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บทคัดยอ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยว

ชาวไทย 2) ศึกษาความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย                                     

3) เปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย                               

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและพฤติกรรมของ                                    

นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมี\ตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย กลุมตัวอยางคือ นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมี

การทองเทีย่วดานมดืในประเทศไทย จาํนวน 400 รายการ เกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม การวเิคราะหขอมลู

ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกความถ่ี รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ                           

สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของสองกลุมตัวอยาง                      

(t-test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่มากกวาสองกลุมตัวอยาง (One-Way ANOVA) การเปรยีบเทยีบ

คาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการหาคาความสัมพันธ ไคสแควร                 

(Chi-Square)  
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 ผลการวิจัยพบวา 

 1. นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเที่ยวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบ                 

ความรูทางประวัติศาสตร สนใจทองเที่ยวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเที่ยวแบบเดินทางไปกลับ ทองเที่ยว

เพราะความใครรู เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง

 2. ความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวม

อยูในระดบัมากทีส่ดุ เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภยัมาเปนอันแรก สวนดานกจิกรรมมาเปน

อันดับสุดทาย

 3. นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 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
 ดวยอตุสาหกรรมการทองเทีย่วของไทยมคีวามสําคญัตอเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการจัดอนัดบั

ความสามารถดานการแขงขันและการทองเท่ียวของ World Economic Forum (WEF) ป พ.ศ. 2554 

ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 41 จาก 139 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก นอกจากนั้น

ประเทศไทยยงัเปนประเทศทีม่กีารจัดประชมุนานาชาติดานการทองเท่ียวมากเปนอันดับ 3 ในภูมภิาคอาเซียน

รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ตามลําดับ ทั้งในดานความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวท้ัง                           

ทางธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานในระดับสากลของโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง เอกลักษณ               

ทางดานอาหารและการใหบริการ สิ่งเหลาน้ีลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหธุรกิจทองเท่ียวของไทยกลายเปน

แหลงลงทนุและเปนท่ีนาสนใจของนกัลงทนุตางชาต ิ(Office of The Electronic Transactions Commission, 2013)

 ปจจุบนัความสนใจของนกัทองเท่ียวนัน้มีรปูแบบพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปมคีวามหลากหลายกวางไกล 

มากข้ึนโดยท่ีบางกลุมไมไดสนใจความสวยงามของธรรมชาติ หรือสถานทีท่องเท่ียวตางๆ ทีเ่คยมีมาแตตองการ

รูปแบบการทองเท่ียวแบบใหมซึ่งสามารถตอบความตองการ การสงสัย การใครรู รวมถึงอยากมีสวนรวม                

หรือ เปนสวนหนึ่งของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร นั่นคือการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวดานมืด หรือ                     

แหลงสถานที่มีการเสียชีวิตของบุคคลเปนจํานวนมากไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม                  

การกอการราย  การฆาตกรรม รวมทั้งอุบัตเหตุ หรืออาจเรียกไดวาเปนการทองเที่ยวยลโฉมความมรณะและ

ความตายอันรายแรงของหมูคนจํานวนมาก (Dark Tourism) (Stone & Sharpley, 2008 ; Stone, 2010)              

 นบัไดวาการทองเทีย่วดานมืดในประเทศไทยน้ัน เปนการทองเทีย่วในรูปแบบใหมซึง่การศึกษาคนควา

ทําใหไดพบวา ปจจุบันในประเทศไทยยังขาดการศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด สงผล

ใหองคกรภาครฐัและเอกชน รวมถึงหนวยงานและองคกรตางๆ ขาดองคความรูความเขาใจเก่ียวกบัการทองเท่ียว

รูปแบบน้ี สงผลใหไมมีรูปแบบการดําเนินการประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด การใหขอมูลเก่ียวกับ                  

สถานที่ทองเที่ยวดานมืดที่เปนรูปธรรม รวมทั้งยังขาดบริษัทนําเที่ยวเฉพาะดานที่เชี่ยวชาญ เมื่อเปรียบเทียบ

กับการทองเที่ยวดานมืดในตางประเทศที่จะมีบริษัทนําเท่ียวท่ีมีการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดานมืด

โดยเฉพาะเจาะจง ดังน้ันแลวการทราบถึงความตองการ ความคาดหวังของนักทองเที่ยวในรูปแบบน้ี                     

จึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย รวมทั้งสามารถสรางรูปแบบ                          

ความแตกตางของตลาดการทองเที่ยวใหหลากหลายไดอีกดวยซึ่งถาหากไดรูความตองการ ความคาดหวัง

ของนักทองเท่ียวที่มีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทยแลวก็ยอมที่จะสามารถกําหนดแนวทาง                             



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 129

การวางแผนพัฒนาและกลยุทธซึ่งจะสงผลทางดานบวกตอธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทย

ซึ่งทํารายไดใหแกประเทศเปนอันดับตนๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2012) ที่ไดกลาวไววา       

การทําความเขาใจถึงรูปแบบพฤติกรรมความตองการและความคาดหวังของกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมายนั้น 

มีความสําคัญเปนอยางมากในการวางแผนกลยุทธและแผนงาน ดังนั้นผลจากงานวิจัยนี้ก็สามารถนําขอมูล                  

ทีไ่ดไปใชปรบัปรุงพฒันาแนวทางดานการตลาดเพือ่ตอบสนองความตองการนีไ้ด และอาจสงผลใหการทองเท่ียว

ดานมดืในประเทศไทยมโีอกาสประสบความสาํเร็จเทยีบเทากับตางประเทศ เน่ืองจากการทองเท่ียวรูปแบบน้ี

นับไดวาเปนกลุมท่ีมีรูปแบบการทองเท่ียวเชิงแนวคิดท่ีตองทําการตลาดเฉพาะกลุม เปนตลาดขนาดเล็ก                      

มีความจําเพาะเจาะจงสูงและมีศักยภาพในการใชจายคอนขางสูง รวมท้ังอาจสงผลดานบวกตอการตลาด    

การทองเที่ยวมวลรวมของประเทศไทยอีกดวย ดังน้ันผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาความคาดหวัง                     

ของนักทองเท่ียวชาวไทยทีม่ตีอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย  เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการตลาด

การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยท่ีมีแหลงทองเที่ยวดานมืดที่หลากหลาย นาสนใจ แตขาดการดําเนิน               

การตลาดเน่ืองจากอาจะเปนเพราะขาดขอมูลท่ีจําเปนดังเชน ขอมูลท่ีจะไดจากงานวิจัยน้ีและการทองเท่ียว     

รูปแบบน้ียังจะเปนการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติและเปนการเจาะกลุม

เปาหมายไดตรงจุด ในการที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 ดังนั้นแลวผลที่ไดจากงานวิจัยนี้อาจจะมีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวดานมืด (Dark Tourism)                

ในประเทศไทยใหเปนท่ีรูจกัอยางกวางขวางและประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิการตลาดกลุมนักทองเท่ียว

ที่สนใจแหลงทองเที่ยวดานมืด รวมทั้งผูสนใจการทองเที่ยวรูปแบบใหมนี้ดวย

วัตถุประสงค
 1. ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวดานมืดในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย

 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

 3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดใน

ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยว                

ชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

นิยามศัพท
 การทองเทีย่วดานมดื หมายถงึ การทองเทีย่วในแหลงสถานทีม่กีารเสยีชีวติของบุคคลเปนจาํนวนมาก

ไมวาจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การกอการราย การฆาตกรรม รวมท้ังอุบัตเหตุ หรือ                          

อาจเรียกไดวาเปนการทองเท่ียวยลโฉมความตายอนัรายแรงของคนจาํนวนมาก (Stone & Sharpley, 2008 ; 

Stone, 2010)
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สมมติฐานการวิจัย
 1. นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืด

ในประเทศไทยแตกตางกัน

 2. พฤติกรรมการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอ                              

การทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย” 

ทางดานตัวแปรตน ผูวิจัยไดอางอิงทฤษฏีมาจากแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค Kotler (2003, 283-286)           

และตัวแปรตามมาจากแนวคิดองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว Inpongphan (1997)                                        

โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้น้ี คอื นกัทองเท่ียวชาวไทยทีผ่านการทองเท่ียวดานมดืในประเทศไทย 

เน่ืองจากไมทราบขนาดของประชากรที่แทจริง ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับ                    

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 และใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเปนกลุม 

(Cluster Sampling Technique) โดยแบงกลุ มตามภูมิภาคของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ                                                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random                  

Sampling)  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง

 2. เครื่องมือและสถิติที่ใชในการวิจัย

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน                         

3  สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ Check List สวนที ่2 

พฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวดานมืด เปนแบบสอบถามแบบ Check List และ สวนท่ี 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 คาความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูทรงคุณวฒุ ิ3 ทาน ไดพจิารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาและโครงสรางของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้                           

ไดคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เทากบั 1 ซึง่คามาตรฐานทีย่อมรบั

ไดคือ 0.75 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
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   2.1.2  คาความนาเชื่อถือ (Reliability) แบบสอบถามที่ผานเกณฑการหาคาความเที่ยง

ตรงของเน้ือหาที่ไดคาเทากับ 1 ไดถูกนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ                  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 ชุด โดยไดคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถาม                 

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 พบวาสวนใหญนักทองเท่ียวชาวไทยเปนเพศหญิง จํานวน 239 คน                  

คดิเปนรอยละ 59.75 มอีายรุะหวาง 31-40 ป จาํนวน 144 คน คดิเปนรอยละ 36.00 มสีถานภาพโสด จาํนวน 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

         ขอมูลพฤตกิรรมการทองเทีย่วแหลงทองเทีย่วดานมืดของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวาส่ือออนไลน 

ทําใหนักทองเที่ยวสนใจทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 35.03 ความรู                   

ดานประวัติศาสตรเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการจากการทองเที่ยว จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 28.66  

สถานที่ ทองเที่ยวดานมืดที่สนใจคือ เสนทางรถไฟสายมรณะ จํานวน 228 คิดเปนรอยละ 20.66 นักทองเที่ยว

ชอบเดนิทางไปกลบั จาํนวน 152 คน คดิเปนรอยละ 38 ความใครรูเปนสิง่ทาํใหนกัทองเท่ียวตองการทองเท่ียว

แหลงทองเที่ยวดานมืด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25  เพื่อน/คนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจ                      

ทองเทีย่ว จาํนวน 127 คดิเปนรอยละ 31.75 และนกัทองเทีย่วชอบเดนิทางโดยรถยนตสวนตวั จาํนวน 220 คน 

คิดเปนรอยละ 55.00

 3.  ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย 

  ขอมูลความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวาความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทย               

ที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายไดพบวา                        

ดานที่คาเฉล่ียสูงสุดคือดานความปลอดภัย (คาเฉล่ียเทากับ 4.66) รองลงมา คือดานการประชาสัมพันธ                     

(คาเฉล่ียเทากบั 4.50) ดานการบรกิารตางๆ ในสถานที ่(คาเฉล่ียเทากบั 4.45) ดานรานอาหาร (คาเฉล่ียเทากบั 

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. การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการทองเท่ียวดานมืดใน

ประเทศไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ตารางที่ 1

ตารางการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

ในภาพรวม

 
t/F Sig.  

 0.051 0.959  
 3.292 0.006*  

 4.562 0.011*  
 1.617 0.154  

 5.189 0.000*  
 3.054 0.006*  

 4.101 0.001  
*  0.05 

 จากตารางที ่1 พบวา นกัทองเทีย่วชาวไทยทีม่อีาย ุ(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 มีความคาดหวังตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย                      

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

   

Sig. 
:    

- /  93.484 0.00* 
- /  76.500 0.01* 
-  80.487 0.96
-  90.036 0.83 
-  62.245 0.16 

:   
-  68.582 0.61 
-  98.793 0.00* 
-  46.102 0.70 
-  78.225 0.01* 
-  87.897 0.00* 
-  58.468 0.25 

:   
-  49.238 0.58 
-  82.622 0.00* 
-  75.945 0.02* 
-  96.850 0.00*
-  85.132 0.00* 
-  77.50 0.01* 
-  72.257 0.03* 
-  86.219 0.00* 
-  88.605 0.00* 

 306.506 0.00* 
 418.877 0.00* 

 355.778 0.00* 
 246.518 0.04* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 2 พบวาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวสวนใหญมีความสัมพันธกับความคาดหวังของ                 

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) สวนอนุสรณสนึามบิานนํา้เคม็ (2 = 86.219, Sig. = 0.002) ศาลทานทาวมหาพรหม                                 

(2 = 88.605, Sig. = 0.001)  จํานวนวันในการทองเท่ียว (2 = 306.506, Sig. = 0.000) เหตุผล                                          

ในการเดนิทางทองเท่ียว (2 = 418.877, Sig. = 0.000) ผูมสีวนรวมในการตดัสินใจทองเท่ียว (2 = 355.778,                  

Sig. = 0.000) และรูปแบบการเดินทางทองเที่ยว (2 = 246.518, Sig. = 0.000)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวางานวิจัยไทยท่ีเก่ียวกับการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย                     

เปนเรื่องที่ใหมและยังมีนอยมาก ผูวิจัยจึงอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยน้ีโดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยท่ี                

ใกลเคียงซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

 ความคาดหวงัของนกัทองเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอการทองเทีย่วดานมืดในประเทศไทยในภาพรวมอยูใน

ระดบัมากทีส่ดุ ใกลเคียงกบังานวจิยัของ Kantasaen (2004) ทีไ่ดศกึษาเร่ืองความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ของนักทองเท่ียวตอการจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมทางการทองเที่ยว: 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 นักทองเท่ียวท่ีสนใจในการทองเท่ียวดานมืดนั้นมีความคาดหวังในปจจัยดานการทองเท่ียวและ                    

ความพรอมในการบรกิารภาพรวมอยูในระดบัมากเน่ืองจากตองการขอมูลและรายละเอยีดเก่ียวกบัสถานท่ีทีม่าก

 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนาตางกัน 

มีความคาดหวังตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลอง

กบังานวจิยัของ Simsue (2004) ทีไ่ดศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการบริการทองเท่ียว

อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ศึกษาเฉพาะกรณี เกาะเสม็ด พ.ศ. 2546                         

พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีสถานภาพและภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการทองเท่ียว                   

อุทยานแหงชาติ เขาแหลมหญา-หมู  เกาะเสม็ด  จังหวัดระยอง  แตกตางกัน  และงานวิจัยของ                                                               

Chupateep (2004)   ที่ไดศึกษา เรื่องปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว                                                    

เชิงเกษตร  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา พบวานักทองเที่ยวท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน                         

มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรแตกตางกัน 
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 ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศ                     

สวนใหญมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Ruamsook (2006)                   

ที่ไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเที่ยว พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจในคุณภาพบริการ                  

ทางการทองเท่ียวในการพยากรณความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซ้ําของนักทองเท่ียวชาวไทยพบวา 

พฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับความต้ังใจ

กลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

สรุป
 นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญสนใจการทองเท่ียวดานมืดจากสื่อออนไลน ตองการทราบความรู                

ทางประวัติศาสตร สนใจทองเท่ียวเสนทางรถไฟสายมรณะ ทองเท่ียวแบบเดินทางไปกลับ ทองเท่ียวเพราะ

ความใครรู  เพื่อนและคนรูใจมีสวนรวมในการตัดสินใจทองเที่ยว และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง                     

ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความปลอดภัย มาเปนอันแรก สวนดานกิจกรรมมาเปนอันดับ

สดุทาย นอกจากนีน้กัทองเทีย่วชาวไทยท่ีมอีาย ุสถานภาพ อาชพี รายไดเฉลีย่ตอเดือน และภมูลิาํเนา ตางกนั      

มีความคาดหวังตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ี                     

ความคาดหวังและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวดานมืดในประเทศสวนใหญ                        

มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.05

 จากผลการวิจัย เรื่องความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวดานมืดใน

ประเทศไทย สามารถสรุปขอเสนอแนะรายดานไดดังนี้

 1. ดานการประชาสมัพันธแหลงทองเทีย่วดานมดืควรมีการประชาสัมพันธขอมูลสถานทีท่องเทีย่ว

ใหมากกวานี้ พรอมทั้งควรมีบริการการเขาถึงขอมูลของสถานที่อยางเปนจริง

 2. ดานการบริการตางๆ ในสถานท่ีแหลงทองเท่ียวดานมดืควรเตรียมบริการการใหขอมูลในสถานที่

ทองเที่ยวกับนักทองเที่ยว และการบริการตางๆ ในสถานที่ทองเที่ยวควรระบุราคาไวอยางชัดเจน

 3. ดานการเขาถึงสถานที่ แหลงทองเที่ยวดานมืดควรมีการบริหารจัดการเร่ืองการเขาถึงสถานท่ี

ทองเที่ยวใหไดงายขึ้น และควรมีปายบอกทางในการเขาถึงอยางชัดเจน

 4. ดานท่ีพักแหลงทองเที่ยวดานมืดควรจัดใหมีทีพักท่ีราคาสมเหตุสมผล และที่พักควรมี                            

ความสะอาดและปลอดภัย

 5. ดานความปลอดภัย แหลงทองเที่ยวดานมืดควรใหความสําคัญดานความปลอดภัยในสถานที่

กับนักทองเที่ยว และมีการแจงเตือนจุดอันตรายหรือเสี่ยงภัย

 6. ดานกิจกรรมแหลงทองเท่ียวดานมืดควรจัดกิจกรรมบอกเลาเร่ืองราวแหลงทองเท่ียวโดย                           

คนทองถิ่น และกิจกรรมบอกเลาถึงความตาย ความทรมาน สิ่งลี้ลับ ปริศนาและความอาถรรพ
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 7. ดานรานอาหาร แหลงทองเทีย่วดานมดืควรจดัใหมรีานอาหารบริการนกัทองเทีย่วอยางพอเพยีง 

และอาหาร เครื่องดื่มความเนนความสะอาดและอรอย

 8. ดานสถานที่จําหนายของที่ระลึก แหลงทองเที่ยวดานมืดควรควบคุมรานที่จําหนายของที่ระลึก

ใหขายในราคาเหมาะสม และของที่ระลึกควรสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ  

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้

 1. ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่สนใจทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวดานมืด                               

ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สนใจ                  

ทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวดานมืดในประเทศไทย

 2. ศึกษาความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอการทองเท่ียวดานมืดในประเทศไทย                          

ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ
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