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ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ
การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
Thai Tourists’ Expectation toward Dark Tourism in Thailand
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยว
ชาวไทย 2) ศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
3) เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต  อ การท อ งเที่ ย วด า นมื ด ในประเทศไทย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี\ตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย กลุมตัวอยางคือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทย จํานวน 400 รายการ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอ มูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของสองกลุม ตัวอยาง
(t-test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ มากกวาสองกลุม ตัวอยาง (One-Way ANOVA) การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการหาคาความสัมพันธ ไคสแควร
(Chi-Square)
*ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร.ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด)
อีเมล: Parinya.bunjongmanee@stamford.edu
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ผลการวิจัยพบวา
1. นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเที่ยวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบ
ความรูทางประวัติศาสตร สนใจทองเที่ยวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเที่ยวแบบเดินทางไปกลับ ทองเที่ยว
เพราะความใครรู เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง
2. ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวม
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภัยมาเปนอันแรก สวนดานกิจกรรมมาเปน
อันดับสุดทาย
3. นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา ตางกัน
มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05
4. ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศ
สวนใหญมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05

คําสําคัญ
ความคาดหวัง การทองเที่ยวดานมืด นักทองเที่ยวชาวไทย

Abstract
The research aims 1) to study Thai tourists’ behaviors toward dark tourism in Thailand,
2) to study Thai tourists’ expectation toward dark tourism in Thailand, 3) to compare Thai tourists’
expectation toward dark tourism in Thailand, classified by personal factors, and 4) to study a
relationship between Thai tourists’ expectation and behaviors toward dark tourist in Thailand.
A total sample of 400 Thai tourists, who prefer dark tourism in Thailand, was used in this research.
Questionnaire was employed as data collection tool. Descriptive statistics used included frequency,
percentage, mean and standard deviation. Also, inferential statistics used included t-test, One-Way
ANOVA, Least Significant Difference (LSD) and Chi-Square.
The result showed that:
1. Most Thai tourists are interested in dark tourism in Thailand due to online media; they
would like to know dark tourism’ history; they are interested in death railway world war II; they
prefer one-day trip; they are eager to know dark tourism; their friends and sole-mates influence their
decision on dark tourism; and they prefer using their own car for travelling.
2. In overall, Thai tourists’ expectation toward dark tourism in Thailand is in the highest
level. When it comes to each component, safety comes first whilst activity comes last.
3. Thai tourists who have difference in age, status, occupation, average monthly income,
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and domicile differently expect toward dark tourism in Thailand at 0.05 statistical significance.
4. There is a great number of a 0.05 statistically significant relationship between
Thai tourists’ expectation and behaviors toward dark tourism in Thailand.

Keywords
Expectation, Dark Tourism, Thai Tourists

บทนํา
ดวยอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของไทยมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการจัดอันดับ
ความสามารถดานการแขงขันและการทองเที่ยวของ World Economic Forum (WEF) ป พ.ศ. 2554
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 41 จาก 139 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก นอกจากนั้น
ประเทศไทยยังเปนประเทศทีม่ กี ารจัดประชุมนานาชาติดา นการทองเทีย่ วมากเปนอันดับ 3 ในภูมภิ าคอาเซียน
รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ตามลําดับ ทั้งในดานความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานในระดับสากลของโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เอกลักษณ
ทางดานอาหารและการใหบริการ สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจทองเที่ยวของไทยกลายเปน
แหลงลงทุนและเปนทีน่ า สนใจของนักลงทุนตางชาติ (Office of The Electronic Transactions Commission, 2013)
ปจจุบนั ความสนใจของนักทองเทีย่ วนัน้ มีรปู แบบพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปมีความหลากหลายกวางไกล
มากขึน้ โดยทีบ่ างกลุม ไมไดสนใจความสวยงามของธรรมชาติ หรือสถานทีท่ อ งเทีย่ วตางๆ ทีเ่ คยมีมาแตตอ งการ
รูปแบบการทองเที่ยวแบบใหมซึ่งสามารถตอบความตองการ การสงสัย การใครรู รวมถึงอยากมีสวนรวม
หรือ เปนสวนหนึ่งของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร นั่นคือการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด หรือ
แหลงสถานที่มีการเสียชีวิตของบุคคลเปนจํานวนมากไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม
การกอการราย การฆาตกรรม รวมทั้งอุบัตเหตุ หรืออาจเรียกไดวาเปนการทองเที่ยวยลโฉมความมรณะและ
ความตายอันรายแรงของหมูคนจํานวนมาก (Dark Tourism) (Stone & Sharpley, 2008 ; Stone, 2010)
นับไดวา การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทยนัน้ เปนการทองเทีย่ วในรูปแบบใหมซงึ่ การศึกษาคนควา
ทําใหไดพบวา ปจจุบันในประเทศไทยยังขาดการศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด สงผล
ใหองคกรภาครัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงานและองคกรตางๆ ขาดองคความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
รูปแบบนี้ สงผลใหไมมีรูปแบบการดําเนินการประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด การใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวดานมืดที่เปนรูปธรรม รวมทั้งยังขาดบริษัทนําเที่ยวเฉพาะดานที่เชี่ยวชาญ เมื่อเปรียบเทียบ
กับการทองเที่ยวดานมืดในตางประเทศที่จะมีบริษัทนําเที่ยวที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด
โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นแลวการทราบถึงความตองการ ความคาดหวังของนักทองเที่ยวในรูปแบบนี้
จึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วด า นมื ด ในประเทศไทย รวมทั้ ง สามารถสร า งรู ป แบบ
ความแตกตางของตลาดการทองเที่ยวใหหลากหลายไดอีกดวยซึ่งถาหากไดรูความตองการ ความคาดหวัง
ของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มีต อ การท อ งเที่ ย วด า นมื ด ในประเทศไทยแล ว ก็ย อ มที่ จ ะสามารถกํ า หนดแนวทาง
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การวางแผนพัฒนาและกลยุทธซึ่งจะสงผลทางดานบวกตอธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย
ซึ่งทํารายไดใหแกประเทศเปนอันดับตนๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2012) ที่ไดกลาวไววา
การทําความเขาใจถึงรูปแบบพฤติกรรมความตองการและความคาดหวังของกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมายนั้น
มีความสําคัญเปนอยางมากในการวางแผนกลยุทธและแผนงาน ดังนั้นผลจากงานวิจัยนี้ก็สามารถนําขอมูล
ทีไ่ ดไปใชปรับปรุงพัฒนาแนวทางดานการตลาดเพือ่ ตอบสนองความตองการนีไ้ ด และอาจสงผลใหการทองเทีย่ ว
ดานมืดในประเทศไทยมีโอกาสประสบความสําเร็จเทียบเทากับตางประเทศ เนือ่ งจากการทองเทีย่ วรูปแบบนี้
นับไดวาเปนกลุมที่มีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงแนวคิดที่ตองทําการตลาดเฉพาะกลุม เปนตลาดขนาดเล็ก
มีความจําเพาะเจาะจงสูงและมีศักยภาพในการใชจายคอนขางสูง รวมทั้งอาจสงผลดานบวกตอการตลาด
การทองเที่ยวมวลรวมของประเทศไทยอีกดวย ดังนั้นผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาความคาดหวัง
ของนักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทย เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนารูปแบบการตลาด
การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยที่มีแหลงทองเที่ยวดานมืดที่หลากหลาย นาสนใจ แตขาดการดําเนิน
การตลาดเนื่องจากอาจะเปนเพราะขาดขอมูลที่จําเปนดังเชน ขอมูลที่จะไดจากงานวิจัยนี้และการทองเที่ยว
รูปแบบนี้ยังจะเปนการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติและเปนการเจาะกลุม
เปาหมายไดตรงจุด ในการที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นแลวผลที่ไดจากงานวิจัยนี้อาจจะมีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวดานมืด (Dark Tourism)
ในประเทศไทยใหเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวางและประสบความสําเร็จในการดําเนินการตลาดกลุม นักทองเทีย่ ว
ที่สนใจแหลงทองเที่ยวดานมืด รวมทั้งผูสนใจการทองเที่ยวรูปแบบใหมนี้ดวย

วัตถุประสงค
1. ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต  อ การท อ งเที่ ย วด า นมื ด ใน
ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

นิยามศัพท
การทองเทีย่ วดานมืด หมายถึง การทองเทีย่ วในแหลงสถานทีม่ กี ารเสียชีวติ ของบุคคลเปนจํานวนมาก
ไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การกอการราย การฆาตกรรม รวมทั้งอุบัตเหตุ หรือ
อาจเรียกไดวา เปนการทองเทีย่ วยลโฉมความตายอันรายแรงของคนจํานวนมาก (Stone & Sharpley, 2008 ;
Stone, 2010)
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืด
ในประเทศไทยแตกตางกัน
2. พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความคาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยต อ
การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย”
ทางดานตัวแปรตน ผูวิจัยไดอางอิงทฤษฏีมาจากแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค Kotler (2003, 283-286)
และตั ว แปรตามมาจากแนวคิ ด องค ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว Inpongphan (1997)
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

´ ´¥n ª»¨
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- oµ¦³¥³µµ¦Á oµ¹µ¸É
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักทองเทีย่ วชาวไทยทีผ่ า นการทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทย
เนื่องจากไมทราบขนาดของประชากรที่แทจริง ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 และใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเปนกลุม
(Cluster Sampling Technique) โดยแบ ง กลุ  ม ตามภู มิ ภ าคของประเทศไทย ได แ ก ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง
2. เครื่องมือและสถิติที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ Check List สวนที่ 2
พฤติกรรมการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด เปนแบบสอบถามแบบ Check List และ สวนที่ 3
ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายความวา ความคาดหวังมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายความวา ความคาดหวังมาก
ระดับคะแนน 3
หมายความวา ความคาดหวังปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายความวา ความคาดหวังนอย
ระดับคะแนน 1
หมายความวา ความคาดหวังนอยที่สุด
โดยงานวิจัยนี้ใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยที่คํานวณได ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังนอยที่สุด
2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบคุณภาพ 2 ดาน ไดนี้
2.1.1 คาความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) ผูท รงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดพจิ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้
ไดคา ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เทากับ 1 ซึง่ คามาตรฐานทีย่ อมรับ
ไดคือ 0.75 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้

132

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

2.1.2 คาความนาเชื่อถือ (Reliability) แบบสอบถามที่ผานเกณฑการหาคาความเที่ยง
ตรงของเนื้อหาที่ไดคาเทากับ 1 ไดถูกนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 ชุด โดยไดคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เทากับ 0.930 ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นไดวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
3. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test)
คาความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)
และการหาคาความสัมพันธไคสแควร

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทยเปนเพศหญิง จํานวน 239 คน
คิดเปนรอยละ 59.75 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 มีสถานภาพโสด จํานวน 200 คน
คิดเปนรอยละ 50.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 มีอาชีพพนักงาน
บริษัท จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน
112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และมีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.25
2. พฤติกรรมการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด
ขอมูลพฤติกรรมการทองเทีย่ วแหลงทองเทีย่ วดานมืดของนักทองเทีย่ วชาวไทย พบวาสือ่ ออนไลน
ทําใหนักทองเที่ยวสนใจทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 35.03 ความรู
ดานประวัติศาสตรเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการจากการทองเที่ยว จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 28.66
สถานที่ ทองเที่ยวดานมืดที่สนใจคือ เสนทางรถไฟสายมรณะ จํานวน 228 คิดเปนรอยละ 20.66 นักทองเที่ยว
ชอบเดินทางไปกลับ จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 ความใครรเู ปนสิง่ ทําใหนกั ทองเทีย่ วตองการทองเทีย่ ว
แหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 เพื่อน/คนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทองเทีย่ ว จํานวน 127 คิดเปนรอยละ 31.75 และนักทองเทีย่ วชอบเดินทางโดยรถยนตสว นตัว จํานวน 220 คน
คิดเปนรอยละ 55.00
3. ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ขอมูลความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายไดพบวา
ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความปลอดภัย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.66) รองลงมา คือดานการประชาสัมพันธ
(คาเฉลีย่ เทากับ 4.50) ดานการบริการตางๆ ในสถานที่ (คาเฉลีย่ เทากับ 4.45) ดานรานอาหาร (คาเฉลีย่ เทากับ
4.44) ดานที่พัก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40) ดานการเขาถึงสถานที่ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) ดานสถานที่จําหนาย
ของที่ระลึก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.30) และดานกิจกรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) ตามลําดับ
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4. การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวดานมืดใน
ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 1
ตารางการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ในภาพรวม
´ ´¥n ª»¨

ªµ¤µ®ª´ °´n °Á¸É¥ªµªÅ¥¸É¤¸n°µ¦n °Á¸É¥ªo µ¤ºÄ¦³Á«Å¥
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0.006*
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จากตารางที่ 1 พบวา นักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ อี ายุ (F = 3.292, Sig. = 0.006) สถานภาพ (F = 4 .562,
Sig. = 0.011) อาชีพ (F = 5.189, Sig. = 0.000) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (F = 3.054, Sig. = 0.006) และ
ภูมิลําเนา (F = 4.101, Sig. = 0.001) ตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ (t = 0.051, Sig. = 0.959)
และการศึกษา (F = 1.617, Sig. = 0.154) ตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ไมแตกตางกัน
5. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยว
ชาวไทยตอการเที่ยวดานมืด
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ตารางที่ 2
ตารางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทย
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จากตารางที่ 2 พบวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวสวนใหญมีความสัมพันธกับความคาดหวังของ
นักทองเที่ยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนังสือเรียน/ประวัติศาสตร (2 = 93.484, Sig. = 0.000) โทรทัศน/วิทยุ (2 = 76.500, Sig. = 0.015)
รูปแบบการเสียชีวิต (2 = 98.793, Sig. =0.000) ขอเท็จจริง (2 = 78.225, Sig. = 0.011) ความเชื่อมโยง
ทางจิตวิญญาณ ( 2 = 87.897, Sig. = 0.001) อุโมงคเขานํ้าคาง ( 2 = 82.622, Sig. = 0.004)
สะพานนนทบุรี (2 = 75.945, Sig. = 0.017) คุกขี้ไก (2 = 96.850, Sig. = 0.000) เกาะตะรุเตา
(2 = 85.132, Sig. = 0.003) สะพานสารสิน (2 = 77.500, Sig. = 0.012) ศาลพระนางเรื่อลม (2 =
72.257, Sig. = 0.033) สวนอนุสรณสนึ ามิบา นนํา้ เค็ม (2 = 86.219, Sig. = 0.002) ศาลทานทาวมหาพรหม
(2 = 88.605, Sig. = 0.001) จํานวนวันในการทองเที่ยว (2 = 306.506, Sig. = 0.000) เหตุผล
ในการเดินทางทองเทีย่ ว (2 = 418.877, Sig. = 0.000) ผูม สี ว นรวมในการตัดสินใจทองเทีย่ ว (2 = 355.778,
Sig. = 0.000) และรูปแบบการเดินทางทองเที่ยว (2 = 246.518, Sig. = 0.000)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวางานวิจัยไทยที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
เปนเรื่องที่ใหมและยังมีนอยมาก ผูวิจัยจึงอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่
ใกลเคียงซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
ความคาดหวังของนักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ การทองเทีย่ วดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูใ น
ระดับมากทีส่ ดุ ใกลเคียงกับงานวิจยั ของ Kantasaen (2004) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ งความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวตอการจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมทางการทองเที่ยว: กรณีศึกษาหมูบานรวมมิตร
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ความคาดหวังและและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับผลงานของ Stone (2006) ที่ไดศึกษาเรื่อง A Dark Tourism Spectrum:
Towards a Typology of Death and Macabre Related Tourist Sites, Attractions and Exhibitions
พบวา นักทองเที่ยวที่สนใจในการทองเที่ยวดานมืดนั้นมีความคาดหวังในปจจัยดานการทองเที่ยวและ
ความพรอมในการบริการภาพรวมอยูใ นระดับมากเนือ่ งจากตองการขอมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับสถานทีท่ มี่ าก
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนาตางกัน
มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลอง
กับงานวิจยั ของ Simsue (2004) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ งความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วชาวไทยตอการบริการทองเทีย่ ว
อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ศึกษาเฉพาะกรณี เกาะเสม็ด พ.ศ. 2546
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพและภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการทองเที่ยว
อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาแหลมหญ า -หมู  เ กาะเสม็ ด จั ง หวั ด ระยอง แตกต า งกั น และงานวิ จั ย ของ
Chupateep (2004) ที่ ไ ด ศึ ก ษา เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตร อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวานักทองเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรแตกต า งกั น
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ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศ
สวนใหญมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Ruamsook (2006)
ที่ไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ทางการทองเที่ยวในการพยากรณความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา
พฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับความตั้งใจ
กลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

สรุป
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเที่ยวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบความรู
ทางประวัติศาสตร สนใจทองเที่ยวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเที่ยวแบบเดินทางไปกลับ ทองเที่ยวเพราะ
ความใครรู เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง
ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภัย มาเปนอันแรก สวนดานกิจกรรมมาเปนอันดับ
สุดทาย นอกจากนีน้ กั ทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ อี ายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน และภูมลิ าํ เนา ตางกัน
มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้
ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศสวนใหญ
มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05
จากผลการวิจัย เรื่องความคาดหวังของนักทองเที่ ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ ยวดานมื ดใน
ประเทศไทย สามารถสรุปขอเสนอแนะรายดานไดดังนี้
1. ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วดานมืดควรมีการประชาสัมพันธขอมูลสถานทีท่ องเทีย่ ว
ใหมากกวานี้ พรอมทั้งควรมีบริการการเขาถึงขอมูลของสถานที่อยางเปนจริง
2. ดานการบริการตางๆ ในสถานทีแ่ หลงทองเทีย่ วดานมืดควรเตรียมบริการการใหขอ มูลในสถานที่
ทองเที่ยวกับนักทองเที่ยว และการบริการตางๆ ในสถานที่ทองเที่ยวควรระบุราคาไวอยางชัดเจน
3. ดานการเขาถึงสถานที่ แหลงทองเที่ยวดานมืดควรมีการบริหารจัดการเรื่องการเขาถึงสถานที่
ทองเที่ยวใหไดงายขึ้น และควรมีปายบอกทางในการเขาถึงอยางชัดเจน
4. ด า นที่ พั ก แหล ง ท อ งเที่ ย วด า นมื ด ควรจั ด ให มี ที พั ก ที่ ร าคาสมเหตุ ส มผล และที่ พั ก ควรมี
ความสะอาดและปลอดภัย
5. ดานความปลอดภัย แหลงทองเที่ยวดานมืดควรใหความสําคัญดานความปลอดภัยในสถานที่
กับนักทองเที่ยว และมีการแจงเตือนจุดอันตรายหรือเสี่ยงภัย
6. ดานกิจกรรมแหลงทองเที่ยวดานมืดควรจัดกิจกรรมบอกเลาเรื่องราวแหลงทองเที่ยวโดย
คนทองถิ่น และกิจกรรมบอกเลาถึงความตาย ความทรมาน สิ่งลี้ลับ ปริศนาและความอาถรรพ
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7. ดานรานอาหาร แหลงทองเทีย่ วดานมืดควรจัดใหมรี า นอาหารบริการนักทองเทีย่ วอยางพอเพียง
และอาหาร เครื่องดื่มความเนนความสะอาดและอรอย
8. ดานสถานที่จําหนายของที่ระลึก แหลงทองเที่ยวดานมืดควรควบคุมรานที่จําหนายของที่ระลึก
ใหขายในราคาเหมาะสม และของที่ระลึกควรสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ที่ ส นใจท อ งเที่ ย วแหล ง ท อ งเที่ ย วด า นมื ด
ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สนใจ
ทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
2. ศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย
ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ
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