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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 Nonparticipate 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.
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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
บทนำ
ควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุ บนั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นธุ รกิ จที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา มีส่วนสาคัญ
ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ และมี ค วามส าคัญอย่า งยิ่ง ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
ของโลก สามารถทารายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็ นจานวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตลอด
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลายเป็ นสิ นค้าหลักในหลายประเทศ เป็ นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศ
ที่ ส าคัญ ส่ ง เสริ มการพัฒ นาท้อ งถิ่ น และสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ให้ ป ระชาชนจ านวนมาก
หลายประเทศให้การส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง
ประเทศไทยนับเป็ นหนึ่ งในประเทศ ที่ให้ความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมา
โดยตลอด เนื่ องจากเป็ นพลังสาคัญในการเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเป็ นแหล่งการจ้างงานที่สาคัญและเพิ่มการเจริ ญเติบโตของภาคเศรษฐกิ จอื่น ๆ ประกอบกับ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากแห่ งหนึ่ งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงเจริ ญเติบโตมาตลอด และ
เป็ นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ให้กบั ประเทศเป็ นจานวนมาก จะเห็นได้จากจานวนนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามมีวฒั นธรรมที่หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีธรรมชาติที่
สวยงาม และ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้เลือกทาได้เช่น การพักผ่อนชายทะเล ดาน้ า ดูปะการัง ล่องแพ
และ การเดิ น ป่ า รั ฐ บาลจึ ง บรรจุ ก ารบริ ห ารอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วไว้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530 – 2534 (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2530) ซึ่งประเทศไทยประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายมาโดย
ตลอด จากสถิติการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ประเทศไทยมีรายได้จาการท่องเที่ยวเป็ นอันดับ 1
มาตั้งแต่ปี 2525 รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
จนกลายเป็ นรายได้สาคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด และในปี 2541 – 2542 ได้กาหนดให้ปี
ท่องเที่ยวไทย รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540)
จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาอันยาวนานในอดีตเคย
เป็ นเมืองหน้าด่านการทาศึกสงครามกับสหภาพพม่า สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วย ภูเขา ป่ าไม้
นานาพันธุ์มีพ้ืนที่ ใหญ่เป็ นลาดับที่สามของประเทศ เป็ นจังหวัดหนึ่ ง ในภาคกลางที่อุดมไปด้วย
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ทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวอยู่ห่างจาก กรุ งเทพมหานคร ประมาณ 129 กิโลเมตร มีเนื้ อที่
19,483 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 12,176,968 ไร่ (สานักงานสถิติจงั หวัดกาญจนบุรี,2546)
มีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมาร์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่ งสหภาพพม่า) จังหวัดกาญจนบุรีมี
สถานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอนั งดงาม ด้านการ
ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพอยูเ่ ป็ นจานวนมาก แบ่งเป็ น (1) แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้ าตกเอราวัณ น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ าธารลอด ถ้ าดาวดึงส์ การเดินป่ า
ชมธรรมชาติ การล่องแก่ง ฯลฯ (2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว
อุทยานประวัติศาสตร์ สงครามเก้าทัพ อุทยาน ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ สุ สานทหารสัมพันธมิตร
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ช่องเขาขาด เป็ นต้น (3) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้าง เช่น เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรี นคริ นทร์ และวัดต่าง ๆ
จัง หวัด กาญจนบุ รีเ ป็ นจังหวัด ที่ มี ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ อ ยู่ม ากดังค าขวัญ ประจ า
จังหวัดกาญจนบุรี แคว้นโบบาณ ด่านเจดี ย ์ มณี เมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ าแคว แหล่งแร่
น้ าตก และวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี “เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ แหล่งผลิต
สิ น ค้า เกษตรและอุ ต สาหกรรม ประตู ก ารค้า ชายแดน และมุ่ ง พัฒ นาสู่ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ย งั่ ยืน ”
(สานักงานสถิติจงั หวัด, 2552) เป็ นปัจจัยหลักในการพิจารณาให้นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรีได้พกั แรม โดยการบริ การในด้านที่พกั ที่หลากหลายและได้รับความนิ ยมอย่าง
มาก เป็ นสาเหตุ ห นึ่ งที่ ทาให้มีผูป้ ระกอบการเกี่ ย วกับการบริ ก ารที่ พ กั เพิ่มขึ้ น เป็ นจ านวนมาก
การดาเนิ นธุ รกิ จผูป้ ระกอบการทั้งหลายจึ งหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะหาช่ องทางการเพิ่ม
ปริ มาณความต้องการและกระตุน้ ความสนใจของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดผลกาไรและสามารถหารายได้
เข้าสู่ ทอ้ งถิ่นโดนเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั บุคคลในท้องถิ่นส่ งเสริ มให้บุคคลใน
ท้องถิ่นมีงานทา
ในการประกอบธุ รกิจหรื อโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการทาธุ รกิจเกสต์เฮาส์ การกาหนด
กลยุทธ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ ถือได้ว่ามีความสาคัญและเป็ นหัวใจใน
การประกอบธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ และบรรลุ เ ป้ าหมายที่ ไ ด้ต้ ัง ไว้ ส าหรั บ กลยุท ธ์ ท าง
การตลาดสมัยใหม่ซ่ ึงเป็ นส่ วนผสมทางการตลาด หรื อที่เรี ยกสั้น ๆ ว่า (8P’s) ซึ่งประกอบด้วยปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) ปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ปั จจัยด้านกระบวนการและการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
(Process) ปั จจัยด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (Productivity and Quality) ปั จจัยด้าน
บุคลากร (People) และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ต้องมีแนวทางความคิด
ทางการสื่ อสารการตลาด โดยอาศัยเครื่ องมื อการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคแบบสมัยใหม่เพิ่มเติม
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3
จากเดิมอีก หลายส่ วนทั้งงานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสู่ การทาธุรกิจสมัยใหม่
ซึ่ งเน้นการสร้างผลกาไรสู งสุ ดบนความพอใจของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นการทา ธุรกิจระยะยาว ในการ
ประกอบธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ จาเป็ นต้องรวมองค์ประกอบทางด้านกลยุทธ์การบริ การ เพื่อใช้ในการ
บริ หารการบริ การแบบผสมผสานหรื อบู ร ณาการเนื่ อ งจากมี ส่ ว นช่ ว ยในการสนั บ สนุ น ให้
นักท่ องเที่ ยวได้รับรู ้ ขอ้ มู ล สถานที่ ป้ ายโฆษณา การประชาสัมพัน ธ์ใ นรู ปแบบต่าง ๆ ราคา
ห้องพัก และการให้บริ การเสริ มอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่ องดื่ม การเดินทางหรื อช่วงของการลดราคา
ตามเทศกาลต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่นบั ว่าเป็ นการสนับสนุนการท่องเที่ยว การให้บริ การที่พกั ใน
จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นอย่างยิง่
สาหรับการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ เป็ นธุรกิจให้บริ การที่พกั ในลักษณะของเกสต์เฮาส์
จะตั้งราคา โดยตั้งราคาให้เท่าหรื อต่ากว่า คู่แข่งขันในบริ เวณใกล้เคียงเล็กน้อย ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน การเดิ นทางสะดวกรวมถึงใกล้ห้างสรรพสิ นค้าและแหล่งธุ รกิ จ โดยทาแผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตลอดปี กลุ่มนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง หรื อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตอ้ งการที่
พักแบบประหยัดสัมผัสธรรมชาติพ้ืนเมืองของจังหวัดแท้จริ ง เงินลงทุนเริ่ มต้นธุรกิจอยูท่ ี่ 2,500,000
บาทใช้เงินทุนจากผูร้ ่ วมทุน โดยปรับปรุ งอาคารพาณิ ชย์เดิม (ออนไลน์, 2555) จากการสารวจ
เบื้องต้นของผูว้ ิจยั เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปาอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีจานวนมากและ
ตั้งอยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกันตลอดแนวสองฝั่ งถนนได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆ จากเหตุผลทางด้านราคา สภาพแวดล้อม ความสะดวกสบายในการพักอาศัย และการเดินทาง
มายัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งท าให้ ผู ้วิ จัย เกิ ด ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกสต์เฮาส์ โดยศึกษาถึงรู ปแบบโดยรวมที่ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจนามาเป็ นตัว
ดึ งดู ด ลู ก ค้า รวมถึ ง ปั ญหาอุ ปสรรคในการประกอบธุ รกิ จ นับว่าการประกอบธุ รกิ จ เกสต์เฮาส์
น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งสาหรับผูท้ ี่คิดจะเริ่ มต้นประกอบธุรกิจประเภทที่พกั
ด้ว ยความส าคัญ ธุ ร กิ จ เกสต์เ ฮาส์ จ ากข้อ มู ล ข้า งต้น ท าให้ ผู ้ศึ ก ษาสนใจและเกิ ด
แรงผลักดันที่จะศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้ง
ประปา อาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากการประกอบ
ธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น อันจะเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิ จเกสต์เฮาส์
เพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุ งธุ รกิจ เกสต์เฮาส์ ให้เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี และสามารถเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ประชาชน
ท้องถิ่นเป็ นจานวนมากขึ้นด้วยต่อไป
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4
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณ
โค้งประปา อาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคและน าเสนอแนวทางแก้ไ ขในประกอบธุ ร กิ จ
เกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ขอบเขตกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็ น
1.
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาในเรื่ องประวัติความเป็ นมาของธุ รกิจเกสต์เฮาส์
กลยุทธ์ทางการตลาด การดาเนิ นงานของธุรกิจเกสต์เฮาส์ ตลอดจนศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการประกอบธุ รกิจเกสต์เฮาส์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขกับปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ
ธุรกิจเกสต์เฮาส์
2. ขอบเขตพื้นที่ คือพื้นที่ เกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3. ขอบเขตด้านประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้ว ยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลั ก ได้แ ก่
ผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริ การเกสต์เฮาส์
4. ขอบเขตด้านเวลาที่ใช้ในการทาวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน
2556 รวมระยะเวลาประมาณ 1 ปี
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ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงรู ปแบบและกลุยทธ์ทางการตลาด การบริ หารงาน การจัดการ และการ
ดาเนินงานของธุรกิจเกสต์เฮาส์ เพื่อนาไปใช้ประกอบการและการดาเนินธุรกิจเกสต์เฮาส์ให้ถูกต้อง
2. ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการประกอบธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ เพื่อสามารถนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข กระบวนการทางาน การให้บริ การลูกค้า ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อเป็ นข้อมูลการวางแผนการพัฒนาการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ในอนาคตเพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน เป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
กับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ
4. ผูท้ ี่ มีความสนใจในเรื่ องของการวิจยั เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จสามารถนาไปเป็ น
กรณี ศึกษาได้ท้ งั กลุ่มผูป้ ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่สนใจลงทุนทาธุรกิจประเภทนี้

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาถึงรู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธรุ กิจเกสต์เฮาส์
บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์การบริ หารจัดการ และการประกอบการธุ ร กิ จเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของ
นักพัฒนาทั้งด้านวิธีคิด และวิธีการปฏิบตั ิ โดยแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด / กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริ การ
2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. แนวคิดของการประกอบการ
4. ข้อมูลธุรกิจที่พกั
5. ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ ทางการตลาด / กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2542, อ้างถึงใน ศุภาสิ นี บุญทาดี , 2553: 9)ได้กล่าวถึง กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตหรื อจาหน่ายผลิตภัณฑ์วา่ จะต้องพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product Concept) เป็ นคุณสมบัติที่สาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จะต้อ งมีความ
ชัดเจน
2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attribute) จะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์ นั้นผลิตมาจาก
อะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ลักษณะทางกายภาพ ความดี ความงาม
3. ลักษณะเด่นของสิ นค้า (Product Feature) คือการนาสิ นค้าของบริ ษทั ไปเปรี ยบเทียบ
กับสิ นค้าของคู่แข่งแล้วมีคุณสมบัติแตกต่างกัน และจะต้องนาลักษณะเด่นนั้นดึงดูดใจลูกค้าให้ใช้
สิ นค้าหรื อบริ การ
4. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Product Benefit) พิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้นให้
ประโยชน์อะไรแก่ลูกค้าได้บา้ ง
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541:16) กลยุทธ์ราคา การตั้งราคาต้องคานึงถึงตลาด ประกอบด้วย
2 กรณี คือ
1. การตั้งราคาสาหรั บตลาดที่เน้นราคา (Price Sensitive Market) เป็ นตลาด
กลุ่มเป้ าหมายไม่สนใจกับประเด็นอื่น
2. การตั้งราคาสาหรับตลาดที่เน้นภาพพจน์ (Image Sensitive Market) อาศัยการทา
โฆษณาอย่างต่อเนื่ องอย่างต่อเนื่ องเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การตั้งราคาสาหรับสิ นค้าประเภทนี้
สามารถแบ่งออกเป็ นอีก 2 กรณี คือตลาดที่ต้ งั ราคาโดยเนินภาพพจน์ (Image Sensitive) และตลาด
ในแง่สินค้าคุณภาพ (Quality Sensitive) ซึ่งทั้ง 2 ตลาดเป็ นตลาดที่ไม่คานึงถึงเรื่ องราคา (Non-price
Sensitive)
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย จะต้องพิจารณาถึง
1. ช่องทางการจัดจาหน่าย ( Channel of Distribution) จะนาเสนอสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภค
อย่างไร
2. ประเภทของร้านค้า (Outlet) ขายทางไปรษณี ย,์ ขายแบบเครื่ องอัตโนมัติ, ขายโดย
แคตตาล็อค
3. จานวนคนกลางในช่องทาง (Number of Intermediaries) หรื อความหนาแน่นของคน
กลางในช่องทางการจัดจาหน่าย (Intensity of Distribution) ในการพิจารณาเลือกช่องทาง การจัด
จาหน่ ายมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ (1) การพิจารณาเลือกลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายว่าเป็ นใคร (2)
พฤติกรรมในการซื้อของกลุ่มเป้ าหมาย (3) การพิจารณาที่ต้ งั ของลูกค้าตามสภาพภูมิศาสตร์
4. การสนับสนุนการกระจายตัวสิ นค้าเข้าสู่ ตลาด ( Market Logistics) เป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการนาเสนอสิ นค้าสู่ผบู ้ ริ โภค
กลยุทธ์ดา้ นการตลาดหรื อประชาสัมพันธ์ การตลาดใช้หลักการของการติดต่อสื่ อสาร
แบบครบเครื่ อง (Integrated Marketing Communication – IMC) หมายถึงกลยุทธ์ของการร่ วมมือกัน
และการผสมผสานความพยายามหางการตลาดทั้งหมดของบริ ษทั และการติดต่อสื่ อสารการตลาด
เพื่อให้เกิดข่าวสาร และภาพพจน์ที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การสื่ อ สารตราสิ น ค้า มี ห ลายวิ ธี คื อ การโฆษณา การขายโดยใช้พ นัก งานขายการ
ส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาด โดยการจัดกิจกรรม การจัดแสดง
สิ นค้าการจัดโชว์รูม การจัดศูนย์สาธิต สัมมนา การจัดนิ ทรรศการ การจัดศูนย์ฝึกอบรม การบริ การ
การบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้ยานพาหนะของบริ ษทั เคลื่อนที่ การใช้ป้ายต่าง ๆ การใช้เครื อข่ายการสื่ อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ การให้สมั ปทาน คู่มือ และอื่น ๆ
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541:16) เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์เป็ นเครื่ องมือที่ชกั นาให้
ชุ มชนเกิ ดความเข้าใจ และมี ความนิ ยม ชมชอบต่ อบุคคลหรื อหน่ วยงาน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการ
ประชาสัมพันธ์มีดงั นี้
1. การเผยแพร่ ข่าวสาร เป็ นการสื่ อสารเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อความคิด
ประกอบด้วย
1.1 การซื้ อพื้นที่สื่อสิ่ งพิมพ์ หรื อซื้ อเวลาของสื่ อกระจายเสี ยงเพื่อเขียนบทความ
แฝงโฆษณาเอาไว้
1.2 โปรแกรมแฝงโฆษณา เป็ นการนาเรื่ องราวขององค์กรไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
รายการโทรทัศน์ หรื อวิทยุ
1.3 การซื้อพื้นที่เขียนข่าวแฝงโฆษณา เป็ นการซื้อพื้นที่สื่อมวลชน เพื่อนาเสนอข่าว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ องค์กรหรื อกิจกรรมพิเศษของบริ ษทั
1.4 การเสนอภูมิหลังของสิ นค้าหรื อองค์กร เป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1.5 การทาสมุดเล่มเล็ก (Booklet) เป็ นการเผยแพร่ ความเป็ นมาของบริ ษทั หรื อ
ประวัติความเป็ นมาของสิ นค้า โดยการจัดทาเป็ นสมุดเล่มเล็ก
1.6 การให้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงมาเป็ นคนกล่าวสนับสนุนยืนยันคุณภาพสิ นค้า
1.7 การจัดทาหนังสื อที่อธิ บายรายละเอียดของบริ ษทั เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อ
การเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและรายละเอียดต่าง ๆ
1.8 การนาเสนอในรู ปของเทปคาสเซท สามารถสร้างความน่าสนใจได้ดว้ ยดนตรี
ประกอบเสี ยงเพลง (Sound Effect) และลีลานาเสี ยงของผูน้ าเสนอ
1.9 การเขียนบทความลงในหนังสื อหรื อนิ ตยสาร เป็ นการเรี ยบเรี ยงบทความโดย
ขอร้องผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อคอลัมน์นิสต์ชื่อดังเป็ นคนเขียนบทความให้
1.10 ข้อมูลที่ให้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับตัวสิ นค้า มีความสาคัญในการที่จะทาให้สินค้า
น่าเชื่อถือและมีภาพพจน์ที่ดี
1.11 การสั ม ภาษณ์ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ การสั ม ภาษณ์ จ ะช่ ว ยอธิ บ ายหรื อสนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
1.12 การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดโครงสร้างใหม่
ขององค์กร หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ขององค์กร สร้างความเชื่อถือได้มาก
1.13 การสัมภาษณ์ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้สินค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์
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1.14 การปล่อยข่าวรั่ วด้วยความจงใจ การตั้งใจปล่อยข่าวเกี่ ยวกับกิ จกรรม ของ
องค์กรซึ่ งยังไม่ถึงเวลาที่ตอ้ งเปิ ดเผยออกไป ถือว่าเป็ นเครื่ องมือการประชาสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ งที่
ช่วยรักษาภาพพจน์ขององค์กรหรื อสิ นค้าไว้
1.15 วารสารวิชาการ เป็ นการที่องค์กรจัดทาวารสารวิชาการขึ้น เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร
แก่นกั เรี ยน นักศึกษา นักวิชาการและคนในแวดวง
1.16 ใบปลิว (Leaflet) การจัดทาให้รูปใบปลิวออกแจกกับกลุ่มเป้ าหมาย
1.17 การส่ งข่าวหรื อแจกข่าว เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสาร โดยการส่ งข่าว หรื อแจกข่าว
ไปยังสื่ อมวลชน
1.18 การทาจดหมายข่าว เป็ นการเผยแพร่ ข่าวโดยการทาจดหมายเพื่อส่ งไปยังลูกค้า
หรื อพนักงานขององค์กร
1.19 การจัดทาคอลัมน์พิเศษในสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นการซื้อพื้นที่ในสื่ อสิ่ งพิมพ์แล้วเสนอ
เรื่ องราวที่เราต้องการที่จะเผยแพร่ ในลักษณะเป็ นคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
1.20 การจัดให้สื่อมวลชนดูงานหรื อเยีย่ มชมสถานที่
1.21 การจัดทาการแถลงข่าว
1.22 การส่ งข้อมูลไปให้สื่อมวลชน เป็ นการจัดทารายละเอียดให้สื่อมวลชน
1.23 การเผยแพร่ รูปภาพ
1.24 การเดินเรื่ องด้วยภาพ เป็ นการนาเสนอภาพชุดที่ลงเรื่ องราวของกิจกรรมต่าง ๆ
ลงในหนังสื อพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ และจะมีคาอธิบายประกอบภาพเหล่านั้น
1.25 การให้ผบู ้ ริ หารนัดหมายนักจัดรายการวิทยุ เป็ นการจัดให้มีรายการสนทนากัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับนักจัดรายการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
1.26 สุ นทรพจน์ เป็ นการกล่าวสุ นทรพจน์ของผูบ้ ริ หารขององค์กรในโอกาสสาคัญ
1.27 การจ้างโฆษกประจาองค์กร เป็ นการจัดบุคลากรภายในหรื อภายนอกองค์กรที่มี
ความสามารถในการพูดเป็ นโฆษกขององค์กรโดยให้เป็ นผูพ้ ดู ถึงองค์กรในแง่ดีทุกครั้งที่มีโอกาส
1.28 ใบแทรก เป็ นการเผยแพร่ ข่าวโดยการจัดใบแทรกเข้าไปในหนังสื อพิมพ์หรื อ
นิตยสาร
1.29 การทารายการพิเศษในโทรทัศน์
1.30 การทาสารคดี วิดีโอ เป็ นการจัดทาสารคดีวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับประวัติองค์กร
กิจกรรมขององค์กร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
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2. สื่ อมวลชนสัมพันธ์
2.1 การพบประกับสื่ อมวลชนเป็ นครั้งคราว เป็ นการสร้างวิธีสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน
โดยการนัดสื่ อมวลชนเพื่อพบปะเป็ นครั้งคราว
2.2 การเยีย่ มเยียนสื่ อมวลชน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กบั ผลิตภัณฑ์
2.3 การแจกของตัวอย่างแก่สื่อมวลชน
2.4 การสรุ ป (แนะนา) ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ในการจัดงานใดงานหนึ่ง
3. การจัดกิจกรรมพิเศษ
3.1 การจัดประกวด
3.2 การจัดแข่งขัน
3.3 การจัดรายการบันเทิงรู ปแบบต่าง ๆ
3.4 การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
3.5 การจัดงานวันฉลองต่าง ๆ
ธงชัย สันติวงษ์ (2539, อ้างถึงใน ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553:13) กล่าวถึงกลยุทธ์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การบริ การคือการสร้างชื่อเสี ยงและภาพพจน์ การสร้างลักษณะเฉพาะพิเศษ ในกล
ยุทธ์กาหนดราคา จะต้องคานึงถึงอุปสงค์หรื อความต้องการในแต่ละช่วงต้นทุน
กลยุทธ์ราคามี 4 วิธีคือ
1. การก าหนดราคาไว้ใ นระดับ สู ง ในช่ ว งเริ่ ม แรกที่ สิ น ค้า เข้า สู่ ต ลาด และมี ก าร
ดาเนินการจัดทาการส่ งเสริ มการตลาดมากๆ
2. การกาหนดราคาแบบเจาะตลาด โดยตั้งราคาต่าในช่วงแรก ซึ่งตรงข้ามกับวิธีแรก
3. การกาหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน คือมีการตั้งราคาต่ากว่าทุน และ
4. กาหนดราคาเพื่อให้แข่งขันได้ โดยพยายามยึดถือนโยบายให้เป็ นราคาเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน
สาหรั บกลยุทธ์ การจัด จาหน่ ายหรื อช่ องทางการจัดจาหน่ าย สามารถทาได้โดยผ่าน
ตัวแทนจาหน่ ายและคนกลาง ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก หรื อลูกค้า ซึ่ งการจัดจาหน่ ายในแต่ละวิธีมีวิธีการ
ดาเนิ นการแยกย่อยที่ต่าง ๆ กันในรายละเอียดกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด อาศัยเครื่ องมือโดยการ
โฆษณาการส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การจะเลือกใช้
เครื่ องมือแต่ละวิธี ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์เงินทุนเป็ นต้น
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แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541 : 35)
ส่ วนผสมประสมทางการตลาด (Marketing mis) หมายถึงเครื่ องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย Phillip Kotler (แปลโดยวารุ ณี ตันติวงศ์ และคณะ,
2552 : 24 อ้างถึงใน ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
องค์ประกอบที่สาคัญยิง่ ในกลยุทธ์การตลาดก็คือ ส่ วนประสมการตลาดกระบวนการใน
การกาหนดส่ วนประสมให้เหมาะสมนั้น จะเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละธุ รกิจและผลิตภัณฑ์ ส่ วนการ
วางแผนการตลาดนั้นจะมีข้ นั ตอนที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ นกั ในแต่ละธุรกิจบริ การ แต่ถา้ พบว่าสิ่ งที่
ปรากฏขึ้นแตกต่างจากบริ การอื่นนั้น แสดงว่าเกิดขึ้นจากการใช้ส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2551 : 29) ส่ วนประสมการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมา
สาหรับธุรกิจการผลิตสิ นค้าที่จบั ต้องได้ แต่สาหรับผลิตภัณฑ์บริ การนั้นมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่าง
จากสิ นค้าบริ การไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ บริ การไม่สามารถรับสิ ทธิ บตั ร ผูใ้ ห้บริ การเป็ นส่ วน
หนึ่งของการบริ การ ปั ญหาการรักษาคุณภาพของการบริ การเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการ
บริ ก ารเหมื อ นสิ น ค้า เช่ น เวลาที่ เ ราซื้ อ ผงซัก ฟอกมาแต่ ล ะกล่ อ ง เราสามารถเชื่ อ มั่น ได้ว่ า
ผงซักฟอกนี้ จะซักผ้าให้สะอาดได้ แต่เมื่อเวลาเข้าพักที่โรงแรม เราจะมัน่ ใจได้อย่างไรว่าจะไม่พบ
มีสิ่งรบกวน หรื อสิ่ งน่าราคาญเกิดขึ้นในโรงแรม ส่ วนประสมการตลาดที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดได้แก่
4P’S ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์การจาหน่ายการส่ งเสริ มการตลาด และ ราคา ต่อมามีการร่ วมกัน
ปรับปรุ งและเพิ่มเติมส่ วนประสมการตลาดขึ้นใหม่ให้เหมาะสมสาหรับธุ รกิจการบริ การ รู ปแบบ
ใหม่น้ ีพฒั นาขึ้นจะประกอบด้วย ปั จจัย 8 ประการ ต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. บุคลากร (People)
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7. กระบวนการ (Process)
8. ผลิตภาพ (Productivity)
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จะเห็ นได้ว่าส่ วนประสมการตลาดที่ปรับปรุ งใหม่เพิ่มปั จจัยขึ้นอีก 4 ประการ คือ
บุคลากร ลักษณะกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ ปั จจัยทั้ง 8 ประการนี้ เป็ นปั จจัยที่สามารถ
ใช้เป็ นหลักของธุ รกิจการการบริ การต่าง ๆ และหากธุรกิจดังกล่าวขาดปั จจัยหนึ่ งใดไปก็อาจส่ งผล
ถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของธุรกิจได้
กระบวนการกาหนดส่ วนประสมการตลาดในธุรกิจการบริ การมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับ
ธุรกิจอื่น ๆ ของตลาด โดยปกติ ประกอบด้วย
1. แยะแยะสิ่ งที่นาเสนออกเป็ นส่ วน ๆ หรื อส่ วนประสมย่อย
2. ประสานรวมส่ วนย่อยเข้าไปในส่ วนประสมการตลาด
ส่ วนประสมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เมื่อนาไปใช้กบั องค์กรธุ รกิจหนึ่ ง ๆ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ ยนตามสถานการณ์ เช่ น ตามปริ มาณของอุปสงค์ ระยะเวลาที่ทาการเสนอบริ การ หนึ่ ง ๆ
ออกไป
ดังนั้นกระบวนการสร้างส่ วนประสมทางการตลาด ก็จะเป็ นการปรับเปลี่ยนปั จจัยหรื อ
องค์ประกอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็ นของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็ นที่
แน่นอนว่า องค์ประกอบของส่ วนประสมการตลาดแต่ละตัวอาจมีการซ้ าซ้อนกันอยูบ่ า้ ง เราจึงไม่
สามารถที่จะทาการตัดสิ นใจใด ๆ โดยอาศัยองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งเท่านั้น นอกจากนั้น
องค์ประกอบหนึ่ ง ๆ ก็จะคงความสาคัญเพียงช่วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น ดังนั้นรู ปแบบที่กาลังจะอธิ บาย
ต่อไป จะช่วยผูบ้ ริ หารด้านการตลาดให้สามารถกาหนดส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
การบริ การของตนเองได้ รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีดงั นี้(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541 : 35)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด
สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component)
เช่น ประโยชน์พ้นื ฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า ฯลฯ
1.3 กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
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1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่
และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and improved) ซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียง่ิ ขึ้น
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price)
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน เป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่า
ราคาจึ งจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูก้ าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคานึ งถึ ง คุ ณค่า ที่ รับรู ้ (Perceived
Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสู ง
กว่าราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ
3. การจัดจาหน่ าย (Place หรือ Distribution)
หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทางซึ่ ง ประกอบด้วยสถาบัน และกิ จกรรม ใช้เพื่ อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้ าหมาย
ได้แก่สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การ
คลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
3.1 ช่องทางการจาหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
และ(หรื อ) กรรมสิ ทธิ์ ที่ ผลิ ตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่ องทางการจัดจาหน่ ายจึ ง
ประกอบด้วยผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Marketing Logistics) หมายถึง
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเคลื่ อ นย้า ยตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากผู ผ้ ลิ ต ไปยัง ผู ้บ ริ โภค หรื อ ผู ใ้ ช้ท าง
อุตสาหกรรม
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายทาการขาย (Personal Selling) และการ
ติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Nonperson Selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการซึ่ ง
อาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือต้องใช้หลักการเลือกเครื่ องมือสื่ อสารแบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์
คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือส่ งเสริ มที่สาคัญ คือการโฆษณา (Advertising)
เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ (หรื อ) ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิด ที่
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ต้อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น โดยผูอ้ ุ ป ถัม ภ์ร ายการ กลยุ ท ธ์ ใ นการโฆษณาจะเกี่ ย วข้อ งกับ กลยุ ท ธ์ ก าร
สร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) กลยุทธ์
สื่ อ (Media Strategy) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสาร
และจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล งานจะเกี่ ยวข้องกับ กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal
Selling Strategy) การจัดการหน่วยงานขาย (Sales Force Management)
การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิ จกรรมการส่ งเสริ มที่
นอกเหนื อจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ ข่าวและประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง
สามารถกระตุน้ ความสนใจ ทดลองใช้หรื อการซื้อ โดยลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทาง
การส่ งเสริ มการขายมี 3 รู ปแบบ คือ
1. การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ผบู ้ ริ โภค
2. การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งคนกลาง
3. การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย

-

ผลิตภัณฑ์ (Product)
สิ นค้า
คุณภาพสิ นค้า
ลักษณะ
ตราสิ นค้า
การบรรจุหีบห่อ
ขนาด
บริ การ
การรับประกัน
การรับคืน
ฯลฯ

-

การจัดจาหน่ าย (Place)
ความครอบคลุม
การเลือกคนกลาง
ทาเลที่ต้ งั
ฯลฯ

ตลาดเป้ าหมาย
(Target market)
ความต้ องการและพฤติกรรม
ของ
ผู้บริโภคทีเ่ ป็ น
เป้ าหมาย

-

ราคา (Price)
ราคาสิ นค้า
ส่ วนลด
ฯลฯ

การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
- การโฆษณา
- การขายโดยใช้พนักงานขาย
- การส่ งเสริ มการขาย
- การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์
- การตลาดทางตรง
- ฯลฯ

ภาพที่ 1 ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์, แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ดวงกมลสมัยจากัด, 2541), 16.
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5. บุคลากร (People)
จะคลอบคลุม 2 ประเด็น ดังนี้ บทบาทของบุคลากร สาหรั บธุ รกิ จบริ การ ผู ้
ให้บริ การนอกจากจะทาหน้าที่ผลิตบริ การแล้ว ยังต้องทาหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์บริ การไป
พร้ อ ม ๆ กัน ด้ว ย การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า มี ส่ ว นจ าเป็ นอย่า งมากส าหรั บ การบริ ก าร
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน คุณภาพบริ การของลูกค้ารายหนึ่ งอาจมีผลจากลูกค้ารายอื่น
แนะนามา ตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น กลุ่มลูกทัวร์ หรื อลูกค้า จากร้านอาหารที่บอกต่อกันไปแต่ปัญหา
หนึ่งที่ผบู ้ ริ หารการตลาด จะพบก็คือ การควบคุมระดับของคุณภาพการบริ การให้อยูใ่ นระดับคงที่
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
มีธุรกิจบริ การจานวนไม่มากนักที่นาลักษณะทางกายภาพเข้ามาใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด แม้ว่าลักษณะทางกายภาพจะเป็ นส่ วนประกอบที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การก็ตาม ที่ปรากฏให้เห็นส่ วนใหญ่จะเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อม การสร้าง
บรรยากาศ การเลือกใช้สี แสง และเสี ยงภายในร้าน เป็ นต้น หรื อใช้ลกั ษณะทางกายภาพเพื่อ
สนับสนุ นการขาย เช่น ยี่ห้อและคุณภาพของรถของบริ ษทั ให้เช่ารถ ถุงสาหรับใส่ เสื้ อผ้าซักแห้ง
ต้องสะอาดเป็ นต้น
7. กระบวนการ (Process)
ในกลุ่มธุ รกิจบริ การกระบวนการในการส่ งมอบบริ การมีความสาคัญเช่นเดียวกับ
เรื่ อ งทรั พ ยากรบุ ค คล แม้ว่ า ผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะมี ค วามสนใจและดู แ ลลู ก ค้า อย่า งดี ก็ ไ ม่ ส ามารถ
แก้ปัญหาลูกค้าได้ท้ งั หมด เช่นการเข้าแถวรอ ระบบการส่ งมอบบริ การ จะครอบคลุมถึงนโยบาย
และกระบวนการที่ นามาใช้ ระดับการใช้เครื่ อ งจักรกลในการให้บริ การ อานาจตัดสิ นใจของ
พนักงานการที่มีส่วนร่ วมของลูกค้าในกระบวนการการให้บริ การ อย่างไรก็ตามความสาคัญของ
ประเด็นปั ญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสาคัญต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการเท่านั้น แต่ยงั มีความสาคัญต่อฝ่ าย
การตลาดด้วยเนื่ องจากเกี่ยวข้องกับความพอใจที่ลูกค้าได้รับ จะเห็นได้ว่าการจัดการทางการตลาด
ต้องให้ความสนใจในเรื่ องของกระบวนการในการให้บริ การและการนาส่ ง ดังนั้น ส่ วนประสม
การตลาดควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดว้ ย
8. ผลิตภาพ (Productivity)
จากการที่บริ การเป็ นการกระทาของบุคคล 2 ฝ่ าย เมื่อฝ่ ายหนึ่งได้กระทาเพื่อให้
เกิดงานบริ การ อีกฝ่ ายหนึ่ งก็ได้ก็จะได้รับบริ การในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
และไม่สามารถเก็บเป็ นสิ นค้าคงคลังไว้ได้ ส่ งผลให้กิจการต้องเข้ามาจัดการกับความต้องการซื้ อ
บริ การของลูกค้าเพื่อให้ความต้องการบริ การของลูกค้า กระจายไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ให้บริ การ
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เพื่อให้ความต้องการของแต่ละช่วงเวลาจะได้มีความใกล้เคียงกันด้วย นอกจากนี้กิจการต้องจัดการ
กับกาลังการผลิตงานบริ การ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับความต้องการ
กล่าวโดยสรุ ป คือ เป็ นเครื่ องมือหรื อปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ธุรกิจทาง
บริ การต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อกระตุน้ ให้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเกิดความต้องการสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วย 8 ประการหรื อ 8P’s คือ
1. สิ นค้าหรื อบริ การ (Product)
2. ราคา (Price)
3. สถานที่จาหน่าย (Place)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. บุคลากร (People)
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7. กระบวนการ (Process)
8. ผลิตภาพ (Peoductivity)
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แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดบริการ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2544 : 59) ได้กล่าวว่า เรื่ องของส่ วนผสมทางการตลาดของ
แหล่งท่องเที่ยวสามารถแยกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ ส่ วนผสมผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่
สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Tourist Attractions) ที่ได้รับการพิจารณาและได้รับ
การเลือกสรรว่าอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่ น สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ และเหตุการณ์สาคัญ หรื อโอกาสพิเศษ โดย
จาแนกอย่างละเอียดว่า แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง อยู่ในที่ใด มีความแปลกแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการเดิ นทาง ยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมการ
เดินทาง และยานพาหนะเข้าออก ระยะเวลา ความถี่ในการให้บริ การ อัตราและการเก็บค่าผ่านทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อราคาค่าเดินทางด้วย สิ่ งอานวยความสะดวกและการ
บริ การ ณ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พกั แรม ภัตตาคาร การคมนาคมขนส่ งในท้องถิ่น สิ นค้าอุปโภค
ต่ า ง ๆ ฯลฯ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เช่ น สกี กอล์ฟ เรื อ ใบ การให้ค วามปลอดภัย แก่
นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ให้บริ การ ชมรม หรื อ สมาคมที่เกี่ยวข้อง ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว สามารถสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจและความคาดหวังให้แก่นกั ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์และ
การคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และการได้ยนิ ได้ฟังจากสื่ อมวลชน ซึ่งมักจะ
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เป็ นภาพในอดีตมากกว่าปั จจุบนั และคงอยูใ่ นจิตใจของนักท่องเที่ยวตลอดเวลา ภาพลักษณ์จึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของนักท่องเที่ยวมาก ถ้ายังมีภาพลักษณ์ ที่เป็ นลบ ผู ้
ประกอบธุ ร กิ จ ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ต้องปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และบริ ก าร เผยแพร่ ข อ้ มู ล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนความเอาใจใส่ และความร่ วมมือของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว
กล่าวโดยสรุ ป คือ กิจกรรมทางการตลาดเป็ นเรื่ องที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจยั
รู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นอย่างมากจากลักษณะเด่นพิเศษของการให้บริ การของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
เกสต์เฮาส์น้ นั ทาให้จาเป็ นต้องรวมองค์ประกอบทางด้านกลยุทธ์อื่น ๆ เข้าไว้ดว้ ยกันในกลยุทธ์การ
บริ การ นัน่ คือ มีการใช้ “8Ps” ในการบริ หารการบริ การแบบผสมผสานหรื อบูรณาการเนื่องจากมี
ส่ วนสนับสนุ นให้นกั ท่องเที่ยวได้รับรู ้ขอ้ มูลสถานที่ ป้ าย โฆษณา ชื่อของเกสต์เฮาส์ในบริ เวณนั้น
การให้บริ การเสริ มอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่ องดื่ม การเดินทางราคาที่พกั หรื อช่วงของการลดราคาตาม
เทศกาลต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่นับว่าเป็ นการสนับสนุ นการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเป็ น
อย่างยิง่
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แนวคิดเกีย่ วกับธุรกิจท่ องเทีย่ ว และ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ประกอบด้วยธุ รกิจหลายประเภท ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจด้านขนส่ ง ธุรกิจด้านที่พกั และอาหาร ธุรกิจนาเที่ยว และธุรกิจการค้า
ของที่ระลึก ธุรกิจเหล้านี้จะขายบริ การแก่นกั ท่องเที่ยวโดยตรง ส่ วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมได้แก่
การผลิ ตสิ นค้าเกษตรกรรม การผลิ ตหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็ นต้น สาหรั บแนวคิด เกี่ ย วกับธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว ที่จะกล่าวในที่น้ ีจาแนกออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความสาคัญของการท่องเที่ยว
1.1 การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสาคัญ
ด้านเศรษฐกิจของประเทศการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศมากเป็ นอันดับ 1
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้จากสิ นค้าออกอื่น ๆ นอกจากนี้ รายรับสุ ทธิในรู ปของเงินตราต่างประเทศ
จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยให้ดุลชาระเงินของประเทศดีข้ ึนรายได้จากการท่องเที่ยวจะ
มีผลทบทวีคูณในการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้ผลผลิตส่ วนรวม
ของประเทศมีค่าทวีกว่าสองเท่าตัวการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการหมุนเวียน และการกระจายรายได้
ไปสู่ ภูมิภาคเมื่อเกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในชนบทการพัฒนาความเจริ ญก็
จะไปถึงภูมิภาคนั้น ๆ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ ๆ ในท้องถิ่น เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า
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สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มีผลู ้ งทุนในหลาย ๆ รู ปแบบทาให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ อย่าง
กว้างขวาง เป็ นการสร้างรายได้สูป้ ระชาชนอย่างแท้จริ งการท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุน้ ให้เกิด
การผลิต และนาเอาทรัพยากรของประเทศ/โดยเฉพาะของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอัตราที่
สู งในรู ปของการผลิตสิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าของที่ระลึก ตลอดจนบริ การในท้องถิ่นนั้น ๆ การ
ท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตขายได้ทุกเวลาสุ ดแล้วแต่ความเหมาะสม
และความสามารถของผู ้ข ายการท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยกระตุ ้น ให้ เ กิ ด การผลิ ต เป็ นวงจรหมุ น เวี ย น
ภายในประเทศทาให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็ นการ
ลดการว่างงาน ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้รัฐบาลมีรายได้ในรู ปของภาษีอากรประเภท
ต่าง ๆ
1.2 ความสาคัญของการท่องเที่ ยวต่อสังคม การท่องเที่ยวมี ส่วนในการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ของมนุ ษยชาติ ก่อให้เกิดสันติภาพ ความเป็ นมิตรไมตรี และความเข้าใจอันดีระหว่าง
เจ้าของบ้านและผูม้ าเยือนการท่องเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริ ญทางสังคมให้
เกิดแก่ทอ้ งถิ่น ทาให้มีการก่อสร้างสิ่ งใหม่ ๆ มีการลงทุนเพิ่มทางด้านผลผลิตเพื่อรองรับการบริ การ
แก่ผมู ้ าเยือนท้องถิ่น ทาให้ประชาชนมีรายได้จากการมีงานทา จึงทาให้อยูด่ ีกินดีมีความสุ ขโดยทัว่
กันการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจความสานึ ก และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาเอกลัษณ์ของ
ชาติก่อให้เกิดความรู ้สึกหวงแหนและรักผืนแผ่นดินที่อยูอ่ าศัยของตนการท่องเที่ยวช่วยขจัดปั ญหา
ความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยขจัดปั ญหาการหลัง่ ไหลและเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทา
และเสี่ ยงโชคในเมืองของประชาชนในชนบทการท่องเที่ยวช่วยให้ประชาชนในชนบทรู ้จกั ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์รู้จกั ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตและประดิ ษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ในรู ปของ
สิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกไว้ขายผูม้ าเยือน เป็ นการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น
1.3 ความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อการเมืองการเดินท่องเที่ยวก่อให้เกิดความรู ้สึก
ถึงความมัน่ คงปลอดภัย เพราะการที่นกั ท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางไปเยือนที่ใด ที่น้ นั จะต้องมีความ
ปลอดภัยเพียงพอการท่องเที่ยวเป็ นวิถีทางที่มนุษย์ต่างสังคมจะได้พบปะรู ้จกั ทาความเข้าใจกันการ
เดินทางไปมาหาสู่ กนั ภายในประเทศทาให้ได้รู้จกั คุน้ เคย รู ้ปัญหา พึ่งพาอาศัยกัน เป็ นการสร้าง
ความรักความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติในทานองเดียวกัน การเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศจะเป็ นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีที่จะนาไปสู่ ความเป็ นเพื่อน
ร่ วมโลกที่จะช่วยสร้างสรรค์สมั พันธไมตรี และความสงบสันติสุขในโลก
2. ประเภทการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็ นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว
ซึ่ งหมายถึ งสถานที่ ท่องเที่ ยว กิ จกรรมและวัฒนธรรมประเพณี ที่สะท้อนให้เห็ นถึงอารยะธรรม
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ท้องถิ่นที่มีลกั ษณะเด่น ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจแยกตาม
ลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 3 ประเภท คือ
2.1 ประเภทธรรมชาติ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ได้แก่
ภูเขา น้ าตก น้ าพุร้อน บ่อน้ าร้อน เขตรักษาพันธ์สัตว์ สวนสัตว์ อุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน สวน
รุ กขชาติ ทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ เขื่อน อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าจื ด (ห้วย หนอง คลอง บึง)
ตัวอย่าง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย เช่น อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ น้ าตกทีลอซู
เขื่อนรัชประภา ภูกระดึง เป็ นต้น
2.2 ประเภทประวัติ ศ าสตร์ โบราณวัต ถุ ส ถาน และปู ช นี ย สถาน เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีหรื อ ปูชนี ยสถาน ได้แก่ วัด โบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุ มชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน กาแพงเมือง คูเมือง อนุ สาวรี ย ์ และ
อนุ สรณ์สถาน ได้แก่ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย เป็ นต้น
2.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
อีกรู ปแบบหนึ่ งในลักษณะของพิธีงานประเพณี ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต (เช่น หมู่บา้ นชาวเขา สภาพ
ชีวิตในชนบท) ศูนย์วฒั นธรรมสิ นค้าพื้นเมือง ไร่ สวน พืช ผัก ผลไม้ เช่นตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก
งานช้างจังหวัดสุ รินทร์ ประเพณี งานบวชลูกแก้วจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นต้น
3. ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยว ปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่ส่งเสริ มให้มีการขยายตัว
ของการเดิ นทางท่องเที่ยว และก่อนที่จะก่อให้เกิดการเดินทาง มีอยู่สองประการคือ สภาพเอื้อต่อ
การท่องเที่ยว (Enable Condition หรื อ Travel Facilitator) และแรงจูงใจเพื่อการท่องเที่ยว (Travel
Motivation) สาหรับสถานภาพการเอื้อเอื้อเฟื้ อเพื่อการท่องเที่ยวนั้น เป็ นเงื่อนไขที่จะทาให้ผคู ้ น
สามารถเดินสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แก่ เวลา (Time) และรายได้ (Income) สาหรับเรื่ องปั จจัย
เวลานั้นสามารถอธิ บายได้โดยง่ ายกว่าคนเราที่จะเดิ นท่องเที่ ยวได้น้ ันจาเป็ นต้องมีเวลาว่างพอ
เสี ยก่อน สาหรับเรื่ องรายได้น้ นั เป็ นปั จจัยสาคัญมาก เพราะถ้าขาดรายได้ไปก็ไม่สามารถจะเกิน
ทางได้ แต่คาว่ารายได้น้ ี น่าจะหมายถึงรายได้หลังจากหักรายจ่ายที่จาเป็ นในการดารงชี วิต เช่ น
ที่อยูอ่ าศัย อาหาร เสื้ อผ้า หรื อ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเสี ยก่อนเหลือเท่าใดแล้ว
จึงเอานาไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว รายได้ตรงนี้ จึงเป็ นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว (Disposabe
Income) สรุ ปได้ว่า ทั้งเวลาและรายได้จะเป็ นมูลเหตุปัจจัยให้เกิดการท่องเที่ยวได้ ส่ วนแรงจูงใจ
เพื่อการท่องเที่ยว (Travel Motivation) เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการท่องเที่ยวที่สาคัญคือ การขนส่ ง
ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การท่องเที่ยวแบบแยกกันไม่ออก นักเดินทางต้องการ การขนส่ งที่รวดเร็ ว
ปลอดภัย มีความสุ ขสบาย และราคาพอที่จะทาให้สามารถใช้บริ การได้ ถ้าราคาแพงเกินไปแรง
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กระตุน้ ก็จะน้อยลง ในอดีตก่อนถึงศตวรรษที่ 19 การขนส่ งไม่อยูใ่ นสภาพที่แลอดภัย ไม่รวดเร็ ว
และราคาค่อนข้างแพง จึงไม่สามารถก่อให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอัตราที่น่าพอใจได้
ก่อนที่จะมีการนารถปรับอากาศ (Coach) มาใช้มีการนาเกวียนมาบีทุก (Carrier’s Wagon) ซึ่ ง
เดินทางได้ชา้ มาก เช่น ระยะทางจากพระนครศรี อยุธยาไปถึงสุ โขทัยเป็ นระยะทางสั้นๆใช้เวลาเป็ น
สัปดาห์ นอกจากเกวียนจะเดินทางได้ชา้ มากแล้ว ถนนส่ วนมากจะอยูใ่ นสภาพทรุ ดโทรมเพราะอยู่
ในฤดูฝนล้อเกวียนจะบดกลบถนนจนกระทัง่ กลายเป็ นทะเลโคลน การเดินทางโดยเกวียนนอกจาก
จะไม่สะดวกแล้วยังไม่ปลอดภัยอีกด้วยอย่างไรเมื่อถึงศตวรรษที่ 18 มีการประดิษฐ์รถม้า (Stage
Coach) ซึ่ งทาให้การเดิ นทางมี ความรวดเร็ ว และประหยัดเวลาลงได้มาก การเดกิ นทางที่ ยงั มี
จุดหมายปลายทางซึ่ งเคยใช้เวลานับเป็ นวันๆก็เหลือเพียงเป็ นชัว่ โมงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
การปรับปรุ งยานพาหนะให้มีความเร็ วขึ้นแล้วก็ตาม แต่ถนนก็มีสภาพที่ทรุ ดโทรมอยู่ จนกระทัว่
ในปี พ.ศ. 2060 ได้มีการปรับปรุ งราดผิวถนนเรี ยบกว่าเดิม การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อ
ถึงยุคของรถไฟ ความสะดวกรวดเร็ วในเรื่ องการเดินทางจึงเริ่ มเป็ นเรื่ องจริ ง ราคาของการเดินทาง
รถไฟก็อยูใ่ นฐานะที่คนส่ วนใหญ่สามารถจะใช้บริ การได้ ทาให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
แบบก้า วกระโดด แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามส าคัญ เท่ า เที ย มกับ การขนส่ ง คื อ ที่ พ ัก
(Accommodation) เมื่อมีระบบขนส่ งรถม้าและรถขนส่ งไปรษณี ย ์ แล้วจึงมีแรงผลักดันให้เกิดการ
สร้างที่พกั อาศัยตามสถานที่ รายทางต่างๆมากมาย โดยเริ่ มต้นดัดแปลงให้มีที่พกั มีร้านเหล้า (AleHouse) ก่อน ต่อมายังมีการสร้างโรงนอนหรื อโรงเตี้ยม (Inn) กันมากมาย สาหรับเมืองเล็กๆที่อยู่
ห่ างไกล ไม่สามารถสร้างธุ รกิจที่พกั อาศัยได้ จึงจะผลักดันให้เมืองที่เป็ นศูนย์กลางในยุโรป เช่น
ลอนดอน และนิ วยอร์ กกลายเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นักธุ รกิจและนักเดินทางจะเดินทางเข้า
เมืองดังกล่าวมากขึ้น สรุ ปได้ว่าแรงจูงใจท่องเที่ยวในสมัยก่อนอยูท่ ี่ระบบการขนส่ ง การคมนาคม
และการพัฒนาเรื่ องที่พกั อาศัยในอดีตแม้จะไม่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นขั้นตอนไปบ้างแล้วก็
ตาม แต่ปัญหาบางอย่างก็ยงั คงอยู่ เช่ น ปั ญหาสุ ขอนามัย ความเสี่ ยงต่อโรคภัย และความไม่
สะดวกในการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้องขนเงิ นไปกับตัวเองจานวนมาก ซึ่ ง
อาจจะทาให้เ กิ ด อัน ตรายได้ การออกหนังสื อต่ างๆ ที เกี่ ย วกับการเดิ น ทางก็ย งั ไม่ ค่อยสะดวก
ยกเว้นกรณี ของพ่อค้า หรื อนักธุรกิจถ้าจะพิจารณาให้ดีแล้วปั จจัยที่จะก่อให้เกิดการเดินทางทั้งสอง
ปั จจัย มีลกั ษณะแตกต่างกัน กล่าวคือปั จจัยเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว (Enable Condition) ที่มี
ปัจจัยเวลา และรายได้เป็ นตัวเร่ งให้เกิดการเดินทางเติบโตเร่ งเร้านักท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพอยูแ่ ล้วให้
ออกเดิ น ทางนั้ นเป็ นการเร่ ง เร้ า จากภายนอกและปั จ จัย แรงจู ง ใจเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (Travel
Motivation) อันได้แก่ส่ิ งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม ความปลอดภัย สุ ขอนามัย จะมีอิทธิพล
มากกว่า เพราะเป็ นแรงผลักดันจากภายในอันก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวว่าจะ
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สะดวกหรื อไม่ ปลอดภัยหรื อไม่ หรื อเสี่ ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บหรื อไม่ ถ้าผูค้ นมีทศั นคติดงั กล่าว
ในทางที่ดีและแน่ใจในปั จจัยเร่ าเร้าแล้ว ก็จะผลักดันให้เกิดความต้องการในการเดินทาง นอกจาก
แรงกระตุน้ ดังกล่าวจะผลักดันจากภายในแล้ว สิ งที่ส่งเสริ มให้เกิด แรงกระตุน้ ที่ดีมากอย่างหนึ่ งก็
คือการเตือนให้นักเดิ นทางตระหนักถึงสุ ขอนามัย การให้การศึกษาในการเดิ นทาง และการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของคนในถิ่นหรื อประเทศอื่น ปั จจัยทั้งสองตัวที่เป็ น
ปั จจัยภายนอกและภายในดังกล่าวจะเป็ นตัวเพิ่มโอกาสให้เกิดการเดินทาง และสร้างความต้องการ
ในการเดินทางในที่สุด
4. บทบาทของรั ฐบาลโดยทัว่ ไปเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยว มี หลายๆแนวทางที่ รัฐบาล
สนับ สนุ น และผลัก ดัน ความเจริ ญ เติ บ โตของอุ ตสาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของประเทศ เช่ น การ
สนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุน การมใช้กลไกลของรัฐในการผลักดันเอกชนให้มีการผลิตสิ นค้า
และบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวรวมถึงการผลิตโดยรัฐบาลเพราะเนื่องจาก
การท่องเที่ยวมีความเกี่ยวพันกับเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศ บางส่ วน
จึงเป็ นหน้าที่ของรับโดยตรงที่จะทาการตัดสิ นในในการใช้ทรัพยากรของชาติหรื อการสร้างปั จจัย
สิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่จาเป็ นแก่สังคม บทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลโดยทัว่ ไปในด้าน
การท่องเที่ยวได้แก่
4.1 การศึกษาและการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศ รวมถึงการเก็บ
เกี่ ยวข้อมูลและสถิติในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องและจาเป็ นเพ่อประโยชน์ท้ งั การกาหนดนโยบายทางการ
ท่องเที่ยวของประเทศ
4.2 จัด ท าหรื อ สนับ สนุ น การจัด การท าการศึ ก ษา หรื อ วิ จัย ด้า นการตลาดการ
ท่องเที่ยวเพื่อกาหนดศักยภาพในพื้นที่ตลาดที่จะดาเนินการส่ งเสริ มและเผยแพร่
4.3 การสารวจทัศนคติและความประทับใจของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต่างๆ
เพื่อนาเป็ นข้อมูลประกอบการดาเนิ นการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ หรื อแต่ละตลาด
4.4 วางแผนและกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวทางที่ 2
และ 3 รวมถึงการวางแผนการใช้ที่ดิน และแผนกายภาพเพื่อกาหนดศักยภาพในการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากรลงไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวรวมถึงการเสนอแนะให้หน่ วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพิจารณาและให้การสนับสนุนการท่องเที่ยว
4.5 มี ก ารประเมิ น อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย วด้า นต่ า งๆ โรงแรม และที่ พ ัก อาศัย
ภัตตาคาร และร้านอาหาร ความสะดวกสบายด้านต่างๆโครงสร้างปั จจัยพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว
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ต่างๆทั้งนี้ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาให้มีความสมดุลกับอุปทานการท่องเที่ยวในระยะสั้นและ
ในระยะยาว
4.6 ดาเนิ น การทางด้า นการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ ส่ ง เสริ ม และ
เผยแพร่ การท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.7 ดาเนิ นการหรื อสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นการผลิตหรื อฝึ กอบรมบุคคลเพื่อให้
บริ การทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ
4.8 ออกกฎหมายควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อเป็ น
องค์ประกอบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อผลประโยชน์ในตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อผลประโยชน์ในตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเอง และเพื่อโดยประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศ
4.9 เป็ นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงที่ตอ้ งดาเนินการจัดสรรโครงสร้างปั จจัยพื้นฐาน
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความเจริ ญเติบโตของการท่องเที่ยว
กล่าวโดยสรุ ป คือ ในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั คิดเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาพิจารณา
ถึงการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ ประชากร
ในท้องถิ่ น และจังหวัด กาญจนบุ รี ตอบสนองนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ของจังหวัดกาญจนบุ รี
รองรับการเข้าสู่ เป็ นประชาอาเซี ยน การเปิ ดประตูการค้าผ่านแดน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดมิตร
ไมตรี ระหว่างเจ้าของบ้านและผูท้ ี่มาท่องเที่ยวทางหนึ่งด้วย
อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
ในการพิจารณาองค์ประกอบ ของคาว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาจพิจารณาเป็ นได้
2 ลักษณะ ดังนี้
1. ในลักษณะของกระบวนการผลิต ในระบบของอุตสาหกรรมทัว่ ไป กล่าวคือ มี
1.1 โรงงาน ได้แก่ อาณาบริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน เป็ นบริ เวณที่ เข้าถึง
ได้ยาก มีสถานที่พกั ผ่อน และ บริ การที่สะดวกพอสมควรสาหรับการพักอยูช่ ว่ั คราว
1.2 วัตถุดิบ ได้แก่ ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ชกั จูงใจให้นกั ท่องเที่ยวสนใจมาชม
1.3 การลงทุนสร้าง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้ า น้ าประปา
ฯลฯ การลงทุ น สร้ า งสิ่ ง อานวยความสะดวก และบริ ก ารต่ าง ๆ เช่ น ที่ พ กั ร้ านอาหาร สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้น
1.4 การใช้งานสาธารณูปโภคต่าง ๆ การผลิตสิ นค้า และการบริ การ
1.5 ผลผลิต ได้แก่ บริ การของธุรกิจที่ประกอบกันเป็ น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น
โรงแรม ภัตตาคาร บริ ษทั นาเที่ยว เป็ นต้น
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1.6 การส่ ง เสริ ม การขาย มี ก ารโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ผ ลิ ต ผลเป็ นที่ รู้ จัก
แพร่ หลาย มีการรณรงค์ให้เกิดความต้องการซื้ อผลิตผลเหล่านี้ ทั้งจากภายในและนอกประเทศ จะ
เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เปรี ยบอุตสาหกรรมอื่นๆ ตรงที่วตั ถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะไม่
สิ้ นเปลืองสู ญหาย หากมีมาตรการควบคุมป้ องกันด้วยการวางแผนพัฒนาอย่างมีระบบ ทั้งยังไม่ตอ้ ง
ลงทุนด้านการขนส่ งเพื่อนาผลผลิตออกไปขาย แต่ผูซ้ ้ื อจะเดิ นทางมาซื้ อถึงที่ จึงกล่าวได้ว่า การ
ท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่มีปล่องควัน ที่ลง ทุนไม่มากแต่ผลตอบแทนสูง
2. ในลักษณะภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว เป็ นอุตสาหกรรม
ให้บริ การที่มีความเจริ ญเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ในทุกทวีปของโลก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
แตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้าประเภทอื่น ๆ บริ การหรื อสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว ณ
ถิ่นที่ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพราะไม่สามารถจะสั่งเอาแหล่งท่องเที่ยวมาบริ โภค ณ ถิ่นที่อยู่
ของตนเองเหมือนผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอื่นได้ จึงทาให้มีกระบวนการในระบบการให้บริ การ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว (Tourism Service System) อันได้แก่ การบริ การข้อมูล
ข่าวสาร การบริ การคมนาคมขนส่ ง การบริ การอานวยความสะดวกในการผ่านเข้า – ออกระหว่าง
ประเทศ การบริ การบริ ษทั นาเที่ยว การบริ การมัคคุเทศก์ การบริ การสถานที่พกั แรม การบริ การ
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การบริ การสิ นค้าของที่ระลึกการบริ การการบันเทิง และระบบการให้ความ
คุ ้ม ครองรั ก ษาความปลอดภัย เข้า มาท าหน้า ที่ เ ป็ นสะพานเชื่ อ มโยงอ านวยความสะดวก ให้
นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสยังแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Attraction) ตามที่ปรารถนา ซึ่งความ
ปรารถนาหรื อความต้องการ (Demand) ทางการท่องเที่ยวจะถูกกระตุน้ เชิญชวน ด้วยขบวนการใน
ระบบของการตลาด (Marketing System) จนทาให้เกิดการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวขึ้น และผล
ของการที่ได้ใช้บริ การอานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมกับการสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะ
เป็ นผูต้ ดั สิ นว่าได้ความประทับใจ พึงพอใจมากน้อยเพียงไร ซึ่ งทุกประเทศที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ท่องเที่ ยว ต่างก็มุ่งมัน่ ปรารถนาที่ จะพัฒนาให้ประเทศของตนอยู่ในความนิ ยมขอนักท่องเที่ ยว
เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล จากปฏิกิริยา ลูกโซ่ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะช่วยขยายผล
ชักชวนให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อันเป็ นที่มาของรายได้เข้าประเทศ ช่วยสร้างงาน
สร้างอาชี พในสาขาธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องให้แพร่ กระจายไปทุกพื้นที่ท้ งั ในเมืองและชนบท ลดปั ญหา
การว่างงาน ช่วยบรรเทาการอพยพเข้ามาหางานทาในเมือง ช่ วยฟื้ นฟูงานกิจกรรม ประเพณี การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่
ของประชาชนดี ข้ ึน นอกจากนี้ แล้ว ยังเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ชื่ อเสี ยง
ของประเทศ ชาติ ให้เป็ นที่รู้จกั ในสังคมโลก อันจะเป็ นผลดีต่อการดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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สังคม และการเมืองในเวทีระหว่างประเทศ ในยุคโลกาภิวตั น์เป็ นอย่างดี ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกจึงใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็ นเครื่ องมือช่วยพัฒนาบ้านเมืองกันอย่างกว้างขวาง
องค์ ประกอบของการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว (natural resource tourism)การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติที่ยงั ดารงไว้ซ่ ึ งสภาพดังเดิมของระบบนิ เวศ (first hand ecosystem) และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่ จึงมักปรากฏอยูใ่ น
พื้นที่พ้ืนที่อนุ รักษ์ เช่น อุทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า และอุทยานประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (2539) กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ว่าเป็ นแหล่งที่มีจุดเด่นเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (nature attractions) และตัดขาดจากโลก
ภายนอก (solitude) ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะไม่ได้ สัมผัสที่บา้ น นอกจากนี้ ยงั ได้ให้ความหมายของ
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวว่า หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นจุดหมาย (destination) ของการท่องเที่ยว
ซึ่ ง หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ร องรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจะมี ท รั พ ยากรที่ เ ป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยว ความดึ งดูดใจ เหล่านั้นอาจเป็ นความดึ งดูดใจของนักท่องเที่ยวประเภทใดประเภท
หนึ่ ง แต่ อ าจไม่ เ ป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วประเภทอื่ น ดัง นั้ นสภาพ ทรั พ ยากรจึ ง มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดการท่องเที่ยว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแล้ว ในบางพื้นที่
ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวจึงหมายรวมถึงศักยภาพ
ในการประกอบกิจกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย โดยได้แบ่งแหล่ง ท่องเที่ยวออกเป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (nature destination) และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(cultural destination) ซึ่ งรวมเอาแหล่งท่องเที่ยวศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (historical,
archaeological and regions destination) และแหล่งท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม และประเพณี (art,
culture and traditional destinations) เข้าไว้ดว้ ยกัน
ดัง นั้น หากมองการท่ องเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์เป็ นอุตสาหกรรมบริ ก ารอย่างหนึ่ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นจัดได้ว่าเป็ นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเที่ยว และเป็ นวัตถุดิบประเภทใช้
แล้วไม่หมดไป หรื อสู ญหายหากมีการควบคุมป้ องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็ นระบบ และนาไปสู่
การ ปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นการสนับสนุ นให้แหล่งท่องเที่ยว ยังประโยชน์เพื่อ
การท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ ยืนโดยไม่เสื่ อมโทรมลงไป ทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีด
ความสามารถของระบบที่จะรองรับได้ (carrying capacity)
2. นักท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ สถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศไทย (2540) ระบุว่า
นักท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 นักท่องเที่ยวแบบ
หัวกระทิ (hard-core nature tourists) เป็ นนักท่องเที่ยวที่เน้นความสาคัญในการศึกษาค้นคว้า ขณะที่
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เที่ยวชมธรรมชาติ ประเภทที่ 2 นักท่องเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน (dedicated nature tourists) เป็ น
นักท่องเที่ยวที่เน้นเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจในธรรมชาติ
หรื อประเพณี ทอ้ งถิ่น ประเภทที่ 3 นักท่องเที่ยวธรรมชาติเป็ นหลัก (mainstream nature tourists)
เป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ช อบไปสถานที่ แ ปลกๆ ที่ ไ ม่ เ คยไปมาก่ อ น เช่ น ไปเยื อ นลุ่ ม น้ า อเมซอน
(Amazon) อุทยานกอริ ลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรื อจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่เป็ นการ
ริ เริ่ มสาหรับโปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ ประเภทที่ 4 นักท่องเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (casual
nature tourists) เป็ นนักท่องเที่ยวที่บงั เอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ตนได้เลือกไป นอกจากนี้ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย,
2539 ได้กล่าวถึงลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ว่า จะต้องเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกใน การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
การตลาด การตลาดนับเป็ นส่ วนสาคัญในการชักจูงนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยว โดย
เป็ นสื่ อกลางระหว่างนักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในเชิงการตลาดจะต้องทา
ความเข้าใจให้ชัดเจนว่า การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ มีลกั ษณะอย่างไร โดยการให้ขอ้ มูลและสิ่ งที่
คาดหวัง จากการท่องเที่ ย ว (expectation) อย่างถูก ต้องแก่ นัก ท่องเที่ ย ว เพื่อเป็ นการช่ วยให้
นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจว่า รู ปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้ เหมาะสม กับความสนใจ และ
ตรงตามความต้องการของตนเองหรื อไม่ และสามารถยอมรับกฏ หรื อกติกาของการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ได้หรื อไม่
ดังนั้น จึงเห็นได้วา่ การตลาดเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพ
ของนักท่องเที่ยว เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน การท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ (qualitative tourism) มากกว่า
การท่องเที่ยวในเชิงปริ มาณ (quantitative tourism) อันจะเป็ นหนทาง นาไปสู่ การท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน ซึ่ งส่ วนใหญ่งานด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นหน้าที่ ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
ดรรชนี เอมพันธุ์ และสุ รเชษฎ์ เชษฐมาส (2539, อ้างถึงใน สุ ภาสิ นี บุญทาดี, 2553 : 29)
การบริ การการท่องเที่ยวซึ่ งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ต้องการสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ การสนองความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ในขณะที่ มี กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ นั ต้องการบริ การที่เน้นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการบริ การ
เพื่อให้นักท่ องเที่ ย ว ได้รับประสบการณ์ ความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึ ก ซึ้ งเกี่ ย วกับธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท้องถิ่น เช่น บริ การด้านสื่ อความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ท้องถิ่ นในภาคบริ การ ซึ่ งได้แก่ การจัดที่ พกั ที่สอดคล้องกลมกลื นกับธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (ecolodge) เป็ นมัคคุเทศก์นาทางในการเดินป่ า เป็ นต้น
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องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1. องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งนี้ รวมถึงแหล่ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศ (Eco - system) ในพื้นที่น้ นั ๆ ดังนั้น
องค์ประกอบด้านพื้นที่จึงเป็ นการท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยูก่ บั ธรรมชาติ (Nature - based tourism)
2. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็ นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible
travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยงั่ ยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากร การจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม การป้ องกัน และก าจัด มลพิ ษ และควบคุ ม การ
พัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างมี ขอบเขต จึ งเป็ นการท่องเที่ยวที่ มีการจัดการอย่างยัง่ ยืน (Sustainably
managed tourism) เพื่อให้เกิดเป็ นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็ นการท่องเที่ยวทีมีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูก
จิตสานึ กที่ ถูกต้องต่อนักท่องเที่ ยว ประชาชนท้องถิ่น และผูป้ ระกอบการที่เกี่ ยวข้อง จึ งเป็ นการ
ท่องเที่ยวสิ่ งแวดล้อมศึกษา (Environmental education-based tourism)
4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่ วม เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการคานึ งถึงการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่มี
ส่ วนร่ วมในการคิด วางแผน ปฏิ บตั ิตามแผน ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่ วม
บารุ งรั กษาทรั พยากรท่องเที่ ยว อันจะก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งกระจายรายได้ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบารุ งรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ด้วย และในที่ สุดแล้วท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการควบคุ มการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างมี คุณภาพ
ท้องถิ่นในที่น้ ี เริ่ มต้นจากระดับรากหญ้า (Grass root) จนถึงการปกครองส่ วนท้องถิ่น และอาจรวม
ไปถึ งการมี ส่วนร่ วมของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง จึ งเป็ นการท่องเที่ ยวอย่างมี ส่วนร่ วมชุ มชน (Community
participation-based tourism)
หากการท่องเที่ยวใดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น จัดได้ว่าเป็ น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ หากขาดหรื อปราศจากข้อใดข้อหนึ่งไปความสมบูรณ์จะลดน้อยลง
จนอาจกลายเป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบอื่น ๆลักษณะเฉพาะประการหนึ่ งของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรี ยนรู ้
และสัมผัสกับระบบนิ เวศ (Eco - system) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร์
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วัฒ นธรรม และการพัฒ นาอารยธรรมของมนุ ษ ย์ใ นการเอาชนะธรรมชาติ (ที่ ร วมเอาลัก ษณะ
วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้)
ลักษณะเฉพาะนี้ จึงทาให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ใช่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cutural tourism
และ Historical tourism) แม้วา่ จะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่กต็ าม ในทานองเดียวกันการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของการจัดการการท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงมีบางส่ วนจัดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ ย วเชิ งนิ เ วศได้หรื อแหล่ ง ท่องเที่ ย วหนึ่ งๆ อาจมี การท่องเที่ ย วเชิ งนิ เวศควบคู่ไ ปกับการ
ท่องเที่ยวแบบอื่นๆ ได้
กล่าวโดยสรุ ป คือ การท่องเที่ยว เป็ นอุตสาหกรรมให้บริ การที่มีความเจริ ญเติบโต
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ หรื อการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศทั้งนี้ การ
ท่องเที่ยวนี่จึง หมายถึงรู ปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นการจัดการการท่องเที่ยว
ที่รักษาคุณภาพทั้งการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural - based tourism) และแหล่งวัฒนธรรม
(Cultural - based tourism) อันจะนาไปสู่ การจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable tourism) ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และสุ นทรี ยภาพ โดยใช้
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็ นธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาลยาวนานที่สุด
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แนวคิดของผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการ เป็ นบุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางที่จะสร้าง
ธุ รกิ จของตนเอง และพร้ อมที่ จะรั บความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่จะเกิ ดขึ้น ตั้งแต่ตดั สิ นใจที่จะเริ่ มดาเนิ น
ธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ต้องการผูป้ ระกอบการที่มีความสามารถหลาย ๆ ด้านซึ่งอาจ
พิจารณาลักษณะผูป้ ะกอบการจากพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ในการเริ่ มต้นธุ รกิจ กล่าวคือ เป็ นคนที่มองเห็น
โอกาสและช่องทางในการสร้างธุรกิจขึ้นมาภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
2. เรี ย นรู ้ ห รื อ สร้ า งนวัต กรรม (Innovation) ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อัน จะก่ อ ให้เ กิ ด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารรู ป แบบใหม่ ๆ รวมถึ ง กระบวนการผลิ ต การตลาด และการจัด การ
ทรัพยากร เป็ นต้น
3. ยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Risk) อัน อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากการขาดทุ น หรื อล้ม เหลวในการ
ดาเนิ นธุรกิจ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องมีความเป็ นนักเสี่ ยงอย่างมีหลักการ คือตัดสิ นใจอย่างฉับ
ไว และรอบคอบด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้
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4. มีความสามารถในการจัดการทัว่ ไป (General management) ทั้งด้านการกาหนด
แนวทางของธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร
5. มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ นงาน (Performance intention) เพื่ อ สร้ างความ
เจริ ญเติบโต และกาไรจากการดาเนินธุรกิจ
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
การประกอบธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มให้ ป ระสบผลส าเร็ จ จะต้ อ งอาศัย เจ้ า ของหรื อ
ผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ ภายใต้ความไม่แน่นอนที่มี
อยู่ตลอดเวลา วิฑูรย์ สิ มะโชคดี (2542:33, อ้างถึงใน ศุภาสิ นี บุญทาดี , 2553: 31) ได้อธิ บายถึง
คุณสมบัติของเถ้าแก่ใหม่ที่ประสบความสาเร็ จได้มี 7 ประการ ดังนี้
1. ต้องเป็ นนักแสวงหาโอกาส คือจะต้องเป็ นผูม้ องเห็ นโอกาสและหาช่ องทางทาง
การค้า ได้ตลอดเวลา แม้จะตกอยูใ่ นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
2. ต้องเป็ นนักเสี่ ยง ต้องกล้าได้กล้าเสี ย พร้อมที่จะดาเนินการทันทีเมื่อมองเห็นโอกาส
อย่ามัวรี รอ มิฉะนั้น จะสายเกินไป ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ
3. ต้องเป็ นคนมีความคิดริ เริ่ ม หรื อสร้างสรรค์ ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ ออก
สู่ ตลาดที่มีสภาพ การแข่งขันสู ง
4. ต้องเป็ นคนที่ไม่ทอ้ ถอยง่าย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเริ่ มก่อตั้งธุ รกิจ จะต้อง
ประสบกับปั ญหามากมาย เถ้าแก่หรื อผูป้ ระกอบการที่ยนื หยัดอยูไ่ ด้ จะต้องเป็ นคนที่มีความอดทนสูง
5. ต้องเป็ นคนที่ใฝ่ รู ้อยูเ่ สมอ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา
ทาให้สามารถปรับตัวได้เสมอ
6. ต้องเป็ นคนที่มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ทาให้ธุรกิจมีทิศทางชัดเจน ไม่เดินทางออกนอก
ลู่นอกทาง สามารถมุ่งไปสู่อนาคต ด้วยเป้ าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน
7. ต้องมี เครื อข่ายดี เพื่อที่จะทาให้ได้ประโยชน์ท้ งั ด้านข้อมูล และการได้รับความ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากเพื่อน ๆ หรื อเครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี
ทิมโมธี เอส. แฮทเท็น (Timothy S. Hatten) Hatten (1997:31,40, อ้างถึงในศุภาสิ นี บุญ
ทาดี, 2553 : 32 ) ได้กล่าวถึง ผูจ้ ดั การธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็ จ จะต้องเป็ นผูม้ ีลกั ษณะ
ดังนี้
1. มีความอุตสาหะ (Perseverance)
2. มีความอดทน (Patience)
3. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญห (CriticalThinking kills)
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นอกจากนี้ Hatten ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะของผู ้ป ระกอบการที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จว่า จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
1. ความมุ่ งมั่ น ปรารถนาและพยายามที่ จะด าเนิ นธุ รกิ จให้ ส าเร็ จให้ ไ ด้
(Passion)มิฉะนั้นจะทาให้สูญเสี ยทั้งเงินทุน และเวลา
2. มี ความสามารถในการตัด สิ น ใจในภาวะวิก ฤตด้ว ยการตรวจสอบทุ ก อย่างอย่า ง
รอบคอบ (Determination) ไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในโชคชะตาหรื อพรหมลิ ขิตต้องเชื่ อมัน่ ว่า
ตนเองจะฝ่ าฟันอุปสรรคและประสบความสาเร็ จได้ หากอุทิศเวลาและทางานให้หนักเพียงพอ
3. ต้องมีความรู ้จริ ง รู ้สึก (Knowledge) ในธุรกิจที่ลงทุน เพื่อจะสามารถสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ \
ปัจจัยทีท่ าให้ ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสาเร็จ
เมื่อเปรี ยบเทียบโอกาสหรื อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และ
ธุ รกิจขนาดเล็กแล้ว จะพบว่าธุ รกิจขนาดใหญ่จะได้เปรี ยบและมีโอกาสมากกว่าเสมอ อย่างไรก็
ตามธุ รกิจขนาดเล็ก ก็สามารถเผชิญหน้ากับปั ญหาดังกล่าว และดารงอยูร่ อด พร้อมทั้งสร้างความ
เจริ ญเติบโตได้ ด้วยการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ธุ รกิจ
ขนาดเล็กสามารถต่อสู ้กบั ธุ รกิ จขนาดใหญ่ได้ดว้ ยการสร้ างศักยภาพให้ตนเองมีความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันได้ โดยอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้
1. มีความยืดหยุน่ (Flexibility) จากข้อจากัดของธุรกิจขนาดใหญ่ที่แม้ว่า จะได้เปรี ยบ
ธุรกิจเล็ก ในด้านการผลิตสิ นค้าได้เป็ นจานวนมาก ด้วยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ากว่า แต่ก็ไม่
อาจปรับเปลี่ยน การผลิตได้อย่างรวดเร็ วเมื่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลง เพราะการ
ปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสู ง ไม่คุม้ ทุน ในขณะที่ธุรกิจขนาดย่อมสามารถปรับตัวได้
รวดเร็ ว กว่ า ในการที่ จ ะสนองความต้อ งการเฉพาะ ของลู ก ค้า ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ ต่ า กว่ า ฉะนั้น
ผูป้ ระกอบการจะต้องรู ้จกั ใช้โอกาสนี้
2. สร้ างนวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมในการผลิ ตหรื อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ มักมี
จุดเริ่ มต้นมาจาก นักประดิ ษฐ์อิสระ และจากกิ จการขนาดเล็กในขณะที่ ธุรกิ จขนาดใหญ่ มักจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่ งมีพ้ืนฐานการประดิ ษฐ์คิดค้น จากผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็กให้ดีกว่าเดิม และพยายามทากาไร หรื อหาผลตอบแทน จากการลงทุนในเครื่ องจักร
อุปกรณ์ และ โรงงาน ผูป้ ระกอบกิจการขนาดเล็กจาเป็ นต้องสร้างนวัตกรรม หรื อสิ่ งใหม่ ๆ ให้
เกิดขึ้น รวมทั้งการปรับปรุ งของเก่าให้ดีข้ ึนด้วย จึงจะสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ได้ Small Business Administration (SBA) Hatten (1997 : 18, อ้างถึงใน ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553:
33) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
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2.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม
2.2 นวัตกรรมบริ การ (Service innovation) เสนอบริ การที่แตกต่างและดีกว่าเดิม
หรื อเหนือกว่าคู่แข่งขัน
2.3 นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็ นการคิดค้นกระบวนการ
ใหม่ ๆ ทั้งการผลิตสิ นค้าและบริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2.4 นวัตกรรมการบริ หารจัดการ (Management innovation) เป็ นการคิดหาวิธีการ
จัดการที่มีประสิ ทธิภาพใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับทรัพยากรของกิจการให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
3. สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Close Relationship to Customers) ในเมื่อธุรกิจขนาด
เล็ ก อยู่ ใ กล้ชิ ด กับ ลู ก ค้า จึ ง เป็ นโอกาสของผู ้ป ระกอบการจะสร้ า งความได้เ ปรี ย บทางการ
แข่งขัน ด้วยการสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และเสนอสิ นค้าและบริ การพิเศษให้เป็ นที่พึงพอใจ
ของลูกค้า
4. ผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ (Product Quality) ภายใต้สภาพการแข่งขันอย่าง
รุ นแรงของธุรกิจ วิธีที่จะทาให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสาเร็ จได้ จะต้องผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับที่ลูกค้า ต้องการ ในราคาที่เต็มใจจะจ่าย โดยผูป้ ระกอบการจะต้อง
รักษาคุณภาพให้มีความสม่าเสมอ ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ลูกค้าพอใจ และต้องการ มากกว่าผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งขัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจะต้องสร้างคุณภาพในตัวสิ นค้าและบริ การให้ได้มาตรฐาน
เพราะไม่ เ พี ย งแต่ จะรั ก ษาลู ก ค้า เดิ ม ได้ ย ัง เป็ นการเพิ่ ม ลู ก ค้า ใหม่ ไ ด้ อี ก มาก นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการจะต้อ งพิ จ ารณาให้ ร อบคอบ ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะท าให้ ส ามารถ ด าเนิ น การให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จได้ คือ
1. ขนาดของตลาดมีมากพอที่จะสร้างกาไรได้เพียงใด
2. มีเงินทุนหรื อแหล่งเงินทุนเพียงพอเพียงใด
3. สามารถเสาะหาพนักงาน หรื อลูกจ้างที่มีประสิ ทธิ ภาพได้หรื อไม่ รวมถึงรักษา
ลูกจ้างที่ดีไว้ในองค์การต่อไปได้อย่างไร
4. มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้เพียงใด
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ ได้น าแนวคิ ด การประกอบการเข้า มาพิ จ ารณาศึ ก ษาพบว่ า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นบุคคลที่
มองเห็ นโอกาสทางธุ รกิจ และสามารถหาช่องทางที่จะสร้างธุ รกิจของตนเอง และพร้อมที่จะรับ
ความเสี่ ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ตดั สิ นใจที่จะดาเนิ นธุ รกิจในการประกอบธุ รกิจขนาดย่อม มี
ความคิดสร้างสรรค์ ในการเริ่ มต้นธุ รกิจ สามารถเรี ยนรู ้หรื อสร้าง นวัตกรรม อันจะก่อให้เกิ ด
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ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การรู ปแบบใหม่ๆ รวมถึงกระบวนการผลิต การตลาดและการจัดการทรัพยากร
มีความสามารถในการจัดการทัว่ ไป ทั้งด้านการกาหนดแนวทางของธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร
มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นงาน (Performance Intention) เพื่อสร้างความเจริ ญเติบโต และกาไร
จากการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ธุรกิจทีพ่ กั แรม
ประเภทของที่พกั แรม
การจาแนกประเภทของโรงแรมอาจจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น การจาแนก
ตามระดับหรื อเกรด แม้ว่าธุรกิจโรงแรมจะแพร่ หลายทัว่ โลกแต่อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีการจัดระดับ
โรงแรมที่เป็ นมาตรฐานสากลทัว่ โลกแต่ละประเทศมีขอ้ กาหนดของตนเองโดยหลักการพิจาณาจาก
รู ปแบบของโรงแรมความครบครันของสิ่ งอานวยความสะดวกและคุณภาพของการบริ การ
1. โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่ที่สาหรับนักเดินทางหรื อนักท่องเที่ยวที่มาพัก
อาศัยและมีบริ การหลายรู ปแบบแก่ผมู ้ าพักขึ้นอยู่กบั ระดับของการให้บริ การและสิ่ งอานวยความ
สะดวกเช่น อาหารและเครื่ องดื่ม จัดประชุม จัดเลี้ยง สระว่ายน้ า ออกกาลังกาย เล่นกีฬา นาเที่ยว
และจาหน่ ายของที่ระลึก เป็ นต้น โรงแรมที่เป็ นระดับมาตรฐานมักจะแสดงระดับด้วยจานวนดาว
ซึ่งประกอบด้วย 5 ดาว ดังนี้
1.1 โรงแรม 5 ดาว หรื อ เดอลุกซ์ (Five-star/ deluxe hotel) เป็ นลักษณะโรงแรมที่
ให้บริ การสมบูรณ์ แบบและมีราคาสู ง โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เช่ น ห้องพักมีอ่าง
อาบน้ าส่ วนตัวมีภตั ตาคารระดับสู ง สระว่ายน้ า สถานที่ออกกาลังกาย และบริ การที่ยอดเยีย่ ม
1.2 โรงแรม 4 ดาว หรื อระดับหนึ่ ง (Four-star/ first class hotel) เป็ นโรงแรมที่
ให้บริ การและสิ่ งอานวยความสะดวกสู งกว่ามาตรฐาน เช่ น ห้องพักส่ วนใหญ่มีอ่างอาบน้ า มี
ภัตตาคาร และคอกเทลเลาจ์ไว้บริ การ
1.3 โรงแรม 3 ดาว (three-star hotel) เป็ นโรงแรมในระดับมาตรฐานเน้นความ
สะดวกสบายโดยปกติมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรม
1.4 โรงแรม 2 ดาว (two-star hotel) เป็ นโรงแรมเพื่อการพานิชย์หรื อนักท่องเที่ยว
แบบประหยัดมีลิฟต์อานวยความสะดวกในการขึ้นลงระหว่างชั้นห้องพักบางห้องมีหอ้ งอาบน้ าแบบ
ฝักบัวและอาจมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรมแต่ผพู ้ กั ต้องเสี ยค่าบริ การเพิ่ม
1.5 โรงแรม 1 ดาว เป็ นโรงแรมให้บริ การห้องพักแบบประหยัดไม่มีลิฟต์บริ การ
ระหว่างชั้นไม่มีห้องน้ าหรื อห้องอาบน้ าในห้องพักและไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มภายใน
โรงแรม อย่างไรก็ตามการจัด ระดับด้วยระบบดาวมี ขอ้ จากัดอยู่ที่การไม่ สามารถวัดคุ ณ ภาพที่
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แท้จริ งของการให้บริ การได้ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย หรื อนิวซีแลนด์ จึงมีการนา
ระบบประกันคุณภาพมาใช้ประกอบกับการจัดระดับระบบดาว
2. โมเด็ล (Model) เป็ นที่พกั แรมขนาดเล็กประมาณ 50 ห้องมีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ กล้ถนน
หลวงสายหลักระหว่างเมืองและมีบริ การที่จอดรถฟรี แก่แขกผูม้ าพักแต่มกั ไม่มีบริ การอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม เป็ นบริ ก ารที่ พ ัก แบบประหยัด ส าหรั บ นัก เดิ น ทางหรื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มมากใน
สหรัฐอเมริ กา
3. เกสต์เฮาส์ (Guest House) เป็ นที่พกั ที่เจ้าของบ้านแบ่งให้หอ้ งให้นกั ท่องเที่ยวเช่าพัก
จัดเป็ นที่พกั ขนาดเล็กราคาถูก ในประเทศไทยเกสต์เฮาส์ หรื อที่บางคนเรี ยกว่า เรื อนแรม ตั้งอยูใ่ น
ย่านชุ มชนหรื อเมื องท่องเที่ ยว เช่ น บริ เวณถนนข้าวสารกรุ งเทพมหานคร บริ เวณโค้งประปา
อาเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริ การจะมีเพียงห้องเล็ก ๆ และห้องน้ ารวม เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่
ออกท่องเที่ยวในเวลากลางวันและเพียงต้องการที่พกั หลับนอนในเวลากลางคืนเท่านั้น ปั จจุบนั
เกสต์เฮาส์ได้รับการพัฒนามากขึ้น โดยมีส่ิ งอานวยความสะดวกในห้องพักเพิ่มขึ้น เช่น โทรทัศน์
รวมทั้งมีบริ การอาหารเครื่ องดื่ม
Nerilee Hing, Vivienne McCabe, Peter Lewis และ Neil Leiper (1998:268) ได้ให้
ความหมายของเกสต์เฮาส์ไว้ว่า เกสต์เฮาส์ เป็ นบ้านพักที่มีรูปแบบ แบบดั้งเดิม มีข้ ึนเพื่อสาหรับ
การพักผ่อนในวันหยุดสุ ดสัปดาห์สาหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางซึ่ งได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มากตามชายฝั่งทะเลและแถบชานเมืองชนบทในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิ วซี แลนด์ ซึ่ ง
ในช่วงกลาง คริ สตศักราช 1990 มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วซึ่งตรงกันข้ามเมื่อเทียบกับที่พกั แบบ
เกสต์เฮาส์แบบดั้งเดิมของชาวอังกฤษ ซึ่ งจะไม่เน้นในเรื่ องของสิ่ งอานวยความสะดวกและความ
บันเทิงแต่จะให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ต้ งั และคุณภาพของห้องพักซึ่ งเน้นใน
เรื่ องของการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง
ลักษณะของที่พกั แรม
ที่พกั แรมจะมีลกั ษณะเฉพาะและแตกต่างจากสิ นค้าประเภทอื่น ๆ ดังนี้คือ
1. สามารถรองรั บนักท่องเที่ ยวได้จานวนจากัด (Fixed Capacity) ไม่ว่าจะมี
นักท่องเที่ยวต้องการห้องพักมากหรื อน้อยที่พกั แรมประเภทต่าง ๆ ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
เท่ากับจานวนห้องพักที่มีอยูเ่ ท่านั้น
2. สู ญเสี ยผลประโยชน์ได้โดยง่าย (Perish ability) เนื่องจากที่พกั แรมสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ไม่เกินจานวนห้องพักที่มีอยู่ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ห้องพักว่างไม่มีคนพักจะทาให้ที่
พักแรมนั้นสู ญเสี ยรายได้ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ซึ่งต่าง
กับสิ นค้าทัว่ ไปถ้าเหลือขายไม่หมดก็เก็บไว้ขายในโอกาสต่อไป
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3. เป็ นสิ นค้าที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Nature of Service) เนื่องจากโรงแรมเป็ นงาน
บริ การจึงไม่สามารถจะจับต้องสิ นค้าได้ เช่น จับต้องไม่ได้ว่าการบริ การดีแค่ไหน ห้องสะอาดแค่
ไหน ฯลฯ
4. กระบวนการผลิต (Production Method) วิธีการผลิตของสิ นค้าบริ การจะไม่ซบั ซ้อน
เหมือนการผลิตสิ นค้าทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคสามารถบริ โภคที่จุดผลิตได้เลยและไม่สามารถควบคุม
มาตรฐานได้แน่ นอนเพราะขึ้นอยู่กบั ผูใ้ ห้บริ การและรั บบริ การว่ามีความต้องการสอดคล้องกัน
หรื อไม่ ผลสาเร็ จจากการขายคือ ความพอใจ ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกัน
5. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution Channel) สาหรับสิ นค้าทัว่ ไปช่องทางการจัด
จาหน่ ายจะมีข้ นั ตอนดังนี้ คือ จากผูผ้ ลิต (Producer) ไปสู ้ผคู ้ า้ ส่ ง (Wholesaler) ต่อไปถึงผูค้ า้ ย่อย
(Retailer) แล้วจึงผ่านไปถึงผูบ้ ริ โภค (Consumer) แต่สินค้าบริ การหรื อลักษณะของโรงแรมถึงแม้
จะมีการผ่านมือนายหน้าซึ่ งได้แก่ ตัวแทนจาหน่าย (Travel Agent) หรื อหน่วยงานอื่น ๆ แต่สินค้า
ลักษณะนี้กไ็ ม่สามารถจับต้องหรื อมองเห็นสิ นค้าได้จนกว่าผูบ้ ริ โภคจะเข้าไปใช้บริ การเอง
6. ต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่คงที่แน่ นอน (Cost Determinant) บริ การของโรงแรมสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าและประเภทของลูกค้าได้ซ่ ึ งลูกค้าจะเป็ นผูเ้ สี่ ย งในการ
เลือกซื้อบริ การ ดังนั้นจึงไม่สามารถคานวณต้นทุนของสิ นค้าได้แน่นอน
7. เป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งใช้แรงงานมนุษย์ (Labor) โรงแรมจะผลิตสิ นค้าบริ การขึ้นมาต้อง
อาศัยพนักงานในการผลิต ดังนั้นที่จะผลิตให้ได้มาตรฐานเหมือนกันหมดจึงค่อนข้างยากเพราะ
ความสามารถของมนุ ษย์ไม่เท่ากันแม้โรงแรมแต่ละโรงแรมจะตั้งมาตรฐานในการให้บริ การของ
พนัก งานไว้ซ่ ึ ง ต่ า งกับ การผลิ ต สิ น ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะผลิ ต จากเครื่ อ งจัก รจึ ง ทาให้สิ น ค้าออกมามี
คุณภาพเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันที่สุด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ข้ อมูลการท่ องเทีย่ วจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผคู ้ นนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เต็มไป
ด้วยเรื่ องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็ นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็ นสถานที่ต้ งั
ของสะพานข้ามแม่น้ าแควซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 และมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่
ว่าจะเป็ น ป่ าเขาลาเนาไพร ถ้ าหรื อน้ าตก กาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุ งเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นป่ ามีท้ งั ป่ าโปร่ งและป่ าดงดิบ มีแม่น้ า
สาคัญสองสายคือ แม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็ นแม่น้ าแม่กลองที่
บริ เวณอาเภอเมืองกาญจนบุรี จงั หวัดกาญจนบุรี อยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนที่มาก
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เป็ นอันดับ สาม รองลงมาจาก จังหวัดเชียงใหม่ และนครราชสี มา ด้านทิศเหนื อติดต่อกับ จังหวัด
ตาก และจังหวัดอุทยั ธานี ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับ จังหวัดสุ พรรณบุรี และนครปฐม ด้านทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และทางด้านทิศตะวันตกติดต่อกับ ประเทศพม่า ข้อมูลทัว่ ไปและสถานที่
ท่องเที่ยว ในจังหวัดกาญจนบุรี (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
โครงสร้ า งทางธรณี วิ ท ยา พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหิ น ที่ จ ัด อยู่ ใ นหมู่ หิ น ตะนาวศรี
ประกอบด้วย หิ นปูน หิ นทราย หิ นดินดาน และหิ นแปรประเภทหิ นชนวน หิ นควอร์ตไซต์ หิ นซีสต์
ทิวเขาถนนธงชัยกลาง และทิวเขาตะนาวศรี มีหินแกรนิ ต เป็ นแกนกลางของภูเขา หิ นปูนจะพบอยู่
เป็ นบริ เวณกว้างขวางมากที่สุด ภูเขามียอดแหลมรู ปร่ างต่าง ๆ สวยงาม สลับด้วยหลุมยุบ และหุ บ
เขาเป็ นแนวยาว และบางแห่ งเป็ นหน้าผาสู งชัน บริ เวณเขาหิ นปูนมีแคลเซี ยมคาร์ บอนเนตละลาย
ต่อเนื่องเกิดเป็ นถ้ ายาว และบางแห่งมีน้ าใต้ดินไหลผ่าน เรี ยกว่า ธารลอด ภายในถ้ าหิ นปูนมีหินงอก
หิ นย้อยสวยงาม บริ เวณที่เป็ นน้ าตกจะมีหินปูนจับบริ เวณที่พกั น้ า เกิดเป็ นน้ าตกที่มีลกั ษณะลดหลัน่
หลายชั้นสวยงาม
ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยทิวเขา หุ บเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ า พื้นที่ดา้ นตะวันตก
และด้านเหนือเป็ นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงทางด้านตะวันออก และด้านใต้ แบ่งพื้นที่ออกได้เป็ น
3 เขตใหญ่ ๆ คือ
เขตภูเขาและที่สูง พื้นที่ทางด้านเหนื อของ จังหวัดในเขตอาเภอศรี สวัสดิ์ และอาเภอ
ทองผาภูมิ มีลกั ษณะเป็ นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัย ทางด้านตะวันตกเป็ นเทือกเขา
ตะนาวศรี ซึ่ งกั้นเขตแดนไทยกับพม่า ทอดยาวลงไปทางใต้ในเขตอาเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทร
โยค อาเภอเมือง ฯ และอาเภอด่านมะขามเตี้ย บริ เวณนี้ เป็ นแหล่งกาเนิ ดต้นน้ าลาธารของจังหวัด
และมีภูเขาที่มีความสู งตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไปในตอนเหนื อของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เช่น เขาใหญ่ เขาแคลกู เป็ นต้น บริ เวณที่มีความสู ง 400 – 1,000 เมตร
เป็ นภูเขาในลุ่มน้ าแควใหญ่ และแควน้อยในเขตอาเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ศรี สวัสดิ์ และอาเภอ
เมือง ฯ ส่ วนที่มีระดับสู ง 100 - 400 เมตร อยูใ่ นเขตอาเภอไทรโยค บ่อพลอย และศรี สวัสดิ์
เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นที่ดา้ นทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีลกั ษณะเป็ นที่ราบเชิงเขา
สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ ในเขตอาเภอบ่อพลอย เลาขวัญ และบางส่ วนของ อาเภอพนมทวน
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง ได้แก่พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ มีลกั ษณะเป็ นที่ราบอยูใ่ นบริ เวณ
บางส่ วนของ อาเภอเมือง ฯ พนมทวน ท่าม่วง และท่ามะกา เป็ นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ซึ่งมีออ้ ย และข้าวนาปี
แหล่งน้ า กาญจนบุรี มีแหล่งน้ าอย่างอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ าผิวดินมีตน้ น้ าอยู่ทางตอน
เหนื อของจังหวัด จนถึงเขตจังหวัดอุทยั ธานี ลักษณะของทางน้ าเป็ นร่ องลึกในระหว่างหุ บเขา มีล้ า
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น้ าบางสายไหลขึ้นไปทางเหนือเข้าสู่ประเทศพม่า เช่น ลาน้ าแม่กษัตริ ย ์ แต่ลาธารส่ วนใหญ่ไหลลงสู่
แควน้อย และแควใหญ่ ซึ่ งรับน้ าทางด้านตะวันตก และตอนกลางของพื้นที่ แล้วรวมกันเป็ นแม่น้ า
แม่ ก ลอง ส่ ว นด้ า นตะวัน ออกมี ล าตะเพิ น เป็ นล าน้ าส าคัญ ของบริ เวณนี้ แม่ น้ าแควน้ อ ย
(ไทรโยค) ยาวประมาณ 315 กิโลเมตร มีตน้ กาเนิ ดจากลาธารเล็ก ๆ บนยอดภูเขา คือ ลาธารรันตี
ซองกาเลีย และบิคลี่ ในเขตอาเภอสังขละบุรี และทองผาภูมิ บริ เวณนี้ ที่มีลาน้ าสามสายมาบรรจบ
กันดังกล่าวเรี ยกว่าสามสบ แม่น้ าแควน้อยเป็ นแม่น้ าที่สวยงาม ไหลผ่านภูมิประเทศที่สวยงาม มี
น้ าตก น้ าพุ เกาะแก่ง อยูต่ ลอดสาย จนบรรจบกับแม่น้ าแควใหญ่เป็ นแม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าแควน้อย
มีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ 10,400 ตารางกิ โลเมตร แม่น้ าแควใหญ่ (ศรี สวัสดิ์ ) ยาวประมาณ 380
กิ โลเมตร ต้นน้ าเกิ ดจากภูเขาใหญ่ชายแดนเหนื ออาเภออุม้ ผาง แล้วไหลลงทางใต้ไปบรรจบกับ
แม่ น้ า แควน้อยที่ ต าบลปากแพรก อ าเภอเมื อ ง ฯ บริ เ วณทางตอนเหนื อ ของแม่ น้ า แควใหญ่ มี
ลัก ษณะค่ อ ย ๆ ลาดลงมาทางใต้ มี ส าขาที่ ส าคัญ คื อ ห้ว ยขาแข้ง แม่ น้ า แควใหญ่ มี พ้ื น ที่ รั บ น้ า
ประมาณ 14,800 ตารางกิโลเมตร (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
แม่น้ าแม่กลอง เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ าแควน้อย และแม่น้ าแควใหญ่ที่
ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง ฯ แล้วไหลผ่านอาเภอเมือง ฯ ท่าม่วง ท่ามะกา จากนั้นได้ไหลเข้าเขต
จังหวัดราชบุรี แล้วไหลลงสู่ทะเล ที่อาเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร
ลาตะเพิน เป็ นลาน้ าที่ไหลผ่านบริ เวณที่ราบลุ่มตะวันออกของจังหวัด แล้วไหลมา
บรรจบแม่น้ าแควใหญ่ที่ ตาบลท่าเสา อาเภอเมือง ฯ มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร
ประชากรจังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรมากเป็ นอันดับสามของภาคตะวันตก มีความ
หนาแน่ นอยู่ในเขตอาเภอท่ามะกา ท่าม่วง และอาเภอเมือง ฯ ประชากรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
มีอยูห่ ลายเชื้อชาติดว้ ยกัน ดังนี้
คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ ยง เป็ นกลุ่มชนที่ยงั รักษาประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
ไว้ได้มาก ชาวกะเหรี่ ยงจะตั้งถิ่นฐานอยูต่ ามบริ เวณที่ราบหุ บเขา ระหว่างพรมแดนไทยกับพม่า เช่น
ในเขตอาเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ และอาเภอเมืองกาญจนบุรี
คนไทยเชื้อสายมอญ เป็ นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่ยงั รักษาประเพณี และวัฒนธรรมของตนไว้
ชาวมอญส่ วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยูต่ ามแนวพรมแดนไทย - พม่า ในเขตอาเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ
และอาเภอเมืองกาญจนบุรี
คนไทยเชื้ อสายลาว ในที่น้ ี หมายถึงลาวโซ่ ง หรื อไทยทรงดา เป็ นกลุ่มชนที่มีลกั ษณะ
ทางเชื้อสายประเพณี และวัฒนธรรมคล้ายกับกลุ่มคนไทยมาก ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ไทย ตั้ง แต่รัชสมัย สมเด็จ พระเจ้า ตากสิ นมหาราช และในรั ชสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว ชาวลาวโซ่ งจากเมืองแถง (เดียนเบียนฟู) และเมืองเวียงจันทน์ ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
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เขตเมืองเพชรบุรี และเขตเมืองใกล้เคียงคือ ราชบุรี นครปฐม สุ พรรณบุรี และกาญจนบุรี ในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี ชาวลาวโซ่ง จะอยูใ่ นเขตที่ราบของอาเภอพนมทวน ที่ตาบลดอนอิฐ อาเภอห้วย
กระเจา ที่บา้ นยาง อาเภอบ่อพลอย สาหรับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ พม่า ละว้า ขมุ มีจานวนไม่
มากนัก กระจายอยู่ในเขตภูเขา ทางตอนเหนื อของจังหวัด ในเขตอาเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ และ
ศรี สวัสดิ์ (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
การคมนาคม และขนส่ ง จังหวัด กาญจนบุรี มี พ้ืน ที่ 12,176,967 ไร่ มี ทางหลวง
จัง หวัด และทางหลวงแผ่ น ดิ น ใช้เ ดิ น ทางติ ด ต่ อ ภายในจัง หวัด กับ จัง หวัด ใกล้เ คี ย ง และ
กรุ งเทพมหานครได้โดยสะดวก มีเส้นทางรถไฟสายธนบุรี – น้ าตก ซึ่งแยกจากทางรถไฟสายใต้ที่
ชุมทางหนองปลาดุก อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ผ่านอาเภอท่ามะกา อาเภอท่าม่วง อาเภอ
เมือง และอาเภอไทรโยค ไปสุ ดระยะทางที่สถานีน้ าตก ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค สาหรับการ
ขนส่ งทางน้ าอาศัยแม่น้ าแม่กลองแควน้อย และแควใหญ่ ในการติดต่อกับบริ เวณที่ไม่สามารถ
อาศัยการขนส่ งทางบกได้ ประชากรส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่ การทา
ไร่ ทานา ทาสวน ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจโดยทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี จะขึ้นอยูก่ บั
สภาวะผลผลิต และราคาสิ นค้าทางการเกษตรเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะราคาของอ้อยในแต่ละปี จะมี
อิทธิพลต่อภาวะด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเป็ นอย่างมาก (กาญจนบุรี : 2552)
กาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็ น 13 อาเภอ คืออาเภอเมือง อาเภอบ่อพลอย อาเภอ
เลาขวัญ อาเภอพนมทวน อาเภอไทรโยค อาเภอสังขละบุรี อาเภอศรี สวัสดิ์ อาเภอท่ามะกา อาเภอท่า
ม่ ว ง อ าเภอทองผาภู มิ อ าเภอด่ า นมะขามเตี้ ย อ าเภอหนองปรื อ และอ าเภอห้ว ยกระเจาพื้ น ที่
กว้างใหญ่ ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั จ.กาญจนบุรี ในปั จจุ บนั มี ประวัติความเป็ นมา ที่ ต่อเนื่ อง และยาวนาน
ประวัติ หน้าสุ ดท้ายของกาญจนบุรี ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หน้าแรก ได้อย่างบังเอิญ
เมื่ อ เชลยศึ ก ที่ ถู ก เกณฑ์ มาสร้ า งทางรถไฟคนหนึ่ ง ค้น พบเครื่ องมื อ หิ น ของมนุ ษ ย์ ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟ บริ เวณ สถานี บา้ นเก่า ต.จระเข้เผือก อ.เมือง ทาให้
เกิดการขุดค้นทางโบราณคดี และสามารถ ค้นพบหลักฐานของ มนุ ษย์ก่อนประวัติศาสตร์ จานวน
มาก แม้จนถึงปั จจุบนั ยังขุดพบอยู่
ในสมัยทวารวดี ซึ่ งอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ ของ ประเทศไทย พบซาก โบราณสถาน
และ โบราณวัตถุ ที่ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี (ปั จจุบนั เป็ นพื้นที่อ่างเก็บน้ า เขื่อนเขาแหลม ) ซึ่งเป็ น
เจดีย ์ ลักษณะเดี ยวกับ จุลประโทณเจดีย ์ จ.นครปฐม เจดีย ์ ที่บา้ นคูบวั จ.ราชบุรี และที่เมืองอู่ทอง
จ.สุ พรรณบุรี นอกจากนี้ ยังพบฐาน เจดีย ์ และ พระพิมพ์ สมัยทวารดี จานวนมาก ที่ บ้านท่าหวี ริ ม
แม่น้ าแควใหญ่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง อีกด้วย แสดงว่าในสมัยนั้น พื้นที่ ริ มแม่น้ าหลายแห่ ง ซึ่ งเป็ น
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เส้ น ทาง คมนาคม ส าคัญ มี ชุ ม ชน หรื อ เมื อ งโบราณ ซึ่ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ชุ ม ชน โบราณ
ใกล้เคียงกัน (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
ในสมัย พุท ธศตวรรษ ที่ 16-18 ขอม ได้แ ผ่อิ ท ธิ พ ล เข้า มาใน ประเทศไทย ซึ่ ง พบ
หลักฐานสาคัญ คือ ปราสาทเมืองสิ งห์ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น ศิลปะขอม สมัยบายน มีอายุในช่วงสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในพุทธศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานที่เป็ นศิลปะขอม สมัยเดียวกัน
ที่เมืองครุ ฑ และ เมืองกลอนโด อ.ไทรโยค
ในสมัย สุ โขทัย พบหลักฐาน ในพงศาวดารเหนื อ ว่า กาญจนบุรี ตกเป็ นเมืองขึ้น ของ
สุ พรรณบุรี ตามที่กล่าวว่า พญากง ได้มาครอง เมือง กาญจนบุรี แต่ก็ไม่มีหลักฐานอื่น มาสนับสนุน
ต่อมา ในสมัย อยุธยา กาญจนบุรี มีฐานะเป็ นเมืองหน้าด่านสาคัญ โดยตัวเมือง ตั้งอยู่ ที่บา้ นท่าเสา
ต.ลาดหญ้า ใกล้เขาชนไก่ และ ยังปรากฏ หลักฐาน เป็ นซากโบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ดังที่
เห็นในปัจจุบนั
กาญจนบุรี ยังคงเป็ นเมืองหน้าด่าน สื บเนื่องมาจนถึง สมัยกรุ งธนบุรี และ รัตนโกสิ นทร์
โดย ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยเมือง กาญจนบุรี มาตั้งใหม่ ที่บา้ น ปากแพรก
เพื่อมาตั้งรับทัพ พม่า ที่เดินทัพ ลงมาตามลาน้ าแม่กลอง เพื่อเข้าตี กรุ งเทพฯ ได้มีการสร้างกาแพง
ล้อ มรอบเมื อ ง อย่า งมั่น คง ใน สมัย รั ช กาลที่ 3 และให้ มี เ จ้า เมื อ ง คื อ พระประสิ ท ธิ ส งคราม
นอกจากนั้น ยังตั้งหัวเมืองเล็กๆ ตามรายทาง เป็ นหน้าด่านอีกเจ็ดแห่ง
สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดรู ปแบบการปกครองประเทศใหม่ เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
เมือง กาญจนบุรี ถูกโอนมาขึ้นกับมณฑล ราชบุรี และ แบ่งการปกครองเป็ นสามอาเภอ คือ อ.เมือง
อ.เหนื อ (ปั จจุบนั คือ อ.ท่าม่วง) และ อ.ใต้ (ปั จจุบนั คือ อ.พนมทวน) และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2467 ได้
ตั้งอาเภอเพิ่มอีกสองแห่ง คือ อ.ท่ามะกา และ อ.ทองผาภูมิ กับ กิ่ง อ.สังขละบุรี
ในช่วงสงคราม มหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่น ตัดสิ นใจสร้างทางรถไฟ สาย ไทย - พม่า เชื่อม
จากสถานี หนองปลาดุก จ.ราชบุรี ผ่าน กาญจนบุรี เลาะริ มแม่น้ าแควน้อย ไปเชื่อมกับ ทางรถไฟ ที่
สร้างมาจาก พม่า ที่ด่านเจดียส์ ามองค์ เป็ นทางรถไฟ ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก และมีผคู ้ นจานวนมาก
เดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อ คาราวะ ต่อดวงวิญญาณ ผูเ้ สี ยชีวิต และราลึก ถึงความโหดร้าย ทารุ ณ
ของ สงคราม (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอุทยั ธานีจงั หวัดตากและสมภาพเมียนม่าร์
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดสุ พรรณบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

38
ระยะทางจากอาเภอเมืองไปยังอาเภอต่ างๆ
อาเภอเมือง -กิโลเมตร
อาเภอท่าม่วง
12 กิโลเมตร
อาเภอท่ามะกา
30 กิโลเมตร
อาเภอบ่อพลอย
40 กิโลเมตร
อาเภอห้วยกระเจา
64 กิโลเมตร
อาเภอเลาขวัญ
98 กิโลเมตร
อาเภอทองผาภูมิ
145 กิโลเมตร

อาเภอพนมทวน
24 กิโลเมตร
อาเภอด่านมะขามเตี้ย 30 กิโลเมตร
อาเภอไทรโยค
50 กิโลเมตร
อาเภอหนองปรื อ
75 กิโลเมตร
อาเภอศรี สวัสดิ์
102 กิโลเมตร
อาเภอสังขละบุรี
230 กิโลเมตร

ตาราง 1 จานวนโรงแรมและผูเ้ ยีย่ มเยือน พ.ศ. 2546 - 2550
รายการ
2546
2547
2548
2549
จานวนโรงแรม (แห่ง)
213
228
254
271
จานวนห้องพัก (ห้อง)
7,817
8,286
8,766
8,913
จานวนผู้มาเยีย่ มเยือน
4,728,490 5,280,569 4,560,426 4,670,558
ชาวไทย
4,294,587 4,759,132 4,246,692 4,388,018
ชาวต่างประเทศ
433,903
521,437
313,734
282,540
จานวนนักท่ องเที่ยว
1,560,182 1,770,783 1,508,586 1,560,122
ชาวไทย
1,425,352 1,584,468 1,414,788 1,464,352
ชาวต่างประเทศ
134,830
186,315
93,798
126,848
จานวนนักทัศนาจร
3,168,308 3,509,786 3,051,840 3,110,436
ชาวไทย
2,869,235 3,174,664 2,831,904 2,923,666
ชาวต่างประเทศ
299,073
335,122
219,936
186,770
ที่มา : สานักงานสถิติจงั หวัดกาญจนบุรี, รายงานสถิติจงั หวัด พ.ศ. 2552 (ม.ป.ท. : เพชรเกษม
การพิมพ์ , 2552), 151.

2550
297
9,520
4,791,756
4,452,740
339,016
1,613,043
1,486,559
126,848
3,178,713
2,966,181
212,532

นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูท้ ี่เดินทางไปเยีย่ มจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่ใช่
การไปทางานประจา การศึกษาและไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนา หรื อศึกษาอยูใ่ นจังหวัดนั้น ทั้งนี้
ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
นักทัศนาจร หมายถึง ผูเ้ ยีย่ มเยือนไม่ได้พกั ค้างคืน

39
ตารางที่ 2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 – 2550
2548
2549
2550
รายการ
Item
(2005)
(2006)
(2007)
จานวนผูม้ าเยีย่ มชม
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
วัตถุประสงค์
Purpose of visit
ท่องเที่ยว
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
ปฏิบตั ิราชการ
49,148
94,777
100,655 Official Visit
อื่นๆ
10,291
7,939
41,739 Others
การจัดการเดินทาง
Travel Arrangement
โดยผ่านบริ ษทั นาเที่ยว
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
รถโดยสารประจาทาง
1,484,910 1,071,797 867,734
Bus
รถส่ วนตัว
2,419,082 2,763,119 3,065,797 Automobile
ที่มา : สานักงานสถิติจงั หวัดกาญจนบุรี, รายงานสถิติจงั หวัด พ.ศ. 2552 (ม.ป.ท.: เพชรเกษม
การพิมพ์, 2552) , 152.
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สถานที่ท่องเที่ยว อาเภอเมือง
สะพานข้ามแม่น้ าแคว สร้ างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้ งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์
เชลยศึ ก ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต ร ได้แ ก่ ทหารอัง กฤษ อเมริ กัน ออสเตรเลี ย ฮอลัน ดาและนิ ว ซี แ ลนด์
ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจานวนมาก มา
ก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็ นเส้นทางผ่านไปสู่ ประเทศพม่า ที่สะพานข้ามแม่น้ าแคว
มีบริ การรถราง fairmong ทุกวัน
ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายนี้ เริ่ มต้นจากสถานี หนองปลาดุก อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีขา้ มแม่น้ าแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตก จนถึงด่านเจดียส์ าม
องค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่ เ มื องตันบูซายัด ประเทศพม่ า รวมระยะทางในเขตประเทศไทย300
กิ โลเมตร สร้ างขึ้นเพื่อใช้เป็ นเส้นทางยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่า ปั จจุบนั ทางรถไฟสายนี้ สุด
ปลายทางที่ บา้ นท่ า เสาหรื อสถานี น้ าตกเป็ นระยะทางประมาณ 77 กิ โลเมตร การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยเปิ ดบริ การเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวัน
หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นสถานที่เก็บรักษาสิ่ งที่เป็ นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อันได้แก่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลย
สงคราม และภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมัยนั้น นอกจากนี้ บางส่ วนยังจัดทาเป็ นหอศิลป์ เก็บรวบรวม
สิ่ งของต่างๆ เช่น แสตมป์ ไปรษณี ยบัตรโบราณ เพชร พลอย และเครื่ องประดับ
สุ สานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ตั้งอยูร่ ิ มถนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข 323)
ก่อนจะเข้าตัวเมือง สุ สานแห่ งนี้ เป็ นสุ สานของเชลยศึกสัมพันธมิตรที่เสี ยชีวิตในระหว่างการสร้าง
ทางรถไฟสายมรณะ บริ เ วณสุ ส านมี เ นื้ อ ที่ ก ว้า งขวางสวยงามและเงี ย บสงบ ชวนให้ร าลึ ก ถึ ง
เหตุการณ์การสู ร้ บและผลลัพธ์ที่ตามมา สุ สานแห่งนี้บรรจุศพทหารเชลยศึกถึง 6,982 หลุม
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ตั้งอยูใ่ กล้กบั สุ สานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก จัดแสดง
เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายไทย-พม่า เริ่ มตั้งแต่การเข้ามาของญี่ปุ่น การออกแบบ
และการสร้างทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟ สภาพชีวิตในค่ายเชลยศึก ด้านการแพทย์ ค่า
ของสงคราม การปฏิบตั ิการของทางรถไฟ การทิ้งระเบิดและการทาลายทางรถไฟ และเหตุการณ์
หลังจากสงครามยุติ (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
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วัดถ้ ามังกรทอง วัดนี้ สร้างขึ้นในปี 2447 เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ ามังกรทองก็เนื่ องจากมีถ้ า
ขนาดเล็กอยูบ่ นยอดเขา โดยราวบันไดขึ้นสู่ ถ้ าสร้างเป็ นรู ปมังกรสองตัวขนาดใหญ่ขนานกันไปจน
สุ ดทางที่ปากถ้ า มีบนั ไดทั้งหมด 95 ขั้น ที่ตรงปากถ้ ามีหินใหญ่ทาเป็ นหน้าสิ งโตดูน่าเกรงขาม วัด
ถ้ ามังกรทองยังมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายเกี่ยวกับการทาสมาธิลอยตัวในน้ า ที่เรี ยกกันว่า “แม่ชี
ลอยน้ า”
ค่ายฝึ กเขาชนไก่ เป็ นสถานที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาเสร็ จสิ้ นการ
ฝึ กจะเปิ ดเป็ นค่ายฝึ กสาหรั บประชาชนทัว่ ไปเข้าชม พร้อมสนุ กกับกิ จกรรมทดสอบกาลังใจของ
ทหารอาทิเช่น การโดดหอสู ง การยิงปื น การไต่เชื อกข้ามลาน้ า ชมพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
และยังมีที่พกั ไว้บริ การ
อาเภอไทรโยค
อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ หรื อ ที่นิยมเรี ยกกันว่า ปราสาทเมืองสิ งห์ เป็ น
โบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยูใ่ นยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ผัง
เมืองเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่ กาแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880
เมตร โดยได้รับอิทธิ พลทางศาสนา และวัฒนธรรม จากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกาแพง
ศิลาแลง คูน้ า และแนวคันดิน รู ปแบบสถาปั ตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบ
บายน ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของประเทศกัมพูชาที่มีลกั ษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์
หมู่บา้ นช้างไทรโยค ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง ตาบลลุ่มสุ่ ม มีกิจกรรมล่องแพ นัง่ ช้าง
ชมป่ ธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีการแสดงช้างทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น.
ถ้ ากระแซ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 55 กิโลเมตร ถ้ านี้เป็ นถ้ าที่เคยเป็ นที่พกั ของเชลยศึก
เมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ภายในถ้ ามีพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน
อยู่ มองจากปากถ้ ามาที่บริ เวณทางรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามและมองเห็นแม่น้ าแควน้อยเบื้อง
ล่าง
น้ าตกไทรโยคน้อย เดิมเรี ยก น้ าตกเขาพัง อยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติไทรโยค เป็ นน้ าตก
ที่ ส วยงามอี ก แห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด กาญจนบุ รี บริ เ วณน้ า ตกมี ส ภาพธรรมชาติ ที่ ส วยงามร่ ม รื่ น
โดยเฉพาะช่ ว งฤดู ฝ นประมาณเดื อ นกรกฎาคมถึ ง ตุ ล าคมจะมี น้ ามากในอดี ต เมื่ อ พ.ศ.2431
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รั ชกาลที่ 5) เสด็จประพาสบริ เวณน้ าตกไทรโยค
นอกจากนี้ บริ เวณน้ าตกไทรโยคน้อยยังได้มีการนาหัวรถจักรไอน้ าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้ง
ไว้เพื่อราลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านบริ เวณหน้าน้ าตกเข้าสู่ประเทศพม่า
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วัด ป่ าหลวงตาบัว ญาณสั ม ปั น โน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์เ สื อ ในจัง หวัด
กาญจนบุรีมีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงนานาชนิ ดอยูด่ ว้ ยกันอย่างอิสระตามธรรมชาติ เช่น เก้ง กวางหมู
ป่ า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ นักท่องเที่ยวจะพบเห็นการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่านานาชนิ ด
โดยสันติและเป็ นเพื่อนที่ดีต่อพระและผูค้ นทัว่ ไป (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
อาเภอทองผาภูมิ
พุ น้ า ร้ อ นหิ น ดาด เดิ ม เรี ย กว่ า น้ า พุ ร้ อ นกุ ย มั่ง อยู่ห่ า งจากตัว เมื อ ง กาญจนบุ รี 130
กิ โ ลเมตร พุ น้ า ร้ อ นหิ น ดาดเป็ นบ่ อ น้ า ร้ อ นธรรมชาติ ริ ม ล าธาร อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 45-55 อาศา
เซลเซี ยส ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2และได้สร้างเป็ นบ่อซีเมนต์ข้ ึน 2 บ่อ เชื่อ
กันว่าน้ าแร่ จากบ่อน้ าร้อนแห่งนี้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา
ไขข้ออักเสบ นักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ าในบ่อได้และยังมีลาธารน้ าเย็นไหลอยู่ดา้ นล่างบ่อน้ า
ร้อน
เขื่ อ นวชิ ราลงกรณ์ เดิ มชื่ อ เขื่ อ นเขาแหลม ตั้งอยู่ที่ ตาบลท่ าขนุ น ห่ า งจากตัว เมื อ ง
กาญจนบุรี 153 กิโลเมตร เหนื ออาเภอทองผาภูมิไปประมาณ 6 กิโลเมตร เขื่อนวชิราลงกรณเป็ น
เขื่อนหิ นถมดาดหน้าด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กสู ง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร
กั้นลาน้ าแควน้อย เป็ นเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ าอเนกประสงค์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริ เวณเหนือ
เขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเช่าล่องเรื อแพเที่ยวในทะเลสาบเหนื อเขื่อนได้ มีแพ
พักแพล่องมากมาย สาหรับการล่องเรื อชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ าและสามารถชม
สวนมะพร้าวกะทิบนเกาะกลางน้ า
อุทยานแห่ งชาติทองผาภูมิ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าห้วยเขย่งและป่ าเขาช้างเผือก
มีเนื้ อที่ประมาณ 700,000 ไร่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุด สาหรับจุดชมวิวทิวทัศน์มี 2
แห่ ง คือ ดอยต่องปะแล เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นน้ าตกจ๊อกกะดิ่นอยู่ไม่ไกล ส่ วนเนิ นกูด
ดอย สามารถนารถขึ้นไปจอดได้ เป็ นจุดชมวิวทิวเขาซับซ้อนสุ ดสายตา มองเห็นทะเลสาบเขื่อนวชิ
ราลงกรณและเขาช้างเผือกภูเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯ และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทางคือ
น้ าตกจ๊อกกะดิ่น น้ าตกผาแป น้ าตกเจ็ดมิตร ต้องติดต่อว่าจ้างเจ้าหน้าที่เป็ นผูน้ าทาง น้ าตกเหล่านี้ อยู่
ในเขตตาบลปิ ล๊อก ซึ่งเดิมเป็ นเหมืองแร่ ดีบุก วุลแฟรม ตั้งอยูพ่ รมแดนไทย-พม่า อุดมด้วยป่ าดิบ ปก
คลุมด้วยหมอกเกือบตลอดทั้งปี
เหมืองปิ ล็อก ตั้งอยูใ่ นตาบลปิ ล็อกซึ่งอยูห่ ่ างจากอาเภอทองผาภูมิไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 70 กิ โลเมตร มีการทาเหมืองแร่ ดีบุก วุลแฟรมกันมากบนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่ งเป็ น
พรมแดนระหว่างไทยกับพม่า (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
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อาเภอสั งขละบุรี
เป็ นอาเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่า ห่ างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 215 กิโลเมตร
ไปตามทางหลวงหมายเลข323 เส้นทางนี้ ตดั ผ่านภูเขาเลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ จะสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบที่งดงาม ตัวอาเภอสังขละบุรีต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่ลาน้ าสามสายมาบรรจบกัน
อันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบีคลี่และห้วยรันตี รวมเรี ยกว่า“สามประสบ” ไหลรวมกันเป็ นแม่น้ า
แควน้อย อาเภอสังขละบุรีเป็ นอาเภอที่มีชาวมอญตั้งบ้านเรื อนอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก จึงสามารถ
พบเห็นวิถีชีวิตประเพณี เก่าแก่แบบดั้งเดิมของชาวมอญ ณ ที่แห่งนี้
อุทยานแห่ งชาติเขาแหลม ห่ างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 190 กิโลเมตร พื้นที่
ครอบคลุมท้องที่ อาเภอทองผาภูมิและอาเภอสังขละบุรีป่าเขาและอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิ ราลงกรณ
(เขาแหลม)เป็ นต้นน้ าของแม่น้ าแควน้อย มีพ้ืนที่ประมาณ 815 ตารางกิโลเมตร บริ เวณอุทยานฯร่ ม
รื่ น มีห้วยกะเต็งเจ็งไหลผ่าน สามารถกางเต็นท์พกั แรมได้และมีเส้นทางเดิ นศึกษาธรรมชาติไป
น้ าตกกะเต็งเจ็ง
วัดวังก์วิเวการามอยู่เลยจากตัวอาเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิ โลเมตร เป็ นวัดจา
พรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาว
กะเหรี่ ยงและพม่าที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้น ภายในวิหารที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าประดิษฐานพระพุทธรู ปหิ น
อ่อนอันงดงามชาวบ้านเรี ยกกันว่า หลวงพ่อขาว จากวัดวังก์วิเวการามแยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเป็ น
ที่ต้ งั ของเจดี ยแ์ บบพุทธคยามีลกั ษณะฐานเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุส่วนที่
เป็ นกระดูกนิ้ วหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร บริ เวณใกล้เจดียม์ ีร้านจาหน่ ายสิ นค้าจากพม่า
หลายร้าน
ด่านเจดียส์ ามองค์ เขตสิ้ นสุ ดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยูท่ ี่ตาบลหนองลู ก่อน
ถึงตัวอาเภอสังขละบุรี 4 กิ โลเมตร จะมีทางแยกด้านขวาไปด่ านเจดี ยส์ ามองค์ เป็ นระยะทาง
ประมาณ 18 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางตลอดสาย พระเจดียส์ ามองค์น้ ี เดิมเรี ยกว่า หิ นสามกอง
นอกจากนี้ ด่านเจดี ยส์ ามองค์ยงั เป็ นช่องทางเดินทัพที่สาคัญของไทยและพม่าในอดีต บริ เวณด่าน
เจดียส์ ามองค์ มีร้านขายสิ นค้าจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาด
พญาตองซู ในเขตประเทศพม่า ชมตลาดชายแดนซึ่งมีสินค้าของพม่าจาหน่าย
เที่ยวป่ าสังขละบุรี เป็ นบริ การนาเที่ยวของสถานที่พกั ในเขตอาเภอสังขละบุรี โดยจัด
ให้นกั ท่องเที่ยวล่องเรื อไปตามลาน้ าซองกะเลีย แล้วต่อด้วยการนัง่ ช้างเที่ยวป่ าและล่องแก่ง
เขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าทุ่ ง ใหญ่ น เรศวรมี พ้ื น ที่ อ ยู่ใ นเขตอ าเภอสั ง ขละบุ รี จัง หวัด
กาญจนบุรีและอาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศเป็ นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสู งสุ ดคือ เขา
ใหญ่ อยูบ่ ริ เวณตอนกลางของพื้นที่ เป็ นต้นน้ าของลาธารหลายสาย มีป่าไม้หลายชนิดประกอบด้วย
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ทุ่ ง หญ้า ป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็ง รั ง และป่ าดงดิ บ มี สั ต ว์ป่ าหลายชนิ ด อาศัย อยู่เ ป็ นจ านวนมาก
(ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
อาเภอศรีสวัสดิ์
อุทยานแห่ งชาติ เอราวัณ เดิ มมีชื่อว่า อุทยานแห่ งชาติเขาสลอบ ต่อมาเปลี่ยนชื่ อเป็ น
อุทยานแห่งชาติเอราวัณเนื่ องจากชั้นสู งสุ ดของน้ าตกเป็ นธรรมชาติที่มีลกั ษณะคล้ายหัวช้างเอราวัณ
มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ น้ าตกเอราวัณ
เขื่อนศรี นคริ นทร์อยูห่ ่างจากน้ าตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้ า
แควใหญ่ เป็ นเขื่อนหิ นถมแกนดินเหนี ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ าแควใหญ่ เป็ นเขื่อน
เอนกประสงค์ที่อานวยประโยชน์ท้ งั ในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ าแม่กลอง
รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้ า (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
อาเภอบ่ อพลอย
อาเภอบ่อพลอยอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 47 กิโลเมตร ในตัวอาเภอบ่อ
พลอยมีร้านขายพลอยอยู่หลายร้าน พลอยที่ได้จากการทาเหมืองอุตสาหกรรมได้แก่ พลอยไพลิน
นิล และบุษราคัม
สวนสัตว์เปิ ดซาฟารี ปาร์คห่ างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร เป็ นสวนสัตว์เปิ ดแห่ ง
แรกของกาญจนบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับสัตว์นานาชนิด
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธารที่สาคัญของแม่น้ าแควใหญ่ ยอด
เขาสูงที่สุด คือ เขาหัวโล้นสูงประมาณ 1,170 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง จัดตั้งเป็ นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าแห่ งแรกของประเทศไทย เป็ นสถานที่เหมาะสาหรั บการศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง คือ 1.เส้นห้วยลาอีซู 2.เส้นห้วยสะด่อง 3.เส้นทุ่งสลักพระ และยังมี
เส้นทางที่สามารถเดินไปชมทิวทัศน์ริมขอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรี นคริ นทร์ ห้วยแม่ละมุ่น
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านหนองขาว เป็ นชื่อตาบลหนึ่ งในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านส่ วนใหญ่ยงั คงดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายในสังคม
เกษตรกรรม สภาพบ้านเรื อนแบบไทยสมัยก่อนยังมีให้เห็นอยู่ทวั่ ไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนี ยม
แบบโบราณยังคงได้รับการสื บทอดกันมาช้านาน
โฮมสเตย์บา้ นเขาเหล็ก บ้านเขาเหล็กเป็ นหมู่บา้ น ชาวกะเหรี่ ยงเล็ก ๆ อยู่ในตาบลเขา
โจด อาเภอศรี สวัสดิ์ เป็ นหมู่บา้ นอยู่ใจกลางหุ บเขา ในเขตอุทยานแห่ งชาติเฉลิมรัตนโกสิ นทร์ มี
ธรรมชาติสวยงาม ชาวบ้าน ส่ วนใหญ่มีอาชีพทาไร่ และหาของป่ ามีความเป็ นอยูแ่ บบเรี ยบง่าย โดย
อาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก มีประเพณี วฒั นธรรมของชาวกะเหรี่ ยง ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
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ท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
ไร่ คุณมน ตั้งอยูท่ ี่ตาบลหนองกุ่ม อาเภอบ่อพลอย ห่ างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ
35 กิโลเมตร เป็ นสวนเกษตรแบบผสมผสาน สวนผักปลอดสารพิษและโรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์
นานาชนิ ด อาทิ น้ านมข้าวโพด น้ าผัก กล้วย/ขนุ นอบแห้ง กระยาสารทเคลือบน้ าผัก อาหารชีวจิต
บนพื้นที่ 150 ไร่ ด้วยเครื่ องจักรอันทันสมัย สร้างอาชีพให้กบั ชุมชนท้องถิ่น สามารถเข้าชมสวน
เกษตร ชมขั้นตอนการผลิตได้อย่างใกล้ชิดและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้
สวนอรอนงค์ชวนชม ตั้งอยูต่ รงข้ามอนามัยตลาดเขต อาเภอพนมทวน ห่ างจากตัวเมือง
กาญจนบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามถนนสายกาญจนบุรี-สุ พรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324)
เป็ นสวนเพาะพัน ธุ์ตน้ ชวนชมที่ ใหญ่ ที่สุด ในจังหวัด กาญจนบุ รี บนพื้น ที่ 40 ไร่ มี ชวนชม
หลากหลายพันธุ์ให้ดอกชวนชมสี สันสดสวยงาม (ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553)
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ราเหย่ย เป็ นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปี เศษ
มาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุ ษสงกรานต์ ปี ใหม่ เป็ นต้น
เทศกาลงานประเพณี
งานวันอาบน้ าแร่ แช่น้ าตก จัดขึ้นบริ เวณพุน้ าร้อนหิ นดาด หมู่ 5 ตาบลหิ นดาด อาเภอ
ทองผาภูมิ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ภายในงานมีกิจกรรมออกร้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร นิทรรศการการท่องเที่ยวของอาเภอทองผาภูมิ นักท่องเที่ยวยังจะได้อาบน้ าแร่ ที่พุน้ าร้อนหิ น
ดาดและเที่ยวชมความงามของน้ าตกผาดาด
งานเทศกาลชาวเรื อชาวแพ จัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่บริ เวณ
ถนนสองแคว ริ ม น้ า หน้า เมื องกาญจนบุ รี ภายในงานมี กิ จ กรรมการละเล่ น พื้ น บ้า น การแสดง
มหกรรมลูกทุ่ง นิ ทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ าลาคลอง และการแข่งขันกีฬาทาง
น้ างานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ าแคว จัดขึ้นทุกปี บริ เวณสะพานข้ามแม่น้ าแคว ในราวปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดื อนธันวาคม เพื่อราลึกถึงความสาคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะและ
สะพานข้ามแม่น้ าแคว ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
กล่าวโดยสรุ ป คือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นจังหวัดที่เป็ นศูนย์รวมของการท่องเที่ยว มี
แหล่ ง ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ อ ยู่ม ากมาย เป็ นจัง หวัด ที่ มี นัก ท่ อ งเที่ ย วสนใจที่ จ ะเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ประชากรมีจานวนมากซึ่งหมายถึงประชากรต่างพื้นที่ที่เข้ามาอยูอ่ าศัย
เนื่ องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็ นจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเข้ามาช่วย
พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เติบโตในทุกๆ ด้าน
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ตฤณ พริ้ งประเสริ ฐ (2553) ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใส
การใช้บริ การที่พกั แบบเกสต์เฮาส์บริ เวณถนนข้าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริ การที่พกั แบบเกสต์เฮาส์บริ เวณถนนข้าวสาร และ 2) เพื่อ
ศึ กษาความสาคัญของปั จ จัยด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การที่พกั แบบเกสต์เฮาส์บริ เวณถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจยั พบว่า 1)
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนามาจากประเทศยุโรป ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30
ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ โสด อาชีพนักเรี ยนและนักศึกษา มีรายได้ 301 – 600 USD และ
201 – 410 EUR 2) นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยวและพักผ่อน โดยได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต 3) ข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยว พบว่า ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิ จ มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจตามลาดับ 4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การที่พกั แบบเกสต์เฮาส์
บริ เวณถนนข้าวสาร เรี ยงตามลาดับความสาคัญดังนี้ คือ ปัจจัยด้านกระบวนการและการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทางาน ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ 5) ความพึงพอใจในการเลือกใช้ที่พกั แบบเกสต์เฮาส์บริ เวณถนนข้าวสาร
โดยภาพรวมพบว่า มีความพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจมากที่สุดจานวน 2 ปั จจัยและมากจานวน 4 ปั จจัยและ 6) เมื่อวิเคราะห์ความสาคัญของปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การที่พกั แบบเกสต์เฮาส์บริ เวณ
ถนนข้าวสาร
กิ ตติ คุณ โรจน์บวรวิทยา (2553) ทาการวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การตลาดการประกอบ
การตลาดนัดหนองหอย ตาบลวังก์พง อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า
กลยุทธ์ที่เจ้าของตลาดนัดได้นามาใช้ดงั นี้ คือกลยุทธ์สร้างความแตกต่างการออกแบบสถานที่ กล
ยุทธ์การกาหนดร้านค้า โดยคานึ งถึงความสมดุลระหว่างความต้องการซื้ อและความต้องการขาย
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดช่วงเทศการสาคัญ เป็ นการเพิ่มผลประกอบการ กลยุทธ์แข่งขันกับ
คู่แข่งขันเมื่อเกิดมีคู่แข่งขันขึ้น การบริ หารจัดการตลาดนัดด้านอื่น ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งตลาด
นัดหนองหอยที่นิยมของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ ปั ญหาที่สาคัญของผูป้ ระกอบการตลาดนัดคือ ภาวะ
เศรษฐกิจที่ผนั ผวนเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ปั ญหาของการเข้ามามีบทบาทของธุรกิจค้าปลีกข้าม
ชาติขนาดใหญ่ ส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการตลาดนัด
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การประกอบการตลาดนัด ทาเลที่ต้ งั เป็ นสิ่ งสาคัญในการประสบความสาเร็ จของการ
ประกอบกิ จการตลาดนัด เรื่ องของที่ดิน ถ้าเป็ นที่ดินส่ วนตัวไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่ าที่ดิน ก็ได้เปรี ยบ
คู่แข่งขันและยังส่ งผลในการคืนทุนเร็ วขึ้น
ศุภาสิ นี บุญทาดี (2553) ทาการวิจยั เรื่ องกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการ
แพเธคในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการแพเธคได้นามาใช้ดงั นี้ คือ
กลยุทธ์ทางการตลาด 8Ps’ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ขาย การส่ งเสริ มการขาย บุคลากร
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ พบว่าปั ญหาที่สาคัญของผูป้ ระกอบการแพเธค
คือ ภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน ปั ญหาทางมลภาวะทางเสี ยง ปั ญหามลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม ปั ญหา
อาชญากรรม ปั ญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การพนัน เป็ นต้น จากผลการศึกษาพบว่า
การประกอบธุ รกิจแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทารายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น และ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นอย่างมาก โดยมีผลประกอบการที่ดี รวมถึงจานวนผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การ
การท่องเที่ ยวล่องแพเพิ่มมากขึ้น หน่ วยงานรั ฐและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องควรจัดเวทีสัมมนา เพื่อ
รับทราบปั ญหาที่เกิ ดขึ้น พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ และแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุรกิจ นอกจากนั้นจากการศึกษาสามารถทราบถึงกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการได้นามาใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรีให้ยง่ั ยืนสื บไป
วงศ์ปิติ พิทกั ษากูลเกษม (2549) ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยความสาเร็ จของธุรกิจเกสต์เฮาส์
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาตามองค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเงิน ด้านนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ และด้านอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบธุรกิจมากกว่า 5 ปี มีจานวนพนักงาน 1-5 คน จานวนห้องพัก 1030 ห้อง ลูกค้าหลักเป็ นชาวต่างชาติ และมียอดขายและกาไรสุ ทธิไม่เกิน 1 ล้านบาทและ 5 แสนบาท
ต่อปี ตามลาดับ ความสาเร็ จในภาพรวมของธุรกิจอยูใ่ นระดับปานกลางและพบว่า ด้านการเงิน ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ และด้านลูกค้า มีความสาเร็ จระดับปานกลาง
ส่ วนด้านอื่นๆ มีความสาเร็ จในระดับมาก โดยมีปัจจัยเรื่ องการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
จานวนพนักงานเหมาะสม การปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน พนักงานมีความชานาญ สามารถรักษา
พนักงานที่ดีไว้ได้ การให้บริ การที่รวดเร็ ว การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนจาก
ชุมชนหรื อสังคม เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ มีความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร มีหนี้ สูญน้อย และ
จานวนลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น เป็ นปั จจัยที่ประสบความสาเร็ จในระดับมาก ส่ วนปั จจัยเรื่ อง การ
แข่งขันด้านราคา จานวนคู่แข่งเพิ่มสู งขึ้น และจานวนห้องพักที่จากัด เป็ นปั จจัยที่ธุรกิจเกสต์เฮาส์
ประสบปัญหามากที่สุด
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โกศล วัชโรทน (2542) ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศในการเลือกใช้บริ การที่พกั แรมประเภทเกสต์เฮาส์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเลือกใช้บริ การ
เกสต์เฮาส์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ และเพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่ใช้บริ การที่พกั แรมประเภทเกสต์เฮาส์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การเกสท์เฮาส์ ได้แก่ ความคุม้ ค่าเงินที่จ่าย การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและความชอบในบรรยากาศแบบเกสท์เฮาส์มากกว่าเหตุผลอื่นๆ ตามลาดับ และ
เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การเกสท์เฮาส์ที่พกั อยูใ่ นขณะนั้น พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เลือกพักเพราะเห็ นว่า อัตราค่าห้องพักเหมาะสม สามารถจ่ายได้ ความสะอาดและการได้รับ
คาแนะนาจากเพื่อนหรื อผูอ้ ื่ นที่ รู้จกั หรื อเคยใช้บริ การเกสท์เฮาส์ น้ ันมาก่อนมากกว่าเหตุผลอื่นๆ
ตามลาดับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริ การที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในการ
เลือกใช้บริ การที่พกั แรมประเภทเกสท์เฮาส์มากเป็ นอันดับหนึ่งคือ ปั จจัยด้านสถานที่ ได้แก่ ความ
สะอาดของเกสท์เฮาส์ และความปลอดภัยภายในเกสท์เฮาส์ รองลงมาเป็ นปัจจัยด้านราคา ได้แก่ การ
แสดงราคาห้องพักไว้ชดั เจน และการมีห้องพักที่แน่นอนและต่อรองไม่ได้ ปั จจัยด้านการบริ การ
ได้แก่ ความสุ ภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ได้แก่ การให้บริ การตูน้ ิรภัย และการให้บริ การห้องอาหาร ปั จจัย
ด้านสัญลักษณ์ ได้แก่ ชื่อเสี ยงของเกสท์เฮาส์ และการที่เกสท์เฮาส์เปิ ดให้บริ การมานานแล้ว และ
ปั จจัยด้านวัสดุสื่อสาร ได้แก่ การแนะนาโดยหนังสื อนาเที่ยว และคาบอกเล่าปากต่อปาก สาหรับ
ปั ญหาที่นกั ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่พบในระหว่างพักแรมในเกสท์เฮาส์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ การไม่มีกระดาษชาระไว้บริ การในห้องน้ า คนขับรถแท็กซี่หรื อตุ๊กๆ สร้างความราคาญเมื่อ
มาถึงสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ ง และคนขับรถแท๊กซี่หรื อตุ๊กๆ พยายามชักชวนให้ไปพัก
เกสท์เฮาส์หรื อโรงแรมอื่นที่ไม่ตอ้ งการ
จากการค้น คว้า ศึ ก ษา แนวคิ ด ข้อ มู ล ตลอดจนงานวิ จ ัย วิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ท าให้ผูว้ ิ จ ัย
สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์เป็ นแนวทางในการจัดทารู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ กาหนดงานวิจยั ได้วา่ ควรจะมีขอบเขตอย่างไร ความรู ้ ความเข้าใจที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรม จะช่วยให้ผวู ้ ิจยั มองเห็นภาพรวมของการวิจยั เพื่อกาหนดกรอบใน
การศึกษาและใช้เป็ นแนวทางในการตั้งคาถาม การเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์
จะช่วยให้ผวู ้ ิจยั มัน่ ใจได้มากขึ้น ว่าข้อมูล ความรู ้ที่ได้ทบทวนไปนั้น มีความแม่นยามากน้อยเพียงไร
ทั้งนี้ เพื่อข้อมูลที่เที่ยงตรงซึ่ งนาไปสู่ การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างแม่นยา และน่าเชื่อถือได้มาก
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ที่สุดโดยผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้ งนี้ ตลอดจนงานวิจยั ทุกฉบับจะเป็ น
ข้อมูลอย่างดีที่ผวู ้ ิจยั สามารถนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใช้วิธี
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ของ
มนุษย์ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่ชีวิตบุคคลได้ประสบมา มุ่งทาความเข้าใจความหมายประสบการณ์
ชีวิตที่บุคคลได้ประสบมาเป็ นหลัก (ชาย โพธิ สิตา 2549) โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
โดยตรงเป็ นหลัก ศึกษาเฉพาะพื้นที่เป็ นหลัก นอกจากนี้ ยงั ศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการ
สอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1. การเลือกพื้นที่ และประชากร
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. ระยะเวลาของการวิจยั
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กำรเลือกพืน้ ที่ และประชำกร
สาหรับขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ความสาคัญในการเลือกพื้นที่ศึกษาที่
เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่ องด้วยเป็ นเขตที่มีการประกอบ
ธุรกิจเกสต์เฮาส์มากที่สุด เป็ นจุดที่มีการรวมตัวกันของผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์หลายรู ปแบบ มี
ปัญหาในการประกอบการมากกว่าเขตพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีการแข่งขันสูง
เป้ าหมายของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่
1. เจ้าของประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์
จานวน
5 คน
2. พนักงานลูกจ้างของสถานประกอบการเกสต์เฮาส์ จานวน
10 คน
3. ผูบ้ ริ โภคหรื อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การเกสต์เฮาส์ จานวน
10 คน
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พื้นที่สารวจเกสต์เฮาส์ที่ได้รับความนิ ยม มีจานวนนักท่องเที่ยวและผูม้ าใช้บริ การมาก
เป็ น 5 อันดับแรกของพื้นที่บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนุ รีร่วมกับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัดทาหนังสื อรายชื่ อ
ที่ พ กั ในจัง หวัด กาญจนบุ รี โรงแรม รี ส อร์ ท และเกสต์เ ฮาส์ ในตัว เมื อ ง ใจกลางเมื อ ง จัง หวัด
กาญจนบุรี
ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าของประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ พนักงานลูกจ้าง และผูบ้ ริ โภคหรื อ
นัก ท่ องเที่ ย วที่ เ ข้า มาใช้บริ ก ารเกสต์เ ฮาส์ ข้อมูลที่ จ ากการสัมภาษณ์ ของเกสต์เฮาส์ แ ต่ ละแห่ ง
เป็ นข้อมูลที่ มีความคล้ายคลึ งกัน และสามารถนามาตอบประเด็นปั ญหาและวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั ได้อย่างชัดเจน เกิ ดการอิ่มตัวของข้อมูล จึ งเลื อกที่ จะสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน
ข้างต้นที่กล่าวมา
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ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลนั้นผูว้ ิจยั ได้มีข้นั ตอนในการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร โดยในช่ ว งแรกของการรวบรวมข้อ มู ล นั้น มาจาก
หนังสื อ วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ เพื่อศึกษาแนวทางในการวิจยั
2. การเก็บข้อมูลภาคสนามรอบแรกเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
3. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งแรก
4. การเก็บข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล “รู ปแบบและ
กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี” มีดงั นี้
1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานในการทาวิจยั เช่น เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุด สถาบัน ศูนย์
หนังสื อ และเว็บไซด์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการวิจยั ให้มากที่สุด
2. การเก็บ ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) โดยเลือกสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล หลัก
โดยการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างทางทฤษฎีแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เป็ น
หลักการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยอาศัยการแนะนาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้วต่อ ๆ กัน วิธีน้ ี
จะทาให้ได้ขอ้ มูลเนื้อหาตรงตามลักษณะที่เราต้องการศึกษา อีกทั้งช่วยทาให้ผวู ้ ิจยั เก็บข้อมูลได้ง่าย
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และสะดวกขึ้นจากการแนะนาโดยสามารถอ้างถึงผูแ้ นะนาได้ นอกจากนี้ ในระหว่างการเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการสังเกตโดยการสังเกตมีสองประเภท คือ
2.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant) คือการสังเกตที่ผวู ้ ิจยั เฝ้ าสังเกต
อยูว่ งนอก ไม่เข้าไปร่ วมในกิจกรรมที่ทาอยู่ ข้อดีของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม มักใช้ในการ
เริ่ มต้นเก็บข้อมูล ทาได้ง่าย ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มศึกษาเพราะมีบทบาทเป็ น
คนนอก ทาให้มีโอกาสเกิดอารมณ์ร่วมน้อย เก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้นและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ข้อจากัดของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ถ้าผูส้ ังเกตรู ้ว่าถูก
สังเกต อาจทาให้ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็ นธรรมชาติออกมา ข้อมูลที่ได้ไม่ละเอียดหรื อสมบูรณ์เท่า
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
ผูว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้ก ารสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การภาคสนาม เพื่ อ สั ง เกต
พฤติกรรมเหตุการณ์ เพื่อหาความสัมพัน ธ์และความหมายของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ในภาพรวม
การสังเกตมีขอ้ ดีและข้อจากัดดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นามาใช้
ประกอบในการวิจยั การสัมภาษณ์ถือเป็ นวิธีการเก็บข้อมูลที่สาคัญมาก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมตามลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดังนี้
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) เป็ นวิธีการที่ผศู ้ ึกษาวิจยั
ใช้มากที่สุดในการวิจยั ครั้งนี้ โดยเลือกใช้กบั กลุ่มให้ขอ้ มูลที่เป็ นพนักงานบริ การเกตส์เฮาส์ที่ให้
ความร่ วมมื อ โดยการพูดคุ ยอย่างเป็ นกันเอง พูดคุ ยเกี่ ยวกับเรื่ องทัว่ ๆ ไป และ โน้มน้าวเข้าสู่
ประเด็นที่ผศู ้ ึกษาวิจยั มีความสนใจควบคู่ไปกับการสังเกตการณ์ เพื่อเป็ นการสร้างความผ่อนคลาย
คลายกังวลของพนักงานและเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ผูว้ ิจยั จะเตรี ยมคาถามแนว
กว้าง ๆ ไว้ โดยใช้คาถามที่ ก าหนดขึ้ น เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ การสัม ภาษณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้ างเป็ นการสัมภาษณ์ ที่ตอ้ งการข้อมูลที่ ละเอี ยดลึ กซึ้ ง เป็ นการสัมภาษณ์ แบบเปิ ดกว้าง
ไม่จากัดคาตอบบางครั้ง จึงเรี ยกว่า การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เนื่ องจากเป็ นการสัมภาษณ์
ที่มีความยืดหยุ่นสู ง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ที่มีจุดความ
สนใจเฉพาะ เรี ยกว่า การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะ
สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล (In-Depth Interview) เป็ นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผูส้ ัมภาษณ์และ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นการถามเจาะลึกล้วงคาตอบอย่างละเอียดถี่ถว้ น การถามนอกจากจะให้อธิ บาย
แล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ
ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิ ยม บุคลิกภาพในลักษณะต่าง ๆ ข้อดีของวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

53
เป็ นวิธีการที่ ทาให้ผูส้ ัมภาษณ์ ได้พูดคุยอย่างละเอียด และลึกในหัวข้อเฉพาะที่ตอ้ งการ เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารโดยตรง สามารถทาให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและกันได้ดี ถ้ามีความเข้าใจผิดก็
สามารถแก้ไขได้ทนั ที มีลกั ษณะยืดหยุน่ ได้มาก สามารถดัดแปลงและแก้ไขคาถามจนกว่าผูต้ อบ
จะเข้าใจคาถาม ขณะที่ทาการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั สามารถใช้วิธีการสังเกตไปด้วยได้ว่าผูต้ อบมีความ
จริ ง ใจกับ การตอบหรื อ ไม่ ส าหรั บ ข้อ จ ากัด ของวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก คื อ ถ้า ผูว้ ิ จัย มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์ และความไว้วางใจ อาจมีผลต่อการให้ขอ้ มูล การที่ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ไม่สนในมติของเวลา อาจหลงลืมเล่าบางอย่าง ทาให้ผศู ้ ึกษาวิจยั จะต้องทาการบันทึกและ
ทบทวนเนื้ อหาเพื่อให้แน่ ใจว่าสิ่ งที่ได้รับในระหว่างการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการได้คาตอบ
เพียงพอต่อผูศ้ ึกษาวิจยั หรื อไม่ สิ่ งที่สาคัญระหว่างการสัมภาษณ์ คือไม่ใส่ ความคิดของตนเองลงไป
ในความคิดของผูถ้ ูกสัมภาษณ์น้ นั ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น้ นั จะเชื่อถือได้หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั การ
ให้ความร่ วมมือ และความเต็มใจของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ความสาเร็ จในการเก็บข้อมูลวิธีน้ ี ข้ ึนอยู่กบั
ความสามารถของผูส้ ัมภาษณ์ นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ข้ ึนอยูก่ บั สภาพทางอารมณ์ อาจส่ งผลให้เกิด
การบิ ดเบื อนได้ การสัมภาษณ์ บางครั้ งขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจทันที ทนั ใดและความจาของผูถ้ ูก
สัมภาษณ์ ท าให้ข อ้ มู ล อาจผิด พลาดได้ นอกจากนี้ ผูศ้ ึ ก ษาวิจ ัย ยังได้ใ ช้ข้ นั ตอนต่ า ง ๆ ของการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
1. กำรเตรียมกำรสั มภำษณ์
1.1 ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับความเป็ นมาและการดาเนิ นการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์
เพื่อเตรี ยมตัวในการสัมภาษณ์ เป็ นแนวคาถามที่จะใช้ตอบคาถาม การเกิดขึ้น การบริ หารจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงปั ญหาและการแก้ไขของการประกอบการธุ รกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
1.2 การวางแผนการสัมภาษณ์ โดยวิจยั เป็ นผูก้ าหนดแนวคาถามเพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ครั้งนี้ กาหนดเวลาในการสัมภาษณ์ไว้ระหว่าง เดือนสิ งหาคม 2555 – เดือน
ธันวาคม 2555 พร้อมทั้งเตรี ยมอุปกรณ์การจด บันทึก ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
1.3 การเริ่ มสัมภาษณ์
1.3.1 แนะน าตนเองเพื่ อ ให้ ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล มี ค วามไว้ใ จและเชื่ อ ใจจึ ง เป็ นต้อ ง
แนะนาตัวของผูส้ มั ภาษณ์เพื่อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเกิดความไว้วางใจ
1.3.2 สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็ นกันเอง โดยถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ให้บริ การ การมาใช้บริ การของนักท่องเที่ยวมีมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์มีความรู ้สึก
ว่าไม่ได้เสี ยเวลาในการให้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่ศึกษาวิจยั
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1.3.3 บอกวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสั ม ภาษณ์ ถ้า ต้อ งจดบัน ทึ ก หรื อ ใช้เ ครื่ อ ง
บันทึกเสี ยงต้องแจ้งให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ก่อนดาเนินการ
1.4 การสัมภาษณ์จริ ง เป็ นขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญโดยผูศ้ ึกษาวิจยั เตรี ยมตัวดังนี้
1.4.1 ใช้แนวคาถาม (Interview Guide) ที่ผศู ้ ึกษาวิจยั ได้เตรี ยมมา (แนวคาถาม
รายการหัวข้อ คาถามที่นกั วิจยั สร้างขึ้นและจัดลาดับไว้) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์
1.4.2 ฟังอย่างตั้งใจ ใส่ ใจ และป้ อนคาถามเหมาะสมกับเวลา
1.4.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ได้เป็ นผูถ้ ามบ้าง (Two Ways)
1.4.4 ในบางครั้งต้องมองไม่เห็นบ้าง (Expressing Cultural lgnotance)
1.5 การบันทึกข้อมูล และการสิ้ นสุ ดการสัมภาษณ์ หลักในการทาบันทึกให้รีบทา
การบันทึกให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งกล่าวคาขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อผูท้ ี่
ถูกสัมภาษณ์ทุกคนด้วยความสุ ภาพเพื่อสอบถามข้อมูลในครั้งต่อไปได้
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ตัวผูว้ ิจยั ที่ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ เช่น ร่ างกาย แนวคาถาม เพื่อได้รับ
คาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ ง การรู ้ถึงบริ บทผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล เป็ นสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั จะต้องทาการศึกษาก่อน
เข้าไปสัมภาษณ์ เช่น ฐานะทางสังคมของผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล
2. เครื่ องบันทึกเสี ยง ถือเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผูศ้ ึกษาวิจยั ก่อนดาเนิ นการ
สัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ต้องขออนุญาตผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ก่อน
3. กล้องถ่ายรู ป เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการศึกษาวิจยั เพื่อช่ วยให้การนาเสนอข้อมูลของผู ้
ศึกษาวิจยั น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
4. สมุดจดบันทึก/ปากกา
5. แนวคาถามเรื่ องรู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์
บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดากาญจนบุรี โดยใช้คาถามที่ เ ข้า ใจง่ า ย หากผูใ้ ห้ข อ้ มูล ไม่
เข้า ใจคาถาม หรื อ ตอบไม่ ต รงคาถาม ผู ว้ ิจ ัย จะตั้ง คาถามใหม่ ที่ ทาให้เ ข้า ใจง่ า ยขึ้ น เพื่อ ให้
รั บทราบข้อมูล ที่ มากขึ้ น
กำรตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือของข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาวิจยั ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบ
ความน่ าเชื่ อถือของข้อมูลหลังจากที่เก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนสาคัญในการทาวิจยั คือ การ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กนั มากในการวิจยั เชิงคุณภาพ
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คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยแบ่งเป็ น (Miles and Huberman 1994 ;
สุ ภางค์ จันทวานิช 2540 ; Graneheim 2004)
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ผูว้ ิจยั ได้มานั้นถูกต้องหรื อไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนั้น จะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง
ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล
1.1 การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่างกัน
เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นเหมือนกันหรื อไม่ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้
ระยะเวลา 3 ช่วง คือ เดือนพฤษภาคม 2555 เดือนธันวาคม 2555 และเดือนเมษายน 2556
1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกันหรื อไม่
1.3 การตรวจสอบบุ ค คล หมายถึ ง ถ้า บุ ค คลผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล เปลี่ ย นไป ข้อ มู ล จะ
เหมือนเดิมหรื อไม่ ในที่น้ ีผวู ้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์บุคคล ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ พนักงาน
ลูกจ้างของสถานประกอบการ และผูบ้ ริ โภคหรื อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การ
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ ิจยั (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่า
ผูว้ ิจยั แต่ละคนจะได้ขอ้ มูลต่างกันอย่างไร แทนการใช้ผวู ้ ิจยั คนเดียวกันทั้งหมด ซึ่ งจะสร้างความ
แน่ใจได้ดีกว่าผูว้ ิจยั เพียงคนเดียว
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผูว้ ิจยั
สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจทาได้
ง่ายกว่าถ้ายังอยูใ่ นระดับสมมติฐานชัว่ คราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ
สร้างข้อสรุ ปเหตุการณ์แต่ละอย่าง การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีน้ ีเป็ นการตรวจสอบที่ทาได้ยาก
กว่าการตรวจสอบด้านอื่น ๆ
4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดียวกัน เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กบั
การซักถามพร้ อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ มจากแหล่งเอกสาร หรื อทาการซักถามผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ หรื อ อาจซัก ถามผูใ้ ห้ขอ้ มู ล หลัง จากสรุ ป ผลการศึ ก ษา เพื่ อ ความแน่ น อนว่า ข้อสรุ ป นั้น
เที่ยงตรงตามตามความเป็ นจริ งไม่ แล้วจึงแก้ไขเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามมาในแต่ละ
ครั้ง มาจัดลาดับเหตุการณ์ เรี ยบเรี ยง เพื่อพรรณนาวิเคราะห์ สาหรับข้อมูลส่ วนใดที่ยงั บกพร่ อง ผู ้
ศึกษาวิจยั ได้ทาการเก็บเพิ่มเติมในระยะที่สองและสามโดยขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดาเนินการดังนี้
1. สรุ ปประเด็นสาคัญโดยตอบคาถาม การเกิ ดขึ้นของกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์
2. เรี ยบเรี ยงข้อมูลต่าง ๆ และหาข้อมูลเพิ่มเติ ม และเขียนในเชิ งพรรณนาวิเคราะห์
จากนั้นผูศ้ ึกษาวิจยั ดาเนิ นการปรึ กษาท่านอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้การเขียนพรรณนาถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
3. นาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ ก ษามาแก้ไข และลงพื้นที่ เพิ่มเติ ม ผูศ้ ึ กษาวิจ ัย
พบว่ามีขอ้ บกพร่ อง ต้องลงพื้นที่อีกครั้ง สังเกตลักษณะการบริ หารจัดการ และการประกอบการ
ธุรกิจเกสต์เฮาส์อย่างละเอียด เพื่อนาข้อมูลมาเพิ่มเติมและแก้ไขให้ถูกต้อง
ระยะเวลำของกำรวิจัย
ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
รำยละเอียด/
ระยะเวลำ

พฤษภำคม 55

กันยำยน 55

ธันวำคม 55

มกรำคม 56

เมษำยน 56

1. กาหนดหัวข้อ
การวิจยั
2. ค้นคว้า/รวบรวม
เอกสาร
3. วางแผนการ
สัมภาษณ์
4. ลงพื้นที่ศึกษา
5. รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์
6. สรุ ปผลการวิจยั
7. จัดทารู ปเล่ ม
งานวิจยั

วิธีดาเนิ นการตามที่กล่าวมาทาให้ผูศ้ ึกษาวิจยั รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน และคาตอบของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเหล่านี้ ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกสต์
เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาถึงปั ญหาอุปสรรคและนาเสนอ
แนวทางแก้ไขในประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่ผล
ของการวิจยั เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ดังจะได้กล่าวรายละเอียดในบทต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์
บริ เ วณโค้ง ประปา อาเภอเมือง จัง หวัด กาญจนบุรี เป็ น การวิจ ยั เชิง คุณ ภาพ ผูว้ ิจ ยั ใช้วิธี ก าร
สัม ภาษณ์แ บบระดับ ลึก โดยใช้ล กั ษณะคาถามแบบไม่มีโ ครงสร้า ง รายละเอีย ดของคาถาม
เกี ่ย วกับ กลยุท ธ์ท างการตลาดและการด าเนิ น งานของธุร กิจ เกสต์เ ฮาส์บ ริ เ วณโค้ง ประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และผูเ้ กี่ยวข้อง และผูว้ ิจยั ยังได้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
เพื ่อ ศึก ษาถึง รู ป แบบและกลยุท ธ์ท างการตลาดของผู ป้ ระกอบการธุร กิจ เกสต์เ ฮาส์บ ริ เ วณ
โค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทาให้เกิดความสาเร็ จในการประกอบการสัมภาษณ์
ข้อมูลนาเสนอในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1. ความเป็ นมาของเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2. รู ป แบบและกลยุท ธ์ ท างการตลาดของผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เกสต์เ ฮาส์ บ ริ เ วณ
โค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3. ปั ญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา
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1. ความเป็ นมาของเกสต์ เฮาส์ บริเวณโค้ งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การเริ่ มต้นดาเนินธุรกิจของ เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จากการสัมภาษณ์ เ จ้า ของธุ รกิ จ เกสต์เฮาส์ ต้ งั อยู่ ถนนแม่ น้ าแคว ตาบลท่ ามะขาม อาเภอเมื อง
จังหวัดกาญจนบุรี เริ่ มต้นเมื่อ 30 ปี ที่แล้วบริ เวณนั้นยังเป็ นที่ว่างเปล่าที่มีแต่บา้ นเรื อนของชาวบ้าน
ปลูกอยูเ่ รี ยงรายกันไม่กี่หลังคาเรื อน อยูห่ ่ างจากใจกลางเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร สาเหตุที่เรี ยกว่า
โค้งประปา เพราะมีการประปาส่ วนภูมิภาค สาขาจังหวัดกาญจนบุรีได้มาเช่าและตั้งเป็ นที่ทาการ
ประปาส่ ว นภู มิ ภ าคจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ถนนเส้ น นี้ เป็ นเส้ น ทางที่ ช าวต่ า งชาติ ใ ช้ผ่า นไปยัง สุ ส าน
สัมพันธมิตร จึ งมี นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรไปมาตลอดทั้งเส้นทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีป้ายุง่ กับนายไฮ้ ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มทาธุรกิจห้องเช่า
โดยมีลกั ษณะเป็ นตึกแถวชั้นครึ่ งให้บริ การแก่นักท่องเที่ยว เริ่ มมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริ การเข้าพัก
เป็ นจานวนมากจนกลายเป็ นแหล่งธุรกิจการค้า มีท้ งั บาร์เบียร์ ห้องแถวตึกไม้ และเริ่ มมีเกสต์เฮาส์
กลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ มาใช้บริ การห้องพักแบ่งออกเป็ นร้ อยละ 80 ส่ วนใหญ่เดิ นทางมาจากยุโรป
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อเมริ กา ออสเตรี ย ร้อยละ 15 เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย และอีกร้อยละ 5 เป็ นนักท่องเที่ยวแถบเอเชีย
ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็ นต้น ในช่ วงฤดูกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเริ่ มต้น
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน
ปั จ จุ บ ัน บริ เ วณโค้ง ประปา ถนนสายธุ ร กิ จ ของชาวจัง หวัด กาญจนบุ รี ไ ด้เ กิ ด ธุ ร กิ จ
เกสต์เฮาส์ข้ ึนเป็ นจานวนมากอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ตลอดทั้งถนนเส้นทางยาว
ไปอีกเกื อบ 10 กิ โลเมตรที่ เป็ นบริ เวณย่านชุ มชนได้มีชื่อเรี ยกถนนเส้นต่าง ๆ เช่ นถนนอเมริ กา
ถนนอังกฤษ ถนนเยอรมัน ถนนบังคลาเทศ เป็ นต้น หรื อที่ทุกคนยังนิ ยมเรี ยกว่าซอยนัน่ เอง และ
อีกชื่ อที่ ถูกเรี ยกกันมากคือ “ถนนข้าวสารเมืองกาญจน์ ” และเกสต์เฮาส์ในบริ เวณโค้งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นทั้งธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่มีจานวนถึง 34 เกสต์เฮาส์
(ท.ท.ท. 2555)จึ งถื อเป็ นธุ รกิ จการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดกาญจนบุรี ผูป้ ระกอบการเกิ ดการ
แข่งขันในธุรกิจ
ข้อมูลที่ ไ ด้รั บ จากการสัม ภาษณ์ ข องผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เกสต์เ ฮาส์ บริ เ วณ
โค้งประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
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มี มานานแล้ว ในซอยหี บอ้อยเป็ นที่ ดังเดิ มเก่ าแก่ มี ประมาณ 3- 4 ที่ ตั้งแต่ ปี
2532 ก่อนที่จะตั้งเป็ นอะเมซิ่ งธุ รกิ จครอบครั ว เริ่ มทากับคุณป้ า 2 คน โดยมีพ้ืนที่เป็ นของ
ตัวเอง จานวน 8 ไร่ เกิดน้ าท่วมเมื่อปี 2539 ก็เกิดการย้าแย่พอสมควรต้องหาเงินลงทุนใหม่มี
บางส่ วนที่ตอ้ งกูแ้ บงค์ ประมาณ 5 แสน ของเดิมที่มีอยู่บา้ งก็เอามาลงทุนและทาทุนสารอง
แ ต่ ก่ อ น ที่ นี้ มี ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ ม า เ ริ่ ม ม า ปี 2 5 5 3 ถึ ง มี ห้ อ ง พั ก ถึ ง 5 3 ห้ อ ง
(รัชฤกธิ์ พังคานนท์ 2555)
ประวัติคร่ าวๆนะ แต่ก่อนเป็ นที่ดินว่างเปล่า และมาพัฒนาขึ้นประมาณ 24 ปี ที่
แล้วไม่ใช่ที่ดงั เดิมและไม่ใช่ธุรกิจดังเดิมของครอบครัว เป็ นธุรกิจที่ทาขึ้นมาใหม่ ก่อนหน้านี้
ผมเคยทารับเหมาก่อสร้างมาก่อนและก็ไปทาที่เกาะเสม็ดเป็ นประเภทเดี ยวกันคือบังกะโล
และร้านอาหาร และหลังจากไม่นานผมก็ยา้ ยฐานจากเกาะเสม็ดมาที่น้ ี เลย เงินลงทุนก็มีการ
หยิบยืมจากญาติพี่นอ้ งบ้าง ประมาณ 5 ล้านบาท (ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)
ก่ อ นหน้า นี้ เจ้า ของจะสร้ า งที่ ถ นนข้า วสาร แต่ ก็ ม าเริ่ ม ต้น ที่ โ ค้ง ประปา คื อ
เจ้าของซื้ อที่ดินไว้และก่อสร้ าง เปิ ดบริ การมาแล้ว 8 – 9 ปี ก่อนที่จะเริ่ มทาธุ รกิ จที่น้ ี ก็จะมี
ธุ รกิจดังเดิมคือเกสต์เฮาส์ที่ถนนข้าวสารและได้ยา้ ยฐานการลงทุนมาที่โค้งประปา จังหวัด
กาญจนบุรี เงิ นลงทุนใช้จานวนเยอะรวมทั้งค่าที่ดินก็ประมาณ 10 ล้านกว่าบาทเมื่อ 9 ปี ที่
แล้ว พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารด้วยก็ประมาณ 20 กว่าล้านได้ (ทิลาวรรณ บัวศรี 2555)
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ภาพที่ 1 ที่ต้ งั เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหว้ดกาญจนบุรี ที่มีความยาว
ตลอดทั้งถนนสองข้างทางออกไปอีก 10 กิโลเมตร
2. รู ปแบบและกลยุ ทธ์ ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุ รกิจเกสต์ เฮาส์ บริ เวณโค้ งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวคิดการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (8P’s) ของ
Phillip Kotler (2546:24) มาใช้ในการอธิ บายถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
ของธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รูปแบบทางการตลาด
ที่เป็ นไปตามรู ปแบบของธุรกิจการให้บริ การ 8 รู ปแบบ มีผลการศึกษา ดังนี้
2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
จากการศึกษาพบว่า เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีได้
เริ่ มกิจการมาไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี ดาเนินกิจการลักษณะเจ้าของธุรกิจคนเดียว ใช้แหล่งเงินทุนส่ วนตัว
และแหล่งเงินทุนภายนอก การดาเนินธุรกิจเป็ นธุรกิจที่เริ่ มต้นทาขึ้นมาใหม่ และเป็ นประเภทธุรกิจ
ดั้ง เดิ ม ของครอบครั ว เปิ ดให้บ ริ ก ารห้อ งพัก แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วในจัง หวัด กาญจนบุ รี
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ประกอบด้ว ยห้องพัก เดี ย วพัด ลม ห้องพัก คู่พ ดั ลม ห้องพัก คู่ติด เครื่ องปรั บอากาศ และห้องพัก
สาหรับครอบครัว 4 ท่าน และยังมีบริ การในส่ วนของร้านอาหารด้วย เป็ นต้น
ปั จ จุ บ ัน มี ผู ้แ ข่ ง ขัน มากขึ้ น ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดมี ม ากขึ้ น ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
เกสต์เฮาส์ จึงนากลยุทธ์มาใช้เพื่อประกอบธุรกิจของตนเองให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน นัน่ คือ กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) การสร้างความแตกในเรื่ องของห้องพักที่สะอาด
ดูทนั สมัย มีบริ การเสริ มพร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกที่ครบครัน รวมถึงการสร้างความประทับใจ
แก่นกั ท่องเที่ยวในเรื่ องของการให้บริ การที่เป็ นกันเอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุ
ฉุ ก เฉิ น มี บ ริ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ก ว้า งขึ้ น ผลจากการศึ ก ษายัง พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่มาพักให้ความสาคัญกับความสะอาดของห้องพัก สิ่ งอานวยความสะดวกในห้องพัก
เช่นทีวี ตูเ้ ย็น เครื่ องทาน้ าอุ่น พัดลม และเครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น ราคาห้องพักที่เหมาะสม และ
การได้รับการบริ การที่ดีมาเป็ นอันดับต้นๆ
ข้อมูลที่ ไ ด้รั บ จากการสัม ภาษณ์ ข องผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เกสต์เ ฮาส์ บริ เ วณ
โค้งประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
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ธุรกิจของเรามีมานาน ถือเป็ นเจ้าแรกแรก บนถนนโค้งประปา การที่เราอยูม่ าได้
ถึง 15 ปี เพราะว่าเรายังคงสร้างสิ่ งใหม่ๆ พัฒนาทั้งในเรื่ องของห้องพักที่ทนั สมัย อาหารของ
เราก็เป็ นเจ้าแรกที่เราได้นาพิชซ่ามาขายที่น้ ี เป็ นเจ้าแรก และเรายังให้ความสาคญอันดับหนึ่ ง
ก็คือเรื่ องลูกค้า ลูกค้าของเราต้องมาเป็นอันดับหนึ่ ง ธุ รกิจของเราถึงอยูม่ าได้ยาวนานถึงทุก
วันนี้ (ศรพล วิบลู ฑิตยกิจ 2555)
ที่น้ ีเราจะเน้นเรื่ องของการตกแต่งสถานที่ที่ทนั สมัย แตกต่างจากที่อื่น ๆ ของใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องพักเราจะเป็ นของใหม่เกือบทั้งหมด เราจะทาการปรับปรุ งซ่ อมแซม
ไม่ ใ ห้ มี ข องเสี ย หรื อ ช ารุ ด เลย จะเน้น เรื่ อ งของการตกแต่ ง ห้อ งพัก และสถานที่ ม ากค่ ะ
(ทิลาวรรณ บัวศรี 2555)
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ภาพที่ 2 แสดงห้องพักบนแพของจอลลี่ ฟร็ อกเกสต์เฮาส์ ที่ แ บ่งเป็ นห้องพักคู่แบบ
พัดลมติดริ มแม่น้ า พร้อมบรรยากาศที่สวยงาม

ภาพที่ 3 แสดงที่ พ ั ก ของพลอยเกสต์ เ ฮาส์ บ ริ เวณโค้ ง ประปา อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตกแต่งห้องพักและสถานที่ในแบบที่ทนั สมัย

62

ภาพที่ 4 แสดงภาพของริ เวอร์ เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
มีความแตกต่างในเรื่ องของร้านอาหารบนแพที่ติดแม่น้ า เป็ นลักษณะโต๊ะญี่ปุ่นที่นงั่ ติดกับพื้น
2.2 ราคา (Price)
จากการศึ ก ษาพบว่ า ราคาที่ พ กั บริ ก ารของธุ ร กิ จ เกสต์เ ฮาส์ บ ริ เ วณโค้ง ประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีราคาที่ไม่แพงเหมาะสมกับห้องพัก โดยใช้รูปแบบและกลยุทธ์
การตั้งราคา ก าหนดราคาตามรู ปแบบห้องพัก ราคาห้อ งพัก เริ่ ม ต้น ที่ 150 บาท ถึ ง 500 บาท
แบ่งเป็ น ประเภทห้องเดียวพัดลม ประเภทห้องคู่พดั ลม ประเภทห้องเดียวที่มีเครื่ องปรับอากาศ
ประเภทห้ อ งคู่ ที่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ และประเภทห้ อ งชุ ด ส าหรั บ ครอบครั ว จ านวน 4 ท่ า น
การตั้งราคาห้องพักของธุรกิจเกสต์เฮาส์ต้ งั ราคาให้เท่ากันหรื อต่ากว่ากับคู่แข่งขันในบริ เวณใกล้เคียง
เล็กน้อย โดยที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญในเรื่ องของห้องพักที่มีราคาเหมาะสม ขนาดของห้องพัก
เหมาะสมและคุม้ ค่ากับราคา เช่นนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักเพียงคนเดียวเลือกใช้บริ การห้องพัก
ประเภทเดียวพัดลมในราคาที่เหมาะสมเริ่ มตั้งแต่ 150 บาท หรื อนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักจานวน
2ท่าน เลือกใช้บริ การห้องพักประเภทห้องคู่เครื่ องปรับอากาศในราคาเริ่ มต้น 400 บาท จนถึง 500
บาท เป็ นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกและเปรี ยบเทียบราคาที่เหมาะสมในบริ เวณเกสต์เฮาส์ ที่
ใกล้เคียงได้สะดวกซึ่ งราคาที่พบ พบว่าราคาไม่แตกต่างกันเท่าไรอยู่ในราคาที่เหมาะสมและคุม้ ค่า
โดยในช่ วงเทศกาลฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เริ่ มต้นเดื อนตุลาคม ถึงเดื อนเมษายน
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มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริ การห้องพักเกสต์เฮาส์ เป็ นจานวนมาก
ราคาอาจมีการขึ้นลงตามวันและเวลาได้
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ เกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้ง
ประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
เมืองกาญจน์เป็ นเมืองที่คนกิ นของถูก เพราะฉะนั้นร้ านที่น้ ี จะขายค่อนข้างถูก
ถือว่าถูกเลยถ้าเทียบกับร้านทัว่ ๆไปอย่างเช่นยกตัวอย่างขายข้าวผัดจานละ 30 บาทก็น่าจะ
เท่ากับร้านรถเข็นทัว่ ๆไป เอาราคาเป็นที่ต้ งั รสชาติอาหารพอใช้ได้ ที่นี่ครึ่ งหนึ่ งจะเป็ นแขก
พักทาน และอีกครึ่ งหนึ่ งก็จะเป็นแขกท้องถิ่นคือคนไทยจะเข้ามากินเยอะ เรื่ องห้องพักของ
เราแบ่งเป็ นห้องเดียวประเภทเตียงเดียวมีพดั ลม มีหอ้ งน้ าแชร์ คืนละ 70 บาท พอห้องคู่ที่แชร์
ห้องน้ าคืนละ 150 บาท มีหอ้ งพักแอร์ 290 บาท เป็นห้องคู่ และจะมีหอ้ งอยูบ่ นแพ ก็คืนละ
150 บาท เป็ นห้องคู่ (ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)
ราคาห้องพักเริ่ มต้นที่ 250 – 500 250 คือประเภทห้องพัดลม ห้องจะเหมือนกัน
หมด ในห้องจะมี ท้ งั พัดลมและแอร์ ถ้าลู ก ค้าพักห้องพัดลมก้อจะไม่ ให้รีโมทแอร์ ไปใช้
(กาญจน์ 2555)
ราคาห้องพัก ถูกสุ ด 150 บาทห้องพัดลมไม่รวมอาหารเช้าแต่ก่อนราคา 200-250
บาท มีราคา 300 บาทห้องใหญ่สุดมี 1 ห้อง ราคา 500 บาทพักได้ 1 ครอบครัวพร้อมแอร์
น้ าอุ่นบริ การเสริ มอาหารเช้าต่างหากเบรกฟัด 70 บาท ซักผ้า 40 บาท กาแฟชงเอง 20 บาท
(รัชฤกธิ์ พังคานนท์ 2555)
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ภาพที่ 5 แสดงถึ ง ห้อ งพัก ประเภทห้อ งคู่พ ดั ลมของจอลลี่ ฟ ร็ อกเกสต์เ ฮาส์ บ ริ เ วณ
โค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 6 แสดงบริ เวณที่ต้ งั ของห้องพักแบบห้องคู่พดั ลม ของจอลลี่ฟร็ อกเกสต์เฮาส์
บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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2.3 การจัดจาหน่ าย (Place)
จากการศึกษาพบว่า สถานที่ต้ งั ของธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ ถนนแม่น้ าแคว ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห้างจาก
ตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ตลอดทั้งถนนเส้นทางยาว ไปอีกเกือบ 10 กิโลเมตรที่เป็ นบริ เวณย่าน
ชุมชนได้มีชื่อเรี ยกถนนเส้นต่าง ๆ เช่นถนนอเมริ กา ถนนอังกฤษ ถนนเยอรมัน ถนนบังคลาเทศ
เป็ นต้น หรื อที่ทุกคนยังนิ ยมเรี ยกว่าซอยนัน่ เอง และอีกชื่อที่ถูกเรี ยกกันมากคือ “ถนนข้าวสารเมือง
กาญจน์” สะดวกในการคมนาคมและอยูใ่ กล้กบั แหล่งชุมชนในบริ เวณถนน เส้นโค้งประปา เป็ น
ถนนสายย่านธุ รกิจการค้าและร้านอาหารมากมายอยูเ่ รี ยงราย 2 ข้างทาง เกสต์เฮาส์ บริ เวณนั้นอยู่
ติ ด ถนน และสร้ า งติ ด ต่ อเรี ย งรายเป็ นจานวนมาก สะดวกในการเลื อกเข้ามาใช้บริ การห้องพัก
มีรถโดยสารรับจ้างรับส่ งนักท่องเที่ยวตลอดทั้งคืน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกหาที่พกั ได้อย่าง
สะดวกสบาย
จากการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย โดยทาให้การบริ การของเกสต์
เฮาส์เข้าถึงนักเที่ยวได้ง่าย สามารถมองเห็นเด่นชัดและหาง่าย และการเดินทางสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ได้แก่ การเปิ ดรับจองห้องพักโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ลูกค้าสามารถจองห้องพัก ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ดว้ ยวิธีง่าย โดยเลือกวัน เวลาที่จะเข้าพัก และรู ปแบบห้องพักที่เหมาะสมและคุม้ ค่า
กับนักท่องเที่ยวผ่านระบบมายังเกสต์เฮาส์ที่เปิ ดให้มีบริ การรับจองผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยมีผดู ้ ูแล
ระบบทางอินเทอร์เน็ต ตอบรับพร้อมติดต่อประสานงานยืนยันการเข้าพักอีกหนึ่งช่องทางด้วย
สาหรั บจุ ดเด่ นของเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี
สาหรับนักท่องเที่ยวแล้วคือ
1.เกสต์เฮาส์สามารถมองเห็นเด่นชัดและหาง่าย
2.การเดิ นทางจากสถานที่หนึ่ งไปยังสถานที่หนึ่ งมีความสะดวกสบายเพราะมีรถ
โดยสารรั บจ้า งตลอด 24 ชั่ว โมงให้บ ริ ก าร เกสต์เฮาส์ ต้ ัง อยู่ใ กล้แ หล่ งชุ ม ชนและใกล้ส ถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย
การเดิ นทางไปยัง เกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุ รี
สามารถเดินทางได้ 3 วิธี ได้แก่ 1.รถประจาทางโดยสาร 2.รถไฟ 3.รถยนต์ส่วนตัว
ข้อมูลที่ ไ ด้รั บ จากการสัม ภาษณ์ ข องผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เกสต์เ ฮาส์ บริ เ วณโค้ง
ประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
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ทางร้านเราจะมีเวปไซค์อยู่แล้ว ไม่มีเครื อข่ายอยูท่ ี่ไหน การจองห้องก็จะโทร
มาโดยตรง แขกส่ วนใหญ่จะเป็นลักษณะแขกเก่าที่เคยมาพักแล้วกลับมาพักอีกเยอะ ทั้งชาว
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ไทยและต่างประเทศ คนไทยลูกค้าประจาเยอะจะมาศุกร์ เสาร์ เพราะมาเขามาเมืองกาญจน์
เพิ่มบ่อย ฝรั่งขาประจาก็เยอะอยู่เป็ นเดื อนก็มีเยอะ การเดิ นทาง ส่ วนมาก 2 ทางทั้งทาง
รถยนต์และรถไฟที่จะมา (ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)
การเดินทาง ลูกค้าของเราจะวอคอินเข้ามา โทรศัพท์มาสอบถาม และดูจากเวป
ไซค์เป็ นหลัก (กาญจน์ 2555)
มาเที่ยวช่ วงวันศุกร์ เสาร์ ครับ ผมนัง่ รถตูท้ ี่อนุ สาวรี ยม์ าลงที่ท่ารถแล้วก็นงั่ รถ
สองแถวสี่ ส้มมาต่อมาที่ห้องพัก หาไม่ยากเท่าไหร่ ห้องพักได้โทรมาจองไว้ล่วงหน้าแล้ว
ก็ถือว่าสะดวกสบายดีครับ (บอย 2555)

ภาพที่ 7 แสดงนักท่องเที่ยวที่มาพักใช้บริ การห้องพักของริ เวอร์ เกสต์เฮาส์บริ เวณ
โค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาพที่ 8 แสดงช่ องทางการขนส่ งจากที่ต้ งั เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถมีรถโดยสารรับจ้างให้บริ การไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้
2.4 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้รูปแบบและกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์เป็ น
หลัก ในระยะเริ่ มต้น ของธุ ร กิ จ ได้ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยผ่ า นวิ ท ยุ ชุ ม ชน และแผ่ น พับ
ประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็ น 5 รู ปแบบ ได้แก่
1.การจัด บริ ก ารน าเที่ ย วสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ในจัง หวัด กาญจนบุ รี ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าพัก โดยจัดนาเที่ยว 1 วันกับสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ ง ถึง 3 แห่ ง พร้อมบริ การ
อาหารกลางวัน ในราคาที่ ถู ก ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้บ ริ ก ารเกสต์เ ฮาส์ น้ ัน และส าหรั บ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่ไม่ได้พกั เกสต์เฮาส์กส็ ามารถใช้บริ การนาเที่ยวได้ในอีกราคาหนึ่ง
2.การจัดรายการส่ งเสริ มการขายในส่ วนของร้านอาหาร โดยเกสต์เฮาส์จดั รายการ
ที่ ให้ส่วนลดและจัดรายการส่ งเสริ มการตลาดซื้ อ 4 แถมฟรี 1 เช่ นการจัดรายการเครื่ องดื่ ม ซื้ อ
4 ขวด แถวฟรี 1 ขวดบริ การนี้ สามารถเป็ นที่ สนใจของนักท่องเที่ ยวที่เข้าพักในเกสต์เฮาส์ และ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่ไม่ได้พกั ในเกสต์เฮาส์ได้เป็ นอย่างมาก
จะมีส่วนมากจะเป็ นเรื่ องทางร้านอาหารเช่นเบียร์ เราได้โปรโมชัน่ มาก็จะมาลด
ให้ลูกค้า กิน 3 แถม 1 ประมาณเนี้ยครับ(ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)
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3.การให้ส่วนลดห้องพัก เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าพักห้องพักหลาย
คืน หรื ออยูต่ ิดต่อกันเป็ นเดือน และการจัดรายการส่ งเสริ มการขายห้องพักในราคาที่ถูกในช่วง
ที่ไม่ใช่ฤดูกาลการท่องเที่ยวของปี โดยจัดรายการลดราคาห้องพักครึ่ งราคาจากราคาเต็ม และ
รายการส่ งเสริ มการขายแบบเหมาจ่ายรายหัวเป็ นราคาที่รวมการเข้าพักต่อ 1 ท่านพร้อมอาหาร
มื้อเช้าฟรี
จะมี บริ การฟรี วายฟาย อิ นเทอร์ เน็ท มี บริ การให้เช่ าจักรยาน มอเตอร์ ไซค์ บริ การ
แนะนาเสริ มสถานที่ท่องเที่ยว มี map แสดงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และทางร้านเกสต์เฮาส์
ของเรายังจัดให้มี โปรโมชัน่ พัก 7 คืน เราให้จ่าย 6 (กาญจน์ 2555)

4.ช่ องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุทอ้ งถิ่น มีการประชาสัมพันธ์
เกสต์เฮาส์และร้ านอาหารผ่านทางวิทยุทอ้ งถิ่น มีเปิ ดทุกๆช่วงประจาคลื่นวิทยุทอ้ งถิ่น สาหรับช่อง
ทางการจัดจาหน่ายของลูกค้าชาวต่างประเทศแล้วมีการเขียนหนังสื อนาเที่ยวแนะนาเกสต์เฮาส์ที่เคย
มาใช้บริ การห้องพักโดยเขียนเชียร์เกสต์เฮาส์น้ นั ๆเป็ นต้น และมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกสต์เฮาส์
ลูกค้าสามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้โดยยังไม่ตอ้ งโอนเงินล่วงหน้า
5.การแนะนาโดยนักท่องเที่ยวที่เคยมาใช้บริ การผ่านการเล่าเรื่ องราวที่ประทับใจ
บอกต่อๆกันมาเป็ นประสบการณ์และความประทับใจจากนักท่องเที่ยวที่เคยมาพักและใช้บริ การ
นอกจากนี้ แล้วยังเปิ ดให้มีบริ การเสริ มเพื่อความผ่อนคลายในรู ปของการให้บริ การ
นวดสปา มีบริ การเช่ามอเตอร์ไซค์และจักรยาน แก่นกั ท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพที่ 9 แสดงการให้ บ ริ การเสริ มทางด้า นการคมนาคมขนส่ ง มี บ ริ ก ารให้ เ ช่ า
มอเตอร์ไซค์ ที่เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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2.5 บุคลากร (People)
ธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษา
พบว่ า ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกสต์ เ ฮาส์ บ ริ เวณโค้ง ประปา อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด กาญจนบุ รี
ใช้กลยุทธ์การให้บริ การแต่ละหน้าที่ โดยเป็ นการสร้างให้เกิดข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันในแต่ละ
หน้าที่ของธุ รกิจผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกสต์เฮาส์ การให้บริ การที่เป็ นระบบ เป็ นการสร้างระบบงาน
ในแต่ละหน้าที่ของความรับผิดชอบ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้ต ้อ งใช้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ค วามสามรถและเหมาะสมแต่ ล ะลัก ษณะหน้า ที่
ตลอดจนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละหน้าที่
การบริ หารบุคลากรมีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ เพราะเจ้าของธุรกิจ
บุคลากรทุกคนไม่ตอ้ งการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการบริ หารงาน ไม่ว่าเรื่ องของการจ้างคน
ไม่เหมาะสมกับงาน อัตราการออกจากงานสูง และการพบว่าไม่ต้ งั ใจทางาน ทาให้เกิดการเสี ยเวลา
กับการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ประโยชน์ เป็ นต้น
บุ ค ลากรที่ ด าเนิ นการธุ รกิ จ เกสต์ เ ฮาส์ บริ เวณโค้ ง ประปา อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกได้ดงั นี้
1. เจ้าของธุ รกิจผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ ทาหน้าที่บริ หารจัดการดาเนินธุรกิจ
ครอบคลุมครบวงจร รวมถึงวางกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ดูแล
ระบบทุกขั้นตอนของการดาเนิ นงานให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานลูกจ้าง
ของสถานประกอบการเกสต์เฮาส์เป็ นประจาทุกวัน เป็ นต้น
2. พนัก งานลู ก จ้า งของสถานประกอบการเกสต์เ ฮาส์ ท าหน้า ที่ บ ริ ก ารให้กับ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้บ ริ ก ารเกสต์เ ฮาส์ โดยพนัก งานท าหน้า ที่ แ ละรั บ ผิด ชอบงานตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายตามตาแหน่ งงานที่ได้บรรจุเข้ามาทางานในเกสต์เฮาส์ ปฏิบตั ิงานในวันจันทร์ ถึงวัน
อาทิตย์ มีวดั หยุดสัปดาห์ละ 1 วันทาการ
ด้านบุคลากรจะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ได้นากลยุทธ์การให้บริ การ
แต่ละหน้าที่ มาใช้ในธุรกิจตั้งแต่กระบวนการการคัดเลือกพนักงาน พนักงานจะต้องมีทกั ษะในเรื่ อง
ของภาษาหรื อถ้ายังไม่มีพ้ืนฐานในด้านภาษาแล้ว ผูป้ ระกอบการก็จะมีจดั ฝึ กอบรมพนักงานให้เกิด
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาของแต่ละบุคคลให้ตรงตามตาแหน่งงานที่ได้บรรจุเข้ามา เน้นใน
เรื่ องของการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและพนักงานทุกคนต้องคอยให้ความช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่ บุคลากรต้องดาเนินงานให้สอดคล้องกับธุรกิจเกสต์เฮาสต์โดยเน้นในเรื่ องของการให้บริ การ
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การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ดูแลและให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี พร้อมให้
ความช่วยเหลือในทุกๆด้านเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดติดขัดหรื อต้องการอะไรเพิ่มเติม
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ เกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้ง
ประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
พนักงานที่ เราเลื อกมาตอนแรกๆเลยจะไม่ค่อยเป็ นภาษาก็อยู่ที่ว่าเขามี ความ
อดทนแค่ไหน และก็ฝึกไปเรื่ อยๆ จนสามารถเริ่ มพูด ภาษาอังกฤษได้ ก็ค่อนข้างลาบาก
เหมือนกันในเรื่ องพนักงาน (ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)
ผมมีความรู ้ดา้ นนี้ ความรู ้ไม่สูงแต่ใช้ประสบการณ์และความสามารถในการใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง ทางานที่น้ ี มาได้ 10 กว่าปี แล้วครับดูแลกันแบบครอบครัว ผมไม่มีปัญหา
เลยสามารถเลี้ยงลูก เลี้ยงเมียได้ ไม่มีปัญหาอะไรเลย ล่องมากครับแต่ถา้ บางที่การเขียนผม
อาจยังไม่เก่งเท่าไร (วรพจน์ จันทร์แดง 2555)

ภาพที่ 10 แสดงภาพเจ้าของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ ริ เวอร์ เกสต์เฮาส์บริ เวณ
โค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูบ้ ริ หารเกสต์เฮาส์ที่เริ่ มต้นธุรกิจมาแล้ว
20 กว่าปี
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2.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
จากการศึกษาพบว่าลักษณะทางกายภาพของธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยูต่ ิดถนน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตรอยูใ่ นแหล่งชุมชนมี
ความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา มีรถรั บจ้างโดยสารบริ การตลอด 24 ชม. สะดวกในการ
บริ โภคทั้งสิ นค้าและอาหาร มีความปลอดภัยเพราะอยูใ่ นแหล่งชุมชนพร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ เกสต์เ ฮาส์ ใ ช้ก ลยุทธ์ ก ารออกแบบสถานที่ โดยลักษณะที่
โดดเด่นของเกสต์เฮาส์บริ เวณนี้ คือ เกสต์เฮาส์มีการออกแบบและการตกแต่งภายในแบบทันสมัย
มีลกั ษณะเป็ นเอกลัษณ์ เฉพาะตัว มี ความเป็ นธรรมชาติ มีความสวยงามของการตกแต่งภายใน
ของเกสต์เฮาส์แต่ละแห่งในบริ เวณนี้ นักท่องเที่ยวมีความสนใจเป็ นจานวนมาก
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ เกสต์เ ฮาส์ บริ เ วณโค้ง
ประปา อาเภอเมื อง จังหวัด กาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
จุดเด่นของที่นีค้ ือการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ สะอาด และปรับเปลี่ยนของเก่า
โดยหาของใหม่มาทดแทนอยูเ่ สมอ (ทิลาวรรณ บัวศรี 2555)
ทางร้ านเราจะมีโลเคชัน่ ที่ติดแม่น ้า ว่ายน ้าได้ เลย มีความสงบเรี ยบง่ายเพราะเน้ นไป
ทางด้ านธรรมชาติ (รัชฤกธิ์ พังคานนท์ 2555)

ภาพที่ 11 แสดงถึ ง บริ เวณภายในของจอลลี่ ฟ ร็ อ ก เกสต์เ ฮาส์ บ ริ เ วณโค้ง ประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตกแต่งแบบลักษณะสวนมีความเป็ นธรรมชาติอย่างมาก
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ภาพที่ 12 แสดงให้เห็ นบริ เวณภายในของจอลลี่ฟร็ อก เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็ นจุดชมวิวนั่งพักผ่อน อ่านหนังสื อ สาหรั บ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ
2.7 กระบวนการ (Process)
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
มีกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพมุ่งหวังให้ผบู ้ ริ โภคได้รับการตอบสนองความ
ต้องการอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนในการใช้บริ การเกสต์เฮาส์ โดยมี 2 กระบวนการ ดังนี้
2.7.1 กระบวนการออกแบบสถานที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิจเกสต์เฮาส์ได้ใช้กลยุทธ์การ
ออกแบบสถานที่ ที่ทนั สมัยโดยมีการตกแต่งภายในแบบทันสมัย สะอาด เหมาะสมกับราคาและ
สถานที่
2.7.2 กระบวนการการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ ธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้กลยุทธ์การส่ งมอบบริ การที่ดี โดยส่ งมอบบริ การที่ดีไปสู่
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่ องของ ความสะดวกและความ
รวดเร็ วในการจองห้องพัก และความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
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ข้อมูลที่ ไ ด้รั บ จากการสัม ภาษณ์ ข องผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เกสต์เ ฮาส์ บริ เ วณโค้ง
ประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
ที่น้ ีเราจะเน้นเรื่ องของการให้บริ การที่ดีกบั ลูกค้ามาเป็ นอันดับหนึ่ง แขกที่มาพัก
มีการจองล่วงหน้าบ้างแล้วผ่านระบบอินเทอร์ เน็ทและแขกเก่าก็มีการโทรมาจองล่วงหน้า
เรื่ องของการเข้าพักที่จึงไม่มีปัญหาสามารถนาแขกเข้าที่พกั ได้เลย และผมว่าทายังไงก็ได้ให้
ลูกค้าเกิ ดความประทับใจพึงพอใจ เพราะนี้ คือจุ ดเด่ นของที่ น้ ี (ศรพล วิบูลบัณฑิ ตยกิ จ
2555)

ภาพที่ 13 แสดงถึงภายในห้องพักของพลอยเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ห้องพักที่ส่งมอบให้กบั ลูกค้าแล้วเกิดความประทับใจ ในเรื่ องของ
ความทันสมัยของห้องพัก เรื่ องความสะอาด
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2.8 ผลิตภาพ (Productivity)
ธุ รกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้กลยุทธ์
การให้บริ การการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ธุรกิจเกสต์เฮาส์ได้เน้นเรื่ องการให้บริ การที่ดีมา
เป็ นอันดับ 1 สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ และสร้าง
ความผูก พัน ที่ เ ป็ นกัน เองเกิ ด ความประทับใจในใช้บริ ก ารห้องพัก และกลับมาใช้บ ริ ก ารอี ก
นักท่องเที่ยวส่ วนมากให้ความสาคัญดังนี้
1.คุณภาพของห้องพัก ที่เป็ นไปตามที่ คาดหวังไว้และเป็ นไปตามเงื่อนไขการจอง
ห้องพัก กล่าวคือ นักท่องเที่ ยวส่ วนมากที่ มาใช้บริ การส่ วนใหญ่นอกจากจะคานึ งถึงการได้รับ
การบริ การที่ดีแล้ว ยังให้ความสาคัญในเรื่ องของห้องพักว่ามีความสะอาด สะดวก สบาย ในการเข้า
พักหรื อไม่เพียงใด คุณภาพของห้องพักถือเป็ นหัวใจสาคัญของธุรกิจประเภทบริ การที่พกั ไม่ว่าจะ
เป็ น โรงแรม หรื อ เกสต์เฮาส์ เป็ นต้น
2. คุณภาพของห้องพักที่ได้มาตรฐาน และสมกับราคาที่กาหนดไว้ตามรู ปแบบ
ต่าง ๆ ของห้องพักที่ทางผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ได้กาหนดไว้ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยในการใช้สอย ตรวจดูอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไม่ให้มีชารุ ดหรื อเก่าทรุ ดโทรม
เกินไป
3.การบริ การโดยรวมเป็ นไปตามที่ได้โฆษณาไว้ในสื่ อต่าง ๆ ทั้งเรื่ องการให้บริ การ
ห้องพัก มี ความสมจริ งตามที่ ได้โฆษณาไว้ทางอินเทอร์ เน็ ท การได้รับบริ การสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ทางเกสต์เฮาส์มีบริ การเสริ ม การท่องเที่ยวในเชิ งอนุ รักษ์ที่มีร่วมกับบริ การการ
การนาเที่ยวของทางเกสต์เฮาส์จดั ไว้ให้ เป็ นต้น
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ เกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้ง
ประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี มี ลกั ษณะสอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่
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ลูกค้าของเราจะมีการดูจากรี วิวบ้าง ดูจากไกด์บุ๊คบ้าง เข้าไปสารวจก่อนว่าเกสต์
เฮาส์ น้ ี ดีไหม ที่ น้ ันดี ไหม หาที่ดีที่สุดที่ ลงตัว จนเกิ ดความพอใจและมาใช้บริ การของเรา
(ทิลาวรรณ บัวศรี 2555)
สิ่ งสาคัญในการทาธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ เราต้องเน้นเรื่ องของการให้บริ การมาเป็ น
อันดับ 1 เรื่ องของห้องพัก ห้อพักของผมที่น้ ีเต็มทุกห้องจะมีวางบ้างก็ช่วงกลางสัปดาห์แต่ก็
ไม่ถึงกับวางนาน ราคาสมเหตุสมผล นักท่องเที่ยวพอใจที่จะมาพักกับผมค่อนข้างเยอะนะ
นั้นแหละที่จะเป็ นสิ่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริ การของเราอีก
(ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)
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3. ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุรกิจเกสต์ เฮาส์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ ส่ งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
3.1 ปัญหาเรื่องบุคลากรการจ้ างงาน
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ จานวนมากที่พบเจอปัญหาการรับมือกับบุคลากร
ลูกน้อง ที่เข้ามาทางานได้เพียงไม่กี่วนั และเกิดปัญหาทาให้มีการเข้าออกอยูเ่ สมอ การรับสมัคร
ลูกจ้างเพื่อเข้าทางานค่อนข้างหายาก ในตาแหน่งที่เป็ นลักษณะกลุ่มแรงงาน เช่น ตาแหน่งแม่บา้ น
คนล้างจาน คนสวน เพราะมีอตั ราการจ้างงานที่ถูก และคนไทยส่ วนใหญ่ไม่ชอบทางานประเภท
กลุ่มแรงงาน จึงทาให้มีปัญหาเรื่ องการจ้างแรงงานค่อนข้างสูง
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ประเภทนี้ เราจึงจาเป็ นต้องจ้างงานต่างชาติแบบถูกกฎหมาย มาทาหน้าที่แม่บา้ น คนล้างจาน
ซึ่งคนไทยไม่ค่อยทา (ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)

3.2 ปัญหาเรื่องการประชาสั มพันธ์
ธุ รกิจเกสต์เฮาส์เป็ นธุ รกิจประเภทการให้กบั นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
จังหวัด กาญจนบุ รี เรื่ องสื่ อการประชาสัมพันธ์ถือว่าสาคัญมากกับธุ รกิ จประเภท การน าเสนอ
สถานที่ ท่องเที่ ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในปั จจุบนั มีการประชาสัมพันธ์ที่ลดน้อยลง เห็ นได้จาก
จานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา
เรื่ องของการท่องเที่ยวเนี้ ยผมว่าเมืองกาญจน์ ยังมีการโปรโมทน้อยไปนิ ดนึ ง ถ้าเทียบ
กับสมัยก่อนผอ.เก่าๆคนที่ผมเคยไปประชุ มกับเขาบ่อยๆผูว้ ่าก็โปรโมทเก่ง แต่น้ ี ผมว่าแขก
น่ าจะหายไปกว่า 40%ได้ สาเหตุก็ 1. น่ าจะเรื่ องโปรโมท โปรโมชัน่ เรื่ องใหญ่เลย ถ้าเรา
คิดถึงเรื่ องเศรษฐกิจยุโรปไม่ดีเนี้ ย แต่ว่าดูจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี้ ยค่อนข้าง
เยอะพอสมควรถ้าแชร์ ตลาดสักแค่ 1% เท่านั้นอ่ะผมว่าเยอะแล้ว แต่ว่านี้เราแชร์ ตลาดได้ไม่
เยอะเท่าไร (ศรพล วิบูลบัณฑิตยกิจ 2555)

3.3 ปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน
ทาให้นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การมีการตัดสิ นใจในท่องเที่ยวลดลงระมัดระวังการใช้
จ่ายมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายของตนเอง โดยนักท่องเที่ยวที่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส่ วนใหญ่ เริ่ มมีพฤติกรรมการประหยัดมากขึ้น มีการวางแผนในการออมเงินมากขึ้น
อยูบ่ า้ นมากขึ้นและลดการบริ โภคทางด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
ปัญหาเรื่ องเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อธุรกิจเกสต์เฮาส์ค่อนข้างมากนะ ดูได้จากแขก
ที่มาพักมีจานวนน้อยลดถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว (กาญจน์ 2555)
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แนวทางในการแก้ปัญหาจากผลการศึกษามีดังนี้
1 ทาการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพิ่ม
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็ นการใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายแบบปากต่อปาก
2 การจ้างงานโดยใช้แรงงานอย่างต่างชาติอย่างถูกกฎหมาย เพื่อการดาเนิ นการของ
ธุรกิจและพร้อมปรับค่าจ้างที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั เป็ นการช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน
3 การเปิ ดธุรกิจเสริ มนอกจากเรื่ องของการให้บริ การห้องพักแล้วควรมีรายการส่ งเสริ ม
การขายในเรื่ องของอาหารเครื่ องดื่มเพิ่มมาด้วยเพื่อช่วยในเรื่ องของการส่ งเสริ มการตลาดไปในตัว
4 การประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทารายได้ให้กบั ประชาชน
ในท้อ งถิ่ น และจัง หวัด กาญจนบุ รี ได้เ ป็ นอย่ า งมาก มี ผ ลประกอบการโดยรวมที่ ดี ร วมถึ ง
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานรัฐและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดเวทีสัมมนา เพื่อรับทราบถึง
ปั ญหา พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ และแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ น
แนวทางในการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกสต์เฮาส์
บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
มีวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั เพื่อศึกษา 1.รู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เกสต์เ ฮาส์ บริ เ วณโค้งประปา อาเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุ รี 2. เพื่อศึ กษาปั ญหาอุ ปสรรคและ
น าเสนอแนวทางแก้ไ ขในการประกอบธุ ร กิ จ เกสต์ เ ฮาส์ บริ เวณโค้ง ประปา อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
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1. สรุปผลการวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ เริ่ มแรกด้วยการสังเกตสภาพพื้นที่ทวั่ ไปของเกสต์เฮาส์
บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีถนนเส้นทางยาวประมาณ 10 กิโลเมตรที่เป็ น
ที่ ต้ ัง ของเกสต์เ ฮาส์ มี ท้ ัง เกสต์เ ฮาส์ ที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ดั้ง เดิ ม และธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ มี จ านวนถึ ง 34
เกสต์เฮาส์ และเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปาที่น้ ียงั เป็ นที่นิยมอย่างมากของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่ า งชาติ ถนนเส้ น นี้ เป็ นเส้ น ทางที่ ช าวต่ า งชาติ ใ ช้ ผ่ า นไปยัง สุ ส านสั ม พัน ธมิ ต ร
มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรไปมา และถนนเส้นโค้งประปายังเป็ นที่นิยม
ในช่วงเดือนเมษายนในเทศกาลวันสงกรานต์ที่มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิ ยมมา
เล่นสงกรานต์ หรื อที่เรี ยกกันว่า “ถนนข้าวสารเมืองกาญจน์”
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจาก
เจ้าของธุรกิจผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ จานวน 5 คน พนักงานลูกจ้างของสถานประกอบการ
เกสต์เฮาส์ จานวน 10 คน และกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริ การเกสต์เฮาส์
จานวน 10 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย สมุดบันทึกข้อมูลในภาคสนาม เครื่ อง
บันทึกเสี ยง แนวคาถามสัมภาษณ์ และตัวผูว้ ิจยั ซึ่งถือว่าเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผลที่ได้จากการวิจยั พบว่า การประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ถือเป็ นธุรกิจที่สร้างรายได้
ให้กับ ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น เป็ นจ านวนมาก เป็ นธุ ร กิ จ หลัก ที่ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด
กาญจนบุ รี กรอปกับ จัง หวัด กาญจนบุ รี เป็ นเมื อ งการท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งอาชี พ ให้ แ ก่ บุ ค คลที่
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หารายได้เสริ ม และเป็ นแนวทางการสร้างธุรกิจแนวใหม่แก่บรรดาผูท้ ี่สนใจอยากที่จะเริ่ มประกอบ
ธุรกิจเป็ นของตัวเอง
จากผลการศึกษาพบว่า เกตส์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็ น
ธุรกิจบริ การห้องพักให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ โดยธุรกิจเกสต์เฮาส์ได้มีการริ เริ่ มกิจการมา
ไม่น้อยกว่า 25 ปี ดาเนิ นกิจการลักษณะเจ้าของธุ รกิจคนเดียว ใช้แหล่งเงินทุนส่ วนตัวและแหล่ง
เงินทุนภายนอก การดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นธุ รกิ จที่เริ่ มต้นทาขึ้นมาใหม่ และเป็ นประเภทธุ รกิ จดั้งเดิ ม
ของครอบครั ว ปั จ จุ บนั ตั้ง อยู่ ถนนแม่ น้ า แคว ตาบลท่ า มะขาม อ าเภอเมื อ ง จังหวัด กาญจนบุ รี
อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิ โลเมตร โดยมีป้ายุ่ง กับนายไฮ้ ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็ น
ผู ้ริ เริ่ มท าธุ ร กิ จ ห้ อ งเช่ า โดยมี ล ัก ษณะเป็ นตึ ก แถวชั้ น ครึ่ งให้ บ ริ การแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เริ่ มมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริ การเข้าพักเป็ นจานวนมากจนกลายเป็ นแหล่งธุรกิจการค้า มีท้ งั บาร์เบียร์ ห้อง
แถวตึกไม้ และเริ่ มมีเกสต์เฮาส์ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การห้องพักแบ่งออกเป็ นร้อยละ 80 ส่ วน
ใหญ่เดินทางมาจากยุโรป อเมริ กา ออสเตรี ย ร้อยละ 15 เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย และอีกร้อยละ 5
เป็ นนักท่องเที่ยวแถบเอเชีย ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็ นต้น ในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรีเริ่ มต้นเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน
จากการศึกษายังได้ทราบถึงรู ปแบบทางการตลาดที่เป็ นไปตามรู ปแบบของธุรกิจ
การให้บริ การ รู ปแบบ (8P’s) ของ Phillip Kotler(2546:24) แนวคิดการวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด ที่เจ้าของธุรกิจผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ได้นามาใช้กาหนดเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
1. กลยุทธ์ การตั้งราคา กาหนดราคาตามรู ปแบบห้องพัก ราคาห้องพักเริ่ มต้นที่
150 บาท ถึง 500 บาท แบ่งเป็ น ประเภทห้องเดียวพัดลม ประเภทห้องคู่พดั ลม ประเภทห้องเดียว
ที่มีเครื่ องปรับอากาศ ประเภทห้องคู่ที่มีเครื่ องปรับอากาศ และประเภทห้องชุดสาหรับครอบครัว
จานวน 4 ท่าน การตั้งราคาห้องพักของธุรกิจเกสต์เฮาส์ต้ งั ราคาให้เท่ากันหรื อต่ากว่า คู่แข่งขันใน
บริ เวณใกล้เคียงเล็กน้อย โดยที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญในเรื่ องของห้องพักที่มีราคาเหมาะสม
ขนาดของห้องพักเหมาะสมและคุม้ ค่ากับ
2. กลยุทธ์ การพัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยทาให้การบริ การของเกสต์เฮาส์
เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่าย สามารถมองเห็นเด่นชัดและหาง่าย และการเดินทางสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ได้แก่ การเปิ ดรั บจองห้องพักโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ลูกค้าสามารถจองห้องพัก ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ดว้ ยวิธีง่าย โดยเลือกวัน เวลาที่จะเข้าพัก และรู ปแบบห้องพักที่เหมาะสมและคุม้ ค่า
กับนักท่องเที่ยวผ่านระบบมายังเกสต์เฮาส์ที่เปิ ดให้มีบริ การรับจองผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยมีผดู ้ ูแล
ระบบทางเวปไซต์ตอบรับพร้อมติดต่อประสานงานยืนยันการเข้าพักอีกหนึ่งช่องทาง
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3. กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด โดยแบ่งออกเป็ น 5 รู ปแบบ ได้แก่
1.การจัด บริ ก ารน าเที่ ย วสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ในจัง หวัด กาญจนบุ รี ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าพัก โดยจัดนาเที่ยว 1 วันกับสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ ง ถึง 3 แห่ ง พร้อมบริ การ
อาหารกลางวัน ในราคาที่ ถู ก ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้บ ริ ก ารเกสต์เ ฮาส์ น้ ัน และส าหรั บ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่ไม่ได้พกั เกสต์เฮาส์กส็ ามารถใช้บริ การนาเที่ยวได้ในอีกราคาหนึ่ง
2.การจัดรายการส่ งเสริ มการขายในส่ วนของร้านอาหาร โดยเกสต์เฮาส์จดั รายการ
ที่ให้ส่วนลดและจัดรายการส่ งเสริ มการตลาดซื้ อ 4 แถมฟรี 1 เช่ นการจัดรายการเครื่ องดื่ ม ซื้ อ4
ขวด แถวฟรี 1 ขวดบริ ก ารนี้ สามารถเป็ นที่ ส นใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า พัก ในเกสต์เ ฮาส์ แ ละ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่ไม่ได้พกั ในเกสต์เฮาส์ได้เป็ นอย่างมาก
3.การให้ส่วนลดห้องพัก เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าพักห้องพักหลายคืน หรื อ
อยูต่ ิดต่อกันเป็ นเดือน และการจัดรายการส่ งเสริ มการขายห้องพักในราคาที่ถูกในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาล
การท่องเที่ยวของปี โดยจัดรายการลดราคาห้องพักครึ่ งราคาจากราคาเต็ม และรายการส่ งเสริ มการ
ขายแบบเหมาจ่ายรายหัวเป็ นราคาที่รวมการเข้าพักต่อ 1 ท่านพร้อมอาหารมื้อเช้าฟรี
4.ช่ องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุทอ้ งถิ่น มีการประชาสัมพันธ์
เกสต์เฮาส์และร้านอาหารผ่านทางวิทยุทอ้ งถิ่น มีเปิ ดทุกๆช่วงประจาคลื่นวิทยุทอ้ งถิ่น สาหรับช่อง
ทางการจัดจาหน่ายของลูกค้าชาวต่างประเทศแล้วมีการเขียนหนังสื อนาเที่ยวแนะนาเกสต์เฮาส์ที่เคย
มาใช้บริ การห้องพักโดยเขียนเชียร์เกสต์เฮาส์น้ นั ๆเป็ นต้น และมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกสต์เฮาส์
ลูกค้าสามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้โดยยังไม่ตอ้ งโอนเงินล่วงหน้า
5.การแนะนาโดยนักท่องเที่ยวที่เคยมาใช้บริ การผ่านการเล่าเรื่ องราวที่ประทับใจ
บอกต่อๆกันมาเป็ นประสบการณ์และความประทับใจจากนักท่องเที่ยวที่เคยมาพักและใช้บริ การ
4. กลยุทธ์ การออกแบบสถานที่ โดยลักษณะที่โดดเด่นของเกสต์เฮาส์บริ เวณนี้ คือ
เกสต์เฮาส์มีการออกแบบและการตกแต่งภายในแบบทันสมัย มีลกั ษณะเป็ นเอกลัษณ์เฉพาะตัว มี
ความเป็ นธรรมชาติ มีความสวยงามของการตกแต่งภายใน ของเกสต์เฮาส์แต่ละแห่ งในบริ เวณนี้
นักท่องเที่ยวมีความสนใจเป็ นจานวนมาก
5. กลยุทธ์ การให้ บริการการสร้ างความสั มพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ า ธุรกิจเกสต์เฮาส์ได้เน้น
เรื่ องการให้บริ การที่ดีมาเป็ นอันดับ 1 สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริ การ และสร้างความผูกพัน ที่เป็ นกันเองเกิดความประทับใจในใช้บริ การห้องพักและ
กลับมาใช้บริ การอีก นักท่องเที่ยวส่ วนมากให้ความสาคัญดังนี้
1.คุณภาพของห้องพัก ที่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้และเป็ นไปตามเงื่อนไขการจอง
ห้องพัก กล่าวคือ นักท่องเที่ ยวส่ วนมากที่ มาใช้บริ การส่ วนใหญ่นอกจากจะคานึ งถึงการได้รับ
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การบริ การที่ดีแล้ว ยังให้ความสาคัญในเรื่ องของห้องพักว่ามีความสะอาด สะดวก สบาย ในการเข้า
พักหรื อไม่เพียงใด คุณภาพของห้องพักถือเป็ นหัวใจสาคัญของธุรกิจประเภทบริ การที่พกั ไม่ว่าจะ
เป็ น โรงแรม หรื อ เกสต์เฮาส์ เป็ นต้น
2. คุณภาพของห้องพักที่ได้มาตรฐาน และสมกับราคาที่กาหนดไว้ตามรู ปแบบ
ต่าง ๆ ของห้องพักที่ทางผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ได้กาหนดไว้ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยในการใช้สอย ตรวจดูอุปกรณ์เครื่ องใช้ไม่ให้มีชารุ ดหรื อเก่าทรุ ดโทรม
เกินไป
3.การบริ การโดยรวมเป็ นไปตามที่ได้โฆษณาไว้ในสื่ อต่าง ๆ ทั้งเรื่ องการให้บริ การ
ห้อ งพัก การได้รั บ บริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ที่ ท างเกสต์เ ฮาส์ มี บ ริ ก ารเสริ ม การ
ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ที่มีร่วมกับบริ การการการนาเที่ยวของทางเกสต์เฮาส์จดั ไว้ให้ เป็ นต้น
6. กลยุทธ์ การส่ งมอบบริการที่ดี ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกสต์เฮาส์ให้ความสาคัญใน
เรื่ องของกระบวนการ การส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพมุ่งหวังให้ผบู ้ ริ โภคได้รับการบริ การ
ที่ดี โดยแบ่งออกเป็ น 2 กระบวนการ 1. กระบวนการออกแบบสถานที่ โดยนากลยุทธ์การออกแบบ
สถานที่มาใช้ร่วมกับกลยุทธ์การส่ งมอบบริ การที่ดีควบคู่กนั โดยการออกแบบสถานที่ที่ทนั สมัย มี
การตกแต่งภายในที่ดูทนั สมัย สะอาด เหมาะสมกับราคาและสถานที่เพื่อส่ งมอบให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจเมื่อแรกเห็นห้องพัก 2. กระบวนการการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ ธุรกิจเกสต์เฮาส์
บริ เ วณโค้ง ประปาอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด กาญจนบุ รี ได้ใ ช้ก ลยุท ธ์ ก ารส่ ง มอบบริ ก ารที่ ดี ใ ห้กับ
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจทั้งในเรื่ องของ ความสะดวกรวมเร็ วในการรับจองห้องพัก และ
ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
7. กลยุทธ์ การสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation Strategy) ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้นากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมา
ใช้เพื่อประกอบธุรกิจของตนเองให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน ทั้งในเรื่ องของห้องพักที่ดูทนั สมัย สะอาด
มี บ ริ ก ารเสริ ม พร้ อ มสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ค รบครั น รวมถึ ง การสร้ า งความประทับ ใจแก่
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การห้องพักที่เป็ นกันเอง ดูแลผูม้ าใช้บริ การและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น ผลจากการศึกษายังพบว่านักท่องเที่ยวที่มาพักให้ความสาคัญกับความ
สะอาดของห้องพัก สิ่ งอานวยความสะดวกในห้องพัก เช่นทีวี ตูเ้ ย็น เครื่ องทาน้ าอุ่น พัดลม และ
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น ราคาห้องพักที่เหมาะสม และการได้รับการบริ การที่ดีมาเป็ นอันดับต้นๆ
8. กลยุทธ์ การให้ บริการแต่ ละหน้ าที่ ผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความสาคัญกับบุคลากร การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ การนากลยุทธ์การให้บริ การแต่ละหน้าที่มาใช้ในธุ รกิจตั้งแต่กระบวนการ
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การคัดเลือกพนักงาน พนักงานจะต้องมีทกั ษะในเรื่ องของภาษาหรื อถ้ายังไม่มีพ้ืนฐานในด้านภาษา
แล้ว ผูป้ ระกอบการก็จะมีจดั ฝึ กอบรมพนักงานให้เกิดความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาของแต่ละ
บุคคลให้ตรงตามตาแหน่งงานที่ได้บรรจุเข้ามา เน้นในเรื่ องของการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และพนักงานทุกคนต้องคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ บุคลากรต้องดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจเกสต์เฮาสต์โดยเน้นในเรื่ องของการให้บริ การ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ดูแลและ
ให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดีพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านเมื่อนักท่องเที่ยวเกิด
ปัญหาหรื อต้องการอะไรเพิ่มเติม
ปั ญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ และแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา ในผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบปั ญหา
เรื่ องบุคลากรการจ้างงาน พบว่าพนักงานมีการเข้าออกค่อนข้างสู ง เกิดการทางานและบริ หารงานที่
ไม่ต่อเนื่องกัน ของกลุ่มแรงงาน เช่น ตาแหน่งแม่บา้ น คนล้างจาน คนสวน มีอตั ราการเข้าออกงานที่
สู ง เพราะคนไทยส่ วนใหญ่ ไม่ชอบทางานประเภทกลุ่มแรงงาน จึ งทาให้มีปัญหาเรื่ องการแจ้ง
แรงงานค่อนข้างสู ง และปั ญหาเรื่ องสภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน ทาให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจในการ
พักผ่อนท่องเที่ยวลดลง ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น มีพฤติกรรมการประหยัดมากขึ้น
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องของการจ้างงานแล้วผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์
ได้ใช้วิธีการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างถูกกฎหมาย เช่น แรงงานจากพม่า เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี
มีพ้ืนที่ อยู่ติดกับเขตชายแดนพม่าในอาเภอสังขละบุรี จึ งมี แรงงานต่างชาติ ที่ถูกกฎหมายเข้ามา
ทางานในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก เพื่อการประกอบธุ รกิ จที่ดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ องและ
พร้อมปรับค่าจ้างที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั สาหรับช่องทางในการ
ส่ งเสริ มการขายของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ ควรมีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ลู ก ค้า และนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าใช้บ ริ ก ารและท่ อ งที่ ย วในจัง หวัด กาญจนบุ รี
เพิ่มขึ้นด้วย
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2. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้ง
ประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่ มต้นเมื่อ 30 ปี ที่แล้วบริ เวณนั้นยังเป็ นที่ว่างเปล่าที่มีแต่
บ้า นเรื อนของชาวบ้า น ปลู ก อยู่ เ รี ยงรายกัน ไม่ กี่ ห ลัง คาเรื อน อยู่ ห่ า งจากตัว เมื อ งประมาณ
5 กิโลเมตร สาเหตุที่เรี ยกว่าโค้งประปา เพราะว่ามีการประปาส่ วนภูมิภาค สาขาจังหวัดกาญจนบุรี
มาเช่าและตั้งเป็ นที่การประปาส่ วนภูมิภาคจนถึงปั จจุบนั ถนนเส้นทางนี้ เป็ นเส้นทางที่ชาวต่างชาติ
ใช้ผา่ นไปสุ สานสัมพันธมิตร จึงมีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรไปมาตลอด
ทั้งเส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผูใ้ ช้บริ การเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผลจากการวิจยั พบว่ารู ปแบบทางการตลาดของธุรกิจเกสต์เฮาส์ ให้ความสาคัญรู ปแบบ
ทางการตลาดของแนวคิดการวิเคราห์ส่วนประสมทางการตลาด (8P’s) ทั้ง 8 ด้าน และเป็ นไปตาม
รู ปแบบทางการตลาดของธุรกิจการให้บริ การ ดังนี้
กลยุทธ์การตั้งราคากาหนดราคาตามรู ปแบบห้องพัก ประเภทห้องเดียวพัดลม ประเภท
ห้องคู่พดั ลม ประเภทห้องเดี ยวที่มีเครื่ องปรับอากาศ ประเภทห้องคู่ที่มีเครื่ องปรับอากาศ และ
ประเภทห้องชุดสาหรับครอบครัวจานวน 4 ท่าน ตั้งราคาห้องพักที่เหมาะสมตั้งราคาให้เท่ากันหรื อ
ต่ากว่าคู่แข่งขันในบริ เวณใกล้เคียงเล็กน้อย นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในเรื่ องห้องพักที่มีความ
เหมาะสมและคุม้ ค่ากับราคา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อณุภา สายบัวทอง (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงแรมฮิลตัน หัวหิ น รี สอร์ ท แอนด์ สปา ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ ความเหมาะสมของราคาห้องพักเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ การที่ได้รับ
และความเหมาะสมของราคาห้องพักเมื่อเทียบกับขนาดห้องพัก
กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย พบว่าการประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ตอ้ ง
เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่าย สามารถมองเห็นเด่นชัดและหาง่าย การเดินทางสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการตลาด เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ
(2547 : 70-71,อ้างถึงใน ตฤณ พริ้ งประเสริ ฐ, 2553) กล่าวไว้ว่า การกาหนดทาเลที่ต้ งั เพื่อเข้าถึง
ผูบ้ ริ โ ภค โดยแฉพาะธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งไปรั บ บริ ก ารจากผูใ้ ห้บ ริ ก ารในสถานที่ ที่ ผู ้
ให้บริ การจัดไว้ เพราะทาเลที่ต้ งั ที่เลือกเป็ นตัวกาหนดกลุ่มของผูบ้ ริ โภคที่จะเข้ามาใช้บริ การ ดังนั้น
การเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การจึ งจาเป็ นต้องหาทาเลที่ต้ งั ที่สะดวกต่อการ
เดินทาง อยูใ่ กล้แหล่งชุมชน และคมนาคมขนส่ งสะดวกสบาย
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ 1.การจัดบริ การนาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี ให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การ 2.การจัดรายการส่ งเสริ มการขายในส่ วน
ของร้านอาหาร 3. การให้ส่วนลดห้องพัก เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าพักห้องพักหลายคืน หรื อ
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อยูต่ ิดต่อกันเป็ นเดือน และการจัดรายการส่ งเสริ มการขายห้องพักในราคาที่ถูกในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาล
การท่องเที่ยวของปี 4.ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นทางวิทยุทอ้ งถิ่น มีการประชาสัมพันธ์
เกสต์เฮาส์และร้านอาหารผ่านทางวิทยุทอ้ งถิ่น 5.การแนะนาโดยนักท่องเที่ยวที่เคยมาใช้บริ การผ่าน
การเล่าเรื่ องราวที่ประทับใจบอกต่อๆกันมาเป็ นประสบการณ์และความประทับใจจากนักท่องเที่ยว
ที่เคยมาพักและใช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตฤณ พริ้ งประเสริ ญ (2553 : 141) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การที่พกั แบบเกสต์เฮาส์
บริ เวณถนนข้าวสาร พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในระดับมากได้แก่ มีส่วนลดพิเศษของราคา
ห้องพักในกรณี เข้าพัก และมีส่วนลดพิเศษของราคาห้องพักหากมีการจองล่วงหน้า และมีส่วนลด
พิเศษหากเข้าพักหลายคืน
กลยุทธ์การออกแบบสถานที่ ในด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าโดยลักษณะที่โดดเด่น
ของเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา มีการออกแบบและการตกแต่งภายในแบบทันสมัย มีลกั ษณะ
เป็ นเอกลัษณ์ เฉพาะตัว มี ความเป็ นธรรมชาติอยู่ติดริ มแม่น้ าแควใหญ่ มี ความสวยงามของการ
ตกแต่งภายใน นักท่องเที่ยวมีความชื่ นชอบเป็ นจานวนมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของไพศาล
ทองคา (2551) จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเลือกใช้บริ การที่พกั แรมของนักท่องเที่ยว
กรณี ศึกษาบริ เวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในเรื่ องของความสะอาด
โดยรอบบริ เวณโรงแรม
กลยุทธ์การให้บริ การการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ธุ รกิจเกสต์เฮาส์ได้เน้นเรื่ อง
การให้บริ การที่ดีมาเป็ นอันดับ 1 สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวที่มา
ใช้บริ การ และสร้างความผูกพัน ที่เป็ นกันเองเกิดความประทับใจในใช้บริ การห้องพักและกลับมา
ใช้บริ การอีก นักท่องเที่ยวส่ วนมากให้ความสาคัญดังนี้ 1.คุณภาพของห้องพัก ที่เป็ นไปตามที่
คาดหวังไว้และเป็ นไปตามเงื่อนไขการจองห้องพัก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสม
ทางการตลาด (8P’s) Phillip Kotler (แปลโดยวารุ ณี ตันติ วงศ์ และคณะ, 2552 : 24 อ้างถึงใน
ศุภาสิ นี บุญทาดี, 2553) ที่กล่าวถึงผลิตภาพ (Productivity) พบว่างานบริ การที่กระทาของบุคคล 2
ฝ่ าย เมื่อฝ่ ายหนึ่ งได้กระทาเพื่อให้เกิ ดงานบริ การ อีกฝ่ ายหนึ่ งก็ได้รับบริ การในเวลาเดี ยวกัน ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้และไม่สามารถเก็บเป็ นสิ นค้าคงคลังไว้ได้ นอกจากนี้ธุรกิจประกอบการ
ต้องจัดการกับกาลังการผลิตงานบริ การให้เพียงพอเพื่อให้เกิดความสมดุลกัความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์การส่ งมอบบริ การที่ดี ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ให้ความสาคัญในเรื่ องของ
กระบวนการ การส่ ง มอบสิ น ค้า และบริ การที่ มี คุ ณ ภาพ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 กระบวนการ
1. กระบวนการออกแบบสถานที่ 2. กระบวนการการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ ธุรกิจเกสต์เฮาส์
บริ เ วณโค้ง ประปาอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด กาญจนบุ รี ได้ใ ช้ก ลยุท ธ์ ก ารส่ ง มอบบริ ก ารที่ ดี ใ ห้กับ
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นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจทั้งในเรื่ องของ ความสะดวกรวมเร็ วในการรับจองห้องพัก และ
ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ญาณิ ศา ทองนาค(2551) จาก
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มีผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้บริ ก ารตัว แทน
จ าหน่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ในจัง หวัด ภู เ ก็ ต พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วให้
ความสาคัญด้านกระบวนการมากที่สุดในเรื่ องของกระบวนการจองและการบริ การที่ไม่ซับซ้อน
ยุง่ ยาก
กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ของธุ รกิ จการให้บริ การ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกสต์เฮาส์ ได้นากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใช้เพื่อประกอบธุ รกิจของ
ตนเองให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน ทั้งในเรื่ องของห้องพักที่ดูทนั สมัย สะอาด มีบริ การเสริ มพร้อมสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ ครบครั น รวมถึงการสร้ างความประทับใจแก่ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ
ห้องพักที่ เป็ นกันเอง ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ของ ขจรวุฒิ นาศิ ริกุล (2553,อ้างถึ งใน ตฤณ พริ้ ง
ประเสริ ฐ, 2553) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ กลยุทธ์กบั ธุรกิจ พบว่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเป็ น
กลยุทธ์ที่ใช้ต่อเมื่อมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ในการสร้างสิ นค้าหรื อบริ การที่โดดเด่นให้กบั
ลูกค้าพร้อมบริ การในขอบเขตการแข่งขันให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่โดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้ าหมายใดเป็ น
หลัก
กลยุทธ์การให้บริ การแต่ละหน้าที่ ผูป้ ระกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความสาคัญกับบุคลากร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ การนากลยุทธ์การให้บริ การแต่ละหน้าที่มาใช้ในธุรกิจตั้งแต่กระบวนการการคัดเลือก
พนัก งาน พนัก งานจะต้อ งมี ท ัก ษะในเรื่ อ งของภาษาหรื อ ถ้า ยัง ไม่ มี พ้ื น ฐานในด้า นภาษาแล้ว
ผูป้ ระกอบการก็จะมีจดั ฝึ กอบรมพนักงานให้เกิดความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาของแต่ละบุคคล
ให้ตรงตามตาแหน่งงานที่ได้บรรจุเข้ามา ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ของ Phillip Kotler (2000 : 378) กล่าวไว้ว่า บุคลากรเป็ นสิ นทรัพย์ที่
ส าคัญ ที่ สุ ด ในองค์ก ร แม้ว่ า จะมี ก ารน าเทคโนโลยีเ ข้า มาช่ ว ยในกระบวนการบริ ก ารมากขึ้ น
พนักงานจึงมีหน้าที่ให้บริ การลูกค้าเท่านั้นและต้องทาหน้าที่ในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้กบั
ลูกค้าด้วย
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3. ข้ อเสนอแนะ
จาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์
บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีขอ้ เสนอแนะที่สามารถนามาเป็ นข้อมูล
เพื่อให้การบริ หารจัดการและการประกอบธุ รกิจเกสต์เฮาส์ในจังหวัดกาญจนบุรี มีประสิ ทธิ ภาพดี
ยิง่ ขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้กบั นักท่องเที่ยว ดังนี้
3.1 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
3.1.1 จากผลการศึกษาปั ญหาที่เกิดจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ เจ้าของธุ รกิจประกอบการเกสต์เฮาส์ควรติดตามข่าวสารเพื่อวางแผนป้ องกันไว้ล่วงหน้า
และเตรี ยมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา อีกทั้งเป็ นการลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นและไม่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจมากนัก
3.1.2 จากการศึกษาพบว่า ผูม้ าใช้บริ การนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเกี่ยวกับขั้นตอน
ของการบริ การที่ ที่มีความสะดวกรวดเร็ ว ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อเจ้าของกิจการประเภทที่พกั
แบบเกสต์เฮาส์จาเป็ นต้องมีการพัฒนารู ปแบบของการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน
ของการปฏิ บ ัติง านให้น้อยลงแต่ ย งั คงไว้ซ่ ึ งคุ ณ ภาพของการบริ ก าร และการมี พ นัก งานที่ คอย
ให้บริ การที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
3.1.3 จากการศึ กษาพบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบธุ รกิ จเกสต์เฮาส์สามารถทารายได้ให้กบั ประชาชน
ในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็ นอย่างมาก มีผลประกอบการโดยรวมที่ดีรวมถึงนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานรัฐและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดเวทีสมั มนา เพื่อรับทราบถึงปัญหา พร้อมทั้ง
ให้ขอ้ เสนอแนะ และแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางประกอบ
ธุรกิจเกสต์เฮาส์ในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
3.1.4 จากการศึกษาพบว่า การนากลยุทธ์การตั้งราคากาหนดราคาตามรู ปแบบ
ห้องพัก สามารถนามาประกอบใช้กบั ธุรกิจการให้บริ การแบบห้องพักได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็ น
ธุรกิจการให้บริ การประเภทโรงแรม ธุรกิจการให้บริ การประเภทเกสต์เฮาส์เป็ นต้น และนอกจากนี้
ผลการวิจยั ยังสามารถบอกได้ว่ากลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญของ
ประเภทธุ รกิ จการให้บริ การห้องพัก การมองหาทาเลที่ต้ งั ที่สะดวกต่อการเดิ นทาง การเดิ นทาง
สามารถเข้าถึง ได้ง่าย และอยูใ่ กล้แหล่งชุมชนถือว่าเป็ นตัวกาหนดกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวให้มา
ใช้บริ การห้องพัก และท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็ นอย่างมากถือว่าเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญมาก
สาหรับผูท้ ี่จะนาไปประกอบธุรกิจการให้บริ การห้องพักประเภทเกสต์เฮาส์ต่อไป
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3.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรมี การวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การที่พกั
แบบเกสต์เฮาส์ของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในย่านที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจ และ
มี การรวมตัวกัน อยู่ห นาแน่ น ทั้งนี้ เพื่อให้ไ ด้ทราบข้อมูลพื้น ฐานด้านความพึงพอใจ และความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์
การวางแผนดาเนินการท่องเที่ยวต่อไป
3.2.2 ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบจากการลงทุนในด้านของผูป้ ระกอบธุ รกิจที่
พักแบบเกสต์เฮาส์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการช่วยตัดสิ นใจสาหรับผูท้ ี่มีความสนใจที่
จะลงทุ นประกอบธุ รกิ จที่ พกั แบบเกสต์เฮาส์ และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะส่ งผลเสี ยต่อผูป้ ระกอบธุรกิจที่พกั แบบเกสต์เฮาส์ในอนาคต
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แนวคำถำมที่ใช้ ในกำรสั มภำษณ์
เจ้ ำของผุ้ประกอบกำรธุรกิจเกสต์ เฮำส์
1. ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกสต์ เฮำส์ บริเวณโค้งประปำ อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
1.1 ประวัติส่วนตัว ของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์
1.2 ความเป็ นมาของการเริ่ มทาธุรกิจเกสต์เฮาส์
1.2.1 ประวัติความเป็ นมา (เริ่ มใหม่/สื บทอด)
1.2.2 ก่อนที่เริ่ มทาท่านเคยมีภาพในใจของธุรกิจที่พกั หรื อไม่(เปรี ยบเทียบ)
1.3 การเริ่ มต้นดาเนินธุรกิจเกสต์เฮาส์ เป็ นอย่างไร
1.3.1 จานวนเงินทุนของกิจการประมาณเท่าใด
1.3.2 วิธีการดาเนินธุรกิจเกสต์เฮาส์เป็ นอย่างไร
1.3.3 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างไร
1.3.4 ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป็ นกลุ่มไหนบ้าง
1.3.5 จานวนพนักงานในองค์กร มีกี่คน
1.3.6 ใช้อะไรในการดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. กลยุทธ์ ทำงกำรตลำดและวิธีกำรประกอบธุรกิจเกสต์ เฮำส์
2.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
- ใช้กลยุทธ์อะไร อย่างไร การออกแบบสถานที่เป็ นอย่างไร
2.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา
- ส่ วนที่พกั การตั้งราคาห้องพักที่ไว้ให้บริ การแก่ลูกค้าเป็ นอย่างไร
2.3 กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย
- มีช่องทางการจัดจาหน่ายแบบใด และเป็ นอย่างใด
- การเดินทางมายังสถานที่พกั (เกสต์เฮาส์) สามารถเดินทางได้กี่วิธี
- การติดต่อมายังธุรกิจเกสต์เฮาส์ สามารถติดต่อได้ดว้ ยวิธีใดบ้าง
2.4 กลยุทธ์การส่ งเสริ มตลาด
- มีการส่ งเสริ มการตลาดแบบใดบ้าง
2.5 กลยุทธ์ดา้ นบุคลากร
- มีการคัดเลือกพนักงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานในแต่ละ
ตาแหน่งอย่างไร
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2.6 กลยุทธ์ดา้ นลักษณะทางกายภาพ
- จุดเด่นของทางร้านคืออะไร
2.7 กลยุทธ์ดา้ นกระบวนการ
- มีกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การอย่างไร
2.8 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภาพ
- ให้ความสาคัญกับความสมดุลระหว่างความต้องการและปริ มาณการ
ให้บริ การอย่างไร
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3. ปัญหำและอุปสรรค์ ของกำรประกอบธุรกิจเกสต์ เฮำส์ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ปั ญหาและอุปสรรค ในการประกอบและแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการประกอบการใน
ด้านการเงิน แรงงาน สถานที่และการบริ การ
3.1 ปั ญหาที่มกั พบบ่อยที่สุดคืออะไร
3.2 มีวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.3 แล้วคุณจะป้ องกันการเกิดปัญหาเหล่านั้นอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดซ้ า
พนักงำนธุรกิจเกสต์ เฮ้ ำส์
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับพนักงาน
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษารายได้
2. ท่านมาทางานที่เกสต์เฮาส์แห่งนี้ได้อย่างไร
3. ทางานที่น้ ีมานานเท่าไร เรื่ องรายได้เพียงพอหรื อไม่
4. ท่านคิดอย่างไรกับการทางานที่สถานประกอบการเกสต์เฮาส์แห่งนี้บา้ ง
5. ท่านมีหน้าที่ทาอะไรบ้าง
6. ปั ญหาอุปสรรคที่พบภายในสถานประกอบการเกสต์เฮาส์ แห่ งนี้ ในความคิดของท่าน
ต้องการให้มีการแก้ไขหรื อข้อเสนอแนะอย่างไร
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นักท่ องเที่ยวที่มำใช้ บริกำรเกสต์ เฮำส์
1. รู ้สึกอย่างไรที่มาพักเกสต์เฮาส์ ชอบหรื อไม่ เพราะอะไร
2. มาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีบ่อยไหม
3. ทาไมถึงเลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
4. พบปัญหาอะไรบ้างในการเดินทางท่องเที่ยว
5. ต้องการบริ การอะไรเพิม่ ติมในมาพักเกสต์เฮาส์แห่งนี้
6. เสี ยค่าใช้จ่ายมากไหม
7. มีงบประมาณในการเที่ยวแต่ละครั้งเท่าไร
8. คิดว่าอัตราค่าบริ การที่ได้เข้ามาพักเกสต์เฮาส์แห่งนี้คุม้ ค่าไหม
9. เคยมาใช้บริ การแล้วกี่ครั้ง และประทับใจไหม
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