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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี  
 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีความสมบูรณและหลากหลายในดานทรัพยากร              
การทองเที่ยวทั้งที่เปนธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มาทองเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี
เปนจํานวนมากในแตละป สําหรับวัตถุประสงคหลักของการเดินทางของผูเยี่ยมเยือนใน จังหวัด
กาญจนบุรี สวนใหญมาเพื่อการทองเที่ยวและพักผอน         

จุดเดนของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีที่สําคัญและเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว
จากตางชาติคือสถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร โดยเฉพาะสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร
สงครามโลกครั้งที่สอง เชน สะพานขามแมน้ําแคว สุสานสัมพันธมิตร เสนทางรถไฟสายมรณะ 
เปนตน การทองเที่ยวในสถานที่เหลานี้ นักทองเที่ยวควรใหความสําคัญตอการอนุรักษและชวยกัน
ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวเหลานี้ใหคงอยูอยางยั่งยืน การจัดการสถานที่ทองเที่ยวเหลานี้ จึงควร
จัดเปน “การทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเนนดานการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว” โดยมีกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของ ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวที่ทองถ่ินมีสวนรวม            
เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  

เมื่อพิจารณาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งระบบแบบครบวงจรตั้งแต
อุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําจะพบวามีกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหลายกลุมที่เชื่อมโยง
และเกื้อหนุนและสงเสริมกันในแนวตั้ง โดยในกลุมอุตสาหกรรมตนน้ําเปนกลุมผูประกอบการดาน   
ที่พัก อุตสาหกรรมกลางน้ําเปนกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตางๆ และกลุมอุตสาหกรรมปลาย
น้ําไดแกกิจการที่เกี่ยวของ เชน รานขายของที่ระลึก และวิสาหกิจตางๆ  ดังแสดงในภาพ 1 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมตนน้าํ 

- โรงแรม 
- รีสอรท 
- โฮมสเตย 
 
 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

- การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัตศิาสตร 
- การทองเที่ยวในแหลง 
ทองเที่ยวตามธรรมชาติ เชน 
การทองเที่ยว ทางน้าํ เขื่อน 
ภูเขา ถ้ํา น้าํตก น้าํพุรอน  

อุสาหกรรมปลายน้ํา 

- รานขายของที่ระลึก 
- รานอัดและขยายรูป 
- รานคาปลีก 
- ธนาคาร 
- ธุรกิจการขนสง 
- รานอาหาร 
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ภาพ   1  แสดงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําเครือขายวิสาหกิจ                
การทองเที่ยวเชงินิเวศ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 การวิเคราะหศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนดานการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ที่นําเสนอตอไปนี้ เปนการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขาย
วิสาหกิจ ดวยองคประกอบ 4 ดานโดยใชหลักการวิเคราะห Diamond Model วิเคราะหขอมูลจาก
เอกสาร ประกอบกับการศึกษาขอมูลขั้นปฐมภูมิ จากการจัดสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของเมื่อวันที่        
20 เมษายน 2548 ณ โรงแรมโรยัลไดมอนด จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

1)  เงื่อนไขของปจจัยการผลิต 
     การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิตของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เนนดาน
การอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล การคมนาคม ระบบการขนสงมวลชน โดยแตละสวนมีจุดแข็ง
จุดออน ดังนี้ 

1.1 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ   
จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณในดานทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งที่เปนแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีมรดกโลกทุงใหญนเรศวร และ มีแหลงทองเที่ยวสําคัญทางดาน
ประวัติศาสตรโดยเฉพาะประวัติศาสตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักทั่วโลก  
แหลงอารยธรรมโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  ส่ิงเหลานี้ครบถวนสมบูรณอยูใน
พื้นที่ซ่ึงเปนจุดที่ไดเปรียบและแตกตางจากแหลงทองเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ แตหากไมมีการบริหาร
จัดการทองเที่ยวที่ดีในระยะยาวอาจสงผลกระทบที่กอใหเกิดความเสียหาย ตอแหลงทองเที่ยว
เหลานี้ ผูประกอบการจึงจําเปนตองจัดการทองเที่ยวที่ไมสงผลกระทบทางลบตอแหลงทองเที่ยว
เหลานี้ และตองรักษาไวอยางยั่งยืนโดยการจัดการทองเที่ยวเชิงในลักษณะที่เปนการทองเที่ยวนิเวศ 
ที่เนนดานการอนุรักษ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่เปนสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดี 

1.2   เสนทางการคมนาคม  
จังหวดักาญจนบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  129 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก ทั้งทาง

รถยนต และทางรถไฟ โดยเฉพาะเสนทางรถไฟจังหวัดกาญจนบุรีที่ออกจากสถานีบางกอกนอย
ธนบุรีถึงสถานีน้ําตก อําเภอไทรโยค เปนทางรถไฟสายประวัติศาสตร แตยังมีเสนทางคมนาคม
ภายในจังหวดักาญจนบุรีที่เขาสูแหลงทองเที่ยวบางสวนยงัมีสภาพเปนถนนลูกรังที่เดนิทางไม
สะดวก 
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1.3   ความมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทย 
 ประเทศไทยไดรับการขนานนามวาเปน “สยามเมืองยิ้ม” เนื่องจากคนไทยมีอัธยาศัยไมตรี   
ในการตอนรับขับสู   มีน้ําใจในการใหบริการกับแขกผูมาเยือน สรางความประทับใจใหแก
นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ 

1.4  ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว 
  พื้นที่บางสวนภายในจังหวัด มีการทําอุตสาหกรรมที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพของ

แหลงทองเที่ยว กอใหเกิดปญหาเชน ปญหาการจัดการน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร 
ชุมชน บานเรือนที่อยูริมน้ํา  ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอส่ิงแวดลอม 

1.5  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศขาดความรูและการฝกอบรมที่ดี 
 บุคลากรผูใหบริการแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการในจังหวัดกาญจนบุรีสวนใหญยังไม
มีความรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะการทองเที่ยวที่เนนดานการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยว เนื่องจากมีแรงงานบางสวนเปนแรงงานชั่วคราวซึ่งมีการจางงานตามฤดูกาลทองเที่ยว     
การจางงานในลักษณะนี้ทําใหบุคลากรไมเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งที่เปนความรูเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนดานการอนุรักษและทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารกับ
นักทองเที่ยวตางประเทศ 
 1.6  ความปลอดภัยในการทองเที่ยว 
 เมื่อเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดอื่นๆในประเทศแลว กาญจนบุรีจัดวาเปน
จังหวัดที่มีความปลอดภัยมากกวาจังหวัดอื่นๆเพราะเปน 1 ใน 15 จังหวัดของประเทศที่มีตํารวจ
ทองเที่ยวอยูในพื้นที่ แตปจจุบันมีจํานวนจํากัดเนื่องจากงบประมาณการสนับสนุนไมเพียงพอ 
 1.7  การเขาถึงแหลงเงินทุน 
 การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
กาญจนบุรียังมีขอจํากัด สวนหนึ่งมาจากการที่ผูประกอบการเปนประชาชนในทองถ่ินซึ่งเปนธุรกิจ
ขนาดเล็กไมมีอสังหาริมทรัพยที่สามารถใชในการค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินได รวมถึง
สถาบันทางการเงินยังไมใหความเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

   2)  เงื่อนไขดานอุปสงค 
2.1   ความตองการจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักทองเที่ยวมาเปนจํานวนมากในแตละป  จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยว   

ในป พ.ศ. 2545  มีนักทองเที่ยวที่เปนชาวไทยที่สนใจสถานที่ทางประวัติศาสตรจํานวน 892,406 คน 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีจํานวน 269,312 คน หรือคิดเปนรอยละ 34.95 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด    
เห็นไดวา การทองเที่ยวใน แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทย และ
ชาวตางชาติ 
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 2.2 การจัดการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนุรักษ 
 การจัดการทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ เนนการอนุรักษ ดานแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ยังมีนอย นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ยังไมมีขอมูลการ
จัดการทองเที่ยว ในลักษณะนี้ ซ่ึงปจจุบันมีแนวโนมที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมากขึ้น
และมีศักยภาพในการเติบโต 

3)  อุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุน 
3.1 มีธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน 
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากจะมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน 

แลวยังมีวิสาหกิจอื่นๆ ที่มีช่ือเสียงและสามารถเดินทางเขาถึงไดโดยสะดวก เชน กิจการรานอาหาร  
ที่ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา รานขายของที่ระลึกซึ่งเปนผลิตภัณฑพื้นบานที่มีจํานวนมาก กิจการทองเที่ยว
ทางน้ํา เปนตน 

3.2   มีการรวมกลุม ชมรม สมาคม การทองเที่ยวภายในจังหวัด 
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมีการรวมตัวกันเปนสมาคม 

ชมรมผูประกอบการทองเที่ยว และ มีหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวของรวมอยูดวย       
ซ่ึงเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

4)  บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 
   4.1 การสนับสนุนจากภาครัฐภายในจังหวดั 

จังหวดักาญจนบุรีเปนจังหวดัที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย และมี
จุดเดนที่แตกตางจากจังหวดัอื่น จังหวัดเหน็ความสําคัญในการรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว จึงได
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนเิวศ และไดกาํหนดไวในแผนยุทธศาสตรจังหวดั รวมทั้งมีการจัดตัง้
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมภายใตแผนฯ 

4.2 นโยบายของหนวยงานภาครัฐ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวไดมี

นโยบายสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และไดมีการจัดทํา “ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย (พ.ศ.2548-2549)” เพื่อเปนแนวทางหลักในการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ มีแผนดําเนินงานหลัก 5 แผนงาน คือ แผนงานดานการพัฒนาบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
การจัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การตลาดและประชาสัมพันธ  การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การบริหารจัดการ 
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4.3 ระดับการแขงขันของธุรกิจการทองเที่ยวเชงิอนุรักษ 
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนรัุกษแหลงทองเที่ยว ในจงัหวัดกาญจนบุรี ยังไม

มี จึงมีโอกาสเติบโตสูง หากผูประกอบการรวมมือกันเพื่อพัฒนาการจดัการการทองเทีย่วในรูป 
แบบดังกลาว  
 4.4  คุณภาพการบริการยังไมไดมาตรฐาน 
 การจัดการทองเที่ยวยังขาดการกําหนดและควบคุมมาตรฐาน ทําใหผูประกอบการไมให
ความสําคัญกับการบริการและคุณภาพของสถานที่พัก เพราะไมเห็นประโยชนจากการรักษาคุณภาพและ
บริการ 
 4.5  จรรยาบรรณของผูประกอบการ  
 ธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจที่เขาและออกตลาดงายเพราะใชเงินลงทุนต่ํา ไมจําเปนตองใช
ความรูในการดําเนินธุรกิจมากนัก ผูที่สนใจจะประกอบธุรกิจสามารถขอจดทะเบียนกับการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยได  โดยวางเงินประกันเพียง 100,000-200,000 บาทขึ้นอยูกับประเภท
ธุรกิจ ทําใหมีผูประกอบการบางสวนประกอบกิจการโดยมุงหวังแตเพียงผลกําไร 

ปญหาทางจรรยาบรรณของผูประกอบการ ที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยคือการหลอกลวงและเอาเปรียบนักทองเที่ยว เชน บริการทองเที่ยวที่ไมเปนไป
ตามขอตกลง การจําหนายสินคาที่ดอยคุณภาพ ราคาสูง หรือการทําผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม      
การโนมนาวใหนักทองเที่ยวซ้ือรายการทัวรเพิ่มเติม (Option Tour)            จัดใหมีการแลกเงินอยาง
ผิดกฎหมายในอัตราที่ผูจัดจะไดกําไร จัดที่พัก อาหาร การขนสง การโทรศัพทอยางดอยคุณภาพ หรือผิด
กฎหมาย  เพื่อหวังคาน้ํา หรือ สวนแบงจากราคาสินคาหรือบริการ โดยกดราคาตอผูประกอบการคา 
 4.6  การแขงขันโดยการตัดราคา 
 ถามีผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมากขึ้น และขาดการรวมกลุมเปนเครือขาย
วิสาหกิจ อาจสงผลใหเกิดการแขงขันกันในลักษณะของการตัดราคากัน เพื่อเปนการดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการเพราะตองการปริมาณนักทองเที่ยวเปนหลักในการดําเนินงาน จนทํา
ใหผูประการตองลดราคาและคุณภาพของที่พัก รวมถึงกิจกรรมในการทองเที่ยว 
 4.7  ความแตกตางของกิจกรรม 
 ผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงนิเวศยังไมมีการสรางความแตกตางของกิจกรรมการ
ทองเที่ยว การเสนอโปรแกรมการนําเที่ยวมักขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสถานที่ที่มีอยูใน
ทองถ่ินเปนหลัก ไมมีการสรางมูลคาเพิ่มของกิจกรรมที่เสนอใหแกลูกคา ทําใหนักทองเที่ยวตอง
ตัดสินใจเลือกบริษัทนําเที่ยวดวยปจจัยทางดานราคามากกวาการเปรียบเทียบถึงคุณภาพของ
กิจกรรม 
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 จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้ง 4 ปจจัย โดยใช Diamond Model ของเครือขายวสิาหกิจ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบรีุ สามารถสรุปการวิเคราะหดังแสดงในภาพที่ 2 และ
กําหนดแผนภาพของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี แสดงในภาพ  3 
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเทีย่วเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบรีุ โดยใช Diamond Model 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  2  แสดงการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายของรัฐบาล  
(+) มีหนวยงานหลักรับผิดชอบ  

(-) มีปญหาในการประสานงาน
ระหวางหนวยงาน 

 
(+)  มีแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดที่
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
 ( + )  รั ฐบ าลสนั บสนุ นก า รท อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศ และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 (+) ระดับการแขงขันธุรกิจเชิงนิเวศภายใน
จังหวัดยังมีนอย และใหความรวมมือกันซึ่ง
กันและกัน  
(-) คุณภาพการบริการยังไมเปนมาตรฐาน  
(-) จรรยาบรรณของผูประกอบการ  
(-) การแขงขันในการตัดราคาทัวร 
 (-) ความแตกตางของกิจกรรม 
    
 

 
 

(+) ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จะเชื่อมโยงกันและอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน 
 (+)  มีการจัดตั้ งกลุม  ชมรม  สมาคม  การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
(+) อาหารไทยมีความหลากหลาย  
(+) รานจําหนายสินคาที่ระลึกมีความ
หลากหลาย 
  (-) ขาดการสื่อสาร ประสานงาน และความ
รวมมือระหวางกลุม 
 
 

 
 
(+) ความตองการจากนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ          
 (-)  กลุ มนั กท อ ง เที่ ย ว ยั ง ไม รู จั ก
สถานที่ทองเที่ยวอยางทั่วถึง  
(-) กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยมีการ
กระจุกตัวเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห  
และวันหยุดระยะยาวชวงเทศกาล  
(-) นักทองเที่ยวในประเทศมีความ
พิถีพิถันในการทองเที่ยวแตมีลักษณะ
นิสัยประนีประนอม  
(-)นักทอง เที่ ยวไม ใช จ ายในการ
ทองเที่ยว 
 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 
และสนับสนุน 

เง่ือนไขดานอุปสงค เง่ือนไขของปจจัย 
การผลิต 

(+) ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  
(+) สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แ ล ะ   แ ห ล ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่โดดเดน  
(+) วัฒนธรรมทองถิ่นที่ เปน
เอกลักษณ (+) เสนทางการคมนาคม
สะดวก  
(+)อัธยาศัยของคนไทย  
(- ) ความเสื่อมโทรมของแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
(-) ระบบการขนสงมวลชนและ
สาธารณูปโภคในแหลงที่ทองเที่ยว  
(-) บุคลากรขาดความรูและการ
ฝกอบรมที่ดี  
(-) ความปลอดภัยในการทองเที่ยว  
(-) การเขาถึงแหลงเงินทุน 

บริบทการแขงขัน 
และกลยุทธทางธุรกิจ 
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 Core Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ   3  แสดงแผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

โฮมสเตย/รีสอรท/ที่พัก รานอาหาร 

บริษัทนําเที่ยว/ 
มัคคุเทศก 

สถานที่ทองเที่ยว     
กิจกรรม 

      Specific Institutes 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จังหวัดกาญจนบุรี 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตร 

 

Cluster Organizations 

 
 

สสว. 
สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวกาญจนบุรี 

สมาคมโรงแรมกาญจนบุรี 
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 

หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

           Government Agencies 

กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ตํารวจการทองเที่ยว 
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ธุรกิจขนสงมวลชน 

Supporting Industries 

การโฆษณา/
ประชาสัมพันธ 

ธุรกิจโทรคมนาคม 

ธนาคาร 

Related Businesses 

รานถายรูป อัด และขยาย 

รานคาปลีก 

รานขายของที่ระลึก/

สถานีบริการน้ํามัน 
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3. การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระดับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนดานการอนุรักษ แหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาจาก 2 มิติคือ มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และ
มิติศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม แตละมิติพิจารณาดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา และปจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนา ดังนี้ 

1) มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ 
1.1 ดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา 

 1.1.1 ระดับนวัตกรรมของธุรกิจตางๆ ในเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่เนนดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  มีกิจกรรมหลายระดับ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยว เชน ของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑตางๆ เชน สินคา OTOP ซ่ึงเปนกิจกรรมที่อาศัยพื้นฐานของ
ภูมิปญญาทองถ่ินมากกวาการใชนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี สวนกิจกรรมดานการบริการตางๆ เชน 
ที่พัก หรือโรงแรม เปนกิจกรรมที่ตอง อาศัยนวัตกรรม เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือ
เผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ  

 1.1.2 มาตรฐานของสินคาและบริการ  ผูประกอบธุรกิจในเครือขายที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว เชน รานอาหาร หรือโรงแรมขนาดใหญ ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานบริการตางๆ เชน 
คุณภาพของอาหาร หรือคุณภาพบริการ ในขณะเดียวกัน ทางจังหวัดกาญจนบุรี ใหความสําคัญกับ
มาตรฐานสินคาเกษตร โดยกําหนดไวแผนยุทธศาสตรจังหวัด ใหมีการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานการเกษตร เพื่อเปนฐานการผลิตสินคาเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย ทางดาน
สินคาของที่ระลึกที่มีช่ือเสียงของจังหวัด เชน อัญมณี ก็มีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหความสําคัญ
กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันโดยสงเสริมใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจของ
ผูประกอบการทางดานอัญมณี (นิล) ซ่ึงจะทําใหเกิดคุณภาพในดานการผลิตสินคาดังกลาว 

      1.2  ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา 
 1.2.1 ระดับความครอบคลุมขององคประกอบที่เกี่ยวของกับเครือขายวิสาหกิจ 

และความเชื่อมโยงของวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนดานการ
อนุรักษ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร จังหวัดกาญจนบุรี มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ที่อยู
ในพื้นที่อีกหลายประเภท เชน ธุรกิจรานอาหาร ที่พัก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑพื้นเมือง ธุรกิจการคาปลีก 
ขนสง ธนาคาร เปนตน 

 1.2.2 ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดที่มี
ทรัพยากรการทองเที่ยวหลากหลายและอุดมสมบูรณ แตส่ิงที่กําลังจะกอใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบตอ
การทองเที่ยวคือ สภาพแวดลอมของสถานที่บางแหงกําลังเสื่อมโทรม ขาดการบํารุงรักษา ขาดการ
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมบางแหง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม การมี
เขื่อนขนาดใหญหลายแหงในพื้นที่ สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางน้ํารวมทั้งสัตวน้ําตางๆ โดยเฉพาะ
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ในชวงฤดูแลง ลําน้ําหลายสายแหงขอดเพราะเขื่อนปลอยน้ําลงมานอยมาก  เปนตน สวนในดานแหลง
ประวัติศาสตร หากขาดการจัดการและการดูแลที่ดี ในระยะยาวอาจเสื่อมโทรมลงไปได 

 1.2.3 ทัศนคติและคุณสมบัติของนักทองเที่ยว เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี มีแหลง
ทองเที่ยวที่หลากหลาย จึงมีนักทองเที่ยวชาวไทยมาเปนจํานวนมากในแตละป สวนการทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตร จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวในป 2545 มีจํานวน
นักทองเที่ยวมากถึง 1,161,718 คน ในจํานวนนี้เปนชาวตางชาติอยูถึงรอยละ 34.95 เมื่อพิจารณา
ตัวเลขดังกลาว จะเห็นวามีผูมาทองเที่ยวในสถานที่แหลงประวัติศาสตรจํานวนมาก สวนใหญมากับ
บริษัททัวร  

 1.2.4 ระดับของการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ แมวา
ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จะไดมีการรวมกลุมกันอยูบาง เชน สมาคมธุรกิจ
การทองเที่ยวกาญจนบุรี สมาคมโรงแรม แตจากการสนทนากลุมพบวาในภายในแตละกลุมยังไมมี
ความรวมมืออยางเปนรูปธรรม และยังขาดความเชื่อมโยงระหวางกลุม  
 2)  มิติศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม 
      2.1   ดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา 
  การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปน
อุตสาหกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีกิจกรรมที่เกิดมูลคาเพิ่มอยาง
ตอเนื่องที่สําคัญไดแก อุตสาหกรรมการผลิต (2.7 เทา) รานอาหาร (2.3 เทา) และการขนสง (2.1 
เทา) นอกจากนี้ จากรายงานการประมาณการจํานวนนักทองเที่ยวจังหวัดยอดนิยม 10 จังหวัดแรก ที่
ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย พบวา จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งใน 10 
จังหวัดยอดนิยม โดยคาดวาจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และตางประเทศมาเที่ยวที่จังหวัด
กาญจนบุรี เกือบสองลานคน และคาดวาจะมีรายไดจากนักทองเที่ยว 10,936 ลานบาท (ดู
รายละเอียดในตารางที่ 42 และจากการประเมินความนาสนใจ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
ของจังหวัดกาญจนบุรียังไดรับการประเมินสูงสุดเปนอันดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย 8.20 จากคะแนนการ
ประเมินที่มีชวง 1-10 คะแนน 
      2.2   ความสําคัญตอการจางงาน  
  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  
เชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร ของที่ระลึก เปนตน ใน
ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกับทองเที่ยวในลักษณะอื่นๆ ซ่ึงมีหลากหลาย  กอใหเกิดงานและการจางงานใน
พื้นที่อีกมาก 
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จากการประเมินเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร จังหวัดกาญจนบุรี จากมิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติในการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ในดานดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา และปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา พบวาจัดอยูในกลุม New 
Wave  ดังภาพ  4  

 
 
 
 

 
      3.  Reorganization           6.  Stars 

2.  Seeking  Direction      5.  Potential  Stars 

      1.  Fragmented 4.  New  Wave 

           
                               ตํ่า   สูง 
 
 
  

 
ภาพ  4  แสดงผลการประเมินตามรูปแบบการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจ 

การทองเที่ยว เชิงนิเวศที่เนนดานการอนุรักษ แหลงทองเที่ยวทางประวตัิศาสตร จังหวัดกาญจนบุรี 

เครือขายวิสาหกิจการทองเทีย่วเชิงนิเวศที่เนนดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร จังหวัดกาญจนบุรีจดัอยูในกลุม New Wave เนื่องจากมีการรวมตวัของเครือขายยังไม
เขมแข็ง โดยมีการรวมกลุมในระดับกิจกรรม แตยังขาดความเชื่อมโยงระหวางกลุมกิจกรรม แตในมิติ
ความเติบโตของอุตสาหกรรม การทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวทางประวตัิศาสตรของจงัหวดักาญจนบุรี 
โดยเฉพาะประวัติศาสตรที่เกีย่วกบัสงครามโลกครั้งที่สอง นับไดวาเปนแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน และ
เปนที่รูจักอยางแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ มีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง สงผลกระทบให
มีอัตราการจางงานสูงขึ้นดวย จึงเปนเครือขายวิสาหกิจที่ควรไดรับการสนับสนุน และพัฒนาใหเกดิขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 
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บทที่ 2 
แผนภาพเครือขายวิสาหกจิการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุร ี

 
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมแมฮองสอนฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูนลําพูน  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางตอนลาง  

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยชัยภูมิภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    33..กลุมจังหวัดภาคกลางกลุมจังหวัดภาคกลาง  

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรีสิงหบุรี  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลางกลาง  

หนหนองคายองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม   

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาครสมุทรสาคร  

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบ่ีกระบ่ี    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูลสตูล  

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  
สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกวสระแกว  

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลชลบุรีบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลาสงขลา  

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

อุตสาหกรรมทองเท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หัตถกรรมหัตถกรรม  ส่ิส่ิงทอและแฟชั่นงทอและแฟชั่น    IICCTT  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ
จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู   ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

เล้ียงสุกรคุณภาพเล้ียงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเท่ียวทองเท่ียว    
สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มันมัน  

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมือขนมของฝากพื้นเมืองง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  
ทองเท่ียวเชิงนิเวศทองเท่ียวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเท่ียวเชงินิเวศทองเท่ียวเชงินิเวศ  
ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ทองเท่ียวทองเท่ียว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมปาลมนํ้ามันนํ้ามัน  

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเท่ียวทองเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน  

ทองเท่ียวทองเท่ียว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย  

ยอมครามยอมคราม    ทองเท่ียวเชิงนิเวศนทองเท่ียวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

ส่ิงทอส่ิงทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเท่ียวทองเท่ียว  
ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

ธุรกิจนําธุรกิจนําเท่ียวเท่ียว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

จังหวัดกาญจนบุร ี
 

3.1 แผนปฏิบตัิการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล  
 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548–2551 กําหนดแนวคิดและทิศทางการบริหาร
ประเทศไปสูความมั่นคงและยั่งยืน โดยเนนความเขมแข็งสูทองถ่ินคืนความสมบูรณของดินและ
แหลงน้ําสูธรรมชาติ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ กําหนดเปาหมายการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไมต่ํากวารอยละ 5-6 ตอป และไดกําหนดโครงสรางประเด็นยุทธศาสตร           
ที่สําคัญประการหนึ่งคือประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขัน
ได ในขอ ค. การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา ซ่ึงจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด
แผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยจะเปนศูนยกลางและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเสริมสรางคุณภาพชีวิตเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬากับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดรวมกันเปน       
เจาภาพในการผลักดันการพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย และมีนโยบายใหในแตละ
จังหวัดสรางจุดเดนการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีเอกลักษณ  ใหเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวและ
ชาวตางชาติ   จากสถิติดานการทองเที่ยวขององคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: 
WTO) พบวาป 2545 ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวอยูในลําดับที่ 17 ของโลก  และมีรายไดจาก
การทองเที่ยวอยูในลําดับที่ 18  นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดรับการจัดอันดับจากองคการตางชาติให
เปนประเทศที่ไดรับรางวัลแหลงทองเที่ยวสวยงาม หรือการเปนสุดยอดในดานการบริการ เชน 
Scandinavian Travel Trade จัดอันดับใหประเทศไทย เปน The World’s Best Tourist Country 2004 
ไดรับรางวัล Grand Travel Award 2004 และ ITB ที่กรุงเบอรลิน ซ่ึงเปนงานสงเสริมการทองเที่ยว    
ที่ใหญที่สุดในโลก ลงคะแนนใหประเทศไทยเปน The Most Popular Destination in ITB 2004        
ส่ิงเหลานี้ เปนปจจัยใหมีอัตราการเพิ่มของจํานวนนักทองเที่ยวมากขึ้น หากไมมีการจัดการที่ดี        
ในระยะยาว ทรัพยากรการทองเที่ยวอาจเสื่อมโทรมลงและไมสามารถฟนฟูใหคงสภาพเดิมได 
โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร การจัดการทองเที่ยวจึงตองคํานึงถึงการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวเหลานี้ดวย 

จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดที่มีช่ือเสียงทางดานแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร         
การจัดการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเหลานี้ ควรตองอยูบนพื้นฐานการจัดการทองเที่ยว            
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เชิงอนุรักษซ่ึงเปนมิติหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และไดนํามาเปนฐานคิดในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเนน
การสงเสริมแนวคิดในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เนนการอนุรักษดานแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร เพื่ออนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศและมีช่ือเสียงระดับโลก          
ใหคงอยูอยางยั่งยืน 

 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 องคประกอบสําคัญที่เอื้อตอความสําเร็จของการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนุรักษดาน
แหลงประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรีที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ควรมีองคกรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงในเชิงกิจกรรม โดยการรวมตัวกันเปนเครือขาย
วิสาหกิจ ปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดความสําเร็จคือ ผูประกอบการตองตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และรวมมือการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในมิติของการอนุรักษทรัพยากร
การทองเที่ยวดานแหลงประวัติศาสตรใหคงสภาพเดิมอยูอยางยั่งยืน และไดนํามาเปนฐานคิดในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
 1.  การใหความรูความเขาใจผูประกอบการทองเที่ยวใหตระหนกัถึงความสําคัญและเขาใจ
วิถีของการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 2.  การใหความรูความเขาใจในหลักการของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจแกผูประกอบการ
ทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อใหตระหนักถึงประโยชนในการรวมกนัเปนเครือขาย
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนั 
 3. มีการรวมตัวของกลุมธุรกิจหลัก และสงเสริมใหเกดิความเชื่อมโยงระหวางกลุมธุรกิจ
หลัก สรางความเขาใจรวมกัน ในการกําหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เนน
ดานการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวรวมกัน 
 4. การมีสมาชิกเครือขายวิสาหกิจที่มีองคประกอบครบถวนตามแผนภาพเครือขายวสิาหกิจ
และมีการรวมกันกําหนดบทบาทที่เหมาะสมของผูเกี่ยวของในแตละองคประกอบ 
 กลาวโดยสรุป แนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ มีจุดเนนการทองเที่ยวในมิติของการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร การจัดทําแผนดําเนินการบนฐานคิดในดานการสรางความรูความเขาใจ
ดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อใหแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรคงอยูอยางยั่งยืนหลักการ
และเปาหมายของเครือขายวิสาหกิจ  หลักการทํางานแบบมีสวนรวมในเครือขายวิสาหกิจ และการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในการดําเนินการครั้งนี้ จึงไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ   ในมิติการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทาง
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ประวัติศาสตร ของจังหวัดกาญจนบุรี ในองคประกอบของแผนฯ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร มีมีโครงการรองรับภายใตแผน 8 โครงการ แยกเปนโครงการนํารอง 
1 โครงการ  โครงการระยะสั้น 3 โครงการ โครงการระยะปานกลาง 2 โครงการ และโครงการระยะ
ยาว 2 โครงการ 

วิสัยทัศน   
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนมิติหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีหลักการเพื่อคงความ

ยั่งยืนของทรัพยากรการทองเที่ยวดานแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โดยเนนการทองเที่ยวที่ให
เกิดความรูความเขาใจทางดานประวัติศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการทองเที่ยว 
สามารถสรางงานใหชุมชนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน ดังนี้ 
 “เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว และสรางงานให
ทองถ่ินแบบยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1. สรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
2. พัฒนาระบบสิง่แวดลอมและสถานที่ทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรที่มีอยูเดิม สํารวจและ 

พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ 
3. อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี 
4. ยกระดับคุณภาพการบริการที่เกี่ยวของการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสดุ 

เปาประสงค 
 แผนปฏิบัติการการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศดานการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร มีเปาประสงค  ดังนี้  

1. บูรณะแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่มีอยูทองถ่ิน ใหคงสภาพเดิม 
2. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใหมีศักยภาพ และยั่งยืน 
3. สรางจิตสํานึกผูประกอบการและนักทองเที่ยว ใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากร 

การทองเที่ยวดานประวัติศาสตร และรักษาสิ่งแวดลอม 
4. เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถสรางงานและรายไดใหทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. ปรับแนวคิดการทองเที่ยวเชงินิเวศที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว 
2. พัฒนาบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
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3.2 โครงการนาํรองของจงัหวัดกาญจนบุรี   
โครงการประชาสัมพันธทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดกาญจนบุ รี  เปนจังหวัดที่มีความสมบูรณในดานทรัพยากรการทองเที่ยว                      
ทั้งธรรมชาติ โดยเฉพาะแหลงประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ในแตละปจึงมีนักทองเที่ยวใหความ
สนใจมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และจังหวัดกาญจนบุรี ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ไดกําหนดในแผนยุทธศาสตรของจังหวัด  แตที่ผานมาการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว            
เชิงนิเวศยังไมทั่วถึง โดยเฉพาะการทองเที่ยวที่เนนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  

การประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมที่สามารถใหขอมูลและการสรางความรูเขาใจวิธีการ
ทองเที่ยวที่ถูกตอง และสามารถเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวได  จึงควรมีโครงการประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพรขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดใหผูมาเที่ยวไดทราบ  
หนวยงานรับผดิชอบ    

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 1 ประชาสัมพันธจังหวัด  องคการ
บริหารสวนจังหวัด/ตําบล    
วัตถุประสงค 

1. เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดิน 
ทางเขามาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อสรางรายไดใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในพื้นที่ 
ตัวชี้วัด  

1. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป  
2. รายไดการทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.     นักทองเที่ยวไดทราบแหลง/ขอมูลทองเที่ยวเชิงนิเวศ และมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2.    ผูประกอบการจัดการทองเที่ยวอยางมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว 

เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
1. ผูประกอบการ/หนวยงานรับผิดชอบรวมกันสํารวจวางแผน จัดทําฐานขอมูลเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2. จัดแสดงนิทรรศการ ออกรานแสดงสินคาตางๆ ที่สงเสริมการทองเที่ยว  รวมทั้ง

นําเสนอรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของแตละอําเภอ และของจังหวัด  
ระยะเวลาดําเนินการ 4   เดือน 
งบประมาณ      2,000,000   บาท 
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โครงการสรางความรูความรวมมือของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน 
ในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

 
หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรทางดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร สามารถถูก
ทําลายลงและไมสามารถฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมหรือจัดหาทดแทน การจัดการทองเที่ยวในแหลง
เหลานี้ ผูประกอบการ และชุมชน ตองมีสวนรวมในการดูแลรักษา จึงจําเปนตองใหความรูแก
ผูเกี่ยวของในการจัดการเพื่ออนุรักษแหลงทองเที่ยวเหลานี้ไวใหยั่งยืน 
หนวยงานรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด  สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 
วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหผูเกี่ยวของมีความรูดานการจัดการทองเที่ยวและอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูประกอบการที่ เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว และมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร 
ตัวชี้วัด   
             1.   ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวและ
มีสวนรวมในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในพื้นที่  
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 

1.  หนวยงานรับผิดชอบ จัดบริการใหความรูแกผูประกอบการ และประชาชนในพื้นที่
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่อนุรักษทรัพยากรหรือแหลงทองเที่ยว
ที่มีอยูในพื้นที่ 

        2.  จัดอบรมใหกับผูนําทองถ่ินในทุกอําเภอ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว เพื่อนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรใหกับประชาชนในพื้นที่ 
 3.  ติดตามประเมินผลการดําเนินการของแตละอําเภอ 
ระยะเวลาดําเนินการ 4   เดือน 
งบประมาณ      1,500,000   บาท 
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โครงการอนุรักษแหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองแหลงประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงควรตองอนุรักษ
เพื่อรักษาไวเปนแหลงเรียนรูและทองเที่ยว ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ที่เขาไปทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  
หนวยงานรับผิดชอบ  

สํานักงานวฒันธรรมจังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัด 
วัตถุประสงค 

เพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินและเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดกาญจนบุรี 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนนักทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
2. รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอไป  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
2. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เนนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เปนที่

รูจักของนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศมากยิ่งขึ้น 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 

1. จัดประชุมภายในทองถ่ินที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของแตละอําเภอ เพื่อสรางความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. จัดประชุมเพื่อกําหนดมาตรการในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ 
วัฒนธรรมทองถ่ินรวมกัน 

3. จัดทําขอมูลและวิธีการทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษใหนักทองเที่ยว ไดทราบและปฏิบัติ 
ในขณะที่มาเที่ยว 

4. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม 

ทองถ่ิน เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
 5.   หนวยงานที่เกี่ยวของติดตามผลการดําเนินงานของทองถ่ิน 
ระยะเวลาดําเนินการ 1   ป 
งบประมาณ      1,000,000   บาท 
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โครงการสรางพิพิธภัณฑประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งท่ี 2 
หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองประวัติศาสตรในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีอนุสรณสถาน 
อาทิเชน สะพานขามแมน้ําแคว  สุสานทหารชาวตางชาติ สวนใหญเปนชาวอเมริกันที่ไดสูรบใน
สงคราม สถานที่เหลานี้เปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ แตจังหวัดยังไมมี
พิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สมบูรณแบบ สามารถใหผูเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติได
เขาใจถึงความเปนมาของอนุสรณสถานแหงนี้ การสรางพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้เปนการ
ดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนําเงินตราตางประเทศเขามา อีกทั้งยังเปนแหลงขายของที่ระลึก
เพื่อเปนกระจายรายไดสูชุมชนอีกชองทางหนึ่ง  
หนวยงานรับผิดชอบ  

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด 
วัตถุประสงค 

 เพื่อสรางพิพิธภัณฑประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปนสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สงครามโลกในสวนที่เกี่ยวกับประเทศไทย 
ตัวชี้วัด  

1. จํานวนรอยละของนักทองเที่ยว ที่เดินทางเขาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑประวัติศาสตร 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

2. รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. จังหวัดกาญจนบุรีมีพิพิธภัณฑทองเที่ยวที่เปนสากล สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติเขามาในจังหวัดกาญจนบุรีได  

2. นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 

1. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของในการจัดสรางพิพิธภัณฑประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งที่ 2 
2. สํารวจความคิดเห็น จัดทําประชาพิจารณ จากประชาชนในการจดัสรางพิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรของสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปนอนุสรณสถานใหนักทองเที่ยวมาเยีย่มชม 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูที่ เกี่ยวของในการจัดสรางพิพิธภัณฑประวัติศาสตร

สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อวางแผนการดําเนินงานขอจัดสรรงบประมาณดําเนินงานตามแผนงานที่
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับจังหวัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 4   ป 
งบประมาณ     50,000,000   บาท 
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โครงการจัดตัง้เครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี เปนแนวทางหนึ่งที่จะ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว  
หนวยงานรับผิดชอบ  

สํานักงานจังหวัด  หอการคาจังหวัด สถาบันการศึกษาและ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกิดความรวมมือในเชิงบูรณาการของหนวยงานและผูเกี่ยวของทั้งภาครฐัและ 
เอกชนในเครอืขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวดักาญจนบุรี 
 2.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐานความรวมมือ ของผูเกี่ยวของใน
เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน 
ตัวชี้วัด 
              1.  ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 
              2.  มีจํานวนสมาชิกกลุมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีองคประกอบครบ           
ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจ            
ทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ครบถวน 

2. สมาชิกของเครือขายวิสาหกิจมีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และ
เทคนิคการการดําเนินการของผูประกอบการใหระหวางสมาชิกภายในเครือขายวิสาหกิจ  
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดตั้งเครือขายการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี จากผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ 
 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
 3.  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกับเครือขายวิสาหกิจอื่นในกลุม
จังหวัดเดียวกัน หรือกลุมจังหวัดใกลเคียง และมีการติดตามผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 
ระยะเวลาดําเนินการ 3  ป  งบประมาณ      3,000,000   บาท 
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โครงการอบรมคุณภาพบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ 
 
หลักการและเหตุผล 

ส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งในการจัดการทองเที่ยวคือการบริการที่ดีเลิศแกนักทองเที่ยว เปนการ
สรางความพึงพอใจและความประทับใจ  ทําใหนักทองเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวอีก  การพัฒนา
บุคลากร หรือผูประกอบการผูซ่ึงใหบริการนักทองเที่ยวใหมีคุณภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นจึงมี
ความสําคัญและความจําเปน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางภาพลักษณที่ดี 
หนวยงานรับผิดชอบ  

สํานักงานจังหวัด  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มทักษะทางดานการสงมอบบริการ ใหแกผูประกอบการ และ บุคลากรใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและความเปนสากลแกนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ตัวชี้วัด   
1. จํานวนผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทุกคนเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

บริการดานการทองเที่ยว 
2. ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
3. จาํนวนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.ผูประกอบการและพนักงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีทักษะ ในการบริการ

แกนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2.นักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่ดีและความประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

นิเวศกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหกับการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 

1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับ ความตองการดานคุณภาพบริการสําหรับ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ําและปลาย0น้ํา                                                              

2.หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการจัดอบรมใหกับผูประกอบการตามความตองการของ
ผูประกอบการและมีการศึกษาดูงานในหนวยงานที่มีคุณภาพดานบริการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 2   เดือน งบประมาณ      1,000,000   บาท 
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โครงการสรางมาตรฐานผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)                                     
ท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
หลักการและเหตุผล 

การกําหนดมาตรฐานทั้งในเรื่องของสถานที่พักแรม คุณภาพการบริการ กิจกรรมการ
ทองเที่ยว มีสวนสงเสริมใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ดําเนินการดานการสรางมาตรฐานผูประกอบการวิสาหกิจ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ให
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบ  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 1 องคการบริหารสวนจังหวัด   
องคการบริหารสวนตําบล 
วัตถุประสงค 

1.เพื่อสรางมาตรฐานใหแกผูประกอบการ  ที่เกี่ยวของกับเครือขายวิสาหกิจการทองเทีย่ว  
เชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก ดานธุรกิจบริการนําเที่ยว รานจําหนายของที่ระลึก โรงแรม 
รานอาหาร  

2.เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงจะทําใหมี
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด   
     1.  จํานวนผูประกอบการทองเที่ยวที่เขารับการฝกอบรม 
 2.  จํานวนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีรอยละ 5 ตอป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ผูประกอบการผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด
กาญจนบุรีมีมาตรฐานการบริการเปนที่พอใจของนักทองเที่ยว  

2.มีนักทองเที่ยวทั้งชาวและชาวตางประเทศหันมาใหความนิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาก
ขึ้นเนื่องจากไดรับการบริการที่พึงพอใจและประทับใจ 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูประกอบการที่เกี่ยวของโดยมีการอบรมและมีกิจกรรม 
ศึกษาดูงานเพื่อใหสามารถนํามาพัฒนางานของตนเอง 

2. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว มีมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของตนไดอยางมี 
คุณภาพ และมีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ 
ระยะเวลาดําเนินการ 6   เดือน งบประมาณ      1,000,000   บาท 



-24- 
 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ : กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก 

โครงการจัด Road Show การทองเที่ยวไทยในตางประเทศ 
 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของรัฐบาลไดสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยว 
ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเที่ยวในประเทศไทยใหมาก
ขึ้น การจัด Road Show ในตางประเทศก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะกลุมคนตางชาติที่สนใจการทองเที่ยวแหลงประวัติศาสตรสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง 
หนวยงานรับผิดชอบ  

ประชาสัมพันธจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมา
ทองเที่ยว 

จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
2. เพื่อสรางรายไดใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในพื้นที่ 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนรอยละของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัด

กาญจนบุรี 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

2. รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นตามเปาประสงคที่ทางจังหวัดกําหนด 

2.การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาวไทยและ 
ตางประเทศมากยิ่งขึ้น 

3.เกิดภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทย 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 

1. จัดกิจกรรม Road Show การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนุรักษของจังหวัดกาญจนบุรี  
ในกลุมประเทศที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษ 

2. จัดแพ็คเกจของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการอนุรักษของจังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะเวลาดําเนินการ 1   ป  งบประมาณ      3,000,000   บาท         
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ตารางสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ ( เนนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร) จังหวัดกาญจนบุรี                                  
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ กลยุทธ โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

หนวย : ลานบาท 
1. การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได 
2. การปรับโครงสรางการ
ทองเที่ยว การบริการและ
การคา 

ปรับแนวคิดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่ใหความสําคัญกับการ
อนุรักษสถานที่ทองเที่ยว 

1. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร 

1. โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดกาญจนบุรี 
2. โครงการสรางความรูความรวมมือของชุมชน 
ภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร 
3 .โครงการอนุรักษแหลงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

4.โครงการสรางพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
สงครามโลกครั้งที่ 2 

นํารอง 
 

ระยะสั้น 
 
 

ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว 

2.00 
 

1.50 
 
 

1.00 
 

50.00 

พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

1. พัฒนาใหเกิดเครือขายวิสาหกิจ
ที่ครอบคลุมผูเกี่ยวของทั้งหมด  

3 .โครงการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ  จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะยาว 
 

3.00 
 

2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใน
เครือขายวิสาหกิจและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน 

1.โครงการอบรมคุณภาพบริการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีคุณภาพ 
2 .โครงการสรางมาตรฐานผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ) SMEs) ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
3 .โครงการจัด Road Show การทองเที่ยวไทยใน
ตางประเทศ 

ระยะสั้น 
 

ระยะปาน
กลาง 

 
ระยะสั้น 

1.00 
 

1.00 
 
 

3.00 
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โครงสรางแผนปฏิบัติการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี (ตอ) 

 
 
หมายเหตุ   *การเปรียบเทียบความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 (1  สอดคลอง   2  ไมสอดคลอง) 
  1โครงการนํารอง(3-6 เดือน)      2โครงการระยะสั้น(ไมเกิน 1 ป)    3โครงการระยะปานกลาง(1-2 ป)     4โครงการระยะยาว(3-5 ป) 

แผนบริหาร 
ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2548-2551 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพหลัก หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคลอง
กับแผน* 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 
1. การปรับโครง 
สรางเศรษฐกิจให
สมดุลและแขงขัน
ได 
2. การปรับโครง 
สรางการทอง 
เที่ยว การบริการ
และการคา 
 

1. ปรับแนวคิดการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ให
ความสําคัญกับการ
อนุรักษสถานที่
ทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 บูรณะแหลงทอง 
เที่ยวทางประวัติ 
ศาสตรที่มีอยูทองถิ่น 
ใหคงสภาพเดิม 
1.2 สรางจิตสํานึก
ผูประกอบการและ
นักทองเที่ยว ให
ความสําคัญตอการ
อนุรักษทรัพยากร
การทองเที่ยวดาน
ประวัติศาสตร และ
รักษาสิ่งแวดลอม 
 

1. จํานวนแหลงทอง 
เที่ยวทางประวัติศาสตร
ที่ไดรับการบูรณะ  
 
2. ผูเขารับการอบรม
รอยละ 80 ตระหนักถึง
ค ว า มสํ า คั ญ ใ น ก า ร
อนุรักษแหลงทองเที่ยว
และมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่  
 
 

1) พัฒนาฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการประชาสัมพันธ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ จังหวัด
กาญจนบุรี 1 

2. โครงการสรางความรูความ
รวมมือของชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชน ในการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยว 2 

3. โครงการอนุรักษแหลง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ทองถิ่น3  

4.โครงการสรางพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งที่ 24  

 

ศทก. อบจ. 
 
 
ศทก. อบจ. 
 
 
 
ศทก.  อบจ. 
 
 
ศทก.  อบจ. 
 

ททท.  
อบต.  
 
สถาบันการ        
ศึกษา 
 
 
สํานักงาน
วัฒนธรรม 
 
สํานักงาน
วัฒนธรรม 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

 
1 
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โครงสรางแผนปฏิบัติการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี (ตอ) 
แผนบริหาร 

ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2548-2551 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพหลัก หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคลอง
กับแผน* 

 2. พัฒนาบุคลากรและ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของ
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

                                  
 

2.1  พัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจการทอง 
เที่ยวเชิงนิเวศ ใหมี
ศักยภาพ และยั่งยืน 
2.2 แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร
เปนแหลงทองเที่ยวที่
สามารถสรางงาน
และรายไดใหทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

 
 

1. เกิดเครือขายวิสาหกิจ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
จังหวัดกาญจนบุรี  
2. บุคลากรที่เกี่ยวของ
รอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
3. จํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
4. รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 
5 ตอป  
 
 

1.) พัฒนาใหเกิด
เครือขายวิสาหกิจที่
ครอบคลุมผูเกี่ยวของ
ทั้งหมด 
2) พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของในเครือขาย
วิสาหกิจและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน 

5. โครงการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกา 
ญจนบุรี4  

 
 
 
 
 
6.โครงการอบรมคุณภาพบริการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ 2 
 
7. โครงการสรางมาตรฐาน
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ3  

8. โครงการจัด Road Show การ
ทองเที่ยวไทยในตางประเทศ 2 

ศทก. อบจ. 
  
 
 
 
 
 
 
ททท.. 
สํานักงาน
จังหวัด 
ศทก. อบจ. 
 
 
 
ศทก. อบจ. 
 

สํานักงานการ
ทองเที่ยว เขต 1 
สํานักงาน
จังหวัด 
ททท. หอการคา 
สถาบันการศึก 
ษา อบต. อบจ. 
ผูประกอบการ 
สํานักงาน
วัฒนธรรม 
 
ศทก. 
อบต.  
 
 
สํานักงาน
วัฒนธรรม 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

 


