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บทคดัย่อ 
 การจดัท าโครงงานท่องเท่ียววถีิไทยสไตส์ Gen Y Youtuber มีวตัถุประสงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์
เส้นทางการท่องเท่ียววถีิไทยผา่นช่องทาง Youtube ใหแ้ก่บริษทั CK41 ทวัร์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1.ก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ one day trip ในวนัวสิาขบูชา ซ่ึงประกอบดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว
แบบวถีิไทยรวม 6 สถานท่ีไดแ้ก่ ศาลหลกัเมือง วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภณัฑมิ์วเซียม
สยาม ตลาดพลู วดัปากน ้าภาษีเจริญ และวดัประดู่ฉิมพลี 2.จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยก าหนด
วธีิการเดินทางทางเรือและรถสามลอ้ (รถตุก๊ตุก๊) จดัท ากิจกรรมการท่องเท่ียว 3.สร้างช่อง Youtube โดย
โปรโมทคลิปวดิีโอช่ือวา่ “ท่องเท่ียววถีิไทย By  Gen Y Youtuber’’ 
 โครงงานท่องเท่ียววถีิไทยสไตล ์ Gen Y Youtuber สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
ใหแ้ก่ บริษทั CK41 ทวัร์ และเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งยงัเป็นตวัเลือกใหแ้ก่กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย 
 
 
ค าส าคัญ : ท่องเท่ียว วถีิไทย  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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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการมาเป็นอนัดบัตน้ๆเน่ืองจากมีสถานท่ีงดงาม
และมีค่าครองชีพท่ีถูก อาหารเลิศรส อีกทั้งคนไทยยงัเป็นมิตร นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวแลว้วฒันธรรม
และประเพณีของไทยยงังดงามและเป็นท่ีน่าดึงดูดของชาวต่างชาติ การท่องเท่ียววิถีไทยเป็นการ
ส่งเสริมใหมี้การน าเสนออตัลกัษณ์ความเป็นไทยผา่นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ การใชว้ิถีไทยจึงเป็น
จุดเด่นทางการตลาดการท่องเท่ียวท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืนดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศไทยมากข้ึนและส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียว 

 ปัจจุบนั บริษทั CK41 ทวัร์ เป็นบริษทัน าเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ (Inbound Outbound 
Tour) ทั้งน้ีบริษทัไดท้  าการตลาดการท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นหลกัโดยกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัจะ
เป็นโซนฝ่ังเอเชียและยุโรป โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาว่าการจดัท าโครงงานการท่องเท่ียววิถีไทยแบบ 
One Day Trip ในวนัวสิาขบูชาซ่ึงประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวรวม 6 สถานท่ี ไดแ้ก่ ศาลหลกัเมือง
วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภณัฑ์มิวเซียมสยาม ตลาดพลู วดัปากน ้ าภาษีเจริญ และวดั
ประดู่ฉิมพลี โดยการศึกษาขอ้มูลและส ารวจเส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียวเน่ืองจาก  กรุงเทพมหานครมี
ลกัษณะเป็นเมืองศูนยก์ลางท่ีรวมเอาความเจริญและระบบขนส่งต่างๆ ไวใ้นท่ีเดียว เป็นเมืองใหญ่ท่ี
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดทุ้กระดบัชั้นตั้งแต่งบประมาณน้อยไปจนถึงระดบัท่ีจ่ายไดไ้ม่อั้น   อีก
หน่ึงกิจกรรมวนัส าคัญทางศาสนา คือการไหว้พระเข้าวดัท าบุญ ว ัดท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพฯเป็นวัด
คู่บา้นคู่เมืองของคนไทยมีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม สามารถใชเ้วลาการเดินทางไปแต่ละ
สถานท่ี2-3 ชัว่โมง ย่านอาหารในกรุงเทพมีความหลากหลาย อาหารเลิศรสราคาถูก สัมผสับรรยากาศ
การกินแบบวถีิไทย ยา่นสตรีทฟู้ ดจนถึงระดบัมิชลินสตาร์ โดยจะจดัการ promote ทางส่ือออนไลน์ผา่น
ช่องทาง YouTube เน่ืองจากส่ือออนไลน์ในยคุปัจจุบนัมีอิทธิพลบนโลกโซเชียล  ส่ือออนไลน์เป็นส่วน
หน่ึงของกลยุธน์ทางการตลาดท่ีเปิดธุรกิจให้ไดลู้กคา้ใหม่หลากหลายทัว่มุมโลกเป็นอีกโอกาสในการ
เขา้ถึงและดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคจ านวนมากได้ง่ายรวดเร็ว ในแบบงบประมาณโฆษณาไม่บาน
ปลาย  ซ่ึง 6 สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและถูกจดัอนัดบัให้

 



เป็นสถานท่ีท่ีตอ้งมาเยอืน ตั้งอยูใ่นเมืองหลวง สถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่กลก้นั ประหยดัเวลาในการเดินทาง 
นักท่องเท่ียวจะได้มาท ากิจกรรม เวียนเทียนในวนัวิสาขบูชา ซ่ึงเป็นวนัส าคญัสากลของโลก คณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเสนอโครงงานท่องเท่ียววถีิไทยสไตส์ Gen Y Youtuber สามารถเพิ่มช่องการจดัจ าหน่าย 
เส้นทางภายในประเทศไทยให้แก่บริษทั CK41ทวัร์และเพื่อจดัเส้นทางการท่องเท่ียวให้ตรงตามความ
ตอ้งการแก่นกัท่องเท่ียว 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อจดัท าเส้นทางท่องเท่ียววิถีไทย แบบ One Day Trip ผา่นช่องทาง Youtube ให้แก่
บริษทั CK 41 ทวัร์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  

  1.3.1.1 ศาลหลกัเมือง กรุงเทพมหานคร 

  1.3.1.2 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 

  1.3.1.3 พิพิธภณัฑมิ์วเซียมสยาม 

  1.3.1.4 ตลาดพลู  

  1.3.1.5 วดัปากน ้า ภาษีเจริญ 

  1.3.1.6 วดัประดู่ฉิมพลี 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

   13.2.1 ผูจ้ดัการแผนกส ารองท่ีนัง่และบตัรโดยสาร บริษทั CK41ทวัร์ 

              และ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ  บริษทั CK41ทวัร์ 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา คือ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  – 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

              1.3.4 ขอบเขตดา้นขอ้มูล ไดแ้ก่ 

  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 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

      1.4.1บริษทั CK41 ทวัร์ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดและผลก าไรท่ีมากข้ึน เป็นการเปิดเส้นทาง
ใหม่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการจดัท าโครงงาน เร่ือง ท่องเท่ียววิถีไทยสไตล์ “Gen Y Youtuber”  คณะผูจ้ดัท าได้
ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพนัธ์ 

 2.2 แนวคิดรูปแบบของธุรกิจน าเท่ียว 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัมคัคุเทศก ์

 2.4 แนวคิดเก่ียวกบั Gen Y 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว 

2.1 แนวคิดทฤษฎกีารประชาสัมพนัธ์ 

 2.1.1 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค  าจ  ากัดความของ
ประชาสัมพนัธ์ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

 วจิิตร อาวะกุล (2541, หนา้ 19) ไดก้ล่าววา่ การประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการส่ือสารสถาบนั
องค์การ หน่วยงานกบัประชาชนหรือสังคม เพื่อเป็นการพฒันาเสริมสร้างฟ้ืนฟู ธ ารงรักษาภาพพจน์ 
สัมพนัธ์อนัดี ใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนรักใคร่ นบัถือ ยกยอ่ง เล่ือมใสศรัทธา 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542, หน้า 10) กล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารของ
องคก์รกบัชุมชุนต่างๆ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความน่าเช่ือถือภาพลกัษณ์ ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
และแกไ้ขขอ้ผดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

 



 การประชาสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี การประชาสัมพนัธ์มีความส าคญัอยา่งยิ่ง และก่อประโยชน์ส าหรับ
การด าเนินงานของหน่วยงาน เพราะการประชาสัมพนัธ์เป็นการด าเนินงานเผลแพร่ผลงานกิจกรรม และ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่บุคคลเป้าหมาย และประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบซ่ึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีใหก้บัหน่วยงาน 

 พรทิพย ์พิมพ์สินธ์ุ (2540, หน้า 33) ได้ให้ความหมายการประชาสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการของการการส่ือสารท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อการส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้ง
ตรงตรงกันในอันท่ีจะสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และความร่วมมือระหว่างสถาบันกับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการปฏิบติักิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและหวงัผลระยะยาว 

จากแนวคิดของการประชาสัมพนัธ์ ท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่การประชาสัมพนัธ์ 
คือ กระวนการในการสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีต่อกนัของหน่วยงาน องคก์าร กบักลุม้
เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดการยอมรับ ร่วมมือ และสนบัสนุน ท่ีดี เพื่อมุ่งไปสู่ความพยายามท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีหน่วยงานไดว้างไวโ้ดยราบร่ืน 

 2.1.2 วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ 

 วตัถุประสงค ์ มีความหมายในทางแสดงออกใหเ้ห็นถึงจุดหมายของกิจกรรมท่ีมีลกัษณะอนัชดั
แจง้ และแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานท่ีคาดหมายวา่จะเกิดข้ึนดว้ย ดงันั้น เพื่อความส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
จึงตอ้งมีการจ าแนกรายละเอียดของวตัถุประสงคอ์อกไปในลกัษณะต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานลุล่วง
ตามความมุ่งหมาย 

ดงัท่ี กญัญา วงษศิ์ริ (2540, หนา้ 35) ไดใ้หว้ตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1. เพื่อสร้างค่านิยม คือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มชน วธีิหน่ึงท่ีจะท าใหบ้รรลุความ
มุ่งหมายนั้นได ้ก็คือการสร้างความนิยมชมชอบโดยการแสดงใหป้ระชาชน เห็นถึงคุณงาม
ความดี การเผยแพร่ให้รู้ช้ีแจง้ใหเ้ขา้ใจ ใหป้ระชาชนเกิดความเล่ือมใสและเกิดความผกูพนั 
ทางใจ การสร้างค่านิยมน้ีมีวิธีการปฏิบติัไดห้ลายทางท่ีส าคญั คือ การก่อใหเ้กิดและรักษา
ไวซ่ึ้งค่านิยม และความสนใจตลอดไป กิจกรรมในการน้ี จึงมุ่งไปในส่ิงท่ีประชาชนพึง
พอใจ 

2. เพื่อป้องกนัช่ือเสียงมิใหเ้ส่ือมเสีย หรือกล่าวไดว้า่เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดี ใหป้ระชาชน
เกิดความนิยมชมชอบ 
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3. เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเรียกร้องความร่วมมือการประชาสัมพนัธ์ไม่ใช่การ
โฆษณาสินคา้หรือการโฆษณาชวนเช่ือ หากเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งบนพื้นฐาน
ของความจริงและชอบธรรม 

4. เพื่อช่วยในการขยายและการตลาดเป็นการปูพื้นค่านิยมและทศันคติท่ีดีใหเ้กิดหน่วยงาน
เม่ือประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกท่ีดีแลว้ก็พร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร การโฆษณาสินคา้
หรือบริการต่างๆ ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการอยากไดแ้ละตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

 2.1.3 คุณลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ 

 ลกัษณา สตะเวทิน (2542, หนา้ 14) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของ การประชาสัมพนัธ์วา่ การ
ประชาสัมพนัธ์เป็นการด าเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทศันคติและความสัมพนัธ์ของหน่วยงานกบั
สาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง งานประชาสัมพนัธ์จึงมีคุณลกัษณะของกิจกรรม ดงัน้ี 

1. การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารสองทาง (Two - way Communication) คือ เป็นการ
เผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นจากองคก์ารไปสู่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นและ
ประชามติจากประชาชนท่ีสะทอ้นกลบัมา เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงานใหเ้กิดความพึง
พอใจทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งองคก์ารและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์ 

2. การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ โดยตั้งอยูบ่นหลกัของความเป็นจริง 
เพื่อมุ่งใหเ้กิดความเช่ือถือและปฏิบติัโดยสมคัรใจ 

3. การประชาสัมพนัธ์เป็นการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง หวงัผลระยะยาว 
เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความศรัทธาและใหค้วามไวว้างใจแก่องคก์ารตลอดไป ซ่ึงจะท าให้
องคก์ารด าเนินการอยูไ่ด ้

4. การประชาสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบมี การวางแผนก่อนการ
ด าเนินงาน และมีการประเมินผลหลงัจากด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ เพื่อใหกิ้จกรรมต่างๆ 
เหล่านั้นบรรลุซ่ึงวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

2.2 แนวคิดรูปแบบของธุรกจิน าเทีย่ว 

 2.2.1 ความเป็นมาของธุรกิจการท่องเท่ียว 

 พิศมยั จตุัรัส (2546,น.48) กล่าวว่าโธมสั คุก (Thomas Cook) ชาวองักฤษเป็นผูใ้ห้ก าเนิด
ความคิดเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวจากการจดัการเดินทางเป็นกลุ่มเป็นคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2384 โดยการ
เช่าเหมาขบวนรถไฟแบบไป-กลบั (Round trip) เพื่อเขา้ร่วมการประชุมต่อตา้นส่ิงมอมเมา (Temperance 
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Convention) จากนั้นก็ไดป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวอย่างจริงจงัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยริเร่ิมระบบการรับเงินค่าในหน้าจากการขายบริการท่องเท่ียวรวมทั้งการออกคูปองใช้แทนเงินสด
ระหวา่งการเดินทางซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของเช็คเดินทาง (Traveler’ cheque) 

 2.2.2 ความหมายของธุรกิจน าเท่ียว 

 ธุรกิจการน าเท่ียวหมายถึงการประกอบธุรกิจขายบริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางการส ารองท่ีพกัอาหารการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ 
(Tour Operator) อาจขายบริการท่องเท่ียว (Travel Product) ให้แก่นกัท่องเท่ียวโดยตรงหรือขายผา่น
ตวัแทนธุรกิจน าเท่ียว (Travel Agent) ก็ไดส้ าหรับในประเทศไทยนั้นการประกอบธุรกิจมีลกัษณะการ
ผสมผสานระหวา่งผูป้ระกอบการกบัตวัแทนธุรกิจท่องเท่ียวเรียกตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศกพ์.ศ. 2535 วา่ “ธุรกิจน าเท่ียว” ซ่ึงมีค าจ ากดัความมาตรา 3 วา่ “การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ
จดัหรือการใหบ้ริการหรือการอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทางสถานท่ีพกั อาหาร ทศันาจรและ
มคัคุเทศกใ์หแ้ก่นกัท่องเท่ียว” 

 นภาพร กะออน (2553) กล่าวว่าธุรกิจน าเท่ียวตามความในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศกพ์.ศ. 2551 ไดใ้หค้วามหมายของธุรกิจน าเท่ียวไวว้า่”ธุรกิจเก่ียวกบัการน านกัท่องเท่ียวเดินทาง
ไปท่องเท่ียวหรือเดินทางไปเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนโดยจดัให้มีบริการหรืออ านวยความสะดวกอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างอนัได้แก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก์หรือบริการอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงทั้งน้ีธุรกิจน าเท่ียวจะมุ่งเน้นการน าเท่ียวในเชิงธุรกิจมีการด าเนินการเป็นกิจการโดยมี
ผลตอบแทนในการด าเนินงานทางบริษทัน าเท่ียวอาจด าเนินการจดับริการดา้นต่างๆในการเดินทางหรือ
จัดน าเท่ียวเองหรืออาจเป็นตัวกลางหรือตัวแทนให้บริการระหว่างนักท่องเท่ียวเก่ียวกับสถานท่ี
ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ช่นกนั 

 2.2.3 ประเภทของการจดัน าเท่ียว 

 2.2.3.1 การจดัน าเท่ียวในประเทศ (Domestic Tour) 

 พิทยะ ศรีวฒันสาร (2553) กล่าวว่าเป็นการจดัน าเท่ียวท่ีน าชาวไทยและชาวต่างประเทศเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยบริษทัน าเท่ียวของประเทศนั้นนั้นติดต่อผ่านสาขาประจ า
ประเทศไทยหรือบริษทัน าเท่ียวไทยบริษทัน าเท่ียวไทยท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการจดัการท่องเท่ียวติดต่อ
ท่ีพกั ภตัตาคารและยานพาหนะตลอดจนจดัหามคัคุเทศกห์รือผูติ้ดตามทวัร์การจดัน าเท่ียวอาจจะเป็นเชา้
ไป-เย็นกลบั หรือจดัในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือจดัตามเทศกาลงานประเพณีต่างๆการจดัน าเท่ียว
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ส่วนใหญ่ไม่นิยมใชร้ถโคช้ บางรายการท่ีเป็นระยะทางไกลอาจจะจดัโดยเคร่ืองบินไปกลบัและใชห้ลุด
โคช้ตามเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว ท าให้ไม่เสียเวลาเดินทางแต่ราคาค่าบริการจะแปลงข้ึนนอกจากน้ี
อาจจะเป็นแพ็คเก็จทวัร์โดยไดรั้บความร่วมมือจากโรงแรมต่างๆปัจจุบนับริษทัน าเท่ียวถ่ายท่ีจดัการ
ท่องเท่ียวประเภทน้ีมากมายท าให้มีการแข่งขนักนัสูงในดา้นการจดัการและหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ
เป็นจุดขาย 

 สรุปได้ว่าการจัดน าเท่ียวในประเทศเป็นการจัดน าเท่ียวให้นักท่องเท่ียวในประเทศและ
นักท่องเท่ียวต่างประเทศมีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศได้ท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆและ
ภายในประเทศโดยบริษทัน าเท่ียวจะเป็นผูจ้ดัการท่องเท่ียวทั้งหมดนบัตั้งแต่การจดัรายการมีการน าเท่ียว 
ติดต่อท่ีพกั ร้านอาหารและยานพาหนะตลอดจนมคัคุเทศกก์ารจดัน าเท่ียวอาจจะเป็นลกัษณะไปเชา้หรือ
เยน็กลบัหรือจดัในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือเป็นการจดัตามเทศกาลวนัหยุดยาวต่างๆส่วนใหญ่นิยม
จดัน าเท่ียวโดยรถโคช้หรืออาจจะน าเท่ียวโดยรถตูห้รือรถส่วนตวั 

 2.2.3.2 การท่องเท่ียวขาเขา้  (inbound tourism) 

 พิทยะ ศรีวฒันสาร (2553) กล่าวว่าการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของบุคคลท่ีมิได้มีถ่ินพ านัก
ถาวรในประเทศนั้นเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีสัญชาติมาเลเซียหรือนกัท่องเท่ียวท่ีมีสัญชาติอ่ืนท่ีมีถ่ินท านกั
ในประเทศมาเลยเซียเดินทางเขา้มาเท่ียวประเทศไทยนกัท่องเท่ียวมาเลเซีย 

จัดเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและประเทศไทยจัดเป็นประเทศท่ีได้รับ
นักท่องเท่ียวหรือเป็นแหล่งจุดหมายไปทางของนักท่องเท่ียวการท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นการ
ท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีต่างๆภายในประเทศการท่องเท่ียวลกัษณะน้ีจะตอ้งมีส่ิงจูงใจหลายอย่างเช่น 
ความสวยงามของภูมิประเทศ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความปลอดภยัตลอดจนการโฆษณา
หรือไม่ส่ิงจูงใจโดยเฉพาะของสถานท่ีนั้นเช่นหลกัฐานทางปลอดดีสาดหรือศิลปะวฒันธรรมประจ า
ท้องถ่ินบริษทัน าเท่ียวไทยท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนจดัการท่องเท่ียวภาคพื้นดินให้กับบริษัทน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

 สรุปได้ว่าการจดัน าเท่ียวประเภทน้ี บริษทัน าเท่ียวไทยจะจดัการท่องเท่ียวให้ขณะท่ีอยู่ใน
ประเทศไทยโดยจดัหายานพาหนะรับส่งสนามบินโรงแรมและพานกัท่องเท่ียวต่างประเทศไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆติดต่อท่ีพกัตามแหล่งท่องเท่ียวและจดัการเร่ืองอาหารให้มีความหลากหลายตลอดเวลาท่ี
อยู่ในประเทศไทยและจดัมคัคุเทศก์ให้ร่วมเดินทางไปกบัคณะตลอดจนการพาไปซ้ือของท่ีระลึกหรือ
ส่วนรายการท่องเท่ียวจะเป็นไปตามก าหนดท่ีตกลงกนัไวส่ิ้งส าคญัของบริษทัน าเท่ียวท่ีจดัท่องเท่ียว
ประเภทน้ีจะตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพในการจดัการและมคัคุเทศก์ท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถพูดภาษา
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ของนกัท่องเท่ียวหรือภาษากลางท่ีสามารถส่ือสารกบัน้องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรู้กวา้งขวาง
เก่ียวกบัประเทศไทยเพื่อสร้างศรัทธาและความเช่ือถือใหก้บันกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 

 2.2.3.3 การจดัน าเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tour) 

 พิทยะ ศรีวฒันสาร (2553) เป็นการจัดน าเท่ียวท่ีน านักท่องเท่ียวไทยออกท่องเท่ียวย ัง
ต่างประเทศบริษทัน าเท่ียวไทยจะติดต่อหรือบริการท่องเท่ียวผา่นบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศซ่ึงจดัเป็น
ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศให้กบับริษทัน าเท่ียวไทยและจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัน าเท่ียว
ใหก้บันกัท่องเท่ียวถ่ายขณะท่ีท่องเท่ียวอยูต่่างประเทศบริษทัน าเท่ียวไทยอาจจะติดต่อกบับริษทัน าเท่ียว
ประเภทนั้นโดยตรงหรืออาจจะติดต่อผ่านตวัแทนการท่องเท่ียวท่ีบริษทัน าเท่ียวไทยใช้บริการเป็น
ประจ าให้ท าหนา้ท่ีจดัน าเท่ียวให้กบับริษทัน าเท่ียวของตนเช่น บริษทัน าเท่ียว A ในประเทศไทยให้น า
บริษทัน าเท่ียว B ในประเทศองักฤษเป็นตวัแทนจดัน าเท่ียวไปยงัประเทศสเปนหรือโปรตุเกสเป็นตน้ 
ส าหรับบางประเทศ ท่ีบริษทัน าเท่ียวมีเจา้ของเป็นคนไทยบริษทัน าเท่ียวก็จะติดต่อโดยตรงซ่ึงจะเป็น
ผูติ้ดตามเป็นคนไทยแล้วท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ในขณะเดียวกันการจัดท าเก่ียวกับการท่องเท่ียว
ประเภทน้ีบริษทัน าเท่ียวไทยจะเป็นผูรั้บผิดชอบในดา้นการตลาดการส่งเสริมการหายการขายและการ
จดัยานพาหนะจนถึงตน้ทางและไปยงัจุดหมายไปทาง 

 สรุปไดว้า่การท่องเท่ียวต่างประเทศเป็นการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างไปจากประเทศของตน
และตอ้งผา่นกระบวนการระหวา่งประเทศหลายอยา่งเช่น ศุลากากรด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นตน้ โดย
ใชภ้าษาต่างประเทศและอาจจะมีมคัคุเทศก์เป็นผูน้ าการท่องเท่ียวต่างประเทศน้ีขนาดของประเทศเป็น
ส าคญัเช่น ประเทศท่ีมีขนาดใหญ่มกัจะมีส่ิงดูนกัท่องเท่ียวมากเพราะมีโอกาสท่ีจะมีสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและส่ิงอ่ืนๆรายอยา่งมากกวา่ประเทศขนาดเล็กแต่บางคร้ังการท่ีจะตอ้งเดินทางไกลก็อาจเป็น
อุปสรรคหรือท าใหน้กัท่องเท่ียวหมดความสนใจหรือมีความสนใจนอ้ยลงก็ได ้

2.3 แนวคิดมัคคุเทศก์ 

 2.3.1 ความหมายมคัคุเทศก ์

 ค าวา่ “มคัคุเทศก”์ มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความไวม้ากมายแต่ในส่วนของผูเ้ขียนขอแบ่งความหมายของ
ค าว่ามคัคุเทศก์ไวส้องลกัษณะ คือ ความหมายตามนิยามศพัท์กับความหมายตามกฎหมาย (กุลวรา 
สุวรรณพิมล,2548) 

 ความหมายของค าวา่มคัคุเทศก์ตามศพัทใ์นราชบณัฑิตยสถาน (2525,หนา้ 626) ให้ความหมาย
ค าวา่มคัคุเทศกว์า่หมายถึงผูน้ าทาง ผูช้ี้ทาง ผูบ้อกทาง 
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 ความหมายของค าวา่มคัคุเทศก์ในเชิงตามกฏหมายตามความหมายในพระราชบญัญติัธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศกพ์.ศ. 2551 มาตราท่ี4 ไดก้ล่าวไวว้า่กูเทศหมายถึงผูใ้ห้บริการเป็นปกติธุระในการน า
นกัท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆโดยใหบ้ริการเก่ียวกบัค าแนะน าและความรู้ดา้นต่างๆแก่นกัท่องเท่ียว 

 ทั้งน้ีหากจะมองในแง่มุมของกฎหมายเราจะใช้ค  าว่าผูน้  าเท่ียวแทนค าว่ามัคคุเทศก์ไม่ได้
เน่ืองจากในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์พ.ศ. 2551 มาตราท่ี4 และไดร้ะบุความหมาย
ของค าวา่ผูน้  าเท่ียวแยกมาต่างหากไดช้ดัเจนวา่ หมายถึงผูรั้บผดิชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวก
แก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางไปท่องเท่ียวในต่างประเทศดงันั้นมคัคุเทศก์กบัผูน้ าเท่ียวจึงไม่ใช่คนคน
เดียวกนัหากแต่จะท าหน้าท่ีคลา้ยๆกนัคือ มคัคุเทศก์จะท าหน้าท่ีบรรยายให้ความรู้น าเท่ียวในประเทศ
ส่วนผูน้ าเท่ียวจะท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกและน านกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ 

 ดงันั้นความหมายขา้งตน้การน านกัท่องเท่ียวไปยงัท่ีต่างๆโดยไม่ไดใ้ห้ความรู้จึงยงัไม่สามารถ
เรียกวา่มคัคุเทศก์ไดอ้ยา่งเช่น ผูรั้บส่งนกัท่องเท่ียวจากท่าอากาศยานไปยงัโรงแรมอยา่งเดียวเราเรียกวา่
บุคคลผูน้ี้ว่า Transfer Personel หรือ Transfer Man แต่ถ้าท าหน้าทีความรู้ในระหว่างการรับส่ง
นกัท่องเท่ียวดว้ยก็สามารถเรียกวา่เป็น Transfer Guide ได ้ส่วนการแนะน าสถานท่ีของบุคคลท่ีอยูใ่น
ท้องถ่ินรวมทั้งการพาญาติมิตรไปเท่ียวเพราะชอบพอกันเป็นการส่วนตัวจะไม่สามารถได้ว่าเป็น
มคัคุเทศกไ์ด ้

 นอกจากน้ีค าว่ามคัคุเทศก์ก็ยงัมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่า Courier ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บ
ค่าตอบแทนเพื่อท่ีจะช้ีน าหรือน าท าให้กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนค าในภาษาองักฤษมคัคุเทศก์มีความหมาย
ตรงกบัค าวา่ Guide หรือ Tour Guide แต่โดยปกติแลว้ทั้งสามค าใชค้วามหมายมคัคุเทศก์ท่ีท าหนา้ท่ีชม
สถานท่ีต่างๆส่วนค าวา่ Courier หรือ Tour Leader จะใชก้บัผูท่ี้คอยอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว
ในดา้นการน าเท่ียวการพกัโรงแรมและการเดินทางซ่ึงในปัจจุบนัค าทั้งหมดดงักล่าวสามารถใชแ้ทนกนั
ได้ในหลายโอกาส เน่ืองจากมคัคุเทศก์ในปัจจุบนัท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าเท่ียวและเป็นทางผูอ้  านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียวดา้นการพกัแรม ดา้นการรับประทานอาหารและดา้นการเดินทางและดา้นอ่ืนๆ
ดว้ย 

 ในบางคร้ังเราก็ควรแยกความหมายและหนา้ท่ีระหวา่งค าวา่มคัคุเทศก์กบัค าวา่หวัหนา้ทวัร์ออก
จากกนัใหช้ดัเจนเน่ืองมาจากในหลายประเทศมีกฎหมายก าหนดให้ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศก์ตอ้งเป็น
คนสัญชาติของตนเท่านั้นเช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีอาชีพมคัคุเทศก์ยงัเป็นอาชีพสงวนซ่ึงถา้น าค าสอง
ค าน้ีมาใช้แทนการอาจท าให้เกิดความสลบัสับสนไดเ้น่ืองจากมคัคุเทศก์มาเป็นคนทอ้งถ่ินหรือคนท่ีมี
สัญชาติในประเทศนั้นๆ สามารถพูดภาษาของนกัท่องเท่ียวหรือส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจหรือ
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สามารถส่ือสารกบัหวัหน้าทวัร์แลว้หัวหน้าทวัร์ก็จะน าไปแปลความหมายให้นกัท่องเท่ียวของตนให้
เขา้ใจอีกทอดหน่ึงไดเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและบรรยายเล่าเร่ืองราวต่างๆของทอ้งถ่ินท่ีตน
น าเท่ียวอยูไ่ด ้งานของมคัคุเทศก์จึงเนน้หลกัอยู่ท่ีการให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆส่วนงานของหัวหนา้ทวัร์
จะเนน้เป็นผูรั้บผิดชอบการเดินทางของนกัท่องเท่ียวและเป็นผูอ้  านวยความสะดวกตลอดการท่องเท่ียว
เดินทางตั้งแต่เร่ิมตน้จนเดินทางกลบัถึงจุดหมายปลายทาง เป็นผูป้ระสานกบัสถานท่ีเก่ียวขอ้งในขณะ
เดินทางตอ้งรับผิดชอบงานเกือบตลอด 24 ชัว่โมงและเพื่อให้เห็นภาพชดัเจนจะขอยกตวัอย่างให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างคนท่ีท าหน้าท่ีมัคคุเทศก์กับคนท่ีเป็นหัวหน้าทวัร์ในกรณีท่ีจดัน าเท่ียวแบบ 
Outbound สมมุติว่าคนไทยไปเท่ียวประเทศจีนผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็น Tour Leader คือผูท่ี้เป็นตวัแทนของ
บริษทัน าเท่ียวไทยน านักท่องเท่ียวคนไทยไปยงัประเทศจีนเม่ือถึงยงัประเทศจีนผูท่ี้จะท าหน้าท่ีเป็น
มคัคุเทศกก์็คือตวัแทนของบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงก็คือมคัคุเทศก์คนจีนท่ีสามารถพูดไทยไดมี้
บตัรนกเทศในการน าเท่ียวท่ีหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวของท่ีรับรองหรือเราเรียกวา่มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 
(Local Guide)มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีน าเท่ียวคนไทยไปในประเทศจีนน้ีโดยส่วนมากแลว้สามารถน าเท่ียว
เป็นภาษาไทยไดเ้น่ืองจากอาจเป็นคนไทยท่ีประกอบวิชาชีพหรือมีครอบครัวกบัคนจีนหรืออาจเป็นคน
สัญชาติจีนท่ีฝึกพูดภาษาไทยเพื่อประกอบวิชาชีพมคัคุเทศก์โดยเฉพาะส่วนในการจดัน าเท่ียวแบบ 
Inbound คือมีลกัษณะตรงขา้มกนัคนท่ีน าคณะเท่ียวทวัร์หรือเรียกว่าหัวหน้าทวัร์จะเป็นตวัแทนของ
บริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศเป็นคนสัญชาติเดียวกบันกัท่องเท่ียวเม่ือมาถึงประเทศไทยผูท่ี้จะท าหนา้ท่ี
น าเท่ียวก็คือมคัคุเทศก์เป็นคนไทยท่ีสามารถส่ือสารภาษาของนักท่องเท่ียวได้ซ่ึงหัวหน้าทวัร์และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติก็จะเรียกมคัคุเทศกค์นไทยนิวา่มคัคุเทศกห์รือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนัน่เอง 

 อย่างไรก็ตามคนท่ีเป็นหัวหน้าทัวร์ถึงแม้จะมีหน้าท่ีหลักในการอ านวยความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียวแต่ก็ควรมีความรู้เก่ียวกบัประเทศไทยดว้ยเพื่อท่ีจะไดอ้ธิบายให้นกัท่องเท่ียวทราบขอ้มูล
ต่างๆขณะเดินทางเพราะบางประเทศในระหวา่งการเดินทางบางช่วงจะไม่มีมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินติดไปกบั
รถ นอกจากน้ีหวัหนา้ทวัร์อาจตอ้งท าหนา้ท่ีในการแปลความจากมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและให้นกัท่องเท่ียว
ไดเ้ขา้ใจไดด้ว้ยเน่ืองจากบางคร้ังมากเลยทอ้งถ่ินอาจส่ือสารภาษาของนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่ชดัเจนหรืออาจ
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษหรืออาจจะมีมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินท่ีพูดไดเ้ฉพาะภาษาองักฤษหวัหนา้ทวัร์ก็ตอ้งมี
หนา้ท่ีในการอธิบายให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจอีกดว้ย อีกทั้งในบางองคก์ารโดยเฉพาะช่วงเทศกาลมอบ
ให้ทอ้งถ่ินอาจขาดแคลนหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินยงัใหม่กบัอาชีพน้ีผูท้  าหนา้ท่ีหัวหนา้ก็ยิ่งตอ้งท าหนา้ท่ี
ทั้งสองอยา่งควบคู่กนัไปใหมี้ประสิทธิภาพ 
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2.4 แนวคิด Gen Y 

 2.4.1 7 ลกัษณะคน Gen Y  

 คน Gen Y ในเมือง เป็นคนท่ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางยุคท่ีเศรษฐกิจทั้งโลกก าลงัเติบโตเป็นอยา่ง
มาก การใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เร่ิมเพิ่มบทบาทข้ึนแบบทวีคูณ เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมการใช้
ชีวติของผูค้น เติบโตมาพร้อม Internet และ Social Media ส่งผลให้เช่ียวชาญในเทคโนโลยี Online อาทิ 
เช่นนาย Mark Zuckerberg ผูเ้ป็นเจา้ของ Facebook เขาชอบงานดา้นไอที ชอบใชค้วามคิดสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ ๆ และยงัสามารถท าอะไรหลายๆอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั เพราะชีวิตของเขาต่างรายลอ้มไปดว้ย 
Smart Device ขนาดต่างๆและ Application ท่ีถูกออกแบบมามากมายเพื่อใหชี้วติง่ายข้ึน 

1. Gen Y เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลงัในตวัเองมาก ชอบคิดนอกกรอบ พวกเขามีความมัน่ใจใน
ตวัเองสูง  ดงันั้นไม่น่าแปลกใจท่ีคนกลุ่มน้ี จะมีความสามารถในการใชน้วตักรรมใหม่ๆ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ คนกลุ่มน้ีลว้นมีความรู้
และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบนั  ทั้งพวกเขายงัเป็น
พวกท่ีชอบพฒันาตนเองอยูเ่สมออีกดว้ย 

2. คนกลุ่มน้ี พวกเขามีลกัษณะนิสัยชอบการแสดงออก และด้วยการท่ีมีความเป็นตวัของ
ตวัเองสูง จึงไม่ชอบถูกบงัคบัให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเง่ือนไข มีอิสระในความคิด 
กลา้ซกั กลา้ถามในทุกเร่ืองท่ีตวัเองสนใจ ไม่หว ัน่กบัค าวจิารณ์ มีความเป็นสากลมาก 

3. คนกลุ่ม Gen Y จะมี Lifestyle ท่ีรักษาความสมดุลของชีวิตแบบ Smart Worker โดยจะให้
ความส าคญักบัการจดัสรรเวลาทั้งการงานและชีวิตส่วนตวัในจุดท่ีสมดุลกนั พวกเขาจะให้
ความส าคญักบัความสนุกและความสุขกบัเพื่อนๆ ไปพร้อมๆกนั 

4. คนกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะแต่งงานชา้จนถึงชอบชีวิตโสด ยิ่งกวา่นั้นในเร่ือง Sex Life คน
กลุ่มน้ีมากมายเบ่ียงเบนไปสู่การรักร่วมเพศเยอะข้ึน พร้อมๆกบัสังคมท่ีเปิดกวา้งข้ึน กลุ่ม
คนโสดและกลุ่มผูรั้กร่วมเพศเหล่าน้ี ประสบความส าเร็จมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับให้วงกวา้ง
มากมายทั้งหญิงและชาย พวกเขาจึงกลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลในทุกวงการ สินคา้และ
บริการใหม่ๆเกิดข้ึนมากมายเพื่อรองรับ Lifestyle ของพวกเขา พวกเขาไดก้ลายเป็นกลุ่มท่ี
น่าสนใจอย่างมากส าหรับนกัการตลาดยุคใหม่ และถูกเรียกขานวา่คือกลุ่ม Dink (Double 
Income No Kid ) 

5. คน Gen Y  ตอ้งการลกัษณะงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย เหมาะสมกบัความสามารถ พวก
เขามกัเอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง  โดยให้ความส าคญักบัครอบครัว กลุ่มเพื่อน และตวัของพวกเขา
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เองมากกว่าองคก์ร ดว้ยนิสัยชอบสังสรรค์กบัเพื่อนฝูง นอนดึกต่ืนสาย  เขาตอ้งการความ
ยดืหยุน่ในเร่ืองเวลา 

6. คน Gen Y จะใชอ้ารมณ์เพื่อเลือกสรรสินคา้ สินคา้ตอ้งมีรูปลกัษณ์โดนใจ มีความสวยงาม
เหมาะกบั Lifestyle ของพวกเคา้ แต่พวกเคา้ก็ยงัใชเ้หตุผลในการเลือกเสาะหาขอ้มูลจาก 
Internet และ Social Media เพื่อเลือกสรรคุณสมบติัและราคา รวมถึงร้านคา้เง่ือนไขการซ้ือ
ท่ีเขาพอใจท่ีสุด  

7. คนกลุ่มน้ี สนใจการลงทุนท าให้เงินท่ีมีอยู่งอกเงยข้ึน มีความรู้ทางการเงินการลงทุน มี
ทศันคติท่ีตอ้งการสร้างความมัง่คัง่ใหเ้ร็วท่ีสุดใหก้บัตวัเอง 

 2.4.2 การเลือกสินคา้ประเภทบา้นของคนรุ่นใหม่ Gen Y 

 ดว้ยคนกลุ่มน้ี แต่งงานช้า ชอบชีวิตโสด การสังสรรกบัเพื่อน บ่อยเท่าท่ีตอ้งการ ชีวิตของคน
กลุ่มน้ี จึงตอ้งผกูติดกบัเมือง หรือเช่ือมต่อกบัเมืองไดแ้บบ 24 ชัว่โมง แน่นอน เม่ือคนกลุ่มน้ีมีบา้น บา้น
ของพวกเขาคงตอ้งอยูติ่ดเมือง ถา้เป็นคนรุ่นใหม่เร่ิมตน้ท างาน ก็คงตอ้งเป็นคอนโดในแนวรถไฟฟ้า อยู่
ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า หรือ ศูนยก์ลางความเจริญของเมือง ทั้ง มหาวิทยาลยั และห้างสรรพสินคา้เป็นหลกั 
เพราะคนกลุ่มน้ีมีงบประมาณการซ้ืออยูท่ี่ประมาณ 2-4 ลา้นบาท  

 ในส่วนของสินคา้ประเภทบา้นนั้น คนกลุ่มน้ีตอ้งการบา้นแบบ City Home บา้นทนัสมยัของ
ชีวิตใกล้เมือง เน้นการอยู่ในท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงใกล้ทางข้ึนลงทางด่วน ใกล้ห้างสรรพสินคา้ หรือ 
Super Store ใกลโ้รงเรียน โรงพยาบาลดงั ใกลแ้หล่งยอดนิยมของคนเมือง โดยพวกเคา้ยอมจ่ายใน
งบประมาณการซ้ือสูงถึง 20 ลา้นบาททีเดียว ปัจจุบนัพื้นท่ีท่ียงัพอมีศกัยภาพท าสินคา้ใน Segment น้ี ก็
คงจะเป็น ในโซนพระราม3  ลาดพร้าว และถนนเลียบทางด่วน เอกมยัรามอินทรา และแนวถนน
สุขุมวิททั้งเส้น คนกลุ่มท่ีหาซ้ือบา้นในเมืองน้ี มกัจะมีอายุไม่มาก ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดสู้ง
มาก หรือมีอาชีพเฉพาะเช่น นกัการเงิน นกับญัชี ทนายความ หมอ ดารา นกัร้อง นกัแสดง หรือ เป็นลูก
ของเจา้ของกิจการในส่วนของการเลือกซ้ือสินคา้นั้น บา้นในเมืองของพวกเคา้คงตอ้งมีลกัษณะส่งเสริม
ภาพลกัษณ์และตวัตนของพวกเคา้ดงัน้ีครับ 

1. ลกัษณะสินคา้คงตอ้งมีการออกแบบโดดเด่น สะทอ้นตวัตน ความเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการ
บา้นท่ีสะทอ้นรสนิยมน าสมยั ชอบสังคมท่ีสมบูรณ์  (ซ้ือสภาพแวดลอ้ม) 

2. ใหค้วามส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกของบา้น ช่ือเสียงบริษทัและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
ฐานะของตน 
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3. สะดวกในการเช่ือมต่อศูนย์กลางความเจริญของเมืองชอบความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ติดกบัชีวิตเมือง  (ซ้ือท าเล) ตอ้งการความปลอดภยัมากเนน้โครงการติดถนนสาย
หลกัในยา่นนั้นๆ 

4. ต้องการความปลอดภัยและการดูแลโครงการท่ีให้เกิดความสะดวกสบายในทุกด้าน 
Facilities ของโครงการมีผลต่อการตดัสินใจ 

5. มีรสนิยม เน้นคุณภาพสินค้ามากกว่าราคา ภาพลักษณ์สินค้ามีผลต้องการเลือกและ
ตดัสินใจสูง แสวงหาสินคา้ท่ีเหมาะกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง 

6. ตอ้งการอยู่ในโครงการท่ีดีและใกลก้บับา้นเดิมมาก ดงันั้นจึงยอมจ่ายแพงเพื่อซ้ือบา้นใน
ท าเลนั้น ความสะดวกในการเดินทางติดต่อกบับา้นเดิม ก็มีความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ
มาก 

7. ตอ้งการพื้นท่ีใชส้อยในบา้นมาก บา้นหลงัใหญ่ ไม่เนน้พื้นท่ีใชส้อยดา้นนอกบา้น 
8. ช่ือเสียงบริษทัผูพ้ฒันา ประสบการณ์การท าโครงการหรู ในลกัษณะท่ีคนกลุ่มน้ีตอ้งการ มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 

 ส าหรับสินคา้บา้นท่ีเห็นพฒันาอยู่ในปัจจุบนัส าหรับกลุ่มน้ีคือ บา้นเด่ียว3 ชั้นในพื้นท่ี 50-60 
ตารางวา ทาวน์โฮมหรู 4 ชั้นใจกลางเมือง หรือ คอนโดมิเนียมกลางใจย่านธุรกิจ ท่ีเป็น Type ขนาด 2 
ห้องนอน ขนาดบา้นท่ีคนกลุ่มน้ีตอ้งการ จะมีขนาดพื้นท่ีดินท่ีตอ้งการคือ 50-100 ตารางวา เป็นบา้น
เด่ียว 2-3 ชั้น มีพื้นท่ีใช้สอยอาคาร 200-400 ตารางเมตร จอดรถ 2-4 คนั มี 3-5 ห้องนอน 3-6 ห้องน ้ า 
บา้นอาจมีหอ้งอเนกประสงค ์หอ้งท างาน หอ้งพระ สระวา่ยน ้า Family Area หอ้งแม่บา้นเพิ่มเติม 

ส่วนทาวน์โฮมนั้น งบประมาณขนาดน้ี จะไดถึ้ง 200-300 ตารางเมตร 4 ชั้น เป็น 4 นอน 5 น ้ า 1 นัง่เล่น
ขนาดใหญ่ 1 ห้อง อเนกประสงค์ หรือเป็นลกัษณะโฮม office มีชั้นลอย  ท่ีมีท่ีท างานและบา้นพกัอาศยั
อยูด่ว้ยกนัก็เป็นสินคา้ท่ีคนกลุ่มน้ีนิยมเหมือนกนั 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่ แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็เหมือนแนวคิด
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดีทั้งภาครัฐและเอกชนในการตระหนกัถึงการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มจึงก่อใหเ้กิดกระแสเรียกร้องหลกั 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นกระแสความตอ้งการของประชาชนทัว่โลกให้เกิดการสร้างจิตรส านึกในแง่
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การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ินจนถึงขอบข่ายกวา้งขวางไปทัว่โลกโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การอนุรักษร์ะบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. กระแสความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียวเป็นกระแสความ
ตอ้งการท่ีมีมากข้ึนกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไดรั้บความเขา้ใจเร่ืองการท่องเท่ียวมากกวา่
ความสนุกเพิร์ธเพลินเพียงอยา่งเดียวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบ
ใหม่ 

3. กระแสความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเป็น
กระแสความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
หลกัประกันให้การพฒันาการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง และชุมชนทอ้งถ่ิน
ยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บเพื่อใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้เหมาะสม 

 จากกระแสดังกล่าวก่อให้เกิดการต่ืนตัวในการพฒันาการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ เพื่อมา
ทดแทนหรือแข่งขันกับการท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม จึงเป็นสาเหตุส าคัญให้เกิดการประชุม
นานาชาติดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอย่างยงัยืนข้ึน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เม่ือเดือน
มีนาคม ปีค.ศ. 1990 (2535) จากผลของการประชุมคร้ังน้ีไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยืนไวว้่าเป็นการเท่านั้นท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและเจา้ของทอ้งถ่ินใน
ขณะเดียวกนัก็ปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลงัซ่ึงความหมายรวมถึงการจดัการ
ทรัพยากรเพื่อสนองความตอ้งการเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและสุนทรียภาพพร้อมกบัรักษาเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศไดด้ว้ยจากความหมายดงักล่าวสามารถน ามาแปลเป็นหลกัการเบ้ืองตน้
และสร้างกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบติัของการท่องเท่ียวแบบยงัยืนจึงท าให้ประเทศต่างๆคิดหา
รูปแบบการท่องเท่ียวใหม่เพื่อไปสู่การใหน้าการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 

 2.5.1 หลกัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัคุณค่าประวติัศาสตร์ 
ความเป็นมาของทรัพยากร วฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้ น เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่
นักท่องเท่ียวในการเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชมในขณะเดียวกันก็จะ
ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการปลูกฝังสร้างจิตรส านึกของคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้เกิดความหวง
แหนรักษาและดึงชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว
และไดรั้บประโยชน์เสถียรจากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
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3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในวฒันธรรมและ
ได้รับความเช่ือถือพร้อมทั้งสร้างจิตรส านึกและในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการเคารพวฒันธรรมของเพื่อนบา้นหรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพ
ในวฒันธรรมศกัด์ิศรีและผูค้นของตนเอง 

 2.5.2 ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหค้วามส าคญักบัประวติั
ศาสโบราณสถานศิลปวฒันธรรมและประเพณีโดยยึดหลักท่ีว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมไวใ้หดี้ท่ีสุดเพื่อสามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลงั 

2. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน
ทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลกัท่ีว่าด้วยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือกระทบนอ้ยท่ีสุด 

3. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีคงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตของ
ทอ้งถ่ินในแง่สังคมและวฒันธรรม โดยยึดหลกัท่ีว่าตอ้งให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการศึกษาความแตกต่างทางดา้นสังคมและวฒันธรรมอนัหลากหลาย 

4. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายโดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้รับรู้และประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียวพร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สรรพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วมและไดผ้ลประโยชน์โดยยึดหลกัท่ีว่าตอ้งให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวอนัเป็นการกระจายรายได้สู่
ทอ้งถ่ิน 

6. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการตลาดของการ
บริการท่องเท่ียวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษอ์ย่างแทจ้ริงโดยยึดหลกัท่ีวา่ตอ้งให้ธุรกิจ
ท่องเท่ียวเนน้ในเร่ืองการอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

7. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีให้นกัท่องเท่ียวเกิดความ
พึงพอใจเร่ืองคุณค่าของประสบการณ์ท่ีไดรั้บท าให้ตอ้งกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกโดยยึดหลกั
ท่ีวา่ตอ้งมีกิจกรรมท่องเท่ียวตรงตามความหวงัของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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2.6 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการการท่องเทีย่ว 

 2.6.1 ความหมายของการจดัการการท่องเท่ียว 

 มนสั สุวรรณ และคณะ (2541) ไดใ้หห้ลกัการในการจดัการการท่องเท่ียวโดยตอ้งพิจารณาการ

จดัการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบและบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจะตอ้งพิจารณาระบบยอ่ยและ

องคป์ระกอบของการจดัการท่องเท่ียว บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ระหวา่ง

องคป์ระกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้มของระบบการท่องเท่ียวไปดว้ย 

ทรัพยากรทางท่องเท่ียว (Tourism Resource) ซ่ึงประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวตลอดจนทรัพยากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียว 

การบริการการท่องเท่ียว(Tourism Services) อนัไดแ้ก่การใหบ้ริการเพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีอยูพ่ื้นท่ีหรือ

กิจกรรมท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ 

3. การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) โดยเป็นส่วนของความตอ้งการในการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั นกัท่องเท่ียวผูป้ระกอบการและประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหมายรวมถึงกิจกรรม รูปแบบหรือ

กระบวนการการท่องเท่ียว 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ได้ให้ความหมายของการจดัการการท่องเท่ียวหมายถึงการวาง
แผนการท่องเท่ียวและดา เนินการใหเ้ป็นไปตามแผนโดยมีการจดัการบริหาร งานบุคคลการอา นวยการ
และควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไวร้วมทั้ งมีการประเมินผลแผนการ
ท่องเท่ียวดว้ย 

 อารีย ์นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร (2551) ได้ให้ความหมายของการจดัการการท่องเท่ียว 
หมายถึง การดา เนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในด้านการวางแผนด้านการจดัการผูรั้บผิดชอบ การ
ควบคุม การจดัสรรงบประมาณการประเมินผลและรายงานผล เก่ียวขอ้งกบั ทางการท่องเท่ียว 

 2.6.2. การจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

  พูนทรัพย ์สวนเมือง ตุลาพนัธ์ และคณะ (2544) การจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน หมายถึง เป็น
การจดัการท่องเท่ียวท่ีเนน้ การมีส่วนร่วมของภาคีภาคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุก
ฝ่าย ทั้งผูไ้ปท่องเท่ียวและชุมชนท่ีถูกท่องเท่ียว นอกจากนั้น การจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนยงัเป็นการ
ท่องเท่ียวในเชิงสร้างสรรคไ์ม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และศิลปวฒันธรรมของชุมชน แต่
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เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนท่ีถูกท่องเท่ียวและผูท่ี้ไปท่องเท่ียวเองใน
ดา้นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สุขภาพ ความรู้และการมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

 สรุปได้ว่า การจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การกระท าอย่างมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง รวมทั้งขอ้จ ากดัต่างๆของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื คือการบริหารการจดัการการท่องเทียวให้พฒันาใน
ทุกๆ ดา้นอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจสังคม และความงดงามทางสุนทรียภาพ มีการ
จดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีชาญฉลาด เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุดและยาวนาน หลกัการในการ
จดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนตามหลักการของการพฒันา การท่องเท่ียวโลก ได้แก่อนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรอย่างพอดีลดการบริโภค และใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็นควบคู่กบัการลดการก่อของเสีย 
รักษาและส่งเสริม ความหลากหลายของธรรมชาติสังคม และวฒันธรรม ประสานแผนการพฒันาการ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายพฒันาการ
ท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ินจดัประชุมและปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 บริษทั CK41 ทวัร์  

 89/2 หมู่5 หมู่บา้นเดอะทาวน์ ถนน สุขาภิบาล1 ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 
11000 

 โทรศพัท:์ 02-886-7770 หรือ 02-881-6156 / โทรสาร: 02-886-7771 

 เวบ็ไซต:์ www.ck41tours.com   อีเมล: ck@ck41tours.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั CK41 ทวัร์ 

 

 

 



 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั CK41 ทวัร์ จ  ากดั คือ Agency tour ท่องเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจดั
แพค็เกจทวัร์ท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ รับจดัประชุม สัมมนา บตัรโดยสารเคร่ืองบิน และตั้งอยูใ่นประเทศ
ไทยบริษทัไดรั้บการจดัการและด าเนินการโดยคณะกรรมการ พนกังานของ บริษทั ท่ีมีตั้งแต่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีมีคุณภาพสูงและมีประสบการณ์ในการพนกังานมืออาชีพ แต่ทุ่มเท พนกังานท่ีท างานให้กบั 
บริษทัไดรั้บโปรแกรมการฝึกอบรมจากโรงเรียนการบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโลก  

ผูจ้ดัการมีคุณภาพและพนักงานท่ีมีประสบการณ์ 8 ถึง 18 ปีใน ภาคการคา้การท่องเท่ียวได้รับความ
ไวว้างใจท่ีมีความรับผิดชอบในการกิจกรรมโดยรวมของบริษทั มีพื้นหลงัการศึกษาท่ีแข็งแกร่งและ
ระยะยาว ประสบการณ์ท่ีพนกังานไดรั้บการแสดงผลท่ีดีในแง่ของการให ้การบริการใหก้บัลูกคา้   

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 3.3.1 แผนกตัว๋เคร่ืองบิน (Ticket) 

 ปัจจุบนัทุกสายการบินจะใชร้ะบบ E-ticket ซ่ึง E-ticket มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1.1 วนัท่ีท่ีออกบตัรโดยสาร (date of issue) 

3.3.1.2 สถานท่ีออกบตัรโดยสาร 

3.3.1.3 ช่ือ-นามสกุล 

3.3.1.4 เส้นทางในการเดินทาง 

3.3.1.5 วนัและเวลา 

3.3.1.6 ขอ้จ ากดัของตวัเช่น รายละเอียดโปรโมชัน่ต่างๆการเปล่ียนเท่ียวบิน 

3.3.1.7 ราคาบตัรโดยสาร 

3.3.2 แผนกส ารองท่ีนัง่ (Reservation) 

 เป็นด่านแรกท่ีผูโ้ดยสารมีการติดต่อส่ือสารกบัพนกังานซ่ึงหนา้ท่ีของพนกังานแผนกส ารองท่ี
นัง่คือ 

3.3.2.1 จองบตัรโดยสารเคร่ืองบินใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร 
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3.3.2.2 พนกังานตอ้งสอบถามเส้นทางวนัและเวลาเดินทางขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้
เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อหรืออีเมล 

3.3.2.3 พนกังานตอ้งมีความรู้เก่ียวกบับตัรโดยสารเคร่ืองบินเช่น การเปล่ียนแปลงบตัร
โดยสาร Special request เช่น อาหารพิเศษต่างๆ 

3.3.2.4 กรณีผูโ้ดยสารเลือกท่ีนัง่ท่ีเป็น exit roll หรือท่ีนัง่ติดทางออกฉุกเฉินผูโ้ดยสาร
คนนั้นจะตอ้งมีร่างกายแขง็แรงพอท่ีจะช่วยปิดประตูกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินได ้

 บริการท่ีตอ้งร้องขอผา่นพนกังานโดยตรงไม่สามารถขอรับบริการผา่นอินเตอร์เน็ตไดเ้ช่น 

1) การใหบ้ริการผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูป่้วย 
2) การใหบ้ริการในส่วนของบริการ Wheel chair 
3) การใหบ้ริการน าสัตวเ์ล้ียงเดินทาง 
4) การใหบ้ริการผูโ้ดยสารท่ีเป็นเด็กทารก 
5) การใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสารท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้

 3.3.3 ฝ่ายปฏิบติัการ (Tour Operation) 

3.3.3.1 ใหข้อ้มูลการท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 

3.3.3.2 ขายโปรแกรมทวัร์ท่ีบริษทั CK41 มีไวจ้ดัจ าหน่าย 

3.3.3.3 เขียนโปรแกรมทวัร์ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ 

3.3.3.4 คิดตน้ทุนของโปรแกรมทวัร์แต่ละโปรแกรมพร้อมกบัตั้งราคาทวัร์ 

3.3.3.5 ออกส ารวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่เพื่อน ามาเขียนโปรแกรมทวัร์ขาย 

3.3.3.6 จดัหาโรงแรม/รีสอร์ทท่ีดีมีความรู้ร้านไดย้งัมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย
วา่ใหค้อยบริการลูกคา้ 

3.3.3.7 จดัหาร้านอาหารไวบ้ริการลูกคา้ 

 3.3.4 พนกังานฝ่ายต่างประเทศ (OUTBOUND TOUR OPERTION) 

3.3.4.1 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นขายทวัร์ต่างประเทศ 

3.3.4.2 ใหค้  าอธิบายโปรแกรมทวัร์ต่างประเทศทั้งหมด 
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 3.3.5 พนกังานฝ่ายในประเทศ (DOMESTIC TOUR OPERTION) 

3.3.5.1 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นขายทวัร์ในประเทศ 

3.3.5.2 ให้ค  าอธิบายโปรแกรมทวัร์ในประเทศทั้งหมดรวมถึงการจองโรงแรมท่ีพกั
และรับจดัท าแพค็เกจทวัร์ทุกรูปแบบพนกังานขายตัว๋เคร่ืองบิน (TICKETING) 

3.3.5.3 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นขายตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลก 

3.3.5.4 การส ารองท่ีนัง่ผา่นระบบ Amadeus 

 3.3.6 พนกังานขายทวัร์กรุ๊ปเหมา (INTENSIVE GROUP) 

3.3.6.1 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตั้งขายทวัร์แบบ INTENSIVE GROUP TOUR ให้กบัหน่วย
ราชการ หา้งร้าน บริษทั 

3.3.6.2 ในส่วนของเอกชนและรัฐวิสากิจตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไปสามารถท าตามราคาท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 3.3.7 แผนกวซ่ีา (VISA DEPARTMENT) 

3.3.7.1 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบใหบ้ริการดา้นเอกสารลูกคา้ 

3.3.7.2 ให้ค  าปรึกษาด าเนินเร่ืองวีซ่าทัว่โลกหน้าท่ีของฝ่ายจองตัว๋/ส ารองห้องพกั
(Reservation) 

3.3.7.3 จองบตัรโดยสารเคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลกท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

3.3.7.4 จองท่ีพกัโรงแรม/รีสอร์ท ทัว่ประเทศไทย 

3.3.7.5 จองร้านอาหาร/ภตัตาคารต่างๆไวบ้ริการลูกคา้ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 นกัศึกษาฝึกงาน 

 ช่ือนกัศึกษา นางสาว ปวริศา สวสัดี 5804400027 

 ต าแหน่งงานท่ีไดม้อบหมาย : Inbound Outbound 

 
ภาพท่ี 3.3 นกัศึกษาฝึกงาน 

 ช่ือนกัศึกษา นางสาว กมลวรรณ บุญรัตนเรืองเดช 5804400028 

 ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย : Inbound Outbound 
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ภาพท่ี 3.2 นกัศึกษาฝึกงาน 

 ช่ือนกัศึกษา นางสาว จุฑาทิพย ์เอกผดุงธรรม 5804400298 

 ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย : Inbound Outbound 

 

 3.4.1 รายละเอียดงานท่ีรับผดิชอบ 

1. มอบหมายงานแนะน าแผนกต่างๆของบริษทัส่วนงานต่างๆภายในบริษทั 
2. ท าบญัชีในคอมพิวเตอร์ 
3. จดจ าขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีความส าคญัต่อบริษทั 
4. โทรจองโรงแรมใหก้บัลูกทวัร์และสอบถามเรทราคาหอ้งพกัจากแผนกโทรหา Reservation 
5. จัดเอกสารเก่ียวกับข้อมูลของลูกค้าท่ีมาในแต่ละทัวร์และวางบิลให้ถูกต้องและเช็ค

รายละเอียด 
6. หาขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรม กระวาน ในประเทศกมัพูชา สอบถามเรทราคาห้องพกัส าหรับ

บริษทัทวัร์และหาแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัภายในประเทศ 
7. จ าหน่ายโปรแกรมน าเท่ียวใหก้บับริษทัท่ีกรมส่งออกและแจกเอกสาร 
8. เตรียมของส าหรับลูกคา้ท่ีจะเดินทางไปบริษทั CK41 ทวัร์ ไดแ้ก่ ท าแท็กป้ายช่ือ ออกบตัร

โดยสารเคร่ืองบิน ตรวจพาสปอร์ต เตรียมของแจกใหก้บัลูกทวัร์ ขนม ทิชชู่ น ้า 
9. รับลูกทวัร์ท่ีสนามบินและแจกเอกสารโปรแกรมทวัร์ 
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10. กรอกขอ้มูลลูกคา้ในโปรแกรม Amadeus เก่ียวกบัใบภาษีของลูกคา้ในแต่ละปีและกรอกท่ี
อยูข่องลูกคา้ในแต่ละท่าน 

11. จดัเอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่ใหถู้กตอ้งท่ีบญัชีขอ้มูลของลูกคา้ 
12. ท าโปรแกรมน าเท่ียวไปเสนอในบริษทัหาสถานท่ีท่องเท่ียวและราคาเพื่อน าไปเสนอลูกคา้ 
13. ฝึกงานแผนก inbound และเรียนรู้การท างานกบัชาวต่างชาติ  
14. ท าแทก็ป้ายรายช่ือใหก้บัผูร่้วมงานเคลือบป้ายช่ือและท าของท่ีระลึกแจกใหก้บัผูร่้วมงาน

และพิมพแ์ผบ่ผบัโปรแกรมท่องเท่ียว และเตรียมของท่ีใชภ้ายในงานใหเ้รียบร้อย จดัเตรียม
ของสัมมนา 

15. จ าหน่ายโปรแกรมน าเท่ียวใหก้บับริษทัท่ีกรมส่งออกและแจกเอกสาร 
16. กรอกขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาซ้ือโปรแกรมกบับริษทัและกรอกบญัชีขอ้มูลของลูกคา้  
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา (คุณชชัชนนั) 

ช่ือ นางสาว ชชัชนนั ทุ่งเนย   ผูจ้ดัการแผนกส ารองท่ีนัง่และบตัรโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 พนกังานท่ีปรึกษา (คุณมานพ) 

ช่ือ นาย มานพ มาโนช      ผูอ้  านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 นกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาวนัท่ี 7 มกราคม – 29 เมษายน  พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด  

16 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

ล าดับ กจิกรรม สัปดาห์ 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางระยะเวลาการท างาน 

 

1 ศึกษากระบวนการท างาน   
 

   

2 วเิคราะห์ปัญหาท่ีพบ    
 

  

3 ก าหนดเร่ืองโครงงาน     
 

 
 

4 รวบรวมขอ้มูล      

5 จดัท าเคา้โครงงาน       

6 วเิคราะห์และตรวจสอบ
ขอ้มูล 

     

7 จดัท าเน้ือหา      

8 สรุปผลการจดัท า      

9 ประเมินผลการใชง้าน      

10 น าเสนอผลงาน      



บทที ่4 

                                              ผลการปฏบิัติงาน 

 

 การจดัท าโครงงานน้ี หลงัจากท่ีไดท้  าการลงพื้นท่ี เขตบางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ 
และเขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการวางแผนการ
ท่องเท่ียววถีิไทยผา่นส่ือออนไลน์ทางช่องทาง YouTube ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การวางแผนเพื่อคน้ขอ้มูล
และเร่ิมตน้ในการจดัท าดงัน้ี 

4.1 ช่องทางการโปรโมท 

4.2 การค านวณหรือคิดราคาในการขายโปรแกรมทวัร์ 

4.3 การศึกษาขอ้มูล และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆของสถานท่ีท่องเท่ียว 

 4.3.1 การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวเขตบางกอกใหญ่, เขตพระนคร, เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 

 4.3.2 วธีิการเดินทางแบบวถีิไทย 

 4.3.3 อาหารแบบวถีิไทย 

 4.3.4 ประวติัวนัวสิาขบูชาในประเทศไทย 

4.4 การวางแผนเส้นทางในการท่องเท่ียว 

 4.4.1 ก าหนดแผนเส้นทางท่องเท่ียว 

4.5 กิจกรรมแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว 

 

 

 

 



4.1ช่องทางการโปรโมท 

ช่องทางการโปรโมทผา่นช่องYoutube โดยน าเสนอคลิปวดีิโอช่ือวา่ “ท่องเท่ียววิถีไทย By Gen 
Youtuber” 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 การโปรโมท ท่องเท่ียววถีิไทย by Gen Youtuber 
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โปรแกรมและรายละเอียดต่างๆในการท่องเทีย่วเขตพระนคร, เขตบางกอกใหญ่, เขตภาษีเจริญ และเขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 โปรแกรมท่องเท่ียววถีิไทยสไตลว์ยัรุ่น 6 สถานท่ีดงั ใจกลางกรุงเทพมหานคร 

 

เวลา รายละเอยีด 
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ก าหนดการเดินทาง 

  ตารางท่ี4.1  รายละเอียดก าหนดการทวัร์ 

4.2 การค านวณหรือคิดราคาในการขายโปรแกรมทวัร์ 

  
07.30 น. จุดนดัหมาย ณ ศาลหลกัเมือง กรุงเทพฯ 

จุดส าคญัของศาลหลกัเมืองคือ เสาหลกัเมือง ซ่ึงไดก้ระท าพิธียกเสาข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 
2325 เดิมทีเสาหลกัเมือง มีเพียงศาลาปลูกไวก้ลางแดดกนัฝนเท่านั้น จนช ารุดลงอยา่งมากในสมยั
รัชกาลท่ี 4 จึงโปรดเกล้าฯให้ท าข้ึนใหม่อีกเสาหน่ึง ด้วยเหตุน้ีเองจึงท าให้ศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานครมีเสาหลกัเมือง 2 ตน้ นบัจากนั้นเป็นตน้มา 

09.30 น. วดัอรุณราชวรารามมหาวิหาร พานกัท่องเท่ียวชมและไหวพ้ระปรางคว์ดัอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริ
มงคล "ไหวพ้ระวดัอรุณ ชีวติโรจน์รุ่ง ทุกวนัคืน" 

11.00 น. พาเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์แห่งแรกของไทย ท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นไทยไดอ้ยา่งครบถว้น 
ผา่นรูปแบบมลัติมีเดีย ดูแลว้จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ ตลาดพลู เป็นตลาดท่ีมี ร้านอร่อยเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ ฝ่ังธนบุรี ท่ี

เต็มไปดว้ยร้านอาหารอร่อย ๆ หลากหลายประเภท ให้เลือกอ่ิมหน ากนัจนพุงกาง ใครท่ีรักการ
ทานของอร่อย ๆ จะพลาดไม่ไดเ้ด็ดขาด และใหเ้วลานกัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมตลาดพลูตามสบาย 

16.00 น. วดัปากน ้า ภาษีเจริญ เป็นวดัโบราณสร้างมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ( ระหวา่ง พ.ศ. 2031-
2172) สถาปนาโดยพระราชวงศใ์นสมยักรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏพระนามแน่ชดั เป็นวดัประจ า
หวัเมืองธนบุรี 

18.00 น. เดินทางมาสู่วดัประดู่ฉิมพลี วดัประดู่ฉิมพลีนั้น นอกจากจะมีโบสถ์ท่ีใหญ่โตสวยงามแล้ว  
ภายในโบสถ์ยงัมีพระประธานท่ีสวยงามอีกดว้ย   ซ่ึงสมเด็จเจา้พระยาฯ  ท่านไปเลือกสรรและ
อญัเชิญมาจากวดัออ้ยช้าง  จงัหวดันนทบุรี มาประดิษฐานเป็นพระประธานประจ าอุโบสถวดั
ประดู่ฉิมพลี  ความส าคญัของวดั  เป็นวดัราษฎร์ท่ีเก่าแก่วดัหน่ึงในฝ่ังธนบุรี ท่ีฝากความเจริญหรือ
ความเช่ือไวก้บัพุทธบริษทัทั้ง 4   คร้ังใดสมภารเจา้วดัมีบารมีธรรม คร้ังนั้นวดัก็เจริญ  นบัตั้งแต่
พระเดชพระคุณหลวงปู่ โต๊ะเป็นเจา้อาวาสเป็นตน้มา  วดัประดู่ฉิมพลีก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทัง่
ปัจจุบนั  ทั้งน้ี  เน่ืองเพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ โตะ๊เป็นผูมี้บารมีธรรมนัน่เอง    

19.00 น. มีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดร่้วมเวยีนเทียน เน่ืองในวนัวนัวสิาขบูชา ณ วดัประดู่ฉิมพลี 
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 ตน้ทุนผนัแปรต่อคนต่อโปรแกรม โปรแกรมน้ีมีผูเ้ดินทาง 20 คน (เฉล่ียบาท/คน) ไดแ้ก่ 

 

 

 ภาพตารางท่ี 4.2 รายละเอียดการค านวณหรือคิดราคาในการขายโปรแกรมทวัร์ 

 

  

 

 

 

 

4.3 การศึกษาข้อมูล และเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเทีย่ว 

ค่าใช้จ่าย 

 

ล าดับที ่

 

รายการ 

ราคา 

Group / 20 ท่าน 1 ท่าน 

รายการ ค่าเช่ายานพาหนะ 5,000 บาท 250 บาท 

 ค่าน ้ามนัรถ 1,000 บาท 50 บาท 

1 ค่ามคัคุเทศก ์ 4,000 บาท 200บาท 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุ 2,000 บาท 100 บาท 

3 ค่าเยีย่มชมสถานท่ี 8,000 บาท 400 บาท 

4                                       รวมเป็นเงินตน้ทุนทั้งหมด    20,000 บาท    1,000บาท 

5                          ก าไรร้อยละ 20 ของตน้ทุนทั้งหมด      200 บาท 

                                      ราคาขาย      1,200บาท 
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 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวตามท่ีก าหนด โดยศึกษา จากแหล่งเวบ็ไซต์ออนไลน์, อินเทอร์เน็ต และสอบถามพนกังานท่ี
ฝึกงาน 

   4.3.1สถานท่ีท่องเท่ียว เขตพระนคร, เขตบางกอกใหญ่, เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ  

 สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตดงักล่าวท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกมานั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะเผยแพร่
ความโดดเด่น ความมีช่ือเสียงลือนามและความสวยงามของแต่ละสถานท่ีให้กบันักท่องเท่ียวไดรั้บรู้
อยา่งแทจ้ริง สถานท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ีถึงไดเ้ป็นสถานท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีนิยมของหมู่นกัท่องเท่ียว  คณะ
ผูจ้ดัท าจึงนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมีโอกาสไดส้ัมผสักบัสถานท่ีเหล่าน้ีแลว้เกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลหลกัเมือง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 

34 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ศาลหลกัเมือง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 

ท่ีมา : สักการะศาลหลกัเมืองกรุงเทพมหานคร. (ออนไลน์). (2553). สืบคน้จากhttps://travel.thaiza.com 

 คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาว่า เน่ืองจาก ศาลหลกัเมืองกรุงเทพมหานคร จึงนบัเป็นหลกัชยัท่ีเคารพ
ศรัทธาและท่ีพึ่งทางใจของผูค้นจากทัว่ทุกสารทิศ เม่ือใดท่ีมีโอกาสเขา้มาในอาณาบริเวณ ก็จะตอ้งมา
กราบสักการะขอพร โดยเช่ือว่า หากได้มาขอพรเสาหลักเมือง  และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ทั้ งหลาย ณ 
ศาลหลักเมืองน้ีแล้ว จะตัดเคราะห์ เสริมโชคชะตา เสริมความมั่นคงรุ่งเรืองในชีวิต และประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ ซ่ึงในแต่ละวนัจึงมีผูค้นมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก โดยทางศาลไดจ้ดัสร้าง
เสาหลกัเมืองจ าลอง ใหไ้ดส้รงน ้า ปิดทอง และผกูผา้แพร ก่อนเขา้ไปสักการะองคจ์ริงท่ีอยูด่า้นใน 
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ภาพท่ี 4.4  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร. (ออนไลน์). (2562). สืบคน้จาก: https://www.thairath.co.th/ 

 

       คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษา เน่ืองจากวดัอรุณมีความโดดเด่น พระปรางคว์ดัอรุณ อนัยิ่งใหญ่สวยงามเป็น
วดัท่ีมีช่ือเสียง วดัอรุณ เป็นสถานท่ีท่ีมีความสงบ สวยงาม บนยอดพระปรางค์ มีบนัไดท่ีสูงชนั สามารถ
มองเห็นทศันียภาพอนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 
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ภาพท่ี 4.5  มิวเซียมสยาม (Museum Siam) เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 

ท่ีมา : มิวเซียมสยาม. (ออนไลน์). (2562). สืบคน้จาก: https://www.museumsiam.org/Home 

 

 คณะผูจ้ดัไดศึ้กษา มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งแรก ท่ีสร้างความแปลกใหม่ใน
การชมพิพิธภณัฑ์ กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ มีการจดัแสดงเร่ืองราวผา่นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีท าให้ดู
น่าสนใจและเขา้ถึงกบัผูเ้ขา้ชม มีเทคนิคในการเล่าเร่ืองพร้อมกบัตั้งค  าถามชวนสงสัยกลบัมายงัผูเ้ขา้ชม 
เช่น “ความเป็นไทยหมายถึงอะไร” หรือ “สุวรรณภูมิอยู่ท่ีไหนกันแน่” สรุปว่ามิวเซียมสยาม เป็น
รูปแบบของพิพิธภณัฑ์สมยัใหม่ มีการให้ขอ้มูล และถามกลับไปยงัผูเ้ข้าชมด้วยค าถามชวนให้คิด 
ก่อให้เกิดความสงสัย และการค้นหา รูปแบบการน าเสนอท าได้ดี  มีการใช้ส่ือท่ีจับต้องได้ เช่น
คอมพิวเตอร์จอทชัสกรีน โมเดลจ าลอง การให้แสงสว่างก็ท าไดส้วยงาม มีทั้งมืดและสว่าง ตวัอาคาร
ภายนอกสวย มีการดูแลอยา่งดี 

 

ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 4.6  ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : ตลาดพลู. (ออนไลน์). (2562). สืบคน้จาก: http://www.letseatthailand.com 

  

 คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาวา่ตลาดพลูเป็นสถานท่ีส าคญัคือ ในอดีต ‘ธนบุรี’ หรือท่ีเราเรียกขานกนั
วา่ ‘ฝ่ังธนฯ’ ในปัจจุบนัน้ี คือท่ีตั้งเมืองหลวงของประเทศไทย จนกาลผนัผา่นจากชยัสมรภูมิอนัโดดเด่น 
กลายเป็นส่วนหน่ึงของเมืองหลวงท่ีถูกลดทอนความส าคัญลงไป เป็นพื้นท่ีอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ า
เจา้พระยา แต่ถึงแมไ้ม่ใช่ท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัมากมายเท่ากบัฝ่ังพระนคร ไม่ใช่ยา่นธุรกิจท่ีคึกคกัและ
มีส านกังานของบริษทันานาชาติตั้งรากฐานกนัอยา่งเหนียวแน่น แต่ฝ่ังธนฯก็ยงัเป็นยา่นท่ีน่าสนใจและ
ทวีความส าคญัมากข้ึนเป็นล าดบั โดยเฉพาะศกัยภาพในการรองรับการขยายตวัของเมืองท่ีเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นท่ีทราบกนัดีว่าฝ่ังธนฯมีของดีและสถานท่ีท่ีน่าสนใจมากมายท่ีหาไม่ได้ในฝ่ังพระนคร 
โดยเฉพาะของดีในอดีตท่ียงัคงสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั นบัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ียากจะหาย่านใด
เสมอเหมือน ทั้งยงัมีเสน่ห์ลน้เหลือในการดึงดูดให้ทั้งผูท่ี้ลงหลกัปักฐานท่ีน่ีมาแต่คร้ังบรรพบุรุษไม่ละ
ทิ้งถ่ินฐานไปไหน และเช้ือเชิญผูท่ี้แสวงหาถ่ินท่ีอยูอ่าศยัหนา้ใหม่ใหเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของฝ่ังธนฯ 

วดัปากน า้ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 4.7 วดัปากน ้าภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : นมสัการหลวงพอ่สดและพระมหาเจดียม์หารัชมงคล (ออนไลน์). (2560). สืบคน้จาก: 
https://travel.thaiza.com 

คณะผูจ้ดัท าเลือกท่องเท่ียววดัน้ีเน่ืองจาก เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็นวดักรรมฐาน และวิปัสสนา 
และความงดงามของเจดียม์หารัชมงคลเน่ืองจากเป็นวดัท่ี พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) และยงัมีหอ
ไตร วดัปากน ้า ภาษีเจริญ ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาแต่อดีตและดว้ยมีอดีตเจา้อาวาสท่ีสอนสมถวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยติัธรรม ตั้งส านกัเรียนทั้งนกัธรรมและบาลี สร้างโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมท่ีทนัสมยัท่ีสุดของยุคสมยั จึงมีพระภิกษุสามเณรและสาธุชนเขา้มาขอศึกษาและปฏิบติั
ธรรมเป็นจ านวนมาก คือพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสด วดัปากน ้ า หรือท่ีประชาชนเรียกกนัว่า
หลวงพอ่วดัปากน ้า พุทธศาสนิกชนยงัคงมากราบไหวพ้ระสรีรสังขารของท่านอยูไ่ม่ขาด 

 

วดัประดู่ฉิมพล ีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 4.8  วดัประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : วชัรประดิษฐ์, หลวงปู่ โตะ๊ วดัประดู่ฉิมพลี. (ออนไลน์). (2562). สืบคน้จาก:
http://www.arjanram.com 

 

 คณะผูจ้ดัท าเลือกเน่ืองจาก วดัประดู่แห่งน้ีมีความโด่งดงัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั หากเม่ือ
เอ่ยนาม “หลวงปู่ โต๊ะ วดัประดู่ฉิมพลี” เช่ือวา่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ มาจนถึงยุคเราๆ ท่านๆ คงไม่มีใครไม่รู้จกั ยิ่ง
ในแวดวงนกันิยมสะสมดว้ยแลว้ เรียกไดว้า่ ‘หูผึ่ง’ เป็นวตัถุมงคล คณะผูจ้ดัท าจึงอยากให้นกัท่องเท่ียว
ไดเ้ขา้ไปชมวดัแห่งน้ีเป็นพิเศษเน่ืองจากจะไดรู้้จกั พระราชสังวราภิมณฑ์ หรือ หลวงปู่ โต๊ะ อินทสุวณฺ
โณ อดีตเจ้าอาวาสวดัประดู่ฉิมพลี พระเกจิผู ้ช่ือเสียงโด่งดังฝ่ังธนบุรี เป็นท่ีเคารพเล่ือมใสของ
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมาตั้ งแต่อดีต ท่านเป่ียมด้วยคุณูปการสูงส่งต่อพระบวรพุทธศาสนา 
นอกจากน้ีกิตติศพัทท์างพุทธาคมแห่งวตัถุมงคลของท่านนั้นยงัเป็นท่ีเล่ืองลือและนิยมแสวงหามาสืบจน
ปัจจุบนั 

 

 4.3.2 วธีิการเดินทางแบบวถีิไทย 
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 การเดินทางในประเทศไทย (Thailand Travel) ไม่วา่จะเดินทางไปจงัหวดัใดก็ตาม ต่างก็มีความ
สะดวกอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นทางบก และทางน ้า โดยมีพาหนะใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้ชส้ าหรับเดินทาง
แบบวถีิไทย 

 1.รถสามลอ้ (รถตุก๊ตุก๊) 

ส าหรับท่ีมาของช่ือเรียก "ตุก๊ตุก๊" เดิมทีชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวเมืองไทยไม่รู้วา่จะเรียกรถสามลอ้เคร่ืองวา่ 
อะไร โดยอาศยัเรียกช่ือตามเสียงท่อไอเสียของรถและกลายเป็นช่ือ "รถตุ๊กตุ๊ก" ติดปากมาถึงทุกวนัน้ี 
รถตุ๊กตุ๊กถือก าเนิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือประมาณ 50 ปีก่อน โดยในตอนแรกไม่มีเคร่ืองยนตแ์ละเป็น
จกัรยานท่ีไดรั้บการดดัแปลงเพื่อใหมี้ผูโ้ดยสารนัง่ซอ้นทา้ยได ้2 คน และเพิ่มลอ้ขา้งหลงัเพื่อสร้างความ
สมดุลย ์ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียงท่ีห้องคนขบั ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงั ดา้นหลงัยงัมีเสาอากาศ มีแถบผา้แพรสี
แดงผูกท าให้ดูสวยมาก ภาพรถตุ๊กตุ๊กยงัถูกน าไปสกรีนบนเส้ือยืด ท าเป็นพวงกุญแจ ของเล่น ผลงาน
ประติมากรรมตามสถานท่ีสาธารณะหรือป้ายสัญญาณจราจร รถตุ๊กตุ๊กไดก้ลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียว
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทย หากนกัท่องเท่ียวไดล้องนัง่รถตุ๊กตุ๊กชมกรุงเทพฯ จะไดรั้บความรู้สึกของการ
ใชชี้วติแบบวถีิไทยอยา่งแทจ้ริง  

 2. เรือ 

ประเทศไทยมีแม่น ้าล าคลองอยูท่ ัว่ไป อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีติดทะเลทั้งฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัอีกดว้ย จึงท า
ให้มีการสัญจรทางน ้ ามาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สมยัก่อนเคยได้ช่ือว่าเป็นเมืองเวนิส
ตะวนัออก เพราะมีคลองอยูท่ ัว่เมือง ปัจจุบนัแมก้รุงเทพฯ จะเหลือคลองนอ้ยลง แต่ก็ยงัมีหลายคลองท่ีมี
เรือโดยสารวิ่งรับส่งคนตามท่าเรือต่างๆ ไม่ว่าจะท่ีกรุงเทพฯ เองหรือต่างจงัหวดัก็ตาม นอกจากมีเรือ
โดยสารท่ีรับส่งคนตามท่าเรือต่างๆ แล้ว ยงัมีเรือท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวเพื่อกิจกรรมการท่องเท่ียว
โดยเฉพาะ อยา่งเช่น นัง่เรือชมววิ พาไปด าน ้าดูปะการัง ตกปลา ตกหมึก ฯลฯ 

  

 

 

 

 

 

4.3.3 อาหารแบบวถีิไทย 
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 1.ขนมเบ้ืองไทย 

   

  

 

 

 

 

                            

 

 

ภาพท่ี 4.9 ขนมเบ้ืองไทย 

ท่ีมา :ขนมเบ้ืองไทย. (ออนไลน์). (2562). สืบคน้จาก: https://sites.google.com 

 

 ขนมเบ้ืองเป็นขนมไทย ท่ีมีเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมประจ าชาติไทย มีความประณีต ในการ
เลือกสรรวตัถุดิบและวธีิการท าท่ีพิถีพิถนั หอมหวาน สีสันท่ีสวยงาม และบรรจงคงความเป็นไทย 

ขนมเบ้ืองเป็นขนมไทยท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณมีลกัษณะเป็นแผน่แป้ง มีไส้รสต่างๆ มีหลกัฐานกล่าวถึง
ในค าใหก้ารขนุหลวงหาวดัวา่ บา้นหมอ้ป้ันหมอ้ขา้วหมอ้แกงใหญ่เล็กและกระทะเตาขนมครกขนม
เบ้ือง ขนมเบ้ืองมีหลายแบบ  ขนมเบ้ืองไทยแบบชาววงั โดยทัว่ไปมี 2 หนา้คือหนา้กุง้และหนา้หวาน 
หนา้กุง้ใชกุ้ง้แม่น ้าตวัโตสับละเอียดผสมกบัพริกไทยและผกัชีต าพร้อมมนักุง้น าไปผดัใส่น ้าตาล น ้าปลา
หรือเกลือใหห้อม ปัจจุบนัมกัเป็นหนา้มะพร้าวใส่สีแดง ส่วนหนา้หวานมีส่วนผสมของฟักเช่ือม 
ฝอยทองและพลบัแหง้ท่ีหัน่บางๆ ปัจจุบนัมีแต่ฝอยทองกบัครีม ในวงัสวนสุนนัทา มีหนา้หมูอีกอยา่ง
หน่ึง ใชห้มูสับคลุกคลา้กบักระเทียม พริกไทย รากผกัชีโขลก ใส่พริกข้ีหนู น าไปรวนพอสุก 

 

 

 

2. กระเพาะปลา 
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ภาพท่ี 4.10 กระเพาะปลา 

ท่ีมา :รวบรวม 20 ร้านดงัตลาดพลู. (ออนไลน์). (2562). สืบคน้จาก: www.letseatthailand.com 

 

 เป็นต านานของ "กระเพาะปลา" ในเมืองไทยหาบขายมาแต่เมืองจีนมาอยูห่นา้หา้งทองโตะ๊กงั
พอรุ่นลูกถึงจะข้ึนร้านอยูห่นา้ "ศาลเจา้พอ่เสือ" 

 

 4.3.4 ประวติัความส าคญัของ วนัวสิาขบูชา 

           วนัวสิาขบูชา ถือเป็นวนัส าคญัยิง่ทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวนัท่ีเกิด 3 เหตุการณ์ส าคญัท่ี
เก่ียวกบัวถีิชีวติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวยีนมาบรรจบกนัในวนัเพญ็ เดือน 6 แมจ้ะมีช่วงระยะเวลา
ห่างกนันบัเป็นเวลาหลายสิบปี ซ่ึงเหตุการณ์อศัจรรย ์3 ประการ ไดแ้ก่ในประเทศไทย 

 1. วนัวสิาขบูชา เป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้ประสูติ 

           เม่ือพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจา้สุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพสัดุ์ ทรงพระครรภ์
แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทบั ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระ
นางตามประเพณีนิยมในสมยันั้น ขณะเสด็จแวะพกัผ่อนพระอิริยาบถใตต้น้สาละ ณ สวนลุมพินีวนั 
พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใตต้น้สาละนั้น ซ่ึงตรงกบัวนัเพ็ญ เดือน 6 ก่อนพุทธศกัราช 80 ปี 
คร้ันพระกุมารประสูติได ้5 วนั ก็ไดรั้บการถวายพระนามวา่ "สิทธตัถะ" แปลวา่ "สมปรารถนา"   
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เม่ือข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผูอ้าศยัอยูใ่นอาศรมเชิงเขาหิมาลยั และมีความคุน้เคยกบัพระ
เจา้สุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเขา้เฝ้า และเม่ือเห็นพระราชกุมารก็ท านายไดท้นัทีวา่ น่ีคือผูจ้ะตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงกล่าวพยากรณ์วา่ "พระราชกุมารน้ีจกับรรลุพระสัพพญัญุตญาณ เห็นแจง้
พระนิพพานอนับริสุทธ์ิอยา่งยิง่ ทรงหวงัประโยชน์แก่ชนเป็นอนัมาก จะประกาศธรรมจกัรพรหมจรรย์
ของพระกุมารน้ีจักแพร่หลาย" แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร  พระเจ้าสุทโธทนะ
ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอศัจรรยแ์ละเป่ียมลน้ดว้ยปีติ ถึงกบัทรุดพระองค์ลงอภิวาท
พระราชกุมารตามอยา่งดาบส 

 2. วนัวสิาขบูชา เป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

           หลงัจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเม่ือพระชนมายุ 35 พรรษา เจา้ชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้ ณ ใตร่้มไมศ้รีมหาโพธ์ิ ฝ่ังแม่น ้ าเนรัญชรา ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชา้มืดของวนั
พุธ ข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี ปัจจุบนัสถานท่ีตรัสรู้แห่งน้ีเรียกวา่ พุทธคยา เป็น
ต าบลหน่ึงของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ของอินเดีย 

 ส่ิงท่ีตรัสรู้ คือ อริยสัจส่ี เป็นความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจา้ ซ่ึงพระพุทธเจา้
เสด็จไปท่ีตน้มหาโพธ์ิ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิไดฌ้านท่ี 4 แลว้บ าเพญ็ภาวนาต่อไป
จนไดฌ้าน 3 คือ 

           ยามตน้ : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผูอ่ื้น
ได ้

           ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจง้การเกิดและดบัของสรรพสัตวท์ั้งหลาย ดว้ย
การมีตาทิพยส์ามารถเห็นการจุติและอุบติัของวิญญาณทั้งหลาย 

           ยามสาม หรือยามสุดทา้ย : ทรงบรรลุ "อาสวกัขยญาณ" คือ รู้วธีิก าจดักิเลสดว้ย อริยสัจ 4 (ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค) ไดต้รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในคืนวนัเพญ็ เดือน 6 ซ่ึงขณะนั้นพระพุทธองค์
มีพระชนมายไุด ้35 พรรษา 

 3. วนัวสิาขบูชา เป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จเขา้สู่ปรินิพพาน (ดบัสังขารไม่กลบัมาเกิดสร้างชาติ 
สร้างภพอีกต่อไป) 

           เม่ือพระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายไุด ้80 
พรรษา ไดป้ระทบัจ าพรรษา ณ เวฬุคาม ใกลเ้มืองเวสาลี แควน้วชัชี ในระหวา่งนั้นทรงพระประชวร
อยา่งหนกั คร้ันเม่ือถึงวนัเพญ็ เดือน 6 พระพุทธองคก์บัพระภิกษุสงฆท์ั้งหลาย ก็ไปรับภตัตาหาร

43 



บิณฑบาตท่ีบา้นนายจุนทะ ตามค ากราบทูลนิมนต ์พระองคเ์สวยสูกรมทัทวะท่ีนายจุนทะตั้งใจท าถวาย
ก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยงัเมืองกุสินารา ประทบั ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดบัขนัธ์
ปรินิพพาน 

 เม่ือถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลายอนัวา่สังขารทั้งหลายยอ่มมีความเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยงักิจทั้งปวงอนั
เป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ่ื้นให้บริบูรณ์ดว้ยความไม่ประมาทเถิด" หลงัจากนั้นก็เสด็จ
เขา้ดบัขนัธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพญ็ เดือน 6 นั้น     

 จากหลกัฐานพบวา่ วนัวสิาขบูชา ไดเ้ร่ิมข้ึนคร้ังแรกเม่ือสมยัสุโขทยัเป็นราชธานี ซ่ึงสันนิษฐาน
วา่ไดรั้บแบบแผนมาจากลงักาเม่ือประมาณ พ.ศ. 420 โดยพระเจา้ภาติกุราช กษตัริยแ์ห่งกรุงลงักาไดเ้ป็น
ผูป้ระกอบพิธีวิสาขบูชาข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นบัจากนั้นกษตัริยแ์ห่งลงักาพระองค์อ่ืนๆ ก็ไดถื้อ
ปฏิบติัประเพณีวิสาขบูชาน้ีสืบต่อกนัมา ส่วนการเผยแพร่เขา้มาในประเทศไทยนั้นอาจเป็นเพราะเม่ือ
คร้ังสมยัสุโขทยั ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ดา้นพระพุทธศาสนากบัประเทศลงักาอยา่งใกลชิ้ด จะเห็น
ไดว้า่มีพระสงฆจ์ากเมืองลงักาหลายรูปเดินทางเขา้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและน าการประกอบพิธีวิ
สาขบูชาเขา้มาปฏิบติัในประเทศไทยดว้ย ซ่ึงการปฏิบติัพิธีวสิาขบูชาในสมยัสุโขทยันั้น ไดมี้การบนัทึก
เอาไวใ้นหนงัสือ นางนพมาศ สรุปใจความไดว้า่ เม่ือถึงวนัวิสาขบูชา พระเจา้แผน่ดิน ขา้ราชบริพาร ทั้ง
ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทยั จะช่วยกนัประดบัตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม ้
พร้อมกบัจุดประทีปโคมไฟให้ดูสว่างไสวไปทัว่พระนคร เป็นเวลา 3 วนั 3 คืน เพื่อเป็นการบูชาพระ
รัตนตรัย ขณะท่ีพระมหากษตัริย ์และบรมวงศานุวงศ ์ก็ทรงศีล และทรงบ าเพญ็พระราชกุศลต่าง ๆ คร้ัน
ตกเวลาเยน็ก็เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ตลอดจน
ขา้ราชการทั้งฝ่ายหนา้ และฝ่ายในไปยงัพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน ส่วนชาว
สุโขทยัจะรักษาศีล ฟังธรรม ถวายสลากภตั สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร บริจาคทาน
แก่คนยากจน ท าบุญไถ่ชีวติสัตว ์ฯลฯ 

 4.3.4.1 วนัวสิาขบูชาเป็นวนัส าคญัสากลของสหประชาชาติ 

 วนัวสิาขบูชา ถือเป็นวนัส าคญัท่ีสุดทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากลว้นมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการถือก าเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวนัท่ีพระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ประสูติ ตรัสรู้ 
และปรินิพพาน ดงันั้น พุทธศาสนิกชนทัว่โลกจึงใหค้วามส าคญักบัวนัวสิาขบูชาน้ี  

          และในวนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องคก์ารสหประชาชาติไดย้อมรับญตัติท่ีประชุม ก าหนดให้
วนัวิสาขบูชาเป็นวนัส าคญัของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามค าเรียกของชาวศรีลงักา ผูท่ี้ยื่นเร่ืองให้
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สหประชาชาติพิจารณา และไดก้ าหนดให้วนัวิสาขบูชาน้ีถือเป็นวนัหยุดวนัหน่ึงของสหประชาชาติอีก
ดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้ชาวพุทธทัว่โลกไดมี้โอกาสบ าเพญ็บุญเน่ืองในวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ
พระบรมศาสดา  

           โดยการท่ีสหประชาชาติไดก้ าหนดให้วนัวิสาขบูชาเป็นวนัส าคญัของโลกนั้น ไดใ้ห้เหตุผลไว้
วา่ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงเป็นมหาบุรุษผูใ้ห้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย ์เปิดโอกาสให้
ทุกศาสนาสามารถเขา้มาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาขอ้เท็จจริงไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนมานบั
ถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใชปั้ญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

 4.3.4.2 การประกอบพิธีในวนัวสิาขบูชา  

 การประกอบพิธีใน วนัวสิาขบูชา จะแบ่งออกเป็น 3 พิธี ไดแ้ก่ 

  1. พิธีหลวง คือ พระราชพิธีส าหรับพระมหากษตัริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประกอบในวนัวิ
สาขบูชา 

 2. พิธีราษฎร์ คือ พิธีของประชาชนทัว่ไป 

 3. พิธีของพระสงฆ ์คือ พิธีท่ีพระสงฆป์ระกอบศาสนกิจ 

 4.3.4.3 กิจกรรมวนัวสิาขบูชา 

 วนัวิสาขบูชา ถือว่าเป็นวนัส าคญัยิ่งท่ีชาวพุทธทัว่โลกจะมารวมตวักนัเพื่อจดัพิธีท าบุญใหญ่ 
หรือจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบ าเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจา้ โดยในฐานะท่ีวนัวิสาขบูชาไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นวนัส าคัญของโลก เม่ือวนัวิสาขบูชามาถึง องค์การสหประชาชาติ ณ มหานคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการอญัเชิญพระเจดียว์ิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลก ประกาศบูชาวนั
วสิาขะ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู ่ณ ส านกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ
เป็นการถาวรและเปิดให้ประชาชนเดินทางเขา้มาสักการะ ในประเทศไทย นอกจากพุทธศาสนิกชนจะ
เดินทางเขา้วดับ าเพญ็กุศล ถือศีล ฟังธรรมแลว้ ยงันิยมการปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระ
อุโบสถในช่วงค ่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกดว้ย เม่ือวนัวิสาขบูชามาถึง พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยม
ท าบุญตกับาตรในตอนเชา้ และตลอดวนัก็จะมีการบ าเพญ็กุศลความดีอ่ืนๆ อาทิ  

 ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเวน้การท าบาปทั้งปวง ท าบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน หรือการ
ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงเดินทางไปเวยีนเทียนรอบพระอุโบสถตั้งแต่ช่วงเยน็กนั
เป็นจ านวนมาก  ก่อนท่ีจะเร่ิมท าการเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนควรร่วมกนักล่าวบทสวดมนตแ์ละค า
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บูชาในวนัวิสาขบูชา ซ่ึงโดยปกติตามวดัต่างๆ จะจดัให้มีการท าวตัรสวดมนต์ก่อนท่ีจะเร่ิมเวียนเทียน 
ส่วนใหญ่นิยมปฏิบติัพิธีการเวียนเทียนกนัอย่างเป็นทางการ มีพระสงฆ์เป็นผูน้ าเวียนเทียนในเวลา
ประมาณ 20 นาฬิกา หรือ 2 ทุ่ม โดยบทสวดมนตท่ี์พระสงฆนิ์ยมสวดก่อนเร่ิมการเวียนเทียนท่ีมีทั้งบาลี
และค าแปลตามล าดบั ดงัน้ี บทบูชาพระรัตนตรัย 

 1. บทนมสัการนอบนอ้มบูชาพระพุทธเจา้ 

 2. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 

 3. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ สวดท านองสรภญัญะ 

 4. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 

 5. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ สวดท านองสรภญัญะ 

 6. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 

 7. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ สวดท านองสรภญัญะ 

 8. บทสวดเน่ืองในวนัวสิาขบูชา 

 เม่ือสวดจบแลว้ก็จะมีการจุดธูปเทียนและถือดอกไมเ้ป็นเคร่ืองสักการบูชา จากนั้นจึงเดินเวียน
รอบๆ    ปูชนียสถาน 3 รอบ โดยในขณะท่ีเดินพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณดว้ย
การสวดบท อิติปิโส (รอบท่ีหน่ึง) ระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวด สวากขาโต (รอบท่ีสอง) และ
ระลึกถึงพระสังฆคุณดว้ยการสวด ปะฏิปันโน (รอบท่ีสาม) จนกว่าจะเวียนครบ 3 รอบ เม่ือเดินเวียน
ครบแลว้ใหน้ าธูปเทียน ดอกไมไ้ปบูชาตามปูชนียสถานจึงเป็นอนัเสร็จพิธี 
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4.4 การวางแผนเส้นทางในการท่องเที่ยว 

 การวางแผนหรือก าหนดเส้นทางในการท่องเท่ียวนั้น คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษา เขตบางกอกใหญ่ 
เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี กรุงเทพฯ นั้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ติดกนัหรือใกลก้นั 
และสามารถเดินทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึงเพียงไม่ไกล อีกทั้งใช้เวลาไม่นาน 
ประหยดัเวลา ซ่ึงคิดวา่สามารถจดัโปรแกรมท่องเท่ียวครบ 6 สถานท่ีไดภ้ายใน1วนั 

 4.4.1 ก าหนดแผนเส้นทางท่องเท่ียว 

มีการวางแผนเส้นทางจากสถานท่ีท่ีส าคญัและเป็นท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดเป็นจุดท่องเท่ียวแรก โดยมีการ
พิจารณาจากความใกลเ้คียงท่ีสุดกบัสถานท่ีแรก เพื่อประหยดัเวลาในการเดินทาง   

 1. จุดนดัหมายเร่ิมตน้ ศาลหลกัเมือง - วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 

 2. จากวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร - มิวเซียมสยาม - ตลาดพลู 

 3. จากตลาดพลู - วดัปากน ้าภาษีเจริญ – วดัประดู่ฉิมพลี 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 แผนท่ีจากจุดนดัหมายเร่ิมตน้ศาลหลกัเมือง - วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร-มิวเซียม
สยาม – ตลาดพลู - วดัปากน ้าภาษีเจริญ - วดัประดู่ฉิมพลี 

ท่ีมา : Google Maps (ออนไลน์). (2562). สืบคน้จาก: https://www.google.com/maps 
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4.5 กจิกรรมแต่ละสถานทีท่่องเทีย่ว 

4.5.1 ศาลหลกัเมือง กรุงเทพฯ 

ศาลหลกัเมือง เป็นศาลท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 1 พร้อมกบัการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลท่ี 1 ไดโ้ปรดเกลา้ให้ท าพิธียกเสาหลกัเมือง ท่ีเรียกวา่ พระราชพิธีนครฐาน ใชไ้มช้ยัพฤษท์ าเป็น
เสาหลกัเมือง ประกบัดา้นนอกดว้ยไมแ้ก่นจนัทน์ มีเม็ดยอดรูปบวัตูม สวมลงบนเสาหลกั ลงรักปิดทอง 
ภายในเป็นบรรจุดวงชะตาเมืองไว ้ภายในศาลหลกัเมืองจะมีดอกไม้ ธูป เทียน พร้อมเคร่ืองสักการะ
จ าหน่าย (ชุดใหญ่ 60 บาท) มีล าดบัในการสักการะ ดงัน้ี 

      1.จุดท่ี 1 หอพระพุทธรูป กราบไว ้ถวายดอกบวั และใส่บาตรพระประจ าวนัเกิด 

      2.จุดท่ี 2 องคพ์ระหลกัเมืองจ าลอง จุดธูป เทียน ปิดทอง และผกูผา้แพร 3 สี 

      3.จุดท่ี 3 องคพ์ระหลกัเมืององคจ์ริง กราบไหว ้ถวายพวงมาลยั 1 พวง 

                    4.จุดท่ี 4 หอเทพารักษท์ั้ง 5 กราบไหว ้ถวายพวงมาลยั 5 พวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ภาพท่ี 4.12ไหวศ้าลหลกัเมือง                  

ท่ีมา :ไหวศ้าลหลกัเมือง. (ออนไลน์). (2561) สืบคน้จาก: https://www.wongnai.com 
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 4.5.2 วดัอรุณราชวรารามมหาวหิาร 

 วดัอรุณราชวราราม (Temple of the Dawn, Bangkok) หรือท่ีชาวบา้นนิยมเรียกกนัติดปากวา่ วดั
แจง้ (Temple in Bangkok) เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวดัโบราณท่ีมีมาตั้งแต่คร้ังสมยักรุง
ศรีอยุธยา เดิมทีเรียกว่า วดัมะกอก ต่อมาในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี ชาวบา้นเรียกจนติดปากว่า วดัแจง้ 
เม่ือพระเจา้กรุงธนบุรียา้ยราชธานีจากกรุงศรีอยธุยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้วดัแจง้เป็นวดั
ในเขตพระราชฐาน  

วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วดัท่ีมีเอกลกัษณ์คือพระปรางค์ ซ่ึงชาวต่างชาติท่ี มาเท่ียว
ไทย ต่างอยากมาสัมผสัความงดงามของวดัอรุณฯ กนัแทบทุกคน แนะน าวา่ถา้อยากมาถ่ายภาพวดัอรุณฯ 
สวยๆ ตอ้งมาในตอนเยน็ แลว้ไปจบัจองพื้นท่ีบริเวณท่าเตียน เพื่อถ่ายรูปพระปรางคย์ามพระอาทิตยต์ก
ดิน เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 

ท่ีมา :ไหวพ้ระ 9 วดั กรุงเทพ. (ออนไลน์). (2561) สืบคน้จาก : 
https://www.mushroomtravel.com 
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 4.5.3 พิพิธภณัฑมิ์วเซียมสยาม 

พิพิธภณัฑมิ์วเซียมสยาม เป็นรูปแบบของพิพิธภณัฑ์สมยัใหม่ มีการให้ขอ้มูล และถามกลบัไป
ยงัผูเ้ขา้ชมดว้ยค าถามชวนใหคิ้ด ก่อใหเ้กิดความสงสัย และการคน้หา รูปแบบการน าเสนอท าไดดี้ มีการ
ใชส่ื้อท่ีจบัตอ้งได ้เช่นคอมพิวเตอร์จอทชัสกรีน โมเดลจ าลอง การให้แสงสวา่งก็ท าไดส้วยงาม มีทั้งมืด
และสวา่ง ตวัอาคารภายนอกสวย มีการดูแลอยา่งดี และเป็นพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งแรก ท่ีสร้างความ
แปลกใหม่ในการชมพิพิธภณัฑ์ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีการจดัแสดงเร่ืองราวผ่านเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ท่ีท าใหดู้น่าสนใจและเขา้ถึงกบัผูเ้ขา้ชม มีเทคนิคในการเล่าเร่ืองพร้อมกบัตั้งค  าถามชวนสงสัย
กลบัมายงัผูเ้ขา้ชม เช่น “ความเป็นไทยหมายถึงอะไร” หรือ “สุวรรณภูมิอยูท่ี่ไหน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14  บรรยากาศจ าลองแบบไทยๆ ร้านส้มต ารถเข็น แม่คา้หาบเร่ขายผลไม ้

ท่ีมา :รีววิมิวเซียมสยาม. (ออนไลน์).สืบคน้จาก : www.emagtravel.com 
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ภาพท่ี 4.15  จุดขายบตัรมิวเซียมสยาม 

ท่ีมา :รีววิมิวเซียมสยาม. (ออนไลน์). สืบคน้จาก : www.emagtravel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16 เยีย่มชมพิพิธภณัฑมิ์วเซียมสยาม 

ท่ีมา :พิพิธภณัฑมิ์วเซียมสยาม. (ออนไลน์) สืบคน้จาก : https://www.mushroomtravel.com 
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 4.5.4 ตลาดพลู 

ตลาดพลู ข้ึนช่ืออยา่งมากในเร่ืองของเป็นแหล่งขายอาหารท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอาหารจีนท่ี
เป็นอาหารริมทาง เช่น ขา้วหมูแดง, ไอศกรีมกะทิไข่แข็ง, ก๋วยเต๋ียวและเกาเหลาเน้ือ, ขนมไทย, 
เยน็ตาโฟ, หม่ีกรอบ, ขนมเบ้ืองทั้งของไทยและญวน รวมถึง ขนมอบดิน ขนมเคก้แบบดั้งเดิมของชาว
มุสลิมดา้นมสัยิดสวนพลู และท่ีมีช่ืออยา่งมากคือ ขนมกุยช่าย ซ่ึงเป็นอาหารกินเล่นหรือขนมของชาว
แตจ๋ิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 ร้านเด็ดในตลาดพลู 

ท่ีมา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สืบคน้มาจาก: https://www.chillpainai.com/scoop/9001 
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ภาพท่ี 4.18  ร้านเด็ดในตลาดพลู 

ท่ีมา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สืบคน้มาจาก : 
https://www.chillpainai.com/scoop/9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.19 ร้านเด็ดในตลาดพลู 

ท่ีมา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สืบคน้มาจาก 
:https://www.chillpainai.com/scoop/9001 
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ภาพท่ี 4.20 ร้านเด็ดในตลาดพลู 

ท่ีมา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สืบคน้มาจาก : 
https://www.chillpainai.com/scoop/9001 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21  ร้านเด็ดในตลาดพลู 

ท่ีมา :10 ร้านเด็ดตลาดพลู. (ออนไลน์). (2560). สืบคน้มาจาก : 
https://www.chillpainai.com/scoop/9001 
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4.5.5 วดัปากน ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

 วดัปากน ้า ภาษีเจริญ เป็นวดัท่ีโด่งดงัและผูค้นนิยมกนัไปท าบุญ ซ่ึงการการท ามีบุญหลายอยา่ง
ดว้ยกนั ในท่ีน้ีไดร้วบรวมการท าบุญท่ีมีอยูใ่นวดัปากน ้า เพื่อท่ีวา่ผูมี้ความประสงคจ์ะร่วมท าบุญกบัทาง
วดั จะไดท้ราบรายละเอียดของการท าบุญแต่ละอยา่ง เช่น   

 1. การบริจาค ถวายภตัตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ท าบุญร่วมสร้างพระมหาเจดียม์หา
รัชมงคล  มูลนิธิหลวงพ่อวดัปากน ้ า  ผา้พระกฐินพระราชทาน ท าบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ท าบุญ ค่าน ้ า-
ไฟ ท าบุญก่อสร้าง ท าบุญบ ารุงธรรมกาย  เป็นตน้ 

  2. การท าภาวนา ท าสมาธิ ฟังเทศน์รักษาศีล ท าวตัรเชา้-เยน็ การบรรพชาอุปสมบท 
การบวชชีพรหมณ์ อนัดบัแรกพอถึงวดัก็เขา้ไปสักการะกราบไหวห้ลวงพ่อสด และขอพรตามประสา 
ส าหรับดอกไม ้ธูปเทียน แผน่ทอง (ค่าดอกไม ้ธูปเทียน ตามแต่ศรัทธา)  ตามความเช่ือวา่ใหโ้ชค โลภ 
ในเร่ืองการท ามาคา้ขาย สามารถน าวตัถุมงคลไปสักการะบูชาตามศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ภาพท่ี 4.22 วดัปากน ้า ภาษีเจริญ 

ท่ีมา :วดัปากน ้า. (ออนไลน์). (2555). สืบคน้มาจาก : http://www.painaidii.com 
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 4.5.6 วดัประดู่ฉิมพลี 

 ความส าคญัของวดั  เป็นวดัราษฎร์ท่ีเก่าแก่วดัหน่ึงในฝ่ังธนบุรี ท่ีฝากความเจริญหรือความเช่ือ
ไวก้บัพุทธบริษทัทั้ง 4   คร้ังใดสมภารเจา้วดัมีบารมีธรรม คร้ังนั้นวดัก็เจริญ  นบัตั้งแต่พระเดชพระคุณ
หลวงปู่ โตะ๊เป็นเจา้อาวาสเป็นตน้มา  วดัประดู่ฉิมพลีก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทัง่ปัจจุบนั  ทั้งน้ี  เน่ืองเพราะ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ โตะ๊เป็นผูมี้บารมีธรรม และบารมีธรรมน้ียงัส่งผลถึงเจา้อาวาส พระภิกษุ 
สามเณร ท่ีเป็นลูกศิษยพ์ระคุณหลวงปู่ โตะ๊ ในปัจจุบนัไดสื้บสานเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง ในวนัวสิาขบูชาทางวดัประดู่ฉิมพลีไดมี้การจดังานวนัวสิาขบูชา และท าพิธีทางศาสนาโดย
มีผสกนิกรท่ีมาเขา้ร่วมพิธีอยา่งลน้หลาม 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.23 วนัวสิาขบูชาและร่วมท าบุญ วดัประดู่ฉิมพลี 

ท่ีมา :วดัประดู่ฉิมพลี. (ออนไลน์). (2555). สืบคน้มาจาก : http://www.painaidii.com 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาเส้นทางเขตบางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตธนบุรี เเละเขตปากน ้า
ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อท าการจดัโปรแกรมท่องเท่ียววถีิไทยสไตล์
วยัรุ่น ในรูปแบบ ของ One Day Trip โปรแกรมท่องเท่ียว ในราคาสุทธิ 1200 บาท/ท่าน โดยจะใชเ้วลา
ในการเดินทางระยะสั้น เน่ืองจากสถานท่ีท่ีไดเ้ลือกมาอยูบ่ริเวณใกลก้นัและเหมาะสมต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียวในแบบหน่ึงวนั สถานท่ีดงักล่าวท่ีไดเ้ลือกมาทั้งหมด 6 สถานท่ี เป็นสถานท่ีท่ีมีความโด่งดงั
และมีความสวยงาม ซ่ึงใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มความโดดเด่นของแต่ละสถานท่ีและใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีดีกลบัไป โดยคณะผูจ้ดัท าได ้promote หรือประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Youtube โดยการ
น าเสนอวิดีโอ ช่ือวา่ “การท่องเท่ียววถีิไทยสไตล ์Gen Y Youtuber” 

จุดเด่นของโปรแกรมทวัร์ 

ทางบริษทั CK41 ทวัร์ มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพร้อมดูแลและใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว อยา่งครบครัน ทั้งน้ี
ดา้นราคาจ่ายคร้ังเดียว ไม่มีจ่ายเพิ่ม โดยไดค้วามรู้ตลอดการเดินทาง ประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงเทพฯ ซ่ึงโปรแกรมทวัร์ท่องเท่ียววถีิไทยสไตล ์Gen Y Youtuber  มีความ
หลากหลายการเดินทางเขา้ถึงการเดินทางแบบวถีิไทย 
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บทที ่5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม - 29 เมษายนพ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งหมดเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในฝ่าย Inbound - Outbound บริษทั CK41ทวัร์จ ากดั ณ เมือง
นนทบุรี คณะผูจ้ดัท าไดมี้การจดัท าโครงงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีไทยสไตล์ “Gen Y Youtuber” 
โดยมีการก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าท่องเท่ียววิถีไทยสไตล์ Gen Y ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์คือ 
Youtube และเพื่อท่ีจะอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาชมหรือสนใจอีกทั้งยงั
เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมและประเพณีไทยให้แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเเทจ้ริง และเป็นแนวทางให้บริษทัได้
น าส่ิงท่ีเราท าหรือน าเสนอไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได ้โดยมีขอบเขตดา้นประชากรคือพนกังานฝ่าย 
Inbound - Outbound ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้การศึกษาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามารวบรวมเอกสาร
จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานมาและศึกษาปัญหาท่ีพบเจอมากมายเปิดจากนั้นจึงน ามาวเิคราะห์และสรุปผล 
จึงไดมี้การคิดเร่ิมจดัท าโครงงานการท่องเท่ียววิถีไทยสไตล์ “Gen Y Youtuber” ผา่นทางช่องออนไลน์ 
Youtube ข้ึนมาโดยจะท าเพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการท างานให้แก่บริษทัและบริษทัสามารถน าเอาไป
ประยุกตใ์ชไ้ดซ่ึ้งมนัเป็นประโยชน์อยา่งมากและพบวา่การน าเสนอการท่องเท่ียววิถีไทยสไตล์“Gen Y 
Youtuber” เป็นการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีดีเพราะในสังคมปัจจุบนัให้ความส าคญับนโลก
ออนไลน์จึงสามารถท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจในสินคา้ไดง่้ายยิ่งข้ึนและมากยิ่งข้ึนท าให้บริษทัเกิด
รายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายต่างๆของบริษทัในดา้นของการตลาดหรือการโฆษณา สามารถน าไปใชโ้ดยการ
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการต่างๆเพื่อท่ีจะเป็นกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมากยิง่ข้ึนและท าใหบ้ริษทันั้นเกิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 

5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.2.1 ในช่วงแรกของการปฏิบติังานมีปัญหา เน่ืองจากไม่เขา้ใจรายละเอียดงานท่ีสั่งท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาด 

5.2.2 มีปัญหาระหว่างการท างานเน่ืองจากไม่เคยใช้โปรแกรมน้ีมาก่อนเกิดความยากและ
ผดิพลาด 

 



5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

5.3.1 ควรตรวจทานโครงงานเพื่อลดความผดิพลาดเน่ืองจากไม่ละเอียด 

5.3.2 ควรศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัท ารูปเล่มโครงงานสหกิจ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าช่องทางประชาสัมพนัธ์ทาง Youtube ในหวัขอ้ท่องเท่ียววิถีไทย
สไตล ์“Gen Y Youtuber” ซ่ึงคร้ังหนา้มีการคิดเห็นวา่อยากจะท าการท่องเท่ียวเก่ียวกบัท่องเท่ียววิถีชาว
พุทธ พานกัท่องเท่ียวไปไหวพ้ระท าบุญ ตกับาตร สังฆทาน เน่ืองจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ชอบ
ท าบุญเขา้วดั ซ่ึงคนในวยัน้ีจะใชชี้วติไม่เร่งรีบไม่เหมือนกบัคนในวยัรุ่นเน่ืองจากเป็นการท าให้ผูสู้งอายุ
มีจิตใจสงบ 

5.5 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.5.1 ประโยชน์ท่ีองคก์รหรือบริษทัไดรั้บ 

1. สามารถน าโปรแกรมท่ีถูกจดัท าข้ึนไปเป็นแนวทางการท าเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ
ใหม่  

2. บริษทัสามารถคดัเลือกนิสิตเขา้มาเป็นพนกังานในอนาคต 
3. ส่ือ Youtube ท่ีจดัท าข้ึนสามารถไปใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อดึงดูดความสนใจให้

เป็นท่ีรู้จกั 

 5.5.2 ประโยชนท่ี์ชุมชนไดรั้บ 

1. คนในชุมชนมีบทบาทต่อการจดังานวนัวสิาขบูชา 
2. สร้างรายไดใ้หก้บัคุณในชุมชน 
3. คนในชุมชนมีการอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมจึงท าให้นกัท่องเท่ียวเห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย 
4. ควรใหชุ้มชนไดเ้รียนรู้ภาษา วฒันธรรมจากชาวต่างชาติท าใหเ้กิดมิตรภาพเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ของคนไทย 

 5.5.3 ประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

1. ไดเ้รียนรู้งานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมากข้ึน 
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2. รู้จกัการใชโ้ปรแกรม Amadeus 
3. ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. ไดรั้บประสบการณ์จริงจากการไปออกฝึกงานสหกิจ 
5. ท าใหเ้รามีความรับผดิชอบต่องานมากข้ึน 

 5.5.4 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. เรียนรู้และมีทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
2. สามารถเลือกอาชีพไดถู้กตอ้งตามความถนดัของตนเอง 
3. เป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการท างานมากข้ึนและมีโอกาสไดรั้บการเสนองานก่อนจบ

การศึกษา 
4. ท าใหเ้ราพฒันาตนเองมากข้ึนเพื่อท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. น าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาไปใชใ้นสายงานจริง 

 5.5.5 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจ 

1. ในช่วงแรกของสัปดาห์การเร่ิมงาน มีการสั่งงานมาแลว้อธิบายไม่ค่อยเขา้ใจเน่ืองจาก
เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดในการท างานท าใหง้านเกิดความล่าชา้ในการท างาน 

2. งานท่ีได้รับมอบหมายมีความยากเน่ืองจากไม่เคยท ามาก่อนจึงท าให้งานผิดจากท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3. การท่ีไดอ้อกไปฝึกสถานท่ีจริงเรามีอาการต่ืนเตน้ในการท างาน ท าให้ภาพลกัษณ์ของ
การท างานดูไม่เป็นมืออาชีพ 
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ภาพท่ี 1 ออกบูท๊ โปรโมทบริษทั และน าเสนอโปรแกมท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 บริษทัทวัร์ประชุมแลกเปล่ียนเก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์ 
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ภาพท่ี 3 บริษทัทวัร์ร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 บรรยายโปรแกรมทวัร์ท่ีกรมส่งออก 
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ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

ภาพพนกังานท่ีปรึกษา (คุณมานพ) 

 

โครงการนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร 

       เป็นโครงการท่ีดีท่ี ช่วยใหน้กัศึกษาท่ี มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ดา้นการท่องเท่ียว และการบริการ  

เป็นการฝึกและสร้างเสริมประสบการณ์ใหก้บันกัศึกษา ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จิรง  และการใชชี้วติ

ร่วมอยูก่บัคนหมู่มาก 

        การปรับตวั และเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งาน  และระบบการแบ่งจ่ายงาน แต่ละแผนก  

อีกทั้งไดฝึ้กภาษา  รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเวลาเกิดปัญหาเฉพาะหนา้  และไดฝึ้กเกียวกบั

งานดา้นเอกสารต่างๆ  เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการท าทวัร์ และการสร้างโปรแกรมการเดินทางและ

ประสานงานกบั Supplier ต่างๆ ช่วยแบ่งเบางานเจา้หนา้ท่ีประจ าไดดี้พอสมควร  และไดค้วามคิดเห็น

ของเด็กรุ่นใหม่ ในการช่ือส่ือ Online ช่วยในการท าการโฆษณา 
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ความคิดเห็นด้านนักศึกษาขณะปฏิบัติหน้าที่ 

      มีความตั้งใจและกระตือรือร้น ดี มีความรับผดิชอบในการไดรั้บมอบหมายงาน และมีมนุษยส์ัมพนัธ์

ดีต่อเพื่อนร่วมงานและ เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัดี  สามารถเขา้ร่วมงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนได ้  ม่ีน ้าใจ

แต่ไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่และยงัมีการหยอกลอ้เล่นกนับา้งแต่ในภาพร่วมก็ถือวา่ท างานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายส าเร็จทุกงาน 

 

 

 

 

 

 

                                                                               .…………………………………พนกังานท่ีปรึกษา 

                                                   (นาย มานพ มาโนช )      
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บทคัด

ย่อ 

            

การ

จดัท า

           ท่องเท่ียววิถีไทยสไตล ์Gen Y Youtuber 

        Promoting Tourism In Thailand By Gen Y Youtuber 

                        ปวริศา สวสัดี   กมลวรรณ บุญรัตนเรืองเดช  จุฑาทิพย ์เอกผดุงธรรม 

    38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

E-mail  :   Fern_fkchill@hotmail.com 

                      Fangroth_2539@hotmail.com 

           Jutatip.jffp@gmail.com 
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โครงงานท่องเท่ียววถีิไทยสไตล ์Gen Y 

Youtuber มีวตัถุประสงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์

เส้นทางการท่องเท่ียววถีิไทยผา่นช่องทาง 

Youtube ใหแ้ก่บริษทั CK41 ทวัร์ โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

             1.ก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ 

one day trip ในวนัวสิาขบูชา ซ่ึงประกอบดว้ย

สถานท่ีท่องเท่ียวแบบวถีิไทยรวม 6 สถานท่ี

ไดแ้ก่ ศาลหลกัเมือง วดัอรุณราชวราราม

วรวหิาร พิพิธภณัฑมิ์วเซียมสยาม ตลาดพลู วดั

ปากน ้าภาษีเจริญ และวดัประดู่ฉิมพลี 2.จดัท า

โปรแกรมการท่องเท่ียวโดยก าหนดวธีิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางทางเรือและรถสามลอ้ (รถตุก๊ตุก๊) 

จดัท ากิจกรรมการท่องเท่ียว 3.สร้างช่อง

Youtube โดยโปรโมทคลิปวีดิโอ ช่ือวา่ 

“ท่องเท่ียววถีิไทย By Gen Youtuber’’  

 

       โครงงานท่องเท่ียววถีิไทยสไตล ์Gen Y 

Youtuber สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ

โฆษณาใหแ้ก่ บริษทั CK41 ทวัร์และเป็นการ

เปิดเส้นทางใหมใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งยงัเป็น

ตวัเลือกใหแ้ก่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลาย 

ค าส าคญั : ท่องเท่ียว วถีิไทย Gen Y 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

            เพื่อจดัท าเส้นทางท่องเท่ียววถีิไทย 

แบบ One Day Trip ผา่นช่องทาง Youtube 

ใหแ้ก่บริษทั CK41 ทวัร์ 

ขอบเขตของโครงงาน 

        1.ขอบเขตดา้นสถานท่ี ท่องเท่ียว 6 

สถานท่ี 

        2.ขอบเขตดา้นปรากร ผูจ้ดัการแผนก

ส ารองท่ีนัง่และบตัรโดยสาร บริษทั CK41ทวัร์ 

และ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ  บริษทั 

CK41ทวัร์ 



       3.ขอบเขตดา้นเวลา คือ 7 มกราคม พ.ศ. 

2562 -29 เมษายน พ.ศ.2562                          

      4.ขอบเขตดา้นขอ้มูล www.mots.go.th และ 

www.CK41tours.net 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

          บริษทั CK41 ทวัร์ สามารถเพิ่มช่องทาง

การตลาดและผลก าไรท่ีมากข้ึน เป็นการเปิด

เส้นใหม่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน  

      1.ศึกษากระบวนการท างาน 

      2.วเิคราะห์ปัญหาท่ีพบ 

      3.ก าหนดเร่ืองโครงงาน 

      4.รวบรวมขอ้มูล 

      5.จดัท าเคา้โครงงาน 

      6.วเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล 

      7.จดัท าเน้ือหา 

      8.สรุปผลการจดัท า 

      9.ประเมินผลการใชง้าน 

     10.น าเสนอผลงาน 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

การจดัท าโครงงานน้ี หลงัจากท่ีไดท้  าการลง

พื้นท่ี เขตบางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตภาษี

เจริญ และเขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเก็บขอ้มูล

มาใชใ้นการวเิคราะห์และเป็นแนวทางในการ

วางแผนการท่องเท่ียววถีิไทยผา่นส่ือออนไลน์

ทางช่องทาง Youtuber ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้

การวางแผนเพื่อคน้ขอ้มูลและเร่ิมตน้ในการ

จดัท าดงัน้ี 

             1.ช่องทางการโปรโมท 

            2.การค านวณหรือคิดราคาในการขาย

โปรแกรมทวัร์ 

            3.การศึกษาขอ้มูล และเก็บรวบรวม

ขอ้มูลต่างๆของสถานท่ีท่องเท่ียว 

               4.) การวางแผนเส้นทางในการ

ท่องเท่ียว 

               5.)  กิจกรรมแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว 

สรุปผลโครงงาน 

โครงงานการท่องเท่ียววถีิไทยสไตลเ์ด็กยคุใหม่

ผา่นทางช่องออนไลน์ Youtube สามารถเป็น

แนวทางในการท างานใหแ้ก่บริษทัและบริษทั

สามารถน าเอาไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงซ่ึงมนัเป็น

ประโยชน์อยา่งมากและพบวา่การน าเสนอการ

ท่องเท่ียววถีิไทยสไตล ์“Gen Y Youtuber” เป็น

การดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีดี

เพราะในสังคมปัจจุบนัใหค้วามส าคญับนโลก

ออนไลน์จึงสามารถท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ี

สนใจในสินคา้ไดง่้ายยิง่ข้ึนและมากยิง่ข้ึนท าให้
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บริษทัเกิดรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายต่างๆของ

บริษทัในดา้นของการตลาดหรือการโฆษณา 

สามารถน าไปใชโ้ดยการปรับปรุงและพฒันา

กระบวนการต่างๆเพื่อท่ีจะเป็นกลยทุธ์ดึงดูด

นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย

มากยิง่ข้ึนและท าใหบ้ริษทันั้นเกิดประสิทธิ

ภายในการท างานต่อไป 

กติติกรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูจ้ดัท า ไดม้าปฏิบติังานโครงการสห

กิจศึกษา ณ บริษทั CK 41 ทวัร์ ตั้งเเต่ วนัท่ี 7 

มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ส่งผล

ให ้คณะผูจ้ดัท า ไดรั้บความรู้และประสบการณ์

ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการ

ปฏิบติังานในอนาคต เก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน ณ บริษทั CK41ทวัร์ 

สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบ

อาชีพในอนาคตโดยไดรั้บความร่วมมือจาก 

บริษทั CK41ทวัร์ ไดส้อน ไดเ้รียนรู้งาน และ

ปัญหาท่ีพบในการท างานในแผนกต่างๆ จึง

ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนบัสนุนจากหลาย

ฝ่าย ดงัน้ี 

            1.คุณชชัชนนั ทุ่งเนย พนกังานท่ีปรึกษา 

            2.คุณมานพ มาโนช พนกังานท่ีปรึกษา 

            3.ดร.กฤป จุระกะนิตย ์ อาจารยท่ี์

ปรึกษา สหกิจศึกษาและบุคคลท่านอ่ืนๆท่ี

ไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน า

ช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

            คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล

และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจน

ส าเร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและให้

ความเขา้ใจกบัชีวติของการท างานจริงซ่ึงคณะ

ผูจ้ดัท าขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก จ 

บทคดัย่อ 

การจดัท าโครงงานท่องเท่ียววถีิไทยสไตส์ Gen Y Youtuber มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือประชาสมัพนัธ์เสน้ทางการท่องเท่ียววถีิไทยผา่น
ช่องทาง Youtube ใหแ้ก่บริษทั CK41 ทวัร์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1.ก าหนดเสน้ทางการท่องเท่ียวแบบ one day trip ในวนัวสิาขบูชา 

ซ่ึงประกอบดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวถีิไทยรวม 6 สถานท่ีไดแ้ก่ 

ศาลหลกัเมือง วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร พิพิธภณัฑมิ์ว

เซียมสยาม ตลาดพลู วดัปากน ้ าภาษีเจริญ และวดัประดู่ฉิมพลี 2.

จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยก าหนดวธีิการเดินทางทางเรือ

และรถสามลอ้ (รถตุก๊ตุก๊) จดัท ากิจกรรมการท่องเท่ียว 3.สร้าง

ช่อง Youtube โดยโปรโมทคลิปวดิีโอช่ือวา่ “ท่องเท่ียววถีิไทย By  
Gen Y Youtuber’’ 

 โครงงานท่องเท่ียววถีิไทยสไตล ์Gen Y Youtuber 

สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการโฆษณาใหแ้ก่ บริษทั CK41 ทวัร์ 

และเป็นการเปิดเสน้ทางใหม่ใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งยงัเป็นตวัเลือก
ใหแ้ก่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความ 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

             เพ่ือจดัท าเสน้ทางท่องเท่ียววถีิไทย แบบ One Day Trip 
ผา่นช่องทาง Youtube ใหแ้ก่บริษทั CK 41 ทวัร์  

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

1.ช่องทางการโปรโมท  

2.การค านวณหรือคิดราคาในการขายโปรแกรมทวัร์ 

3.การศึกษาขอ้มูล และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆของสถานท่ีท่องเท่ียว 

4.การวางแผนเสน้ทางในการท่องเท่ียว 

5. กิจกรรมแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว 

สรุปผลโครงงานตามวตัถุประสงค์ 

 โครงงานการท่องเท่ียววถีิไทยสไตลเ์ด็กยคุใหม่ผา่นทางช่อง

ออนไลน์ YouTube สามารถเป็นแนวทางในการท างานใหแ้ก่บริษทัและ

บริษทัสามารถน าเอาไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากและ

พบวา่การน าเสนอการท่องเท่ียววถีิไทยสไตล“์Gen Y YouTuber” เป็นการ

ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีดีเพราะในสงัคมปัจจุบนัให้

ความส าคญับนโลกออนไลนจึ์งสามารถท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจใน

สินคา้ไดง่้ายยิง่ข้ึนและมากยิง่ข้ึนท าใหบ้ริษทัเกิดรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้าย

ต่างๆของบริษทัในดา้นของการตลาดหรือการโฆษณา สามารถน าไปใช้

โดยการปรับปรุงและพฒันากระบวนการต่างๆเพ่ือท่ีจะเป็นกลยทุธ์ดึงดูด

นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิง่ข้ึนและท าใหบ้ริษทั
นั้นเกิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
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