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บทคัดย่อ 
 จากการปฏิบติังานท่ี บริษทั เวิลด์ สปิริตออน ทวัร์ พบว่าทางบริษทัยงัไม่มีการจดัโปรแกรม
ทวัร์แบบโฮมสเตย์ ประกอบกับในปัจจุบันนโยบายการท่องเท่ียวส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ      
คณะผูจ้ดัท า   จึงเห็นวา่ทางบริษทัควรมีโปรแกรมท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์จึงไดเ้ลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
ในจงัหวดัสมุทรปราการเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีใกลก้รุงเทพมหานคร ใชเ้วลาเดินทางไม่มากนกั  จึงเกิด
โครงงานเร่ือง “เปิดเส้นทางใหม่  ทริปสมุทรปราการ บา้นบางน ้ าผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย”์ ข้ึน  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาเรียนรู้และสัมผสัถึงวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน และเป็น
การเพิ่มรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ให้บริษัท ซ่ึงจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหน่ึง      
จุดเด่นของโปรแกรมท่องเท่ียวใหม่น้ี คือ เน้นการเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน เขา้พกัแบบ
โฮมสเตยเ์พื่อศึกษาวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชาวบา้นในทอ้งถ่ิน รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิตของ
ชาวบา้นตามวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น การท าสินคา้ OTOP การผลิตของใชใ้นครัวเรือน การนวด
แผนไทยโดยใชส้มุนไพรการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 
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Abstract 
During an internship at the World Spirit On Tour Company, we found that the company does 

not have a homestay category in their products. The team thought that the company should offer a 
homestay category and chose holiday destinations in Samutprakarn province. Samutprakarn is close 
to Bangkok and does not take long to travel to.    

We then came up with a project called “New Route to Samutprakarn at Baan Bang 
Namphung and Experience the Homestay Lifestyle”, it was aimed so the tourists could learn and 
experience the local lifestyle and add a new category to the tour company, which will increase a way 
of earning for the company. The highlight of this new category is to visit local sights, and to stay in a 
homestay style accommodation to learn about the local lifestyle. This includes local activities, for 
example, how OTOP products are produced, how the household items are made, the herbal Thai 
massage, and learn about the mangrove forest plantation to preserve the environment. 
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 การท่ีคณะผูจ้ดัท าได้เข้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั เวิลด์ สปิริตออน ทวัร์ จ  ากัด 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561ส่งผลให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการเตรียม
ตวัในการท างานและประสบการณ์ต่างๆในการปฏิบติังานภาคสนาม อีกทั้งให้ค  าแนะน าต่างๆท่ี
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานในอนาคต ในส่วนของรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลง
ไดด้ว้ยดี ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทั้งหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. คุณประทีป         โพธ์ิประทีป   เจา้ของบริษทั 
2. อาจารยปั์ญจมา   เปมะโยธิน    อาจารยท่ี์ปรึกษา 
อีกทั้งบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านท่ีได้ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท า

รายงานเล่มน้ีทางคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ใน
การท างานและให้ขอ้มูลต่างๆ จากประสบการณ์ในการท างานจริงรวมไปถึงโอกาสในการท างาน
ตลอดจนช้ีแนะแนวในการท างานในอนาคต ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ 
ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          บริษทัเวลิด ์สปิริต ออน ทวัร์ ไดด้ าเนินกิจการน าเท่ียวมากกวา่ 20 ปี และไดรั้บความไวว้างใจ
จากลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยท าทวัร์ในรูปแบบท่ีไม่มีหนา้ร้านขาย ซ่ึงทางบริษทัไดรั้บการยอมรับ
จากกลุ่มลูกคา้ประจ า อาทิ ลูกคา้จากมหาวิทยาลยัต่างๆ ลูกคา้บริษทัยาต่างๆ เน่ืองจาก มีการบริการ
ด้วยความใส่ใจ อาหารการกินท่ีดี ท่ีพักสะดวกสบาย การดูแลต้อนรับด้วยความอบอุ่นและ
ประทบัใจ รวมไปถึงการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวของบริษทั เวิลด์ สปิริตออน ทวัร์ เป็น
โปรแกรมท่ีแปลกใหม่จึงท าใหส้ามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  
         ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโนบายสนบัสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การขยายกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย์ การท่องเท่ียวโฮมสเตย์ เป็นการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชน 
(Community Based Tourism) หรือการท่องเท่ียวในชนบท (Rural Tourism) เป็นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน จากแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Conservation Tourism) ท่ีมองเห็นวา่
ชุมชนหรือคนในทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของทรัพยากรการท่องเท่ียวเช่น  น ้ าตก ภูเขา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
สัมผสัวถีิชีวติชุมชน ซ่ึงชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์และจดัการทรัพยากรเพื่อความย ัง่ยืน
ของชุมชน (สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (สทน), 2559)  
        คณะผูจ้ดัท าเห็นว่าโปรแกรมท่องเท่ียวของบริษทัเวิลด์ สปิริต ออน ทวัร์ ยงัไม่มีโปรแกรม
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ จึงไดคิ้ดจดัโปรแกรมท่องเท่ียวในเส้นทางใหม่ โดยเลือกเส้นทางท่องเท่ียว
ในจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการเดินทาง และในจังหวัดน้ีมีกิจกรรมตามวิถีชาวบ้านท่ีน่าสนใจอยู่ไม่น้อย  
นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ไดส้ัมผสัถึงธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
ประเพณี ค่านิยมของชุมชนอย่างใกล้ชิด ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือต่อการจดับริการธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงนบัเป็นจุดขายท่ีมีเสน่ห์ การท ากิจกรรมก็จะท าใหเ้กิดความรู้ความประทบัใจท่ี
แปลกใหม่น ากลบัไปเล่าสู่กนัฟังเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีใหบุ้คคลอ่ืนทราบต่อๆกนัอีกดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่แบบโฮมสเตยใ์นจงัหวดัสมุทรประการ 
1.2.2 เพื่อน าเสนอเส้นทางใหม่ใหก้บักลุ่มลูกคา้และเพิ่มรายไดก้บับริษทั 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน  
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

บริษทั เวลิด ์สปิริต ออน ทวัร์ จ  ากดั สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ 
1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

          ด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
  1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

  คน้หาและศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต เช่น Google , Wikipedia 
และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

สัมภาษณ์จากพนกังานท่ีปรึกษา 
เอกสารรายการน าเท่ียวของ บริษทั เวลิด ์สปิริตออน ทวัร์ 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1ได้ทราบรายละเอียดของเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่แบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
  1.4.2 สถานประกอบการณ์มีโปรแกรมท่องเท่ียวในเส้นทางใหม่ในรูปแบบโฮมสเตย ์เพื่อ
เสนอแก่ลูกคา้ และเป็นการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 
 



 
 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  โครงงานเร่ือง“เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางนํ้ าผึ้ ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบ         
โฮมสเตย”์  คณะผูจ้ดัทาํได้รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการลงพื้นท่ีจริง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความเป็นมาและสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความเป็นมาและสถานทีท่่องเทีย่วจังหวดัสมุทรปราการ 
          จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางของประเทศไทย และยงัเป็นจงัหวดัใน
เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ในสมยัอยุธยามีช่ือเมืองสมุทรปราการในกฎหมายซ่ึงตราข้ึน
เม่ือ พ.ศ. 2178 แต่ตวัเมืองจะตั้งอยูท่ี่ใดในเวลานั้นไม่ปรากฏชดั มีหลกัฐานแต่เพียงวา่ ท่ีปากคลอง
บางปลากด ฝ่ังขวาของ แม่นํ้าเจา้พระยา มีพอ่คา้ชาวฮอลนัดามาตั้งห้างพกัสินคา้อยู ่ณ ท่ีนั้นและเม่ือ
สมเด็จพระเจา้บรมโกศทรงแต่งสมณทูตไปลงักากล่าววา่ออกเรือจากเมืองธนบุรีไปถึงตึกฮอลนัดาท่ี
ตาํบลบางปลากดแสดงวา่ท่ีนัน่คงมีผูค้นอาศยัอยูม่ากอาจเป็นตวัเมืองสมุทรปราการในคร้ังนั้นก็ได ้    
ต่อมาเม่ือกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ปรากฏหลกัฐานวา่พม่าไดม้าปลน้บา้นเรือนราษฎร
ท่ีตาํบลบางเมืองในเขตเมืองสมุทรปราการดว้ย  ในสมยัรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างเมืองสมุทรปราการบดัน้ีท่ีตาํบลบางเมืองเม่ือ พ.ศ. 2362 พร้อมกบั
สร้างป้อมป้องกนัเรือของขา้ศึกรวม 6 ป้อมและใน พ.ศ. 2366 โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระสมุทรเจดีย์
บนเกาะกลางนํ้ าด้วย อน่ึง สมุทรปราการ เรียกกันเป็นสามญัว่า "ปากนํ้ า" เพราะตวัเมืองตั้งอยู่
บริเวณปากแม่นํ้าเจา้พระยา ฝ่ังซา้ย ห่างจากปากแม่นํ้าเขา้มาราว 6 กิโลเมตร 

จงัหวดัสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑล จังหวดัสมุทรปราการมีเน้ือท่ี 1,004 ตาราง
กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกบักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัฉะเชิงเทรา, ทิศตะวนัออก
ติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา, ทิศใต้จรดอ่าวไทย และทิศตะวนัตกติดต่อกบักรุงเทพมหานคร
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มทั้งหมด มีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผ่านทางซีกตะวนัตกของจงัหวดั 
จากทิศเหนือไปทิศใตล้งสู่อ่าวไทย มีชายฝ่ังทะเลยาว 47.5 กิโลเมตร เดิมชายฝ่ังทะเลมีป่าชายเลน
กวา้งขวาง เน่ืองจากมีตะกอนท่ีแม่นํ้ าเจา้พระยา นาํพามาทบัถมกนัท่ีบริเวณปากนํ้ าแต่ปัจจุบนัมีการ
บุกรุกป่าชายเลน ทาํใหเ้กิดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเป็นบริเวณกวา้ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2178
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2362
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2366
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ในด้านเศรษฐกิจ จงัหวดัสมุทรปราการมีการทาํนา, ประมง และอุตสาหกรรม แหล่ง
ท่องเท่ียวและสถานท่ีสําคญั เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พระสมุทรเจดียก์ลางนํ้ า วดัอโศการาม 
วดับางพลีใหญ่ วดัไพชยนต์พลเสพราชวรวิหาร วดัโปรดเกศเชษฐาราม ศาลพระเส้ือเมือง 
พิพิธภณัฑ์ทหารเรือ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปูป้อมพระจุลจอมเกลา้ ป้อมแผลงไฟฟ้า 
ฟาร์มจระเข ้ฯลฯ (ดวงธิดา  ราเมศวร์, 2537) 
 

อกัษรยอ่ : จงัหวดัสมุทรปราการใชอ้กัษรยอ่ สป 
ตราประจาํจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 

 
รูปที ่2.1 ตราประจ าจังหวดั : พระสมุทรเจดีย์ 

ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 
รูปที ่2.2 ต้นไม้ประจ าจังหวัด : ต้นโพธ์ิทะเล 

ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 
 

รูปที ่2.3 ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกดาวเรือง 
ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
สัตวน์ํ้าประจาํจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

 
  

รูปที ่2.4 สัตว์น า้ประจ าจังหวัด : ปลาสลดิ 
ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
คาํขวญัประจาํจงัหวดัสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดียก์ลางนํ้ า ฟาร์มจระเขใ้หญ่ 

งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่ว
อุตสาหกรรม งามลํ้าโพธ์ิทะเล มนตเ์สน่ห์สุวรรณภูมิ 
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจในจังหวดัสมุทรปราการ 
2.1.1 เมืองโบราณ 

 

 
 

รูปที ่2.5 เมืองโบราณ 
ทีม่า https://travel.kapook.com/view179946.html 

 
ค าขวญัเมืองโบราณ 

ป้อมนารายณ์รักษส์มุทร    พระพุทธรูปลา้นนาใหญ่ 
งามงดพระสุโขทยัปางลีลา    สักการะพระพรหมผูส้ร้าง 

เสลาสลา้งไมส้ลกัพุทธประวติั    เลาะลดัเท่ียวสถาปัตยสถาน 
พระท่ีนัง่สรรเพชญป์ราสาทสุดตระการ    หวนประหวดัเขาพระวหิาร 

รวมไว ้ณ เมืองโบราณ ปณิธาน เล็ก วริิยะพนัธ์ุ 
 
         นาํนกัท่องเท่ียวเยี่ยมชมเมืองโบราณเป็นเสมือนสถานท่ีจาํลองท่ีมีความเหมือนจริง ภายใน
มีเมืองท่ีสาํคญัและมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

เมืองโบราณ (Ancient City) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ี
รวบรวมงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และทาํให้สามารถมอ งเห็นภาพรวมทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ใน
หลายๆ ยคุสมยัท่ีผา่นมา เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้
คนไทยรู้จกัวฒันธรรมและถ่ินฐานของตนเอง เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2506 โดย นายเล็ก วิริยะพนัธ์ุ 
เจา้ของธุรกิจวิริยะประกนัภยั เร่ิมเปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2515 เป็นตน้
มา 
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           เมืองโบราณตั้ งอยู่ท่ี ตาํบล บางปูใหม่อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ บริเวณหลัก
กิโลเมตรท่ี 33 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) มีเน้ือท่ีโดยรวมประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
รวบรวมงานด้านศิลปวฒันธรรมของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนประวติัศาสตร์ ไปจนถึง รัตนโกสินทร์ 
ภายในเมืองโบราณจะเป็นการจาํลองงานสร้างต่างๆ อาทิ โบราณสถาน วดั พระราชวงั โดยทาํให้มี
ขนาดเล็กลงเป็น 3 ใน 4 ส่วน โดยประมาณ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง พระธาตุไชยา วดัมหาธาตุ
สุโขทยั พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระท่ีนัง่สรรเพชญปราสาท อยุธยา พระปรางค์
สามยอด ปราสาทหินพิมาย พระแท่นท่ีประทบั ศาลาแปดเหล่ียม สวนไกรทอง ทอ้งพระโรงกรุง
ธนบุรี  เป็นตน้ 
            นอกจากน้ีภายในเมืองโบราณยงัมีจุดพกัสําหรับรับประทานอาหารและพกัผ่อนหย่อนใจ 
มี ตลาดบก และ ตลาดนํ้ า เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ย่านชุมชนริมฝ่ังแม่นํ้ าของ
สังคมไทยในอดีต มีกิจกรรมสําหรับนักท่องเท่ียว เช่น ชมพระท่ีนั่ง วดัวาอาราม ปราสาทหิน 
และ สถาปัตยกรรมต่างๆ เน่ืองจากเมืองโบราณมีขนาดใหญ่การเดินชมไปเร่ือยๆ อาจไม่ใช่ตวัเลือก
ท่ีสามารถเขา้ถึงศิลปกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น (กนกพร  ทองมาลีวรรณ, 2535) 
 

2.1.2 วดัขุนสมุทรจีน 
 

 
 

รูปที ่2.6 วดัขุนสมุทรจีน 
ทีม่า https://www.thaidode.com/ 

 
          นาํนกัท่องเท่ียวเยี่ยมชมวดัขุนสมุทรจีน เป็นโบสถ์ท่ีเคยถูกนํ้ าท่วมโดยมีหลวงพ่อปากแดง
เป็นองคพ์ระประธาน เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหแ้ก่ชาวบา้น 
          วดัขุนสมุทรจีน  ตั้งอยูท่ี่ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ ติดอยู่กบัชุมชน
บา้นขนุสมุทรจีน วดัขนุสมุทราวาส หรือท่ีชาวบา้นเรียกติดปากวา่ วดัขุนสมุทรจีน มีพระจาํพรรษา
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อยู่ประมาณ 5-6 รูป เป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชุมชนแถบน้ี 
นอกจากนั้นยงัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัระดบัโลก "วดัเป็นศูนยก์ลาง ศูนยร์วมของประชาชน ถา้
วดัอยู่ไม่ได ้ชาวบา้นก็อยูไ่ม่ได ้เพราะส่ิงท่ีจะอยูเ่หนือธรรมชาติได ้คือ  “ศรัทธา'ท่ีจะเอาวดัไวต้รง
น้ี” กุฏิสงฆ ์อุโบสถ์ถูกนํ้ าท่วมและคล่ืนกดัเซาะเขา้มาจนติดอยูริ่มทะเล โดยเฉพาะพระอุโบสถถูก
นํ้ าท่วมถึงขอบหนา้ต่างในช่วงนํ้ าทะเลข้ึน ทิ้งร่องรอยตะไคร่ และคราบนํ้ า ดินโคลนข้ึนมากองถึง
บนัไดอุโบสถ์ จนตอ้งทาํการยกพื้นข้ึนสูงเพื่อไม่ให้นํ้ าทะเลกดัเซาะจนพงัลง จะเขา้ไปในอุโบสถ์
ตอ้งกม้หรือคลานเขา้ประตูไป ภายในพระอุโบสถ ์มีพระพุทธรูปพระประธานคือ หลวงพ่อปากแดง 
เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองศิลปะแบบชาวบา้น ไม่ลงรักปิดทอง พระเกศาโดนความเค็มของลม
ทะเลกดักร่อนข้ึนสนิม ใกลห้นา้ต่างประดบัดว้ยรูปของอุโบสถเม่ือคร้ังท่ีโดนพายุไตฝุ้่ นลินดาเม่ือปี 
2540 ดา้นนอกมีศาลาไมริ้มทะเล ประดิษฐาน หลวงปู่ ทวดและหลวงพ่อโต ปัจจุบนับริเวณรอบตวั
โบสถ์ยงัมีร่องรอยของคราบนํ้ าท่วมอยู่ เพราะไม่ได้ปรับปรุงแต่อย่างใด เน่ืองนอกต้องการให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ยีย่มชม (กนกพร  ทองมาลีวรรณ, 2535) 
 

2.1.3 บางกระเจ้า 
 

 
 

รูปที ่2.7 บางกระเจ้า 
ทีม่า https://pantip.com/topic/36495335 

 
            นาํนกัท่องเท่ียวชมบางกระเจา้ เป็นสถานท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิหรือเปรียบเสมือนปอดของ
คนกรุงเทพ ให้นกัท่องเท่ียวไดป่ั้นจกัรยานชมบรรยากาศในบางกระเจา้และไดส้ัมผสัถึงความเยน็
สบายท่ีมีป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ 
            ประวติัของตาํบลบางกะเจา้ความเป็นมาของช่ือตาํบลบางกะเจา้ ไม่ปรากฏชดัเจนวา่เป็นมา
อยา่งไร แต่สันนิษฐานจากคาํวา่ กะเจา้ ซ่ึงหมายถึง นกยางหรือนกกระยาง คาดวา่สมยัก่อนคงมีนกก
ระยางอาศยัอยู่ในพื้นท่ีน้ีเป็นจาํนวนมาก คอยดกัจบัสัตวน์ํ้ าตามริมป่าชายเลนกินเป็นอาหารซ่ึงมี



9 
 

 

ความอุดมสมบูรณ์ และจาํนวนมากหรือตามตาํนานเล่าขานสืบทอดกนัมาวา่ พื้นท่ีบางกะเจา้มีสภาพ
ภูมิศาสตร์ ดิน ฟ้า อากาศ ท่ีมีความร่มเยน็เป็นธรรมชาติมาก ไม่ร้อนเหมือนทางฝ่ังพระนครหรือ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบนัน้ี เหมาะกบัการตั้งบา้นเรือนเพื่ออยูอ่าศยัเป็นอยา่งยิ่ง โดยฝ่ังตรงขา้มจะ
เป็นช่องนนทรีและพระโขนง(คลองเตย) ในอดีตจะมีเหล่าขุนนางชั้นสูงท่ีมียศฐาบรรดาศกัด์ิอาศยั
อยู่จาํนวนมาก  พวกท่ีเป็นหญิงจะนิยมไวผ้มมวยสูงรัดเกล้าไดมี้การอพยพหลบหนีขา้มฝ่ังลาํนํ้ า
เจา้พระยามาดว้ยเหตุใดไม่แน่ชดัทางลาํคลองสายหน่ึงเพื่อมายงัฝ่ังบางกะเจา้ จนชาวบา้นขนานนาม
วา่ ช่องนางหนี ปัจจุบนัเรียกเป็น ช่องนนทรี และลาํคลองอีกสายหน่ึงท่ีมาถึงฝ่ังตรงขา้มชาวบา้น
เรียกวา่ คลองรัดเกลา้ตามลกัษณะท่ีพบเห็นบา้งก็เรียกวา่ คลองบา้นเจา้ เม่ือมาอยูอ่าศยักนัมากข้ึนคน
ทัว่ไปจึงเรียกและขนานนามพื้นท่ีน้ีว่า บางบ้านเจ้า บ้าง บางรัดเกล้า บ้าง ต่อมาเม่ือเหตุการณ์
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา บางบา้นเจา้หรือบางรัดเกลา้ จึงกลายเป็น บางกะเจา้ ตราบจนทุกวนัน้ี 
              เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2520 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้อนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียวบริเวณบางกะเจา้ 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมประกอบดว้ยตาํบลบางกะเจา้ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางกระสอบ ตาํบล
บางนํ้าผึ้ง ตาํบลบางกอบวั และตาํบลบางยอ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีพื้นท่ีรวม 
11, 819 ไร่ โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลบางกะเจา้เป็นท่ีตั้งของโครงการสวนกลางมหานคร 
“สวนศรีนครเข่ือนขนัธ์” 
             เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2549 และในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินเป็นการส่วนพระองค ์มายงัพื้นท่ีโครงการ
สวนกลางมหานคร (ตาํบลบางกะเจา้) ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นท่ีและมีพระราชประสงคใ์ห้ราษฎร
ช่วยกนัอนุรักษพ์ื้นท่ีดั้งเดิมไว ้อยา่ให้มีการก่อสร้างเพิ่มจนเกินท่ีกฎหมายกาํหนด ควรส่งเสริมให้มี
การปลูกพืชเกษตร และป่าไมแ้บบผสมผสาน ควรปลูกตน้ไมใ้นวนัสาํคญัๆ โดยร่วมกนัหลายๆ ฝ่าย
หลายๆ กิจกรรม ควรชกัชวนชาวบา้นให้ช่วยทาํความสะอาดและปลูกตน้ไมเ้สริม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและไม่ควรปลูกพนัธ์ไมช้นิดเดียวกนัควรปลูกแบบผสมผสานทั้งไมป่้าดั้งเดิมและ
ไมผ้ล ควรส่งเสริมให้ชาวบา้นปลูกไมช้นิดท่ีสามารถให้ร่มเงา และมีหลายชั้นเรือนยอด เพื่อให้
อากาศสดช่ืนจะเป็นพืชผกัสวนครัวรวมทั้งพืชสมุนไพร(คณะประมวลสาส์น, 2501) 
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2.1.4 พพิธิภัณฑ์ปลากดัไทย หรือ ปลากดัสยาม 
 

 
 

รูปที ่2.8 พพิธิภัณฑ์ปลากดัไทย 
ทีม่า https://www.paiduaykan.com/province/central/ 

samutprakan/pic/fightingfishgallery15.jpg 
 
           นํานักท่องเท่ียวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  และรับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงและ
เพาะพนัธ์ุปลากดัไทย และชมความสวยงามของปลากดัสายพนัธ์ุต่างๆ 
       พิพิธภณัฑ์ปลากดัไทย  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ต.บางกระเจา้ อ.พระประแดง การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
แห่งน้ี เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ”พิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ และการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ” ซ่ึงนอกจากเน้ือหาดา้นปลากดัและความสวยงามของปลากดัสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีได้
จดัแสดงไว ้ยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืนๆอาทิ เช่น แถมพิพิธภณัฑ์ยงัตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกระเพาะหมูของแม่นํ้ า
เจา้พระยา อนัได้ช่ือว่าเป็นปอดของ คนกรุงเทพฯ นิตยสารไทม์ ยกย่องว่าพื้นท่ีตรงน้ีเป็น Best 
Urban Oasis ของเอเชีย ใครท่ีมาเดินชมพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสามารถสูดอากาศ บริสุทธ์ิไดอ้ยา่งเต็มปอด 
ส่วนจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ บา้นรักรู้ หอโลกหอธรรม เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ และลานคนกลา้ ซ่ึงแต่ละส่วนก็จะสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัปลากดัไทย และความ
เป็นพื้นบา้นพื้นถ่ินเอาไวม้ากมาย(แจง้ ปรมวลรัตน์และ ร.ต. วรีะ โลจายะ. 2561) 
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กจิกรรมทีน่่าสนใจในจังหวดัสมุทรปราการ 
2.1.5 ปลูกป่าชายเลน 
 

 
 

รูปที ่2.7 ปลูกป่าชายเลน 
ทีม่า https://www.thetrippacker.com 

 
          หลงัจากท่ีเยี่ยมชมบา้นขุนสมุทรจีนเป็นท่ีเรียบร้อย จะนาํนักท่องเท่ียวปลูกป่าชายเลนใน
บริเวณท่ีใกลเ้คียงกบัวดัขุนสมุทรจีน เพราะการปลูกป่าชายเลนมีประโยชน์หลายรูปแบบ อาทิ ไม้
ในป่าชายเลนนาํมาใช้ประโยชน์ต่างๆได ้ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งอาหารสําคญัของสัตวน์ํ้ าและยงัเป็น
แหล่งสาํหรับลดความรุนแรงของพืช ป้องกนัการพงัทลายของดินชายฝ่ัง 
          บา้นขุนสมุทรจีน ชุมชนริมชายฝ่ังอ่าวไทย ในตาํบลแหลมฟ้าผ่า อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ท่ี
เท่ียวเชิงศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และธรรมชาติริมชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เหมาะกบัการพกัผ่อน พกัใจ 
หลบหลีกจากความวุ่นวายในเมืองเป็นการใช้ชีวิตแบบอยู่ง่าย กินง่าย ไดส้ัมผสัธรรมชาติ เดินเล่น
กินลม ชมป่าชายเลน งมหอย กินปู (ตามฤดูกาล) ดูปลา ชมวดัขุนสมุทรจีน วดักลางทะเล ท่ียงัคงอยู่
คู่ชุมชน แมจ้ะโดนนํ้าทะเลเซาะแผน่ดินหายไปทีละนอ้ยดว้ยความเขม้แข็งของชุมชนบา้นขุนสมุทร
จีน กลุ่มคนในชุมชนท่ีไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ยืนหยดัต่อสู้กับปัญหา และพยายามปรับตัว 
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้อยู่กับปัญหาได้อย่างไม่หวาดหวัน่ ช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกันเพื่อรักษา
แผ่นดินถ่ินเกิดให้กบัลูกหลาน ในหลายวิธีด้วยกนั เช่น การทาํเข่ือนสลายคล่ืนขุนสมุทรจีนช่วย
ชะลอคล่ืนไม่ใหซ้ดัทาํความเสียหายแก่ผนืดินริมฝ่ัง ช่วยกนัปลูกตน้ไมเ้สริมความแข็งแรงให้ผืนดิน 
ช่วยกนัดูแลโบสถว์ดัขนุสมุทรจีน ศูนยร์วมใจสุดทา้ยใหค้งอยูต่่อไป      ปัจจุบนัพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
บา้นขนุสมุทรจีน ประกอบดว้ย ป่าชายเลน พื้นท่ีทาํประมงสัตวน์ํ้ า เช่นวงักุง้ วงัปลา เล้ียงหอยแครง 
หอยแมลงภู่ ปูทะเล มีวดัขุนสมุทรจีน โรงเรียน สถานีอนามยั ไม่มีผืนดินติดกนัเป็นผืนใหญ่ การ
เดินทางในชุมชน จึงใช้เรือติดต่อกบัภายนอก ส่วนการเดินทางภายในชุมชน มีถนนปูน คนัดิน 
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สะพานไม ้เช่ือมต่อถึงกนั มีรถสามลอ้รับจา้งวิ่งแบบเต็มเส้นทาง เฉพาะบางช่วง (ไม่มีมอเตอร์ไซค์
รับจา้ง) นอกนั้นเป็นการใชจ้กัรยาน และเดินเทา้เท่านั้น (กานน  สมร่าง, 2528) 
 

2.1.6 หมู่บ้าน O-TOP บ้านบางน า้ผึง้ 
 

 
 

รูปที ่2.8 หมู่บ้าน O-TOP บ้านบางน า้ผึง้ 
ทีม่า http://www.thaitambon.com/otopvillage/ 

 
           นาํนกัท่องเท่ียวทาํกิจกรรมหมู่บา้น O-TOP บา้นบางนํ้ าผึ้ง หมู่ท่ี 3 ตาํบลบางนํ้ าผึ้ง อาํเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ   เป็นหน่ึงในหมู่บา้น OTOP เพื่อการท่องเท่ียวของจงัหวดั
สมุทรปราการ บา้นบางนํ้ าผึ้ง เป็นชุมชน ดั้งเดิมท่ีตั้งมาเป็นเวลานาน ขนาดพื้นท่ีไม่กวา้งใหญ่มาก
นัก โดยมีพื้นท่ีทั้งส้ินประมาณ 70 ไร่ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเป็นคนดั้งเดิมท่ีอยู่มาอย่าง
ยาวนาน พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูติ่ดกบัแม่นํ้ าเจา้พระยา ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ ดว้ยสภาพแวดลอ้มและ
ลกัษณะภูมิประเทศท่ีอยู่ติดกบัแม่นํ้ าเจา้พระยา และเป็นคนดั้งเดิม ส่งผลให้คนในชุมชน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่โอบออ้มอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสาํนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
           บา้นบางนํ้ าผึ้ง และเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งมีการรวมตวักนัทาํกิจกรรมระหว่างผูน้าํ
ชุมชน กลุ่ม องคก์ร และประชาชน ในพื้นท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม มีการรวบรวมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นบาง
นํ้ าผึ้ง ผูค้นในชุมชน มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบออ้มอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสํานึก การมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน สภาพบา้นเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม นอกจากน้ีบา้นบางนํ้าผึ้ง ไดรั้บคดัเลือกจากนิตยสาร TIME วา่เป็นหมู่บา้นท่ีเป็นแหล่งผลิต
โอโซน (ออกซิเจน) อนัดับ 3 ของเอเชียและเป็นพื้นท่ีสีเขียว (ปอดกรุงเทพ) รวมถึง ไดรั้บการ
คัดเลือกเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “มั่งมี ศรีสุข” หมู่บ้านแรกของจังหวัด
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สมุทรปราการ ในปัจจุบนั บา้นบางนํ้ าผึ้ง หมู่ท่ี 3 ไดน้าํแนวคิดการพฒันาพื้นท่ีท่ีผนวกระหวา่งการ
พฒันาชุมชน   วถีิชีวิตและการอนุรักษจ์ดับริการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์มุ่งเนน้ท่ี
จะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้เกิดความประทบัใจ มีความรู้สึกผกูพนัเหมือนเป็น
คนในครอบครัวได้ศึกษาเรียนรู้      และมีส่วนร่วมในการดาํเนินวิถีชีวิต เป็นการสร้างจิตสํานึก
ความรู้สึกรักและมีส่วนร่วมดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และให้นกัท่องเท่ียว
ร่วมทาํกิจกรรมภายในหมู่บา้น O-TOP มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดั้งน้ี (ทว ี ศรีสุวรรณ์, 2536) 
 

1. กลุ่มบางน า้ผึง้พอเพยีง ผลติของใช้ในครัวเรือน อาท ิแชมพูสระผมสมุนไพร  
 

 
 

รูปที ่2.9 แชมพูสระผมสมุนไพร 
ทีม่า http://bangnamphueng.go.th/public/otop/data/index/menu/34 

 
            ใหน้กัท่องเท่ียวไดผ้ลิตของใชใ้นครัวเรือน อาทิ แชมพสูระผมสมุนไพร โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย
ใหค้วามรู้ คาํแนะนาํและสอนขั้นตอนการทาํแชมพูสระผลสมุนไพร  ประโยชน์จากการผลิตแชมพู
สระผมสมุนไพร การใช้สมุนไพรบาํรุงเส้นผมและหนงัศีรษะ อาจใช้ผสมกนัหลายชนิดก็ได ้เช่น 
มะกรูด ผสมกบัอญัชนั ว่านหางจระเขผ้สมกบัอญัชนั กลว้ยหอมผสมกบันํ้ ามนัมะพร้าว หรือนํ้ าผึ้ง 
โยเกิร์ต เพื่อเพิ่มการบาํรุงเส้นผมและให้เหมาะกบัปัญหาของเส้นผม จะเห็นว่าเป็นวิธีง่ายๆและไม่
ยุง่ยาก ในการบาํรุงรักษาเส้นผมท่ีมีปัญหา ใหก้ลบัคืนมาเป็นเส้นผมท่ีมีสุขภาพดีโดยเร็ว ดว้ยการใช ้
สมุนไพรท่ีหาง่าย ราคาไม่แพง สามารถผลิตเองได ้เป็นการประหยดัเงินและเวลา นอกจากน้ียงัมี 
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีช่วยส่งเสริมให้เส้นผมและหนงัศีรษะมีสุขภาพท่ีดี คือ การดูแลเส้นผมและหนงัศีรษะ 
ให้สะอาดเสมอ ในระหวา่งสระผมและบาํรุงผมดว้ยสมุนไพรหรือครีมนวดผมตอ้งนวดศีรษะดว้ย 
เพื่อกระตุน้การไหลเวียนของเลือดให้ไปเล้ียงรากผมได้ทัว่ถึง การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แต่งผมท่ีมี 
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คุณภาพและให้เหมาะกบัสภาพของเส้นผมและหนงัศีรษะ ลดการทาํร้ายเส้นผม เช่น การดดั การ 
ยอ้มสีผม การไดร์ผมบ่อยๆ และท่ีสาํคญัคือ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อเส้นผม  
 

2. กลุ่มบางน า้ผึง้พอเพยีง ผลติปุ๋ ยหมักชีวภาพ 
 

 
 

รูปที ่2.10 ผลติปุ๋ ยหมักชีวภาพ 
ทีม่า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.dek-d.com 

 
ให้นักท่องเท่ียวร่วมผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพกับชาวบ้านในท้องถ่ินโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้

ความรู้ คาํแนะนาํและสอนขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นหัวเช้ือย่อย
สลายปุ๋ยหมกั การทาํปุ๋ยหมกัแห้งจะมีมูลสัตวแ์ละเศษวสัดุต่างๆ ผสมกบัวสัดุบางอย่างย่อยสลาย
ยาก มีความเหนียว หากจะมกัตามธรรมชาติจะเสีย ตอ้งใชเ้วลานานทาํให้ไม่ทนัต่อการใชง้าน และ
อาจจะทาํใหคุ้ณค่าปุ๋ยเส่ือมสลายไป การจดัทาํปุ๋ยหมกัแหง้เพื่อใชว้สัดุยอ่ยสลายเร็ว และเป็นการฆ่า
เช้ือโรคท่ีปะปนมากบัมูลสัตวต์อ้งใชค้วามร้อนเผาผลาญ ปกติแลว้จะตอ้งใชห้วัเช้ือ ไปโอนิค ชนิด
ผง จากกรมพฒันาท่ีดิน หาช้ือตามทอ้งตลาดไดย้ากทาํให้ ไม่สะดวกแก่ ผูผ้ลิตปุยหมกัซ่ึงอยู่ใน
ชุมชนห่างไกลตวัเมือง การทาํหัวเช้ือย่อยสลายปุ๋ยหมกัใช้เองจึงมีความจาํเป็น โดยใช้ปริมาณท่ี
เหมาะสมกบัขนาดของกองปุ๋ยหมกั(ทว ีศรีสุวรรณ์และ คณะ, 2536) 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

3. กลุ่มวสิาหกจิชุมชน ผลติธูปหอมสมุนไพร,ผ้ามัดย้อม 
 

 
 

รูปที ่2.11 ผลติธูปหอมสมุนไพร 
ทีม่า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.motortrivia.com 

 

 
 

รูปที ่2.12 ผ้ามัดย้อม 
ทีม่า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com 

 
           ให้นักท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมผลิตธูปหอมสมุนไพร,ผา้มัดยอ้ม โดยการผลิตธูปหอม
สมุนไพร เป็นท่ีข้ึนช่ือในหมู่บ้านบางนํ้ าผึ้ ง  จากกิจกรรมน้ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
           วสิาหกิจชุมชนคือการประกอบการเพื่อการจดัการทุนของสังคมอยา่งสร้างสรรค ์   เพื่อการ
พึงพาตนเองเป็นการยกระดบัของรายไดเ้กษตรกรหรือชุมชน มีรายไดเ้พิ่มข้ึน วิสาหกิจชุมชนจึง
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เป็นการช่วยขจดัปัญหาความยากจนในชุมชน  ซ่ึงบรรดาวิสาหกิจชุมชนท่ีหลากหลาย ธูปหอม
สมุนไพร เป็นวสิาหกิจชุมชนประเภทหน่ึงท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการรวมกลุ่มชองชุมชน 
           การผลิตธูปหอม เกิดข้ึนเม่ือคร้ังวิกฤตนํ้ าท่วมใหญ่ในพื้นท่ีสวนเกษตรของชาวบา้น ในปี 
2538  สร้างความเสียหายและตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีทาํการเกษตร จึงมีแนวคิดท่ีจะเรียนรู้และ
หาอาชีพอ่ืนมาทดแทน เร่ิมจากการเรียนรู้การทาํธูปหอม 7 สี ข้ึนมาก่อน แต่เน่ืองจากไม่เขา้กบัวิถี
ชุมชนทอ้งถ่ิน จึงปรับเปล่ียนโดยหาวสัดุทอ้งถ่ินมาใช้ ไดแ้ก่ ตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรูด ซ่ึงมี
คุณสมบติัสามารถไล่ยงุได ้เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต  จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑธู์ปสมุนไพรสําหรับ
ไล่ยุง มีลกัษณะเหมือนธูปบูชาพระ เพียงแต่ธูปสมุนไพรน้ีใช้จุดสําหรับไล่ยุง ไล่แมลงไม่ให้มา
รบกวน(ไม่ไดฆ่้า) และไม่เป็นพิษต่อมนุษย ์ซ่ึงเม่ือไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมต่อชุมชนแลว้ ไดท้าํการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาการทาํธูปสมุนไพร เปิดสอนให้แก่คนในชุมชน และผูส้นใจ ท่ีตอ้งการต่อยอด
เป็นอาชีพเสริม (ทว ีศรีสุวรรณ์และ คณะ, 2536) 
 

4. ตลาดบางน า้ผึง้ 
นํานักท่องเท่ียวเท่ียวชมตลาดบางนํ้ าผึ้ งโดยสามารถซ้ือของใช้ ของท่ีระลึก และ

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดบางนํ้ าผึ้ง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้งและประชาชน
บางนํ้ าผึ้ง ได้ร่วมใจปลุกวิถีชีวิตดั้ งเดิมข้ึนมาใหม่ พร้อมใจสร้างตลาดข้ึนมาใหม่ “ตลาดนํ้ าบาง
นํ้ าผึ้ง” เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสําหรับขายสินคา้ของชุมชนบางนํ้ าผึ้ง และตาํบลใกลเ้คียงฝ่ังเมืองพระ
ประแดง จนถึงปัจจุบนัเติบโตจนเป็น แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดัสมุทรปราการ นบัเป็น
ตลาดใกลก้รุงท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของกินของใชข้องฝากนานาชนิด จดัเป็นซุ้มให้มีทางเดินยาว
กวา่ 2 กิโลเมตร ขนานไปกบัคลองซอยสายเล็ก ๆ ท่ีแตกแขนงจากแม่นํ้ าเจา้พระยาเขา้มาในพื้นท่ีท่ี
ทาํการเกษตรของชาวบา้น จดัจาํหน่ายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ ปลาสวยงามหลากชนิด และผลิตผลของ
ชาวบา้น เช่น มะพร้าวอ่อน มะม่วงนํ้ าดอกไม ้กลว้ยหอม ชมพู่มะเหม่ียว ขนมหวานพื้นเมืองฝีมือ
ชาวบา้น เช่น ขนมถว้ย ขนมจาก กลว้ยแขก มา้ฮ่อ ขนมตระกูลทอง กาละแมกวน ฝอยเงินท่ีใช้ไข่
ขาวตม้ในนํ้าเช่ือมรสหวานชุ่มคอ หม่ีกรอบโบราณ ฯลฯ อาหารคาว เช่น ก๋วยเต๋ียวลุยสวน ไส้กรอก
โบราณ ห่อหมกหมู หอยทอดในถาดขนมครก ไก่สะเต๊ะ นํ้ าพริกต่าง ๆ พร้อมเลือกผกัเคียงขา้งจาน 
เช่น ผกักระถิน ผกับุง้ ผกัหนาม ผกัดองชนิดต่างๆ ท่ีใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการแปรรูปพืชผกัให้มี
รับประทานนอกฤดูกาล 

 นอกจากน้ียงัเป็นศูนยร์วมสินคา้ OTOP ท่ีสร้างสรรคจ์ากคนในชุมชนบางนํ้ าผึ้งและตาํบล
ใกลเ้คียง ในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น ดอกไมเ้กล็ดปลา บา้นธูปสมุนไพร ผลิตภณัฑจ์ากทะเลอยา่ง
กุง้แห้ง กะปิ หอยดอง ภาพประดิษฐ์จากรกมะพร้าว ของตกแต่งบา้น – ดอกหญา้หลากสี โมบายล ์
ลูกตีนเป็ดรูปร่างแปลกตา เป็นตน้เป็น(ทว ีศรีสุวรรณ์และ คณะ, 2536) 
 

http://www.tongteawthai.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.tongteawthai.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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5. สวนป่าชุมชน น่ังเรือพาชมรอบตลาดน า้วถิีชีวติริมคลอง 
 

 
 

รูปที ่2.13 น่ังเรือพาชมรอบตลาดน า้วถิีชีวติริมคลอง 
ทีม่า https://images.google.com/imgres?imgurl 

 
         นํานักท่องเท่ียว นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบางนํ้ าผึ้ ง อาทิ การใช้ชีวิตในปัจจุบัน 
กิจกรรม การประกอบอาชีพของชาวบางนํ้าผึ้ง ในบริเวณริมคลองรอบๆตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 
 

6. เรียนรู้วถิีการบ าบัดน า้เสีย 
 

 
 

รูปที ่2.14 เรียนรู้วิถีการบ าบัดน า้เสีย 
ทีม่า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F77kaoded.com 
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         นาํนกัท่องเท่ียวเรียนรู้วิธีการบาํบดันํ้ าเสีย เป็นการกาํจดัสารต่าง ๆ ท่ีปนเป้ือนอยูใ่นนํ้ าเสีย 
ซ่ึงมีวธีิการและกระบวนการท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสมบติัและประเภทของนํ้าเสีย นํ้ าเสียโดยทัว่ไป
ท่ีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย ์ท่ีสามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยกระบวนการทางชีวภาพ โดย
จุลินทรียช์นิดอาศยัออกซิเจน หรือชนิดไม่ใช้ออกซิเจน การบาํบดันํ้ าเสีย หมายถึงการดาํเนินการ
เปล่ียนสภาพของเสียในนํ้าเสียใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมพอท่ีจะไม่ทาํให้เกิดปัญหาต่อแหล่งรับนํ้ า
เสียนั้น ๆ ซ่ึงวิธีการบาํบดันํ้ าเสียแบ่งได ้3 ประเภท คือ การบาํบดันํ้ าเสียดว้ยวิธีทางกายภาพ การ
บาํบดันํ้าเสียดว้ยวธีิทางเคมี และการบาํบดันํ้าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ 
 

7. นวดแผนไทย โดยลูกประคบสมุนไพร 
 

 
 

รูปที ่2.15 นวดแผนไทย โดยลูกประคบสมุนไพร 
ทีม่า https://images.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.thaitambon.com 

 
นาํนกัท่องเท่ียว นวดแผนไทยโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร เพื่อความผ่อนคลาย และคลาย

เส้น คลายกล้ามเน้ือ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากข้ึน การนําเอาสมุนไพรหลากหลายสรรพคุณ มี
คุณค่า มาประยุกต์ใช้กับการอบและประคบด้วยสมุนไพรไทย ลูกประคบสมุนไพร คือ ผา้ท่ีใช้
สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกัน นํามาน่ึงให้ร้อน ซ่ึงการนําลูกประคบมาใช้ เป็นวิธีการ
บาํบดัรักษาของการแพทย์แผนโบราณควบคู่กับการนวดแผนไทย เพื่อให้ความร้อนและตวัยา
สมุนไพรซึมผา่นเขา้สู่ร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการปวด บวม อกัเสบของกลา้มเน้ือ เอน็ ขอ้ต่อ ช่วยให้
โลหิตไหลเวยีนดีข้ึน และคลายความเครียด ช่วยให้นอนหลบัดีข้ึน เพราะลูกประคบมีส่วนผสมของ
สมุนไพรหลายอยา่ง ประโยชน์และสรรพคุณของลูกประคบสมุนไพร มีมากมายมหาศาล อีกทั้งยงั
เป็นท่ียอมรับของการแพทยแ์ผนไทยหรือแมแ้ต่การแพทยอ์ายุรเวทในปัจจุบนั ว่าเป็นวิธีรักษาโรค
วิธีหน่ึง และมีประสิทธิภาพในการบาํบดัรักษา โดยเฉพาะการช่วยลดความเครียด กาํจดัความ
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อ่อนเพลีย สร้างความสดใสให้แก่อารมณ์และความรู้สึก ช่วยคลายความเน้ือ คลายเส้นเอ็น ทาํให้
ผูป่้วยผอ่นคลายลง ไม่ตึงเครียดและอึดอดั (ทว ีศรีสุวรรณ์และ คณะ, 2536) 
 

2.1.7 น่ังเรือชมหิ่งห้อย 
 

 
 

รูปที ่2.16 ชมห่ิงห้อย 
ทีม่า https://www.google.co.th/search?q 

 
    นาํนกัท่องเท่ียวชมห่ิงหอ้ยยามคํ่าคืน ชมความสวยงามของห่ิงหอ้ย ซ่ึงหาดูยาก ห่ิงห้อยเป็น
แมลงปีกแขง็ขนาดเล็ก อาศยัเกาะอยูต่ามกอหญา้และใตใ้บไม ้เม่ือผสมพนัธ์ุแลว้จะวางไข่ฟองเด่ียว
ตามพื้นดินหรือท่ีช้ืนแฉะ หรือใบพืชนํ้ า ไข่ใช้เวลา 4-5 วนั จึงจะฟักเป็นตวัหนอนเจริญเติบโต
จนกระทัง่เขา้ดกัแด ้และออกเป็นตวัเตม็วยั ห่ิงหอ้ยมีวงจรชีวติอยู ่3-12 เดือนแลว้แต่ชนิด โดยทัว่ไป
แล้วห่ิงห้อยบกมีวงจรชีวิตนานถึง 1 ปี ในขณะท่ีห่ิงห้อยนํ้ าส่วนใหญ่มีวงจรชีวิตสั้ นกว่า ช่วงตวั
อ่อน ห่ิงหอ้ยอาศยัตามดินเลน ส่วนตวัเตม็วยักลางวนัหลบซ่อนอยูต่ามใบวชัพืชตน้เต้ียๆใกลพ้ื้นดิน
พบพลบคํ่าจึงบินข้ึนไปเกาะตามตน้ไม้สูงและกระพริบแสงพร้อมกนั เพื่อส่ือสารกนั ( ทวีศรี
สุวรรณ์, 2536) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
         การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2561) “การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การเดินทาํงานของ
มนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีก สถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินท่ีพกัอาศยัไปยงั
สถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไป และเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียว
มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายไดเ้ช่น การเดินทางเพื่อการพกัผ่อน การเดินทางเพื่อไปชม
การแข่งขนั กีฬา (อาทิการแข่งขนั กีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก เป็นตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา การ
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เดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยม  เยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อน การเดินทางเพื่อ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ (ฐิรชญา มณีเนตร, 2552) 
 
ประเภทของการท่องเทีย่ว  

2.2.1 การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง ผูอ้าศยัอยูภ่ายในประเทศ 
ของตนเองหรือภายในประเทศนั้นๆ  

2.2.2 การท่องเท่ียวเขา้มาภายในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึง ผูท่ี้มีถ่ินฐานนาํผู ้
อาศยัอ่ืนและเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศนั้นๆ   

2.2.3 การท่องเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึงผูท่ี้มีถ่ินฐานนาํผูอ้ยู่ใน
ประเทศหน่ึงและออกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ  
 
รูปแบบของการท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ดังนี ้

1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทาง
ธรรมชาติท่ี เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ
นิเวศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้น จะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้น มีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และการท่องเท่ียว อยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ ให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อยา่งย ัง่ยนื  

2. แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมี รูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
แหล่งท่องเท่ียว ประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมยั เม่ือ
มีการระบุชดัว่ากิจกรรม นั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้ปัจจุบนัมีปรากฏอยู่
หลายแห่ง ตวัอย่างเช่น พิพิธภณัฑ์เฉพาะทางแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) 
เป็นตน้ 

3. แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความสําคัญ และคุณค่าทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สําคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์เช่น โบราณสถาน 
อุทยานประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณ กาํแพงเมือง    คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วดั ศาสนาสถาน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  
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4. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ
ท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ 
เหล่านั้นอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐาน                     
ท่ีสําคญัทางธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวชิาการก็ได ้ 

5. แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อการพกัผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน ร่ืนรมย ์บนัเทิง และ
การศึกษาหาความรู้แมไ้ม่มีความสาํคญั ในแง่ประวติัศาสตร์โบราณคดีศาสนา ศิลปวฒันธรรม แต่มี
ลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั ตวัอยา่งเช่น ยา่นบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตว ์สวนสนุก 
และสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา  

6. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า
ทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกนั
มา แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น การแสดง 
ศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมืองการแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอย่างของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สําคญัของประเทศไทยในประเภทน้ีได้แก่ ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก งานแสดงของ ช้างจงัหวดั
สุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้  

7. แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนํ้ าพุร้อนธรรมชาติคือ ในการจดัทาํ เกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
แหล่งท่องเท่ียวนํ้ าพุร้อนธรรมชาติมีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว ประเภทนํ้ าพุร้อน ธรรมชาติอยา่งชดัเจน โดยเนน้ในดา้นการกาํหนดมาตรฐานท่ีจาํเป็น
สําหรับการบริการต่างๆ เน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งคาํนึงถึง ดา้นความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวเป็นสาํคญั และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก
นํ้าพุร้อน จดัเป็น แหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการกาํหนดมาตรฐาน
ท่ีชดัเจน การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆ    อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้ าพุร้อนธรรมชาติได ้
นอกจากน้ีการจดัทาํเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนํ้ าพุร้อนธรรมชาติยงัมีเป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยงานท่ี รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวไดน้าํไปใช้เป็น เคร่ืองมือในการตรวจสอบ 
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตน และยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลท่ีสําคญั เพื่อประกอบการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวรวมทั้งเป็น การเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เชิงสุขภาพนํ้ าพุร้อนธรรมชาติของ 
ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

8. แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ
ท่องเท่ียวโดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือน โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ และอาจเสริม
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กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายหาด ไดแ้ก่ 
การเล่นนํ้าการอาบแดดกีฬาทางนํ้าการนัง่พกัผอ่นรับประทานอาหาร เป็นตน้  

9. แหล่งท่องเท่ียวประเภทนํ้ าตก หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียวโดยมีนํ้ าตก
เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลิน
และนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรม เพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้
ไปด้วย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งนํ้ าตกได้แก่การว่ายนํ้ า การนั่งพักผ่อน 
รับประทานอาหาร การเดินสาํรวจนํ้าตก การล่องแก่ง การดูนก และการตกปลา เป็นตน้  

10. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถํ้า     หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว     
โดยมีถํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความ
เพลิดเพลิน และ นนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ  และอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
หาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนแหล่งท่องเท่ียวประเภทถํ้า ไดแ้ก่ การเขา้ชม
บรรยากาศและหินงอกหินยอ้ยภายในถํ้า การศึกษาดา้นโบราณคดีของมนุษยย์ุคต่างๆ ท่ีเคยอาศยัใน
ถํ้า การนมสัการ พระพุทธรูป การใหอ้าหารสัตว ์การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นตน้  

11. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว
โดย มีเกาะเป็นทรัพยากรธรรมท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลิน และนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
หาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะไดแ้ก่ การดาํนํ้ า ดูปะการัง 
และสัตวท์ะเล การเล่นนํ้า การเท่ียวชมชายหาดหรือนํ้าตก การดูนก เป็นตน้ 

 12. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว
โดย มีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนและมีวตัถุประสงคเ์พื่อความ
เพลิดเพลิน และนันทนาการในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกบัธรรมชาติโดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลัก
ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือการพกัแรม และการเดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่ การดูนก การสาํรวจธรรมชาติ การศึกษาพนัธ์ุพืชต่างๆ เป็นตน้  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว  

สุรีรัตน์ เตชะทวีวรรณ (2545) ไดใ้ห้ความหมายของ“พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว” หมายถึง 
การกระทาํทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียวไม่วา่การกระทาํนั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม และ
บุคคลอ่ืนจะสังเกตกาํรกระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์
ใดสภาพการณ์หน่ึงโดยพฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดย
อาศยัประสาทสัมผสัส่วนพฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว เป็นการทาํงานของอวยัวะต่างๆภายใน
ร่างกาย  รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพนัธ์กัน โดย
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พฤติกรรมภายในจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่  องคป์ระกอบของพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวนั้นมีองคป์ระกอบสาํคญั 7 ประการ คือ  

Cronbach (1972) กล่าววา่ พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึน เพราะองคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 
          - เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆ พฤติกรรม จะตอ้งมีเป้าหมายในการกระทาํ                                 
เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเดินทางท่องเท่ียว 
โดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดงัเดิม  
          - ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการทาํกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยันิยมไต่เขาปีนหนา้ผาตอ้งมีความพร้อมทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะทาํ กิจกรรมท่ีตนชอบได ้ 
          - สถานการณ์หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยให้เลือกกระทาํกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะควรกระทาํในยามคล่ืนลมสงบ ไม่ควรทาํ
ในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง  
          - การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีพอใจ
มากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึง ๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาท่ีนักท่องเท่ียวควรท่ีจะพกัให้
นกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั  
           - การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระทาํกิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวได้ตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดเพื่อ
พกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการดาํเนินการล่วงหนา้ในกาํรกระ
ทาํกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่กิจกรรมการกาํหนดสถานท่ีท่องเท่ียวกิจกรรม
การเดินทางกิจกรรมการจองท่ีพกัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  
          - ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระทาํหน่ึงๆ อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไวห้รืออาจตรงกนั
ขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้กาํหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผอ่นวนัหยุด
ในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และทาํให้สนามบินตอ้งปิดทาํ
การ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ทําให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ี
คาดหมายไวไ้ด ้ 
          - ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระทาํลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตอ้งการจึงตอ้งกลบัมาแปลความหมายไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความ
ต้องการหรือาจจะเลิกความต้องการไปเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ เช่น การก่อ
วินาศกรรมในเมืองมุมไบประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเท่ียวท่ีตั้ งใจจะ
เดินทางไปเมืองดงักล่าวจะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั และอาจ
ลม้ เลิกความตั้งใจในการเดินทางหรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่  
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ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
- ช่วยให้นกัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียว  

และช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
นักท่องเท่ียวในสังคมได้ถูกตอ้งและสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของ
ธุรกิจท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

- ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ข้ึน 
- เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ให้

ตรงกบัชนิดของสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ 
- ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

 
2.4   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กนกรัตน์ ดวงพิกุล1 และ จารุนนัท ์เมธะพนัธ์ุ (2561)วิจยัเร่ือง “โฮมสเตยก์บัการจดัการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัน่าน”  พบวา่  ชุมชนมีการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   ประกอบดว้ย 7 
ด้าน ได้แก่   1) ด้านการเข้าถึงพื้นท่ีทางการท่องเท่ียวของโฮมสเตย์  2) ด้านท่ีพกัสําหรับ
นักท่องเท่ียว  3) ด้านอาหารสําหรับนักท่องเท่ียว 4) ด้านกิจกรรมและรายการนําเท่ียว 5) ด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม  6) ดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย  7) ดา้นการบริหาร
จดัการของกลุ่มโฮมสเตยผ์ูป้ระกอบการโฮมสเตยใ์ห้ความสําคญักบัการจดัการท่องเท่ียวของโฮมส
เตยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  
อนัดบัแรก ไดแ้ก่   1)ดา้นอาหารสําหรับนกัท่องเท่ียว  2)ดา้นท่ีพกัสําหรับนกัท่องเท่ียว  3)ดา้นการ
บริหารจดัการของกลุ่มโฮมสเตยต์ามลาํดบั แนวทางการจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของโฮมสเตย ์
ไดแ้ก่ การพฒันาศกัยภาพของชุมชน  การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ผูน้าํกลุ่ม  การ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การกระจายรายไดใ้ห้คนในทอ้งถ่ิน และการสร้างความสมดุลระหวา่งความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินและขีดความสามารถของทรัพยากร 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  :  บริษทั เวลิด ์สปิริต ออน ทวัร์ จ  ากดั 
ท่ีตั้ง            :  เลขท่ี   414 ซอยรัชดาภิเษก 9 ถนน รัชดาภิเษก  

   (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร    
   10600                                                 

โทรศพัท ์  :  02-4686565 
E-Mail            :  wst8tour@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 แผนทีก่ารเดินทางบริษัท บริษัท เวลิด์ สปิริต ออน ทวัร์ จ ากดั 
ทีม่า Website : http://www.worldspiritontour.com 
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รูปที ่3.2 สถานประกอบการ 
ทีม่า คณะผู้จัดท าเป็นผู้ถ่ายภาพ 

 
 

 
รูปที ่3.3 ตราสัญลกัษณ์สถานประกอบการ 
ทีม่า บริษัท เวลิด์ สปิริต ออน ทวัร์ จ ากดั 
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รูปที ่3.4  ใบประกอบธุรกจิน าเทีย่วบริษัท เวลิด์ สปิริต ออน ทวัร์ จ ากดั 
ทีม่า บริษัท เวลิด์ สปิริต ออน ทวัร์ จ ากดั 

 
3.2 ประวตัิสถานประกอบการ 
 บริษทัเวลิด ์สปิริต ออนทวัร์ จ  ากดั เปิดด าเนินกิจการเก่ียวการจดัการท่องเท่ียวตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2539 จดัตั้งเป็นระยะเวลานานกวา่ 20 ปี ดว้ยความรู้บวกกบัประสบการณ์สรรสร้างรูปแบบของการ
ท่องเท่ียวแบบครบวงจร ทั้งการรับจดัท าทวัร์ สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมอ านวย
ความสะดวกในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น การจองตัว๋เคร่ืองบิน จองร้านอาหาร จองโรงแรมท่ีพกั การ
ท าประกนัระหวา่งการเดินทางกบับริษทัชั้นน า โดยบริษทัมุ่งเนน้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
การบริการท่ีเป็นหัวใจส าคญั และยึดถือประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั ตามสโลแกนท่ีบริษทัได้
ตั้งข้ึนวา่  “ ใหร้างวลัชีวติ ไปกบัเวลิด ์สปิริต ออนทวัร์ ”  ดว้ยการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้
ลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการแลว้นั้นเกิดความไวว้างใจ และไดก้ลบัมาใช้บริการ  บริษทัเวิลด์ สปิริต ออน
ทวัร์ จ  ากดั เป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี นอกจากจะมีลูกคา้เก่าเป็นฐานเดิมแลว้นั้น ยงัมีลูกคา้ใหม่ๆ 
เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 รูปแบบการจดัองคก์ร 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   ช่ือ - นามสกุล   1. นางสาวนริศรา   แสงใส  
                             2. นางสาวกฤติยา   จนัทรหนู 

แผนก     :  ทวัร์ 
ลกัษณะงาน : จดัเตรียมของในการออกทวัร์เขียนใบ ตรวจคนเขา้เมือง  ท า Tag กระเป๋าของ

ลูกคา้เดินเอกสาร จดัเตรียมเอกสารและพาสปอร์ตเก็บให้ลูกค้า ค้นหาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
คน้หาขอ้มูลร้านอาหาร คน้หาขอ้มูลโรงแรม/รีสอร์ท ส่งลูกคา้ท่ีสนามบิน เสนอโปรแกรมทวัร์ ท่ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พิมพโ์ปรแกรมทวัร์ ตัว๋สอบรายช่ือตัว๋เคร่ืองบินของลูกคา้ ฯลฯ 
 
 
 

คุณประทปี โพธ์ิประทปี 

กรรมการผู้จดัการ 

คุณขนษิฐา โพธ์ิประทปี 

รองกรรมการผู้จดัการ 

คุณราชันย์ อาจพงษ์ 

ผู้จดัการทัว่ไป 

คุณไพรินทร์ หอมกลิน่ 

บัญชี 

คุณรัฐกร อภิวฒัน์สินสุข 

Operaion 

คุณนริศรา ศรีจรัญ 

Sale Maketing 

คุณจุฑาทพิย์  ม่วงไข่ 

Sale Maketing 
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3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือ              :  คุณไพรินทร์  หอมกล่ิน    
ต าแหน่ง      :  ผูช่้วยบญัชี 
เบอร์ติดต่อ   :  062-4162295 

 
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561  
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
       3.7.1 วเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหาท่ีพบ  
       3.7.2 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 
       3.7.3 ก าหนดเร่ืองโครงงาน 
       3.7.4 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลโครงงาน 
       3.7.5 จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว 
       3.7.6 ด าเนินการลงพื้นท่ีปฏิบติังาน (ค านวณระยะทางและค่าใชจ่้าย) 
       3.7.7 สรุปผลจดัเตรียมโปรแกรมเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
       3.7.8 สรุปผลท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอ 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของคณะผูจ้ดัท า 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค 
วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาท่ีพบปรึกษาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา ก าหนดเร่ืองโครงงาน 

    

รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลโครงงาน     
จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว     
ด าเนินการลงพื้นท่ีปฏิบติังาน     
สรุปผลจดัเตรียมโปรแกรมเพื่อประชาสัมพนัธ์     
สรุปผลท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอ     
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
                         - คอมพิวเตอร์ , โนต้บุค๊ 
 
               3.8.2 ซอฟแวร์ (Software) 
                          - โปรแกรม Microsoft Word 
                          - โปรแกรม Microft Power Point 
                          - โปรแกรม  Google Map 
 
 3.8.3  อุปกรณ์อ่ืนๆ 
             - กลอ้งถ่ายภาพ 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน  

 
 โครงงานเร่ือง “เปิดเส้นทางใหม่  ทริปสมุทรปราการ บา้นบางน ้ าผึ้ ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบ
โฮมสเตย”์  เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มุ่งเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวเรียนรู้วถีิชีวิตแบบชาวทอ้งถ่ิน โดยใช้
ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน ในการท ากิจกรรมและท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ  คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการ
ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

คณะผูจ้ดัท าได้คน้ควา้รายละเอียดขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางใน
จงัหวดัสมุทรปราการ  พร้อมทั้งขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษาบางส่วนสรุปผลไดด้งัน้ี 
 

4.1.1 การจัดรายการน าเทีย่ว 
 

 
 

รูปที ่4.1 เส้นทางการเดินทางกรุงเทพ – สมุทรปราการ 
ทีม่า https://www.google.co.th/maps/dir/กรุงเทพมหานคร/สมุทรปราการ 



32 
 

 

 4.1.1.1 ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีท าในจังหวดัสมุทรปราการ เพื่อการจัด
โปรแกรมน าเท่ียวดงัน้ี 
 1. แหล่งท่องเท่ียว 
 2. กิจกรรมท่ีท า 
คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ ตามเวบ็ไซต์ท่องเท่ียวต่างๆ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือก
แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ ใชว้ิธีเลือกโดยดูจากความเหมาะสมของระยะทางของแต่
ละสถานท่ี เวลา  ความน่าสนใจของสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 
  (1) เมืองโบราณ  
 

 
 

รูปที ่4.2 เมืองโบราณ 
ทีม่า https://www.google.co.th/search?q=เมืองโบราณ 

 
 เหตุผลท่ีเลือก เพราะ เมืองโบราณเปรียบดงับานประตูท่ีเผยออกใหเ้ห็นถึง มรดกแห่งภูมิ 
ปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และ
ประณีตศิลป์ การจดัวางโครงสร้างและสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีโนม้นา้วให้ผูม้าเยือนไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงความสืบเน่ือง
ของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีต
ตราบจนถึงปัจจุบนั 
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รูปที ่4.3 เส้นทางการเดินทางกรุงเทพ - เมืองโบราณ 
ทีม่า https://www.google.co.th/maps/dir/กรุงเทพมหานคร/เมืองโบราณ 

 
(2) วดัขุนสมุทรจีน 

 

 
 

รูปที ่4.4  วดัขุนสมุทรจีน 
ทีม่า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw 

 
 เหตุผลท่ีเลือก เพราะ เป็นวดัท่ีอยูติ่ดกบัปากอ่าวทะเล วดัแห่งน้ีถูกน ้าทะเลกดัเซาะเม่ือ 
น ้ าท่วม รอบตวัโบสถ์ยงัมีร่องรอยของน ้ าทะเลท่วมอยู ่ซ่ึงทางวดัไม่ไดป้รับแต่งอะไร ยงัคงสภาพ
เดิมอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้นกัท่องเท่ียว ไดม้าเท่ียวชมและศึกษาความเป็นมาของวดัวา่วดัขุนสมุทร
จีนแห่งน้ี รอบๆ โบสถจ์ะมีร่องรอยของน ้าทะเลท่ีเคยท่วมไวมี้คราบเก่าอยู ่อีกทั้งยงัมีตน้ไมป้กคลุม
เป็นป่าชายเลน ท าให้น่าดูน่าค้นคว้า ภายในโบสถ์ ก็จะร่องรอยของน ้ าทะเลเช่นกัน และมี
พระพุทธรูปใหก้ราบไหว ้
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รูปที ่4.5 เส้นทางการเดินทางเมืองโบราณ – วดัขุนสมุทรจีน 
ทีม่า https://www.google.co.th/maps/dir/เมืองโบราณ+296%2F1+หมู่+7+ถนน+สุขุมวทิ+ต าบล+

บางปูใหม่+อ าเภอเมืองสมุทรปราการ+สมุทรปราการ+10280/วดัขุนสมุทรจีน+10290 
 

(3) “ หมู่บา้น O-TOP ”   
 

 
 

รูปที ่4.6 หมู่บ้าน O-TOP 
ทีม่า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw=1366&bih 
 

เหตุผลท่ีเลือก เพราะเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมระหว่างผูน้ า
ชุมชน กลุ่มองคก์รและประชาชนในพื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมอทั้งดา้นการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม มีการรวบรวมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชน
บา้นบางน ้าผึ้ง ผูค้นในชุมชน มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โอบออ้มอารี รักธรรมชาติ และมีจิตส านึก การ
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มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน สภาพบา้นเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 
 

 
               

รูปที ่4.7 เส้นทางการเดินทาง ผึง้นาง โฮมสเตย์ – หมู่บ้าน O - TOP 
ทีม่า https://www.google.co.th/maps/dir/ผึง้นาง+โฮมสเตย์+

12%2F5+Moo9+T.Bangnampueng+Prapadaeng+สมุทรปราการ+10130/วสิาหกจิชุมชนบาง
น า้ผึง้+โฮมสเตย์+33%2F2+หมู่3+หมู่บ้านOTOPเพือ่การท่องเทีย่ว+ถนนบัวผึง้พฒันา+ต าบลบาง

น า้พึง่+อ าเภอ+พระประแดง+สมุทรปราการ+10130 
 

(4) บางกระเจ้า  
 

 
 

รูปที ่4.8 บางกระเจ้า 
ทีม่า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNEบางกระเจ้า+สมุทรปราการ&oq=

บาง&gs_l=img. 
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 เหตุผลท่ีเลือกเพราะ บางกะเจา้เป็นพื้นท่ีสวนขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพฯ มากท่ีสุด และ
ยงัอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ในแต่ละปีลมตะวนัออกเฉียงใตจ้ะพดัเอาออกซิเจนจาก
คุง้บางกะเจา้เขา้สู่กรุงเทพฯ นานถึง 9 เดือน และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทาง
ราชการจึงมีแนวคิดท่ีจะให้พื้นท่ีบางกะเจา้เป็นพื้นท่ี “ปอด” เพื่อฟอกอากาศให้กบัพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
และบริเวณใกลเ้คียง 

 
 

รูปที ่4.9 เส้นทางการเดินทาง ผึง้นาง โฮมสเตย์ – บางกระเจ้า 
ทีม่า https://www.google.co.th/maps/dir/ผึง้นาง+โฮมสเตย์+

12%2F5+Moo9+T.Bangnampueng+Prapadaeng+สมุทรปราการ+10130/บางกะเจ้า+ต าบล+บาง
กะเจ้า+อ าเภอ+พระประแดง+สมุทรปราการ 

 
(5) พพิธิภัณฑ์ ปลากดัไทย 

 

 
 

รูปที ่4.10 พพิธิภัณฑ์ ปลากดัสยาม หรือ พพิธิภัณฑ์ ปลากัดไทย 
ท่ีมา https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw=1366&bih 
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 เหตุผลท่ีเลือก เพราะ พิพิธภณัฑ์ปลากดัไทย (Siamese Fighting Fish Gallery) ตั้งอยูใ่น
บริเวณคุง้บางกะเจา้ ใกลก้บัสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวของปลากดั ท่ี
เคยอยูใ่กลชิ้ดกบัวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่ยุคเก่าก่อน น ามาต่อสู้พนนัขนัต่อจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 
ปัจจุบนัได้น ามาเล้ียงเป็นปลาสวยงาม หรือเป็นงานอดิเรก นับเป็นแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัปลากดัท่ี
ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ท่ีพิพิธภณัฑ์ มีปลาให้ชม ได้เพิ่มเติมความรู้เร่ืองปลากดั และยงัเป็นสถานท่ี
พกัผอ่น มีความร่มร่ืน 
 

 
 

รูปที ่4.11 เส้นทางการเดินทาง บางกระเจ้า - พพิธิภัณฑ์ ปลากดัไทย 
ทีม่า https://www.google.co.th/maps/dir/บางกะเจ้า+ต าบล+บางกะเจ้า+อ าเภอ+พระประแดง+
สมุทรปราการ/พพิธิภัณฑ์ปลากดัสยาม+หมู่+3,+18%2F1+ซอยวดัราษฎร์รังสรรค์+เพชรหึงส์,+

พระประแดง,+สมุทรปราการ+10130 
 

             4.1.1.2. หาขอ้มูลและสถานท่ีตั้งของท่ีพกั 
   การท่ีเลือกใชท่ี้พกัแบบโฮมสเตยเ์พราะตอ้งการให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบชาวบ้าน และมีบรรยากาศรอบๆท่ีเป็นธรรมชาติมากกว่าโรงแรม ซ่ึงโรงแรม
บริเวณท่ีพกัไม่สามารถสัมผสัธรรมชาติเท่ากบัโฮมสเตยไ์ด ้
                          เกณฑก์ารพิจารณาเลือกท่ีพกัในจงัหวดัสมุทรปราการ พิจารณาจากความเหมาะสม
ของระยะทาง  ความสะดวกสบายหรือส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโฮมสเตยจึ์งไดเ้ลือก “ ผึ้งนาง 
โฮมสเตย ์– บางน ้ าผึ้ ง ” เพราะเป็นท่ีพกัสไตล์เรือนไทยประยุกต์ท่ีให้ความคลาสสิคท่ามกลาง
บรรยากาศเก่าๆ และท่ามกลางชุมชนท่ีลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งมีพิพิธภณัฑ์เล็ก
จดัให้ชมอยู่บริเวณชั้นสอง ในส่วนของห้องพกัเรือนไทย ด้านหน้ามีระเบียงแบบบา้นไทยสมยั
โบราณ ภายในหอ้งตกแต่งแบบเรียบง่ายพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
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รูปที ่4.12 ผึง้นาง โฮมสเตย์ – บางน า้ผึง้ 
ทีม่า https://www.google.co.th/search?q=ผึง้นาง+โฮมสเตย์+–+บางน า้ผึง้ 

 
4.1.2 การเขียนตารางระยะทาง 

           4.1.2.1 คิดค านวณระยะทางเบ้ืองตน้โดยใชโ้ปรแกรม Google Map จากสถานท่ี
ต่างๆ ในโปรแกรมท่องเท่ียวจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง แลว้น ามาคิดค านวณเป็นเวลาท่ีตอ้งใชใ้น
การเดินทางรวมถึงเวลาท่ีจะตอ้งใช้ในการท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ี โดยค านวณจ านวนระยะทาง
กบัเวลาท่ีจะตอ้งใชร้ะหวา่งจุดต่อจุดตลอดไปจนครบตามโปรแกรมท่ีก าหนด  
 
   4.1.2.2  รถตูป้รับอากาศ 

 
รูปที ่4.13 ภาพรถตู้ปรับอากาศใช้ในการเดินทาง 

ทีม่า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw=1366&bih=657 
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 เหตุผลท่ีเลือก “รถตูป้รับอากาศ ” เพราะเป็นยานพาหนะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเดินทาง 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวจ านวน 8 คนซ่ึงรถตูป้รับอากาศ สามารถจุคนไดจ้  านวน 9 ท่ีนัง่ (ไม่รวมท่ีนัง่
คนขบัและมคัคุเทศก)์ ท าใหเ้ดินทางไดอ้ยา่งคล่องตวัและสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ใชเ้ดินทาง
จาก ป้ัมน ้ามนั ปตท.เพชรเกษม48 มุ่งหนา้ไปยงั จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

4.1.3 ขั้นตอนการประสานงาน 
   4.1.3.1 การติดต่อเช่ารถตูป้รับอากาศ ส าหรับการเดินทาง 3 วนั 2 คืน กรุงเทพ – 
สมุทรปราการ 

4.1.3.2 การติดต่อประสานงานกบัมคัคุเทศก ์
4.1.3.3 การติดต่อประสานงานกบัทางโฮมสเตย ์และร้านอาหาร 
4.1.3.4 การติดต่อตามแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไป 

 
       4.1.4  น าเสนอรายการน าเทีย่วเพือ่พจิารณาตามความเหมาะสม 
                   4.1.4.1 หลงัน าเสนอพนกังานท่ีปรึกษาแลว้ คณะผูจ้ดัท าจึงเขียนรายการน าเท่ียว
ข้ึนมา โดยใส่รายละเอียดขอ้มูลต่างๆในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว โดยให้ใช้รูปแบบการจดัวางของ
สถานประกอบการและตั้ งช่ือรายการน าเท่ียวให้เรียบร้อย โดยจะมีพนักงานท่ีปรึกษาคอยให้
ค  าแนะน า 
                   4.1.4.2 จดัท ารายการน าเท่ียว โดยมีรายละเอียดต่างๆเสร็จเรียบร้อย หลงัจากนั้น
น ามาเสนอให้กบัพนักงานท่ีปรึกษาเป็นคร้ังท่ี 2 เพื่อให้ทางพนักงานท่ีปรึกษาท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลทั้งหมด รวมไปถึงรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ท่ีได้
น าเสนอไวใ้นรายการน าเท่ียว และเพื่อให้พนกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดอีก
คร้ัง 
                   4.1.4.3 จดัท ารายการน าเท่ียวฉบบัสมบูรณ์ พร้อมจ าหน่ายและส่งรายการน าเท่ียว
ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของทางบริษทั 
 
4.2. การคิดราคาขายรายการน าเทีย่ว 

การจดัรายการน าเท่ียว “ เปิดเส้นทางใหม่  ทริปสมุทรปราการ บา้นบางน ้าผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิต
แบบโฮมสเตย ์”  3 วนั 2 คืน ของบริษทั เวลิด ์สปิริต ออน ทวัร์ จ  ากดั โดยรถตูป้รับอากาศ 
        4.2.1 ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 3 วนั 2 คืน 
                   - ค่ารถตูป้รับอากาศ  รวมทุกอยา่ง                                     2900/3 วนั/8 = 363 /คน 
                   - ค่าท่ีพกั (โฮมสเตย)์                                                      1000/คน 
                   - ค่ามคัคุเทศก ์                                                                   3600/3 วนั/8 = 450 /คน 
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Fix Cost: 
 

4.2.2 ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 3 วนั 2 คืน 
    - ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือ   4 ม้ือ ไม่รวมม้ือเชา้                    735/คน 
                     - ค่าอาหารวา่ง + เคร่ืองด่ืม                                                 393/10 = 40 บาท/คน    
                     - ค่าประกนัภยัการเดินทาง                                                 50 บาท/คน 
                     - ค่าเขา้สถานท่ีต่างๆรวมทุกสถานท่ี                                   990/คน 
Variable Cost : 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด   = 1813 + 1815 
                                                                       = 3628 
        ราคาตน้ทุน / คน                                     = 3628 
        ราคาขาย / คน                                         = 4999 
       ก าไล                                                       = 1371/คน 
                 โดยส่วนใหญ่ราคาของโปรแกรมทัวร์จะตั้งราคาให้ตัวเลขดูน่าสนใจ ดังนั้ น ความ
เหมาะสมในการเพิ่มราคาหรือลดราคาเพื่อให้ไดต้วัเลขท่ีน่าสนใจยิ่งข้ึนและความสวยงามของเลข 
ในการตั้งราคาโปรแกรมท่องเท่ียวคร้ังน้ีจึงเพิ่มเป็น 4999 บาท/ท่าน ซ่ึงจะไดก้ าไรเท่ากบั 4999-
3628 = 1371 บาท/ท่าน 
 
 

COLORFUL TRAVEL 
42/710 ซอย เพชรเกษม 69 แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพ 10160
โทร 02-4455789, Line.colort , 
 E-mail : colorfult@gmail.com 

 
 

 

mailto:colorfult@gmail.com
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กรุ๊ป 8 คน 
เดินทางวนัท่ี 5-7 ตุลาคม 2561 

ท่องราตรีกบัการชมห้ิงห้อย – เรียนรู้วถีิชีวติของหมู่บา้น O-TOP – บา้นพกัแบบโฮมสเตย ์
ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมืองโบราณ – วดัขนุสมุทรจีน – ปลูกป่าชายเลน 
8.00      คณะพร้อมกนัท่ี ป้ัมน ้ามนั ปตท.เพชรเกษม48 ออกเดินทางโดยรถตูรั้บ 
              (เซ็ทบล็อกของ S & P ชุดใหญ่ ) ท่านละ 1 ชุด 
10.00     เมืองโบราณ เยีย่มชมสถานท่ีจ าลองท่ีเสมือนจริงมีพื้นท่ีกวา้งขวาง มีเมืองท่ีส าคญัและ 
              น่าสนใจ บรรยากาศเปรียบเสมือนอยูใ่นเหตุการณ์หรือยคุนั้นจริงๆ 
12.00     รับประทานอาหารเท่ียงณ เมืองโบราณ 
13.00     วดัขนุสมุทรจีน เยีย่มชมโบสถท่ี์เคยถูกน ้าท่วม โดยมีหลวงพอ่ปากแดงท่ีเป็นองคพ์ระ 
              ประธานเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหแ้ก่ชาวบา้น และพาปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นการรักษา 
              สมดุลของระบบนิเวศในทุกๆดา้น 
15.00     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ผึ้งนาง โฮมสเตย ์ท่ีพกัสไตล ์ 
              เรือนไทยประยกุตท่ี์ใหค้วามคลาสลิคท่ามกลาง 
              บรรยายกาศเก่าๆ และท่ามกลางชุมชนท่ีลอ้ม 
              ไปดว้ยธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์และใหท้่าน          
              พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00     รับประทานอาหารค ่า ร้าน “พบรักบางน ้าผึ้ง” 
              เป็นร้านอาหารติดอันอัน1ในย่านบางน ้ าผึ้ ง 
อาหารไทย รสชาติสมค าร ่ าลือ 
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วนัท่ีสอง หมู่บา้น O-TOP – นัง่เรือชมห่ิงหอ้ยยามค ่าคืน 
 
7.00     รับประทานอาหารเชา้ (พร้อมอาหารใส่บาตรในตอนเชา้) 
08.30   ท่องเท่ียวหมู่บา้น O-TOP เพื่อการท่องเท่ียว (ร่วมท ากิจกรรม 9 จุด) 
            1. กลุ่มบางน ้าผึ้งพอเพียง ผลิตของใชค้รัวเรือน อาทิ แชมพสูระผม 
            2. กลุ่มบางน ้าผึ้งพอเพียง ผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
            3. กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผลิตธูปหอมสมุนไพร,ผา้มดัยอ้ม 
12.00   4. เท่ียวชมตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง พร้อมรับประทานอาหาร 
                กลางวนัตามอศัยาศยัชอ้ปป้ิงซ้ือของฝากกลบับา้น 
            5. เรียนรู้วถีิการบ าบดัน ้าเสีย 
            6. นวดแผนไทย โดยลูกประคบสมุนไพรธญัพืช 
18.00   รับประทานอาหารค ่า ร้าน “บา้นตน้คกั”(สเตก็+เคร่ืองด่ืม ผลไม)้ 
20.00   นัง่เรือพาชมห่ิงหอ้ยในบรรยากาศท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม บางกระเจา้ - พพิิธภณัฑป์ลากดัไทย 
 
7.00     รับประทานอาหารเชา้ พร้อมเก็บสัมภาระกลบับา้น 
 
9.00      เท่ียวชมบางกระเจา้ พร้อมป่ันจกัรยานชมธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และรับความรู้เก่ียวกบั 
             ระบบนิเวศ พร้อมถ่ายภาพเก็บความสวยงามและประทบัใจ 
12.00    รับอาหารเท่ียง ณ บางกระเจา้ 
13.00    เยีย่มชมพิพิธภณัฑป์ลากดัไทย ปลากดัท่ีหายากและ 

มีความสวยงาม รับความรู้เก่ียวกบั 
             การเล้ียงและเพาะพนัธ์ุปลากดัไทย 
15.00    เดินทางกลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
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 ข้อปฏิบัติในการชมหิ่งห้อย 

- หา้มส่องไฟฉายไปท่ีห่ิงหอ้ย 
- หา้มถ่ายรูปหรือวดีีโอ ไม่วา่จะใชแ้ฟลชหรือไม่ใชก้็ตามทั้งกลอ้งและโทรศพัท ์
- หา้มเสียงดงั เพราะห่ิงหอ้ยไม่ชอบเสียงดงั เขาจะตาย 
- ห้ามจบั เพราะห่ิงห้อยจะตาย และเม่ือคู่ของเขาหาคู่ไม่เจอก็จะกลั้นใจตาย ถา้เขาบินมา

เกาะตามตวัใหใ้ชป้ากเป่าออกไป 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
             โครงงาน “เปิดเส้นทางใหม่  ทริปสมุทรปราการ บา้นบางน ้ าผึ้ง  เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมส
เตย”์ เป็นการจดัน าเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์ นกัท่องเท่ียวจะ
ได้พกัผ่อนหย่อนใจ และไดเ้รียนรู้วฒันธรรม และวิถีชีวิตของชาวบา้น ไดร่้วมกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีนิยมกนัในปัจจุบนั  
คณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว “เปิดเส้นทางใหม่  ทริปสมุทรปราการ บา้นบางน ้ าผึ้ ง  
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์” โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีท าร่วมกบั
ชาวบา้นในชุมชน และการเดินทาง การค านวณระยะทาง  ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก  
จากนั้นไดติ้ดต่อประสานงานกบัแหล่งท่องเท่ียว บริษทัรถตู ้ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
และผูน้ าหลงัจากได้ขอ้มูลแล้ว คณะผูจ้ดัท าได้น ามาเรียบเรียง จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว ในช่ือ
โครงงาน “เปิดเส้นทางใหม่   ทริปสมุทรปราการ บา้นบางน ้าผึ้ง เรียนรู้วถีิชีวิตแบบโฮมสเตย ์”  เพื่อ
น าเสนอให้กบับริษทัเวิลด์ สปิริต ออน ทวัร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีแตกต่างจากโปรแกรม
ท่องเท่ียวท่ีบริษทัมีอยู่ สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ทางบริษทัมากข้ึน อีกทั้งสามารถน าไปพฒันาใน
เส้นทางอ่ืนๆ ใหมี้ความหลากหลายและน่าสนใจยิง่ข้ึน 
 
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงาน 
        5.2.1  ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวมีความซบัซ้อน และหลากหลายท่ีมา จึงตอ้งน ามาคดัเลือก
ใหเ้หมาะสม 
          5.2.2 ขอ้มูลบางอย่างไม่ชดัเจน จึงจ าเป็นตอ้งโทรสอบถามตามท่ีพกัและแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆ 
        5.2.3 การออกทวัร์แต่ละคร้ัง อาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น อุบติัเหตุ ฝนตกหนัก พายุเข้า ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าจ าเป็นต้องตรวจสอบแหล่ง
ท่องเท่ียว และเตรียมวธีิแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทาง 
        5.2.4 โครงงานน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสถานท่ีท่องเท่ียว ภายในจงัหวดัสมุทรปราการ
เท่านั้นนอกจากน้ียงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกมากมายซ่ึงสามารถน ากลบัมาท ารายการน าเท่ียว ใหม่ได้
อีก 
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               5.2.5 ขาดความช านาญในการค านวณระยะทาง ว่าสถานท่ีไหนควรไปก่อน ไปหลงั ซ่ึง
อาจท าใหโ้ปรแกรมทวัร์ผดิพลาดได ้ 
 
5.3 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
       5.3.1  ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
                  5.3.1.1 ได้เรียนรู้เก่ียวกบัการท างานในบริษทัทวัร์  เช่น การจดัท าโปรแกรมทวัร์ การ
ตรวจสอบรายช่ือตัว๋ เคร่ืองบินของลูกคา้การเขียนใบ ตรวจคนเขา้เมืองการท า Tag กระเป๋าของ
ลูกคา้   การจดัเตรียมเอกสาร การจดัเตรียมพาสปอร์ต การคน้หาขอ้มูลและสถานท่ีท่องเท่ียว การส่ง
ลูกคา้ท่ีสนามบิน การเสนอโปรแกรมทวัร์ 
                 5.3.1.2 ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
                 5.3.1.3 ไดฝึ้กการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
                 5.3.1.4  มีความมัน่ใจ และกลา้แสดงออกมากข้ึน 
       
        5.3.2. ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
                   5.3.2.1 ควรส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดอ้อกไปปฏิบติัภาคสนามเพิ่มข้ึน เพื่อเสริมสร้าง  
ประสบการณ์และเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาท่ีจะตอ้งท างานในอนาคต 
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รหสันกัศึกษา        : 5704400240 
ช่ือ – นามสกุล      : นางสาวนริศรา  แสงใส 
คณะ        : ศิลปะศาสตร์ 
สาขา        : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่        : 42/710 หมู่บา้น อรุณทอง3  
                             ซอย เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ  แขวง หนองแขม 
                             เขต หนองแขม กรุงเทพฯ  10160 
เบอร์โทรศพัท ์       : 093-9186980 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รหสันกัศึกษา       : 5704400226 
ช่ือ – นามสกุล      : นางสาวกฤติยา   จนัทรหนู 
คณะ        : ศิลปศาสตร์ 
สาขา        : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่        : 1061  ซอยอิสรภาพ 15  ถนนอิสรภาพ  
                              แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
เบอร์โทรศพัท ์       : 091-8803695 
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