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บทคัดย่ อ
การจัดทาโครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตส์ Gen Y Youtuber มีวตั ถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยผ่านช่องทาง Youtube ให้แก่บริ ษทั CK41 ทัวร์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1.กาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ one day trip ในวันวิสาขบูชา ซึ่ งประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว
แบบวิถีไทยรวม 6 สถานที่ได้แก่ ศาลหลักเมือง วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์มิวเซียม
สยาม ตลาดพลู วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ และวัดประดู่ฉิมพลี 2.จัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยกาหนด
วิธีการเดินทางทางเรื อและรถสามล้อ (รถตุก๊ ตุก๊ ) จัดทากิจกรรมการท่องเที่ยว 3.สร้างช่อง Youtube โดย
โปรโมทคลิปวีดิโอชื่ อว่า “ท่องเที่ยววิถีไทย By Gen Y Youtuber’’
โครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ให้แก่ บริ ษทั CK41 ทัวร์ และเป็ นการเปิ ดเส้นทางใหม่ให้แก่บริ ษทั รวมทั้งยังเป็ นตัวเลือกให้แก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

คาสาคัญ : ท่องเที่ยว วิถีไทย Gen Y
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Abstract
The Gen Y YouTuber Thai-style tourism project is intended to promote the Thai way of traveling
through YouTube channel to CK41 Tour, with the following steps: 1.Set a one day trip route on
Visakha Bucha Day. Which consists of 6 traditional Thai tourist attractions including City Pillar
Shrine, Wat Arun, Rachawararam Ratchaworawihan, Museum Siam Museum, Talat Phlu, Pak Nam
Temple, Phasi Charoen And Pradu Chimphli Temple; 2.Create a travel program by determining the
way to travel by boat and 3 wheel motorbike (tuk tuk), arrange tourism activities; 3.Create a
YouTuber channel by promoting a video clip called Thai way of travel by Gen Y YouTuber.
The Gen Y YouTuber's Thai-style tourism structure can help reduce advertising costs for CK41
Tour Company and open a new route for the company. As well as being an option for a diverse group
of tourists.
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางที่นกั ท่องเที่ยวต้องการมาเป็ นอันดับต้นๆเนื่องจากมีสถานที่งดงาม
และมีค่าครองชีพที่ถูก อาหารเลิศรส อีกทั้งคนไทยยังเป็ นมิตร นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ววัฒนธรรม
และประเพณี ข องไทยยัง งดงามและเป็ นที่ น่า ดึ ง ดู ดของชาวต่ า งชาติ การท่ องเที่ ย ววิถี ไ ทยเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้มีการนาเสนออัตลักษณ์ความเป็ นไทยผ่านการเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ การใช้วิถีไทยจึงเป็ น
จุ ดเด่ นทางการตลาดการท่องเที่ ย วที่ จะท าให้ป ระเทศไทยมี ค วามแตกต่า งจากประเทศอื่นดึ งดู ดให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นและส่ งเสริ มพัฒนาการท่องเที่ยว
ปั จจุบนั บริ ษทั CK41 ทัวร์ เป็ นบริ ษทั นาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (Inbound Outbound
Tour) ทั้งนี้บริ ษทั ได้ทาการตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็ นหลักโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั จะ
เป็ นโซนฝั่งเอเชี ยและยุโรป โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาว่าการจัดทาโครงงานการท่องเที่ยววิถีไทยแบบ
One Day Trip ในวันวิสาขบูชาซึ่ งประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวรวม 6 สถานที่ ได้แก่ ศาลหลักเมือง
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์มิวเซี ยมสยาม ตลาดพลู วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ และวัด
ประดู่ฉิมพลี โดยการศึกษาข้อมูลและสารวจเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวเนื่ องจาก กรุ งเทพมหานครมี
ลักษณะเป็ นเมื องศูนย์กลางที่ รวมเอาความเจริ ญและระบบขนส่ งต่างๆ ไว้ในที่เดี ยว เป็ นเมืองใหญ่ที่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่งบประมาณน้อยไปจนถึงระดับที่จ่ายได้ไม่อ้ นั อีก
หนึ่ งกิ จ กรรมวัน ส าคัญ ทางศาสนา คื อ การไหว้พ ระเข้า วัด ท าบุ ญ วัด ที่ อ ยู่ใ กล้ก รุ ง เทพฯเป็ นวัด
คู่บา้ นคู่เมืองของคนไทยมีศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่งดงาม สามารถใช้เวลาการเดินทางไปแต่ละ
สถานที่2-3 ชัว่ โมง ย่านอาหารในกรุ งเทพมีความหลากหลาย อาหารเลิศรสราคาถูก สัมผัสบรรยากาศ
การกินแบบวิถีไทย ย่านสตรี ทฟู้ ดจนถึงระดับมิชลินสตาร์ โดยจะจัดการ promote ทางสื่ อออนไลน์ผา่ น
ช่องทาง YouTube เนื่องจากสื่ อออนไลน์ในยุคปัจจุบนั มีอิทธิ พลบนโลกโซเชียล สื่ อออนไลน์เป็ นส่ วน
หนึ่งของกลยุธน์ทางการตลาดที่เปิ ดธุ รกิ จให้ได้ลูกค้าใหม่หลากหลายทัว่ มุมโลกเป็ นอีกโอกาสในการ
เข้าถึ งและดึ งดูดความสนใจผูบ้ ริ โภคจานวนมากได้ง่ายรวดเร็ ว ในแบบงบประมาณโฆษณาไม่บาน
ปลาย ซึ่ง 6 สถานที่ท่องเที่ยว ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษามาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและถูกจัดอันดับให้
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เป็ นสถานที่ที่ตอ้ งมาเยือน ตั้งอยูใ่ นเมืองหลวง สถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่ กล้กนั ประหยัดเวลาในการเดินทาง
นัก ท่องเที่ ย วจะได้ม าท ากิ จกรรม เวียนเที ยนในวันวิส าขบูชา ซึ่ งเป็ นวันส าคัญสากลของโลก คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้นาเสนอโครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตส์ Gen Y Youtuber สามารถเพิ่มช่องการจัดจาหน่าย
เส้นทางภายในประเทศไทยให้แก่บริ ษทั CK41ทัวร์ และเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้ตรงตามความ
ต้องการแก่นกั ท่องเที่ยว
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อจัดทาเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทย แบบ One Day Trip ผ่านช่องทาง Youtube ให้แก่
บริ ษทั CK 41 ทัวร์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านสถานที่
1.3.1.1 ศาลหลักเมือง กรุ งเทพมหานคร
1.3.1.2 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
1.3.1.3 พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม
1.3.1.4 ตลาดพลู
1.3.1.5 วัดปากน้ า ภาษีเจริ ญ
1.3.1.6 วัดประดู่ฉิมพลี
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
13.2.1 ผูจ้ ดั การแผนกสารองที่นงั่ และบัตรโดยสาร บริ ษทั CK41ทัวร์
และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ บริ ษทั CK41ทัวร์
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา คือ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 – 29 เมษายน พ.ศ. 2562
1.3.4 ขอบเขตด้านข้อมูล ได้แก่
1.3.4.1 www.mots.go.th
1.3.4.2 thai.tourismthailand.org
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1.3.4.3 m.museumsiam.org
1.3.4.4 www.CK41tours.net/
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1บริ ษทั CK41 ทัวร์ สามารถเพิ่มช่ องทางการตลาดและผลกาไรที่มากขึ้น เป็ นการเปิ ดเส้นทาง
ใหม่ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่หลากหลาย

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงาน เรื่ อง ท่องเที่ย ววิถีไทยสไตล์ “Gen Y Youtuber” คณะผูจ้ ดั ทาได้
ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
2.2 แนวคิดรู ปแบบของธุ รกิจนาเที่ยว
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับ Gen Y
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
2.1 แนวคิดทฤษฎีการประชาสั มพันธ์
2.1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัม พันธ์ (Public Relations) นัก วิช าการหลายท่ า นได้ใ ห้ค าจ ากัดความของ
ประชาสัมพันธ์ไว้แตกต่างกัน ดังนี้
วิจิตร อาวะกุล (2541, หน้า 19) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นกระบวนการสื่ อสารสถาบัน
องค์การ หน่ วยงานกับประชาชนหรื อสังคม เพื่อเป็ นการพัฒนาเสริ มสร้างฟื้ นฟู ธารงรักษาภาพพจน์
สัมพันธ์อนั ดี ให้ได้รับการสนับสนุนรักใคร่ นับถือ ยกย่อง เลื่อมใสศรัทธา
เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 10) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่ อสารของ
องค์กรกับชุ มชุ นต่างๆ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือภาพลักษณ์ ความรู้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
และแก้ไขข้อผดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
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การประชาสัมพันธ์ไว้ดงั นี้ การประชาสัมพันธ์มีความสาคัญอย่างยิ่ง และก่อประโยชน์สาหรับ
การดาเนินงานของหน่วยงาน เพราะการประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนินงานเผลแพร่ ผลงานกิจกรรม และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ บุคคลเป้ าหมาย และประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบซึ่ งเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กบั หน่วยงาน
พรทิพ ย์ พิ มพ์สิ นธุ์ (2540, หน้า 33) ได้ให้ความหมายการประชาสัมพันธ์ คือ การปฏิ บตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการของการการสื่ อสารที่ได้กาหนดไว้ เพื่อการส่ งเสริ มความเข้าใจอันถูกต้อง
ตรงตรงกัน ในอัน ที่ จ ะสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา และความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถาบันกับ ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย โดยเป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว
จากแนวคิดของการประชาสัมพันธ์ ที่ผวู้ จิ ยั ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การประชาสัมพันธ์
คือ กระวนการในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันของหน่วยงาน องค์การ กับกลุม้
เป้ าหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับ ร่ วมมือ และสนับสนุน ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่ ความพยายามที่จะบรรลุ
เป้ าหมายที่หน่วยงานได้วางไว้โดยราบรื่ น
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ มีความหมายในทางแสดงออกให้เห็นถึงจุดหมายของกิจกรรมที่มีลกั ษณะอันชัด
แจ้ง และแสดงให้เห็นถึงผลงานที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย
จึงต้องมีการจาแนกรายละเอียดของวัตถุประสงค์ออกไปในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานลุล่วง
ตามความมุ่งหมาย
ดังที่ กัญญา วงษ์ศิริ (2540, หน้า 35) ได้ให้วตั ถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างค่านิยม คือ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มชน วิธีหนึ่งที่จะทาให้บรรลุความ
มุ่งหมายนั้นได้ ก็คือการสร้างความนิยมชมชอบโดยการแสดงให้ประชาชน เห็นถึงคุณงาม
ความดี การเผยแพร่ ให้รู้ช้ ีแจ้งให้เข้าใจ ให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเกิดความผูกพัน
ทางใจ การสร้างค่านิยมนี้มีวิธีการปฏิบตั ิได้หลายทางที่สาคัญ คือ การก่อให้เกิดและรักษา
ไว้ซ่ ึ งค่านิยม และความสนใจตลอดไป กิจกรรมในการนี้ จึงมุ่งไปในสิ่ งที่ประชาชนพึง
พอใจ
2. เพื่อป้ องกันชื่อเสี ยงมิให้เสื่ อมเสี ย หรื อกล่าวได้วา่ เป็ นการสร้างภาพพจน์ที่ดี ให้ประชาชน
เกิดความนิยมชมชอบ
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3. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเรี ยกร้องความร่ วมมือการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่การ
โฆษณาสิ นค้าหรื อการโฆษณาชวนเชื่อ หากเป็ นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนพื้นฐาน
ของความจริ งและชอบธรรม
4. เพื่อช่วยในการขยายและการตลาดเป็ นการปูพ้ืนค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้เกิดหน่วยงาน
เมื่อประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังข่าวสาร การโฆษณาสิ นค้า
หรื อบริ การต่างๆ ซึ่ งเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดความต้องการอยากได้และตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
2.1.3 คุณลักษณะของการประชาสัมพันธ์
ลักษณา สตะเวทิน (2542, หน้า 14) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของ การประชาสัมพันธ์วา่ การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนิ นกิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์จึงมีคุณลักษณะของกิจกรรม ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two - way Communication) คือ เป็ นการ
เผยแพร่ ข่าวสารและความคิดเห็นจากองค์การไปสู่ ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นและ
ประชามติจากประชาชนที่สะท้อนกลับมา เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานให้เกิดความพึง
พอใจทั้งสองฝ่ าย คือ ทั้งองค์การและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
2. การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ โดยตั้งอยูบ่ นหลักของความเป็ นจริ ง
เพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบตั ิโดยสมัครใจ
3. การประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
หวังผลระยะยาว
เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและให้ความไว้วางใจแก่องค์การตลอดไป ซึ่งจะทาให้
องค์การดาเนินการอยูไ่ ด้
4. การประชาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรมที่มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบมี การวางแผนก่อนการ
ดาเนินงาน และมีการประเมินผลหลังจากดาเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ
เหล่านั้นบรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
2.2 แนวคิดรู ปแบบของธุรกิจนาเทีย่ ว
2.2.1 ความเป็ นมาของธุ รกิจการท่องเที่ยว
พิศมัย จัตุรัส (2546,น.48) กล่าวว่าโธมัส คุ ก (Thomas Cook) ชาวอังกฤษเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ด
ความคิดเกี่ยวกับธุ รกิจการท่องเที่ยวจากการจัดการเดินทางเป็ นกลุ่มเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2384 โดยการ
เช่าเหมาขบวนรถไฟแบบไป-กลับ (Round trip) เพื่อเข้าร่ วมการประชุมต่อต้านสิ่ งมอมเมา (Temperance
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Convention) จากนั้นก็ได้ประกอบธุ รกิ จการท่องเที่ยวอย่างจริ งจังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยริ เริ่ มระบบการรับเงิ นค่าในหน้าจากการขายบริ การท่องเที่ยวรวมทั้งการออกคูปองใช้แทนเงินสด
ระหว่างการเดินทางซึ่ งเป็ นต้นกาเนิดของเช็คเดินทาง (Traveler’ cheque)
2.2.2 ความหมายของธุ รกิจนาเที่ยว
ธุ รกิ จการนาเที่ยวหมายถึ งการประกอบธุ รกิ จขายบริ การเพื่ออานวยความสะดวกในการเดิ น
ทางการสารองที่ พกั อาหารการนาชมสถานที่ท่องเที่ยวและบริ การอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับผูป้ ระกอบการ
(Tour Operator) อาจขายบริ การท่องเที่ยว (Travel Product) ให้แก่นกั ท่องเที่ยวโดยตรงหรื อขายผ่าน
ตัวแทนธุ รกิจนาเที่ยว (Travel Agent) ก็ได้สาหรับในประเทศไทยนั้นการประกอบธุ รกิจมีลกั ษณะการ
ผสมผสานระหว่างผูป้ ระกอบการกับตัวแทนธุ รกิจท่องเที่ยวเรี ยกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์พ.ศ. 2535 ว่า “ธุ รกิจนาเที่ยว” ซึ่ งมีคาจากัดความมาตรา 3 ว่า “การประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการ
จัดหรื อการให้บริ การหรื อการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางสถานที่พกั อาหาร ทัศนาจรและ
มัคคุเทศก์ให้แก่นกั ท่องเที่ยว”
นภาพร กะออน (2553) กล่าวว่าธุ รกิจนาเที่ยวตามความในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายของธุ รกิจนาเที่ยวไว้วา่ ”ธุรกิจเกี่ยวกับการนานักท่องเที่ยวเดินทาง
ไปท่องเที่ยวหรื อเดิ นทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยจัดให้มีบริ การหรื ออานวยความสะดวกอย่างใด
อย่า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่า งอัน ได้แก่ สถานที่ พ กั อาหาร มัค คุ เ ทศก์ห รื อบริ ก ารอื่ นตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงทั้งนี้ ธุรกิ จนาเที่ ยวจะมุ่งเน้นการนาเที่ยวในเชิ งธุ รกิ จมีการดาเนิ นการเป็ นกิ จการโดยมี
ผลตอบแทนในการดาเนินงานทางบริ ษทั นาเที่ยวอาจดาเนินการจัดบริ การด้านต่างๆในการเดินทางหรื อ
จัด น าเที่ ย วเองหรื อ อาจเป็ นตัว กลางหรื อ ตัว แทนให้บ ริ ก ารระหว่า งนัก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกับ สถานที่
ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน
2.2.3 ประเภทของการจัดนาเที่ยว
2.2.3.1 การจัดนาเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour)
พิทยะ ศรี วฒั นสาร (2553) กล่ าวว่าเป็ นการจัดนาเที่ยวที่นาชาวไทยและชาวต่างประเทศเดิ น
ทางเข้า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยโดยบริ ษ ทั นาเที่ ย วของประเทศนั้นนั้นติ ดต่ อผ่า นสาขาประจ า
ประเทศไทยหรื อบริ ษทั นาเที่ยวไทยบริ ษทั นาเที่ยวไทยทาหน้าที่เป็ นตัวแทนการจัดการท่องเที่ยวติดต่อ
ที่พกั ภัตตาคารและยานพาหนะตลอดจนจัดหามัคคุเทศก์หรื อผูต้ ิดตามทัวร์การจัดนาเที่ยวอาจจะเป็ นเช้า
ไป-เย็นกลับ หรื อจัดในช่ วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์หรื อจัดตามเทศกาลงานประเพณี ต่างๆการจัดนาเที่ยว
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ส่ วนใหญ่ไม่นิยมใช้รถโค้ช บางรายการที่เป็ นระยะทางไกลอาจจะจัดโดยเครื่ องบินไปกลับและใช้หลุด
โค้ชตามเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว ทาให้ไม่เสี ยเวลาเดิ นทางแต่ราคาค่าบริ การจะแปลงขึ้นนอกจากนี้
อาจจะเป็ นแพ็คเก็จทัวร์ โดยได้รับความร่ วมมือจากโรงแรมต่างๆปั จจุบนั บริ ษทั นาเที่ยวถ่ายที่จดั การ
ท่องเที่ยวประเภทนี้ มากมายทาให้มีการแข่งขันกันสู งในด้านการจัดการและหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
เป็ นจุดขาย
สรุ ป ได้ว่า การจัด น าเที่ ย วในประเทศเป็ นการจัด น าเที่ ย วให้นัก ท่ อ งเที่ ย วในประเทศและ
นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศมี ถ่ิ น พ านัก อยู่ใ นประเทศได้ท่ อ งเที่ ย วตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆและ
ภายในประเทศโดยบริ ษทั นาเที่ยวจะเป็ นผูจ้ ดั การท่องเที่ยวทั้งหมดนับตั้งแต่การจัดรายการมีการนาเที่ยว
ติดต่อที่พกั ร้านอาหารและยานพาหนะตลอดจนมัคคุเทศก์การจัดนาเที่ยวอาจจะเป็ นลักษณะไปเช้าหรื อ
เย็นกลับหรื อจัดในช่ วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์หรื อเป็ นการจัดตามเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆส่ วนใหญ่นิยม
จัดนาเที่ยวโดยรถโค้ชหรื ออาจจะนาเที่ยวโดยรถตูห้ รื อรถส่ วนตัว
2.2.3.2 การท่องเที่ยวขาเข้า (inbound tourism)
พิทยะ ศรี วฒั นสาร (2553) กล่ าวว่าการเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวของบุคคลที่มิได้มีถ่ินพานัก
ถาวรในประเทศนั้นเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติมาเลเซี ยหรื อนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติอื่นที่มีถ่ินทานัก
ในประเทศมาเลยเซี ยเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย
จัด เป็ นนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้า มาในประเทศไทยและประเทศไทยจัด เป็ นประเทศที่ ไ ด้รั บ
นัก ท่องเที่ ย วหรื อเป็ นแหล่ งจุ ดหมายไปทางของนักท่ องเที่ ยวการท่ องเที่ ยวภายในประเทศเป็ นการ
ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศการท่องเที่ยวลักษณะนี้ จะต้องมีส่ิ งจูงใจหลายอย่างเช่ น
ความสวยงามของภูมิประเทศ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความปลอดภัยตลอดจนการโฆษณา
หรื อไม่สิ่งจูงใจโดยเฉพาะของสถานที่น้ นั เช่ นหลักฐานทางปลอดดีสาดหรื อศิลปะวัฒนธรรมประจา
ท้องถิ่ น บริ ษ ทั นาเที่ ย วไทยท าหน้า ที่ เ ป็ นตัว แทนจัด การท่ องเที่ ย วภาคพื้ นดิ นให้ก ับ บริ ษ ัท น าเที่ ย ว
ต่างประเทศ
สรุ ปได้ว่า การจัดนาเที่ ย วประเภทนี้ บริ ษทั นาเที่ย วไทยจะจัดการท่องเที่ ยวให้ข ณะที่ อยู่ใ น
ประเทศไทยโดยจัดหายานพาหนะรับส่ งสนามบินโรงแรมและพานักท่องเที่ยวต่างประเทศไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆติดต่อที่พกั ตามแหล่งท่องเที่ยวและจัดการเรื่ องอาหารให้มีความหลากหลายตลอดเวลาที่
อยู่ในประเทศไทยและจัดมัคคุเทศก์ให้ร่วมเดินทางไปกับคณะตลอดจนการพาไปซื้ อของที่ระลึกหรื อ
ส่ วนรายการท่องเที่ยวจะเป็ นไปตามกาหนดที่ตกลงกันไว้สิ่งสาคัญของบริ ษทั นาเที่ยวที่จดั ท่องเที่ยว
ประเภทนี้ จะต้องคานึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพในการจัดการและมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพต้องสามารถพูดภาษา
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ของนักท่องเที่ยวหรื อภาษากลางที่สามารถสื่ อสารกับน้องเที่ยวได้เป็ นอย่างดีและมีความรู้กว้างขวาง
เกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือให้กบั นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
2.2.3.3 การจัดนาเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tour)
พิ ท ยะ ศรี ว ฒ
ั นสาร (2553) เป็ นการจัด น าเที่ ย วที่ น านัก ท่ อ งเที่ ย วไทยออกท่ อ งเที่ ย วยัง
ต่างประเทศบริ ษทั นาเที่ยวไทยจะติดต่อหรื อบริ การท่องเที่ยวผ่านบริ ษทั นาเที่ยวต่างประเทศซึ่ งจัดเป็ น
ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้กบั บริ ษทั นาเที่ยวไทยและจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดนาเที่ยว
ให้กบั นักท่องเที่ยวถ่ายขณะที่ท่องเที่ยวอยูต่ ่างประเทศบริ ษทั นาเที่ยวไทยอาจจะติดต่อกับบริ ษทั นาเที่ยว
ประเภทนั้นโดยตรงหรื ออาจจะติ ดต่ อผ่านตัวแทนการท่ องเที่ย วที่บ ริ ษทั นาเที่ย วไทยใช้บริ การเป็ น
ประจาให้ทาหน้าที่จดั นาเที่ยวให้กบั บริ ษทั นาเที่ยวของตนเช่น บริ ษทั นาเที่ยว A ในประเทศไทยให้นา
บริ ษทั นาเที่ยว B ในประเทศอังกฤษเป็ นตัวแทนจัดนาเที่ยวไปยังประเทศสเปนหรื อโปรตุเกสเป็ นต้น
สาหรับบางประเทศ ที่บริ ษทั นาเที่ยวมีเจ้าของเป็ นคนไทยบริ ษทั นาเที่ยวก็จะติดต่อโดยตรงซึ่ งจะเป็ น
ผูต้ ิ ด ตามเป็ นคนไทยแล้วท าหน้า ที่ เ ป็ นมัค คุ เ ทศก์ใ นขณะเดี ย วกันการจัดท าเกี่ ย วกับ การท่ องเที่ ย ว
ประเภทนี้ บริ ษทั นาเที่ยวไทยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในด้านการตลาดการส่ งเสริ มการหายการขายและการ
จัดยานพาหนะจนถึงต้นทางและไปยังจุดหมายไปทาง
สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวต่างประเทศเป็ นการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างไปจากประเทศของตน
และต้องผ่านกระบวนการระหว่างประเทศหลายอย่างเช่น ศุลากากรด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นต้น โดย
ใช้ภาษาต่างประเทศและอาจจะมีมคั คุเทศก์เป็ นผูน้ าการท่องเที่ยวต่างประเทศนี้ขนาดของประเทศเป็ น
สาคัญเช่น ประเทศที่มีขนาดใหญ่มกั จะมีสิ่งดูนกั ท่องเที่ยวมากเพราะมีโอกาสที่จะมีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่ งอื่นๆรายอย่างมากกว่าประเทศขนาดเล็กแต่บางครั้งการที่จะต้องเดินทางไกลก็อาจเป็ น
อุปสรรคหรื อทาให้นกั ท่องเที่ยวหมดความสนใจหรื อมีความสนใจน้อยลงก็ได้
2.3 แนวคิดมัคคุเทศก์
2.3.1 ความหมายมัคคุเทศก์
คาว่า “มัคคุเทศก์” มีผใู ้ ห้คาจากัดความไว้มากมายแต่ในส่ วนของผูเ้ ขียนขอแบ่งความหมายของ
คาว่ามัค คุ เทศก์ไ ว้สองลัก ษณะ คือ ความหมายตามนิ ย ามศัพท์ก ับความหมายตามกฎหมาย (กุล วรา
สุ วรรณพิมล,2548)
ความหมายของคาว่ามัคคุเทศก์ตามศัพท์ในราชบัณฑิตยสถาน (2525,หน้า 626) ให้ความหมาย
คาว่ามัคคุเทศก์วา่ หมายถึงผูน้ าทาง ผูช้ ้ ีทาง ผูบ้ อกทาง
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ความหมายของคาว่ามัคคุเทศก์ในเชิงตามกฏหมายตามความหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551 มาตราที่4 ได้กล่าวไว้วา่ กูเทศหมายถึงผูใ้ ห้บริ การเป็ นปกติธุระในการนา
นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆโดยให้บริ การเกี่ยวกับคาแนะนาและความรู้ดา้ นต่างๆแก่นกั ท่องเที่ยว
ทั้ง นี้ ห ากจะมองในแง่ มุ ม ของกฎหมายเราจะใช้ค าว่า ผูน้ าเที่ ย วแทนค าว่า มัค คุ เ ทศก์ ไ ม่ ไ ด้
เนื่ องจากในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551 มาตราที่4 และได้ระบุความหมาย
ของคาว่าผูน้ าเที่ยวแยกมาต่างหากได้ชดั เจนว่า หมายถึงผูร้ ับผิดชอบในการดูแลและอานวยความสะดวก
แก่นกั ท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศดังนั้นมัคคุเทศก์กบั ผูน้ าเที่ยวจึงไม่ใช่คนคน
เดี ยวกันหากแต่จะทาหน้าที่คล้ายๆกันคือ มัคคุเทศก์จะทาหน้าที่บรรยายให้ความรู้นาเที่ยวในประเทศ
ส่ วนผูน้ าเที่ยวจะทาหน้าที่อานวยความสะดวกและนานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ
ดังนั้นความหมายข้างต้นการนานักท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆโดยไม่ได้ให้ความรู้จึงยังไม่สามารถ
เรี ยกว่ามัคคุเทศก์ได้อย่างเช่น ผูร้ ับส่ งนักท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมอย่างเดียวเราเรี ยกว่า
บุคคลผูน้ ้ ี ว่า Transfer Personel หรื อ Transfer Man แต่ถ้าทาหน้าทีความรู้ ในระหว่างการรับส่ ง
นักท่องเที่ยวด้วยก็สามารถเรี ยกว่าเป็ น Transfer Guide ได้ ส่ วนการแนะนาสถานที่ของบุคคลที่อยูใ่ น
ท้องถิ่ นรวมทั้ง การพาญาติ มิ ตรไปเที่ ย วเพราะชอบพอกัน เป็ นการส่ วนตัวจะไม่ ส ามารถได้ว่า เป็ น
มัคคุเทศก์ได้
นอกจากนี้ คาว่ามัคคุ เทศก์ก็ยงั มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า Courier ซึ่ งหมายถึง ผูท้ ี่ได้รับ
ค่าตอบแทนเพื่อที่จะชี้นาหรื อนาทาให้กลุ่มนักท่องเที่ยวส่ วนคาในภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์มีความหมาย
ตรงกับคาว่า Guide หรื อ Tour Guide แต่โดยปกติแล้วทั้งสามคาใช้ความหมายมัคคุเทศก์ที่ทาหน้าที่ชม
สถานที่ต่างๆส่ วนคาว่า Courier หรื อ Tour Leader จะใช้กบั ผูท้ ี่คอยอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
ในด้านการนาเที่ยวการพักโรงแรมและการเดินทางซึ่ งในปั จจุบนั คาทั้งหมดดังกล่าวสามารถใช้แทนกัน
ได้ในหลายโอกาส เนื่ องจากมัคคุ เทศก์ในปั จจุบนั ทาหน้าที่เป็ นผูน้ าเที่ยวและเป็ นทางผูอ้ านวยความ
สะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวด้านการพักแรม ด้านการรับประทานอาหารและด้านการเดินทางและด้านอื่นๆ
ด้วย
ในบางครั้งเราก็ควรแยกความหมายและหน้าที่ระหว่างคาว่ามัคคุเทศก์กบั คาว่าหัวหน้าทัวร์ ออก
จากกันให้ชดั เจนเนื่ องมาจากในหลายประเทศมีกฎหมายกาหนดให้ผทู้ ี่ทาหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์ตอ้ งเป็ น
คนสัญชาติของตนเท่านั้นเช่นเดียวกับประเทศไทยที่อาชีพมัคคุเทศก์ยงั เป็ นอาชีพสงวนซึ่ งถ้านาคาสอง
คานี้มาใช้แทนการอาจทาให้เกิ ดความสลับสับสนได้เนื่ องจากมัคคุเทศก์มาเป็ นคนท้องถิ่นหรื อคนที่มี
สัญชาติในประเทศนั้นๆ สามารถพูดภาษาของนักท่องเที่ยวหรื อสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจหรื อ
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สามารถสื่ อสารกับหัวหน้าทัวร์ แล้วหัวหน้าทัวร์ ก็จะนาไปแปลความหมายให้นกั ท่องเที่ยวของตนให้
เข้าใจอีกทอดหนึ่งได้เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและบรรยายเล่าเรื่ องราวต่างๆของท้องถิ่นที่ตน
นาเที่ยวอยูไ่ ด้ งานของมัคคุ เทศก์จึงเน้นหลักอยู่ที่การให้ความรู้ในเรื่ องต่างๆส่ วนงานของหัวหน้าทัวร์
จะเน้นเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเดินทางของนักท่องเที่ยวและเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว
เดินทางตั้งแต่เริ่ มต้นจนเดิ นทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เป็ นผูป้ ระสานกับสถานที่เกี่ยวข้องในขณะ
เดิ นทางต้องรับผิดชอบงานเกื อบตลอด 24 ชัว่ โมงและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนจะขอยกตัวอย่างให้เห็น
ความแตกต่ า งระหว่า งคนที่ ท าหน้า ที่ ม ัค คุ เทศก์ ก ับ คนที่ เป็ นหัวหน้า ทัวร์ ใ นกรณี ที่ จดั นาเที่ ย วแบบ
Outbound สมมุติว่าคนไทยไปเที่ยวประเทศจีนผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ น Tour Leader คือผูท้ ี่เป็ นตัวแทนของ
บริ ษทั นาเที่ยวไทยนานักท่องเที่ยวคนไทยไปยังประเทศจีนเมื่อถึ งยังประเทศจีนผูท้ ี่จะทาหน้าที่เป็ น
มัคคุเทศก์ก็คือตัวแทนของบริ ษทั นาเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งก็คือมัคคุเทศก์คนจีนที่สามารถพูดไทยได้มี
บัตรนกเทศในการนาเที่ยวที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของที่รับรองหรื อเราเรี ยกว่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
(Local Guide)มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่นาเที่ยวคนไทยไปในประเทศจีนนี้ โดยส่ วนมากแล้วสามารถนาเที่ยว
เป็ นภาษาไทยได้เนื่ องจากอาจเป็ นคนไทยที่ประกอบวิชาชีพหรื อมีครอบครัวกับคนจีนหรื ออาจเป็ นคน
สัญชาติ จีนที่ ฝึกพูดภาษาไทยเพื่อประกอบวิชาชี พมัค คุ เทศก์โดยเฉพาะส่ วนในการจัดนาเที่ย วแบบ
Inbound คือมีลกั ษณะตรงข้ามกันคนที่นาคณะเที่ยวทัวร์ หรื อเรี ยกว่าหัวหน้าทัวร์ จะเป็ นตัวแทนของ
บริ ษทั นาเที่ยวในต่างประเทศเป็ นคนสัญชาติเดียวกับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทยผูท้ ี่จะทาหน้าที่
นาเที่ ย วก็ คือมัค คุ เทศก์เป็ นคนไทยที่ ส ามารถสื่ อสารภาษาของนักท่ องเที่ ย วได้ซ่ ึ ง หัวหน้า ทัวร์ และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเรี ยกมัคคุเทศก์คนไทยนิวา่ มัคคุเทศก์หรื อมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนัน่ เอง
อย่า งไรก็ ต ามคนที่ เ ป็ นหัว หน้า ทัว ร์ ถึ ง แม้จ ะมี ห น้า ที่ ห ลัก ในการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวแต่ก็ควรมีความรู ้เกี่ ยวกับประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะได้อธิ บายให้นกั ท่องเที่ยวทราบข้อมูล
ต่างๆขณะเดินทางเพราะบางประเทศในระหว่างการเดินทางบางช่วงจะไม่มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นติดไปกับ
รถ นอกจากนี้หวั หน้าทัวร์ อาจต้องทาหน้าที่ในการแปลความจากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและให้นกั ท่องเที่ยว
ได้เข้าใจได้ดว้ ยเนื่องจากบางครั้งมากเลยท้องถิ่นอาจสื่ อสารภาษาของนักท่องเที่ยวได้ไม่ชดั เจนหรื ออาจ
สื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษหรื ออาจจะมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่พูดได้เฉพาะภาษาอังกฤษหัวหน้าทัวร์ ก็ตอ้ งมี
หน้าที่ในการอธิ บายให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าใจอีกด้วย อีกทั้งในบางองค์การโดยเฉพาะช่วงเทศกาลมอบ
ให้ทอ้ งถิ่ นอาจขาดแคลนหรื อมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ นยังใหม่กบั อาชี พนี้ ผทู้ าหน้าที่หัวหน้าก็ยิ่งต้องทาหน้าที่
ทั้งสองอย่างควบคู่กนั ไปให้มีประสิ ทธิภาพ
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2.4 แนวคิด Gen Y
2.4.1 7 ลักษณะคน Gen Y
คน Gen Y ในเมือง เป็ นคนที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางยุคที่เศรษฐกิจทั้งโลกกาลังเติบโตเป็ นอย่าง
มาก การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ ต เริ่ มเพิ่มบทบาทขึ้นแบบทวีคูณ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวติ ของผูค้ น เติบโตมาพร้อม Internet และ Social Media ส่ งผลให้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Online อาทิ
เช่นนาย Mark Zuckerberg ผูเ้ ป็ นเจ้าของ Facebook เขาชอบงานด้านไอที ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ และยังสามารถทาอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เพราะชีวิตของเขาต่างรายล้อมไปด้วย
Smart Device ขนาดต่างๆและ Application ที่ถูกออกแบบมามากมายเพื่อให้ชีวติ ง่ายขึ้น
1. Gen Y เป็ นกลุ่ มคนที่มีพลังในตัวเองมาก ชอบคิดนอกกรอบ พวกเขามีความมัน่ ใจใน
ตัวเองสู ง ดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่คนกลุ่มนี้ จะมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ คนกลุ่มนี้ ลว้ นมีความรู้
และทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปั จจุบนั ทั้งพวกเขายังเป็ น
พวกที่ชอบพัฒนาตนเองอยูเ่ สมออีกด้วย
2. คนกลุ่ มนี้ พวกเขามีลกั ษณะนิ สัยชอบการแสดงออก และด้วยการที่ มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองสู ง จึ งไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข มีอิสระในความคิด
กล้าซัก กล้าถามในทุกเรื่ องที่ตวั เองสนใจ ไม่หวัน่ กับคาวิจารณ์ มีความเป็ นสากลมาก
3. คนกลุ่ม Gen Y จะมี Lifestyle ที่รักษาความสมดุลของชีวิตแบบ Smart Worker โดยจะให้
ความสาคัญกับการจัดสรรเวลาทั้งการงานและชีวิตส่ วนตัวในจุดที่สมดุลกัน พวกเขาจะให้
ความสาคัญกับความสนุกและความสุ ขกับเพื่อนๆ ไปพร้อมๆกัน
4. คนกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าจนถึงชอบชีวิตโสด ยิ่งกว่านั้นในเรื่ อง Sex Life คน
กลุ่มนี้มากมายเบี่ยงเบนไปสู่ การรักร่ วมเพศเยอะขึ้น พร้อมๆกับสังคมที่เปิ ดกว้างขึ้น กลุ่ม
คนโสดและกลุ่มผูร้ ักร่ วมเพศเหล่านี้ ประสบความสาเร็ จมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับให้วงกว้าง
มากมายทั้งหญิงและชาย พวกเขาจึงกลายเป็ นกลุ่มคนที่มีอิทธิ พลในทุกวงการ สิ นค้าและ
บริ การใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับ Lifestyle ของพวกเขา พวกเขาได้กลายเป็ นกลุ่มที่
น่าสนใจอย่างมากสาหรับนักการตลาดยุคใหม่ และถูกเรี ยกขานว่าคือกลุ่ม Dink (Double
Income No Kid )
5. คน Gen Y ต้องการลักษณะงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย เหมาะสมกับความสามารถ พวก
เขามักเอาตัวเองเป็ นที่ต้ งั โดยให้ความสาคัญกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และตัวของพวกเขา
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เองมากกว่าองค์กร ด้วยนิ สัยชอบสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง นอนดึกตื่นสาย เขาต้องการความ
ยืดหยุน่ ในเรื่ องเวลา
6. คน Gen Y จะใช้อารมณ์เพื่อเลือกสรรสิ นค้า สิ นค้าต้องมีรูปลักษณ์โดนใจ มีความสวยงาม
เหมาะกับ Lifestyle ของพวกเค้า แต่พวกเค้าก็ยงั ใช้เหตุผลในการเลือกเสาะหาข้อมูลจาก
Internet และ Social Media เพื่อเลือกสรรคุณสมบัติและราคา รวมถึงร้านค้าเงื่อนไขการซื้ อ
ที่เขาพอใจที่สุด
7. คนกลุ่ มนี้ สนใจการลงทุนทาให้เงิ นที่มีอยู่งอกเงยขึ้ น มีความรู้ ทางการเงิ นการลงทุน มี
ทัศนคติที่ตอ้ งการสร้างความมัง่ คัง่ ให้เร็ วที่สุดให้กบั ตัวเอง
2.4.2 การเลือกสิ นค้าประเภทบ้านของคนรุ่ นใหม่ Gen Y
ด้วยคนกลุ่มนี้ แต่งงานช้า ชอบชี วิตโสด การสังสรรกับเพื่อน บ่อยเท่าที่ตอ้ งการ ชีวิตของคน
กลุ่มนี้ จึงต้องผูกติดกับเมือง หรื อเชื่อมต่อกับเมืองได้แบบ 24 ชัว่ โมง แน่นอน เมื่อคนกลุ่มนี้มีบา้ น บ้าน
ของพวกเขาคงต้องอยูต่ ิดเมือง ถ้าเป็ นคนรุ่ นใหม่เริ่ มต้นทางาน ก็คงต้องเป็ นคอนโดในแนวรถไฟฟ้ า อยู่
ใกล้สถานีรถไฟฟ้ า หรื อ ศูนย์กลางความเจริ ญของเมือง ทั้ง มหาวิทยาลัย และห้างสรรพสิ นค้าเป็ นหลัก
เพราะคนกลุ่มนี้มีงบประมาณการซื้ออยูท่ ี่ประมาณ 2-4 ล้านบาท
ในส่ วนของสิ นค้าประเภทบ้านนั้น คนกลุ่มนี้ตอ้ งการบ้านแบบ City Home บ้านทันสมัยของ
ชี วิตใกล้เมือง เน้นการอยู่ในทาเลที่ มีศกั ยภาพสู งใกล้ทางขึ้นลงทางด่ วน ใกล้ห้างสรรพสิ นค้า หรื อ
Super Store ใกล้โรงเรี ยน โรงพยาบาลดัง ใกล้แหล่งยอดนิ ยมของคนเมือง โดยพวกเค้ายอมจ่ายใน
งบประมาณการซื้ อสู งถึง 20 ล้านบาททีเดียว ปั จจุบนั พื้นที่ที่ยงั พอมีศกั ยภาพทาสิ นค้าใน Segment นี้ ก็
คงจะเป็ น ในโซนพระราม3 ลาดพร้ าว และถนนเลี ย บทางด่ วน เอกมัย รามอิ นทรา และแนวถนน
สุ ขุมวิททั้งเส้น คนกลุ่มที่หาซื้ อบ้านในเมืองนี้ มักจะมีอายุไม่มาก ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว มีรายได้สูง
มาก หรื อมีอาชีพเฉพาะเช่น นักการเงิน นักบัญชี ทนายความ หมอ ดารา นักร้อง นักแสดง หรื อ เป็ นลูก
ของเจ้าของกิจการในส่ วนของการเลือกซื้ อสิ นค้านั้น บ้านในเมืองของพวกเค้าคงต้องมีลกั ษณะส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์และตัวตนของพวกเค้าดังนี้ครับ
1. ลักษณะสิ นค้าคงต้องมีการออกแบบโดดเด่น สะท้อนตัวตน ความเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่ตอ้ งการ
บ้านที่สะท้อนรสนิยมนาสมัย ชอบสังคมที่สมบูรณ์ (ซื้อสภาพแวดล้อม)
2. ให้ความสาคัญกับรู ปลักษณ์ภายนอกของบ้าน ชื่อเสี ยงบริ ษทั และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม
ฐานะของตน
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3. สะดวกในการเชื่ อมต่ อ ศูน ย์ก ลางความเจริ ญของเมื องชอบความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ติดกับชี วิตเมือง (ซื้ อทาเล) ต้องการความปลอดภัยมากเน้นโครงการติดถนนสาย
หลักในย่านนั้นๆ
4. ต้อ งการความปลอดภัย และการดู แ ลโครงการที่ ใ ห้เ กิ ด ความสะดวกสบายในทุ ก ด้า น
Facilities ของโครงการมีผลต่อการตัดสิ นใจ
5. มี ร สนิ ย ม เน้ น คุ ณ ภาพสิ น ค้า มากกว่ า ราคา ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า มี ผ ลต้อ งการเลื อ กและ
ตัดสิ นใจสู ง แสวงหาสิ นค้าที่เหมาะกับภาพลักษณ์ของตนเอง
6. ต้องการอยู่ในโครงการที่ดีและใกล้กบั บ้านเดิมมาก ดังนั้นจึงยอมจ่ายแพงเพื่อซื้ อบ้านใน
ทาเลนั้น ความสะดวกในการเดินทางติดต่อกับบ้านเดิม ก็มีความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อ
มาก
7. ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านมาก บ้านหลังใหญ่ ไม่เน้นพื้นที่ใช้สอยด้านนอกบ้าน
8. ชื่อเสี ยงบริ ษทั ผูพ้ ฒั นา ประสบการณ์การทาโครงการหรู ในลักษณะที่คนกลุ่มนี้ตอ้ งการ มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาก
สาหรับสิ นค้าบ้านที่ เห็ นพัฒนาอยู่ในปั จจุบนั สาหรับกลุ่มนี้ คือ บ้านเดี่ยว3 ชั้นในพื้นที่ 50-60
ตารางวา ทาวน์โฮมหรู 4 ชั้นใจกลางเมือง หรื อ คอนโดมิเนียมกลางใจย่านธุ รกิจ ที่เป็ น Type ขนาด 2
ห้องนอน ขนาดบ้านที่คนกลุ่มนี้ ตอ้ งการ จะมีขนาดพื้นที่ดินที่ตอ้ งการคือ 50-100 ตารางวา เป็ นบ้าน
เดี่ยว 2-3 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร 200-400 ตารางเมตร จอดรถ 2-4 คัน มี 3-5 ห้องนอน 3-6 ห้องน้ า
บ้านอาจมีหอ้ งอเนกประสงค์ ห้องทางาน ห้องพระ สระว่ายน้ า Family Area ห้องแม่บา้ นเพิ่มเติม
ส่ วนทาวน์โฮมนั้น งบประมาณขนาดนี้ จะได้ถึง 200-300 ตารางเมตร 4 ชั้น เป็ น 4 นอน 5 น้ า 1 นัง่ เล่น
ขนาดใหญ่ 1 ห้อง อเนกประสงค์ หรื อเป็ นลักษณะโฮม office มีช้ นั ลอย ที่มีที่ทางานและบ้านพักอาศัย
อยูด่ ว้ ยกันก็เป็ นสิ นค้าที่คนกลุ่มนี้นิยมเหมือนกัน
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เหมือนแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศโดยได้รับการตอบสนองเป็ นอย่างดีท้ งั ภาครัฐและเอกชนในการตระหนักถึงการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมจึงก่อให้เกิดกระแสเรี ยกร้องหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. กระแสความต้อ งการของชาวโลกให้เ กิ ด จิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ส่ิ ง แวดล้อ มในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็ นกระแสความต้องการของประชาชนทัว่ โลกให้เกิดการสร้างจิตรสานึกในแง่
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การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นจนถึงขอบข่ายกว้างขวางไปทัว่ โลกโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
2. กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเรี ยนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นกระแสความ
ต้องการที่มีมากขึ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการได้รับความเข้าใจเรื่ องการท่องเที่ยวมากกว่า
ความสนุกเพิร์ธเพลินเพียงอย่างเดียวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวในรู ปแบบ
ใหม่
3. กระแสความต้องการของชุ มชนท้องถิ่ นในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ น
กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
หลัก ประกันให้ก ารพัฒนาการท่ องเที่ ยวเป็ นไปในทิ ศทางที่ถู กต้อง และชุ ม ชนท้องถิ่ น
ยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
จากกระแสดัง กล่ า วก่ อให้เ กิ ดการตื่ นตัวในการพัฒนาการท่ องเที่ ย วทางเลื อกใหม่ เพื่ อมา
ทดแทนหรื อ แข่ ง ขัน กับ การท่ อ งเที่ ย วแบบประเพณี นิ ย ม จึ ง เป็ นสาเหตุ ส าคัญ ให้เ กิ ด การประชุ ม
นานาชาติดา้ นสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังยืนขึ้น ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อเดือน
มีนาคม ปี ค.ศ. 1990 (2535) จากผลของการประชุมครั้งนี้ได้ให้ความหมายของการพัฒนาท่องเที่ยวแบบ
ยัง่ ยืนไว้ว่าเป็ นการเท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและเจ้าของท้องถิ่ นใน
ขณะเดี ยวกันก็ปกป้ องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่ นหลังซึ่ งความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการเป็ นทางเศรษฐกิ จสังคมและสุ นทรี ยภาพพร้อมกับรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศได้ดว้ ยจากความหมายดังกล่าวสามารถนามาแปลเป็ นหลักการเบื้องต้น
และสร้ างกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของการท่องเที่ยวแบบยังยืนจึงทาให้ประเทศต่างๆคิดหา
รู ปแบบการท่องเที่ยวใหม่เพื่อไปสู่ การให้นาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
2.5.1 หลักของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. เป็ นการท่องเที่ ยวที่ มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับความสาคัญคุ ณค่าประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของทรั พ ยากร วัฒ นธรรมในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้น เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ให้ แ ก่
นัก ท่ อ งเที่ ย วในการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของประสบการณ์ ใ นการเข้า ชมในขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
2. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังสร้างจิตรสานึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความหวง
แหนรักษาและดึงชุ มชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
และได้รับประโยชน์เสถียรจากการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆ
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3. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมและ
ได้รับความเชื่ อถื อพร้ อมทั้งสร้ างจิตรสานึ ก และในการอนุ รักษ์ทรั พยากรท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
4. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านหรื อของชุมชนอื่นรวมทั้งเคารพ
ในวัฒนธรรมศักดิ์ศรี และผูค้ นของตนเอง
2.5.2 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความสาคัญกับประวัติ
ศาสโบราณสถานศิล ปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่ ว่า ต้องอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุดเพื่อสามารถสื บต่อถึงอนุชนรุ่ นหลัง
2. การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอย่างยัง่ ยืน
ทั้ง เชิ ง เศรษฐกิ จสัง คมและสิ่ ง แวดล้อมโดยยึดหลัก ที่ ว่า ด้วยไม่ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมหรื อกระทบน้อยที่สุด
3. การท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่ องเที่ ยวในลัก ษณะที่ คงไว้ซ่ ึ ง วิถี ชีวิตของ
ท้องถิ่ นในแง่ สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้เป็ นจุ ดดึ งดูดนักท่องเที่ยวที่
ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
4. การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่ผเู้ กี่ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ ายโดยยึ ด หลัก ที่ ว่ า ต้อ งให้ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งได้รั บ รู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการ
ท่ องเที่ ย วพร้ อมทั้ง มี จิตส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์ส รรพยากรท่ องเที่ ย วทางวัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม
5. การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่ วมและได้ผลประโยชน์โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ชุมชนท้องถิ่ นมีส่วนร่ วมในการจัดการ
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วและได้รับ ผลประโยชน์จากการท่ องเที่ ย วอันเป็ นการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น
6. การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจะต้องเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการตลาดของการ
บริ การท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่ งการอนุรักษ์อย่างแท้จริ งโดยยึดหลักที่วา่ ต้องให้ธุรกิ จ
ท่องเที่ยวเน้นในเรื่ องการอนุรักษ์วฒั นธรรมและสิ่ งแวดล้อม
7. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจเรื่ องคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับทาให้ตอ้ งกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีกโดยยึดหลัก
ที่วา่ ต้องมีกิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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2.6 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการการท่องเทีย่ ว
2.6.1 ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว
มนัส สุ วรรณ และคณะ (2541) ได้ให้หลักการในการจัดการการท่องเที่ยวโดยต้องพิจารณาการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบและบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายจะต้องพิจารณาระบบย่อยและ
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบการท่องเที่ยวไปด้วย
ทรัพยากรทางท่องเที่ยว (Tourism Resource) ซึ่ งประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
การบริ การการท่องเที่ยว(Tourism Services) อันได้แก่การให้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวที่มีอยูพ่ ้ืนที่หรื อ
กิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพื้นที่น้ นั ๆ
3. การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing) โดยเป็ นส่ วนของความต้องการในการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กับ นักท่องเที่ยวผูป้ ระกอบการและประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งหมายรวมถึงกิจกรรม รู ปแบบหรื อ
กระบวนการการท่องเที่ยว
บุญเลิ ศ จิ ตตั้งวัฒนา (2548) ได้ให้ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยวหมายถึ งการวาง
แผนการท่องเที่ยวและดา เนินการให้เป็ นไปตามแผนโดยมีการจัดการบริ หาร งานบุคคลการอา นวยการ
และควบคุ ม อย่า งเหมาะสม เพื่ อให้เ ป็ นไปตามแผนที่ ไ ด้ว างไว้รวมทั้ง มี ก ารประเมิ น ผลแผนการ
ท่องเที่ยวด้วย
อารี ย ์ นัยพินิจ และฐิ รชญา มณี เนตร (2551) ได้ให้ความหมายของการจัดการการท่องเที่ย ว
หมายถึ ง การดา เนิ นงานเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวในด้านการวางแผนด้านการจัดการผูร้ ับผิดชอบ การ
ควบคุม การจัดสรรงบประมาณการประเมินผลและรายงานผล เกี่ยวข้องกับ ทางการท่องเที่ยว
2.6.2. การจัดการการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน
พูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ และคณะ (2544) การจัดการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน หมายถึง เป็ น
การจัดการท่องเที่ยวที่เน้น การมีส่วนร่ วมของภาคีภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุก
ฝ่ าย ทั้งผูไ้ ปท่องเที่ยวและชุ มชนที่ถูกท่องเที่ยว นอกจากนั้น การจัดการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนยังเป็ นการ
ท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน แต่
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เป็ นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนที่ถูกท่องเที่ยวและผูท้ ี่ไปท่องเที่ยวเองใน
ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สุ ขภาพ ความรู้และการมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน หมายถึง การกระทาอย่างมีเป้ าหมายที่สอดคล้องกับ
หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม โดยคานึงถึงสภาพที่แท้จริ ง รวมทั้งข้อจากัดต่างๆของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการจัดการการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน คือการบริ หารการจัดการการท่องเทียวให้พฒั นาใน
ทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจสังคม และความงดงามทางสุ นทรี ยภาพ มีการ
จัดการทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม ที่ชาญฉลาด เกิ ดประโยชน์อย่างสู งสุ ดและยาวนาน หลักการในการ
จัด การการท่ อ งเที่ ย วที่ ย ง่ั ยืน ตามหลัก การของการพัฒนา การท่ องเที่ ย วโลก ได้แก่ อนุ รัก ษ์แ ละใช้
ทรัพยากรอย่างพอดีลดการบริ โภค และใช้ทรัพยากรที่เกินความจาเป็ นควบคู่กบั การลดการก่อของเสี ย
รักษาและส่ งเสริ ม ความหลากหลายของธรรมชาติสังคม และวัฒนธรรม ประสานแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยว การท่องเที่ ยวขยายฐานเศรษฐกิ จในท้องถิ่ น การมีส่วนร่ วมการสร้ า งเครื อข่า ยพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกับท้องถิ่นจัดประชุมและปรึ กษาหารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั CK41 ทัวร์
89/2 หมู่5 หมู่บา้ นเดอะทาวน์ ถนน สุ ขาภิบาล1 ตาบลบางศรี เมือง อาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000
โทรศัพท์: 02-886-7770 หรื อ 02-881-6156 / โทรสาร: 02-886-7771
เว็บไซต์: www.ck41tours.com อีเมล: ck@ck41tours.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ บริ ษทั CK41 ทัวร์
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั CK41 ทัวร์ จากัด คือ Agency tour ท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจัด
แพ็คเกจทัวร์ ท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ รับจัดประชุม สัมมนา บัตรโดยสารเครื่ องบิน และตั้งอยูใ่ นประเทศ
ไทยบริ ษทั ได้รับการจัดการและดาเนิ นการโดยคณะกรรมการ พนักงานของ บริ ษทั ที่มีต้ งั แต่ผบู้ ริ หาร
ระดับสู งที่มีคุณภาพสู งและมีประสบการณ์ในการพนักงานมืออาชีพ แต่ทุ่มเท พนักงานที่ทางานให้กบั
บริ ษทั ได้รับโปรแกรมการฝึ กอบรมจากโรงเรี ยนการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของโลก
ผูจ้ ดั การมีคุณภาพและพนักงานที่มีประสบการณ์ 8 ถึ ง 18 ปี ใน ภาคการค้าการท่องเที่ยวได้รับความ
ไว้วางใจที่ มีความรับผิดชอบในการกิ จกรรมโดยรวมของบริ ษทั มีพ้ืนหลังการศึกษาที่แข็งแกร่ งและ
ระยะยาว ประสบการณ์ที่พนักงานได้รับการแสดงผลที่ดีในแง่ของการให้ การบริ การให้กบั ลูกค้า
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
3.3.1 แผนกตัว๋ เครื่ องบิน (Ticket)
ปัจจุบนั ทุกสายการบินจะใช้ระบบ E-ticket ซึ่ง E-ticket มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1.1 วันที่ที่ออกบัตรโดยสาร (date of issue)
3.3.1.2 สถานที่ออกบัตรโดยสาร
3.3.1.3 ชื่อ-นามสกุล
3.3.1.4 เส้นทางในการเดินทาง
3.3.1.5 วันและเวลา
3.3.1.6 ข้อจากัดของตัวเช่น รายละเอียดโปรโมชัน่ ต่างๆการเปลี่ยนเที่ยวบิน
3.3.1.7 ราคาบัตรโดยสาร
3.3.2 แผนกสารองที่นง่ั (Reservation)
เป็ นด่านแรกที่ผโู ้ ดยสารมีการติดต่อสื่ อสารกับพนักงานซึ่ งหน้าที่ของพนักงานแผนกสารองที่
นัง่ คือ
3.3.2.1 จองบัตรโดยสารเครื่ องบินให้แก่ผโู้ ดยสาร
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3.3.2.2 พนักงานต้องสอบถามเส้นทางวันและเวลาเดิ นทางข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อหรื ออีเมล
3.3.2.3 พนักงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่ องบินเช่น การเปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร Special request เช่น อาหารพิเศษต่างๆ
3.3.2.4 กรณี ผโู ้ ดยสารเลือกที่นงั่ ที่เป็ น exit roll หรื อที่นง่ั ติดทางออกฉุ กเฉิ นผูโ้ ดยสาร
คนนั้นจะต้องมีร่างกายแข็งแรงพอที่จะช่วยปิ ดประตูกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉินได้
บริ การที่ตอ้ งร้องขอผ่านพนักงานโดยตรงไม่สามารถขอรับบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตได้เช่น
1)
2)
3)
4)
5)

การให้บริ การผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูป้ ่ วย
การให้บริ การในส่ วนของบริ การ Wheel chair
การให้บริ การนาสัตว์เลี้ยงเดินทาง
การให้บริ การผูโ้ ดยสารที่เป็ นเด็กทารก
การให้บริ การกับผูโ้ ดยสารที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

3.3.3 ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Tour Operation)
3.3.3.1 ให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
3.3.3.2 ขายโปรแกรมทัวร์ที่บริ ษทั CK41 มีไว้จดั จาหน่าย
3.3.3.3 เขียนโปรแกรมทัวร์ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
3.3.3.4 คิดต้นทุนของโปรแกรมทัวร์แต่ละโปรแกรมพร้อมกับตั้งราคาทัวร์
3.3.3.5 ออกสารวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อนามาเขียนโปรแกรมทัวร์ขาย
3.3.3.6 จัดหาโรงแรม/รี สอร์ ทที่ดีมีความรู้ร้านได้ยงั มีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย
ว่าให้คอยบริ การลูกค้า
3.3.3.7 จัดหาร้านอาหารไว้บริ การลูกค้า
3.3.4 พนักงานฝ่ ายต่างประเทศ (OUTBOUND TOUR OPERTION)
3.3.4.1 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านขายทัวร์ต่างประเทศ
3.3.4.2 ให้คาอธิ บายโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศทั้งหมด
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3.3.5 พนักงานฝ่ ายในประเทศ (DOMESTIC TOUR OPERTION)
3.3.5.1 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านขายทัวร์ในประเทศ
3.3.5.2 ให้คาอธิ บายโปรแกรมทัวร์ ในประเทศทั้งหมดรวมถึ งการจองโรงแรมที่พกั
และรับจัดทาแพ็คเกจทัวร์ทุกรู ปแบบพนักงานขายตัว๋ เครื่ องบิน (TICKETING)
3.3.5.3 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านขายตัว๋ เครื่ องบินทุกสายการบินทัว่ โลก
3.3.5.4 การสารองที่นงั่ ผ่านระบบ Amadeus
3.3.6 พนักงานขายทัวร์กรุ๊ ปเหมา (INTENSIVE GROUP)
3.3.6.1 มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งขายทัวร์ แบบ INTENSIVE GROUP TOUR ให้กบั หน่วย
ราชการ ห้างร้าน บริ ษทั
3.3.6.2 ในส่ วนของเอกชนและรัฐวิสากิ จตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปสามารถทาตามราคาที่
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
3.3.7 แผนกวีซ่า (VISA DEPARTMENT)
3.3.7.1 มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริ การด้านเอกสารลูกค้า
3.3.7.2 ให้คาปรึ ก ษาดาเนิ นเรื่ องวีซ่ าทัว่ โลกหน้า ที่ ของฝ่ ายจองตัว๋ /ส ารองห้องพัก
(Reservation)
3.3.7.3 จองบัตรโดยสารเครื่ องบินทุกสายการบินทัว่ โลกที่ลูกค้าต้องการ
3.3.7.4 จองที่พกั โรงแรม/รี สอร์ท ทัว่ ประเทศไทย
3.3.7.5 จองร้านอาหาร/ภัตตาคารต่างๆไว้บริ การลูกค้า
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

ภาพที่ 3.2 นักศึกษาฝึ กงาน
ชื่อนักศึกษา นางสาว ปวริ ศา สวัสดี 5804400027
ตาแหน่งงานที่ได้มอบหมาย : Inbound Outbound

ภาพที่ 3.3 นักศึกษาฝึ กงาน
ชื่อนักศึกษา นางสาว กมลวรรณ บุญรัตนเรื องเดช 5804400028
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : Inbound Outbound
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ภาพที่ 3.2 นักศึกษาฝึ กงาน
ชื่อนักศึกษา นางสาว จุฑาทิพย์ เอกผดุงธรรม 5804400298
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : Inbound Outbound

3.4.1 รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มอบหมายงานแนะนาแผนกต่างๆของบริ ษทั ส่ วนงานต่างๆภายในบริ ษทั
ทาบัญชีในคอมพิวเตอร์
จดจาข้อมูลลูกค้าที่มีความสาคัญต่อบริ ษทั
โทรจองโรงแรมให้กบั ลูกทัวร์และสอบถามเรทราคาห้องพักจากแผนกโทรหา Reservation
จัด เอกสารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ของลู ก ค้า ที่ ม าในแต่ ล ะทัว ร์ แ ละวางบิ ล ให้ถู ก ต้อ งและเช็ ค
รายละเอียด
หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม กระวาน ในประเทศกัมพูชา สอบถามเรทราคาห้องพักสาหรับ
บริ ษทั ทัวร์ และหาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญภายในประเทศ
จาหน่ายโปรแกรมนาเที่ยวให้กบั บริ ษทั ที่กรมส่ งออกและแจกเอกสาร
เตรี ยมของสาหรับลูกค้าที่จะเดินทางไปบริ ษทั CK41 ทัวร์ ได้แก่ ทาแท็กป้ ายชื่อ ออกบัตร
โดยสารเครื่ องบิน ตรวจพาสปอร์ต เตรี ยมของแจกให้กบั ลูกทัวร์ ขนม ทิชชู่ น้ า
รับลูกทัวร์ที่สนามบินและแจกเอกสารโปรแกรมทัวร์
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10. กรอกข้อมูลลูกค้าในโปรแกรม Amadeus เกี่ยวกับใบภาษีของลูกค้าในแต่ละปี และกรอกที่
อยูข่ องลูกค้าในแต่ละท่าน
11. จัดเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่ให้ถูกต้องที่บญั ชีขอ้ มูลของลูกค้า
12. ทาโปรแกรมนาเที่ยวไปเสนอในบริ ษทั หาสถานที่ท่องเที่ยวและราคาเพื่อนาไปเสนอลูกค้า
13. ฝึ กงานแผนก inbound และเรี ยนรู้การทางานกับชาวต่างชาติ
14. ทาแท็กป้ ายรายชื่อให้กบั ผูร้ ่ วมงานเคลือบป้ ายชื่อและทาของที่ระลึกแจกให้กบั ผูร้ ่ วมงาน
และพิมพ์แผ่บผับโปรแกรมท่องเที่ยว และเตรี ยมของที่ใช้ภายในงานให้เรี ยบร้อย จัดเตรี ยม
ของสัมมนา
15. จาหน่ายโปรแกรมนาเที่ยวให้กบั บริ ษทั ที่กรมส่ งออกและแจกเอกสาร
16. กรอกข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อโปรแกรมกับบริ ษทั และกรอกบัญชีขอ้ มูลของลูกค้า
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

ภาพที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา (คุณชัชชนัน)
ชื่อ นางสาว ชัชชนัน ทุ่งเนย ผูจ้ ดั การแผนกสารองที่นงั่ และบัตรโดยสาร

ภาพที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา (คุณมานพ)
ชื่อ นาย มานพ มาโนช ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
นักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาวันที่ 7 มกราคม – 29 เมษายน พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด
16 สัปดาห์
ลาดับ

กิจกรรม
มกราคม

3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน

สั ปดาห์
กุมภาพันธ์ มีนาคม

เมษายน

1

ศึกษากระบวนการทางาน



2

วิเคราะห์ปัญหาที่พบ



3

กาหนดเรื่ องโครงงาน



4

รวบรวมข้อมูล



5

จัดทาเค้าโครงงาน



6
7

วิเคราะห์และตรวจสอบ
ข้อมูล
จัดทาเนื้ อหา

8

สรุ ปผลการจัดทา



9

ประเมินผลการใช้งาน



10

นาเสนอผลงาน



ตารางที่ 3.1 ตารางระยะเวลาการทางาน





บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การจัดทาโครงงานนี้ หลังจากที่ได้ทาการลงพื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตภาษีเจริ ญ
และเขตธนบุรี กรุ ง เทพฯ เพื่ อเก็ บข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และเป็ นแนวทางในการวางแผนการ
ท่องเที่ยววิถีไทยผ่านสื่ อออนไลน์ทางช่องทาง YouTube ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการวางแผนเพื่อค้นข้อมูล
และเริ่ มต้นในการจัดทาดังนี้
4.1 ช่องทางการโปรโมท
4.2 การคานวณหรื อคิดราคาในการขายโปรแกรมทัวร์
4.3 การศึกษาข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยว
4.3.1 การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเขตบางกอกใหญ่, เขตพระนคร, เขตภาษีเจริ ญ และเขตธนบุรี
กรุ งเทพฯ
4.3.2 วิธีการเดินทางแบบวิถีไทย
4.3.3 อาหารแบบวิถีไทย
4.3.4 ประวัติวนั วิสาขบูชาในประเทศไทย
4.4 การวางแผนเส้นทางในการท่องเที่ยว
4.4.1 กาหนดแผนเส้นทางท่องเที่ยว
4.5 กิจกรรมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
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4.1ช่ องทางการโปรโมท
ช่องทางการโปรโมทผ่านช่องYoutube โดยนาเสนอคลิปวิดีโอชื่อว่า “ท่องเที่ยววิถีไทย By Gen
Youtuber”

ภาพที่ 4.1 การโปรโมท ท่องเที่ยววิถีไทย by Gen Youtuber
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โปรแกรมและรายละเอียดต่ างๆในการท่องเทีย่ วเขตพระนคร, เขตบางกอกใหญ่ , เขตภาษีเจริญ และเขต
ธนบุรี กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 4.2 โปรแกรมท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์วยั รุ่ น 6 สถานที่ดงั ใจกลางกรุ งเทพมหานคร

เวลา

รายละเอียด

31

07.30 น. จุดนัดหมาย ณ ศาลหลักเมือง กรุ งเทพฯ
จุดสาคัญของศาลหลักเมืองคือ เสาหลักเมือง ซึ่ งได้กระทาพิธียกเสาขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.
2325 เดิมทีเสาหลักเมือง มีเพียงศาลาปลูกไว้กลางแดดกันฝนเท่านั้น จนชารุ ดลงอย่างมากในสมัย
รั ช กาลที่ 4 จึ ง โปรดเกล้า ฯให้ ท าขึ้ น ใหม่ อี ก เสาหนึ่ ง ด้ว ยเหตุ น้ ี เองจึ ง ท าให้ ศ าลหลัก เมื อ ง
กรุ งเทพมหานครมีเสาหลักเมือง 2 ต้น นับจากนั้นเป็ นต้นมา
09.30 น. วัดอรุ ณราชวรารามมหาวิหาร พานักท่องเที่ยวชมและไหว้พระปรางค์วดั อรุ ณฯ เพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคล "ไหว้พระวัดอรุ ณ ชีวติ โรจน์รุ่ง ทุกวันคืน"
11.00 น. พาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แห่งแรกของไทย ที่สามารถบอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นไทยได้อย่างครบถ้วน
ผ่านรู ปแบบมัลติมีเดีย ดูแล้วจะภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ออกเดิ นทางต่อสู่ ตลาดพลู เป็ นตลาดที่มี ร้านอร่ อยเก่าแก่อีกแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพฯ ฝั่ งธนบุรี ที่
เต็มไปด้วยร้ านอาหารอร่ อย ๆ หลากหลายประเภท ให้เลือกอิ่ มหนากันจนพุงกาง ใครที่รักการ
ทานของอร่ อย ๆ จะพลาดไม่ได้เด็ดขาด และให้เวลานักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมตลาดพลูตามสบาย
16.00 น. วัดปากน้ า ภาษีเจริ ญ เป็ นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนกลาง ( ระหว่าง พ.ศ. 20312172) สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา แต่ไม่ปรากฏพระนามแน่ชดั เป็ นวัดประจา
หัวเมืองธนบุรี
18.00 น. เดิ น ทางมาสู่ ว ดั ประดู่ ฉิ ม พลี วัด ประดู่ ฉิ ม พลี น้ ัน นอกจากจะมี โบสถ์ที่ ใ หญ่ โ ตสวยงามแล้ว
ภายในโบสถ์ยงั มีพระประธานที่สวยงามอีกด้วย ซึ่ งสมเด็จเจ้าพระยาฯ ท่านไปเลือกสรรและ
อัญเชิ ญมาจากวัดอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี มาประดิ ษฐานเป็ นพระประธานประจาอุโบสถวัด
ประดู่ฉิมพลี ความสาคัญของวัด เป็ นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่วดั หนึ่งในฝั่งธนบุรี ที่ฝากความเจริ ญหรื อ
ความเชื่ อไว้กบั พุทธบริ ษทั ทั้ง 4 ครั้งใดสมภารเจ้าวัดมีบารมีธรรม ครั้งนั้นวัดก็เจริ ญ นับตั้งแต่
พระเดชพระคุ ณหลวงปู่ โต๊ะเป็ นเจ้าอาวาสเป็ นต้นมา วัดประดู่ฉิมพลีก็เจริ ญรุ่ งเรื องจนกระทัง่
ปัจจุบนั ทั้งนี้ เนื่องเพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ โต๊ะเป็ นผูม้ ีบารมีธรรมนัน่ เอง
19.00 น. มีกิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวได้ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวันวิสาขบูชา ณ วัดประดู่ฉิมพลี
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กาหนดการเดินทาง
ตารางที่4.1 รายละเอียดกาหนดการทัวร์
4.2 การคานวณหรือคิดราคาในการขายโปรแกรมทัวร์

ต้นทุนผันแปรต่อคนต่อโปรแกรม โปรแกรมนี้มีผเู้ ดินทาง 20 คน (เฉลี่ยบาท/คน) ได้แก่

ค่ าใช้ จ่าย
ราคา
รายการ

ลาดับที่

Group / 20 ท่าน

1 ท่าน

ค่าเช่ายานพาหนะ

5,000 บาท

250 บาท

ค่าน้ ามันรถ

1,000 บาท

50 บาท

1

ค่ามัคคุเทศก์

4,000 บาท

200บาท

2

ค่าประกันอุบตั ิเหตุ

2,000 บาท

100 บาท

3

ค่าเยีย่ มชมสถานที่

8,000 บาท

400 บาท

20,000 บาท

1,000บาท

รายการ

4

รวมเป็ นเงินต้นทุนทั้งหมด

5

กาไรร้อยละ 20 ของต้นทุนทั้งหมด
ราคาขาย

200 บาท
1,200บาท

ภาพตารางที่ 4.2 รายละเอียดการคานวณหรื อคิดราคาในการขายโปรแกรมทัวร์
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4.3 การศึกษาข้ อมูล และเก็บรวบรวมข้ อมูลต่ างๆของสถานที่ท่องเทีย่ ว

คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวตามที่กาหนด โดยศึกษา จากแหล่งเว็บไซต์ออนไลน์, อินเทอร์ เน็ต และสอบถามพนักงานที่
ฝึ กงาน
4.3.1สถานที่ท่องเที่ยว เขตพระนคร, เขตบางกอกใหญ่, เขตภาษีเจริ ญ และเขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตดังกล่าวที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เลือกมานั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่
ความโดดเด่น ความมีชื่อเสี ยงลื อนามและความสวยงามของแต่ละสถานที่ให้กบั นักท่องเที่ยวได้รับรู้
อย่างแท้จริ ง สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ถึงได้เป็ นสถานที่โด่งดังและเป็ นที่นิยมของหมู่นกั ท่องเที่ยว คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงนักท่องเที่ยวจานวนมากมีโอกาสได้สัมผัสกับสถานที่เหล่านี้แล้วเกิดความประทับใจมากที่สุด
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ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุ งเทพ ฯ

ภาพที่ 4.3 ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุ งเทพ ฯ
ที่มา : สักการะศาลหลักเมืองกรุ งเทพมหานคร. (ออนไลน์). (2553). สื บค้นจากhttps://travel.thaiza.com
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาว่า เนื่ องจาก ศาลหลักเมืองกรุ งเทพมหานคร จึงนับเป็ นหลักชัยที่เคารพ
ศรัทธาและที่พ่ ึงทางใจของผูค้ นจากทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อใดที่มีโอกาสเข้ามาในอาณาบริ เวณ ก็จะต้องมา
กราบสั ก การะขอพร โดยเชื่ อ ว่ า หากได้ม าขอพรเสาหลัก เมื อ ง และสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ง หลาย ณ
ศาลหลัก เมื อ งนี้ แ ล้ว จะตัดเคราะห์ เสริ มโชคชะตา เสริ มความมั่นคงรุ่ ง เรื องในชี วิต และประสบ
ความสาเร็ จในอาชีพ ซึ่ งในแต่ละวันจึงมีผคู้ นมากราบไหว้กนั เป็ นจานวนมาก โดยทางศาลได้จดั สร้าง
เสาหลักเมืองจาลอง ให้ได้สรงน้ า ปิ ดทอง และผูกผ้าแพร ก่อนเข้าไปสักการะองค์จริ งที่อยูด่ า้ นใน
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วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 4.4 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ
ที่มา : วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร. (ออนไลน์). (2562). สื บค้นจาก: https://www.thairath.co.th/
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษา เนื่ องจากวัดอรุ ณมีความโดดเด่น พระปรางค์วดั อรุ ณ อันยิ่งใหญ่สวยงามเป็ น
วัดที่มีชื่อเสี ยง วัดอรุ ณ เป็ นสถานที่ที่มีความสงบ สวยงาม บนยอดพระปรางค์ มีบนั ไดที่สูงชัน สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม
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มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เขตพระนคร กรุ งเทพ ฯ

ภาพที่ 4.5 มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เขตพระนคร กรุ งเทพ ฯ
ที่มา : มิวเซียมสยาม. (ออนไลน์). (2562). สื บค้นจาก: https://www.museumsiam.org/Home
คณะผูจ้ ดั ได้ศึกษา มิวเซียมสยาม เป็ นพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่ งแรก ที่สร้างความแปลกใหม่ใน
การชมพิพิธภัณฑ์ กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู้ มีการจัดแสดงเรื่ องราวผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทาให้ดู
น่าสนใจและเข้าถึงกับผูเ้ ข้าชม มีเทคนิคในการเล่าเรื่ องพร้อมกับตั้งคาถามชวนสงสัยกลับมายังผูเ้ ข้าชม
เช่ น “ความเป็ นไทยหมายถึ ง อะไร” หรื อ “สุ วรรณภูมิ อยู่ที่ ไ หนกันแน่ ” สรุ ปว่า มิวเซี ย มสยาม เป็ น
รู ป แบบของพิ พิธ ภัณ ฑ์ส มัย ใหม่ มี ก ารให้ขอ้ มูล และถามกลับไปยังผูเ้ ข้าชมด้วยค าถามชวนให้คิด
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสงสั ย และการค้น หา รู ป แบบการน าเสนอท าได้ดี มี ก ารใช้สื่ อ ที่ จ ับ ต้อ งได้ เช่ น
คอมพิวเตอร์ จอทัชสกรี น โมเดลจาลอง การให้แสงสว่างก็ทาได้สวยงาม มีท้ งั มืดและสว่าง ตัวอาคาร
ภายนอกสวย มีการดูแลอย่างดี
ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
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ภาพที่ 4.6 ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
ที่มา : ตลาดพลู. (ออนไลน์). (2562). สื บค้นจาก: http://www.letseatthailand.com
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาว่าตลาดพลูเป็ นสถานที่สาคัญคือ ในอดีต ‘ธนบุรี’ หรื อที่เราเรี ยกขานกัน
ว่า ‘ฝั่งธนฯ’ ในปั จจุบนั นี้ คือที่ต้ งั เมืองหลวงของประเทศไทย จนกาลผันผ่านจากชัยสมรภูมิอนั โดดเด่น
กลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของเมื องหลวงที่ ถู ก ลดทอนความส าคัญลงไป เป็ นพื้ นที่ อีก ฝั่ ง หนึ่ ง ของแม่ น้ า
เจ้าพระยา แต่ถึงแม้ไม่ใช่ที่ต้ งั ของสถานที่สาคัญมากมายเท่ากับฝั่งพระนคร ไม่ใช่ยา่ นธุ รกิจที่คึกคักและ
มีสานักงานของบริ ษทั นานาชาติต้ งั รากฐานกันอย่างเหนียวแน่น แต่ฝ่ังธนฯก็ยงั เป็ นย่านที่น่าสนใจและ
ทวีความสาคัญมากขึ้นเป็ นลาดับ โดยเฉพาะศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง เป็ นที่ทราบกันดี ว่าฝั่ งธนฯมีของดีและสถานที่ที่น่าสนใจมากมายที่หาไม่ได้ในฝั่ งพระนคร
โดยเฉพาะของดีในอดีตที่ยงั คงสื บเนื่ องมาถึงปั จจุบนั นับเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ยากจะหาย่านใด
เสมอเหมือน ทั้งยังมีเสน่ห์ลน้ เหลือในการดึงดูดให้ท้ งั ผูท้ ี่ลงหลักปั กฐานที่นี่มาแต่ครั้งบรรพบุรุษไม่ละ
ทิง้ ถิ่นฐานไปไหน และเชื้อเชิญผูท้ ี่แสวงหาถิ่นที่อยูอ่ าศัยหน้าใหม่ให้เข้ามาเป็ นสมาชิกของฝั่งธนฯ
วัดปากนา้ ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุ งเทพฯ
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ภาพที่ 4.7 วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ
ที่มา : นมัสการหลวงพ่อสดและพระมหาเจดียม์ หารัชมงคล (ออนไลน์). (2560). สื บค้นจาก:
https://travel.thaiza.com
คณะผูจ้ ดั ทาเลื อกท่องเที่ยววัดนี้ เนื่ องจาก เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงในฐานะเป็ นวัดกรรมฐาน และวิปัสสนา
และความงดงามของเจดียม์ หารัชมงคลเนื่องจากเป็ นวัดที่ พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) และยังมีหอ
ไตร วัดปากน้ า ภาษีเจริ ญ ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมาแต่อดีตและด้วยมีอดีตเจ้าอาวาสที่สอนสมถวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ส่ งเสริ มการศึ กษาพระปริ ยตั ิธรรม ตั้งสานักเรี ยนทั้งนักธรรมและบาลี สร้างโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมที่ทนั สมัยที่สุดของยุคสมัย จึงมีพระภิกษุสามเณรและสาธุ ชนเข้ามาขอศึกษาและปฏิ บตั ิ
ธรรมเป็ นจานวนมาก คื อพระมงคลเทพมุนีหรื อหลวงพ่อสด วัดปากน้ า หรื อที่ประชาชนเรี ยกกันว่า
หลวงพ่อวัดปากน้ า พุทธศาสนิกชนยังคงมากราบไหว้พระสรี รสังขารของท่านอยูไ่ ม่ขาด
วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ
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ภาพที่ 4.8 วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ
ที่มา : วัชรประดิษฐ์, หลวงปู่ โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี. (ออนไลน์). (2562). สื บค้นจาก:
http://www.arjanram.com
คณะผูจ้ ดั ทาเลือกเนื่ องจาก วัดประดู่แห่ งนี้ มีความโด่งดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั หากเมื่อ
เอ่ยนาม “หลวงปู่ โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี” เชื่อว่าผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ มาจนถึงยุคเราๆ ท่านๆ คงไม่มีใครไม่รู้จกั ยิ่ง
ในแวดวงนักนิยมสะสมด้วยแล้ว เรี ยกได้วา่ ‘หูผ่ งึ ’ เป็ นวัตถุมงคล คณะผูจ้ ดั ทาจึงอยากให้นกั ท่องเที่ยว
ได้เข้าไปชมวัดแห่ งนี้ เป็ นพิเศษเนื่ องจากจะได้รู้จกั พระราชสังวราภิมณฑ์ หรื อ หลวงปู่ โต๊ะ อินทสุ วณฺ
โณ อดี ต เจ้า อาวาสวัด ประดู่ ฉิ ม พลี พระเกจิ ผู้ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดัง ฝั่ ง ธนบุ รี เป็ นที่ เ คารพเลื่ อ มใสของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ว ประเทศมาตั้ง แต่ อ ดี ต ท่ า นเปี่ ยมด้ว ยคุ ณู ป การสู ง ส่ ง ต่ อ พระบวรพุ ท ธศาสนา
นอกจากนี้กิตติศพั ท์ทางพุทธาคมแห่งวัตถุมงคลของท่านนั้นยังเป็ นที่เลื่องลือและนิยมแสวงหามาสื บจน
ปัจจุบนั
4.3.2 วิธีการเดินทางแบบวิถีไทย
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การเดินทางในประเทศไทย (Thailand Travel) ไม่วา่ จะเดินทางไปจังหวัดใดก็ตาม ต่างก็มีความ
สะดวกอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นทางบก และทางน้ า โดยมีพาหนะให้นกั ท่องเที่ยวได้ใช้สาหรับเดินทาง
แบบวิถีไทย
1.รถสามล้อ (รถตุก๊ ตุก๊ )
สาหรับที่มาของชื่อเรี ยก "ตุก๊ ตุก๊ " เดิมทีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยไม่รู้วา่ จะเรี ยกรถสามล้อเครื่ องว่า
อะไร โดยอาศัยเรี ยกชื่ อตามเสี ยงท่อไอเสี ยของรถและกลายเป็ นชื่ อ "รถตุ๊กตุ๊ก" ติดปากมาถึงทุกวันนี้
รถตุ๊กตุ๊กถือกาเนิ ดขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ 50 ปี ก่อน โดยในตอนแรกไม่มีเครื่ องยนต์และเป็ น
จักรยานที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อให้มีผโู้ ดยสารนัง่ ซ้อนท้ายได้ 2 คน และเพิ่มล้อข้างหลังเพื่อสร้างความ
สมดุลย์ ติดตั้งเครื่ องขยายเสี ยงที่ห้องคนขับ ที่นงั่ เป็ นเบาะหนัง ด้านหลังยังมีเสาอากาศ มีแถบผ้าแพรสี
แดงผูกทาให้ดูสวยมาก ภาพรถตุ๊กตุ๊กยังถูกนาไปสกรี นบนเสื้ อยืด ทาเป็ นพวงกุญแจ ของเล่น ผลงาน
ประติมากรรมตามสถานที่สาธารณะหรื อป้ ายสัญญาณจราจร รถตุ๊กตุ๊กได้กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของไทย หากนักท่องเที่ยวได้ลองนัง่ รถตุ๊กตุ๊กชมกรุ งเทพฯ จะได้รับความรู้สึกของการ
ใช้ชีวติ แบบวิถีไทยอย่างแท้จริ ง
2. เรื อ
ประเทศไทยมีแม่น้ าลาคลองอยูท่ ว่ั ไป อีกทั้งยังมีพ้นื ที่ติดทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอีกด้วย จึงทา
ให้มีการสัญจรทางน้ ามาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ สมัยก่ อนเคยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองเวนิ ส
ตะวันออก เพราะมีคลองอยูท่ ว่ั เมือง ปัจจุบนั แม้กรุ งเทพฯ จะเหลือคลองน้อยลง แต่ก็ยงั มีหลายคลองที่มี
เรื อโดยสารวิ่งรับส่ งคนตามท่าเรื อต่างๆ ไม่ว่าจะที่กรุ งเทพฯ เองหรื อต่างจังหวัดก็ตาม นอกจากมีเรื อ
โดยสารที่ รับส่ งคนตามท่าเรื อต่างๆ แล้ว ยังมีเรื อที่ให้บริ การนักท่องเที่ยวเพื่อกิ จกรรมการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ อย่างเช่น นัง่ เรื อชมวิว พาไปดาน้ าดูปะการัง ตกปลา ตกหมึก ฯลฯ
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4.3.3 อาหารแบบวิถีไทย

1.ขนมเบื้องไทย

ภาพที่ 4.9 ขนมเบื้องไทย
ที่มา :ขนมเบื้องไทย. (ออนไลน์). (2562). สื บค้นจาก: https://sites.google.com
ขนมเบื้องเป็ นขนมไทย ที่มีเอกลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมประจาชาติไทย มีความประณี ต ในการ
เลือกสรรวัตถุดิบและวิธีการทาที่พิถีพิถนั หอมหวาน สี สันที่สวยงาม และบรรจงคงความเป็ นไทย
ขนมเบื้องเป็ นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีลกั ษณะเป็ นแผ่นแป้ ง มีไส้รสต่างๆ มีหลักฐานกล่าวถึง
ในคาให้การขุนหลวงหาวัดว่า บ้านหม้อปั้นหม้อข้าวหม้อแกงใหญ่เล็กและกระทะเตาขนมครกขนม
เบื้อง ขนมเบื้องมีหลายแบบ ขนมเบื้องไทยแบบชาววัง โดยทัว่ ไปมี 2 หน้าคือหน้ากุง้ และหน้าหวาน
หน้ากุง้ ใช้กุง้ แม่น้ าตัวโตสับละเอียดผสมกับพริ กไทยและผักชีตาพร้อมมันกุง้ นาไปผัดใส่ น้ าตาล น้ าปลา
หรื อเกลือให้หอม ปั จจุบนั มักเป็ นหน้ามะพร้าวใส่ สีแดง ส่ วนหน้าหวานมีส่วนผสมของฟักเชื่อม
ฝอยทองและพลับแห้งที่หน่ั บางๆ ปัจจุบนั มีแต่ฝอยทองกับครี ม ในวังสวนสุ นนั ทา มีหน้าหมูอีกอย่าง
หนึ่ง ใช้หมูสับคลุกคล้ากับกระเทียม พริ กไทย รากผักชีโขลก ใส่ พริ กขี้หนู นาไปรวนพอสุ ก
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2. กระเพาะปลา

ภาพที่ 4.10 กระเพาะปลา
ที่มา :รวบรวม 20 ร้านดังตลาดพลู. (ออนไลน์). (2562). สื บค้นจาก: www.letseatthailand.com

เป็ นตานานของ "กระเพาะปลา" ในเมืองไทยหาบขายมาแต่เมืองจีนมาอยูห่ น้าห้างทองโต๊ะกัง
พอรุ่ นลูกถึงจะขึ้นร้านอยูห่ น้า "ศาลเจ้าพ่อเสื อ"
4.3.4 ประวัติความสาคัญของ วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ถือเป็ นวันสาคัญยิง่ ทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็ นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สาคัญที่
เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญ เดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลา
ห่างกันนับเป็ นเวลาหลายสิ บปี ซึ่งเหตุการณ์อศั จรรย์ 3 ประการ ได้แก่ในประเทศไทย
1. วันวิสาขบูชา เป็ นวันที่พระพุทธเจ้าประสู ติ
เมื่อพระนางสิ ริมหามายา พระมเหสี ของพระเจ้าสุ ทโธทนะ แห่ งกรุ งกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์
แก่จวนจะประสู ติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุ งเทวทหะ เพื่อประสู ติในตระกูลของพระ
นางตามประเพณี นิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ตน้ สาละ ณ สวนลุ มพินีวนั
พระนางก็ได้ประสู ติพระโอรส ณ ใต้ตน้ สาละนั้น ซึ่ งตรงกับวันเพ็ญ เดือน 6 ก่ อนพุทธศักราช 80 ปี
ครั้นพระกุมารประสู ติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิ ทธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา"
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เมื่อข่าวการประสู ติแพร่ ไปถึงอสิ ตดาบส 4 ผูอ้ าศัยอยูใ่ นอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุน้ เคยกับพระ
เจ้าสุ ทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้ า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทานายได้ทนั ทีวา่ นี่คือผูจ้ ะตรัสรู้
เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์วา่ "พระราชกุมารนี้จกั บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้ง
พระนิพพานอันบริ สุทธิ์ อย่างยิง่ ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็ นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์
ของพระกุ ม ารนี้ จัก แพร่ หลาย" แล้ว กราบลงแทบพระบาทของพระกุ ม าร พระเจ้า สุ ท โธทนะ
ทอดพระเนตรเห็ นเหตุการณ์ น้ นั ทรงรู้ สึกอัศจรรย์และเปี่ ยมล้นด้วยปี ติ ถึงกับทรุ ดพระองค์ลงอภิวาท
พระราชกุมารตามอย่างดาบส
2. วันวิสาขบูชา เป็ นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิ ทธัตถะก็ทรงตรัสรู้ เป็ น
พระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรี มหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวัน
พุธ ขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ปี ระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปั จจุบนั สถานที่ตรัสรู้แห่ งนี้ เรี ยกว่า พุทธคยา เป็ น
ตาบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ของอินเดีย
สิ่ งที่ตรัสรู ้ คือ อริ ยสัจสี่ เป็ นความจริ งอันประเสริ ฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้า
เสด็จไปที่ตน้ มหาโพธิ์ และทรงเจริ ญสมาธิภาวนาจนจิตเป็ นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบาเพ็ญภาวนาต่อไป
จนได้ฌาน 3 คือ
ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น
ได้
ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ท้ งั หลาย ด้วย
การมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบตั ิของวิญญาณทั้งหลาย
ยามสาม หรื อยามสุ ดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขยญาณ" คือ รู้วธิ ีกาจัดกิเลสด้วย อริ ยสัจ 4 (ทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญ เดือน 6 ซึ่ งขณะนั้นพระพุทธองค์
มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา
3. วันวิสาขบูชา เป็ นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ ปริ นิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ
สร้างภพอีกต่อไป)
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็ นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80
พรรษา ได้ประทับจาพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงพระประชวร
อย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญ เดือน 6 พระพุทธองค์กบั พระภิกษุสงฆ์ท้ งั หลาย ก็ไปรับภัตตาหาร
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บิณฑบาตที่บา้ นนายจุนทะ ตามคากราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสู กรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทาถวาย
ก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่ าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์
ปริ นิพพาน
เมื่ อ ถึ ง ยามสุ ด ท้า ยของคื น นั้น พระพุ ท ธองค์ก็ ท รงประทานปั จ ฉิ ม โอวาทว่า "ดู ก่ อ นภิ ก ษุ
ทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่ อมสลายไปเป็ นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิ จทั้งปวงอัน
เป็ นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ ื่นให้บริ บูรณ์ดว้ ยความไม่ประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จ
เข้าดับขันธ์ปริ นิพพาน ในราตรี เพ็ญ เดือน 6 นั้น
จากหลักฐานพบว่า วันวิสาขบูชา ได้เริ่ มขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี ซึ่ งสันนิษฐาน
ว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกาเมื่อประมาณ พ.ศ. 420 โดยพระเจ้าภาติกุราช กษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งลังกาได้เป็ น
ผูป้ ระกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา นับจากนั้นกษัตริ ยแ์ ห่ งลังกาพระองค์อื่นๆ ก็ได้ถือ
ปฏิ บตั ิประเพณี วิสาขบูชานี้ สืบต่อกันมา ส่ วนการเผยแพร่ เข้ามาในประเทศไทยนั้นอาจเป็ นเพราะเมื่อ
ครั้งสมัยสุ โขทัย ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ดา้ นพระพุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิด จะเห็น
ได้วา่ มีพระสงฆ์จากเมืองลังกาหลายรู ปเดินทางเข้ามาเผยแพร่ พระพุทธศาสนาและนาการประกอบพิธีวิ
สาขบูชาเข้ามาปฏิบตั ิในประเทศไทยด้วย ซึ่งการปฏิบตั ิพิธีวสิ าขบูชาในสมัยสุ โขทัยนั้น ได้มีการบันทึก
เอาไว้ในหนังสื อ นางนพมาศ สรุ ปใจความได้วา่ เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริ พาร ทั้ง
ฝ่ ายหน้า และฝ่ ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุ โขทัย จะช่ วยกันประดับตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม้
พร้ อมกับจุดประทีปโคมไฟให้ดูสว่างไสวไปทัว่ พระนคร เป็ นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็ นการบูชาพระ
รัตนตรัย ขณะที่พระมหากษัตริ ย ์ และบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรงบาเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ครั้น
ตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดาเนิ นพร้อมด้วยพระบรมวงศานุ วงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ตลอดจน
ข้าราชการทั้งฝ่ ายหน้า และฝ่ ายในไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน ส่ วนชาว
สุ โขทัยจะรักษาศีล ฟังธรรม ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร บริ จาคทาน
แก่คนยากจน ทาบุญไถ่ชีวติ สัตว์ ฯลฯ
4.3.4.1 วันวิสาขบูชาเป็ นวันสาคัญสากลของสหประชาชาติ
วันวิสาขบูชา ถือเป็ นวันสาคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการถือกาเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็ นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสู ติ ตรัสรู้
และปริ นิพพาน ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทัว่ โลกจึงให้ความสาคัญกับวันวิสาขบูชานี้
และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กาหนดให้
วันวิสาขบูชาเป็ นวันสาคัญของโลก โดยเรี ยกว่า Vesak Day ตามคาเรี ยกของชาวศรี ลงั กา ผูท้ ี่ยื่นเรื่ องให้
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สหประชาชาติพิจารณา และได้กาหนดให้วนั วิสาขบูชานี้ ถือเป็ นวันหยุดวันหนึ่ งของสหประชาชาติอีก
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวพุทธทัว่ โลกได้มีโอกาสบาเพ็ญบุญเนื่องในวันประสู ติ ตรัสรู้ และปริ นิพพานของ
พระบรมศาสดา
โดยการที่สหประชาชาติได้กาหนดให้วนั วิสาขบูชาเป็ นวันสาคัญของโลกนั้น ได้ให้เหตุผลไว้
ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็ นมหาบุรุษผูใ้ ห้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิ ดโอกาสให้
ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริ งได้โดยไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนมานับ
ถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
4.3.4.2 การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา
การประกอบพิธีใน วันวิสาขบูชา จะแบ่งออกเป็ น 3 พิธี ได้แก่
1. พิธีหลวง คือ พระราชพิธีสาหรับพระมหากษัตริ ย ์ พระบรมวงศานุ วงศ์ ประกอบในวันวิ
สาขบูชา
2. พิธีราษฎร์ คือ พิธีของประชาชนทัว่ ไป
3. พิธีของพระสงฆ์ คือ พิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจ
4.3.4.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ถื อว่าเป็ นวันสาคัญยิ่งที่ชาวพุทธทัว่ โลกจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทาบุญใหญ่
หรื อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการบาเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยในฐานะที่วนั วิสาขบูชาได้รับ
การยกย่อ งให้ เป็ นวัน ส าคัญของโลก เมื่ อ วัน วิส าขบู ช ามาถึ ง องค์ก ารสหประชาชาติ ณ มหานคร
นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา จะมีการอัญเชิญพระเจดียว์ ิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลก ประกาศบูชาวัน
วิสาขะ ภายในประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ ณ สานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ
เป็ นการถาวรและเปิ ดให้ประชาชนเดินทางเข้ามาสักการะ ในประเทศไทย นอกจากพุทธศาสนิกชนจะ
เดินทางเข้าวัดบาเพ็ญกุศล ถือศีล ฟังธรรมแล้ว ยังนิยมการปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระ
อุโบสถในช่ วงค่ าเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาอีกด้วย เมื่อวันวิสาขบูชามาถึง พุทธศาสนิ กชนชาวไทยนิ ยม
ทาบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันก็จะมีการบาเพ็ญกุศลความดีอื่นๆ อาทิ
ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทาบาปทั้งปวง ทาบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน หรื อการ
ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงเดินทางไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถตั้งแต่ช่วงเย็นกัน
เป็ นจานวนมาก ก่อนที่จะเริ่ มทาการเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนควรร่ วมกันกล่าวบทสวดมนต์และคา
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บูชาในวันวิสาขบูชา ซึ่ งโดยปกติตามวัดต่างๆ จะจัดให้มีการทาวัตรสวดมนต์ก่อนที่จะเริ่ มเวียนเทียน
ส่ วนใหญ่นิยมปฏิ บตั ิ พิ ธีการเวีย นเที ยนกันอย่า งเป็ นทางการ มีพระสงฆ์เป็ นผูน้ าเวีย นเทีย นในเวลา
ประมาณ 20 นาฬิกา หรื อ 2 ทุ่ม โดยบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์นิยมสวดก่อนเริ่ มการเวียนเทียนที่มีท้ งั บาลี
และคาแปลตามลาดับ ดังนี้ บทบูชาพระรัตนตรัย
1. บทนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า
2. บทสรรเสริ ญพระพุทธคุณ
3. บทสรรเสริ ญพระพุทธคุณ สวดทานองสรภัญญะ
4. บทสรรเสริ ญพระธรรมคุณ
5. บทสรรเสริ ญพระธรรมคุณ สวดทานองสรภัญญะ
6. บทสรรเสริ ญพระสังฆคุณ
7. บทสรรเสริ ญพระสังฆคุณ สวดทานองสรภัญญะ
8. บทสวดเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อสวดจบแล้วก็จะมีการจุดธูปเทียนและถือดอกไม้เป็ นเครื่ องสักการบูชา จากนั้นจึงเดินเวียน
รอบๆ ปูชนี ยสถาน 3 รอบ โดยในขณะที่เดินพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วย
การสวดบท อิติปิโส (รอบที่หนึ่ ง) ระลึ กถึงพระธรรมคุ ณด้วยการสวด สวากขาโต (รอบที่สอง) และ
ระลึกถึงพระสังฆคุณด้วยการสวด ปะฏิปันโน (รอบที่สาม) จนกว่าจะเวียนครบ 3 รอบ เมื่อเดินเวียน
ครบแล้วให้นาธูปเทียน ดอกไม้ไปบูชาตามปูชนียสถานจึงเป็ นอันเสร็ จพิธี
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4.4 การวางแผนเส้ นทางในการท่องเที่ยว
การวางแผนหรื อกาหนดเส้นทางในการท่องเที่ยวนั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษา เขตบางกอกใหญ่
เขตพระนคร เขตภาษีเจริ ญ และเขตธนบุรี กรุ งเทพฯ นั้นเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่อยู่ติดกันหรื อใกล้กนั
และสามารถเดิ นทางจากสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ งไปยังสถานที่หนึ่ งเพียงไม่ไกล อีกทั้งใช้เวลาไม่นาน
ประหยัดเวลา ซึ่ งคิดว่าสามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวครบ 6 สถานที่ได้ภายใน1วัน
4.4.1 กาหนดแผนเส้นทางท่องเที่ยว
มีการวางแผนเส้นทางจากสถานที่ที่สาคัญและเป็ นที่น่าสนใจมากที่สุดเป็ นจุดท่องเที่ยวแรก โดยมีการ
พิจารณาจากความใกล้เคียงที่สุดกับสถานที่แรก เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง
1. จุดนัดหมายเริ่ มต้น ศาลหลักเมือง - วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
2. จากวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร - มิวเซียมสยาม - ตลาดพลู
3. จากตลาดพลู - วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ – วัดประดู่ฉิมพลี

ภาพที่ 4.11 แผนที่จากจุดนัดหมายเริ่ มต้นศาลหลักเมือง - วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร-มิวเซียม
สยาม – ตลาดพลู - วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ - วัดประดู่ฉิมพลี
ที่มา : Google Maps (ออนไลน์). (2562). สื บค้นจาก: https://www.google.com/maps
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4.5 กิจกรรมแต่ ละสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
4.5.1 ศาลหลักเมือง กรุ งเทพฯ
ศาลหลักเมือง เป็ นศาลที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 พร้อมกับการสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าให้ทาพิธียกเสาหลักเมือง ที่เรี ยกว่า พระราชพิธีนครฐาน ใช้ไม้ชยั พฤษ์ทาเป็ น
เสาหลักเมือง ประกับด้านนอกด้วยไม้แก่นจันทน์ มีเม็ดยอดรู ปบัวตูม สวมลงบนเสาหลัก ลงรักปิ ดทอง
ภายในเป็ นบรรจุดวงชะตาเมืองไว้ ภายในศาลหลักเมืองจะมีดอกไม้ ธู ป เทียน พร้อมเครื่ องสักการะ
จาหน่าย (ชุดใหญ่ 60 บาท) มีลาดับในการสักการะ ดังนี้
1.จุดที่ 1 หอพระพุทธรู ป กราบไว้ ถวายดอกบัว และใส่ บาตรพระประจาวันเกิด
2.จุดที่ 2 องค์พระหลักเมืองจาลอง จุดธูป เทียน ปิ ดทอง และผูกผ้าแพร 3 สี
3.จุดที่ 3 องค์พระหลักเมืององค์จริ ง กราบไหว้ ถวายพวงมาลัย 1 พวง
4.จุดที่ 4 หอเทพารักษ์ท้ งั 5 กราบไหว้ ถวายพวงมาลัย 5 พวง

ภาพที่ 4.12ไหว้ศาลหลักเมือง
ที่มา :ไหว้ศาลหลักเมือง. (ออนไลน์). (2561) สื บค้นจาก: https://www.wongnai.com
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4.5.2 วัดอรุ ณราชวรารามมหาวิหาร
วัดอรุ ณราชวราราม (Temple of the Dawn, Bangkok) หรื อที่ชาวบ้านนิยมเรี ยกกันติดปากว่า วัด
แจ้ง (Temple in Bangkok) เป็ น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็ นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุ ง
ศรี อยุธยา เดิ มทีเรี ยกว่า วัดมะกอก ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุ งธนบุรี ชาวบ้านเรี ยกจนติดปากว่า วัดแจ้ง
เมื่อพระเจ้ากรุ งธนบุรียา้ ยราชธานีจากกรุ งศรี อยุธยามาตั้ง ณ กรุ งธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้วดั แจ้งเป็ นวัด
ในเขตพระราชฐาน
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดที่มีเอกลักษณ์คือพระปรางค์ ซึ่ งชาวต่างชาติที่ มาเที่ยว
ไทย ต่างอยากมาสัมผัสความงดงามของวัดอรุ ณฯ กันแทบทุกคน แนะนาว่าถ้าอยากมาถ่ายภาพวัดอรุ ณฯ
สวยๆ ต้องมาในตอนเย็น แล้วไปจับจองพื้นที่บริ เวณท่าเตียน เพื่อถ่ายรู ปพระปรางค์ยามพระอาทิตย์ตก
ดิน เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามมาก

ภาพที่ 4.13 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ที่มา :ไหว้พระ 9 วัด กรุ งเทพ. (ออนไลน์). (2561) สื บค้นจาก :
https://www.mushroomtravel.com
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4.5.3 พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม
พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม เป็ นรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ มีการให้ขอ้ มูล และถามกลับไป
ยังผูเ้ ข้าชมด้วยคาถามชวนให้คิด ก่อให้เกิดความสงสัย และการค้นหา รู ปแบบการนาเสนอทาได้ดี มีการ
ใช้สื่อที่จบั ต้องได้ เช่นคอมพิวเตอร์ จอทัชสกรี น โมเดลจาลอง การให้แสงสว่างก็ทาได้สวยงาม มีท้ งั มืด
และสว่าง ตัวอาคารภายนอกสวย มีการดูแลอย่างดี และเป็ นพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่ งแรก ที่สร้างความ
แปลกใหม่ ใ นการชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ กระตุ ้นให้เกิ ดการเรี ย นรู้ มี ก ารจัด แสดงเรื่ องราวผ่า นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่ทาให้ดูน่าสนใจและเข้าถึงกับผูเ้ ข้าชม มีเทคนิคในการเล่าเรื่ องพร้อมกับตั้งคาถามชวนสงสัย
กลับมายังผูเ้ ข้าชม เช่น “ความเป็ นไทยหมายถึงอะไร” หรื อ “สุ วรรณภูมิอยูท่ ี่ไหน”

ภาพที่ 4.14 บรรยากาศจาลองแบบไทยๆ ร้านส้มตารถเข็น แม่คา้ หาบเร่ ขายผลไม้
ที่มา :รี ววิ มิวเซียมสยาม. (ออนไลน์).สื บค้นจาก : www.emagtravel.com

51

ภาพที่ 4.15 จุดขายบัตรมิวเซี ยมสยาม
ที่มา :รี ววิ มิวเซียมสยาม. (ออนไลน์). สื บค้นจาก : www.emagtravel.com

ภาพที่ 4.16 เยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม
ที่มา :พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม. (ออนไลน์) สื บค้นจาก : https://www.mushroomtravel.com
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4.5.4 ตลาดพลู
ตลาดพลู ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่ องของเป็ นแหล่งขายอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาหารจีนที่
เป็ นอาหารริ มทาง เช่ น ข้าวหมูแดง, ไอศกรี มกะทิไข่แข็ง, ก๋ วยเตี๋ยวและเกาเหลาเนื้ อ, ขนมไทย,
เย็นตาโฟ, หมี่กรอบ, ขนมเบื้องทั้งของไทยและญวน รวมถึง ขนมอบดิน ขนมเค้กแบบดั้งเดิมของชาว
มุสลิมด้านมัสยิดสวนพลู และที่มีชื่ออย่างมากคือ ขนมกุยช่าย ซึ่ งเป็ นอาหารกิ นเล่นหรื อขนมของชาว
แต้จ๋ิว

ภาพที่ 4.17 ร้านเด็ดในตลาดพลู
ที่มา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สื บค้นมาจาก: https://www.chillpainai.com/scoop/9001
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ภาพที่ 4.18 ร้านเด็ดในตลาดพลู
ที่มา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สื บค้นมาจาก :
https://www.chillpainai.com/scoop/9001

ภาพที่ 4.19 ร้านเด็ดในตลาดพลู
ที่มา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สื บค้นมาจาก
:https://www.chillpainai.com/scoop/9001
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ภาพที่ 4.20 ร้านเด็ดในตลาดพลู
ที่มา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สื บค้นมาจาก :
https://www.chillpainai.com/scoop/9001

ภาพที่ 4.21 ร้านเด็ดในตลาดพลู
ที่มา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สื บค้นมาจาก :
https://www.chillpainai.com/scoop/9001
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4.5.5 วัดปากน้ า ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ
วัดปากน้ า ภาษีเจริ ญ เป็ นวัดที่โด่งดังและผูค้ นนิยมกันไปทาบุญ ซึ่ งการการทามีบุญหลายอย่าง
ด้วยกัน ในที่น้ ีได้รวบรวมการทาบุญที่มีอยูใ่ นวัดปากน้ า เพื่อที่วา่ ผูม้ ีความประสงค์จะร่ วมทาบุญกับทาง
วัด จะได้ทราบรายละเอียดของการทาบุญแต่ละอย่าง เช่น
1. การบริ จาค ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ทาบุญร่ วมสร้างพระมหาเจดียม์ หา
รัชมงคล มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ า ผ้าพระกฐินพระราชทาน ทาบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ทาบุญ ค่าน้ าไฟ ทาบุญก่อสร้าง ทาบุญบารุ งธรรมกาย เป็ นต้น
2. การทาภาวนา ทาสมาธิ ฟังเทศน์รักษาศีล ทาวัตรเช้า-เย็น การบรรพชาอุปสมบท
การบวชชีพรหมณ์ อันดับแรกพอถึงวัดก็เข้าไปสักการะกราบไหว้หลวงพ่อสด และขอพรตามประสา
สาหรับดอกไม้ ธูปเทียน แผ่นทอง (ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ตามแต่ศรัทธา) ตามความเชื่อว่าให้โชค โลภ
ในเรื่ องการทามาค้าขาย สามารถนาวัตถุมงคลไปสักการะบูชาตามศรัทธา

ภาพที่ 4.22 วัดปากน้ า ภาษีเจริ ญ
ที่มา :วัดปากน้ า. (ออนไลน์). (2555). สื บค้นมาจาก : http://www.painaidii.com
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4.5.6 วัดประดู่ฉิมพลี
ความสาคัญของวัด เป็ นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่วดั หนึ่งในฝั่งธนบุรี ที่ฝากความเจริ ญหรื อความเชื่อ
ไว้กบั พุทธบริ ษทั ทั้ง 4 ครั้งใดสมภารเจ้าวัดมีบารมีธรรม ครั้งนั้นวัดก็เจริ ญ นับตั้งแต่พระเดชพระคุณ
หลวงปู่ โต๊ะเป็ นเจ้าอาวาสเป็ นต้นมา วัดประดู่ฉิมพลีก็เจริ ญรุ่ งเรื องจนกระทัง่ ปัจจุบนั ทั้งนี้ เนื่องเพราะ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ โต๊ะเป็ นผูม้ ีบารมีธรรม และบารมีธรรมนี้ยงั ส่ งผลถึงเจ้าอาวาส พระภิกษุ
สามเณร ที่เป็ นลูกศิษย์พระคุณหลวงปู่ โต๊ะ ในปั จจุบนั ได้สืบสานเผยแพร่ พระพุทธศาสนาให้
เจริ ญรุ่ งเรื อง ในวันวิสาขบูชาทางวัดประดู่ฉิมพลีได้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา และทาพิธีทางศาสนาโดย
มีผสกนิกรที่มาเข้าร่ วมพิธีอย่างล้นหลาม

ภาพที่ 4.23 วันวิสาขบูชาและร่ วมทาบุญ วัดประดู่ฉิมพลี
ที่มา :วัดประดู่ฉิมพลี. (ออนไลน์). (2555). สื บค้นมาจาก : http://www.painaidii.com

57

สรุ ปผลการดาเนินงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาเส้นทางเขตบางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตธนบุรี เเละเขตปากน้ า
ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองกรุ งเทพมหานคร เพื่อทาการจัดโปรแกรมท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์
วัยรุ่ น ในรู ปแบบ ของ One Day Trip โปรแกรมท่องเที่ยว ในราคาสุ ทธิ 1200 บาท/ท่าน โดยจะใช้เวลา
ในการเดินทางระยะสั้น เนื่องจากสถานที่ที่ได้เลือกมาอยูบ่ ริ เวณใกล้กนั และเหมาะสมต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแบบหนึ่งวัน สถานที่ดงั กล่าวที่ได้เลือกมาทั้งหมด 6 สถานที่ เป็ นสถานที่ที่มีความโด่งดัง
และมีความสวยงาม ซึ่งให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมความโดดเด่นของแต่ละสถานที่และให้นกั ท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีกลับไป โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ promote หรื อประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง Youtube โดยการ
นาเสนอวิดีโอ ชื่ อว่า “การท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber”
จุดเด่ นของโปรแกรมทัวร์
ทางบริ ษทั CK41 ทัวร์ มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมดูแลและให้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยว อย่างครบครัน ทั้งนี้
ด้านราคาจ่ายครั้งเดียว ไม่มีจ่ายเพิ่ม โดยได้ความรู้ตลอดการเดินทาง ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสี ยงของกรุ งเทพฯ ซึ่ งโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber มีความ
หลากหลายการเดินทางเข้าถึงการเดินทางแบบวิถีไทย

บทที่ 5
สรุ ปผลรายงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิส หกิ จศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม - 29 เมษายนพ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งหมดเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ในฝ่ าย Inbound - Outbound บริ ษทั CK41ทัวร์ จากัด ณ เมือง
นนทบุรี คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการจัดทาโครงงานเกี่ ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ “Gen Y Youtuber”
โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y ผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์คือ
Youtube และเพื่อที่จะอนุ รัก ษ์สืบสานประเพณี ไทยให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาชมหรื อสนใจอีกทั้งยัง
เพื่อเผยแพร่ วฒั นธรรมและประเพณี ไทยให้แก่นกั ท่องเที่ยวอย่างเเท้จริ ง และเป็ นแนวทางให้บริ ษทั ได้
นาสิ่ งที่เราทาหรื อนาเสนอไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ โดยมีขอบเขตด้านประชากรคือพนักงานฝ่ าย
Inbound - Outbound ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนามารวบรวมเอกสาร
จากการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานมาและศึกษาปัญหาที่พบเจอมากมายเปิ ดจากนั้นจึงนามาวิเคราะห์และสรุ ปผล
จึงได้มีการคิดเริ่ มจัดทาโครงงานการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ “Gen Y Youtuber” ผ่านทางช่องออนไลน์
Youtube ขึ้นมาโดยจะทาเพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการทางานให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั สามารถนาเอาไป
ประยุกต์ใช้ได้ซ่ ึ งมันเป็ นประโยชน์อย่างมากและพบว่าการนาเสนอการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์“Gen Y
Youtuber” เป็ นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ดีเพราะในสังคมปั จจุบนั ให้ความสาคัญบนโลก
ออนไลน์จึงสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจในสิ นค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นทาให้บริ ษทั เกิ ด
รายได้และลดค่าใช้จ่ายต่างๆของบริ ษทั ในด้านของการตลาดหรื อการโฆษณา สามารถนาไปใช้โดยการ
ปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการต่างๆเพื่อที่จะเป็ นกลยุทธ์ดึงดูดนัก ท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากยิง่ ขึ้นและทาให้บริ ษทั นั้นเกิดประสิ ทธิภาพในการทางานต่อไป
5.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.2.1 ในช่วงแรกของการปฏิบตั ิงานมีปัญหา เนื่องจากไม่เข้าใจรายละเอียดงานที่ส่ังทาให้เกิ ด
ข้อผิดพลาด
5.2.2 มี ปั ญหาระหว่า งการท างานเนื่ องจากไม่ เคยใช้โปรแกรมนี้ ม าก่ อนเกิ ดความยากและ
ผิดพลาด

59

5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
5.3.1 ควรตรวจทานโครงงานเพื่อลดความผิดพลาดเนื่องจากไม่ละเอียด
5.3.2 ควรศึกษาและเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทารู ปเล่มโครงงานสหกิจ
5.4 ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง Youtube ในหัวข้อท่องเที่ยววิถีไทย
สไตล์ “Gen Y Youtuber” ซึ่ งครั้งหน้ามีการคิดเห็นว่าอยากจะทาการท่องเที่ยวเกี่ยวกับท่องเที่ยววิถีชาว
พุทธ พานักท่องเที่ยวไปไหว้พระทาบุญ ตักบาตร สังฆทาน เนื่ องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวผูส้ ู งอายุ ชอบ
ทาบุญเข้าวัด ซึ่ งคนในวัยนี้จะใช้ชีวติ ไม่เร่ งรี บไม่เหมือนกับคนในวัยรุ่ นเนื่องจากเป็ นการทาให้ผสู้ ู งอายุ
มีจิตใจสงบ
5.5 สรุ ปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.5.1 ประโยชน์ที่องค์กรหรื อบริ ษทั ได้รับ
1. สามารถนาโปรแกรมที่ถูกจัดทาขึ้นไปเป็ นแนวทางการทาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ
ใหม่
2. บริ ษทั สามารถคัดเลือกนิสิตเข้ามาเป็ นพนักงานในอนาคต
3. สื่ อ Youtube ที่จดั ทาขึ้นสามารถไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจให้
เป็ นที่รู้จกั
5.5.2 ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
1. คนในชุมชนมีบทบาทต่อการจัดงานวันวิสาขบูชา
2. สร้างรายได้ให้กบั คุณในชุมชน
3. คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ประเพณี วฒั นธรรมจึงทาให้นกั ท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของ
ความเป็ นไทย
4. ควรให้ชุมชนได้เรี ยนรู้ภาษา วัฒนธรรมจากชาวต่างชาติทาให้เกิดมิตรภาพเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ของคนไทย
5.5.3 ประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับ
1. ได้เรี ยนรู ้งานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น
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2.
3.
4.
5.

รู้จกั การใช้โปรแกรม Amadeus
ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้รับประสบการณ์จริ งจากการไปออกฝึ กงานสหกิจ
ทาให้เรามีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้น

5.5.4 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. เรี ยนรู ้และมีทกั ษะต่างๆที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถเลือกอาชีพได้ถูกต้องตามความถนัดของตนเอง
3. เป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภาพในการทางานมากขึ้นและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนจบ
การศึกษา
4. ทาให้เราพัฒนาตนเองมากขึ้นเพื่อที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. นาความรู้ที่ได้เรี ยนมาไปใช้ในสายงานจริ ง
5.5.5 ปัญหาที่พบจากการปฏิบตั ิงานสหกิจ
1. ในช่วงแรกของสัปดาห์การเริ่ มงาน มีการสั่งงานมาแล้วอธิ บายไม่ค่อยเข้าใจเนื่องจาก
เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความละเอียดในการทางานทาให้งานเกิดความล่าช้าในการทางาน
2. งานที่ ไ ด้รับมอบหมายมี ค วามยากเนื่ องจากไม่เคยทามาก่ อนจึง ท าให้ง านผิดจากที่
ได้รับมอบหมาย
3. การที่ได้ออกไปฝึ กสถานที่จริ งเรามีอาการตื่นเต้นในการทางาน ทาให้ภาพลักษณ์ของ
การทางานดูไม่เป็ นมืออาชีพ
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ภาพขณะปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 ออกบูท๊ โปรโมทบริ ษทั และนาเสนอโปรแกมท่องเที่ยว

ภาพที่ 2 บริ ษทั ทัวร์ประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
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ภาพที่ 3 บริ ษทั ทัวร์ ร่วมประชุม

ภาพที่ 4 บรรยายโปรแกรมทัวร์ที่กรมส่ งออก

ภาคผนวก ข
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บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

ภาพพนักงานที่ปรึ กษา (คุณมานพ)

โครงการนีม้ ีประโยชน์ ต่อสถานประกอบการอย่างไร
เป็ นโครงการที่ดีที่ ช่วยให้นกั ศึกษาที่ มีความสนใจที่จะเรี ยนรู้ดา้ นการท่องเที่ยว และการบริ การ
เป็ นการฝึ กและสร้างเสริ มประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา ได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จิรง และการใช้ชีวติ
ร่ วมอยูก่ บั คนหมู่มาก
การปรับตัว และเข้ากับเพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างาน และระบบการแบ่งจ่ายงาน แต่ละแผนก
อีกทั้งได้ฝึกภาษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเวลาเกิดปัญหาเฉพาะหน้า และได้ฝึกเกียวกับ
งานด้านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการทาทัวร์ และการสร้างโปรแกรมการเดินทางและ
ประสานงานกับ Supplier ต่างๆ ช่วยแบ่งเบางานเจ้าหน้าที่ประจาได้ดีพอสมควร และได้ความคิดเห็น
ของเด็กรุ่ นใหม่ ในการชื่อสื่ อ Online ช่วยในการทาการโฆษณา
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ความคิดเห็นด้ านนักศึกษาขณะปฏิบัติหน้ าที่
มีความตั้งใจและกระตือรื อร้น ดี มีความรับผิดชอบในการได้รับมอบหมายงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์
ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและ เจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ดี สามารถเข้าร่ วมงานกับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้ มี่น้ าใจ
แต่ไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่ และยังมีการหยอกล้อเล่นกันบ้างแต่ในภาพร่ วมก็ถือว่าทางานตามที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็ จทุกงาน

.…………………………………พนักงานที่ปรึ กษา
(นาย มานพ มาโนช )

ภาคผนวก ค

ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber
Promoting Tourism In Thailand By Gen Y Youtuber
ปวริ ศา สวัสดี กมลวรรณ บุญรัตนเรื องเดช จุฑาทิพย์ เอกผดุงธรรม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail : Fern_fkchill@hotmail.com
Fangroth_2539@hotmail.com
Jutatip.jffp@gmail.com

บทคัด
ย่อ
การ
จัดทา

โครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y
Youtuber มีวตั ถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยผ่านช่องทาง
Youtube ให้แก่บริ ษทั CK41 ทัวร์ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้

เดินทางทางเรื อและรถสามล้อ (รถตุก๊ ตุก๊ )
จัดทากิจกรรมการท่องเที่ยว 3.สร้างช่อง
Youtube โดยโปรโมทคลิปวีดิโอ ชื่อว่า
“ท่องเที่ยววิถีไทย By Gen Youtuber’’

1.กาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ
one day trip ในวันวิสาขบูชา ซึ่งประกอบด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยรวม 6 สถานที่
ได้แก่ ศาลหลักเมือง วัดอรุ ณราชวราราม
วรวิหาร พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ตลาดพลู วัด
ปากน้ าภาษีเจริ ญ และวัดประดู่ฉิมพลี 2.จัดทา
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยกาหนดวิธีการ

โครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y
Youtuber สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาให้แก่ บริ ษทั CK41 ทัวร์และเป็ นการ
เปิ ดเส้นทางใหมให้แก่บริ ษทั รวมทั้งยังเป็ น
ตัวเลือกให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย
คาสาคัญ : ท่องเที่ยว วิถีไทย Gen Y

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อจัดทาเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทย
แบบ One Day Trip ผ่านช่องทาง Youtube
ให้แก่บริ ษทั CK41 ทัวร์
ขอบเขตของโครงงาน
1.ขอบเขตด้านสถานที่ ท่องเที่ยว 6
สถานที่
2.ขอบเขตด้านปรากร ผูจ้ ดั การแผนก
สารองที่นง่ั และบัตรโดยสาร บริ ษทั CK41ทัวร์
และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ บริ ษทั
CK41ทัวร์

3.ขอบเขตด้านเวลา คือ 7 มกราคม พ.ศ.
2562 -29 เมษายน พ.ศ.2562
4.ขอบเขตด้านข้อมูล www.mots.go.th และ
www.CK41tours.net
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
บริ ษทั CK41 ทัวร์ สามารถเพิ่มช่องทาง
การตลาดและผลกาไรที่มากขึ้น เป็ นการเปิ ด
เส้นใหม่ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน

เจริ ญ และเขตธนบุรี กรุ งเทพฯ เพื่อเก็บข้อมูล
มาใช้ในการวิเคราะห์และเป็ นแนวทางในการ
วางแผนการท่องเที่ยววิถีไทยผ่านสื่ อออนไลน์
ทางช่องทาง Youtuber ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มี
การวางแผนเพื่อค้นข้อมูลและเริ่ มต้นในการ
จัดทาดังนี้
1.ช่องทางการโปรโมท
2.การคานวณหรื อคิดราคาในการขาย
โปรแกรมทัวร์
3.การศึกษาข้อมูล และเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยว

1.ศึกษากระบวนการทางาน
2.วิเคราะห์ปัญหาที่พบ
3.กาหนดเรื่ องโครงงาน
4.รวบรวมข้อมูล

4.) การวางแผนเส้นทางในการ
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ท่องเที่ยว
5.) กิจกรรมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว

5.จัดทาเค้าโครงงาน

สรุ ปผลโครงงาน

6.วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล

โครงงานการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์เด็กยุคใหม่
ผ่านทางช่องออนไลน์ Youtube สามารถเป็ น
แนวทางในการทางานให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั
สามารถนาเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งซึ่งมันเป็ น
ประโยชน์อย่างมากและพบว่าการนาเสนอการ
ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ “Gen Y Youtuber” เป็ น
การดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ดี
เพราะในสังคมปัจจุบนั ให้ความสาคัญบนโลก
ออนไลน์จึงสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่
สนใจในสิ นค้าได้ง่ายยิง่ ขึ้นและมากยิง่ ขึ้นทาให้

7.จัดทาเนื้ อหา
8.สรุ ปผลการจัดทา
9.ประเมินผลการใช้งาน
10.นาเสนอผลงาน
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การจัดทาโครงงานนี้ หลังจากที่ได้ทาการลง
พื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตภาษี

บริ ษทั เกิดรายได้และลดค่าใช้จ่ายต่างๆของ
บริ ษทั ในด้านของการตลาดหรื อการโฆษณา
สามารถนาไปใช้โดยการปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการต่างๆเพื่อที่จะเป็ นกลยุทธ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
มากยิง่ ขึ้นและทาให้บริ ษทั นั้นเกิดประสิ ทธิ
ภายในการทางานต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผูจ้ ดั ทา ได้มาปฏิบตั ิงานโครงการสห
กิจศึกษา ณ บริ ษทั CK 41 ทัวร์ ตั้งเเต่ วันที่ 7
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 ส่ งผล
ให้ คณะผูจ้ ดั ทา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการ
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ปฏิบตั ิงานในอนาคต เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน ณ บริ ษทั CK41ทัวร์
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมือจาก
บริ ษทั CK41ทัวร์ ได้สอน ได้เรี ยนรู้งาน และ
ปั ญหาที่พบในการทางานในแผนกต่างๆ จึง
ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี และสนับสนุนจากหลาย
ฝ่ าย ดังนี้
1.คุณชัชชนัน ทุ่งเนย พนักงานที่ปรึ กษา
2.คุณมานพ มาโนช พนักงานที่ปรึ กษา
3.ดร.กฤป จุระกะนิตย์ อาจารย์ที่
ปรึ กษา สหกิจศึกษาและบุคคลท่านอื่นๆที่

ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทา ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล
และเป็ นที่ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้จน
สาเร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้
ความเข้าใจกับชีวติ ของการทางานจริ งซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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พนักงานที่ปรึ กษา คุณชัชชนัน ทุ่งเนย

อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.กฤป จุระกะนิตย์
สถานที่ประกอบการ บริ ษทั CK 41 ทัวร์ จากัด

นางสาว ปวริ ศา

สวัสดี

5804400027

นางสาว กมลวรรณ บุญรัตนเรื องเดช 5804400028
นางสาว จุฑาทิพย์ เอกผดุงธรรม 5804400298

บทคัดย่ อ

ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน

การจัดทาโครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตส์ Gen Y Youtuber มี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยผ่าน
ช่องทาง Youtube ให้แก่บริ ษทั CK41 ทัวร์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้

1.ช่องทางการโปรโมท

1.กาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ one day trip ในวันวิสาขบูชา
ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยรวม 6 สถานที่ได้แก่
ศาลหลักเมือง วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์มิว
เซียมสยาม ตลาดพลู วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ และวัดประดู่ฉิมพลี 2.
จัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยกาหนดวิธีการเดินทางทางเรื อ
และรถสามล้อ (รถตุก๊ ตุก๊ ) จัดทากิจกรรมการท่องเที่ยว 3.สร้าง
ช่อง Youtube โดยโปรโมทคลิปวีดิโอชื่อว่า “ท่องเที่ยววิถีไทย By
Gen Y Youtuber’’

3.การศึกษาข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยว

โครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาให้แก่ บริ ษทั CK41 ทัวร์
และเป็ นการเปิ ดเส้นทางใหม่ให้แก่บริ ษทั รวมทั้งยังเป็ นตัวเลือก
ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อจัดทาเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทย แบบ One Day Trip
ผ่านช่องทาง Youtube ให้แก่บริ ษทั CK 41 ทัวร์
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2.การคานวณหรื อคิดราคาในการขายโปรแกรมทัวร์

4.การวางแผนเส้นทางในการท่องเที่ยว
5. กิจกรรมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว

สรุปผลโครงงานตามวัตถุประสงค์
โครงงานการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์เด็กยุคใหม่ผา่ นทางช่อง
ออนไลน์ YouTube สามารถเป็ นแนวทางในการทางานให้แก่บริ ษทั และ
บริ ษทั สามารถนาเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างมากและ
พบว่าการนาเสนอการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์“Gen Y YouTuber” เป็ นการ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ดีเพราะในสังคมปั จจุบนั ให้
ความสาคัญบนโลกออนไลน์จึงสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจใน
สิ นค้าได้ง่ายยิง่ ขึ้นและมากยิง่ ขึ้นทาให้บริ ษทั เกิดรายได้และลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆของบริ ษทั ในด้านของการตลาดหรื อการโฆษณา สามารถนาไปใช้
โดยการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการต่างๆเพื่อที่จะเป็ นกลยุทธ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิง่ ขึ้นและทาให้บริ ษทั
นั้นเกิดประสิ ทธิภาพในการทางานต่อไป
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