการศึกษาพบว่า สถานท่ีตั้งของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง
จงัหวดักาญจนบุรี  ตั้งอยู ่ถนนแม่น ้ าแคว  ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  หา้งจาก
ตวัเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร  ตลอดทั้งถนนเสน้ทางยาว  ไปอีกเกือบ 10 กิโลเมตรท่ีเป็นบริเวณยา่น
ชุมชนไดมี้ช่ือเรียกถนนเสน้ต่าง ๆ เช่นถนนอเมริกา  ถนนองักฤษ   ถนนเยอรมนั     ถนนบงัคลาเทศ 
เป็นตน้ หรือท่ีทุกคนยงันิยมเรียกว่าซอยนัน่เอง และอีกช่ือท่ีถูกเรียกกนัมากคือ  “ถนนขา้วสารเมือง
กาญจน์”  สะดวกในการคมนาคมและอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชนในบริเวณถนน  เส้นโคง้ประปา เป็น
ถนนสายยา่นธุรกิจการคา้และร้านอาหารมากมายอยูเ่รียงราย    2 ขา้งทาง เกสตเ์ฮาส์บริเวณนั้นอยู่
ติดถนน และสร้างติดต่อเรียงรายเป็นจ านวนมาก สะดวกในการเลือกเขา้มาใช้บริการห้องพกั           
มีรถโดยสารรับจา้งรับส่งนกัท่องเท่ียวตลอดทั้งคืน นกัท่องเท่ียวสามารถเดินเลือกหาท่ีพกัไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย  
  จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  
จงัหวดักาญจนบุรี  ไดใ้ชก้ลยทุธ์การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยท าให้การบริการของเกสต์
เฮาส์เขา้ถึงนกัเท่ียวไดง่้าย สามารถมองเห็นเด่นชดัและหาง่าย และการเดินทางสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
ไดแ้ก่  การเปิดรับจองห้องพกัโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ลูกคา้สามารถจองห้องพกั  ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตไดด้ว้ยวิธีง่าย โดยเลือกวนั เวลาท่ีจะเขา้พกั และรูปแบบห้องพกัท่ีเหมาะสมและคุม้ค่า
กบันักท่องเท่ียวผ่านระบบมายงัเกสตเ์ฮาส์ท่ีเปิดให้มีบริการรับจองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีผูดู้แล
ระบบทางอินเทอร์เน็ต ตอบรับพร้อมติดต่อประสานงานยนืยนัการเขา้พกัอีกหน่ึงช่องทางดว้ย 
  ส าหรับจุดเด่นของเกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวแลว้คือ   
   1.เกสตเ์ฮาส์สามารถมองเห็นเด่นชดัและหาง่าย   
  2.การเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึงมีความสะดวกสบายเพราะมีรถ
โดยสารรับจ้างตลอด 24 ชั่วโมงให้บริการ เกสต์เฮาส์ตั้ งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและใกล้สถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมาย   
  การเดินทางไปยงั เกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 
สามารถเดินทางได ้3 วิธี ไดแ้ก่  1.รถประจ าทางโดยสาร 2.รถไฟ 3.รถยนตส่์วนตวั 
 ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   ทางร้านเราจะมีเวปไซคอ์ยู่แลว้  ไม่มีเครือข่ายอยูท่ี่ไหน  การจองห้องก็จะโทร
มาโดยตรง แขกส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะแขกเก่าท่ีเคยมาพกัแลว้กลบัมาพกัอีกเยอะ ทั้งชาว
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ไทยและต่างประเทศ คนไทยลูกคา้ประจ าเยอะจะมาศุกร์เสาร์เพราะมาเขามาเมืองกาญจน์
เพิ่มบ่อย  ฝร่ังขาประจ าก็เยอะอยู่เป็นเดือนก็มีเยอะ การเดินทาง ส่วนมาก 2 ทางทั้งทาง
รถยนตแ์ละรถไฟท่ีจะมา (ศรพล  วิบูลบณัฑิตยกิจ  2555) 
   การเดินทาง ลูกคา้ของเราจะวอคอินเขา้มา โทรศพัทม์าสอบถาม และดูจากเวป
ไซคเ์ป็นหลกั (กาญจน ์ 2555) 
   มาเท่ียวช่วงวนัศุกร์เสาร์ครับ ผมนั่งรถตูท่ี้อนุสาวรียม์าลงท่ีท่ารถแลว้ก็นัง่รถ
สองแถวส่ีส้มมาต่อมาท่ีห้องพกั หาไม่ยากเท่าไหร่ ห้องพกัไดโ้ทรมาจองไวล่้วงหน้าแลว้     
กถื็อวา่สะดวกสบายดีครับ (บอย  2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 7 แสดงนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัใชบ้ริการหอ้งพกัของริเวอร์เกสตเ์ฮาส์บริเวณ
โคง้ประปา   อ าเภอเมือง   จงัหวดักาญจนบุรี   
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ภาพท่ี 8 แสดงช่องทางการขนส่งจากท่ีตั้งเกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง
จงัหวดักาญจนบุรี สามารถมีรถโดยสารรับจา้งใหบ้ริการไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงได ้   

 
  2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  
จงัหวดักาญจนบุรี  ไดใ้ชรู้ปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยมีส่ือประชาสัมพนัธ์เป็น
หลักในระยะเ ร่ิมต้นของธุรกิจได้มีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านวิทยุชุมชน และแผ่นพับ
ประชาสัมพนัธ์  แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
        1.การจัดบริการน าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกั โดยจดัน าเท่ียว 1 วนักบัสถานท่ีท่องเท่ียว 2 แห่ง ถึง 3 แห่ง พร้อมบริการ
อาหารกลางวัน ในราคาท่ีถูกส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการเกสต์เฮาส์นั้ น และส าหรับ
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีไม่ไดพ้กัเกสตเ์ฮาส์กส็ามารถใชบ้ริการน าเท่ียวไดใ้นอีกราคาหน่ึง 
  2.การจดัรายการส่งเสริมการขายในส่วนของร้านอาหาร โดยเกสตเ์ฮาส์จดัรายการ  
ท่ีให้ส่วนลดและจดัรายการส่งเสริมการตลาดซ้ือ 4 แถมฟรี 1  เช่นการจดัรายการเคร่ืองด่ืม ซ้ือ         
4 ขวด แถวฟรี 1 ขวดบริการน้ีสามารถเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในเกสต์เฮาส์และ
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีไม่ไดพ้กัในเกสตเ์ฮาส์ไดเ้ป็นอยา่งมาก    

   จะมีส่วนมากจะเป็นเร่ืองทางร้านอาหารเช่นเบียร์เราไดโ้ปรโมชัน่มาก็จะมาลด
ใหลู้กคา้  กิน 3 แถม 1 ประมาณเน้ียครับ(ศรพล  วิบูลบณัฑิตยกิจ  2555) 
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  3.การให้ส่วนลดห้องพกั เม่ือนักท่องเท่ียวไดมี้การจองเขา้พกัห้องพกัหลาย
คืน หรืออยูติ่ดต่อกนัเป็นเดือน และการจดัรายการส่งเสริมการขายหอ้งพกัในราคาท่ีถูกในช่วง
ท่ีไม่ใช่ฤดูกาลการท่องเท่ียวของปี โดยจดัรายการลดราคาหอ้งพกัคร่ึงราคาจากราคาเตม็  และ
รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายรายหวัเป็นราคาท่ีรวมการเขา้พกัต่อ 1 ท่านพร้อมอาหาร
ม้ือเชา้ฟรี 

 จะมีบริการฟรีวายฟาย  อินเทอร์เน็ท มีบริการให้เช่าจักรยาน มอเตอร์ไซค์ บริการ
แนะน าเสริมสถานท่ีท่องเท่ียว มี map แสดงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ และทางร้านเกสตเ์ฮาส์
ของเรายงัจดัใหมี้ โปรโมชัน่ พกั 7 คืน เราใหจ่้าย 6 (กาญจน ์  2555) 

  4.ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางวิทยุทอ้งถ่ิน มีการประชาสัมพนัธ์
เกสตเ์ฮาส์และร้านอาหารผา่นทางวิทยทุอ้งถ่ิน มีเปิดทุกๆช่วงประจ าคล่ืนวิทยทุอ้งถ่ิน ส าหรับช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของลูกคา้ชาวต่างประเทศแลว้มีการเขียนหนงัสือน าเท่ียวแนะน าเกสตเ์ฮาส์ท่ีเคย
มาใชบ้ริการหอ้งพกัโดยเขียนเชียร์เกสตเ์ฮาส์นั้นๆเป็นตน้   และมีแผน่พบัประชาสัมพนัธ์เกสตเ์ฮาส์ 
ลูกคา้สามารถโทรมาจองล่วงหนา้ไดโ้ดยยงัไม่ตอ้งโอนเงินล่วงหนา้   
  5.การแนะน าโดยนักท่องเท่ียวท่ีเคยมาใชบ้ริการผ่านการเล่าเร่ืองราวท่ีประทบัใจ
บอกต่อๆกนัมาเป็นประสบการณ์และความประทบัใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาพกัและใชบ้ริการ 
  นอกจากน้ีแลว้ยงัเปิดให้มีบริการเสริมเพื่อความผอ่นคลายในรูปของการให้บริการ
นวดสปา  มีบริการเช่ามอเตอร์ไซคแ์ละจกัรยาน  แก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการให้บริการเสริมทางด้านการคมนาคมขนส่ง มีบริการให้เช่า
มอเตอร์ไซค ์ ท่ีเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา   อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 
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 2.5 บุคลากร (People) 
  ธุรกิจเกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จากการศึกษา
พบว่าผู ้ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริเวณโค้งประปา   อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี                
ใชก้ลยทุธ์การใหบ้ริการแต่ละหนา้ท่ี  โดยเป็นการสร้างใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในแต่ละ
หนา้ท่ีของธุรกิจผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ การให้บริการท่ีเป็นระบบ เป็นการสร้างระบบงาน
ในแต่ละหน้าท่ีของความรับผิดชอบ     การบริหารทรัพยากรมนุษย ์สามารถปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ได้ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามรถและเหมาะสมแต่ละลักษณะหน้าท่ี 
ตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละหนา้ท่ี  
  การบริหารบุคลากรมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ เพราะเจา้ของธุรกิจ
บุคลากรทุกคนไม่ตอ้งการให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึนในการบริหารงาน ไม่ว่าเร่ืองของการจา้งคน  
ไม่เหมาะสมกบังาน อตัราการออกจากงานสูง  และการพบวา่ไม่ตั้งใจท างาน  ท าใหเ้กิดการเสียเวลา
กบัการสมัภาษณ์ท่ีไม่ไดป้ระโยชน์ เป็นตน้ 
  บุคลากร ท่ีด า เ นินการ ธุร กิจ เกสต์ เ ฮา ส์  บ ริ เวณโค้งประปา  อ า เภอ เ มือง              
จงัหวดักาญจนบุรี แบ่งออกไดด้งัน้ี 
  1. เจา้ของธุรกิจผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการด าเนินธุรกิจ
ครอบคลุมครบวงจร รวมถึงวางกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแล
ระบบทุกขั้นตอนของการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน รวมถึงการควบคุมดูแลพนกังานลูกจา้ง
ของสถานประกอบการเกสตเ์ฮาส์เป็นประจ าทุกวนั เป็นตน้ 
  2. พนักงานลูกจ้างของสถานประกอบการเกสต์เฮาส์  ท าหน้าท่ีบริการให้กับ
นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการเกสต์เฮาส์ โดยพนักงานท าหน้าท่ีและรับผิดชอบงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามต าแหน่งงานท่ีไดบ้รรจุเขา้มาท างานในเกสตเ์ฮาส์   ปฏิบติังานในวนัจนัทร์ถึงวนั
อาทิตย ์มีวดัหยดุสัปดาห์ละ 1 วนัท าการ  
  ดา้นบุคลากรจะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดน้ ากลยทุธ์การใหบ้ริการ
แต่ละหนา้ท่ี มาใชใ้นธุรกิจตั้งแต่กระบวนการการคดัเลือกพนกังาน พนกังานจะตอ้งมีทกัษะในเร่ือง
ของภาษาหรือถา้ยงัไม่มีพื้นฐานในดา้นภาษาแลว้ ผูป้ระกอบการก็จะมีจดัฝึกอบรมพนกังานใหเ้กิด
ความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นภาษาของแต่ละบุคคลใหต้รงตามต าแหน่งงานท่ีไดบ้รรจุเขา้มา เนน้ใน
เร่ืองของการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานทุกคนตอ้งคอยให้ความช่วยเหลืออย่าง
เตม็ท่ี  บุคลากรตอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจเกสตเ์ฮาสตโ์ดยเนน้ในเร่ืองของการใหบ้ริการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดูแลและให้ความส าคญักบันักท่องเท่ียวเป็นอย่างดีพร้อมให้
ความช่วยเหลือในทุกๆดา้นเม่ือนกัท่องเท่ียวเกิดติดขดัหรือตอ้งการอะไรเพิ่มเติม 
  ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   พนักงานท่ีเราเลือกมาตอนแรกๆเลยจะไม่ค่อยเป็นภาษาก็อยู่ท่ีว่าเขามีความ
อดทนแค่ไหน และก็ฝึกไปเร่ือยๆ จนสามารถเร่ิมพูดภาษาอังกฤษได้ ก็ค่อนขา้งล าบาก
เหมือนกนัในเร่ืองพนกังาน (ศรพล  วิบูลบณัฑิตยกิจ  2555) 
   ผมมีความรู้ดา้นน้ี  ความรู้ไม่สูงแต่ใชป้ระสบการณ์และความสามารถในการใช้
ภาษาอยา่งถูกตอ้ง ท างานท่ีน้ีมาได ้10 กว่าปีแลว้ครับดูแลกนัแบบครอบครัว ผมไม่มีปัญหา
เลยสามารถเล้ียงลูก เล้ียงเมียได ้ไม่มีปัญหาอะไรเลย ล่องมากครับแต่ถา้บางท่ีการเขียนผม
อาจยงัไม่เก่งเท่าไร (วรพจน ์ จนัทร์แดง  2555) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 แสดงภาพเจา้ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ ริเวอร์เกสต์เฮาส์บริเวณ 
โคง้ประปา  อ าเภอเมือง   จงัหวดักาญจนบุรี ผูบ้ริหารเกสตเ์ฮาส์ท่ีเร่ิมตน้ธุรกิจมาแลว้ 
20 กวา่ปี  
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  2.6 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) 
  จากการศึกษาพบว่าลกัษณะทางกายภาพของธุรกิจเกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา 
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี อยูติ่ดถนน ห่างจากตวัเมืองประมาณ 5 กิโลเมตรอยูใ่นแหล่งชุมชนมี
ความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา มีรถรับจา้งโดยสารบริการตลอด 24 ชม. สะดวกในการ
บริโภคทั้งสินคา้และอาหาร มีความปลอดภยัเพราะอยูใ่นแหล่งชุมชนพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก   
  ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ใช้กลยุทธ์การออกแบบสถานท่ี  โดยลักษณะท่ี     
โดดเด่นของเกสตเ์ฮาส์บริเวณน้ีคือ  เกสตเ์ฮาส์มีการออกแบบและการตกแต่งภายในแบบทนัสมยั   
มีลกัษณะเป็นเอกลษัณ์เฉพาะตวั มีความเป็นธรรมชาติ  มีความสวยงามของการตกแต่งภายใน     
ของเกสตเ์ฮาส์แต่ละแห่งในบริเวณน้ี  นกัท่องเท่ียวมีความสนใจเป็นจ านวนมาก 
  ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   จุดเด่นของท่ีนีคื้อการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ สะอาด และปรับเปลี่ยนของเก่า

โดยหาของใหมม่าทดแทนอยูเ่สมอ  (ทิลาวรรณ   บวัศรี  2555) 
   ทางร้านเราจะมีโลเคชัน่ท่ีติดแม่น า้ ว่ายน า้ได้เลย มีความสงบเรียบง่ายเพราะเน้นไป

ทางด้านธรรมชาติ  (รัชฤกธ์ิ   พงัคานนท์ 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพท่ี 11 แสดงถึงบริเวณภายในของจอลล่ีฟร็อก เกสต์เฮาส์บริเวณโค้งประปา                       
อ  าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีตกแต่งแบบลกัษณะสวนมีความเป็นธรรมชาติอยา่งมาก 
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ภาพท่ี 12 แสดงให้เห็นบริเวณภายในของจอลล่ีฟร็อก เกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  
อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีเป็นจุดชมวิวนั่งพกัผ่อน อ่านหนังสือ ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ  
 

  2.7 กระบวนการ (Process) 
  ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา   อ  าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 
มีกระบวนการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพมุ่งหวงัให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการอยา่งสมบูรณ์แบบครบถว้นในการใชบ้ริการเกสตเ์ฮาส์  โดยมี 2 กระบวนการ ดงัน้ี 
  2.7.1 กระบวนการออกแบบสถานท่ี  ผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดใ้ชก้ลยุทธ์การ
ออกแบบสถานท่ี ท่ีทนัสมยัโดยมีการตกแต่งภายในแบบทนัสมยั  สะอาด เหมาะสมกบัราคาและ
สถานท่ี 
  2.7.2 กระบวนการการส่งมอบสินคา้และบริการ ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  
อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ไดใ้ช้กลยุทธ์การส่งมอบบริการท่ีดี  โดยส่งมอบบริการท่ีดีไปสู่
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ   นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองของ  ความสะดวกและความ
รวดเร็วในการจองหอ้งพกั และความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
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 ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   ท่ีน้ีเราจะเนน้เร่ืองของการใหบ้ริการท่ีดีกบัลูกคา้มาเป็นอนัดบัหน่ึง แขกท่ีมาพกั
มีการจองล่วงหน้าบา้งแลว้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ทและแขกเก่าก็มีการโทรมาจองล่วงหน้า 
เร่ืองของการเขา้พกัท่ีจึงไม่มีปัญหาสามารถน าแขกเขา้ท่ีพกัไดเ้ลย และผมว่าท ายงัไงก็ไดใ้ห้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจพึงพอใจ เพราะน้ีคือจุดเด่นของท่ีน้ี  (ศรพล  วิบูลบณัฑิตยกิจ 
2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 แสดงถึงภายในห้องพกัของพลอยเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง  
จงัหวดักาญจนบุรี ห้องพกัท่ีส่งมอบให้กบัลูกคา้แลว้เกิดความประทบัใจ ในเร่ืองของ
ความทนัสมยัของหอ้งพกั  เร่ืองความสะอาด  
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  2.8 ผลติภาพ (Productivity) 
  ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ไดใ้ชก้ลยุทธ์
การใหบ้ริการการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดเ้นน้เร่ืองการใหบ้ริการท่ีดีมา
เป็นอนัดบั 1   สร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ และสร้าง
ความผูกพนั    ท่ีเป็นกันเองเกิดความประทบัใจในใช้บริการห้องพกัและกลับมาใช้บริการอีก  
นกัท่องเท่ียวส่วนมากใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
  1.คุณภาพของห้องพกัท่ีเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวแ้ละเป็นไปตามเง่ือนไขการจอง
ห้องพกั  กล่าวคือ นักท่องเท่ียวส่วนมากท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่นอกจากจะค านึงถึงการไดรั้บ     
การบริการท่ีดีแลว้ ยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองของหอ้งพกัว่ามีความสะอาด สะดวก สบาย ในการเขา้
พกัหรือไม่เพียงใด  คุณภาพของห้องพกัถือเป็นหัวใจส าคญัของธุรกิจประเภทบริการท่ีพกั ไม่ว่าจะ
เป็น โรงแรม หรือ เกสตเ์ฮาส์  เป็นตน้ 
  2. คุณภาพของห้องพกัท่ีไดม้าตรฐาน  และสมกบัราคาท่ีก าหนดไวต้ามรูปแบบ   
ต่าง ๆ ของหอ้งพกัท่ีทางผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดก้ าหนดไว ้ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ท่ีไดม้าตรฐาน ปลอดภยัในการใชส้อย ตรวจดูอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ม่ให้มีช ารุดหรือเก่าทรุดโทรม
เกินไป 
   3.การบริการโดยรวมเป็นไปตามท่ีไดโ้ฆษณาไวใ้นส่ือต่าง ๆ  ทั้งเร่ืองการใหบ้ริการ
ห้องพกั   มีความสมจริงตามท่ีได้โฆษณาไวท้างอินเทอร์เน็ท การได้รับบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีทางเกสตเ์ฮาส์มีบริการเสริม   การท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษท่ี์มีร่วมกบับริการการ   
การน าเท่ียวของทางเกสตเ์ฮาส์จดัไวใ้ห ้เป็นตน้ 
  ขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะสอดคลอ้งกับประเดน็น้ี ไดแ้ก่ 

   ลูกคา้ของเราจะมีการดูจากรีวิวบา้ง ดูจากไกดบุ์๊คบา้ง เขา้ไปส ารวจก่อนว่าเกสต์
เฮาส์น้ีดีไหม ท่ีนั้นดีไหม หาท่ีดีท่ีสุดท่ีลงตวั จนเกิดความพอใจและมาใช้บริการของเรา                
(ทิลาวรรณ   บวัศรี 2555) 
   ส่ิงส าคญัในการท าธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ เราตอ้งเน้นเร่ืองของการให้บริการมาเป็น
อนัดบั 1 เร่ืองของห้องพกั ห้อพกัของผมท่ีน้ีเตม็ทุกหอ้งจะมีวางบา้งก็ช่วงกลางสัปดาห์แต่ก็
ไม่ถึงกบัวางนาน ราคาสมเหตุสมผล นกัท่องเท่ียวพอใจท่ีจะมาพกักบัผมค่อนขา้งเยอะนะ
นั้นแหละท่ีจะเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาใชบ้ริการของเราอีก 
(ศรพล  วิบูลบณัฑิตยกิจ  2555) 
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3. ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุรกจิเกสต์เฮาส์  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ ส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
 3.1 ปัญหาเร่ืองบุคลากรการจ้างงาน 
  ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ จ านวนมากท่ีพบเจอปัญหาการรับมือกบับุคลากร
ลูกนอ้ง ท่ีเขา้มาท างานไดเ้พียงไม่ก่ีวนัและเกิดปัญหาท าใหมี้การเขา้ออกอยูเ่สมอ การรับสมคัร
ลูกจา้งเพื่อเขา้ท างานค่อนขา้งหายาก ในต าแหน่งท่ีเป็นลกัษณะกลุ่มแรงงาน เช่น ต าแหน่งแม่บา้น 
คนลา้งจาน คนสวน  เพราะมีอตัราการจา้งงานท่ีถูก และคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบท างานประเภท
กลุ่มแรงงาน จึงท าใหมี้ปัญหาเร่ืองการจา้งแรงงานค่อนขา้งสูง 

   การรับสมัครลูกจ้างหายากมากเน่ืองจากคนไทยส่วนมาก ไม่ชอบท างาน
ประเภทน้ี เราจึงจ าเป็นตอ้งจา้งงานต่างชาติแบบถูกกฎหมาย มาท าหนา้ท่ีแม่บา้น คนลา้งจาน 
ซ่ึงคนไทยไม่ค่อยท า   (ศรพล   วิบูลบณัฑิตยกิจ 2555) 

 3.2 ปัญหาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์   
  ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์เป็นธุรกิจประเภทการให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
จงัหวดักาญจนบุรี  เร่ืองส่ือการประชาสัมพนัธ์ถือว่าส าคญัมากกับธุรกิจประเภท การน าเสนอ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรีในปัจจุบนัมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีลดน้อยลง เห็นไดจ้าก
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงจากปีท่ีผา่นมา   

 เร่ืองของการท่องเท่ียวเน้ียผมว่าเมืองกาญจน์ ยงัมีการโปรโมทนอ้ยไปนิดนึง ถา้เทียบ
กบัสมยัก่อนผอ.เก่าๆคนท่ีผมเคยไปประชุมกบัเขาบ่อยๆผูว้่าก็โปรโมทเก่ง แต่น้ีผมว่าแขก
น่าจะหายไปกว่า 40%ได้ สาเหตุก็ 1. น่าจะเร่ืองโปรโมท โปรโมชั่นเร่ืองใหญ่เลย ถา้เรา
คิดถึงเร่ืองเศรษฐกิจยุโรปไม่ดีเน้ีย แต่ว่าดูจากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาแลว้เน้ียค่อนขา้ง
เยอะพอสมควรถา้แชร์ตลาดสักแค่ 1% เท่านั้นอ่ะผมว่าเยอะแลว้ แต่ว่าน้ีเราแชร์ตลาดไดไ้ม่
เยอะเท่าไร (ศรพล วิบูลบณัฑิตยกิจ  2555) 

  3.3 ปัญหาเร่ืองสภาวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวน 
  ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการมีการตดัสินใจในท่องเท่ียวลดลงระมดัระวงัการใช้
จ่ายมากข้ึน  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจบัจ่ายของตนเอง โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมส่วนใหญ่ เร่ิมมีพฤติกรรมการประหยดัมากข้ึน  มีการวางแผนในการออมเงินมากข้ึน    
อยูบ่า้นมากข้ึนและลดการบริโภคทางดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน 

  ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ค่อนขา้งมากนะ ดูไดจ้ากแขก  
ท่ีมาพกัมีจ านวนนอ้ยลดถา้เทียบกบัเม่ือก่อนแลว้ (กาญจน ์ 2555) 
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 แนวทางในการแก้ปัญหาจากผลการศึกษามีดังนี ้
 1  ท าการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมเพิ่ม
การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ เพื่อเป็นการใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายแบบปากต่อปาก 
 2  การจา้งงานโดยใชแ้รงงานอยา่งต่างชาติอย่างถูกกฎหมาย เพื่อการด าเนินการของ
ธุรกิจและพร้อมปรับค่าจา้งท่ีเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั เป็นการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน 
 3  การเปิดธุรกิจเสริมนอกจากเร่ืองของการใหบ้ริการหอ้งพกัแลว้ควรมีรายการส่งเสริม
การขายในเร่ืองของอาหารเคร่ืองด่ืมเพิ่มมาดว้ยเพื่อช่วยในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาดไปในตวั 
 4 การประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในจงัหวดักาญจนบุรีสามารถท ารายไดใ้หก้บัประชาชน
ในท้องถ่ิน และจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างมาก มีผลประกอบการโดยรวมท่ีดีรวมถึง
นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน หน่วยงานรัฐและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรจดัเวทีสัมมนา เพื่อรับทราบถึง
ปัญหา พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ และแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในจงัหวดักาญจนบุรีต่อไป 
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 บทที่ 5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง  รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์
บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
มีวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยัเพื่อศึกษา 1.รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจ
เกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
น าเสนอแนวทางแก้ไขในการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริเวณโค้งประปา อ าเภอเมือง            
จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
1. สรุปผลการวจัิย 
 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี  เร่ิมแรกดว้ยการสังเกตสภาพพื้นท่ีทัว่ไปของเกสต์เฮาส์ 
บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  มีถนนเส้นทางยาวประมาณ 10 กิโลเมตรท่ีเป็น
ท่ีตั้ งของเกสต์เฮาส์ มีทั้ งเกสต์เฮาส์ท่ีเป็นธุรกิจดั้ งเดิมและธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่มีจ านวนถึง 34       
เกสตเ์ฮาส์   และเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปาท่ีน้ียงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ถนนเส้นน้ี เป็นเส้นทางท่ีชาวต่างชาติใช้ผ่านไปยังสุสานสัมพันธมิตร                     
มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใชเ้ป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา และถนนเส้นโคง้ประปายงัเป็นท่ีนิยม
ในช่วงเดือนเมษายนในเทศกาลวนัสงกรานตท่ี์มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมมา
เล่นสงกรานต ์หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ถนนขา้วสารเมืองกาญจน์”    
 ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก วิธีการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และวิธีการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งผูใ้หข้อ้มูลหลกัออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาก
เจา้ของธุรกิจผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ จ านวน 5 คน พนกังานลูกจา้งของสถานประกอบการ
เกสตเ์ฮาส์  จ  านวน 10 คน และกลุ่มผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการเกสตเ์ฮาส์ 
จ านวน 10 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม เคร่ือง
บนัทึกเสียง แนวค าถามสมัภาษณ์ และตวัผูว้ิจยัซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั  พบวา่  การประกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ถือเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและท้องถ่ินเป็นจ านวนมาก เป็นธุรกิจหลักท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด            
กาญจนบุรี กรอปกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองการท่องเท่ียว สร้างอาชีพให้แก่บุคคลท่ี                 
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หารายไดเ้สริม และเป็นแนวทางการสร้างธุรกิจแนวใหม่แก่บรรดาผูท่ี้สนใจอยากท่ีจะเร่ิมประกอบ
ธุรกิจเป็นของตวัเอง 
 จากผลการศึกษาพบวา่ เกตส์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี เป็น
ธุรกิจบริการห้องพกัให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ  โดยธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดมี้การริเร่ิมกิจการมา
ไม่น้อยกว่า 25 ปี ด าเนินกิจการลกัษณะเจา้ของธุรกิจคนเดียว  ใชแ้หล่งเงินทุนส่วนตวัและแหล่ง
เงินทุนภายนอก การด าเนินธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีเร่ิมตน้ท าข้ึนมาใหม่ และเป็นประเภทธุรกิจดั้ งเดิม   
ของครอบครัว ปัจจุบนัตั้ งอยู่ ถนนแม่น ้ าแคว ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี         
อยู่ห่างจากตวัเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร  โดยมีป้ายุ่ง กบันายไฮ ้ ชาวจงัหวดักาญจนบุรี ไดเ้ป็น       
ผู ้ริ เ ร่ิมท าธุรกิจห้องเช่าโดยมีลักษณะเป็นตึกแถวชั้ นคร่ึงให้บริการแก่นักท่องเท่ียว เ ร่ิมมี
นกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการเขา้พกัเป็นจ านวนมากจนกลายเป็นแหล่งธุรกิจการคา้  มีทั้งบาร์เบียร์  หอ้ง
แถวตึกไม ้และเร่ิมมีเกสตเ์ฮาส์ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการหอ้งพกัแบ่งออกเป็นร้อยละ 80 ส่วน
ใหญ่เดินทางมาจากยโุรป  อเมริกา ออสเตรีย  ร้อยละ 15 เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย และอีกร้อยละ 5 
เป็นนกัท่องเท่ียวแถบเอเชีย ไดแ้ก่ เกาหลี  ไตห้วนั ญ่ีปุ่น เป็นตน้  ในช่วงฤดูกาลการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักาญจนบุรีเร่ิมตน้เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน   
  จากการศึกษายงัไดท้ราบถึงรูปแบบทางการตลาดท่ีเป็นไปตามรูปแบบของธุรกิจ
การใหบ้ริการ รูปแบบ (8P’s) ของ Phillip Kotler(2546:24) แนวคิดการวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีเจา้ของธุรกิจผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดน้ ามาใชก้ าหนดเป็นกลยทุธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ดงัน้ี 
  1.    กลยุทธ์การตั้งราคา  ก าหนดราคาตามรูปแบบห้องพกั  ราคาห้องพกัเร่ิมตน้ท่ี 
150 บาท ถึง 500 บาท แบ่งเป็น ประเภทหอ้งเดียวพดัลม   ประเภทหอ้งคู่พดัลม    ประเภทหอ้งเดียว
ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ   ประเภทห้องคู่ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ และประเภทห้องชุดส าหรับครอบครัว
จ านวน 4 ท่าน  การตั้งราคาห้องพกัของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ตั้งราคาให้เท่ากนัหรือต ่ากว่า คู่แข่งขนัใน
บริเวณใกลเ้คียงเล็กนอ้ย โดยท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในเร่ืองของห้องพกัท่ีมีราคาเหมาะสม 
ขนาดของหอ้งพกัเหมาะสมและคุม้ค่ากบั 
   2. กลยุทธ์การพฒันาช่องทางการจัดจ าหน่าย    โดยท าใหก้ารบริการของเกสตเ์ฮาส์
เขา้ถึงนกัท่องเท่ียวไดง่้าย สามารถมองเห็นเด่นชดัและหาง่าย และการเดินทางสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
ไดแ้ก่ การเปิดรับจองห้องพกัโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกคา้สามารถจองห้องพกั  ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตไดด้ว้ยวิธีง่าย โดยเลือกวนั เวลาท่ีจะเขา้พกั และรูปแบบห้องพกัท่ีเหมาะสมและคุม้ค่า
กบันักท่องเท่ียวผ่านระบบมายงัเกสตเ์ฮาส์ท่ีเปิดให้มีบริการรับจองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีผูดู้แล
ระบบทางเวปไซตต์อบรับพร้อมติดต่อประสานงานยนืยนัการเขา้พกัอีกหน่ึงช่องทาง 
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  3. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่  
  1.การจัดบริการน าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกั โดยจดัน าเท่ียว 1 วนักบัสถานท่ีท่องเท่ียว 2 แห่ง ถึง 3 แห่ง พร้อมบริการ
อาหารกลางวัน ในราคาท่ีถูกส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการเกสต์เฮาส์นั้ น และส าหรับ
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีไม่ไดพ้กัเกสตเ์ฮาส์กส็ามารถใชบ้ริการน าเท่ียวไดใ้นอีกราคาหน่ึง 
  2.การจดัรายการส่งเสริมการขายในส่วนของร้านอาหาร โดยเกสตเ์ฮาส์จดัรายการ  
ท่ีให้ส่วนลดและจดัรายการส่งเสริมการตลาดซ้ือ 4 แถมฟรี 1  เช่นการจดัรายการเคร่ืองด่ืม ซ้ือ4 
ขวด แถวฟรี 1 ขวดบริการน้ีสามารถเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในเกสต์เฮาส์และ
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีไม่ไดพ้กัในเกสตเ์ฮาส์ไดเ้ป็นอยา่งมาก    
  3.การใหส่้วนลดหอ้งพกั เม่ือนกัท่องเท่ียวไดมี้การจองเขา้พกัหอ้งพกัหลายคืน หรือ
อยูติ่ดต่อกนัเป็นเดือน และการจดัรายการส่งเสริมการขายหอ้งพกัในราคาท่ีถูกในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาล
การท่องเท่ียวของปี โดยจดัรายการลดราคาหอ้งพกัคร่ึงราคาจากราคาเตม็  และรายการส่งเสริมการ
ขายแบบเหมาจ่ายรายหวัเป็นราคาท่ีรวมการเขา้พกัต่อ 1 ท่านพร้อมอาหารม้ือเชา้ฟรี 
  4.ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางวิทยุทอ้งถ่ิน มีการประชาสัมพนัธ์
เกสตเ์ฮาส์และร้านอาหารผา่นทางวิทยทุอ้งถ่ิน มีเปิดทุกๆช่วงประจ าคล่ืนวิทยทุอ้งถ่ิน ส าหรับช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของลูกคา้ชาวต่างประเทศแลว้มีการเขียนหนงัสือน าเท่ียวแนะน าเกสตเ์ฮาส์ท่ีเคย
มาใชบ้ริการหอ้งพกัโดยเขียนเชียร์เกสตเ์ฮาส์นั้นๆเป็นตน้   และมีแผน่พบัประชาสัมพนัธ์เกสตเ์ฮาส์ 
ลูกคา้สามารถโทรมาจองล่วงหนา้ไดโ้ดยยงัไม่ตอ้งโอนเงินล่วงหนา้   
  5.การแนะน าโดยนักท่องเท่ียวท่ีเคยมาใชบ้ริการผ่านการเล่าเร่ืองราวท่ีประทบัใจ
บอกต่อๆกนัมาเป็นประสบการณ์และความประทบัใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาพกัและใชบ้ริการ 
  4. กลยุทธ์การออกแบบสถานที่  โดยลกัษณะท่ีโดดเด่นของเกสตเ์ฮาส์บริเวณน้ีคือ  
เกสตเ์ฮาส์มีการออกแบบและการตกแต่งภายในแบบทนัสมยั   มีลกัษณะเป็นเอกลษัณ์เฉพาะตวั มี
ความเป็นธรรมชาติ  มีความสวยงามของการตกแต่งภายใน     ของเกสตเ์ฮาส์แต่ละแห่งในบริเวณน้ี  
นกัท่องเท่ียวมีความสนใจเป็นจ านวนมาก 
  5. กลยุทธ์การให้บริการการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้า  ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดเ้นน้
เร่ืองการให้บริการท่ีดีมาเป็นอนัดบั 1   สร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียว
ท่ีมาใชบ้ริการ และสร้างความผกูพนั    ท่ีเป็นกนัเองเกิดความประทบัใจในใชบ้ริการห้องพกัและ
กลบัมาใชบ้ริการอีก  นกัท่องเท่ียวส่วนมากใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
  1.คุณภาพของห้องพกัท่ีเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวแ้ละเป็นไปตามเง่ือนไขการจอง
ห้องพกั  กล่าวคือ นักท่องเท่ียวส่วนมากท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่นอกจากจะค านึงถึงการไดรั้บ     
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การบริการท่ีดีแลว้ ยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองของหอ้งพกัว่ามีความสะอาด สะดวก สบาย ในการเขา้
พกัหรือไม่เพียงใด  คุณภาพของห้องพกัถือเป็นหัวใจส าคญัของธุรกิจประเภทบริการท่ีพกั ไม่ว่าจะ
เป็น โรงแรม หรือ เกสตเ์ฮาส์  เป็นตน้ 
  2. คุณภาพของห้องพกัท่ีไดม้าตรฐาน  และสมกบัราคาท่ีก าหนดไวต้ามรูปแบบ   
ต่าง ๆ ของหอ้งพกัท่ีทางผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดก้ าหนดไว ้ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ท่ีไดม้าตรฐาน ปลอดภยัในการใชส้อย ตรวจดูอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ม่ให้มีช ารุดหรือเก่าทรุดโทรม
เกินไป 
   3.การบริการโดยรวมเป็นไปตามท่ีไดโ้ฆษณาไวใ้นส่ือต่าง ๆ  ทั้งเร่ืองการใหบ้ริการ
ห้องพกั   การได้รับบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทางเกสต์เฮาส์มีบริการเสริม การ
ท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษท่ี์มีร่วมกบับริการการการน าเท่ียวของทางเกสตเ์ฮาส์จดัไวใ้ห ้เป็นตน้ 
  6. กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี  ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ให้ความส าคญัใน
เร่ืองของกระบวนการ การส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพมุ่งหวงัใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการบริการ
ท่ีดี  โดยแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ 1. กระบวนการออกแบบสถานท่ี โดยน ากลยทุธ์การออกแบบ
สถานท่ีมาใชร่้วมกบักลยุทธ์การส่งมอบบริการท่ีดีควบคู่กนั โดยการออกแบบสถานท่ีท่ีทนัสมยั มี
การตกแต่งภายในท่ีดูทนัสมยั สะอาด เหมาะสมกบัราคาและสถานท่ีเพื่อส่งมอบให้ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจเม่ือแรกเห็นห้องพกั  2. กระบวนการการส่งมอบสินคา้และบริการ ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์
บริเวณโค้งประปาอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ได้ใช้กลยุทธ์การส่งมอบบริการท่ีดีให้กับ
นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจทั้งในเร่ืองของ ความสะดวกรวมเร็วในการรับจองห้องพกั และ
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
  7. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  ผูป้ระกอบการธุรกิจ
เกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ไดน้ ากลยทุธ์การสร้างความแตกต่างมา
ใชเ้พื่อประกอบธุรกิจของตนเองใหโ้ดดเด่นกวา่คู่แข่งขนั ทั้งในเร่ืองของหอ้งพกัท่ีดูทนัสมยั สะอาด 
มีบริการเสริมพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน รวมถึงการสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการห้องพกัท่ีเป็นกนัเอง ดูแลผูม้าใชบ้ริการและสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดเ้ม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ผลจากการศึกษายงัพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัให้ความส าคญักบัความ
สะอาดของห้องพกั  ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั เช่นทีวี ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น พดัลม และ
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ ราคาหอ้งพกัท่ีเหมาะสม และการไดรั้บการบริการท่ีดีมาเป็นอนัดบัตน้ๆ 
  8. กลยุทธ์การให้บริการแต่ละหน้าที่  ผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา 
อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ให้ความส าคญักบับุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติังาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค ์การน ากลยุทธ์การให้บริการแต่ละหน้าท่ีมาใชใ้นธุรกิจตั้งแต่กระบวนการ
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การคดัเลือกพนกังาน พนกังานจะตอ้งมีทกัษะในเร่ืองของภาษาหรือถา้ยงัไม่มีพื้นฐานในดา้นภาษา
แลว้ ผูป้ระกอบการก็จะมีจดัฝึกอบรมพนกังานให้เกิดความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นภาษาของแต่ละ
บุคคลให้ตรงตามต าแหน่งงานท่ีไดบ้รรจุเขา้มา เนน้ในเร่ืองของการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ
และพนกังานทุกคนตอ้งคอยใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี  บุคลากรตอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั
ธุรกิจเกสตเ์ฮาสตโ์ดยเนน้ในเร่ืองของการให้บริการ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดูแลและ
ใหค้วามส าคญักบันกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดีพร้อมใหค้วามช่วยเหลือในทุกๆดา้นเม่ือนกัท่องเท่ียวเกิด
ปัญหาหรือตอ้งการอะไรเพิ่มเติม 
  ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ และแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา  ในผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี พบปัญหา
เร่ืองบุคลากรการจา้งงาน พบว่าพนกังานมีการเขา้ออกค่อนขา้งสูง เกิดการท างานและบริหารงานท่ี
ไม่ต่อเน่ืองกนั ของกลุ่มแรงงาน เช่น ต าแหน่งแม่บา้น คนลา้งจาน คนสวน มีอตัราการเขา้ออกงานท่ี
สูง เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบท างานประเภทกลุ่มแรงงาน จึงท าให้มีปัญหาเร่ืองการแจ้ง
แรงงานค่อนขา้งสูง และปัญหาเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ท าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจในการ
พกัผอ่นท่องเท่ียวลดลง ระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน มีพฤติกรรมการประหยดัมากข้ึน  
  แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของการจา้งงานแลว้ผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์
ไดใ้ชว้ิธีการจา้งแรงงานต่างชาติอยา่งถูกกฎหมาย เช่น แรงงานจากพม่า เน่ืองจากจงัหวดักาญจนบุรี  
มีพื้นท่ีอยู่ติดกับเขตชายแดนพม่าในอ าเภอสังขละบุรี จึงมีแรงงานต่างชาติท่ีถูกกฎหมายเขา้มา
ท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เพื่อการประกอบธุรกิจท่ีด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ
พร้อมปรับค่าจา้งท่ีเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  ส าหรับช่องทางในการ
ส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ ควรมีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มลูกค้าและนักท่องเท่ียวให้มาใช้บริการและท่องท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี        
เพิ่มข้ึนดว้ย 
   
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 82 

2. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้
ประปา อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  เร่ิมตน้เม่ือ 30 ปีท่ีแลว้บริเวณนั้นยงัเป็นท่ีว่างเปล่าท่ีมีแต่
บ้านเรือนของชาวบ้าน ปลูกอยู่เ รียงรายกันไม่ก่ีหลังคาเรือน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ                 
5 กิโลเมตร  สาเหตุท่ีเรียกว่าโคง้ประปา เพราะว่ามีการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาจงัหวดักาญจนบุรี
มาเช่าและตั้งเป็นท่ีการประปาส่วนภูมิภาคจนถึงปัจจุบนั ถนนเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางท่ีชาวต่างชาติ
ใชผ้า่นไปสุสานสมัพนัธมิตร จึงมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใชเ้ป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาตลอด
ทั้งเสน้ทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผูใ้ชบ้ริการเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 ผลจากการวิจยัพบว่ารูปแบบทางการตลาดของธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ ให้ความส าคญัรูปแบบ
ทางการตลาดของแนวคิดการวิเคราห์ส่วนประสมทางการตลาด (8P’s) ทั้ง 8 ดา้น และเป็นไปตาม
รูปแบบทางการตลาดของธุรกิจการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
 กลยทุธ์การตั้งราคาก าหนดราคาตามรูปแบบหอ้งพกั  ประเภทหอ้งเดียวพดัลม   ประเภท
ห้องคู่พดัลม    ประเภทห้องเดียวท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ   ประเภทห้องคู่ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ และ
ประเภทหอ้งชุดส าหรับครอบครัวจ านวน 4 ท่าน  ตั้งราคาหอ้งพกัท่ีเหมาะสมตั้งราคาใหเ้ท่ากนัหรือ
ต ่ากว่าคู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียงเล็กน้อย นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในเร่ืองห้องพกัท่ีมีความ
เหมาะสมและคุม้ค่ากบัราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อณุภา สายบวัทอง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตนั หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คือ ความเหมาะสมของราคาห้องพกัเม่ือเปรียบเทียบกบับริการท่ีไดรั้บ 
และความเหมาะสมของราคาหอ้งพกัเม่ือเทียบกบัขนาดหอ้งพกั 
 กลยทุธ์การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าการประกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ตอ้ง
เขา้ถึงนกัท่องเท่ียวไดง่้าย สามารถมองเห็นเด่นชดัและหาง่าย การเดินทางสามารถเขา้ถึงไดง่้าย   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัการตลาด เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
(2547 : 70-71,อา้งถึงใน ตฤณ พร้ิงประเสริฐ, 2553) กล่าวไวว้่า การก าหนดท าเลท่ีตั้งเพื่อเขา้ถึง
ผูบ้ริโภค โดยแฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคต้องไปรับบริการจากผูใ้ห้บริการในสถานท่ีท่ีผู ้
ใหบ้ริการจดัไว ้เพราะท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวัก าหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้น
การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใช้บริการจึงจ าเป็นตอ้งหาท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน และคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย 
 กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ 1.การจดับริการน าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ใน
จงัหวดักาญจนบุรี ให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 2.การจดัรายการส่งเสริมการขายในส่วน
ของร้านอาหาร 3. การใหส่้วนลดหอ้งพกั เม่ือนกัท่องเท่ียวไดมี้การจองเขา้พกัหอ้งพกัหลายคืน หรือ
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อยูติ่ดต่อกนัเป็นเดือน และการจดัรายการส่งเสริมการขายหอ้งพกัในราคาท่ีถูกในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูกาล
การท่องเท่ียวของปี 4.ช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นทางวิทยทุอ้งถ่ิน มีการประชาสมัพนัธ์
เกสตเ์ฮาส์และร้านอาหารผา่นทางวิทยทุอ้งถ่ิน 5.การแนะน าโดยนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาใชบ้ริการผา่น
การเล่าเร่ืองราวท่ีประทบัใจบอกต่อๆกนัมาเป็นประสบการณ์และความประทบัใจจากนกัท่องเท่ียว
ท่ีเคยมาพกัและใชบ้ริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตฤณ พร้ิงประเสริญ (2553 : 141) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสต์เฮาส์
บริเวณถนนขา้วสาร พบว่านกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่ มีส่วนลดพิเศษของราคา
ห้องพกัในกรณีเขา้พกั และมีส่วนลดพิเศษของราคาห้องพกัหากมีการจองล่วงหนา้ และมีส่วนลด
พิเศษหากเขา้พกัหลายคืน 
 กลยทุธ์การออกแบบสถานท่ี ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าโดยลกัษณะท่ีโดดเด่น
ของเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา มีการออกแบบและการตกแต่งภายในแบบทนัสมยั   มีลกัษณะ
เป็นเอกลษัณ์เฉพาะตวั มีความเป็นธรรมชาติอยู่ติดริมแม่น ้ าแควใหญ่  มีความสวยงามของการ
ตกแต่งภายใน นักท่องเท่ียวมีความช่ืนชอบเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพศาล 
ทองค า (2551) จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียว 
กรณีศึกษาบริเวณอ่าวนาง จงัหวดักระบ่ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความสะอาด
โดยรอบบริเวณโรงแรม 
 กลยุทธ์การให้บริการการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดเ้นน้เร่ือง
การใหบ้ริการท่ีดีมาเป็นอนัดบั 1   สร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมา
ใชบ้ริการ และสร้างความผกูพนั    ท่ีเป็นกนัเองเกิดความประทบัใจในใชบ้ริการหอ้งพกัและกลบัมา
ใชบ้ริการอีก  นักท่องเท่ียวส่วนมากให้ความส าคญัดงัน้ี 1.คุณภาพของห้องพกัท่ีเป็นไปตามท่ี
คาดหวงัไวแ้ละเป็นไปตามเง่ือนไขการจองห้องพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด (8P’s) Phillip Kotler (แปลโดยวารุณี ตนัติวงศ ์และคณะ, 2552 : 24 อา้งถึงใน           
ศุภาสินี บุญท าดี, 2553)  ท่ีกล่าวถึงผลิตภาพ (Productivity) พบว่างานบริการท่ีกระท าของบุคคล 2 
ฝ่าย เม่ือฝ่ายหน่ึงไดก้ระท าเพื่อให้เกิดงานบริการ อีกฝ่ายหน่ึงก็ไดรั้บบริการในเวลาเดียวกนั ไม่
สามารถแยกออกจากกนัไดแ้ละไม่สามารถเกบ็เป็นสินคา้คงคลงัไวไ้ด ้นอกจากน้ีธุรกิจประกอบการ
ตอ้งจดัการกบัก าลงัการผลิตงานบริการใหเ้พียงพอเพื่อใหเ้กิดความสมดุลกคัวามตอ้งการของลูกคา้  
 กลยทุธ์การส่งมอบบริการท่ีดี ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ
กระบวนการ การส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ                   
1. กระบวนการออกแบบสถานท่ี  2. กระบวนการการส่งมอบสินคา้และบริการ ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์
บริเวณโค้งประปาอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี ได้ใช้กลยุทธ์การส่งมอบบริการท่ีดีให้กับ
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นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจทั้งในเร่ืองของ ความสะดวกรวมเร็วในการรับจองห้องพกั และ
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณิศา ทองนาค(2551) จาก
การศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการตวัแทน
จ าหน่ายการท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในจังหวดัภูเก็ต พบว่านักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัดา้นกระบวนการมากท่ีสุดในเร่ืองของกระบวนการจองและการบริการท่ีไม่ซับซ้อน
ยุง่ยาก 
 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ของธุรกิจการให้บริการ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ไดน้ ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใชเ้พื่อประกอบธุรกิจของ
ตนเองให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขนั ทั้งในเร่ืองของห้องพกัท่ีดูทนัสมยั สะอาด มีบริการเสริมพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีครบครัน รวมถึงการสร้างความประทบัใจแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ
ห้องพกัท่ีเป็นกนัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ ขจรวุฒิ น าศิริกุล (2553,อา้งถึงใน ตฤณ พร้ิง
ประเสริฐ, 2553) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ   กลยทุธ์กบัธุรกิจ พบว่ากลยทุธ์การสร้างความแตกต่างเป็น
กลยุทธ์ท่ีใชต่้อเม่ือมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในการสร้างสินคา้หรือบริการท่ีโดดเด่นให้กบั
ลูกคา้พร้อมบริการในขอบเขตการแข่งขนัใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายใดเป็น
หลกั 
 กลยทุธ์การให้บริการแต่ละหนา้ท่ี ผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอ
เมือง  จงัหวดักาญจนบุรี ใหค้วามส าคญักบับุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติังานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์การน ากลยทุธ์การใหบ้ริการแต่ละหนา้ท่ีมาใชใ้นธุรกิจตั้งแต่กระบวนการการคดัเลือก
พนักงาน พนักงานจะต้องมีทักษะในเร่ืองของภาษาหรือถ้ายงัไม่มีพื้นฐานในด้านภาษาแล้ว 
ผูป้ระกอบการกจ็ะมีจดัฝึกอบรมพนกังานใหเ้กิดความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นภาษาของแต่ละบุคคล
ให้ตรงตามต าแหน่งงานท่ีไดบ้รรจุเขา้มา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ของ Phillip Kotler (2000 : 378) กล่าวไวว้่า บุคลากรเป็นสินทรัพยท่ี์
ส าคัญท่ีสุดในองค์กร แม้ว่าจะมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการบริการมากข้ึน 
พนกังานจึงมีหนา้ท่ีให้บริการลูกคา้เท่านั้นและตอ้งท าหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ให้กบั
ลูกคา้ดว้ย  
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3. ข้อเสนอแนะ 
 จาการศึกษาเร่ือง รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์
บริเวณโคง้ประปา    อ  าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  มีขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้มูล 
เพื่อให้การบริหารจดัการและการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในจงัหวดักาญจนบุรี มีประสิทธิภาพดี
ยิง่ข้ึน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บันกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
    3.1.1 จากผลการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ เจา้ของธุรกิจประกอบการเกสตเ์ฮาส์ควรติดตามข่าวสารเพื่อวางแผนป้องกนัไวล่้วงหนา้
และเตรียมตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะตามมา อีกทั้งเป็นการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและไม่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจมากนกั 
      3.1.2 จากการศึกษาพบว่า ผูม้าใชบ้ริการนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัขั้นตอน
ของการบริการท่ีท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของกิจการประเภทท่ีพกั
แบบเกสตเ์ฮาส์จ าเป็นตอ้งมีการพฒันารูปแบบของการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ลดขั้นตอนท่ีซ ้ าซอ้น
ของการปฏิบัติงานให้น้อยลงแต่ยงัคงไวซ่ึ้งคุณภาพของการบริการ และการมีพนักงานท่ีคอย
ใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

         3.1.3 จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริเวณโคง้ประปา       
อ  าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  ประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์สามารถท ารายไดใ้ห้กบัประชาชน          
ในทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีไดเ้ป็นอยา่งมาก  มีผลประกอบการโดยรวมท่ีดีรวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มมากข้ึน หน่วยงานรัฐและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรจดัเวทีสมัมนา เพื่อรับทราบถึงปัญหา พร้อมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะ และแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทางประกอบ
ธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในจงัหวดักาญจนบุรีต่อไป 

         3.1.4 จากการศึกษาพบว่า  การน ากลยุทธ์การตั้งราคาก าหนดราคาตามรูปแบบ
หอ้งพกั สามารถน ามาประกอบใชก้บัธุรกิจการใหบ้ริการแบบหอ้งพกัไดห้ลายประเภทไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจการให้บริการประเภทโรงแรม ธุรกิจการใหบ้ริการประเภทเกสตเ์ฮาส์เป็นตน้ และนอกจากน้ี
ผลการวิจยัยงัสามารถบอกไดว้่ากลยทุธ์การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายถือว่าเป็นส่วนส าคญัของ
ประเภทธุรกิจการให้บริการห้องพกั การมองหาท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเดินทาง การเดินทาง
สามารถเขา้ถึง      ไดง่้าย และอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนถือว่าเป็นตวัก าหนดกลุ่มลูกคา้นกัท่องเท่ียวใหม้า
ใชบ้ริการห้องพกั และท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีไดเ้ป็นอย่างมากถือว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัมาก
ส าหรับผูท่ี้จะน าไปประกอบธุรกิจการใหบ้ริการหอ้งพกัประเภทเกสตเ์ฮาส์ต่อไป 
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      3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป   
           3.2.1 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีพกั
แบบเกสตเ์ฮาส์ของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในยา่นท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ และ
มีการรวมตวักันอยู่หนาแน่น ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ทราบขอ้มูลพื้นฐานด้านความพึงพอใจ และความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ 
การวางแผนด าเนินการท่องเท่ียวต่อไป 

           3.2.2 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบจากการลงทุนในดา้นของผูป้ระกอบธุรกิจท่ี
พกัแบบเกสตเ์ฮาส์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบในการช่วยตดัสินใจส าหรับผูท่ี้มีความสนใจท่ี
จะลงทุนประกอบธุรกิจท่ีพกัแบบเกสต์เฮาส์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจจะส่งผลเสียต่อผูป้ระกอบธุรกิจท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์ในอนาคต 
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แนวค ำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ 
 
เจ้ำของผุ้ประกอบกำรธุรกจิเกสต์เฮำส์ 
1. ผู้ประกอบกำรธุรกจิเกสต์เฮำส์บริเวณโค้งประปำ อ ำเภอเมือง  จังหวดักำญจนบุรี 
 1.1 ประวติัส่วนตวั ของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ 

1.2 ความเป็นมาของการเร่ิมท าธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ 
          1.2.1 ประวติัความเป็นมา (เร่ิมใหม่/สืบทอด) 
          1.2.2 ก่อนท่ีเร่ิมท าท่านเคยมีภาพในใจของธุรกิจท่ีพกัหรือไม่(เปรียบเทียบ) 
 1.3 การเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ เป็นอยา่งไร 
          1.3.1  จ  านวนเงินทุนของกิจการประมาณเท่าใด 
          1.3.2 วิธีการด าเนินธุรกิจเกสตเ์ฮาส์เป็นอยา่งไร 
          1.3.3 การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งไร 
          1.3.4 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มไหนบา้ง 
          1.3.5 จ านวนพนกังานในองคก์ร มีก่ีคน 
          1.3.6 ใชอ้ะไรในการดึงดูดใจลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
 
2. กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและวธีิกำรประกอบธุรกจิเกสต์เฮำส์ 
 2.1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
          - ใชก้ลยทุธ์อะไร  อยา่งไร การออกแบบสถานท่ีเป็นอยา่งไร 
 2.2 กลยทุธ์ดา้นราคา 
          - ส่วนท่ีพกั การตั้งราคาหอ้งพกัท่ีไวใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นอยา่งไร 
 2.3 กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  - มีช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบใด และเป็นอยา่งใด 
  - การเดินทางมายงัสถานท่ีพกั(เกสตเ์ฮาส์) สามารถเดินทางไดก่ี้วิธี 
  - การติดต่อมายงัธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ สามารถติดต่อไดด้ว้ยวิธีใดบา้ง 
 2.4  กลยทุธ์การส่งเสริมตลาด 
  - มีการส่งเสริมการตลาดแบบใดบา้ง 
 2.5 กลยทุธ์ดา้นบุคลากร 

- มีการคดัเลือกพนกังาน และแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบพนกังานในแต่ละ 
ต าแหน่งอยา่งไร 
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 2.6 กลยทุธ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  - จุดเด่นของทางร้านคืออะไร 
 2.7 กลยทุธ์ดา้นกระบวนการ 
  - มีกระบวนการส่งมอบสินคา้และบริการอยา่งไร 
 2.8 กลยทุธ์ดา้นผลิตภาพ 
  - ใหค้วามส าคญักบัความสมดุลระหวา่งความตอ้งการและปริมาณการ 

ใหบ้ริการอยา่งไร 
 
3. ปัญหำและอุปสรรค์ของกำรประกอบธุรกจิเกสต์เฮำส์ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
 ปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการประกอบการใน
ดา้นการเงิน  แรงงาน สถานท่ีและการบริการ 
 3.1 ปัญหาท่ีมกัพบบ่อยท่ีสุดคืออะไร 
 3.2 มีวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
 3.3 แลว้คุณจะป้องกนัการเกิดปัญหาเหล่านั้นอยา่งไร  เพื่อไม่ใหเ้กิดซ ้า 
 
พนักงำนธุรกจิเกสต์เฮ้ำส์ 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังาน 
  เพศ   อาย ุ สถานภาพ  การศึกษารายได ้
 2. ท่านมาท างานท่ีเกสตเ์ฮาส์แห่งน้ีไดอ้ยา่งไร 
 3. ท างานท่ีน้ีมานานเท่าไร  เร่ืองรายไดเ้พียงพอหรือไม่ 
 4. ท่านคิดอยา่งไรกบัการท างานท่ีสถานประกอบการเกสตเ์ฮาส์แห่งน้ีบา้ง 
 5. ท่านมีหนา้ท่ีท าอะไรบา้ง 
 6. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบภายในสถานประกอบการเกสตเ์ฮาส์ แห่งน้ีในความคิดของท่าน
ตอ้งการใหมี้การแกไ้ขหรือขอ้เสนอแนะอยา่งไร 
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นักท่องเที่ยวที่มำใช้บริกำรเกสต์เฮำส์ 
 1. รู้สึกอยา่งไรท่ีมาพกัเกสตเ์ฮาส์  ชอบหรือไม่  เพราะอะไร 
 2. มาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีบ่อยไหม 
 3. ท าไมถึงเลือกมาท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 
 4. พบปัญหาอะไรบา้งในการเดินทางท่องเท่ียว 
 5. ตอ้งการบริการอะไรเพิ่มติมในมาพกัเกสตเ์ฮาส์แห่งน้ี 
 6. เสียค่าใชจ่้ายมากไหม 
 7. มีงบประมาณในการเท่ียวแต่ละคร้ังเท่าไร 
 8. คิดวา่อตัราค่าบริการท่ีไดเ้ขา้มาพกัเกสตเ์ฮาส์แห่งน้ีคุม้ค่าไหม 
 9. เคยมาใชบ้ริการแลว้ก่ีคร้ัง และประทบัใจไหม 
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