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บทคัดย่อ 

 

  ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยสร้างอาชีพให้กบัคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ และยงัสร้างรายได้
ให้กับประเทศ เป็นล าดับต้นๆ จากธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ บริษทั ยูนิค เอเจนซ่ี ทราเวล มุ่งเน้นความส าคญัใน
เร่ืองคุณภาพของการบริการ ในการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว โดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้
เป็นส าคญั และยงัเน้นการท่องเท่ียวแบบหลากหลายเส้นทาง เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพอใจสูงสุด
จากบริการ  
 จงัหวดัระนองมีแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็น บ่อน ้ าพุร้อน น ้ าตก และยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามอยา่งเกาะพยามในทะเลอนัดา
มนัของประเทศไทย นอกจากน้ีจงัหวดัระนองยงัเป็นจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกบัเกาะสองซ่ึงเป็นประตูในการ
เดินทางท่องเท่ียวทะเลอนัดามนัของประเทศพม่า อย่างเกาะนาวโอพีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวแหล่ง
ใหม่ของประเทศพม่าอีกดว้ย ผูจ้ดัท าโครงงานจึงจดัโปรแกรมน าเท่ียวทะเลอนัดามนั ไทย-พม่า นาว
โอพีข้ึน เพื่อให้บริษทัสามารถน าโปรแกรมท่องเท่ียวไปเสนอขายไดจ้ริง และช่วยเพิ่มกลุ่มลูกคา้
ใหม่อีกดว้ย 
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Abstract 
 

 In present day, tourism is a very important part of the Thai economy, as the tourism 
industry helps create jobs for people in local areas. Tourism is one of the highest grossing 
industries for Thailand, earning money from various business types, such as travel agencies, 
accommodation, restaurants, and transportation. Unique Agency Travel Co. Ltd. focuses on 
service quality in its travel agency, putting high priority on customer’s needs and provision of 
multiple alternative travelling routes for optimal satisfaction. 

Ranong province is abundant in its tourism resources and beautiful locations. They 
include natural springs, waterfalls, or its beaches, such as Phayam Island in Andaman Sea. 
Ranong’s location also puts it next to Song island, a gate to Myanmar tourism, featuring the 
newly found hot tourism spot, Nyaung Oo Phee Island. With this project, the author aimed to 
create a traveling program for Thailand-Myanmar Nyaung Oo Phee Island. Therefore the travel 
agency can utilize and expand its customer base. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การท่องเท่ียวนั้นเป็นอุตสาหกรรมส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอยา่งมาก จาก
แหล่งท่องเท่ียวมากมาย ทั้งโบราณสถาน ประวติัศาสตร์ แหล่งธรรมชาติ ชุมชนและศิลปวฒันธรรม 
ฯลฯ  การท่องเท่ียวสามารถแบบออกได้เป็นหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ,
เกษตร,ผจญภยั,โฮมสเตย ์แต่ละรูปแบบจะสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีกา้วไป
พบกบัความงดงาม ของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย การ
ท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอนัดบัตน้ๆ จึงมีความส าคญัต่อ
เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากเพราะการท าให้เกิดการสร้างธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจด้านการขนส่ง การคมนาคม และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเขา้มาในพื้นท่ีแหล่งพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ การท่องเท่ียวยงัส่งผล
ให้ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง เกิดรายได ้หมุนเวียนสร้างเม็ดเงินให้กบัคนในชุมชนเกิดการจา้งงาน น าพา
การเจริญทางดา้นเศรษฐกิจเขา้สู่แหล่งพื้นท่ี 
 บริษทั ยนิูค เอเจนซ่ี  ทราเวล จ ากดั  ด าเนินธุรกิจในดา้นรับจดังานท่องเท่ียว บริการน า
เท่ียวครบวงจรโดยมีทีมงานผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการท าทวัร์และการจดังานออแกไนซ์
เซอร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทั  ยูนิค  เอเจนซ่ี ทราเวล จ ากดั โดยรูปแบบการจดัการ
บริษทัท่ีมุ่งเนน้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพของการบริการซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจ
การท่องเท่ียว จึงมุ่งมัน่พฒันาองคก์ร และบุคลากรให้เป็นหน่ึงในดา้นบริการน าเท่ียว โดยค านึงถึง
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากบริการของเราในราคาท่ี
ยติุธรรม บริษทัและผูจ้ดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวและการจดังานของ บริษทั ยนิูค เอเจนซ่ี ทราเวล 
ไม่เพียงแค่ออกแบบโปรแกรมท่องเท่ียวและการจดังานแบบเต็มอ่ิมและทนัสมยัเท่านั้น เรายงัเน้น
การท่องเท่ียวแบบส่วนตวัเพื่อให้นกัท่องเท่ียว  ไดเ้ท่ียวแบบหลากหลายรสชาติ หลากหลายเส้นทาง  
เน่ืองจากเรามีประสบการณ์สั่งสมความรู้เสมอมา  โปรแกรมทวัร์ของเราไดอ้อกแบบมาให้มีความ
ยืดหยุน่แตกต่างมีเร่ืองราว สอดคลอ้งกบัเทศกาลแต่ละทอ้งท่ี จุดเด่นของแต่ละฤดูอร่อยกบัอาหาร
ต่างๆ มารวมอยู่ในทริปเดียวกนัให้ท่านไดส้ัมผสัถึงความเป็นคนพิเศษ จึงขอเสนอเส้นทางพิเศษ 
ทะเลอนัดามนัไทย-พม่า นาวโอพี เน่ืองจากจงัหวดัระนอง มีความงดงามทางธรรมชาติอยูม่ากมาย
ซ่ึงจงัหวดัระนองยงัอยูใ่กลก้บัประเทศพม่า ประเทศเพื่อนบา้นของเราท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ
ท่ีสวยงามไม่แพก้นั จึงมีความสนใจท่ีจะจดัท าโปรแกรมให้มีความหลากหลายในการท่องเท่ียวเพิ่ม
มากข้ึนและยงัเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทัต่อไป ท าใหมี้กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ มาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึนไปอีก
ดว้ย
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จงัหวดัระนอง เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจอยูห่ลายแห่ง แต่ไม่ค่อยเป็นท่ี
รู้จกัมากนกั เช่น บ่อน ้ าพุร้อน  ท่ีมีคุณภาพและยงัสามารถบรรจุขวดขายไดด้ว้ย จงัหวดัระนองเป็น
จงัหวดัท่ีอยู่ใกล้เขตชายแดน ติดกับเกาะสองประเทศพม่า เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศพม่าและมีนาวโอพีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดใหม่ไดไ้ม่นาน และคนยงัไม่รู้จกัท่ีจะเดินทาง
ไปเท่ียว นาวโอพีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีน ้ าทะเลท่ีใส เหมาะกบัการด าน ้ าดูปะการรังท่ีสวยงาม ไม่
แพสิ้มิลนั หลีเป๊ะ 
 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการเจริญเติบโตเป็นอยา่ง การเดินทางท่องเท่ียว
ในประเทศเพิ่งอยา่งเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไป ผูจ้ดัท าโครงงานเล่มน้ีจึงอยากศึกษาเส้นทางในการ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่และจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว เพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจใน
การเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีใหม่ๆไดมี้ตวัเลือกในการเดินทางมากยิ่งข้ึน และทะเลอนัดามนั ไทย-
พม่า นาวโอพี มีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเปิดไดไ้ม่นาน และยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกัมากนกั ท าให้สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี และยงัส่งเสริม
การท่องเท่ียวในประเทศอาเซียนท่ีเป็นประเทศใกลเ้คียงกบัประเทศไทย จึงเหมาะส าหรับกลุ่มลูกคา้
ท่ีตอ้งการท่องเท่ียวนอกประเทศแต่ไม่ตอ้งการเดินทางไกลมาก และท่ีน่ียงัมีธรรมชาติท่ีสวยงาม น่า
ดึงดูดใจ เป็นอยา่งยิง่ 
1.2. วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1.เพื่อศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยงัทะเลอนัดามนั ไทย-พม่า นาวโอพี 

1.2.2.เพื่อจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวทะเลอนัดามนั ไทย-พม่า นาวโอพี 

1.3. ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1.ขอบเขตดา้นขอ้มูล ศึกษาขอ้มูลการจดัท าโปรแกรมจากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.3.2.ขอบเขตดา้นประชากร คือ Operation แผนกท่ีจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว 

1.3.3.ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ีคือ วนัท่ี14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31สิงหาคม2561  

ณ บริษทั ยนิูค เอเจนซ่ี ทราเวล จ ากดั 

1.4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1.บริษทัมีโปรแกรมท่องเท่ียวอีกรูปแบบเพื่อเพิ่มความหลากหลายใหก้บัลูกคา้ 

 1.4.2. สามารถน าโปรแกรมท่องเท่ียวทะเลอนัดามนัไทย-พม่าไปใชใ้ห้เกิดการเพิ่มรายไดต่้อไป 
 



 

 

บทที2่ 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 การจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวทะเลอนัดามนัไทย-พม่า นาวโอพี ไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต เอกสารประกอบการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการจดัโปรแกรม

ท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 

 2.1 แนวคิดและและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

 2.3 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหนงัสือเดินทาง 

 2.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 

 2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์การจดัน าเท่ียว 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

 2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว (Tourism) 

นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ ไดนิ้ยามความหมายของ การท่องเท่ียว ไวเ้ป็นหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545)ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นค าท่ีมี

ความหมายกวา้งขวางครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ การเล่นกีฬา การติดต่อธุรกิจ 

ตลอดจนการเยีย่มเยอืนญาติพี่นอ้ง 

2.1.2 รูปแบบการท่องเทีย่วในศตวรรษที ่21 (Tourism product & activity) 

 การท่องเท่ียวในสมยัโลกไร้พรมแดน นอกจากค านึงถึงความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมแลว้ ยงัค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการของ แผนแม่บทของโลกหรือ Agenda21 

โดยค านึงถึงหลกัการ 4 ประการ คือ 

1. การด าเนินกิจการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว 

2. การตระหนกัในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวฒันธรรม และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน(เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์) 
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3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และวถีิชีวติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 

4. การประสานความตอ้งการและก าหนดแผนงานทางเศรษฐกิจการด ารงอยูข่องสังคม  
และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

แนวคิดต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมปรับสภาพ

การจดัการ เพื่อเขา้สู่ยุคของกระแสโกท่ีเปล่ียนไป(Paradigm Shift) ท่ีเปล่ียนจากสังคมบริโภคนิยม

เข้าสู่สังคมท่ีค านึงส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ ดังนั้ น ขอบเขตของการพัฒนา จึงครอบคุลมทุก

องคป์ระกอบทุกส่วนของการท่องเท่ียวหรือกล่าวอีกนยัคือ การพฒันาการท่องเท่ียวทั้งหมดตอ้งมุ่ง

สู่ความย ัง่ยืน(All tourism should be Sustainable Tourism : Dowling 1995) กล่าวโดยสรุปรูปแบบ

และกิจกรรมการท่องเท่ียวจะตอ้งสามารถด ารงอยู่ไดมี้นกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม ่าเสมอ 

ทรัพยากรท่องเท่ียวยงัคงรักษาความดึงดูดใจไวไ้ดไ้ม่เส่ือมคลาย ธุรกิจบริการมีผลก าไร แมต้อ้งมี

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริการอยู่เสมอก็ตาม ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ 

สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เกิดข้ึน หรือหากมีตอ้งเป็นผลกระทบน้อยท่ีสุด มีแต่การ

จดัการอยา่งย ัง่ยนืเท่านั้น จึงสามารถคงความย ัง่ยนืของการท่องเท่ียวไวไ้ด ้

2.1.3 รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism)มีการจดัการดงัน้ี 

1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี 
เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมทอ้งถ่ิน เพื่อ

มุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึงการท่องเท่ียวอยา่งมี 
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางธรรมชาติทางทะเลท่ีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวข้อง

ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งในเกิดจิตส านึก

ต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

3. การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา (Geo tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ี 
เป็นหินเผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง   ถ ้ าน ้ าลอด ถ ้ าหินงอกหินยอ้นเพื่อดูความงามภูมิทศัน์ท่ีมี

ความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิส ได ้
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ความรู้ มีประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษา

สภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

4. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร(Agro tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ี 
เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์มีประสบการณ์ใหม่ 

บนพื้นฐานความรับผดิชอบมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น 

5. การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว 
เพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก 

จนัทรุปราคาและการดูดาวจกัราศีท่ีปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยจกัรวาล 

มีความรู้ ความประทบัใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพิ่มข้ึนบนพื้นฐานการท่องเท่ียวอย่างมี

ความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนใน

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

2.1.4 รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม (Cultural based tourism) มีการจดัการดงัน้ี 

1. การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไป 
ยงัแหล่งท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลิน

ในสถานท่ีท่องเท่ียว ไดค้วามรู้ มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีมนทอ้งถ่ินบนพื้นฐาน

ของความรับผดิชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม 

โดยประชาชนในทอ้งถ่ินส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 

2. การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and traditional tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวนาในทอ้งถ่ินนั้นๆจดัข้ึน ไดรั้บความ

เพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจ ในสุนทรียศิลป์ เพื่อศึกษาความเช่ือ การยอมรับนบัถือ  การเคารพ พิธีกรรม

ต่างๆ และไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรมมีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มข้ึน

บนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม และมรดกทางวฒันธรรม 

โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

3. การท่องเท่ียวชมวถีิชีวติในชนบท (Rural tourism / Village tourism) หมายถึงการ 
เดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้นชนบทท่ีมีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานท่ีสร้างสรรคท่ี์มีเอกลกัษณ์เป็น

พิเศษ มีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลิน ไดค้วามรู้ ดูผลงานสร้างสรรค ์และภูมิปัญญาพื้นบา้น มี

ความเขา้ใจในวฒันธรรมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและ มีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง

วฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ

ท่องเท่ียว 
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2.1.5 รูปแบบการท่องเทีย่วในความสนใจพเิศษ (Special interest tourism) มีการจดัการดงัน้ี 

1. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ 
และแหล่งวฒันธรรม  เพื่อการพกัผอ่นและเรียนรู้วธีิการรักษาสุขภาพกายใจ ไดรั้บความเพลิดเพลิน

สุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยปรานทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

อน่ึง การท่องเท่ียวสุขภาพน้ีบางแห่งอาจจดัรูปแบบการเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพความ

งาม(Health beau try and spa) 

2. การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา(Edu-meditation tourism) หมายถึงการเดินทาง 
เพื่อทศันศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิต มีการฝึกท า

สมาชิก เพื่อมีประสบการณ์และมีความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวติท่ีดีเพิ่มข้ึน มีจิตส านึก

ต่อการรักษาส่งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการ

การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

นอกจากนั้น นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น การ 

ท าอาหารไทย การนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหตัถกรรมไทย รวมถึงการ

บงัคบัชา้งและเป็นควาญชา้ง เป็นตน้ 

3. การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย (Ethnic tourism)  
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู ่  วฒันธรรมของชาวนา วฒันธรรมกลุ่ม

นอ้ยหรือชนเผา่ต่างๆเช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย หมู่บา้นชาวกูย หมู่บา้นชาวกะเหร่ียง 

หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ ฯลฯ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึน 

มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อ

การจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

4. การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาตาม 
ความถนดั ความสนใจในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน ้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตค้ล่ืนติดใบ 

สกีน ้ า ฯลฯ ให้ไดรั้บความเพลิดเพลินความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ไดรั้บประสบการณ์และความรู้ใหม่

เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวติท่ีดี มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดย

ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
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5. การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงั 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีนักท่องเท่ียวแต่ละคณะเขา้ไปเท่ียวแล้ว ได้รับ
ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจ า ความปลอดภยัและไดป้ระสบการณ์
ใหม่ 

6. การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ฟาร์มสเตย ์(Homestay & Farm stay) หมายถึงนกัท่องเท่ียว 
กลุ่มท่ีตอ้งการใช้ชีวิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือน เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

7. การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (Long stay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ชชี้วติบั้นปลายหลงั 
เกษียณอายจุากการท างานท่ีตอ้งการมาใชชี้วิตต่างแดนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มปัจจยัท่ีหา้ของชีวติคือ การ

ท่องเท่ียวโดยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อปี คราวละนานๆ อยา่งนอ้ย1เดือน 

คณะกรรมมากส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวพ านกัระยะยาวแห่งชาติ ไดก้ าหนด 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมายถือ ท่ีมีวนัพกัตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป ระยะแรกเน้นกลุ่มผูเ้กษียณอายุการ

ท างาน 

 เป็นชาวต่างประเทศท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 

 ประสงคพ์กัอยูใ่นประเทศอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 มีรายไดอ้ยา่งนอ้ยเดือนละ65,000บาทข้ึนไป 

 มีเงินฝากในธนาคารไม่นอ้ยกวา่ 800,000 บาท 
ส าหรับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชยการ ก าหนดความหมายของ Long stay 

คือ ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาว (Long stay and Health Care) เป็นการให้บริการร่วมกัน

ระหวา่งโรงพยาบาล รีสอร์ท โรงแรม ตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามทัว่ประเทศ โดยการใชบ้ริการ

ด้านสุขภาพเป็นจุดขาย ให้บริการพกัผ่อนระยะยาว พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร 

ทั้งน้ีโดยการบริการลูกคา้ผูสู้งอายุพกัในระยะยาวเป็นการพกัผ่อนในต่างประเทศท่ีมิใช่อยู่อย่าง

ถาวร 

8. การท่องเท่ียวแบบใหร้างวลั (Incentive travel) หมายถึง การจดัน าเท่ียวใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ 

ของบริษทัท่ีประสบความส าเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินคา้นั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกิน

เป้าหมาย เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายรถยนต์ ผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองไฟฟ้า ผูแ้ทนบริษทั

จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง จากภูมิภาคหรือจงัหวดัต่างๆ ท่ีสามารถขายสินคา้ประเภทนั้น ไดม้ากตามท่ี

บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นการให้รางวลัและการจดัน าเท่ียว โดยออก
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ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพกัแรมและค่าอาหารระหวา่งการเดินทางให้กบัผูร่้วมเดินทาง เป็นการ

จดัรายการพกัแรมตั้งแต่ 2-7 วนั เป็นรายการน าเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อาจเป็นรายการน า

เท่ียวแบบผสมผสาน หรือรายการน าเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

9. การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=Meeting / I=Incentive /  
C=Conference/ E=Exhibition) หมายถึงการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผูท่ี้จดัการประชุมมี

รายการจดัน าเท่ียวก่อนการประชุม (Pre-tour) และการจดัรายการน าเท่ียวหลงัการประชุม (Post-

tour) โดยการจดัรายการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ไปทัว่ประเทศ เพื่อบริการกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ตรง หรือส าหรับผูท่ี้ร่วมเดินทางกบัผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเท่ียววนัเดียว 

หรือรายการท่องเท่ียวพกัคา้งแรม2-3-4 วนัโดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเท่ียว 

10. การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน เป็นรูปแบบน่ึงท่ีผูจ้ดักรท่องเท่ียวคดัสรรรูปแบบการ 
ท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาข้างต้น น ามาจดัรายการน าเท่ียว  เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับความแตกต่าง

ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2-7 วนัหรือมากกวา่นั้น เช่นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศและเกษตร(Eco-agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวติัศาสตร์ (Agro-historical 

tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (Eco-adventure travel) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยาและ

ประวติัศาสตร์ (Geo-historical tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม (Agro-cultural 

tourism) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

2.2.1 นิยามของพฤติกรรม Definition of Behavior 

 พฤติกรรม คือ การแสดงออกของการกระท ากิจกรรมใดๆก็ตามแบบคลา้ยคลึงกนั 

หรือบ่อยคร้ังจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มหรือของตน ความหมายของพฤติกรรมอาจจะคลา้ย

กบัค าว่า “นิสัย” แต่จะแตกต่างกนัเพียงมีการแสดงออกมาให้เห็นได ้ถือว่าเป็นพฤติกรรม หากไม่

แสดงออกมาใหเ้ห็นเราจะเรียกวา่นิสัยตรงกบัภาษาองักฤษท่ีวา่ Behavior หรืออเมริกนั Behavior ซ่ึง

แปลวา่ การปฏิบติัตวั ความประพฤติ คุณสมบติั พฤติกรรม อาการ หรือการแสดงออกดงัน้ี 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว(Tourism Behavior) หมายถึง การแสดงออกถึงลกัษณะการกระท า

ของนกัท่องเท่ียวกลุ่มชน(ชาติ)นั้นๆ การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวก็เพื่อวตัถุประสงค์

ในการ 

 -ประมาณการจ านวนนกัท่องเท่ียว ท่ีจะเดินทางในแต่ละช่วงของฤดูกาล 

 -วางแผนและพฒันาดา้นการบริการท่องเท่ียว 

 -วางแผนและพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
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 -วางแผนและพฒันาดา้นบุคลากร 

 -วางแผนและป้องกนัการเกิดปัญหา 

 -วางแผนและพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละการติดต่อส่ือสาร 

การวางแผนด าเนินการในกิจกรรมใดๆก็ตาม หากไม่ทราบถึงพฤติกรรมหรือ 

เอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มของตลาดท่ีเป้าหมาย(Target Market)ความตอ้งการ(Needs) ยอ่มเป็นเร่ืองค่อย

ขา้งล าบากและอาจเกิดปัญหาตามมาไดท้ั้งนั้น จึงนบัวา่การศึกษาพฤติกรรมต่างๆของนกัท่องเท่ียว

จึงเป็นเร่ืองของการใชเ้หตุผล(Rationality) หรือจะกล่าวอยา่งง่ายๆก็คือ การใชเ้หตุผลเพื่อวิเคราะห์

(Analysis) องคป์ระกอบ(Component) ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาและอาจจะมีข้ึนในอนาคตมา

คาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึน โดยเหตุน้ีการท่ีจะประสบผลส าเร็จในดา้นการให้บริการต่อนกัท่องเท่ียว 

จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของบุคลากรในองคก์รนั้นๆวา่ประสบการณและรอบรู้เก่ียวกบัพฤติกรรม

ของนกัท่องเท่ียวในการใชดุ้ลยพินิจเพื่อท่ีจะด าเนินการดว้ยความรอบคอบและสุขมุมากเท่าใด 

 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของนกัท่องเท่ียวนั้น เราควรทราบถึงปัจจยั 

ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มนกัท่องเท่ียวซ่ึงข้ึนอยู่กบัสภาพสังคมท่ีนกัท่องเท่ียวอยูอ่าศยั 

การคมนาคม รสนิยม ค่านิยม รวมถึงปัจจยัท่ีควบคุมได ้และควบคุมไม่ไดใ้หพ้อคาดการณ์ได ้ผูท่ี้อยู่

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงควรทราบถึงปัจจยัเหล่าน้ีพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ(Economic Factor) 
2. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์(Demographic Factor) 
3. ปัจจยัทางภูมิศาสตร์(Geographic Factor) 
4. ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม(Socio-Cultural Factor) 
5. ปัจจยัทางการเมือง(Political Factor) 
6. ปัจจยัทางส่ือมวลชน(Media Factor) 
7. ปัจจยัทางเวลา สภาวะ และสุขภาพ (Factor of Timing, Situation & Healthy) 
8. ปัจจยัทางเทคโนโลย(ีTechnology Factor) 

2.2.2 ประเภทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 Cohen (1972) ไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะร่วมทางพฤติกรรมและบทบาททางสังคม มา

จดัประเภทของนกัท่องเท่ียวเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุ่ม(Organized Mass Tourism) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือ 
รายการน าเท่ียวกบับริษทัน าเท่ียวได้เตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทาง ท่ีพกั ม้ืออาหาร

สถานท่ีท่องเท่ียว มคัคุเทศก์หรือผูน้ าเท่ียวไวเ้รียบร้อยโดยนกัท่องเท่ียวไม่ตอ้งวางแผนการเดินทาง
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นกัท่องเท่ียวกุล่มน้ีตอ้งการการพกัผ่อน ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินและความแปลกใหม่ 

โดยไม่คาดหวงัท่ีจะไดรั้บความรู้ ท าความคุน้เคยหรือเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป้นกลุ่มอิสระหรือปัจเจกกลุ่ม (Individual Mass Tourism) เป็น 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางช านาญและสามารถเดินทางเองโดยไม่มีผูน้  าเท่ียวคอยดูแลแต่ยงัคงใชบ้ริษทั

น าเท่ียวจดัรายการน าเท่ียวตามแผนการเดินทาง หรือความประสงค์ของตน นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีที

ความตอ้งการคลา้นกลุ่มแรก คือตอ้งการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงสวยงาน สะดวกสบาย

และตอ้งการท่ีพกัผอ่น ไดรั้บความสนุกสนานจากการเดินทางนั้น 

3. นกัส ารวจ(Explorer) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างจากนกัท่องเท่ียว 2 กลุ่ม (non  
Institutional type) คือหลกัเล่ียงเส้นทาง สถานท่ีและกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวทัว่ไปนิยมแสวงหา

แหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางใหม่ด้วยตัวเอง นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่คาดหวงัท่ีจะได้รับความ

สะดวกสบาย หรือความสนุก แต่ตอ้งการบรรลุความมุ่งมุ่นของตน (Self-Actualization) พึงพอใจท่ี

จะศึกษาและท าความเขา้ใจวฒันธรรมของคนทอ้งถ่ิน และเปิดใจกวา้งส าหรับประสบการณ์ใหม่ 

4. นกัเดินทางอาสา(Drifter) นกัเดินทางกลุ่มน้ี พฤติกรรมคลา้ยนกัส ารวจ คือ เดินทางโดย 
   ล าพงั ไม่ซ้ือรายการน าเท่ียวจากบริษทัน าเท่ียว ไม่สนใจไปสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงและหลีกเล่ียง

กิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่ไปนิยม ไปเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ อย่างไรก็ตาม นกั

เดินทางอาสามีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากนกัส ารวจคือ นกัเดินทางอาสาไม่เพียงแค่ศึกษาและเขขา้ใจ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินเท่านั้นแต่จะใช้ชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดียวกบัคนในท้องถ่ินหรือในสังคมนั้น 

เพราะตอ้งการแสวงหาความหมายและคุณค่าชีวติ และตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมทอ้งถ่ิน พวก

อาสาสมคัรกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ นกัสอนศาสนา หมอ และครูท่ีเขา้ไปอยูแ่ละท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคม 

2.2.3 พฤติกรรมทางสังคมของนักท่องเทีย่วแต่ละเช้ือชาติ 

 Holloway และ Plant (1988) ไดก้ล่าวว่า “ถา้จะขายการพกัผ่อนในวนัหยุด เราจะตอ้งขจดั

ความกลวัของนกัท่องเท่ียว 3 ประการ คือความกลวัการบิน ความกลวัอาหารต่างชาติ และความกลวั

คนต่างชาติ” ความกลวัท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางอาจท าให้นกัท่องเท่ียวมีความวิตกกงัวลและ

อาจปิดกั้นท่ีจะรับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วฒันธรรม การส่ือสารท่ีแตกต่างไปจากของตน ซ่ึง

ความกลวัน้ีอาจท าให้นกัท่องเท่ียวประเมินค่า (Value) ของการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินต ่ากวา่ควรท่ีจะ

เป็นOberg (1960) ไดเ้รียกการวิตกกงัวลเช่นน้ีว่า การตระหนกทางวฒันธรรม(Culture shock) ซ่ึง

เกิดจากคนสูญเสียสัญญาณ (Signs) สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือบรรทดัฐานทางสังคม (Norms) ท่ี

ปฏิบติักนัมาอยา่งคุน้เคย คนท่ีเดินทางจากต่างประเทศตนไปประเทศอ่ืน ก็อาจพบวา่วฒันธรรมใหม่

มีผลกระทบทางจิตใจของตน ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเท่ียว 
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ไม่ควรเสนอรูปแบบการบริการ สถานท่ี ท่ีพกั อาคาร ฯลฯ  ท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวอยา่งส้ินเชิง 

แต่ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจวฒันธรรมและพฤติกรรมทางสังคมของนกัท่องเท่ียว 

เพื่อท่ีเขา้ใจกิริยามารยาทหรือการกระท าของนกัท่องเท่ียว และสามารถท่ีจะหาวธีิน าเสนอความเป็น

ไทย โดยไม่ฝืนความคิดและความรู้สึกของนกัท่องเท่ียว ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงพฤติกรรมทางสังคม และ

ขอ้งตอ้งห้ามของชนชาวต่างชาติท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย คือ อเมริกา ฝร่ังเศส 

ญ่ีปุ่น และนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม 

 2.2.3.1 พฤติกรรมทางสังคมของคนอเมริกนั 

  Wanning (1991) กล่าวถึงค่านิยมของคนอเมริกนัมีค่านิยมท่ีเน้นเร่ืองความเสมอ

ภาค (Equality) การมองหรือวางแผนสู่อนาคต (Future outlook) และความเป็นอิสระท่ีพึ่งพา ตนเอง 

(Independence) นอกจากน้ีคนอเมริกนัให้คุณค่ากบัเวลามาก และไม่ปล่อยให้เวลาผา่นไปโดนเปล่า

ประโยชน์ คนอเมริกนัจึงไม่ชอบการรอคอย แต่มีแผนการหรือก าหนดการ ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

อยา่งชดัเจน การตรงต่อเวลาจึงแสดงให้เห็นถึงการเคารพสิทธิของกนัและกนั แมว้า่อเมริกนัไม่เนน้

สถานภาพ(The no-Status society) คนอเมริกนั กลบัเป็นผูไ้ขว่ควา้ สถานภาพให้กบัตนเอง (The 

status seeker) ให้สังคมอเมริกนั คนจะมีครอบควัแบบใด มีต าแหน่งอะไรไม่ส าคญั เพราะทุกคนมี

สิทธิท่ีจะแสวงหาสถานภาพท่ีดีกวา่ 

  1. ความเป็นมิตร คนอเมริกนัมีลกัษณะความเป็นมิตรสูง มีความเป็นกนัเองต่อคน

ทุกคน ทกัทายและเปิดเผยกบัคนท่ีไม่คุน้เคย การทกัทายคนแปลกหนา้ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งเป็น

เพื่อนสนิท เพราะคนอเมริกนัคิดว่าการทกัทายคนแปลกหน้า หรือคนท่ีไม่คุน้เคยกนันั้นเป็นการ

แสดงออกประการหน่ึงท่ีแสดงถึงความทดัเทียมความสังคม 

  2. การแสดงอารมณ์ คนอเมริกนัไม่ชอบเก็บซ่อนอารมณ์ แต่จะแสดงอารมณ์และ

ความรู้สึกออกมาอย่างชดัเจน  เช่น เม่ือสนใจส่ิงใดก็จะแสดสงความกระตือรือร้น เม่ือดีใจก็จะส่ง

เสียงดีใจออกมาดงัๆเป็นตน้ 

  3. การพดู คนอเมริกนัจะพูดเสียงดงัจนดูเหมือนโกรธ  ทั้งน้ีเพื่อใหค้นท่ีพูดดว้ยได้

ยินอย่างชัดเจน เวลาพูดก็จะมองตาผูพู้ดด้วย เพราะคิดว่าการหลบตาเวลาพูดแสดสงถึงความไม่

จริงใจหรือการปิดบงั 

  4. มารยาท การท่ีคนอเมริกนัด าเนินชีวิตง่ายๆ ไม่เป็นทางการ (Casual life) จึงท า

ให้คนอเมริกนัไม่มีกฎเกณฑ์ทางดา้นภาษา และมารยาทท่ีเคร่งครัด  คนอเมริกนัวยัหนุ่มสาวจึงนิยม

แสดงความเป็นกนัเอง และใช้ภาษาแสลงมากกว่าภาษาดั้งเดิมท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงชาวต่างชาติไม่
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คุน้เคยกบัมารยาทของคนอเมริกนั อาจคิดเป็นส่ิงท่ีหยาบคาย แต่ส าหรับคนอเมริกนัมารยาทท่ีดี คือ

การใหโ้อกาสและความทดัเทียมกบัคนทุกระดบั 

  5.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร คนอเมริกนัเป็นคนท่ีชอบอาหารแปลกใหม่ อาหาร

จานหลกัเป็นอาหารรสจืด ซ่ึงมีเคร่ืองชูรสหลกั คือ เกลือและพริกไท คนอเมริกนันิยมของหวานท่ี

ท ามาจากน ้าตาล เช่น แพนเคก้ราดน ้าเช่ือมเมเป้ิล (Maple syrup) เป็นตน้ 

 2.2.3.2 พฤติกรรมทางสังคมของคนฝร่ังเศส 

  คนฝร่ังเศสเป็นชนชาติหน่ึงท่ีไม่เก็บอารมณ์และความรู้สึก แต่จะแสดงความรู้สึก

ของตนดว้ยภาษาท่าทางมากมายซ่ึง Sally Anderson Taylor (1990) ไดศึ้กษาและเขียนพฤติกรรมของ

คนฝร่ังเศสไวด้งัน้ี 

  1. การพูด  คนฝร่ังเศสเป็นคนท่ีช่างพูดและสามารถวิจารณ์ทุกส่ิงและทุกคนท่ีท า

ให้ตนไม่พอใจ หรือไม่เห็นด้วย การวิจารณ์ การต าหนิและการโตเ้ถียงกนัจึงเป็นส่ิงธรรมชาติท่ี

เกิดข้ึนในสังคมฝร่ังเศส  และการกระบวนการหรือวิธีการหน่ึงในการแลกเปล่ียนทางสังคม(Social 

exchange) นอกจากน้ีคนฝร่ังเศสนิยมซักถามข้อมูลจากตัวบุคคลมากกว่าแสวงหาข้อมูลจาก

เคร่ืองจกัร หรือคอมพิวเตอร์เพราะเช่ือวา่แหล่งขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด คือ มนุษย ์

  2. การทกัทาย การจบัมือและการจูบแบบฝร่ังเศส (French kiss) เป็นวิธีการท่ีคน

ฝร่ังเศสทกัทายกนับ่อย บ่อยคร้ังในแต่ละวนั แมว้่าคนท่ีทกัทายดว้ยนั้นจะเป็นคนท่ีทกัทายกนัไป

แลว้หรือเป็นคนท่ีไม่คุน้เคยก็ตาม 

  3.การแสดงความสุภาพ แมว้่าคนฝร่ังเศสจะเป็นท่ีชอบแสดงออก แต่คนฝร่ังเศส

แสดงออกอาการน่ิงเงียบ เพื่อแสดงความสุภาพในบางสถานการณ์ 

  4. ภาษาท่าทาง คนฝร่ังเศสใช้ภาษาท่าทางประกอบค าพูด ซ่ึงท่าทางความหมาย

ทั้งส้ินดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  - การจบัมือ การจบัมือเป็นอาการท่ีแสดงดารทกัทายแต่ลกัษณะการจบัมือของคน

ฝร่ังเศสแตกต่างจากการจบัมือของคนอเมริกนั ในขณะท่ีคนอเมริกนัจะจบัมือกนัค่อนขา้งแน่นนาน

และมีการประสานสายตาระหวา่งการจบัมือ คนฝร่ังเศสจบัมือค่อนขา้งหลวมและใชเ้วลาสั้น ในการ

จบัมือ แต่จะทกัทายดว้ยการจบัมือบ่อยคร้ังในวนัหน่ึง 

  - การแสดงท่าทางดว้ยมือและน้ิวมือ คนฝร่ังเศสนิยมแสดงท่าทางดว้ยน้ิวมือ ซ่ึง

ลกัษณะและต าแหน่งของน้ิวมือท่ีแตกต่างกนัมีความหมายท่ีแตกต่างกนั เช่น การจูบปลายน้ิวทั้งหา้ 

หมายถึง “ยอดเยี่ยม” การดึงแก้มส่วนใต้ตาลงด้วยมือขวา หมายถึง “ไม่เช่ือ” การขยี้ปลายน้ิว 

หมายถึง “แพง” การตวดัมือไปขา้งหลงั หมายถึง “เร่ืองเล็กนอ้ยท่ีสามารถควบคุมได”้ เป็นตน้ 
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  - การกอดและการจูบ คนฝร่ังเศสแสดงความรัก ความคุน้เคย ความใกลชิ้ดสนิท

สนมดว้ยการกอดการจูบ ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกนัหรือเพศต่างกนั การจูบของคนฝร่ังเศสมีความ

เป็นเอกลกัษณ์ คือการกอมแกม้ทั้งสองขา้ง 

  5.ทศันคติท่ีคนฝร่ังเศสมีต่อคนเอเชีย คนฝร่ังเศสส่วนใหญ่คิดว่าคนเอเชียสุภาพ 

ฉลาด ท างานหนกัและไม่กา้วร้าว แต่การท่ีคนเอเชียยิม้ง่าย บ่อยและบ่อยคร้ังดูเหมือนไม่มีเหตุผลใน

การยิม้ ท าใหค้นฝร่ังเศสรู้สึกวา่การยิม้ของคนเอเชีย แสดงใหเ้ห็นถึงความเยน็ชาหลอกลวง  

2.2.3.4 พฤติกรรมทางสังคมของคนญ่ีปุ่น 

 แมว้า่คนญ่ีปุ่นเป็นชาวเอเชียเช่นเดียวกบัคนไทย แต่คนญ่ีปุ่นมีวฒันธรรม วิถีการ

ด ารงชีวิตแตกต่างจากคนไทยอยา่งมาก นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจึงเป็นอีกชาติหน่ึงท่ีผูใ้ห้บริการ ควร

ศึกษาพฤติกรรมและมารยาททางสังคม เพื่อหลีกเล่ียงการตระหนกทางวฒันธรรม Rex.Shelly 

(1993) ไดศึ้กษาวฒันธรรมของคนญ่ีปุ่น ซ่ึงมีพฤติกรรมทางสังคมทางสังคมท่ีน่าศึกษา ดงัน้ี 

  1. ภาษาท่าทาง คนญ่ีปุ่นเป็นชาติตะวนัตกท่ีมีภาษาท่าทางท่ีแฝงความหมาย ซ่ึง

ภาษาท่าทางของคนญ่ีปุ่น มีลกัษณะและความหมายแตกต่างจากภาษาท่าทางของคนตะวนัตกเป็น

อยา่งมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

  - การสบตาและการแสดงสีหน้า คนญ่ีปุ่นจะหลีกเล่ียงการสบตากบัคนท่ีพูดดว้ย

เพราะถือว่าการสบตาเป็นการแสดงการท้าทายและความไม่อ่อนน้อม คนญ่ีปุ่นมักท าสีหน้า

ราบเรียบ ไม่ว่าจะรู้สึกยินดี เศร้าใจ ไม่พอใจหรือปฏิเสธ เพราะการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าเป็น

กิริยาท่ีไม่สุภาพ  

  - การยิม้และการหวัเราะ คนญ่ีปุ่นไม่ยอมรับค าวา่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะใชก้าร

ยิ้มและการหัวเราะ เป็นการตอบแทน นอกจากน้ีการยิ้มอาจหมายถึงความรู้สึกลงัเลการปฏิเสธ 

ความรู้สึกอึดอดัและความไม่สบายใจ คนญ่ีปุ่นหวัเราะอยูเ่สมอ แมว้า่จะไม่มีเร่ืองขบขนั แต่หวัเราะ

เม่ือรู้สึกเขิน หวัเราะเพื่อกลบเกล่ือน ความรู้สึกของตนหรือหวัเราะขบขบัตนเอง 

  -การหลบัตาขณะท่ีพูด คนญ่ีปุ่นจะหลบัตาเม่ือตอ้งการฟังผูพู้ดอย่างตั้งใจ หรือ

ในขณะใชค้วามคิด เพราะการหลบัตาเป็นการปิดการรับทางสายตา ซ่ึงท าใหเ้กิดสมาธิ 

  - การกดัฟันขณะท่ีพูด การกดัฟันพูดพร้อมกบัสูดลมหายใจเขา้ออก หมายถึง การ

ใชค้วามคิดอยา่งหนกั ขณะท่ีพูดหรือไม่เขา้ใจค าพูดท่ีไดย้ินหรือไม่สามารถใชค้  าตอบกบัผูพู้ดดว้ย

ไดใ้นทนัทีทนัใด 

  -การเกาทา้ยทอย การเกาทา้ยทอยแสดงความรู้สึกเขินอาย 

  -การยืน่มือออกมาขา้งหนา้พร้อมโบกไปมา หมายถึง การปฏิเสธหรือขอบคุณ 
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  -การช้ีจมูกของตนเองมีความหมายวา่”ตวัฉนัเอง” 

  -การน่ิงเงียบ ส าหรับคนญ่ีปุ่น การน่ิงเงียบไม่ไดห้มายความถึงการไวต้วั หยิง่ หรือ

การเมินเฉย แต่อาจมีความหมายในเชิงตอบรับ ปฏิเสธหรือคดัคา้นได ้เช่น เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ รู้ ไม่รู้ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เป็นตน้ นอกจากน้ี คนญ่ีปุ่นจะน่ิงเงียบเม่ือฟังผูอ่ื้นพูด เพราะการพูดแทรก

แสดงถึงความไม่สุภาพและความกา้วร้าว 

  2. การส่ือสารท่ีตอ้งหา้มในสังคมญ่ีปุ่น 

  -อย่าตั้งค  าถามดว้ยค าว่า “ท าไม” แสดงถึงความกา้วร้าว การไม่อ่อนน้อมถ่อมตน 

และแสดงถึงความไม่ไวว้างใจ 

  -อยา่ถูกเน้ือตอ้งตวัคนญ่ีปุ่นท่ีไม่สนิทดว้ย เพราะจะท าใหเ้ขาอึดอดั การถูกเน้ือตอ้ง

ตวักบัเพศเดียวกนัหรือต่างเพศ จะเกิดข้ึนเม่ือมีความคุน้เคยและสนิทสนมกนั 

  - อยา่ปฏิเสธจนสนิทสนมกบัคนญ่ีปุ่นจนเกินไปในระหวา่งท างาน เพราะคนญ่ีปุ่น

จ าสะรวมกิริยาท่าทางในระหว่างการท างาน หรือขณะท่ีอยู่.ในสถานท่ีราชการ คนญ่ีปุ่นคิดว่าการ

ปฏิบติัตามสบายจนเกินไป แสดงความเป็นเด็กและความไม่น่าเช่ือถือ คนญ่ีปุ่นจึงไม่ค่อยแสดงสี

หนา้และมกัท าหนา้เฉย 

  -หลีกเล่ียงการเล่าเร่ืองขบขนั เพราะเร่ืองขบขนัของแต่ละชาติมีความแตกต่างกนั

ไปตามลกัษณะท่าวฒันธรรมและการด ารงชีวติ เร่ืองขบขนัของคนไทยอาจจะไม่ใช่เร่ืองขบขนัของ

คนญ่ีปุ่นก็ได ้นอกจากน้ีคนญ่ีปุ่นถือวา่เร่ืองขบขนัเก่ียวกบัเร่ืองเพศ เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ 

 2.2.3.5 พฤติกรรมทางสังคมของชาวมุสลิม 

  แมว้า่นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีจ านวนไม่มากเม่ือ

เทียบกบันักท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆ แต่นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความส าคญัมากยิ่ง เพราะได้เดินทางมา

ประเทศไทยเพิ่มข้ึนทุกปี และมีช่วงเวลาพ านกัเฉล่ีย คือ 8-12วนั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 

2540) โดยส่วนใหญ่แลว้ นกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมท่ีเคร่งครัดมกัจะเดินทางท่องเท่ียวกบัชาวมุสลิม

ดว้ยกนัเอง และจะเดินทางท่องเท่ียวในกลุ่มจ านวนคนท่ีไม่มาก นกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมท่ีเดินทาง

เท่ียวกบักลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มากจากเมืองหรือทอ้งถ่ินท่ีมีสังคมและวฒันธรรมท่ี

หลากหลาย สามารถปรับตวัในสถานการณ์และสังคมท่ีแตกต่างกนัได ้อยา่งไรก็ตาม มคัคุเทศกท่ี์น า

นกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมเท่ียวในประเทศไทย ควรศึกษากฎและระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อจะได้

ปฏิบติัตนไม่ขดัต่อความเช่ือและศรัทธาของนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม 
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 ความเช่ือและพฤติกรรมทางสังคมทีน่่าสนใจของชาวมุสลมิ 

 (เชคมูลตะวลัลี อชัชะอีอวี, (2540) ยูซุฟ ก็อุรฎอรี, (2539) นกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมมีความ

เช่ือและพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากนกัท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆดงัน้ี  

  1. ชาวมุสลิมนบัถือพระเจา้องค์เดียว คือ พระอลัเลาะห์(ซ.บ.) และมีศาสดาองค์

สุดทา้ยคือ พระมูฮมัหมดั(ซ.ล.) นอกจากน้ีชาวมุสลิมเช่ือเร่ืองสวรรค ์นรก อวสานของโลก และชีวติ

ในโลกหนา้ ซ่ึงไม่ใช่การกลบัชาติมาเกิด แต่เป็นชีวติใหม่ท่ีนิรันดร์ 

  2. ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะไม่เดินทางถือศีลอด (รอมาดอน) เพราะจะประกอบกิจ

ทางศาสนาเป็นเวลา 1 เดือน ซ่ึงเป็นเดือนท่ีชาวมุสลิมรอคอย เพื่อแสวงหาและขอความเมตตาจาก

พระอลัเลาะห์ (ซ.บ.) เน่ืองจากเดือนถือศีลอดจะหมุนเวียนกนัไปในแต่ละปี ผูป้ระกอบการและ

มคัคุเทศก์จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาปฏิทินชาวมุสลิม เพื่อวางแผนกิจกรรมการเดินทางหรือการท่องเท่ียว

ไม่ตรงกบัเดือนดงักล่าว 

  3. ชาวมุสลิมตอ้งละมาด 5 คร้ังในแต่ละวนั คือ เชา้ กลางวนั บ่าย ค ่า และกลางคืน 

  4. ชาวมุสลิมไม่รับประทานหมู เลือด สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า และสัตวท่ี์น ามาเป็น

อาหารจ าตอ้งน าไปช าแหละจากชาวมุสลิมเท่านั้น 

  5. ชาวมุสลิมท่ีเคร่งครัดจะไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่เสพยาเสพติดและเล่น

การพนนั 

  6. ชาวมุสลิมทกัทายกนัดว้ยการจบัมือ เรียกวา่ “การสลาม” และกล่าวภาษาอาหรับ

ความหมายวา่ “ความสันติสุขจงมีแก่ท่าน”  ซ่ึงผูส้นทนาอีกฝ่ายตอ้งกล่าวประโยคดงักล่าวตอบดว้ย 

2.3 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัหนังสือเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางทูต 
2. หนงัสือเดินทางราชการ 
3. หนงัสือเดินทางขององคก์ารสหประชาชาติ 
4. หนงัสือเดินทางหมู่ 
5. เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

2.3.1 ขั้นตอนและวธีิการปฏิบัติในการตรวจหนังสือเดินทางขาออกประเทศ 

1. ตรวจความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของหนงัสือเดินทาง 
2. ตรวจความถูกตอ้งเรียบร้อยของบตัรขาออกและบตัรข้ึนเคร่ืองบิน 
3. ตรวจสอบบญัชีเฝ้าดู จากระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ประทบั “ขาออก”ในหนงัสือเดินทางบตัรขาออก 
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5. เก็บบตัรขาออกเพื่อนะไปตรวจสอบกบับญัชีคนโดยสาร 
6. มอบหนงัสือเดินทางคืนคนโดยสาร 

2.3.2 ขั้นตอนและวธีิการปฏิบัติในการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าประเทศ 

1. ตรวจหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางว่าถูกตอ้งและมีอายุการใช้
งานหรือไม่ 

2. ตรวจดูบตัรขาเขา้(ตม.6)วา่กรอกขอ้ความครบสมบูรณ์หรือไม่ 
3. ตรวจสอบบญัชีเฝ้าดู จากระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ประทบั “ขาเขา้” ในหนงัสือเดินทางและบตัรขาเขา้ 
5. เก็บบตัรขาเขา้เพื่อน าไปตรวจสอบกบับญัชีคนโดยสาร 
6. มอบหนงัสือเดินทางคืนคนโดยสาร 

2.3.3 วธีิปฏิบัติการตรวจสอบหนังสือเดินทางโดยทัว่ไป 

1. ตรวจหนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
2. ตรวจบญัชีเฝ้าดูโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. ตรวจโรคตอ้งหา้ม 
4. สังเกตพฤติการณ์ของบุคคลท่ีเขา้มา 
5. พิจารณ์ตรวจบุคคลต่างดา้ว ท่ีอาจไม่มีเงินหรือปัจจยัยงัชีพ 

2.3.4 การตรวจคนโดยสารทีเ่ดินทางเข้า-ออก โดยพาหนะทางอากาศ 

1. การตรวจคนโดยสารท่ีถือหนงัสือทางไทย 
2. การตรวจคนต่างดา้วท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรแลว้ 
3. การตรวจคนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
4. การตรวจคนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว 
5. การตรวจคนต่างดา้วท่ีถือ Seaman’s Discharge Book 

2.3.5 มาตรา12 

 มาตราท่ี12 ห้ามมิให้คนต่างด้าว ซ่ึงมีลักษณะอย่างได้อย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ีเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

1. ไม่มีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้งและสมบูรณ์อยู ่หรือไม่
แต่ไม่ไดรั้บการตรวจลงตราในหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เช่นว่านั้ นจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยใน
ต่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศ เวน้แต่กรณีท่ีไม่ตอ้งมีการตรวจลงตราให้เป็นไป 
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ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกระทรวงมีความมีความเพิ่มข้ึนเป็นวรรค 3 
ใน(1)ของมาตรา12 โดยมาตรา3 แห่งพ.ร.บ.(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2523 ดงัต่อไปน้ี “การตรวจลง
ตาม (1) ใหเ้สียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

2. ไม่มีปัจจยัในการยงัชีพ ตามควรแก่กรณีท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร 
3. เขา้มาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเขา้มาเพื่อรับจา้งท างานดว้ยก าลงักายโดยไม่ไดอ้าศยั

วิชาความรู้หรือการฝึกตามวิชาการ หรือเขา้มาเพื่อท างานอ่ืนอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่า
ดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว 

4. วกิลจริตหรือทีโรคอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
5. ยงัมิไดป้ลูกฝีป้องกนัไขท้รพิษ หรือฉีดวคัซีน หรือปฏิบติัการอย่างอ่ืนตามวิชาการแพทย ์

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อตาท่ีกฎหมายบญัญติั และยอมให้แพทยต์รวจคนเขา้เมืองกระท าการ
เช่นวา่นั้น 

6. เคยได้รับโทษจ าคุกหรือค าพิพากษาของศาลไทยหรอค าสั่งท่ีชองด้วยกฎหมาย หรือค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดลหุโทษ หรือความผิดไดท้  า
กระท าโดยประมาทหรือความผดิท่ีไดย้กเวน้ในกฎกระทรวง 

7. มีพฤติการณ์ท่ีหน้าเช่ือว่าบุคลท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือจะก่อให้เกิดเหตุร้ายให้เกิดอนัตราย
ต่อความสงบสุขหรือความปลอดภยัของประชาชนหรือความมัน่คงของราชอาณาจกัรหรือ
บุคคลซ่ึงเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศไดอ้อกหมายจบั 

8. มีพฤติการณ์เป็นท่ีน่าเช่ือวา่เขา้มาเพื่อการคา้ประเวณี การคา้หญิงและเด็ก การคา้ยาเสพติด
ให้โทษการลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอ่ืนๆท่ีขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

9. ไม่มีเงินติดตวัหรือเงินประกนัตรมท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14  
10. รัฐมนตรีไม่อนุญาตเขา้มาในราชอาณาจกัร ตามมาตรา 16  
11. ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอาศัยอยู่ใน

ราชอาณาจักร หรือในต่างประเทศแล้วหรือถูกพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีกลับออกไปนอก
ราชอาณาจกัร โดยรัฐบาลไทยเสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี เวน้แต่รัฐมนตรีไดพ้ิจารณายกเวน้ให้กรณี
พิเศษเฉพาะราย 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

2.4.1 ทีต่ั้ง 

 ประเทศไทยตั้งอยูก่ึ่งกลางของดินแดนภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือเอเชียอาคเนย์

(Southeast Asia)  ชาวตะวนัตกรู้จักในนามคาบสมุทรอินโดจีน( Indo-China peninsula) ตั้ งอยู่

ระหว่างอินเดียและจีน ในสมยัจกัรวรรดินิยม ชาวตะวนัตกต่างเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จาก

เจา้ของทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีชาวยุโปสนใจท่ีส าคญั ได้แก่เคร่ืองเทศ ดีบุก ขา้ว ไมส้ัก 

ยางพารา สมุนไพร นอกจากน้ีภูมิภาคเอเชียอาคเนยย์งัเป็นตลาดการคา้ใหญ่ในยคุนั้นตลอดมาจนถึง

ปัจจุบนั 

1. ท่ีตั้ ง (Location)ท่ีตั้ งของประเทศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับความเจริญ ความ
ปลอดภยัและ 

ในดา้นยุทธศาสตร์คุณค่าและความส าคญัของท่ีตั้งย่อมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาการพิจารณา

ท่ีตั้งของประเทศไทยแยกออกเป็น 2 ดา้น คือ 

1.1 ท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์(Geographic location) ประเทศไทย ตั้ งอู่ในคาบสมุทรอินโดจีน 
บริเวณซีก 

โลกเหนือ ระหวา่งเส้นศูนยสู์ตร(Equator) กบัเส้นทรอปิค ออฟ แคนเซอร์(Tropic of Cancer) ตาม

พิกดัภูมิศาสตร์ดงัน้ี 

-ทิศเหนือ อยู่ท่ีละติจูด 20 องศา 27ลิปดาเหนือ ดินแดนเหนือสุดอยู่ท่ีอ  าเภอแม่สาย

จงัหวดัเชียงราย 

-ทิศตะวนัออก อยู่ท่ีลองจิจูด 105องศา 37ลิปดาตะวนัออก ท่ีอ าเภอพิบูลมงัสาหาร

จงัหวดัอุบลราชธานี 

-ทิศใต ้อยูท่ี่ละติจูด 5 องศา 37 ลิดาเหนือ ท่ีอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

-ทิศตะวนัตก อยู่ท่ีลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวนัออก ท่ีอ าเภอแม่สะเรียงจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

การท่ีประเทศไทยตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นศูนยสู์ตร กบัเส้นทรอปิค ออฟ แคนเซอร์ ท าใหมี้ผลต่อประเทศ

ไทยดงัน้ี 

1. ระยะเวลากลางวนักบักลางคืน เกือบจะเท่ากนัตลอดปี สะดวกต่อการประกอบ
กิจกรรมต่างๆไดต้ามปกติ 

2. จะเห็นดวงตะวนัข้ึนทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตกสม ่าเสมอ ตลอดปี 
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3. การท าตามแผนท่ี ทั้งในดา้นขนาด พื้นท่ี ทิศทาง รูปร่าง จะไม่มีปัญหาเน่ืองจาก
ละติจูดและลองจิจูดบริเวณใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร จะตดัออกเป็นมุมฉาก หรือเกือบเป็น
มุมฉากจึงท าใหม้าตราส่วนใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

4. ไดรั้บความร้อนและแสงสวา่งจากดวงอาทิตยเ์ตม็ตลอดปี 
1.2 ท่ีตั้งสัมพทัธ์(Relative location)หมายถึงท่ีตั้งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยรอบ ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

ประกอบดว้ยสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา  มาเลเซีย 

มีพรมแดนประมาณ 8,000กิโลเมตร แบ่งเป็นพรมแดนทางบก5,300กิโลเมตร และพรมแดนทางน ้า

ประมาณ 2,700กิโลเมตร 

 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใตมี้ความสะดวกในดา้นการคมนาคมขนส่ง เป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น

แหล่งธุรกิจและดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน 

 การท่ีประเทศไทยตั้งอยูใ่จกลางคาบสมุทรอินโดจีน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองและ

วฒันธรรมของประเทศไทยอยา่งยิง่ ในแง่ของเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทาง

บก ทางอากาศ ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เน่ืองจาก ระบบทางหวงเอเชีย (The Asian 

Highways) สายเอ1และสายเอ2ผ่านเข้ามาในประเทศไทยและเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยรอบ ส าหรับการคมนาคมขนส่งทางอากาศนั้นท่าอากาศยานกรุงเทพมีสายการบินระหว่าง

ประเทศจากทุกภูมิภาคทัว่โลก จอดแวะมากกวา่ 50 สายการบิน นบัวา่เป็นสนามบินท่ีมีการจราจร

ทางอากาศคบัคัง่แห่งหน่ึงและทนัสมยัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ถา้ไดพ้ิจารณาในแง่การเมือง การท่ีประเทศไทยมีพรมแดนยาวประมาณ 8,000 กิโลเมตร 

ติดต่อประเทศเพื่อนบา้น 4 ประเทศ แต่ละประเทศรูปแบบการปกครองแตกต่างกนัไปกบัประเทศ

ไทย ยอ่มท าใหเ้กิดผลดีและผลเสียดงัน้ี 

ผลดีคือ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมกลุ่มกนัเป็นสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้ASEAN) โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะร่วมมือกนัในดา้นการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกการจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม การศึกษา การแข่งขนักีฬา

ในภูมิภาค โดยผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาซีเกมส์(SEA GAME)เป็นตน้ 

ผลเสียของการท่ีมีท่ีตั้งอยู่ตรงกลาง ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยประเทศต่างๆ ย่อมไดรั้บผลกระทบ 

เม่ือเกิดการขดัแยง้กนัภายในประเทศนั้นๆ ดงัเช่น เม่ือคร้ังท่ีเกิดสงครามกลางเมืองในกมัพชูาและ 
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ลาว รวมทั้งการปฏิวติัภายในพม่า ท าให้มีการปฏิวติัในพม่า ท าให้มีประชาชนล้ีภยัเขา้มาในพื้น

แผ่นดินไทย การสู้รบตามแนวชายแดน ท าให้เกิดการท าลายชีวิตทรัพยสิ์นของประชาชนคนไทย

ดว้ย รัฐบาลตอ้งเสียงบประมาณเป้ยอยา่งมาก ฉะนั้นท่ีตั้งสัมพทัธ์เชิงการเมืองของประเทศไทยถูก

สถานการณ์บงัคบัท่ีตอ้งเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัปัญหาการเมืองในภูมิภาคอยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียงได ้

2.4.2. ลกัษณะภูมิประเทศ 

 ภาคเหนือ เป็นภาคท่ีประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาซ่ึงประกอบได้ด้วย 9 จังหวดัคือ 

เชียงใหม่เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพนู ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ ์และพะเยา 

ลกัษณะของภาคเหนือ  

 ภูมิประเทศโดยทัว่ไปประกอบดว้ยภูเขาและเทือกเขาสูง ทอดยาวตามแนวเหนือใต ้ขนาด

กบัลองจิจูด แนวเทือกเขาเหล่าน้ีต่อเช่ือโยงมาจากเทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาในแคน้ยนูานทาง

ส่วนใตข้องประเทศจีน สังเกตจากลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาเห็นวา่เคยมีการดนัและ

แทรกตัวของหินหนืด(Magma) ข้ึนมาจากเบ้ืองล่างประกอบกับมีแรงบีบและแรงอัดในแนว

ตะวนัออกกบัตะวนัตก ท าให้ผิวพื้นแผน่ดินโก่งงอ กลายเป็นสันสูงข้ึนมา คือ ภูเขาและเทือกเขาสูง 

บริเวณระหวา่งเทือกเขาเหล่าน้ีมีท่ีราบระหวา่งภูเขา(Intermundane Basin) สันนิษฐานวา่เกิดจากรอย

เล่ือนในยุคเทอร์เทียร่ี(Tertiary Faulting) แผน่ดินท่ีทรุดต ่าลงไปเป็นแอ่งกราเบน(Graven) แบบเรือ

ทอ้งแบน รวมทั้งการสึกกร่อนและผพุงั ดว้ยการกระท าโดยฟิสิกส์และเคมีของบรรยากาศ(Physical 

and Chemical Weathering) ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าว กลายเป็นพื้นท่ีราบระหว่าเทือกเขา เช่น 

บริเวณท่ีราบของจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัล าพูน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีต่อเน่ืองกนั ท่ีราบจงัหวดัล าปาง

และท่ีราบจงัหวดัเชียงราย ท่ีราบจงัหวดัแพร่ และท่ีราบจงัหวดัน่าน ท่ีราบ เหล่าน้ีมีแม่น ้ าสายส าคญั

ท่ีสาขาอยู่บนเทือกเขาสูง ไหลผ่านกลางท่ีราบ เช่น แม่น ้ าปิง วงั ยม น่าน และกก บริเวณท่ีราบด

ดงักล่าวมีความส าคญัทางเกษตร เศรษฐกิจ และการตั้งถ่ินฐานของประชากรในภูมิภาคน้ีเป็นอนัมาก 

 ส าหรับท่ีราบท่ีพบอยู่ระหวา่งเทือกเขา มีก าหนดสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางโดยเฉล่ีย

หรือประมาณดงัน้ี คือ ท่ีราบจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน ความสูงระหวา่ง 270 ถึง 300 เมตร ท่ีราบ

ในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่าง 470 ถึง 500 เมตรท่ีราบในอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ระหว่าง 200 ถึง 300 เมตรท่ีราบในเขตอ าเภอพาน อ าเภอแม่ใจ และอ าเภอพะเยา ใน

จงัหวดัเชียงราย ระหวา่ง 390 ถึง 400 เมตร ท่ีราบลุ่มน ้ าวงั จงัหวดัจ าปางประมาณ 230 เมตร ท่ีราบ

จงัหวดัแพร่ประมาณ 170 เมตร และท่ีราบในเขตอ าเภอท่าวงัผา และอ าเภอปัว จงัหวดัน่านระหวา่ง

280 ถึง 290 เมตร 

 



21 
 

 

ภาคกลาง เป็นภาคท่ีประกอบไปดว้ยท่ีราบลุ่มแม่น ้า ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 จงัหวดั คือ  

สุโขทยั พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่าง

ทอ สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร สมุทรสงครามและนครนายก 

  ส่วนใหญ่ของภูมิประเทศภาคกลาง ประกอบดว้ยท่ีราบซ่ึงเกิดจากการทบัถมของ  

เศษดิน เศษหิน กรวด ทราย และตะกอน ซ่ึงถูกกระแสน ้าพดัพอกพนูข้ึน เป็นเวลานบัไดห้ลายลา้นปี 

จนกลายเป็นพื้นท่ีราบแบน กวา้งขวางออกไปทุกทีปกคลุมอาณาบริเวณตั้งแต่ทางตอนใต้ของ

จังหวดัอุตรดิตถ์ลงไปจนจรด อ่าวไทย นับว่าเป็นพื้นท่ีราบท่ีมีขนาดใหญ่กว่าภูมิภาคอ่ืนของ

ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม เฉพาะบริเวณส่วนนอ้ยของท่ีราบตอนกลาง มีภูเขาลูกโดดๆ ปรากฏอยู่

ประปราย เช่น ในเขตจงัหวดันครสวรรค ์และทางดา้นตะวนัตกของจงัหวดัพิษณุโลก เป็นตน้ ทาง

ธรณวิทยาสันนิษฐานวา่ ภูเขาลูกโดนเหล่าน้ีเคยเป็นเกาะมาก่อน ในขณะท่ีบริเวณท่ีราบน้ีท่ีราบน้ีมี

ลกัษณะเป็นอ่าว และมีน ้ าทะเลเขา้มาถึงในบริเวณจงัหวดัอุตรดิตถ์เม่ือหลายยุคหลายสมยัทางธรณ

วิทยาต่อมาการตกตะกอนในอ่าวมีมากข้ึนและประกอบกบัระดับน ้ าทะเลต ่าลงพร้อมกบัมีการ

ยกระดบัของแผ่นดินตอนน้ีให้สูงข้ึน รวมทั้งการพดัพาตะกอนของบรรดาแม่น ้ าล าธาร ท่ีอยู่ทาง

ตอนเหนือ มาทบัถมมากข้ึนเป็นล าดบั จึงท าให้ฐานภูเขาดงักล่าวมีลกัษณะราบเรียบโดยรอบ อยู่

ท่ามกลางท่ีราบอนักวา้งใหญ่ การยกระดบัของพื้นท่ีราบตอนกลางน้ี  อาจยืนยนัวา่เป็นความจริงได ้

เพราะอ่าวไทยขณะน้ีมีรูปร่างงเป็นรูปส่ีเหล่ียมและโดยเฉพาะกน้อ่าวไทย มีขอบน ้ าทะเลตดักบั

แผน่ดิน เกือบเป็นเส้นตรงขนานกบัแนวละติจูด 

 บริเวณภาคกลางน้ี อาจแยกพิจารณาตามลกัษณะโครงสร้างได ้3 ภาคยอ่ย คือ 

1. ภาคกลางตอนบน ไดแ้ก่ บริเวณตั้งแต่จงัหวดันครสวรรคข้ึ์นไปตอนบนครอบคลุม 
พื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร พิจิตร สุโขทยั  รวมทั้งบางบริเวณทางตอนใต้ของจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

เพชรบูรณ์ ภูมิประเทศโดยทัว่ไปของภาคกลางตอนบนน้ี เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีราบลูกฟูก (Rolling 

Plains)ประมาณ 2/3 ของพื้นท่ีทั้งหมดพื้นท่ีลูกฟูกนั้นเป็นพื้นท่ีซ่ึงเกิดการเซาะของแม่น ้ าปิง แม่น ้ า

ยม แม่น ้ าน่าน และสาขาของแม่น ้ าดงักล่าว รวมทั้งการพดัพาเอาตะกอนจากตอนบนลงมาทบัถม

พอกพูนข้ึนดว้ย ตะกอนพวกน้ีประกอบด้วย เศษหิน กรวด ทราย ท่ีมีทั้งขนาดใหญ่อยู่ตอนกลาง 

และละเอียดกวา่ รวมทั้งดินอยูต่อนบน แต่ตะกอนเม็ดใหญ่ท่ีอยูต่อนล่าง มีความทนทานต่อการสึก

กร่อนมากกวา่ ภูมิประเทศในปัจจุบนัน้ี จึงมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืน  หรือลูกเนิน สลบักนับริเวณท่ีต ่า

ซ่ึงถูกกระแสน ้ าเซาะเป็นร่องลึก จึงดูคล้ายกบัลูกฟูกไปทัว่ทั้งบริเวณ จึงถูกเรียกว่าท่ีราบลูกฟูก

(Rolling or dissected Plain) นอกจากนั้ นการกระท าของแม่น ้ า  ย ังท าให้เกิดท่ีราบขันบันได
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(Terraces) ท่ีราบลุ่มแม่น ้ า หรือท่ีราบน ้ าท่วม(Flood Plain) เช่น ท่ีราบของแม่น ้ าปิง แม่น ้ ายม และ

แม่น ้าน่านเป็นตน้ 

2. ภาคกลางตอนล่าง หรือท่ีราบกรุงเทพฯ หรือท่ีดอนสามเหล่ียมแม่น ้าเจา้พระยา ภูมิ 
ประเทศของภาคกลางตอนล่าง เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้า ซ่ึงแม่ตั้งแต่ตอนใตข้องจงัหวดันครสวรรคล์งไป 

จนจรดอ่าวไทย คุลมพื้นท่ีตั้งแต่ละติจูด 15องศา 15 ลิปดาเหนือลงไป ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนท่ี

แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าท่าจีน แม่น ้ าแม่กลอง และแม่น ้ าบางประกง พดัพามาทบัทมลงไป แม่น ้ าน้ี

เม่ือไหลผ่านบริเวณ ท่ีเป็นท่ีราบ อัตราเร็วของกระแสกน ้ าจะลดลง วตัถุท่ีถูกพดัพามา และ

สารละลายท่ีอยู่กบัน ้ า จะตกตะกอนเพิ่มพูนมากข้ึน และส่วนใหญ่ประกอบดว้ยทรายละเอียด ดิน

เหนียว ดินตะกอนบางส่วนไปตกตะกอนในบริเวณปากแม่น ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปากแม่น ้ า

เจา้พระยา ตกตะกอนท่ีทบัถมห่างจากชายฝ่ังออกไปไม่ต ่ากวา่ 1.5 กิโลเมตรก่อตวัสูงข้ึนจนเป็นสัน

ดอนขวางร่องน ้ า ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทางน ้ าเป็นอยา่งมาก รัฐบาลตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

จ านวนมากในการขุดลอกสันดอนน้ีเกือบทุกปี อย่างไรก็ดี ดินตะกอนบางส่วนท่ีกระแสน ้ าพดัพา

ทบัถมไวใ้นบริเวณทอ้งน ้ าของภาคน้ี มีประโยชน์มากต่อการปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพราะดินแดนท่ีตกตะกอนในทอ้งน ้ า เป็นดินเหนียวสามารถอุม้น ้ าไดดี้ ความหนาของชั้น

ดินตะกอนน้ีในบางบริเวณท่ีมีการขุดเจาะเพื่อส ารวจทางธรณีวิทยา พบวา่มีความหนาเกินกวา่ 120 

เมตรลึกจากระดับน้ีไปเป็นหินดาด(Bedrock) รองรับอยู่ ความสูงของพื้นท่ีราบในภาคน้ีเช่นท่ี

กรุงเทพฯ ประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลางและท่ีจงัหวดัอยธุยา ประมาณ 4 ถึง 5 

เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

3. บริเวณขอบท่ีราบ(Marginal Plain) ประกอบดว้ยภูมิประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบ  
ในบริเวณทางตะวนัตกของจงัหวดัอุทยัธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและนครปฐม กับบริเวณทาง

ตะวนัออกของจงัหวดัสระบุรี ลพบุรี ลกัษณะของภูมิประเทศดงักล่าวเพื่อพิจารณาในแง่ของธรณี

สัณฐานวทิยา แตกต่างจากท่ีราบลุ่มแม่น ้าทั้งน้ีเพราะหินท่ีสึกกร่อนเป็นดิน รวมทั้งกระแสน ้าเป็นตวั

พาหะท่ีพาเอาเศษหิน เศษดินเหล่านั้นมาทบัถมในบริเวณเชิงเขา และส่วนท่ีต่อแนวของท่ีราบลุ่ม

แม่น ้ า เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะการเกิดของท่ีราบ โดยนัยน้ีจึงเห็นว่าแตกต่างกนับริเวณทางดา้น

ตะวนัออกของลพบุรี โดยเฉพาะในเขตอ าเภอโคกส าโรงและล านารายณ์ เป็นท่ีราบสลบัลูกเนินเต้ีย 

บริเวณดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนจากซากหินปูน(ชุดราชบุรี)หินชนวน และหินดินดาน ท าให้ดินมีสีเทา

จนถึงสีด า นอกจากน้ี บางแห่งมีหินอคันีแทรกข้ึนมาเป็นหย่อม กบัมีหินบะซอลท์ และหินแอนดี

ไซด์ปะปนอยู่ด้วย ในหินเหล่าน้ีมกัจะพบแร่เหล็ก เช่น ท่ีเขาทบัควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
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อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัอยุธยา ในปัจจุบนัน้ีพื้นท่ีตามขอบท่ีราบทั้งสองดา้นมีความส าคญัในการปลูก

พืชไร่ เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ออ้ย มนัส าปะหลงั และพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัอยา่งอ่ืนของประเทศดว้ย 

ภาคตะวนัออก เป็นภาคท่ีประกอบดว้ยภูเขา ท่ีราบลูกฟูก และท่ีราบชายฝ่ังทะเล  

ประกอบดว้ยมี7 จงัหวดั คือ ปราจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบุรี และตราด 

ภูมิประเทศภาคตะวนัออก ประกอบดว้ยภูเขา เทือกเขาสูงและท่ีราบแคบทางตอนบน 

และตาม ชายฝ่ังทะเล ส าหรับท่ีราบตอนบน อยูใ่นจงัหวดัปราจีนบุรีซ่ึงเป็นท่ีราบ ระหวา่งเทือกเขา

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กับเทือกเขาของภาคน้ีเดิมเทือกเขาทั้งสอง อาจติดต่อเป็นเทือก

เดียวกนั แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา จึงท าให้แผน่ดินยุบลงเกิดท่ีราบแคบระหว่าง

เทือกเขาข้ึน เรียกวา่ฉนวนไทย(Thai Corridor) ติดต่อท่ีราบของประเทศกมัพชูา 

 เทือกเขาสูงในภาคตะวนัออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เทือกเขาจนัทบุรี ซ่ึงเป็นเทือกเขาหินแกรนิต ท่ี

มีความแข็งแกร่ง มียอดสูงโดยเฉพาะ คือ ยอดเขาสอยดาวเหนือและสอยดาวใตซ่ึ้งประมาณ 1,586 

เมตร และ1,633เมตร ตามล าดับ ยอดเขาสูงทั้งสองน้ีเป็นหมายเด่นท่ีอาจเห็นได้จากระยะไกล 

นอกจากน้ีไดแ้ก่ เทือกเขาบรรทดั ซ่ึงใช้เป็นพรมแดนประเทศไทยกบักมัพูชา ทางดา้นตะวนัออก

ภูมิภาคน้ี 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคท่ีประกอบด้วยท่ีราบสูง มีทั้ งหมด 19 จังหวดั คือ 

หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชยัภูมิ ยโสธร 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองบวัล าภู อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ บึงกาฬ และ

มุกดาหาร จะมีภูมิประเทศแตกต่างกบัภาคเหนือ และภาคกลางอยา่งเห็นไดช้ดั ทั้งน้ีเพราะแผ่นดิน

ของภาคน้ีถูกยกให้สูงข้ึนทั้งสองดา้น คือ ทางดา้นตะวนัตกและดา้นใต ้ท าให้พื้นท่ีตะแคงลาดเอียง

ไปทางตะวนัออกตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์1และติดต่อยาวลงไปทางใตเ้ป็นเทือกเขาดงพญาเยน็ 

ขอบของพื้นท่ีซ่ึงชันมาก หันไปทางตะวนัตกติดกบับริเวณท่ีราบตอนกลาง มีความสูงโดยเฉล่ีย

ประมาณ 120 ถึง 200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

 ภูมิประเทศทางส่วนใต ้คือตามแนวเทือกเขาสันก าแพง และเทือกเขขาดงรักเกิดจากการยก

ของ แผ่นดินสูงข้ึนเช่นเดียวกับภาคตะวนัตก โดยมีขอบท่ีสูงชันหันไปด้านกัมพูชาและพื้นท่ี

ตอนบนในเขตประเทศไทยลาดเอียงไปทางเหนือ ความสูงของขอบชนัทางดา้นกมัพูชานั้น สูงจาก

พื้นระดบัน ้ าทะเล โดยเฉล่ียประมาณ 400 เมตร แต่ยอดเขาบางแห่งท่ีเป็นยอดสูงเด่น อาจสูงถึง 700 

เมตร  

 บริเวณทางตอนกลางของภาคน้ี มีลกัษณะเป็นแอ่งคลา้ยกระทะ และส่วนท่ีต ่ามากอยูใ่นลุ่ม

แม่น ้ าแม่ชี  และแม่น ้ ามูล ทั้งน้ีเพราะเทือกเขาภูพานซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัออกแยงเหนือทอดตวัยาว
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ตั้งแต่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ส่วนบริเวณทางตอนบนเป็นท่ีราบลาดเอียง

ไปสู่แม่น ้าโขง และมีพื้นท่ีเป็นแอ่งต ่า ท่ีหนองหาริมแม่น ้าโขงนัน่เอง 

 โครงสร้างทางธรรวิทยาโดยทัว่ไปของภาคน้ี ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหินชั้นซ่ึงมีหินทราย

และเกลือหินแทรกอยู ่จากการส ารวนพบวา่ บางแห่งชั้นเกลือมีความหนากลายร้อยเมตร หินดาน

(Bed rock) ซ่ึงเป็นหินทรายเหล่าน้ี เม่ือสึกกร่อนสลายตวัลงไปจะกลายเป็นหินทรายขาดความ

สมบูรณ์และไม่เก็บน ้ า ท าให้เกษตรท่ีอาศยัพื้นท่ีทางการเพาะปลูกตอ้งประสบปัญหาแห้งอยู่เสมอ 

ทั้งท่ีบริเวณของภูมิภาคน้ี มีปริมาณฝนตกมากกวา่ตอนภาคกลางของประเทศ 

 ภาคตะวนัตก เป็นภาคท่ีประกอบด้วยภูเขา เทือกเขาสูง และหุบเขาแคบ ประกอบดว้ย 5 

จงัหวดั คือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ยภูเขาและเทือกเขาสูง 

ต่อจากเทือกเขาทางภาคเหนือ ซ่ึงเป็นแนวยาวทอดลงไปทางใต้ บางส่วนของเทือกเขาน้ีเป็นเส้น

พรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสหภาพพม่า ภูเขา และเทือกเขาสูงภาคน้ี ไดแ้ก่ เทือกเขาถนน

ธงชยั ซ่ึงเป็นแนวยาว ตั้งแต่ภาคเหนือลงไปถึงด่านพระเจดียส์ามองค ์ประมาณละติจูด 15 องศา18 ลิปดา

เหนือ ถดัจากน้ี ไดแ้ก่ เทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงทอดยาวไปทางใต ้ตามพรมแดนระหว่างประเทศไทยด้วย

หินชุดกาญจนบุรี ชุดราชบุรี และชุดแก่งกระจาน บางแห่งมีหินอคันีซ่ึงเป็นจ าพวกแกรนิตแทรกข้ึนมา 

มีปรากฏอยูท่ ั้งในเทือกเขาถนนธงชยั และเทือกเขาตะนาวศรี 

 ความแตกต่างของภูมิประเทศในภาคเหนือ ทั้งๆท่ีทั้งสองภาคมีเทือกเขาดว้ยกนั คือ ภาคน้ีไม่มี

ท่ีราบระหว่างหุบเขาท่ีกวา้งขวาง หรือมีขนาดใหญ่เหมือนอย่างภาคเหนือท่ีมีอยู่ เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า

ขนาดแคบ เช่น ท่ีราบลุ่มน ้าแม่กลอง ในอ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี สภาพภูมิประเทศอยา่งอ่ืนใน

บางบริเวณแตกต่างจากภาคเหนือ เช่น ส่วนท่ีแม่น ้ าแควน้อยไหลผ่าน บางแห่งเป็นหุบเขาลึก และมี

ความลาดชนัมาก ท าใหมี้น ้าตกสวยงามตามร่องธารน ้ าหลายแห่ง นอกจากน้ีภูมิประเทศท่ีถูกกดัเซาะจน 

สึกกร่อน จนกลายเป็นภูเขาโดด(Isenberg) มีอยูท่ ัว่ไปบริเวณท่ีราบเชิงเขา ประกอบดว้ยเศษหิน และเศษ

ดินท่ีน ้ าพดัมาจากท่ีสูงทบัถมไว ้ล าธารขนาดสั้ นหลายสายทางดา้นตะวนัออกของเทือกเขาธงชัยและ

เทือกเขาตะนาวศรี ท่ีราบเชิงเขา และท่ีราบดงักล่าวมีดินท่ีค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการปลุก

พืชไร่หลายชนิด เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ละหุ่งและพืชอย่างอ่ืนท่ีมีความส าคญัทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

 นอกจากหินแกรนิต ท่ีดันแทรกข้ึนมาท าให้เกิดแร่ท่ีมีค่าหลายชนิด เช่น ดีบุก ฟลูออไรท์ 

ทองแดง ตะกัว่ เหล็ก ซ่ึงเป็นแร่โลหะแลว้ ยงัมีหินบะซอลท์ไหลออกมาเป็นหย่อมทางทางตอนเหนือ

ของอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี บริเวณน้ีมีการขดุพลอยและทบัทิมจ าหน่ายมีช่ือเสียงบริเวณหน่ึง 
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 แม่น ้ าสายส าคญัท่ีมีตน้น ้ าอยูใ่นเทือกเขาของเขตน้ี ไดแ้ก่ แม่น ้ าเมย ซ่ึงมีตนน ้ าอยูท่างตอนใต้

ของเทือกเขาถนนธงชยั แม่น ้ าไหลวกข้ึนไปทางเหนือ แลว้ลงสู่แม่น ้ าสาละวิน และอีกสองสายได้แก่ 

แม่น ้ าแควนอ้ย และแม่น ้ าแควใหญ่ ซ่ึงไหลอยูท่างดา้นตะวนัออกของเทือกเขาตะนาวศรี ทั้งสองสายน้ี

ไหลเขา้รวมกนัในตอนล่างกลายเป็นแม่น ้ าแม่กลอง นอกนั้นเป็นแม่น ้ าขนาดสั้ น เช่น แม่น ้ าเพชรบุรี 

และแม่น ้าปราณบุรีเป็นตน้ 

ภาคใต ้ประกอบดว้ย 14 จงัหวดั คือ ชุมพร ระนอง พงังา กระบ่ี ตรัง ภูเก็ต สตูล สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา เป็นภาคท่ีประกอบด้วยเทือกเขาเป็นสันอยู่

ตอนกลาง และพื้นท่ีลาดลงสู่ฝ่ังทะเลทั้งสองดา้น ทางดา้นตะวนัออกคือจงัหวดั ทะเลของอ่าวไทย ทาง

ตะวนัตก คือ ทะเลอนัดามนัมีเทือกเขาภูเก็ต ทอดยาวตั้งแต่จงัหวดัชุมพรจนถึงพงังา ถดัจากนั้นเป็นภูเขา

หินปูนเต้ียๆเทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นแนวต่อจากเทือกเขาภูเก็ต ทอดจากตอนใต้ของจงัหวดั

สุราษฏร์ธานีผา่นจงัหวดั กระบ่ี นครศรีธรรมราช จนถึงจงัหวดัสตูล เทือกเขาทั้งสองมีแนวยาวขนาดกบั

ลองจิจูด คลา้ยแกนกลางของภาคใต ้ท าให้ภูมิประเทศประกอบดว้ยเทือกเขาเป็นสันอยู่ตอนกลาง แลว้

พื้นท่ีลาดลงสู่ฝ่ังทะเลทั้ งสองด้าน ทางตอนใต้สุดของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนว

ตะวนัออกสู่ตะวนัตก บางส่วนของเทือกเขาน้ีเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซีย 

ตามบริเวณชายฝ่ังทะเลของทั้งสองดา้น มีท่ีราบแคบโดยทัว่ไป แต่ทางดา้นตะวนัออกมีท่ีราบกวา้งกว่า

และใหญ่กวา่ 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เป็นกระบวนการด าเนินการอยา่งมีระบบในการใชท้รัพยากรธรรมชาติสนองความตอ้งการของ

มนุษย ์โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมีทรัพยากรใชใ้นอนาคตตลอดไป 

2.5.1แนวคิดในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นนิเวศน์พฒันาปฏิบติั(Eco development in  
Action) คือ เปิดโอกาสให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ โดยไม่ท าให้คุณค่าทางนิเวศวิทยาเสียไป โดย
ค านึงถึงสมรรถนะการรองรับไดข้องระบบ ท่ีท าใหธ้รรมชาติสามารถฟ้ืนสภาพเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นทั้งหลกัการและแผนปฏิบติังานท่ีใช ้

ในการด าเนินงาน 

 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นขบวนการน าหลกัอนุรักษว์ทิยาไปสู่ 
การปฏิบติัโดยมีแผนการใชแ้ละด าเนินการต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีขั้นตอนและมีกลไกควบคุม 

 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นการใชท้รัพยากรภายในระบบส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัอนุรักษ ์
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วิทยาท าให้มีทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพียงพอและเหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ในเวลาท่ีตอ้งการไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มถา้หลีกเล่ียงไม่ได ้ก็ยอมให้เกิดไดน้อ้ยท่ีสุดตามสมรรถนะการ

รองรับได้ของระบบ อันจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษในส่ิงแวดล้อมหรือขัดขวางการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกระบวนการ คือ ตอ้งมีกลไก 
ส่ิงแวดลอ้มควบคุม และมีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งมีแบบแผน 

 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นแผนการด าเนินงานทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึง 
การก าหนดแผนจะตอ้งควบคลุมนโยบาย มาตรการแผนงาน และโครงการ หรือแผนปฏิบติั(Action plan)ท่ีมี

ขั้นตอนและกลไกควบคุมใหแ้ผนงานด าเนินไปได ้

2.5.2  หลกัการใช้ทรัพยากรในระบบส่ิงแวดล้อม 

 การจดัการทรัพยากรภายในระบบหน่ึงๆนั้นจ าเป็นจะตอ้งทราบว่าในระบบนั้น  ๆมีองค์ประกอบ

อะไรบา้ง แต่ละอยา่งมีมากนอ้ย และพฤติกรรมอยา่งไรรวมทั้งตอ้งมีความเก่ียวพนักบัส่ิงแวดลอ้อ่ืนหรือไม่ 

โดยเนน้หลกัสมดุลของระบบส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ เช่น ชนิด ปริมาณ สัดส่วนการกระจายของผูผ้ลิต 

ผูบ้ริโภค ผูย้่อยสลาย และส่ิงสนับสนุนภายในระบบอย่างไร ควรใช้อะไรก่อนหลงั มีของเสียออกจาก

ขบวนการหรือไม่ ท าอยา่งไรจึงจะท าใหร้ะบบนั้นอยูไ่ด ้

2.5.3 หลกัการใช้ทรัพยากรนอนระบบส่ิงแวดล้อม 

 ทรัพยากรนอกระบบแมมิ้ไดถู้กน ามาใช้ภายในระบบหรือน าทรัพยากรธรรมชาติจากระบบมาใช้

หรือมิเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรภายในระบบเลย อาจเกิดปัญหาผลกระทบต่อระบบได ้เช่นมลพิษท่ีเกิดจากการ

ร่ัวไหลของสารพิษ การสงครามในประเทศเพื่อนบา้น การเพิ่มลดของค่าเงินสกุลต่างๆ การจดัการจ าเป็น

จะตอ้งขจดัส่ิงมีพิษจากภายนอกไม่ให้เขา้ไปสู่ระบบได ้โดยใชค้วามรู้และการวางแผน และการจดัระเบียบ

ของระบบ 

2.5.4  หลกัการจัดกลุ่มทรัพยากรใช้แล้วไม่หมดส้ิน 

 ป้องกนัการปนเป้ือนสารมลพิษ อนัจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์จาก 
ทรัพยากรกลุ่มน้ี 

 ควบคุมแหล่งมลพิษ 

 เลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 พฒันาความรู้ความเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2.5.5 หลกัการจัดกลุ่มทรัพยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป 

 ใชต้ามความจ าเป็น และสมเหตุสมผล 
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 เลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชข้บวนการผลิตและการใชป้ระโยชน์ ใหมี้การสูญเสีย 
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 

 ตอ้งพฒันาน าของเสียมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 
- Reuse 

- Repair 

- Recycle 

- Recovery 

2.5.6 หลกัการจัดการกลุ่มทรัพยากรทีส่ร้างทดแทนได้ 

 จดัระบบนิเวศใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุลตามธรรมชาติ มีองคป์ระกอบเหมาะสมกบั 
ความสามารถรองรับไดข้องระบบ(Carrying capacity) ไม่ท าใหดุ้ลยภาพภายในผดิไปจากธรรมชาติ 

 เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตตอบสนองมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื ตอ้งใชเ้ฉพาะส่วนท่ีเพิ่มพนู 
(Increment) และเก็บเก่ียวผลผลิตเฉพาะท่ีโตเตม็วยั หรืออตัราความเจริญเป็นสูญ 

 ตอ้งใชห้ลกันิเวศพฒันา โดยน าหลกัอนุรักษว์ทิยามาใชร่้วมกบัหลกันิเวศวทิยา โดย 
ใชต้ามความเหมาะสม  ประหยดั ปรับปรุงซ่อมแซม และฟ้ืนสภาพส่วนท่ีเส่ือมโทรมใหดี้ก่อนน ามาใช ้

 พฒันาใหS้tockของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มมีศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตหรือส่วน 
เพิ่มพนูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันาการผลิตทรัพยากรท่ีทดแทนไดไ้ม่ให ้
เกิดมลพิษอนัมีผลกระทบต่อทรัพยากรและมนุษย ์

2.5.7  ลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ส่วนเก็บตุนของทรัพยากร(Stock)คือส่วนของทรัพยากรท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ 
ได ้แต่ยงัเก็บไวใ้นสภาพธรรมชาติ 

 ส่วนส ารองของธรรมชาติ(Reserve)  คือส่วนของทรัพยากรท่ีมนุษยส์ามารถน ามาใช ้
ประโยชน์ในทนัทีท่ีตอ้งการเพราะมีการส ารวจแหล่งปริมาณท่ีแน่ชดัรวมถึงแร่ท่ีขุด หรือซุงท่ีตดัรวมไวแ้ลว้ 

 ส่วนของทรัพยากร(Resources) คือการน าส่วนท่ีเก็บตุนและส่วนส ารองมาใช ้
ประโยชนใ์นการด ารงชีวติชีวติในลกัษณะต่าง  ๆ

2.5.8 การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์ตาอมหาชนมากท่ีสุด ใช้ไดย้าวนานท่ีสุดเกิดการสูญเปล่านั้นท่ีสุดใช้

ถูกตอ้งตามกาลเทศะ(Time and Space) 
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2.5.9 หลกัการบริหารและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 การส ารวจตรวจหา(Survey and Identify) 

 การใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด(Wise Use) 

 การใชท้รัพยากรท่ีมีคุณภาพรอง (Avoidance of the best) 

 การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร(Improvement) 

 การน าทรัพยากรอ่ืนมาใชท้ดแทน(Substitution) 

 การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่(Recycle) 

2.5.10 มาตรการทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การใหค้วามรู้(Knowledge) 

 การหาแนวร่วม(Cooperation and Social Responsibility) 

 การสร้างจิตส านึก(Awareness) 

 มาตรการทางกฎหมาย(Law) 
 

2.6 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด 

 ความหมายของการตลาด 

นกัวชิาการและนกัการตลาดไดใ้หค้วามหมายของการตลาดการท่องเท่ียว (Marketing of 

Tourism) ไวด้งัน้ี 

วนิิจ วีรยางกรู (2532) ไดใ้ห้ความหมายการตลาดท่องเท่ียววา่ “ปรัชญาทางการจดัการท่ี

มุ่งเนน้น าไปสู่ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวโดยอาศยัการวจิยัการตลาดการพยากรณ์ การคดัเลือก

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีก าลงัอยูใ่นความตอ้งการ เพื่อให้ธุรกิจไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการเสนอ

บริการแก่นกัท่องเท่ียวตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว”้ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2543) ไดใ้หค้วามหมายตอ้งการตลาดท่องเท่ียววา่ “เป็นการด าเนิน

กิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ใหท้ราบวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายตอ้งการสินคา้ และบริการทางการ

ท่องเท่ียวอะไรและเม่ือไร แลว้จะใชส่้วนผสมทางการตลาดท่องเท่ียว ในการตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุ่มนั้นใหไ้ดรั้บความพอใจ และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  ท่ีส าคญั 

มีอยู ่3 ประการ คือ เพื่อสร้างลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้และตอ้งสร้างรายไดห้รือก าไรใหก้บัองคก์รหรือ

ธุรกิจท่องเท่ียว” 

ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ (2529) ไดใ้หค้วามหมายการตลาดท่องเท่ียววา่ “เป็นการศึกษา

องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว เพื่อใชก้  าหนดลู่ทางในการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียว และ
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ส่งเสริมใหเ้กิดนกัท่องเท่ียว โดยมีองคป์ระกอบส าคญัคือ อุปสงคท์างการท่องเท่ียว (Tourism 

Demand) และอุปทานทางการท่องเท่ียว(Tourism Supply)” 

องคก์ารท่องเท่ียวแห่งโลก (World Tourism Organization) ไดใ้หค้วามหมายการตลาด

ท่องเท่ียววา่ “ปรัชญาของการจดัการเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยมีการวจิยั 

การพยากรณ์ และการเลือกสรรผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัการตลาด โดยบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร” (Coltman , M. 1989) 

Middleton V. (1990) ไดใ้หค้วามหมายการตลาดท่องเท่ียววา่ “เป็นการศึกษาความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียว และการจดัองคป์ระกอบท่ีส าคญั ของส่วนประสมการตลาด เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการเช่ือมโยงใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกนั” 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว(Promotion of Tourism) เป็น

ส่วนผสมทางตลาดท่องเท่ียวท่ีส าคญั และนกัวชิาการส่วนใหญ่ก็มกัใชส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หรือ 4P’s ซ่ึงประกอบด้วย สินค้าและบริการ ด้านราคาด้านช่องทางการจดัจาหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงองค์ประกอบต่าง ๆ  เหล่าน้ี จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูจ้ดัการดา้นการ

บริการก็เป็นได ้

1. สินคา้หรือบริการ (Products Element) เราตอ้งเลือกคุณภาพของผลิตภณัฑห์ลกั รวมถึงการ 
บริการท่ีสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ และสามารถแข่งกบัคู่แข่งขนัได ้

2. สถานท่ี (Place) ตามหลกัการของการจดัส่งสินคา้ถึงลูกคา้นั้น ส่วนใหญ่มกัจะเก่ียวขอ้ง 
กบัเร่ืองของสถานท่ีและเวลา ซ่ึงการท่ีจะสามารถกระจายสินคา้ให้ไปถึงลูกคา้นั้นเราจ าเป็นตอ้งท าการวาง
หลกัการของการบริการก่อน การบริการดา้นขอ้มูล และการให้ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ตจะทาให้เกิดการลด
ช่องวา่งในการติดต่อกบัลูกคา้ได ้การยนืยนัการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้นั้นจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกคา้ได ้ซ่ึงทั้งน้ีจะเป็นผลดีแก่องคก์ร เน่ืองจากลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บสินคา้ตามก าหนดเวลาและตรงเวลา 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีนกัการตลาดคนไหนท่ีจะละเลยการส่งเสริม 
การตลาด  เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้ท าการซ้ือสินคา้ไดซ่ึ้งนบัว่า

เป็นขอ้ดีท่ีองค์กรต่าง ๆ นั้นมกัจะท าการส่งเสริมการตลาดไปยงัลูกคา้ ไม่ว่าจะผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทยุ 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบรชวัร์ และอินเตอร์เน็ต 

4. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีทั้งองคก์รและลูกคา้ต่างใหค้วามส าคญั ซ่ึงทางองคก์รเองก็ตอ้ง 
ท าให้ตน้ทุนในการผลิตต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาได ้และทางดา้นลูกคา้เองนั้น ก็ตอ้งการท่ีจะซ้ือในราคาท่ีถูก
เช่นเดียวกนั บางคร้ังองคก์รอาจจะตอ้งเพิ่มรายไดโ้ดยอาจจะมีการสร้างลูกคา้ท่ีเป็นการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
หรือไม่วา่จะเป็นการใหส่้วนลดราคา 
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 โคเลอร์ อามสตรอง (Kotler & Armstrong 2006 อา้งถึงใน สุรสิฐ อินตะ๊, 2551)กล่าววา่กรอบความคิด

เก่ียวกบั 4Ps ก าหนดไวว้า่ นกัการตลาดจะตอ้งท าการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และลกัษณะเฉพาะตวัของ

มนั ท าการก าหนดราคาตดัสินใจวา่ จะจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตนอยา่งไรและเลือกวธีิการส่งเสริมการขาย

นกัวเิคราะห์บางรายรู้สึกวา่ หลกั 4Ps มองขา้ม หรือใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมบางอยา่งนอ้ยเกินไป 

 แนวคิดทางการตลาดเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีควรเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดวิธี

ทางการตลาดโดยแนวคิดท่ีรู้จกักนัแพร่หลายและน ามาใชใ้นดา้นธุรกิจคือ 4Ps ในการก าหนดส่วนประสม

ทางการตลาดนั้น องค์การตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยทัว่ไปแล้วนิยม

เรียกว่าเคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย 

(Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 2.6.1 ผลติภัณฑ์ (Product) 

สุรสิฐ อินต๊ะ (2551) กล่าวไวว้า่ ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง “ส่ิงใด  ๆท่ีน าเสนอเพื่อตอบสนอง

ความจ าเป็นหรือความตอ้งการของตลาดให้ไดรั้บความพึงพอใจ” ดงันั้นจากความหมายน้ี “ผลิตภณัฑ์” จึงมี

ความหมายท่ีกวา้งครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของตลาด

หรือผูบ้ริโภคได ้

2.6.2 ราคา (Price) 

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551) กล่าวไวว้า่ ความหมายของราคา คือ อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ระหวา่ง

กนัในตลาด โดยใชเ้งินเป็นส่ือกลาง ในปัจจุบนัราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารงานการตลาด

อย่างมาก ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาดจะต้องก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ต่าง  ๆอาทิ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจพฤติกรรมและกรอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ระดบั

ความรุนแรงของการแข่งขนัในตลาดความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ  รวมถึงการประยกุต์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบักฎเกณฑ์ของอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) มาเป็นองคป์ระกอบการ

ตดัสินใจก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีระดบัราคาท่ีเป็นท่ีน่าพอใจขององคก์าร คือ สามารถ

ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถหรือกาลงัซ้ือของผูบ้ริโภคใน

ตลาด 

2.6.3การจัดจ าหน่าย (Place) 

สุรสิฐ อินต๊ะ (2551) กล่าวไวว้่า ความหมายของการจดัจ าหน่าย (Distribution)คือ กระบวนการ

เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชซ่ึ้งอาจจะมีหลายขั้นตอนมีส่วนร่วมจากหลายบริษทั 

ดงันั้น การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ยโครงสร้างของช่องทาง (สถาบนัและกิจกรรม) ท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ย

สินคา้และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 
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 2.6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551) กล่าวไวว้า่ ความหมายของการส่งเสริมการตลาด คือวธีิการติดต่อบอกข่าวสาร

เด่ียวกบัสินคา้ให้ผูบ้ริโภคทราบรวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีไปกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ืออยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ 

การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือข่าวสารในลกัษณะบอกกล่าวเชิญชวนผูบ้ริโภค โดยผา่นส่ือมวลชนต่าง 

 ๆในลกัษณะของการจ่ายเงินซ้ือสินคา้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการโฆษณา มีดงัน้ี 

 แผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ 

 หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

 โทรทศัน์ วทิย ุโรงภาพยนตร์ 

 โฆษณากลางแจง้ 

 โฆษณาเคล่ือนท่ี: รถประจาทาง เคร่ืองบิน รถไฟ ฯลฯ 

 ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) 
ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอส่ิงซ่ึงสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท าใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละอยูร่อดได ้อาจรวมถึง

สามารถขยายขนาดกิจการไดใ้นอนาคต โคเลอร์ (Kotler, 2003, p. 449 อา้งถึงใน ธีราภสั อ่วมอ่ิมคา, 2551 ) 

ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ 

บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์(Utility) มีค่า (Value) ในสายตา

ของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนมาถดั 
จาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value)ผลิตภณัฑ์กบั

ราคา (Price) ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการ 
ท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงและเลือกใช้บริการได ้ซ่ึงมกัจะท าโดยผ่านตวักลางต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในตลาด เช่น 

บริษทัน าเท่ียว (Tour Operator) และบริษทัตวัแทนท่องเท่ียว (Tour Agent) ต่าง ๆ โดยช่องทางการจดัจ าหน่าย

ต่าง ๆ  เหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นเพียงช่องทางในการขายสินคา้ หรือบริการเท่านั้น แต่ยงัเป็นช่องทางในการกระจาย

ขอ้มูลข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การจอง และการช าระเงินอีกดว้ย 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อและ 
ผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขาย ท าการขาย(Personal 

Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non - Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย

ประการ ซ่ึงอาจใช้เคร่ืองมือการส่ือสารแบบประสมประสานกนั(Integrated Marketing Communication) โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

5. บุคลากร (People) หรือ พนกังาน (Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการเลือก (Selection)การ 
ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่

แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีท่ีสามารถตอบสนองลูกค้ามีความคิดริเร่ิม มี

ความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั บุคลากรหรือพนกังานถือไดว้่าเป็น

สินทรัพยท่ี์มีคุณค่ามากท่ีสุดในธุรกิจบริการ ผูบ้ริหารองค์กรท่ีเป็นธุรกิจบริการมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งบริหาร

บุคลากรเหล่าน้ีใหเ้ป็นส่ิงท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ 

6. กระบวนการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและ 
ประทบัใจ (Consumer Satisfaction) ในองค์กรธุรกิจดา้นบริการ กระบวนการในการให้บริการมีความส าคญั

เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีลูกคา้มีส่วนร่วมในการผลิตบริการนั้นดว้ยกระบวนการดา้นการ

บริการจึงตอ้งไดรั้บการออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อให้พนกังานท างานอย่างสะดวก ลดความผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดใ้นกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

7. การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้างรูปแบบการใหบ้ริ- 
การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer - Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ด้วยลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ได้ของการบริการจึงท าให้ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ ไม่

สามารถประเมินการบริการได้จนกว่าจะได้รับการบริการนั้นซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงในการท่ีลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือบริการหรือไม่ ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการวางแผนการตลาด คือ การลดความเส่ียงท่ีลูกคา้จะ
ตดัสินใจไม่ซ้ือบริการ โดยการออกแบบลกัษณะทางกายภาพต่าง ๆ  เพื่อให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจ ซ่ึงสามารถ
ท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น แผน่ผบัท่ีแสดงรูปภาพ ใหเ้ห็นถึงบริการต่าง ๆ  ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ เคร่ืองแบบพนกังาน 
ท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งเหมาะสม และอาคารสถานท่ีท่ีไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 
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ตารางท่ี 2.6  เปรียบเทียบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ส่วนประสม 

การตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7Ps) และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาด (Marketing 
Mix) หรือ 4P’ 

ส่ วนประสมก า รตล าดบ ริก า ร  (Service 
Marketing Mix หรือ 7Ps) 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการ
ตดัสินใจ 

เคร่ืองมือทางการตลาด 
4ประการ(Kotler and 
Armstrong (2006, p. 
44)อา้งถึงใน สุรสิฐ 
อินตะ๊, 2551 หนา้26)
ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ์(Product) 
ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) 

(Kotler, 2003, p. 449 อ้างถึงใน ธีราภัส อ่วม
อ่ิมคา,2551 หน้า 9 และ  Kotler, 2000 อ้างถึง
ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลกัษิตานนท์ และ 
ศุภร เสรีรัตน์, 2541 อา้งถึงใน วิสูตร บวัชุม , 
2551 หนา้ 14) ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. บุคลากร (People) หรือ พนกังาน 
(Employees) 
6. กระบวนการ (Process) 
7. การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

การตัดสินใจถือว่า
เป็นเ ร่ืองท่ีส าคัญ ท่ี
มนุษยทุ์กคนจะตอ้ง 
เผชิญ และปฏิบัติอยู่
เป็นประจ า เน่ืองจาก
การตดัสินใจจะท าให้
มนุษย์เลือก และได้
ส่ิ ง ต่ า ง  ๆ  ท่ี คิ ด ว่ า
เหมาะสมกับตนเอง
มากท่ีสุด 

 

2.7 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบักลยุทธ์การจัดน าเทีย่ว 

 รูปแบบการจดัน าเท่ียวในปัจจุบนัจะมีความแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก  การมีค่านิยมในการ

เดินทางท่ีเปล่ียนไปของนกัท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการมีระบบขอ้มูลข่าวสาร 

การคมนาคมท่ีสะดวก ประกอบกบัผูผ้ลิตสินคา้บริการท่ีเก่ียวขอ้งมีความสามารถผลิตสินคา้บริการ รายการ

น าเท่ียวไดน่้าดึงดูดใจ มีความสวยงาม สะดวกสบายรวมไปถึงการท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนุนในการลงทุน

เร่ืองของโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีท าให้รูปแบบการท่องเท่ียวนับวนัจะยิ่งมีความส าคญัและ

เปล่ียนแปลงไปในลกัษณะต่าง  ๆท่ีแปลกใหม่เพื่อเป็นจุดขายท่ีน่าดึงดูดใจมากข้ึน ซ่ึงกลวิธีการจดัน าเท่ียว

ของแต่ละบริษทั จะมีความแตกต่างกนัตามนโยบายแนวปฏิบติั ตามก าลงัความสามารถและตามวตัถุประสงค์

ของแต่ละบริษทับางบริษทัก็พยายามเนน้ขายจุดขายเดิม  บางบริษทัก็พยายามบุกเบิกเส้นทางรายการน าเท่ียว

ใหม่อยู่ตลอดเวลา บางบริษทัก็เปล่ียนเป้าหมายเปล่ียนจุดขายหรือกลยุทธ์ โดยเน้นกระแสการท่องเท่ียวท่ี
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ไดรั้บความนิยม อนัเน่ืองมาจากการเล็งเห็นอนาคตท่ีดีกวา่  โดยต่อไปน้ีจะกล่าวถึงกลยุทธ์ในภาพรวมของ

การจดัน าเท่ียว ประเภทหลกัๆดงัน้ี 

2.7.1 กลยุทธ์การจัดน าเทีย่วในประเทศ(Strategy of Domestic Tour) 

 บริษทัน าเท่ียวท่ีจะด าเนินการจดัน าเท่ียวโดยน านักท่องเท่ียวไทย และชาวต่างประเทศท่ีมีถ่ิน

พ านกัในประเทศไทยเดินทางในประเทศไทย ผูจ้ดัควรค านึงถึงขอ้มูลในการประกอบการพิจารณาการจดัน า

เท่ียว(ไกรสีห์ ชาญณรงค,์ 2534)ดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงคข์องบริษทั การจดัน าเท่ียวของบริษทัควรมีจุดเนน้ในการจดัน าเท่ียว  
ลกัษณะใดบา้ง เพื่อจะไดห้ากลุ่มเป้าหมายภายในประเทศไดถู้กตอ้ง จะเนน้ทวัร์เทศกาล เนน้กรุ๊ปสัมมนาดู

งาน เนน้ทวัร์ตลาดบน ทวัร์จีนหรือทวัร์AEC เป็นตน้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ตอ้งพิจารณาถึงบุคคลท่ีสามารถท่องเท่ียวไดว้า่เป็นบุคคลใด มี 
อาชีพอะไร ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ตอ้งตรวจสอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ว่า

ตอ้งการท่องเท่ียวในลกัษณะใด ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติ เยี่ยมชมสถานท่ี ส่ิงบนัเทิงเริงรมย ์หรือ

เพียงแค่ซ้ือของเป็นตน้ จากนั้นส ารวจฐานะก าลงัซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้จดัรายการได้ 

ถูกตอ้งตามงบประมาณของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 

3. การเลือกจุดหมายปลายทาง หลงัจากไดก้ลุ่มลูกคา้หรือแนวทางวตัถุประสงค ์
ชดัเจนแลว้ ควรพิจารณาถึงส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี 

3.1 แหล่งท่องเท่ียว มีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวหรือจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว 
ทั้งเก่าและใหม่มากนอ้ยแค่ไหน ไม่วา่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นความงดงามตามธรรมชาติหรือท่ี

เป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงเทศกาลประเพณีท่ีน่าสนใจ โดยมากนกัท่องเท่ียวไทยจะชอบความ

สนุกสนานการไดเ้ท่ียวอย่างคุม้ค่า แต่ไม่ชอบขอ้มูลท่ีเชิงวิชาการมากนกั ชอบมีกิจกรรมระหว่าง

การเดินทางท่องเท่ียว หรือจดัน าเท่ียวตามกระแส และการประชามสัมพนัธ์จาก ททท. เช่นปี 2559 

ททท. มีนโยบายการตลาดเชิญชวนใหค้นไทย “ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” กระตุน้ใหค้น

ท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ 150.8 ลา้นคน ดา้ยโปรดกัซ์ไฮไลต ์5 โครงการ 

1.2 ส่ิงอ านวยความสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว  
และท่ีแวะพกั สถานท่ีพกั โดยมีไฟฟ้า ประปา การส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีสะดวก มีถนนเขา้สู่แหล่ง

ท่องเท่ียวในสภาพดี สามารถเดินทางไดห้ลายทาง นอกจากไปทางบกแลว้ สามารถไปทางเรือและ

ทางอากาศ มีสายการบินตน้ทุนต ่าบินลงไป นอกจากน้ียงัรวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเช่น 

มีห้องน ้ าเพียงพอส าหรับนกัท่องเท่ียว มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง ร้านอาหารท่ีสะอาดถูกหลกัอนามยั ใน

ราคาประหยดั  และมีขนาดใหญ่พอท่ีจะรับลูกคา้ท่ีเป็นคณะทวัร์ได ้รวมถึงมีท่ีพกัแรมท่ีสามารถ 
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รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบัคณะทวัร์ไดน้กัท่องเท่ียวไทยเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีชอบให้คนเอา

อกเอาใจ ชอบใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย ไม่ชอบเท่ียวในท่ีท่ีเขา้ถึงยากล าบาก ชอบใชจ่้ายใน

ราคาถูก ผูจ้ดัจึงควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีใหม้ากๆดว้ย  

  3.3 ความปลอดภยั  ควรมีความปลอดภยัตามเส้นทางท่ีเดินทางท่องเท่ียว แหล่ง

ท่องเท่ียวควรปลอดภยัจากโจรผูร้้าย ไม่ควรเลือกสถานท่ีท่ีเพิ่งเคยมีเหตุการณ์ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียว

ตอ้งกงัวล ต่ืนกลวั หรือไม่กลา้ไปเท่ียว 

2. การวางแผนการจดัน าเท่ียวในประเทศไทย 
  4.1 การเลือกแหล่งท่องเ ท่ียว ควรเลือกตามความต้องการของลูกค้าหรือ

นกัท่องเท่ียวเป็นอนัดบัแรก จากนั้นใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสม 

  4.2 ควรตั้งวตัถุประสงค์ในการจดัน าเท่ียวให้ชดัเจน จะเป็นเพื่อความสนุกสนาน 

เพื่อชมสถานท่ี เพื่อสุขภาพ เพื่อการประชุมสัมมนาหรือเพื่อศึกษาธรรมชาติทั้งน้ีการจดัน าเท่ียวอาจ

มีวตัถุประสงคม์ากกวา่ 1 อยา่ง เพื่อสร้างประสบการณ์ความคุม้ค่าใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

   4.3 ช่วงเวลาของการจดั ควรจดัน าเท่ียวฝนช่วงท่ีสภาพอากาศเอ้ืออ านวย วางแผน

เร่ืองการจดัน าเท่ียวโดยยดึจากปฏิทินวนัหยดุในเทศกาลต่างๆ เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวใหถู้กช่วงเวลา

ท่ีสวยงาม เช่น การล่องแก่ง ชมน ้ าตกควรไปช่วงปลายฝนตกหนาว ไปทะเลควรไปหนา้ร้อน เท่ียว

ภาคเหนือชมทุ่งดอกไมค้วรไปหนา้หนาว นอกจากน้ียงัควรค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆในช่วงเวลา

เดียวกนัดว้ย เช่น ถา้ไปเท่ียวทะเลด าน ้าดูปะการังควรไปในช่วงท่ีไม่มีลมมรสุม หรืออาจจดัในช่วงท่ี

ทอ้งถ่ินนั้นมีงานเทศกาลประจ าปี  

  4.4 ก าหนดการโปรแกรมน าเท่ียว ควรเขียนรายการน าเท่ียวให้น่าสนใจ โดย

ก าหนดกิจกรรมใหลู้กคา้มีส่วนร่วม หรือจดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดมี้ช่วงเวลาท่ีเป็นอิสระของตนเอง 

4.5 ก าหนดงบประมาณและการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ โดยมีก าหนด 

ระยะเวลาวิธีการ และเลือกส่ือเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ พร้อมก าหนดวงเงินท่ีใช้ในการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจน                                    

3. การด าเนินการจดัน าเท่ียว ควรเป็นไปตามล าดบัขั้นดงัน้ี 
  5.1 เขียนรายการน าเท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆท่ีคิดวา่ลูกคา้สนใจ ถา้ไป

ยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ควรจดักิจกรรมอย่างไรจึงท าให้ลูกคา้เพลิดเพลินนอกจากไดส้ัมผสั

แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติส าหรับมือใหม่ก่อนเขียนรายการน าเท่ียวควรมีการส ารวจเส้นทางการเดินทาง

ไปยงัสถานท่ีในรายการเพท่อคนวนเวลา สอบถามรายละเอียดของโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมาเขียนรายการและคิดค านวณราคาค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ณฐักานต ์เทียนนรนาฏ ,2548) 
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  5.2 การติดต่อธุรกิจผลิตสินคา้บริการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 

บริษทัสายการบิน ภตัตาคาร ร้านอาหาร รถโคช้และสถานท่ีเขา้ชม ตอ้งติดต่อล่วงหน้าเพื่อการ

เตรียมการ โดยการจองควรจองในปริมาณท่ีมากกว่าจ านวนจริง โดยเฉพาะการจองห้องพกัเพื่อ

ประโยชน์กรณีสามารถขายไดเ้พิ่ม  

  5.3 มีการส่งเสริมการขาย โดยมากนิยมวิธีการส่งแผ่นพบัรายการน าเท่ียวไปให้

ลูกคา้ทางไปรษณีย ์ส่งรายการน าเท่ียวทางอีเมลลท์างโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ลงโฆษณาในวารสารท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรายช่ือส่วนใหญ่จะมาจากลูกคา้เก่า ส่วนลูกคา้ใหม่จะไดจ้ากการโฆษณาทางส่ือสาร

ต่างๆ รวมไปถึงการออกบูท้ตามงานเทศกาลท่องเท่ียว 

  5.4 การขายโปรแกรมน าเท่ียว ถา้เป็นการขายทวัร์หนา้ร้าน เม่ือไดรั้บการจองจาก

ลูกค้า พนักงานขายจะจดัท าเอกสารใบยืนยนัการจอง เม่ือแผนกปฏิบติัการน าเท่ียว(Operation) 

ได้รับเอกสารแล้วก็จะประสานงานหาท่ีพกั ภตัตาคาร ร้านอาหาร ติดต่อแผนกรถ และคดัเลือก

มคัคุเทศกท่ี์มีความช านาญในเส้นทางนั้น กรณีถา้เป็นการจดัทวัร์เหมา เม่ือไดรั้บการติดต่อจากลูกคา้

ให้จดัทวัร์แบบหมู่คณะ แผนกปฏิบติัการน าเท่ียว(Operation) จะตอ้งท าตารางการท่องเท่ียวพร้อม

จดัเสนอค่าใช้จ่ายต่อหัวหน้าการน าเท่ียว แล้วส่งกลบัให้ลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ตรวจสอบดูว่าพอใจ

หรือไม่ถา้พอใจก็จะด าเนินการต่อ โดยแผนกปฏิบติัการน าเท่ียว(Operation) จะติดต่อประสานงาน

หาท่ีพกัร้านอาหาร ติดต่อแผนกรถ และคดัเลือกมคัคุเทศกท่ี์มีความช านาญในเส้นทางนั้น 

  5.5 การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกเดินทางเช่น 

 - อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม แกว้น ้า กระติกน ้าแขง็ ผา้เยน็ ฯลฯ 

 - ป้ายติดแท็กกระเป๋า(Tag) ป้ายช่ือบริษทัน าเท่ียว ใบจดทะเบียนบริษทัส าหรับติดท่ีหน้า

และหลงัรถ 

 - จดัท าแผนผงัท่ีนัง่ส าหรับลูกคา้ 

 - จดัพนกังานคอยอ านวยความสะดวกในวนัเดินทาง 

 - เตรียมหลกัฐานทางการเงินใบจอง ใบส าคญัท่ีรับรองการจ่ายเงินมดัจ า(Voucher)ต่างๆ 

เพื่อมอบใหม้คัคุเทศกน์ าติดตวัไป เช่น หลกัฐานแทนเงิน เงินสด ใบมดัจ าการจอง เป็นตน้ 

 - ยนืยนัวนัออกเดินทางใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจ ผูผ้ลิตสินคา้บริการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

  5.6 เม่ือกลบัจากการเดินทางในแต่ละคร้ัง ฝ่ายการเงินจะเป็นผูจ้ดัท ารายละเอียด

การใชเ้งิน และฝ่ายปฏิบติัการน าปัญหาจากการเดินทางมาปรับปรุงแกไ้ขในอนาคต 

4. การติดต่อธุรกิจผลิตสินคา้บริการท่องเท่ียว 
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  6.1 ท่ีพกัแรม ส าหรับการเลือกโรงแรมท่ีพกั ถา้พกัในตวัเมืองควรเลือกโรงแรมท่ี

อยู่ในท าเลดี ลูกคา้สามารถไปเยี่ยมชมย่านศูนยก์ารคา้ หรืออยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียว แหล่งบนัเทิง

เริงรมยก์ลางคืนเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจะช่ืนชอบ ไม่ควรเป็นโรงแรมเก่า แต่ควรเป็นโรงแรมท่ีมี

ช่ือเสียง มีขนาดใหญ่พอสมควร(หากเป็นทวัร์คณะใหญ่) ขนาดหอ้งพกัก็ควรมีหลายขนนาดใหเ้ลือก 

ห้องล๊อบบ้ี(Lobby) ต้องกวา้งขวางใหญ่พอท่ีจะให้นักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมาเป็นคณะทัวร์

บางคร้ังหลายสิบหรือหลายร้อยคน สามารถเขา้มาลงทะเบียนเขา้พกั(Check in) ไดอ้ย่างไม่แออดั 

ทั้งน้ีหากสถานท่ีท่ีไปเยือนไม่มีโรงแรมให้เลือกมากนัก ถ้าเป็นไปได้บริษทัน าเท่ียวก็ควรเลือก

โรงแรมท่ีดีท่ีสุดในยา่นนั้นๆเพื่อลดขอ้เปรียบเทียบต่างๆจากลูกคา้ 

  6.2 สายการบิน กรณีจดัน าเท่ียวโดยมีการเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศจะมี

ข้อจ ากัดเร่ืองจ านวนของสายการบิน เพราะไม่มีสายการบินให้เลือกมากเหมือนการเดินทางไป

ต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีข้อจ ากัดเร่ืองขนาด และรุ่นของเคร่ืองบินท่ีมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรับ

ผูโ้ดยสารไดม้ากเหมือนท่ีใชบ้ริการระหวา่งประเทศ การติดต่อส ารองท่ีนัง่ตอ้งท าล่วงหนา้เป็นเวลานาน 

และถา้เดินทางในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว ยิ่งตอ้งมีปัญหาเร่ืองการจองท่ีนัง่ ดงันั้นบริษทัมีแผนการท่ีจะจดั

น าเท่ียวทางเคร่ืองบิน ก็จ  าเป็นตอ้งส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินก่อนการจองธุรกิจอ่ืนๆ ส่วนการเจรจาต่อรอง

เร่ืองราคานั้น  ส่วนใหญ่จะใหข้อ้เสนอพิเศษใหบ้ริษทัน าเท่ียว คือ ถา้ซ้ือบตัรโดยสาร 15 ท่ีนัง่ จะไดฟ้รี 1 

ท่ีนัง่แต่บางสายการบินภายในประเทศอาจจะให้ขอ้เสนอพิเศษต่างๆ ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวเท่านั้น 

การส ารองท่ีนัง่ จะตอ้งจองจ านวนมากไวก่้อน ถา้มีนกัท่องเท่ียวนอ้ยบริษทัสามารถบอกคืนท่ีนัง่ภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือบริหารจดัจ าหน่ายต่อบริษทัท่องเท่ียวอ่ืนท่ีตอ้งการได ้แต่ถา้ขอจองจ านวนนอ้ย

หากตอ้งการเพิ่มท่ีนัง่ภายหลงัอาจมีปัญหา และอาจไม่ไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีบริษทัตอ้งช าระเงิน

มดัจ าส่วนหน่ึง แลว้แต่จะตกลงกบัสายการบินโดนช าระตามเวลาท่ีสายการบินก าหนด และตอ้งยืนยนั

จ านวนท่ีแน่นอนคร้ังสุดทา้ยอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 

  6.3 รถโคช้ กรณีท่ีบริษทัน าเท่ียวไม่มีรถเป็นของตนเอง จ าเป็นตอ้งเช่าจากบริษทั

รถเช่า ควรค านึงถึงความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว การคิดราคารถจะคิดเป็นวนั 

รถโคช้จะคิดราคารวมค่าน ้ามนั ส่วนรถตูจ้ะคิดเป็นราคาเหมาแยกหรือรวมน ้ามนัแลว้แต่จะตกลงกนั 

การติดต่อขอจองรถคลา้ยคลึงกบัธุรกิจอ่ืนๆ ตอ้งจองล่วงหน้า และตอ้งมีการวางมดัจ า โดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ราคาค่าเช่าจะแพงกวา่ปกติ ส่วนการคิดค่าเช่า จะสูงหรือต ่าข้ึนอยูก่บัขนาด

และความใหม่ ความทนัสมยั และประเภทของรถ รวมถึงระยะทางสภาพทางท่ีไป ปัจจุบนัถึงแมว้า่

การติดต่อรถโคช้จะไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้จ านวนนักท่องเท่ียวให้เจา้ของรถทราบแต่ก็ตอ้งตกลงเร่ือง

เส้นทางและยนืยนัวนัเวลาการใชบ้ริการเหมือนกบัสถานประกอบการอ่ืนๆ 
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  6.4 ภตัตาคารหรือร้านอาหาร การเลือกภตัตาคารร้านอาหารเป็นส่ิงส าคญั ผูจ้ดัจะตอ้ง

เลือกร้านอาหารท่ีตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินทาง ในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งจะภตัตาคารขนาดใหญ่

พอท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก จึงอาจตอ้งใชบ้ริการจากทางโรงแรมหรือภตัตาคารร้านอาหารท่ี

อยูใ่นทางผา่น การเลือกร้านอาหารนอกจากจะตอ้งค านึงขนาดของร้านแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงรสชาติ ความ

สะอาด การบริการท่ีดี มีความรวดเร็ว มีรายการอาหารให้เลือกโดยอาจเลือกอาหารทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงเป็น

ท่ีรู้จกั ส่วนการเจรจาต่อรองเร่ืองราคาส าหรับค่าอาหารค่อนขา้งท าไดย้าก ถา้จะลดราคาก็ท าไดโ้ดยการ

เปล่ียนรายการและลดรายการได้เพียงเล็กน้อยและควรเลือกร้านอาหารท่ีให้อภินันทนาการส าหรับ

คนขบัรถ และทีมงานน าเท่ียวดว้ย เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีก่อนเขา้ใชบ้ริการควรยืนยนัจ านวน

ท่ีแน่นอนล่วงหนา้ ส่วนการช าระเงินล่วงหนา้เป็นค่าอาหารอาจมีหรือไม่มีก็ไดแ้ลว้แต่จะตกลงกนั 

2.7.2 กลยุทธ์การจัดน าเที่ยวเข้าประเทศ (Strategy of Inbound Tour) 

 การวางแผนจดัการน าเท่ียวในลกัษณะจดัน าเท่ียวประเภทเขา้ประเทศ(Inbound Tour)นั้น เป็น

การจดัน าเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาจากทุกมุมโลก การจดัรายการน าเท่ียวจึงมี

ความยากล าบากในการท่ีจะสนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาตินั้นๆ ซ่ึงบริษทัน าเท่ียวจะตอ้ง

ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เพื่อเป็นแนวทางในการจดัรายการน าเท่ียวให้

เหมาะสม และตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งน้ีรายการน าเท่ียวเข้าประเทศส่วนใหญ่ มกัเป็น

ลกัษณะของการจดัน าเท่ียวท่ีมกัมีรายการท่องเท่ียวชมเมือง(City Tour) หรือไม่ก็เท่ียวชมสถานท่ีท่ีมี

จุดเด่นในเมืองหรือรอบๆเมือง อาจเป็นแบบเช้าไปเย็นกลับ(Sightseeing Tour) อยู่ด้วยเพราะโดยมา

บริษัทน าเท่ียวมักจัดรายการให้นักท่องเท่ียวท่องเท่ียวไปในจุดส าคัญๆของประเทศนั้ นๆก่อน  

เช่นเดียวกบัทวัร์ไทยท่ีไปต่างประเทศก็มกัจดัน าเท่ียวในลกัษณะดงักล่าว เน่ืองจากจดังาน อยู่ใกลส่ิ้ง

อ านวยความสะดวก มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมมีสถานประกอบการและแหล่งท่องเท่ียวให้เลือก

มากมาย  ซ่ึงต่อไปน้ีคือส่ิงท่ีบริษทัจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศ(Inbound Tour) ควรใหค้วามส าคญัก่อนการจดั

น าเท่ียว ไดแ้ก่ 

 1) ประเมินสถานการณ์ของเหตุการณ์ส าคญัต่างๆทัว่โลกวา่จะมีเหตุการณ์ใดส่งผลกระทบต่อ

การเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มชาติท่ีเป็นลูกค้าของตน เช่น เหตุการณ์โรคซาร์ 

(SARs) บริษทัจดัท าเท่ียวไทยมกัจะไม่เน้นท าการตลาดกลุ่มเป้าหมายจากเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศ

จีน หรือเหตุการณ์ภยัสงครามระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัอิรัก บริษทัน าเท่ียวในประเทศไทยจะไม่เน้นท า

การตลาดกลุ่มลูกคา้ท่ีมาจากสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากคนในประเทศกลวัความไม่ปลอดภยัจากการเดินทาง 

ประเทศใดท่ีมีเศรษฐกิจท่ีดี-แยเ่ป็นตน้ 
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 2) สมาคมใดท่ีจ ามีส่วนช่วยเหลือหรือผลกัดนัให้ธุรกิจเจริญกา้วหนา้ไดบ้า้ง ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว(Association of Thai Travel Agents : ATTA) 

 3) มีเส้นทางหรือสายการบินใดท่ีสามารถบินตรงได ้และมีปริมาณการบินเพียงพอหรือไม่

อยา่งไร 

 4) ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ มีส่วนเอ้ือในการเขา้ออกประเทศมากน้อย

เพียงใด 

 5) มีบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่ีจะช่วยในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ท าการตลาดไดม้าก

นอ้ยเพียงใด มีความไวเ้น้ือเช่ือใจไดห้รือไม่ 

 นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศ(Inbound Tour)คือ 

 1.ศึกษาตลาด โดยมากการจัดน าเท่ียวเข้าประเทศ(Inbound Tour) ควรมีจุดเร่ิมต้นจาก

การศึกษาตลาด ศึกษาแนวโนม้ท่ีผา่นมา อตัราการเจริญเติมโตของแต่ละตลาด โดยอิงจากตลาดดงัน้ี 

(นฤมล คุณากลู,2527) 

 1.1 ตลาดเก่า ตอ้งทราบขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการว่าเป็นใคร เช้ือชาติ เพศ อายุ 

ระดบัสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ ระดบัการศึกษา เป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

 1.2 ตลาดใหม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับฐานะความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ

นโยบายของรัฐบาลในการเปิดโอกาสให้คนในประเทศไดเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย

ประชาชนมีรายไดดี้ ก็ท  าใหค้นมีโอกาสไดเ้ดินทางท่องเท่ียวไปยงัต่างประเทศมากกวา่ 

 นอกจากการศึกษาตลาดแลว้ จะตอ้งศึกษาสถิติและศึกษานโยบายดา้นการตลาดของการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลเก่ียวกับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดตามความสามารถท่ีตนเองถนดั 

 2. ศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมาย  นอกเหนือจากการศึกษาสภาพโดยทัว่ไป

โดยเฉพาะกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีเป็นท่ีคาดหวงัของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแลว้นั้น ผูจ้ดัน า

เท่ียวควรทราบวา่นกัท่องเท่ียวแต่ละชาติจะมีก าลงัซ้ือและพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีต่างกนัอยา่งไร

บา้ง ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูจ้ดัน าเท่ียวจะตอ้งให้ความสนใจ บริษทัตอ้ง

ส ารวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาติต่างๆ หรือกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาติท่ีเป็นตลาดเป้าหมายของ

ตน ในดา้นต่อไปน้ี ก่อนตดัสินใจจดัท ารายการน าเท่ียวเพื่อเสนอขาย(พวงบุหงา ภูมิพานิช, 2539) 

 2.1 ดา้นท่ีพกั ตอ้งทราบวา่โรงแรมระดบัใดท่ีเป็นท่ีตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มบาง

กลุ่มเลือกท่ีจะพกัโรงแรมในเครือข่ายขา้มชาติ(Chain Hotel) เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีเป็นเครือข่าย

จากประเทศของตน บางกลุ่มชอบพกัติดชายหาด บางกลุ่มชอบพกัเกสตเ์ฮา้ส์เน่ืองจากราคาถูก บาง
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กลุ่มชอบพกัในตวัเมืองเพราะช่ืนชอบการซ้ือของท่ีระลึก ฯลฯ แต่ในภาพรวมเราสามารถกล่าวไดว้า่ 

เม่ือนกัท่องเท่ียวซ้ือบริการน าเท่ียวจากบริษทัน าเท่ียวแลว้ เขาก็อยากไดท่ี้พกัท่ีดีท่ีสุดเพราะจะท าให้

เขารู้สึกดี คุม้ค่าเงินท่ีไดจ่้ายไป 

 2.2 ดา้นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสนใจ โดยมาก

อาจแบ่งไดเ้ป็น 7 กลุ่ม ซ่ึงผูจ้ดัน าเท่ียวสามารถน ามาประกอบการพิจารณาในการจดัน าเท่ียว 

 2.2.1 แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายทะเล เช่น ภูเก็ต ทะเลกระบ่ี เกาะสมุย ชลบุรี พทัยา เกาะเสมด็ 

 2.2.2 แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมและโบราณสถาน เช่น วดัพระศรีรัตนศาสดา

รามและพระบรมมหาราชวงั วดัอรุณราชวราราม วดัเบญจมบพิตร อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

พระท่ีนัง่วมิานเมฆ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 2.2.3 แหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติในจังหวดัท่ีส าคัญ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย 

กาญจนบุรี กระบ่ี พงังา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชลบุรี จนัทบุรี ฯลฯ 

 2.2.4 แหล่งท่องเท่ียวประเภทสถานบนัเทิงเริงรมย ์เช่น พฒัน์พงษ ์พทัยา ถนนขา้วสาร เกาะ

ภูเก็ต เกาะพะงนั  

 2.2.5 แหล่งท่องเท่ียวประเภทมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก สวนสามพราน 

เมืองโบราณ ฟาร์มจระเข ้พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง เมืองจ าลอง สยามนิรมิต ภูเก็ตแฟนตาซี สวนเสือศรีราชา 

 2.2.6 แหล่งท่องเท่ียวประเภทกิจกรรมงานประเพณี เช่น งานชา้งท่ีจงัหวดัสุรินทร์ งานเผา

เทียนเล่นไฟ งานลอยกระทง จงัหวดัสุโขทยั งานไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม งานสงกรานต์ 

จงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 

 2.2.7 แหล่งท่องเท่ียวเฉพาะดา้นตามความสนใจของนกัท่องเท่ียว เช่น ด าน ้ า ดูปะการัง เดินป่า 

เป็นตน้ 

 ขอ้มูลจากกลุ่มแหล่งท่องเท่ียว 7 กลุ่ม สามารถช่วยให้ผูจ้ดัน าเท่ียวแบ่งกลุ่มตลาดท่ีมีความ

สนใจในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ของการจดัรายการน าเท่ียว 

 2.3 ดา้นวตัถุประสงค์ บริษทัน าเท่ียวตอ้งศึกษาถึงวตัถุประสงค์ของนักท่องเท่ียวในการเดิน

ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยดว้ยวา่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพกัผอ่นอาบแดด เยีย่มชมสถานท่ี ผจญภยั ตี

กอล์ฟ ซ้ือสินคา้ท่ีระลึก หรือเพื่อประชุมสัมมนา เม่ือทราบแลว้ บริษทัจะตอ้งจดัรายการเพื่อสามารถ

ตอบสนองตอบไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 2.4 ด้านกิจกรรม โดยอาจแยกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญในแต่ละภาคและกิจกรรมท่ี

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความนิยม ดงัน้ี  

 2.4.1 เยีย่มชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ ทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
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 2.4.2 ทดลองท าอาหารไทย/ของหวาน/ผลไม ้

 2.4.3 แสวงหาส่ิงบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี 

 2.4.4 เล่นกีฬา 

 2.4.5 ซ้ือของ 

 2.4.6 ศึกษาชีวติความเป็นอยูข่องคนไทย 

 หลงัจากศึกษารายละเอียดขอ้มูลความตอ้งการของตลาดและสามารถแบ่งกลุ่มตลาดตามความ

ตอ้งการไดแ้ลว้ จึงจกัรายการน าเท่ียวตามกลุ่มตลาดนั้นๆ 

 3. การด าเนินงาน การจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศ (Inbound Tour) อาจจดัเป็นรายการน าเท่ียวแบบ

เหมาจ่าย(Package Tour) ให้กบักลุ่มท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั(Incentive Tour) หรือกลุ่มท่องเท่ียวทัว่ไป

(ทวัร์ขายหน้าร้าน) โดยวิธีการคือบริษทัน าเท่ียวไทยจะร่วมมือกบับริษทัน าเท่ียวท่ีเป็นตวัแทนขายใน

ต่างประเทศ ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นตวัแทนขายและตวัแทนจดัการน าเท่ียว หรือบริษทัน าเท่ียวจาก

ต่างประเทศอาจมาตั้งสาขาในประเทศไทย เพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

นกัท่องเท่ียวในประเทศไทย 

2.7.2 กลยุทธ์การจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ(Strategy of Outbound Tour)  

 การจดัน าเท่ียวไปต่างประเทศเกิดข้ึนเน่ืองจากการมรกระแสและทิศทางของนกัท่องเท่ียวไทยท่ี

ให้ความนิยมเดินทางท่องเท่ียวไปยงัต่างประเทศมากข้ึน อาจเน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการ ไดแ้ก่ 

นกัท่องเท่ียวตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศการท่องเท่ียว การไดเ้ดินทางไปต่างประเทศจะให้ความรู้สึกท่ี

แตกต่างไปจากการท่องเท่ียวภายในประเทศบางคนตอ้งการไปสัมผสักบัส่ิงมหศัจรรยข์องโลก บางคน

ตอ้งการไปสัมผสัอากาศท่ีหนาวเย็น สัมผสัวฒันธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียว หรือความ

ศิวไิลซ์ต่างๆในต่างประเทศ ท่ีประเทศไทยไม่มีประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของ

คนไทยบางคนบางกลุ่ม การมีเทศกาลวนัหยุดท่ีเอ้ืออ านวย ตลอดจนการไดรั้บการบอกกล่าวถึงความ

สวยงามจากผูท่ี้เคยเดินทาง การถูกกระตุน้เชิญชวนประชาสัมพนัธ์จากบริษทัน าเท่ียวท่ีเสนอขายรายการ

น าเท่ียวท่ีน่าสนใจและสาเหตุอ่ืนๆอีกมากมาย สาเหตุเหล่าน้ีเป็นเหตุของการเลือกไปท่องเท่ียวยงั

ต่างประเทศของคนไทยซ่ึงนบัวนัจะมีแนวโน้มมาข้ึนตามล าดบั โดยบริษทัท าเท่ียวท่ีมีการจดัน าเท่ียว

ประเภทน้ี ควรมีการวางแผนระยะยาว และมีการวางแผนประจ าปีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อความ

สะดวกในการเตรียมการควรมีการศึกษาขอ้มูลต่างๆประกอบการพิจารณาจดัโปรแกรมน าเท่ียวในแต่ละ

ปีดงัน้ี(พวงบุหงา ภูมิพานิช, 2539) 

1. ความตอ้งการของลูกคา้ กระแสนิยมในรายการน าเท่ียวต่างๆ 
2. วตัถุประสงคข์องการเดินทาง ควรค านึงถึงการใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์จากการ 
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เดินทางมากท่ีสุด ซ่ึงบริษทัน าเท่ียวส่วนใหญ่จะจดัน าเท่ียว โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์หลกั คือการ

จดัน าเท่ียวเพื่อให้ลูกคา้ไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินสนุกสนาน เพื่อการเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียว ไดซ้ื้อ

ของเป็นส าคญั 

3. ก าหนดการเดินทาง บริษทัตอ้งค านึงถึงภูมิอากาศของแต่ละประเภทศึกษาช่วงเวลา 
ท่ีคนไทยชอบเดินทางท่องเท่ียว โดยมากดูจากปฏิทินวนัหยดุเทศกาลในแต่ละเดือน เร่ืองระยะเวลา

การเดินทาง ตลอดจนพิจารณาถึงเทศกาลงานประเพณีต่างๆในต่างประเทศ เช่นจดัไปเทศกาลหิมะ

ท่ีซปัโปโร(Sapporo)เกาะฮอกไกโด(Hokkaido) ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ หรือจดัไป 

แฟรงเฟิร์ต(Frankfort)ประเทศเยอรมนี ในช่วงเทศกาลด่ืมเบียร์ เป็นตน้  

4. รายการน าเท่ียว บริษทัตอ้งพิจารณาจากรายการน าเท่ียวของแต่ละโปรแกรมท่ีเคย 
จดัวา่ รายการไหนควรปรับปรุงใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของลูกคา้ ควรจดัไปยงัภูมิภาคใดในช่วง

ไหน ระยะเวลาของการจดัตลอดจนวตัถุประสงค์ของการจดัน าเท่ียวโดยขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีเป็น

ขอ้มูลหลกัท่ีสามารถน าเป็นรายละเอียดในการเจรจากบับริษทัตวัแทนต่างประเทศ 

5. จุดเด่นทางการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศ บริษทัควรจดัน าเท่ียวใหลู้กคา้ไดมี้ 
โอกาสเยี่ยมชมจุดเด่นทางการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเวลาและโอกาสจะ

อ านวย เช่นไปฝร่ังเศสก็ตอ้งแวะชมหอไอเฟล ไปกมัพูชาตอ้งแวะชมนครวดั นครธม ไปอียิปต์ก็

ตอ้งแวะชมปิรามิด เป็นตน้ 

6. บริษทัควรส ารวจลูกคา้ท่ีใชบ้ริการวา่เป็นใคร มีเพศ วยั อาชีพ ระดบัการศึกษาเป็น 
อยา่งไร เพื่อจะไดว้างแผนจดัรายการท าเท่ียวไดถู้กตอ้ง 

7. บริษทัในประเทศควรประเมินผลการท างานของบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ 
(Local Agent) เพื่อประกอบการพิจารณาว่า ควรใช้บริการต่อหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็ควรใช้

บริการบริษทัตวัแทนใหม่ๆบา้ง เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ ดูขอ้เสนอต่างๆ จากหลายๆบริษทัก่อน

ตดัสินใจเลือก 

 1. การวางแผนจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ  ควรมีการวางแผนดงัต่อไปน้ี (พวงบุหงา ภูมิ

พานิช, 2539) 

 1.1 การวางแผนระยะยาว เพื่อก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงอาจ

จดัท าเป็นช่วงเวลา 10 ปี 5 ปี 3 ปี โดยวางแผนก าหนดเป้าหมายในช่วงต่างๆ ว่าจะพฒันาการ

ท่องเท่ียวไปในแนวไหนจดัรูปแบบใดบา้ง เนน้การตลาดไปยงัภูมิภาคใด และการบริการของบริษทั

ตวัแทนต่างประเทศจะเป็นลกัษณะอย่างไร การวางแผนระยะยาวจะนิยมท ากนัในบริษทัน าเท่ียว

ยกัษใ์หญ่ท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวาง 
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 1.2 การวางแผนประจ าปี หลงัจากการศึกษาขอ้มูลต่างๆในรอบปีท่ีผ่านมาแลว้ ควรน าผล

จากการศึกษามาก าหนดเป็นแผนงานประจ าปีโดยมีรายละเอียดของเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี 

  1.2.1 จดัน าเอกสารน าเท่ียว เป็นการก าหนดจ านวนโปรแกรมน าเท่ียวท่ีจะจดัใน

รอบ 1 ปีโดยแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรก เป็นการท ารายการน าเท่ียวต่างๆ ท่ีบริษัทตัวแทน

ต่างประเทศจดัท าข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อเสนอหรือจดัตามความตอ้งการของบริษทัน าเท่ียวไทย 

มารวบรวมจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยรายการน าเท่ียว ราคาท่องเท่ียวแบบ

เบ็ดเสร็จ(Inclusive Tour) ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง มีหวัหนา้ทวัร์ไปดว้ย ส่วนท่ีสองเป็นการจดัน า

เท่ียวแบบเหมาจ่าย(Package Tour) ซ่ึงระบุค่ายานพาหนะและท่ีพกัอาหารบางม้ือเท่านั้น และส่วนท่ี

สาม เป็นการจดัน าเท่ียวแบบเพื่อเป็นรางวลั (Incentive Tour) โดยบริษทัน าเท่ียวจะจดัตามความ

ตอ้งการขององคก์รหน่วยงานหรือตวัแทนหา้งร้านต่างๆเพื่อใหเ้ป็นรางวลัส าหรับพนกังาน 

  1.2.2 การส่งเสริมการขายและการวางแผนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ บริษทัจะ

ก าหนด ลูกคา้เป้าหมายและส่ือท่ีจะใช ้ก าหนดช่วงเวลาท่ีจะโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ทีส าคญัเร่ือง

งบประมาณท่ีจะใชใ้นการส่งเสริมการขายมีมากน้อยเท่าไร เพราะถา้มีงบประมาณน้อย ท าให้การ

ส่งเสริมการขายไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการขาย กรณีท่ีบริษัท

ตอ้งการรณรงค์โฆษณาโปรแกรมพิเศษของปี ก็ควรมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เป็นพิเศษ

เช่นกนั 

 2. กลุ่มตลาดเป้าหมาย 

  2.1 บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้เก่าและกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายใน

การเจาะตลาด รวมถึงบุคคลท่ีติดต่อสอบถามซ้ือรายการน าเท่ียวหนา้ร้านหรือโทรศพัท ์

  2.2 องค์กร หน่วยงาน บริษทั ร้านคา้ อาจเป็นกลุ่มลูกคา้เก่า หรือกลุ่มลูกคา้ใหม่

ท่ีตั้ งเป้าหมายไว้ โดยบริษัทจะส่งพนักงานไปติดต่อเสนอขายรายการน าเท่ียว การท่ีบริษัท

ตั้งเป้าหมายทางการตลาดไว ้ท าให้สามารถก าหนดวนั และระยะเวลาในการเดินทางไดเ้หมาะสม

สามารถจดัโปรแกรมน าเท่ียวไดต้รงกบัเวลาท่ีตลาดหรือลูกคา้กลุ่มนั้นๆ สามารถเดินทางท่องเท่ียว

ได ้

 3.การด าเนินงาน 

 3.1 จดัโปรแกรมน าเท่ียว ควรน ารายการน าเท่ียวท่ีบริษทัตวัแทนต่างประเทศเสนอมา หรือ

รายการท่ีเคยจดัมาแลว้เขียนเป็นส านวนภาษาท่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาไทยเพื่อขายแก่นกัท่องเท่ียวไทย

หรือจดัตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และเม่ือรับการยนืยนัราคาค่าจดัทวัร์ในต่างประเทศ จาก

บริษทัน าเท่ียวทอ้งถ่ินในต่างประเทศแลว้ บริษทัน าเท่ียวในประเทศไทยก็จะก าหนดราคาท่องเท่ียว



44 
 

 

โดยบวกค่าเคร่ืองบิน ค่าวซ่ีา ค่าด าเนินการต่างๆในประเทศ แลว้บวกดว้ยก าไร และระบุเง่ือนไขต่าง

เสนอเป็นราคาขาย 

 3.2 จดัท าเอกสารน าเท่ียวเสนอขายเฉพาะกลุ่ม หรือรวบรวมโปรแกรมน าเท่ียวตลอดทั้งปี

จดัท าเป็นรูปเล่ม กรณีเป็นทวัร์หนา้ร้าน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการขาย รวมถึงเตรียมเอกสารต่างๆท่ี

จ าเป็นส าหรับการจดัน าเท่ียวไปต่างประเทศ 

 3.3 การส่งเสริมการขาย สามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น 

  3.3.1 โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์

จดัท าส่ิงพิมพ์ ได้แก่แผ่นพบั แผ่นปลิว โปสเตอร์ และจดัแสดงสินค้าหน้าร้านโดยเฉพาะงาน

เทศกาลออกบูทต่างๆ เวป็ไซตข์องบริษทั หรือฝากลิงคต์ามเวป็ไซตอ่ื์น 

  3.3.2 ส่งโปรแกรมน าเท่ียวไปใหลู้กคา้เป้าหมายทางไปรษณียห์รือทางไปรษณีย ์

อีเล็กทรอนิค(E-Mail) 

  3.3.3 ติดต่อโดยตรงเพื่อเสนอรายการน าเท่ียวแก่งองค์การ สถาบนัฯ หน่วยงาน 

และบริษทัหา้งร้านต่างๆ 

  3.3.4 ประชาสัมพนัธ์บริษทั โดยใหข้อ้มูลรายละเอียดแก่ผูท่ี้ติดต่อสอบถามเขา้มา 

 3.4 การขาย จดัขายหน้าร้านและทางโทรศพัท์ โดยก าหนดระยะเวลาในการขายให้เวลา

ลูกคา้เตรียมตวั ถา้เป็นการเดินทางระยะเวลายาวหลายประเทศ ควรปิดการขายอยา่งน้อยล่วงหนา้

ก่อนการเดินทางหลายวนั เพื่อเผื่อเวลาในการท าวีซ่า ถา้เป็นการเดินทางระยะสั้นอาจปิดการขาย

ก่อนการเดินทางเพียงไม่ก่ีวนัก่อนการเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเอ้ืออ านวยจากสถานทูตของแต่ละ

ประเทศท่ีจดัน าเท่ียวดว้ย 

 3.5 จดัเตรียมเอกสารและรวบรวมเอกสารของลูกคา้ ส าหรับขอวซ่ีา กรณีตอ้งไปในประเทศ

ท่ีตอ้งขอวีซ่า ค่าท าเนียมในการท าวีซ่า ตอ้งทราบว่าเอกสารท่ีจะน าไปแสดงในการขอวีซ่าแต่ละ

ประเทศมีอะไรบา้ง ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีดว้ย 

 3.6 ก าหนดบุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีหัวหน้าทวัร์ให้ไปกบัคณะนกัท่องเท่ียว โดยพิจารณาตาม

ความสามารถและความเหมาะสม 

 3.8 เตรียมอุปกรณ์และเอกสารส าหรับช้ีแจงแก่ลูกค้าในวนัปฐมนิเทศ(ถ้ามี) ได้แก่

ใบเสร็จรับเงิน  ควรติดต่อธนาคารส าหรับการแลกเปล่ียนเงินของลูกคา้ เตรียมรายงานน าเท่ียวฉบบั

สมบูรณ์ พร้อมค าแนะน าประกอบการเดินทาง อาจมีของท่ีจะแจกลูกคา้ เช่น กระเป๋าเดินทางข้ึน

เคร่ือง หมวก เป็นตน้ 
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 3.9 ปฐมนิเทศหรือการช้ีแจงนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการเดินทาง โดยอาจก าหนดการช้ีแจงอยา่ง

นอ้ย10วนัก่อนการเดินทาง เม่ือถึงเวลาผูด้  าเนินการประชุมควรกล่าวตอ้นรับ อธิบายรายการน าเท่ียว 

อาจมีการฉายภาพของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆประกอบดว้ยก็ได ้หลงัจากนั้นก็เป็นการตอบขอ้ซักถาม 

นดัแนะวนัเวลาเดินทาง 

 3.10 ท าการจ่ายเงินโอนเงินให้บริษทัตวัแทนต่างประเทศ พร้อมทั้งเตรียมเงินให้กบัหวัหน้า

ทวัร์เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ควรท าบญัชีทุกคร้ังท่ีมีการรับและจ่ายเงิน และเม่ือเสร็จส้ินการ

เดินทางแต่ละคร้ัง ฝ่ายการเงินจะตอ้งคิดรายรับ รายจ่าย ผลก าไรท่ีไดห้ลงัจากกัค่าใช่จ่ายต่างๆแลว้ 

 3.11 เจา้หนา้ท่ีท าการเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร ส าหรับการเดินทางของลูกคา้ เช่น ริบบิ้น

และป้ายติดกระเป๋า(Tag) เอกสารต่างๆ เช่น ใบรายช่ือลูกคา้หรือใบการจดัห้องพกั(Rooming List) 

แบบฟอร์มการเขา้ออกประเทศ (Immigration Card) ใบส าแดงรายการส่ิงของท่ีกรอกขอ้ความแลว้

เวน้ช่องใหลู้กคา้เซ็นช่ือ จดัล าดบัหนงัสือเดินทางของลูกคา้ พร้อมตัว๋เคร่ืองบิน เตรียมใบมดัจ าหรือ

ใบจอง(Voucher) ต่างๆ(ถา้มี) ควรมีแบบฟอร์มการประเมินผลความพึงพอใจ จากลูกคา้เพื่อมอบให้

หวัหนา้ทวัร์ก่อนออกเดินทางดว้ย 

 3.12 เม่ือเสร็จส้ินการเดินทางทุกคร้ัง จะต้องมีการประเมินผลการเดินทาง และสรุป

ค่าใชจ่้ายต่างๆ หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามคืนกลบัมาแลว้ ควรน ามาวเิคราะห์ประมวลขอ้มูลความ

ติดเห็นต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

4. การปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 

 ก่อนการเดินทางประมาณ 1-2 สัปดาห์ บริษทัน าเท่ียวควรมีการปฐมนิเทศหรือจดัการช้ีแจง

แก่ลูกค้าเพื่ออธิบายข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการเดินทางไปต่างประเทศ เน่ืองจากการเดินทางไป

ต่างประเทศจะเป็นการไปในประเทศท่ีไม่ใช่บ้านของตน ความผิดพลาด ความไม่เข้าใจใน

วฒันธรรมประเพณีต่างถ่ิน ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัลูกคา้ และหลงัจากการ

ปฐมนิเทศ ลูกคา้จะไดมี้เวลาในการเตรียมการเดินทาง การปฐมนิเทศอาจจดัท่ีโรงแรมภตัตาคาร

หรือห้องประชุมของบริษทั ในวนัปฐมนิเทศควรมีอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม กระเป๋าเดินทางส าหรับ

ลูกคา้ 
 



 

 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 
รูปที3่.1 โลโก้บริษัท ยูนิค เอเจนซ่ี ทราเวล จ ากดั 

บริษทั ยนิูค เอเจนซ่ี ทราเวล จ ากดั ด าเนินธุรกิจในดา้นรับจดังานท่องเท่ียวบริการน า เท่ียว

ครบวงจรโดยมีทีมงานผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการท าทวัร์และการจดังานออแกไนซ์เซอร์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทั ยูนิค เอเจนซ่ี ทราเวล จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี25 มิถุนายน 

2558 ทะเบียนพาณิชยเ์ลขท่ี0105558103867 โดยรูปแบบการจดัการบริษทัท่ีมุ่งเน้นความส าคญัใน

เร่ืองคุณภาพของการบริการซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวจึงมุ่งมัน่พฒันา

องค์กรและบุคลากรให้เป็นหน่ึงในดา้นบริการน าเท่ียว โดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็น

ส าคญั เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากบริการ 

ของเราในราคาท่ียติุธรรม 

ท่ีอยู ่: 131/10 หมู่บา้น นลิน แกรนด ์อเวนิว ถนน กาญจนาภิเษก แขวง ทบัชา้ง เขต สะพานสูง  

        จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10250  

 

3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  
 3.2.1 บริการจดักรุ๊ปเหมาเป็นหมู่คณะนอกประเทศ 

 3.2.2 บริการจดังานสัมมนา จดัเล้ียงนอกสถานท่ี 

 3.2.3 บริการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวแบบ Incentives  

 3.2.4 บริการจดัหาวงดนตรีไฟ แสง สี เสียง และโชวต์่างๆ 

3.2.5 บริการรับจองตัว๋ เคร่ืองบิน และรับจองโรงแรมภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.2.6 บริการออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ 

 



47 
 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่3.2 แผนผงัองค์กร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 3.4.1 การปฏิบัติงานภายในบริษัท 

- จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว Incentive ภายในประเทศ 

- ตกแต่งโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ ส าหรับขายหนา้ร้าน 

- ท ารายช่ือส าหรับ แทก๊ติดกระเป๋า 

  - คน้หาโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร และสถานท่ีท่องเท่ียว 

  - ท าความสะอาดสถานประกอบการ 

  - จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับออกทวัร์ 

 3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนออกทวัร์ 

 1.ก่อนออกทวัร์ 

  -แบ่งหนา้ท่ีของทีมงานแต่ละคน มี2หนา้ท่ีคือ ทีมงานล่วงหนา้ และทีมงานOn Bus 

คุณ พรเทพ สมุทรถา  

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
 

คุณ ธนวรรธก ์ พุทธวงศ ์

(Operation) 
 

คุณ วฒิุชยั สุทธิแสน  

(Sales Executive) 
คุณ อลิษา รอดบ ารุง  

(Sales Executive) 
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  -โทรนดัเวลาและจุดนดัพบกบัทีมงาน 

  -ซ้ือของส าหรับออกทวัร์ อาทิเช่น น ้าด่ืม น ้าอดัลม ขนม ลูกอม ชา กาแฟ  

-จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับOn Busอาทิเช่น ถาดส าหรับเสิร์ฟ แกว้น ้าแบบใชแ้ลว้

ทิ้ง เหยอืกน ้า ถุงขยะ ทิชชู่ ฯลฯ 

  -จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับซุม้ต่างต่าง เช่นซุม้ส้มต า ซุม้ลูกช้ิน ซุม้เกมส์ 

 2.ระหว่างออกทวัร์ 

  -เดินทางถึงจุดนดัหมายกบัทีมงานก่อนเวลา  

  -ยกของต่างๆข้ึนตามรถบสั 

  -เซ็ทรถบสัใหเ้รียบร้อย เช่น จดัเตรียมถุงขยะใบเล็กใหลู้กคา้ตามท่ีนัง่  แช่น ้าด่ืม 

-เม่ือถึงจุดนดัหมายกบัลูกคา้แลว้ ช่วยไกดล์งทะเบียนใหลู้กคา้ พร้อมช่วยติดแทก๊ก

ระเป๋า และช่วยลูกคา้ยกกระเป๋าข้ึนรถ 

  -เสร์ิฟอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บัลูกคา้ 

  -ตรวจเช็คจ านวนลูกคา้บนรถบสั 

  -แจง้ไกดเ์ม่ือลูกคา้ข้ึนรถบสัครบตามจ านวน 

  -ทีมงานข้ึนแนะน าตวั เพื่อให้ลูกคา้ไดท้ราบวา่เราเป็นผูดู้แลตลอดการเดินทาง 

  -ถึงจุดแวะป้ัมเพื่อใหลู้กคา้เขา้หอ้งน ้า ทีมงานตอ้งบริการกระดาษทิชชู่ใหแ้ก่ลูกคา้ 

  -ระหวา่งการเดินทาง ทีมงานจะบริการเคร่ืองด่ืมและขนมตลอดการเดินทาง 

-เม่ือถึงสถานท่ีท่องเท่ียวจุดต่างๆ ทีมงานส่วนหน่ึงจะเดินไปพร้อมกบัลูกคา้ เพื่อ

บอกทางเขา้ หรือห้องน ้าใหก้บัลูกคา้ และทีมงานอีกส่วนหน่ึง จะประจ าอยูบ่ริเวณ

จุดจอดรถ เพื่อเตรียมถา้เยน็ และน ้าด่ืมไวใ้หพ้ร้อมบริการลูกคา้ เม่ือลูกคา้เดิน

กลบัมาท่ีรถ 

-นบัจ านวนลูกคา้และแจง้ไกดเ์ม่ือลูกคา้ครบ 

-เม่ือถึงโรงแรม ช่วยลูกคา้ยกกระเป๋าลงจากรถ และCheck in ใหลู้กคา้ หลงัจากนั้น

ใหพ้นกังานของโรงแรมยกกระเป๋าลูกคา้ข้ึนหอ้ง หากทางโรงแรมไม่มีบริการ 

ลูกคา้จะตอ้งยกกระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตวัเอง 

-เม่ือลูกคา้เขา้ห้องพกั ทีมงานช่วยกนัเตรียมงานส าหรับปาร์ต้ี 

-แบ่งหนา้ท่ีในการดูแลงานปาร์ต้ี และซุม้ต่างๆ 

-หลงัซุม้เกมส์ต่างๆจบลง ทีมงานส่วนหน่ึง มาประจ าท่ีไลน์อาหาร และทีมงาน

ส่วนหน่ึงเก็บอุปกรณ์ซุม้ใหเ้รียบร้อย 
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-จากนั้น ทีมงานทั้งหมด จะคอยดูแลลูกคา้อยูภ่ายในงานเล้ียง เพื่อบริการลูกคา้ 

พร้อมทั้งประสานงานจดัคิวการแสดงต่างๆ(ถา้มี) 

-เม่ืองานเล้ียงจบลง ทีมงานส่งลูกคา้เขา้ท่ีพกั พร้อมกล่าวราตรีสวสัด์ิ จากนั้นแจง

รายละเอียดงานวนัพรุ่งน้ี  

-เชา้วนัต่อมา ทีมงานคอยให้บริการลูกคา้ในหอ้งอาหารของโรงแรม และจุดวาง

กระเป่า 

-ทีมงานส่วนหน่ึง ไปเซ็ทรถบสัก่อน จากนั้นกลบัมาคอยลูกแลลูกคา้ 

-หลงัจากลูกคา้อาหารและท าธุระส่วนตวัเสร็จ ทีมงานจะช่วยลูกคา้ในการCheck 

out คืนกุญแจห้องพกัและยกกระเป๋าลูกคา้ข้ึนรถ 

-นบัจ านวนลูกคา้ใหค้รบตามจ านวน เม่ือครบแลว้แจว้ไกด์ 

-หลงัจากกลบัถึงจุดหมายของลูกคา้ ตรวจเช็คของของลูกคา้ ก่อนเดินทางกลบั

บริษทั  

-เม่ือถึงบริษทั ตรวจเช็คของ พร้อมส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ 

-แยกยา้ยกลบับา้น 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

นาย ธนวรรธก ์พุทธวงศ ์ต าแหน่ง Operation 

เบอร์โทรศพัท ์มือถือ: 094-241-2565 

E-mail: Op1uniqueagency@gmail.com 

3.6 ระยะการปฏิบัติงาน 

 14 พฤษภาคม 2561-31สิงหาคม2561 

  

รูปที3่.3 พนกังานทีป่รึกษา 

mailto:Op1uniqueagency@gmail.com
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3.7 ขั้นตอนและการด าเนินงาน 

ตารางที3่.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

1. ศึกษาปัญหาและ
รวบรวมขอ้มูล 

 
 

    

2. ก าหนดหวัขอ้
โครงงานและวางโครง
ร่างเส้นทางการน า
เท่ียวขั้นใหม่ 

 
 

    

3.วางแผนการจดัท า
รายการน าเท่ียว 

 
 

    

4. จดัท ารายการน า
เท่ียวและศึกษา
เส้นทางตามรายการ 

 
 

    

5. รวบรวมเอกสาร
ขอ้มูลเพื่อปรับปรุง
ผลงาน และจดัท า
เอกสารฉบบัสมบูรณ์ 
พร้อมน าเสนอผลงาน 

   
 

  

 

1.ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.ก าหนดหวัขอ้โครงงานและวางโครงร่างเส้นทางการน าเท่ียวข้ึนมาใหม่ 

3.วางแผนการจดัรายการน าเท่ียว 

4.จดัท ารายการน าเท่ียวและออกศึกษาเส้นทางตามรายการ 

5.รวบรวมเอกสารขอ้มูลเพื่อปรับปรุงผลงาน และจดัท าเอกสารฉบบัสมบูรณ์พร้อม

น าเสนอผลงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  -โทรศพัทมื์อถือ 
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 ซอฟแวร์ 

  -โปรแกรม Microsoft Office 

  -เวบ็ไซต ์Google 

3.9บันทกึการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 

ตารางท่ี3.2 บนัทึกการปฏิบติังานประจ าสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ี วนัท่ีเร่ิมบนัทึก วนัท่ีส้ินสุดบนัทึก รายละเอียดการปฏิบติังาน 
1 14 พค.61 19พค.61 -หาขอ้มูลท าโปรแกรมท่องเท่ียวสถานท่ี

ต่างๆ 
-ท าคู่มือการเดินทางและแทก็ติดกระเป๋า 

2 21พค.61 26พค.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวภายในประเทศ 
จงัหวดั นครนายก จนัทบุรี ระนอง 
-คิดราคากรุ๊ปทวัร์แต่ละกรุ๊ป 

3 28พค61 2มิย.61 -ท าโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว 
ระนอง-เกาะนาวโอพี 
-ส่งกรุ๊ปไปประเทศจีน (งานRoad show 
And Business Matching) 

4 4มิย.61 9มิย.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั
ใหก้บับริษทัต่างๆ เช่นการท่องเท่ียว1Day 
tripล่องแก่งนครนายก โปรแกรมท่องเท่ียว
2วนั1คืน จงัหวดันคราชสีมา เป็นตน้ 

5 11มิย.61 16มิย.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวภาคเหนือ3
จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ 
-ตกแต่งโปรแกรมเวยีดนาม4โปรแกรม 
-โทรติดต่อ สอบถามค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่นค่า
เขา้ชมสถานท่ี ค่าโรงแรมท่ีพกั และ
ร้านอาหาร 

6 18มิย.61 22มิย.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวเวียดนาม ฮ่อกง
ไตห้วนั 
-จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวประจ าปีจงัหวดั
ชลบุรีใหบ้ริษทัแพรร่ี มาร์เก็ตต้ิง 
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7 25มิย.61 30มิย.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวประจ าปีท่ีหวัหิน 
2วนั1คืนใหก้บั ทาคาฮาชิ และ โอเทค 
-จดัท าโปรแกรม1 Day tripใหก้บั อิวอนิก 4
โปรแกรม 
-จดัท าโปรแกรมใหบ้ริษทัยเูซ็น โลจิสติกส์
3โปรแกรม แก่งกระจาน ราชบุรี เขาใหญ่ 

8. 2กค.61 7กค.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวเขาใหญ่ใหก้บั
บริษทั ไทยทาซากิ 
-จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวแก่งกระจานให้
บริษทั นอร์ดสัน เอก็อะลอย เอเซีย 
-ตกแต่งโปรแกรมไตห้วนั 

9. 9กค.61 14กค.61 -ติดต่อประสานงานส าหรับงานEvent 
-ติดต่อร้านอาหารส าหรับม้ือเยน็ใหลู้กคา้ 
-ประสานงานกบัร้านท า แบค๊ดรอป ไวนิล 
อุปกรณ์เชา้ไฟ แสง สี เสียง และอ่ืนๆ 

10 16กค.61 21กค.61 -รับอุปกรณ์ส าหรับจดังานEVENT 
-จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
-หาทีมงานเพื่อออกงานEVENT 

11 23กค.61 26กค.61 -จดังานEVENT ใหก้บับริษทัXCMG  
-ท าใบสรุปค่าใชจ่้ายส าหรับงานEVENT 

12 30กค.61 4สค.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวประเทศลาว
ส าหรับลูกคา้ 8 –10ท่าน 

13 6สค.61 11สค.61 -จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวให้บริษทั พีพีจี 
ประเทศไทยจ ากดั 
-คิดราคากรุ๊ปใหต้รงตามงบลูกคา้ 

14 14สค.61 18สค.61 -จดัท าโปรแกรมใหบ้ริษทั โคคูโย ประเทศ
ไทย จ ากดั 
-คิดราคากรุ๊ป 

15 20สค.61 25สค.61 -จดัท าโปรแกรมคิดราคากรุ๊ป 
16 27สค.61 31สค.61 -จดัท าโปรแกรมท่ียงัไม่เสร็จ 

-จดัท าเอกสารต่างๆให้เรียบร้อย 
 



 

 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
 

การจัดโปรแกรมท่องเทีย่วทะเลอนัดามัน ไทย-พม่า นาวโอพ ี

 ในปัจจุบัน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่นั้ น ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมาก เพราะการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีไม่เคยไปนั้น จะท าให้

นกัท่องเท่ียวไดพ้บเจอ กบัประสบการณ์ใหม่ๆอยูเ่สมอ การจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ก็เพื่อ

เพิ่มตวัเลือกในการท่องเท่ียวให้กบัผูท่ี้สนใจท่องเท่ียวในสถานท่ีใหม่ๆ และยงัเพิ่มโอกาสในการ

เดินทางท่องเท่ียวสองประเทศในทริปเดียว เพราะการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี นอกจากจะได้

ท่องเท่ียวในภาคใตข้องประเทศไทยแลว้ ยงัไดท้่องเท่ียวในภาคใตข้องประเทศพม่า หน่ึงในประเทศ

อาเซียนอีกดว้ย 

4.1องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 

4.1.1 ยานพาหนะ ในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี เราจะใชพ้าหนะในการเดินทางอยู ่3 ประเภท คือ 

4.1.1.1 เคร่ืองบิน 

 
รูปท่ี 4.1 ภาพเคร่ืองบินท่ีใช้ในการเดินทางวันแรก และวันท่ีสาม  

 

ในปัจจุบนัการเดินทางสู่จงัหวดัทางภาคใตน้ั้น มกัจะนิยมใช ้สายการบินเป็นทางเลือกหลกั

เพราะนอกจากสะดวกสบายแลว้ ยงัช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไดอี้กดว้ย  เพราะใช้เวลาใน

การเดินทางเพียงแค่2-3ชัว่โมงเท่านั้นเอง และสะดวกในการให้บริการลูกคา้จ านวนมาก ใชใ้นการ

เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานระนอง
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4.1.1.2 รถตู ้

 

 
รูปท่ี 4.2 ภาพยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดระนอง 

 

 การเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เหมาะกบัการเดินทางโดยรถตู ้ (VIP) 9ท่ีนั่งไม่รวมท่ีนั่ง

คนขบัและท่ีนัง่ไกด์เพราะสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ใช้ในการเดินทางจากท่าอากาศยานไปสู่

สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

 

 4.1.1.3 เรือสปีด โบท้ 

 

 
รูปท่ี4.3 รูปพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ 

 

 ยานพาหนะท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะน าพานกัท่องเท่ียวเดินทางไปยงัเกาะต่างๆ สามารถรองรับผู ้

เดินทางได ้30 ท่าน มีเส้ือชูชีพ มีคนขบัเรือท่ีเป็นคนในพื้นท่ี และรับประกนัความปลอดภยั 
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4.1.2 โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  (กรุงเทพฯ-ระนอง-เกาะสอง-เกาะนาวโอพี) 

04.00 คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง โดยมีทีมงานตอ้นรับ 

พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ Snack box จากนั้นน าทุกท่าน Check in และโหลด

กระเป๋าสัมภาระเคาทเ์ตอร์ของสายการบิน 

06.05 คณะเดินทางทุกท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD7312 

เวลา 06.05 

07.30  คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานระนอง จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางโดยรถตู ้VIP 

08.30 น าทุกท่านสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน พร้อมท าเอกสารผา่นแดน ระหวา่งเจา้หน้าท่ี

ตรวจสอบเอกสาร ใหทุ้กท่านเปล่ียนชุดพร้อมเล่นน ้า 

09.00 เรือออกจากท่าเรือแกรนด์อนัดามนั มุ่งสู่เกาะสองประเทศพม่า เพื่อตรวจเอกสาร

ผา่นแดน 

09.15 น าท่านมุ่งหนา้สู่เกาะนาวโอพีโดยเรือสปีดโบท้ ใชเ้วลาในการเดินทาง1ชัว่โมง 45 

นาที ระหวา่งทาง ท่านจะไดช้มหมู่เกาะทะเลพม่ามากมาย 

11.00 เดินทางถึงเกาะนาวโอพีน าทุกท่านล่องเรือชมน ้าทะเลสองสีของบริเวณเกาะนาว

โอพี ท่ีเตม็ไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติและสัมผสัโลกใตท้ะเลท่ีทุกท่านรอคอย

น าทุกท่านด าน ้ าดูปะการัง ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล แห่งทะเลเมียนมาร์/แหลมดอกไม/้

บา้นคุณทองสุข(ปลาไหลมอลเลย)์เป็นตน้ 

12.30 รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบ

บุฟเฟ่ต/์จากนั้นใหท้่านเช็คอินเขา้หอ้งพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

14.00 น าทุกท่านด าน ้าดูปะการัง ณ หาดมาดาม 

18.00 น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่เกาะนาวโอพี 

19.00 รับประทานอาหารค ่า ณ เทอเรสริมหาด ชมการแสดงและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ีสอง (เกาะนาวโอพี-เกาะสอง-ระนอง) 

08.00 รับประทานอาหารเชา้ ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี 

09.00 ด าน ้ า เกาะภูเขาไฟ หรือหากท่านตอ้งการพกัผ่อนตามอธัยาศยับริเวณเกาะนาวโอพี 

เจา้หนา้ท่ีมีบริการเรือคยกัไวใ้หท้่านไดเ้ล่นหนา้หาด 

10.00  เก็บสัมภาระพร้อมCheck out 
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11.00  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี 

12.00  น าทุกท่านออกเดินทางกลบัสู่เกาะสองประเทศพม่า 

13.30  เดินทางกลบัท่าเรือแกรนด์อนัดามันฝ่ังระนอง  

14.00  ออกเดินทางจากท่าเรือเทศบาลต าบลปากน ้า มุ่งสู่เกาะพยาม 

15.00  น าทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัเกาะพยาม ใหท้่านไดเ้ล่นน ้าบริเวณหนา้หาด  

16.00  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังระนอง 

17.00 น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม พร้อมCheck in จากนั้นให้ทุกท่านพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

19.00  น าทุกท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารเคียงเล 

20.00  สมควรแก่เวลา น าทุกท่านกลบัสู่ท่ีพกั ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ีสาม           (สุสานเจา้เมืองระนอง-พระราชวงัรังสรรค-์สวนสาธารณะรักษะวาริน-ภูเขาหญา้- 

             วดับา้นหงาว-ระนอง-กรุงเทพฯ) 

07.00  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 เก็บสัมภาระCheck outพร้อมพร้อมออกเดินทางสู่ สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็น

สุสานแบบจีนฝ่ังศพของพระยารัตนเศรษฐี(คอซู้เจียง) เจา้เมืองระนองคนแรก 

บริเวณสุสานเป็นท่ีดินท่ีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอเกล้า

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ภายในบริเวณสุสานปูดว้ยศิลา 3 ชั้น สองขา้งมีตุ๊กตาแกรนิต

น ามาจากประเทศจีน 

10.00 พระราชวงัรัตนรังสรรค์จ าลอง พระราชวงัอนัสง่างามและเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองระนอง สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทบั

แรมท่ี จงัหวดัระนอง ของพระมหากษตัริยท์ ั้ง 3 พระองค์ ไดแ้ก่ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี5 (พ.ศ.2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลท่ี6 (พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่7 (พ.ศ.

2471) เป็นพระราชวงัท่ีท าดว้ยไมส้ักและไมต้ะเคียนทอง มีหอ้งไวจ้ดัแสดงมากมาย 

11.00 น าท่านไปชมบ่อน ้ าร้อน สวนสาธาณะรักษะวาริน ซ่ึงเม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี5 เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้ทรง

พระราชทานช่ือถนนท่ีไปยงับ่อน ้าร้อนแห่งน้ีวา่ ชลระอุ โดยอุณหภูมิของน ้า 
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ภายในบ่อนั้นจะอยู่ท่ีประมาณ 65 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้พกัผ่อนแช่น ้ าร้อน

ธรรมชาติและมีสปาช่ือวา่ สยามฮอตสปา 

12.30 น าท่านเดินทางไปยงั ร้านคุน้ล้ิน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารข้ึนช่ือ

ของจงัหวดัระนอง ใหท้่านไดท้านอาหารพื้นเมืองของจงัหวดัระนอง 

13.30 เดินชมววิ ภูเขาหญ้า หรือเขาหวัลา้นหรือเขาผ ีเป็นภูเขาท่ีไม่มีตน้ไมข้ึ้นในฤดูฝนมี

หญา้สีเขียวปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือสู่ทิศใต ้จึงเรียกว่าภูเขาหญา้ ท่ี

ราบเชิงเขามีทางเดินเทา้ส าหรับนักท่องเท่ียวข้ึนสู่บนสันเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์

โดยรอบ 

14.30 แวะร้านของฝากพื้นเมืองให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองของจงัหวดัระนองท่ี

ข้ึนช่ือไม่วา่จะเป็นกาหย(ูเมด็มะม่วงหิมมะพานต)์กุง้แหง้ และกะปิ 

15.30 น าท่านไปเยี่ยมชม วัดบ้านหงาว เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัระนองวดัน้ีมี

ช่ือเสียงดว้ยกนัอยู ่3 อยา่ง คือ 1.วงัมจัฉา มีปลาจ านวนมากและมีขนาดใหญ่แบบท่ี

ท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อ มีตั้งแต่ปลาบึก ปลาจาระเมด็น ้าจืด และปลาดุกยกัษ ์2.

อุโบสถหลงัใหม่ท่ีมีการตกแต่งอยา่งประณีตและสวยงามมาก 3.พระพุทธรูปดีบุก 

เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างจากแร่ดีบุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

16.45 น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานระนอง เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย

สายการบิน นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7319 เวลา19.00 

19.00 อ าลาจงัหวดัระนอง กลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.10 น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ ทางทีมงานหวงัเป็น

อยา่งสูงวา่จะมีโอกาสใหบ้ริการท่านอีกใหค้ร้ังต่อไป 

****************************************************************************** 

อตัราค่าบริการ 

อตัรานี้รวม 

1.  ค่าหอ้งพกั      2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

2.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุ 

3.  ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ                                                  

4.  ค่ามคัคุเทศก ์บริการตลอดการเดินทาง          1 ท่าน             

ก าหนดการเดินทาง                 23-25พฤศจิกายน 2561 จ านวนผู้เดินทาง 

ราคาท่านละ       13,990.- บาท 8 ท่าน 
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5.  ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน          1,000,000      บาท/ ท่าน (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

6.  ค่าพาหนะในการเดินทางท่ีระนอง 

7.  ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน      1 ท่าน 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม  7%     

อตัรานี้ไม่รวม 

1.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการท่ีทางบริษทัไดจ้ดัไวใ้ห ้

2.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อ่ืน ๆ  

3.  ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย  3% 

4. ค่าทิปไกดท่ี์พม่า 

5. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

************************************************************************************************ 

ทางทีมงาน   หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  จะไดรั้บใชท่้านในโอกาสอนัใกลน้ี้ 

4.1.3 ใบค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 
รูปท่ี 4.4 ใบค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

วันเดนิทาง 23-25พ.ย.61 จ านวนคน

วันที่ รายการ จ านวนเงนิ จ านวน ยอดเงนิ

คา่ของวา่ง 30 8 240

คา่อาหารเชา้(Snack Box S&P) 65 8 520

คา่แพ๊คเกจทอ่งเทีย่วเกาะนาวโอพี 7990 8 63920

คา่รถตูรั้บจากสนามบนิ 100 8 800

0

วันทีส่อง คา่ของวา่ง 30 8 240

คา่รถตู ้ 125 8 1000

คา่เรอืสปีดโบท๊ไปเกาะพยาม 375 8 3000

คา่อาหารเย็นรา้นเคยีงเล 250 8 2000

คา่หอ้งพักโรงแรม ทนิดิ ีแอทระนอง 800 8 6400

วันทีส่าม คา่ของวา่ง 30 8 240

คา่อาหารกลางวันรา้นคุน้ลิน้ 250 8 2000

คา่เขา้ชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ 50 8 400

คา่รถตู ้ 225 8 1800

0

0

รวม 10320 0

คา่ตวัทมีงาน 563 8 4504

คา่รถบัส 0

ก าไร 1000 8 8000

คา่อนิสเป็ก 0

เงนิส ารอง 50 0

คา่ประกันอบัุตเิหตุ 30 0

คา่เอกสารกรุ๊ป 20 0

1663 0

11983 0

59.915 0

599.15 0

12642.07 0

239.66 0

12881.73 0

901.72

13783.45 เสนอขาย 13,990

8

ภาษี 7%

ขายรวมภาษี

รวม

ราคาขายไมร่วมภาษี

ส านักงาน 5%

รวมทนุ

op

ตน้ทนุ

คา่คอม 2 %
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4.2 เส้นทางการเดินทาง 

4.2.1 จุดนดัหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยงั ท่าอากาศยานระนอง 

จุดแรกในการเดินทาง พบกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ก่อนออกเดินทางสู่จงัหวดัระนอง มี

ส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ 

 

4.2.2 ท่าอากาศยานระนอง ไปยงั ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั 

เดินทางโดยใชถ้นนหมายเลข4 ระยะทาง32.4กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง36นาที 
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4.2.3 ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั ไปยงั เกาะสองประเทศพม่า 

จากท่าเรือแกรนดอ์นัดามนัมุ่งสู่เกาะสอง เดินทางโดยเรือ ใชเ้วลาในการเดินทาง10นาที 

 

4.2.4 เกาะสอง ไปยงัเกาะนาวโอพี 

 จากเกาะสองไปยงัเกาะนาวโอพี เดินทางโดยเรือ ใชเ้วลาในการเดินทาง1ชัว่โมง 45 นาที 
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4.2.5 ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั ไปยงัท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลปากน ้า 

 เดินทางโดยใชถ้นนหมายเลข 4004 และถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 12.7กิโลเมตร ใช้

เวลาในการเดินทาง 20 นาที 

 

4.2.6 ท่าเรือเทศบาลต าบลปากน ้า ไปยงั เกาะพยาม 

 จากท่าเรือเทศบาลต าบลปากน ้าไปยงัเกาะพยาม เดินทางโดยเรือ ใชเ้วลาในการเดินทาง 40

นาที 
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4.2.7 ท่าเรือเทศบาลต าบลปากน ้า ไปยงั โรงแรมทินิดีแอทระนอง 

 เดินทางโดยใชถ้นนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 4.5กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 10นาที 

 

4.2.8  โรงแรม ทินิดี แอท ระนอง ไปยงั ร้านอาหารคุณโอ๊ดซีฟู๊ ด 

เดินทางโดยใชถ้นนหมายเลข 4004 ระยะทาง9.7 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 16 นาที 
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4.2.9  โรงแรมทินิดี แอทระนอง ไป สุสานเจา้เมืองระนอง 

 เดินทางโดยใชถ้นนหมายเลข 4004 ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร เวลาในการเดินทาง 7 นาที 

 

4.2.10 สุสานเจา้เมืองระนอง ไปยงั พระราชวงัรัตนรังสรรค(์จ าลอง) 

 เดินทางโดยถนนหมายเลข 4004 ระยะทาง4.2 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 นาที 
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4.2.11 พระราชวงัรัตนรังสรรค(์จ าลอง) ไปยงั สวนสาธารณะรักษะวาริน 

 เดินทางโดยใชถ้นนหมายเลข 4 ระยะทาง3 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทาง 6นาที 

 

4.2.12 สวนสาธารณะรักษะวาริน ไปยงั ร้านอาหารคุน้ล้ิน 

เดินทางโดยถนนหมายเลข 4005 ระยะทาง 110เมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง(เทา้) 1 นาที 
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4.2.13 ร้านอาหารคุน้ล้ิน ไปยงั ภูเขาหญา้  

 เดินทางโดยใชถ้นน หมายเลข 4 ระยะทาง 13.5กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 17 นาที 

 

4.2.14 ภูเขาหญา้ ไปยงัร้านของฝาก 

 ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 นาที 
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4.2.15 ร้านของฝากไปยงั วดับา้นหงาว 

 ระยะทาง 260 เมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง(เทา้) 3 นาที 

 

4.2.16 วดับา้นหงาว ไปยงั ท่าอากาศยานระนอง 

 เดินทางโดยใชถ้นนหมายเลข 4 ระยะทาง 12.1กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 12 นาที 
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4.3 ความเป็นมาของสถานท่องเทีย่ว 

1. เกาะสอง อนัเป็นดินแดนทางตอนใตใ้นฝ่ังเมียนมาร์ ท่ีอยู่

ตรงขา้มกบัประเทศไทย โดยมีแม่น ้ ากระบุรีกั้น เกาะสองนั้น
ไม่ใช่เกาะแต่อยา่งใด หากเป็นแผน่ดินปลายสุดของเมียนมาร์ 
ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้ากระบุรีตรงขา้มกบัเมืองระนองของ
ไทย ในสมัยท่ีอังกฤษเข้าปกครองนั้ น ท่ีน่ีใช้ช่ือเรียกว่า 

“วิคตอเรีย พอยต์” (Victoria Point) แต่ปัจจุบนัชาวเมียนมาร์พา
กนัเรียกว่า “บุเรงนอง พอยท์” (Bayintnaung Point) และกลายเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีทุกคน
ตอ้งไปเยอืน เม่ือมาถึงระนอง 

2.เกาะนาวโอพี เป็นเกาะแห่งหน่ึงในกลุ่มเกาะมะริดของพม่า

ตั้งอยู่ท่ีเขตของเมืองเกาะสอง จงัหวดัตะนาวศรี ในทะเลอนั
ดามนั มหาสมุทรอินเดีย เกาะมีลักษณะคล้ายกับหัวธนู มี
พื้นท่ีทั้งหมด 700 เอเคอร์หรือประมาณ 1,500 ไร่ ช่ือเกาะมา
จากวีรบุรุษท่ีช่ือวา่ญองอูพี (Nyaung Oo Phee) ซ่ึงเป็นนกัรบ

ของพม่าเป็นคนคนท่ีชาญฉลาดมีทกัษะความคิดและเก่งกาจ จึง
ใชน้ามน้ีตั้งช่ือเกาะและเรียกติดต่อกนัมาจวบถึงปัจจุบนั บนเกาะนาวโอพีนั้นมีหาดทรายอยู่4แห่ง 
เสน่ห์ของเกาะนาวโอพีนั้นอยู่ท่ีความขาวนุ่มของหาดทรายและความใสของน ้ าทะเลท่ีท าให้ผูม้า
เยอืนตอ้งหลงใหล 

3.เกาะพยาม เดิมเรียกวา่ เกาะพิยาม ซ่ึงมาจากค าวา่ "พอยาม" 
หมายถึง การเดินทางไป เกาะพยามพอยามจึงจะถึงเกาะ 
(ประมาณ 4 ชัว่โมง) และเรียกกนัต่อมาวา่ "เกาะพยาม" และ
จากค าบอกเล่าของชาวบ้านบนเกาะพยาม มาจากค าว่า 
"พยายาม" เพราะในสมัยก่อนการเดินทางมาเกาะพยาม

เป็นไปดว้ยความล าบาก ตอ้งอาศยัโดยสารมากบัเรือประมงของ
ชาวบา้น ซ่ึงคาดไม่ไดว้่าจะไปจะมาเม่ือไหร่ การเดินทางยากล าบากสมกบัช่ือ ค าว่า "เกาะพยาม" 
เดิมเกาะพยาม มีคนอาศยัอยูส่่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม ในปี พ.ศ. 2500 นายส าเภา ศิริสัมพนัธ์ ไดรั้บ
สัมปทานการเล้ียงหอยมุกจากรัฐบาล ไดใ้ช้พื้นท่ีเกาะพยามเพาะเล้ียงหอยมุก (ฟาร์มมุก) และได้
อพยพคนอาศยัอยูเ่ดิมไปอยูท่ี่บา้นชา้งแหก หมู่ท่ี 8 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จึงเป็นสาเหตุ
ท่ีเกาะพยามไม่มีคนมุสลิมอาศยัอยูเ่ลย ต่อมาสัมปทานหอยมุกเลิกกิจการ เร่ิมมีผูค้นจากจงัหวดั  

รูปท่ี4.5  เกาะสอง 

รูปท่ี 4.6  เกาะนาวโอพี 

รูปท่ี 4.7 เกาะพยาม 
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สุราษฎร์ธานี อพยพเขา้มา โดยมาจากเกาะ สมุย เกาะพะงนั สภาพรอบเกาะมีหาดทรายอยูห่ลายแห่ง 
รวมทั้งระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ซ่ึงอยูต่อนในของอ่าวดา้นตะวนัออก ส่วนแนวปะการังก่อตวัอยา่ง
หนาแน่น บริเวณปีกอ่าว ทั้งอ่าวตอนเหนือและตอนใต ้โดยมีอ่าวท่ีส าคญัทางธุรกิจการท่องเท่ียว 

4.สุสานเจ้าเมืองระนอง สร้างในปี พ.ศ. 2426 เป็นสุสานของ

พระยาด ารงสุจริตมหิศรภกัดี (คอซู้เจียง) อดีตเจา้เมืองระนอง
โดยบริเวณ สุสานเป็นท่ีดิน ท่ีไดรั้บพระราชทานจากรัชกาลท่ี 
5 เพื่อเป็นเกียรติประวติัให้แก่ตระกูล ณ ระนอง ท่ี คอซู้เจียง 
เป็นผูท่ี้ท  าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่ หลวง  

ชาวบ้านเรียกท่านว่า เจ้าคุณเฒ่า ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เป็นตวัอย่างของผูป้ระสบความส าเร็จในชีวิต ทั้ง ๆ ท่ีอพยพมา จากประเทศ
จีน เขา้มาเป็นกรรมกรรับจา้ง จนไดต้ าแหน่งเป็นเจา้เมือง ก็เพราะเป็นคนท่ีมีความกตญัญูกตเวที 
ซ่ือตรง อดทน มธัยสัถ ์รอบรู้ และมอง การณ์ไกล รู้จกัการจดัการและการแกปั้ญหาท าประโยชน์ให้
แผ่นดินอย่างมากเป็นแบบฉบบัส าหรับขา้ราชการทั้งหลาย อีกทั้งยงัมีลูกหลานอยู่ในโอวาท ของ
บิดามารดาจนท่ีประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานจนไดเ้ป็นใหญ่ในภาคใตอี้กหลายคน จึงเป็น
บุคคลท่ีน่าช่ืนชมเอาเยีย่งอยา่งท่าน 

5. พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตน

รังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวดัระนอง) เป็นพระราชวงัท่ี
จัดสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์การ เสด็จประทับแรมจังหวัด
ระนองของพระมหากษตัริย ์3 พระองค ์ไดแ้ก่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 พระราชวงัรัตนรังสรรค ์(จ าลอง) ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค ์(ใกลศ้าลา
กลางจงัหวดัระนอง) ต าบลเขานิเวศน์ เป็นพระราชวงัท่ีท าดว้ยไมส้ักและไมต้ะเคียนทอง ส่ิงท่ีจดั
แสดงภายในพระราชวงัฯ ไดแ้ก่ ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั(ชั้น 3)ห้อง
พระราชินี (ชั้น 2)  มีจ  านวน 6หอ้ง อาคารทรงแปดเหล่ียม อาคารทอ้งพระโรง สะพานเช่ือมอาคารท่ี
ประทบักบัอาคารแปดเหล่ียม ถือเป็นพระราชวงั ท่ีมีการประกาศพระบรมราชโองการ ยกข้ึนเป็น
พระราชวงั 1 ใน 19 แห่งของ ประเทศไทย และเป็นพระราชวงั 1 ใน 6 แห่งท่ีสร้างข้ึนตามหวัเมือง
ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 เป็นพระราชวงัท่ี สร้างจากไมท้ั้ง
หลงัเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จประทบัแรมของพระมหากษตัริยท์ ั้ง 3 พระองค ์และจะเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ อีกแห่งหน่ึง ของจงัหวดัระนองอีกดว้ย 

รูปท่ี 4. 8 สุสานเจ้าเมืองระนอง 

รูปท่ี 4.9 พระราชวังรัตนรังสรรค์(จ าลอง) 
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6.บ่อน ้าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน  เป็นบ่อน ้ าร้อนซ่ึง

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติน้ีมีอยู ่3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และ
บ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส 
น ้ าพุร้อนแห่งน้ีได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยา ศาสตร์
บริการว่าประกอบดว้ยแร่ธาตุ ท่ีส าคญั และเป็นแหล่งเดียว

ในประเทศไทยท่ีไม่มีสารก ามะถนัเจือปนอยูเ่ลย จึงท าใหไ้ม่มี
กล่ินของก ามะถนัและมีความบริสุทธ์ิ สามารถด่ืมไดจ้ากแหล่งก าเนิด โดยไม่ตอ้งผา่นการกลัน่กรอง
ใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก นอกจากน้ียงัถือเป็นน ้ าบริสุทธ์ิ จึงเป็นแหล่งหน่ึง ท่ีน าไป
ผ่าน พิธีพุทธาภิเษก ท าน ้ าศักด์ิสิทธ์ิเพื่อใช้เป็นน ้ าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี9 ภายในบริเวณบ่อน ้ าร้อนมี
บริการอาบน ้าแร่บ าบดัรักษาสุขภาพผอ่นคลาย ความเม่ือยลา้ ดว้ยการบ าบดัจากน ้าแร่ รวมถึงบริการ
แช่เทา้ฟรีเพื่อผอ่นคลาย นอกจากน้ีบริเวณใกลบ้่อน ้ าร้อนไดจ้ดัเป็นสวนสาธารณะ "รักษะวาริน" มี
ศาลาท่ีพกัและห้องอาบน ้ าร้อนไวบ้ริการดว้ย ปัจจุบนัแหล่งน ้ าพุร้อนแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีส าคญัท่ีสุด
ของจงัหวดัระนอง เน่ืองจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และมีศกัยภาพสูง ได้รับการพฒันา เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของจงัหวดั มีการจดัสร้างตกแต่งสวนหยอ่มต่าง ๆ ไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของประชาชน 

7. ภูเขาหญ้า ตั้ งอยู่ในอ าเภอเมือง ระนอง เป็นภูเขาท่ีไม่มี

ตน้ไมใ้หญ่ข้ึนมีแต่ตน้หญา้ปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตวัจากทิศ
เหนือสู่ทิศใตภู้เขาท่ีเต็มไปด้วย หญา้ต่างสีต่างวนัเวลาและ
เนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแลง้ภูเขาหญา้จะแปรเปล่ียนเป็นสี
ทองเม่ือแสงอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้าภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็น สี

เหลืองทอง เม่ือเขา้สู่ฤดูฝนจะเปล่ียนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตก
ใหม่ๆ อาจมีโอกาสไดแ้ห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกดว้ย  จึงนิยมเรียกกนัวา่ "ภูเขาหญา้สอง
สี”   การชมภูเขาหญา้นอกจากจะชมไดจ้ากลานกวา้งดา้นล่างแลว้ ยงัสามารถข้ึนไปชมววิในมุมสูงมี
ทางราบเชิงเขา มีทางเดินเทา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวข้ึนสู่บน สันเขาเพื่อชมทิวทศัน์โดยรอบ ซ่ึงภูเขา
แต่ละลูกไม่สูงมาก สามารถเดินเทา้ข้ึนไปตามทางจากลูกน้ีเดินต่อไปยงัอีกลูกซ่ึงเช่ือมต่อกนั 
 
 

รูปท่ี 4.10 บ่อน า้ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน 

รูปท่ี 4.11 ภูเขาหญ้า 
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8. วัดบ้านหงาว ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลหงาว อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัระนอง ใกล้กบัภูเขา
หญา้ระนอง เดิมทีเป็นเพียงท่ีพกัพระสงฆ์จนกระทัง่หลวงพ่อ
เขียด พระธุดงคม์าจากปัตตานีมาปักกรดบ าเพญ็ แลว้ชาวบา้นเกิด
การเล่ือมใสศรัทธา จึงไดส้ร้างวดัข้ึนในปี พ.ศ.2530 และให้ท่าน

พ านกัท่ีวดัแห่งน้ี ปัจจุบนัวดับา้นหงาวมีเจา้อาวาสช่ือพระครูประจกัษสุ์ตาสาร เป็นพระนกัพฒันา
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลายอย่างเกิดข้ึนในสมยัพระครูประจกัษ์สุตาสาร เช่น อุโบสถหลงัใหม่ท่ี
ใหญ่และสวยงาม เป็นอุโบสถ 2 ชั้น หรือท่ีเรียกวา่ อุโบสถลอยฟ้ากวา้ง 8 เมตร ยาว 15 เมตร รอบ
อุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกวา้งมีลูกกรงลอ้มรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ดา้น มีอาคารจตุัรมุขกวา้ง มี
บนัไดข้ึนลงรอบทิศเหนือ ใต ้ตะวนัออก ตะวนัตก ดา้นล่างของอุโบสถเป็นห้องโถงใชส้ าหรับการ
ประ ชุมสัมมนา ภายในอุโบสถวดับา้นหงาว เป็นท่ีประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อ
ดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั มีช่ือเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” 
อนัมีความหมายวา่ “พระพุทธรูปดีบุกองคใ์หญ่เป็นสิริมงคลและศกัด์ิศรีของเมืองระนอง” และยงัมี
ความสวยงามของฝาผนงัท่ีแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ  อีกดว้ย 

นอกจากน้ีภายในวดัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ซ่ึงมีการรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั เก็บรักษาใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้ นอกจากน้ี ยงัมีวงัมจัฉามีพนัธ์ุ
ปลาน ้ าจืดนานาชนิดท่ีสามารถให้อาหารไดอ้ยา่งใกลชิ้ด และท่ีส าคญัมีบนัไดคอนกรีตกวา่ 300 ขั้น 
ท่ีสามารถใช้เดินข้ึนไปบนยอดของภูเขาเพื่อดูทิวทศัน์ของจงัหวดัระนองไดร้อบ 360 องศา ไดรั้บ
การพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

 

4.4 สรุปเส้นทางการท่องเทีย่ว 

รวมเส้นทางโปรแกรมท่องเท่ียว 3 วนั 2 คืน 
จุดเร่ิมตน้เส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ – ท่าอากาศยานระนอง – ท่าเรือแกรนด์อนัดา

มนั – เกาะสอง – เกาะนาวโอพี – ชมน ้ าทะเลสองสี – ทุ่งดอกไมใ้ตท้ะเล – หาดมาดาม – เกาะภูเขา

ไฟ – เกาะพยาม-โรงแรมทินิดี แอท ระนอง – ร้านอาหารเคียงเล – สุสานเจ้าเมืองระนอง – 

พระราชวงัรัตน์รังสรรค(์จ าลอง) – ภูเขาหญา้ – บ่อน ้าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน – วดับา้นหงาว 

– ท่าอากาศยานระนอง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ส้ินสุดการเดินทาง 

รูปท่ี 4.11 วัดบ้านหงาว 



 

 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1. สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

 ในปัจจุบนัการเดินทางท่องเท่ียวนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมาก นักท่องเท่ียวนิยมท่ีจะ

เดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงถ้าหากนักท่องเท่ียวมีความสนใจท่ีจะเดินทาง

ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีความสวยงามนั้น แน่นอนว่าทะเลฝ่ังอันดามัน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี จงัหวดัระนองเองก็เป็นจงัหวดัท่ีเป็นทะเล

อนัดามนั และยงัเป็นจงัหวดัท่ีติดกบัเกาะสองประเทศพม่าอีกดว้ย ในปัจจุบนั จงัหวดัระนองนั้นมี

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสวยงามอยูม่าก เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการการพกัผอ่นหยอ่ยใจ และ

ยงัสามารถเดินทางไปยงัประเทศพม่า ซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศอาเซียนไดอี้กดว้ย การศึกษาโครงงาน

ในคร้ังน้ีไดรั้บความรู้ในการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว ในการศึกษาการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี ได้

ศึกษาองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวต่างๆ อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านขาย

ของฝาก และพาหนะเป็นตน้  

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง มา

ประยุกต์ใช้ในการจดัท าโครงงานในคร้ังน้ี  ซ่ึงบริษทัยูนิค เอเจนซ่ี ทราเวล มีกลุ่มลูกค้า เป็น

อุตสาหกรรมโรงงานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจดัท าโปรแกรมเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นแถบ

ภาคกลาง ภาคอีสานตอนใต้และภาคตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

นครนายก ราชบุรี นครราชสีมา เป็นต้น ผูจ้ ัดท าจึงอยากเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อท่ีจะตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ

แปลกใหม่ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาเส้นทางและจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวทะเลอนัดามนัไทย-พม่า 

นาวโอพี ไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1. ขอ้ดีของการปฏิบติังาน 

  5.2.1.1. ได้รับประสบการณ์ในการจัดท าโปรแกรม และได้ฝึกการติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  

  5.2.1.2. ไดฝึ้กตนเองใหต้รงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  5.2.1.3. ไดรั้บโอกาสในการปฏิบติังานจริง 
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5.2.2. ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.2.1. จากระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษานั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

ความเสียหายของบริษทั ผูจ้ดัท าไดเ้ห็นว่าควรจะรับพนกังานในส่วนของการจดัท าโปรแกรมเพิ่ม 

เน่ืองจากวา่ บุคลากรท่ีจดัท าโปรแกรมนั้นมีไม่เพียงพอ อาจท าให้บริษทัจดัท าโปรแกรมเสนอให้รับ

ลูกคา้นั้นมีความล่าชา้  
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ภาคผนวก ก. 

ภาพการปฏิบัติงาน 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ภาพขณะจดัเตรียมกิจกรรมเกมส์หนา้งานปาร์ต้ีใหบ้ริษทัเทน็ริว ซอว ์

 



  

  

 

 

ภาพการ PRESENT โปรแกรมท่องเท่ียวใหก้บับริษทั อิวอนิค ไทยแอโรซิล จาํกดั 

  

 



  

  

 

 

ภาพการปฏิบติังานนาํเท่ียว ใหก้บับริษทั ไทโย จาํกดั  

 

 



  

  

 

 

ภาพจากการเตรียมซุม้อาหารใหก้บับริษทั ไทโย จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  

 

 

ภาพรับกรุ๊ปคนไทยท่ีไปดูงานจากประเทศจีน 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 



  

  

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอยา่งไร 

 

สําหรับโครงงานท่ีนกัศึกษาฝึกงานได้จดัทาํในคร้ังน้ี มีประโยชน์กบับริษทัทางดา้นการ

ประหยดัเวลา เพราะนกัศึกษาฝึกงานไดศึ้กษาหาขอ้มูลในส่วนของการหาโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียว โดยท่ีทางบริษัทสามารถนําข้อมูลน้ีไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการนําเสนอ

โปรแกรมใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นกรุ๊ป Incentive หรือกรุ๊ปสาํหรับขายหนา้ร้านได ้โดยท่ีทางบริษทั

ไม่ตอ้งเสียเวลาในการคน้หาขอ้มูลต่างๆและการสร้างโปรแกรมข้ึนใหม่  

 

 

 

.....................................................พนกังานท่ีปรึกษา 

( นาย ธนวรรธก ์พุทธวงศ ์) 
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การจัดโปรแกรมน าเที่ยวทะเลอนัดามัน ไทย-พม่า นาวโอพ ี

ANDAMAN THAI-MYANMAR NYAUNGOOPHEE TRIP PROGRAM 

ภูวริศา รอดเรืองชีพ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะ ศิลปศาสร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-Mail : Puwarisa.rod@siam.edu 

บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีบทบาทสาํคญัต่อ

เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวช่วยสร้างอาชีพใหก้บัคน

ในทอ้งถ่ินนั้นๆ และยงัสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ 

เป็นลาํดบัตน้ๆ จากธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจ

ท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการ

คมนาคมขนส่ง เป็นตน้ บริษทั ยนิูค เอเจนซ่ี ทรา

เวล มุ่งเนน้ความสาํคญัในเร่ืองคุณภาพของการ

บริการ ในการดาํเนินธุรกิจการท่องเท่ียว โดย

คาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั และยงั

เนน้การท่องเท่ียวแบบหลากหลายเสน้ทาง เพื่อให้

ลูกคา้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากบริการ  

 จงัหวดัระนองมีแหล่งทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามเป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จะ

เป็น บ่อนํ้ าพรุ้อน นํ้ าตก และยงัมีแหล่งท่องเท่ียว

ทางทะเลท่ีสวยงามอยา่งเกาะพยามในทะเลอนัดา

มนัของประเทศไทย นอกจากน้ีจงัหวดัระนองยงั

เป็นจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกบัเกาะสองซ่ึงเป็นประตูในการ

เดินทางท่องเท่ียวทะเลอนัดามนัของประเทศพม่า 

อยา่งเกาะนาวโอพีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่

ของประเทศพม่าอีกดว้ย ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงจดั

โปรแกรมนาํเท่ียวทะเลอนัดามนั ไทย-พม่า นาวโอ

พีข้ึน เพื่อใหบ้ริษทัสามารถนาํโปรแกรมท่องเท่ียว

ไปเสนอขายไดจ้ริง และช่วยเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่อีก

ดว้ย 

 

Abstract 

In present day, tourism is a very important part of 

Thai economy as tourism industry 

helps create jobs for people in that local area. 

Tourism is one of the highest grossing industry 

forThailand, earning money from various business 

type such as travel agency, 

accommodation,restaurant, and transportation. 

Unique Agency Travel Co.,Ltd focuses on service 

quality in its travel agency undertaking, putting 

high priority on customer’s needs and provision of 

multiplealternatives travelling route for optimal 

satisfaction. 

Ranong province is abundant in its 

tourism resources and beautiful spot. These are 

such as natural spring, waterfall, or its beaches 

such as the Phayam Island in Andaman Sea. 

Ranong’s location also put it next to Song island, a 

gate to Myanmar tourism, featuring the newly 

found hot tourism spot Nyaung Oo Phee Island. 

With this project, the author\ aims to create 

traveling program Thailand-Myanmar Nyaung Oo 

Phee Island the travel agency can utilize and 

expand its customer base. 

 

 

 



 

  

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาเสน้ทางในการเดินทางไปยงัทะเลอนัดา

มนั ไทย-พม่า นาวโอพี 

2. เพ่ือจดัทาํโปรแกรมท่องเท่ียวทะเลอนัดามนั 

ไทย-พม่า นาวโอพี 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.  ขอบเขตด้านข้อมูล  ศึกษาข้อมูลการจัดทํา

โปรแกรมจากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2. ขอบเขตด้านประชากร คือ Operation แผนกท่ี

จดัทาํโปรแกรมท่องเท่ียว 

3 .  ขอบเขตด้านเวลาและสถานท่ีคือ  ว ัน ท่ี14

พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี31สิงหาคม2561  

ณ บริษทั ยนิูค เอเจนซ่ี ทราเวล จาํกดั 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.บริษทัมีโปรแกรมท่องเท่ียวอีกรูปแบบเพ่ือเพ่ิม

ความหลากหลายใหก้บัลูกคา้ 

2.สามารถนําโปรแกรมท่องเท่ียวทะเลอันดามัน

ไทย-พม่าไปใชใ้หเ้กิดการเพ่ิมรายไดต้่อไป 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.วางแผนการจดัรายการนาํเท่ียว 

3.กาํหนดหวัขอ้โครงงานและวางโครงร่างเสน้ทาง

การนาํเท่ียวข้ึนมาใหม่ 

4.จดัทาํรายการนาํเท่ียวและออกศึกษาเสน้ทางตาม

รายการ 

5.รวบรวมเอกสารขอ้มูลเพื่อปรับปรุงผลงาน และ

จดัทาํเอกสารฉบบัสมบูรณ์พร้อมนาํเสนอผลงาน 

6. สรุปผลการจดัทาํ 

7. นาํเสนอผลงาน 

 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 -โทรศพัทมื์อถือ 

ซอฟแวร์ 

 -โปรแกรม Microsoft Office 

 -โปรแกรม Google 

 

สรุปผล 

 ในปัจจุบนัการเดินทางท่องเท่ียวนั้นมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก นกัท่องเท่ียวนิยมท่ีจะ

เดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงถา้

หากนกัท่องเท่ียวมีความสนใจท่ีจะเดินทาง

ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีความสวยงามนั้น แน่นอนวา่

ทะเลฝ่ังอนัดามนั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

จงัหวดัระนองเองก็เป็นจงัหวดัท่ีเป็นทะเลอนัดามนั 

และยงัเป็นจงัหวดัท่ีติดกบัเกาะสองประเทศพม่าอีก

ดว้ย ในปัจจุบนั จงัหวดัระนองนั้นมีทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีสวยงามอยูม่าก เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ี

ตอ้งการการพกัผอ่นหยอ่ยใจ และยงัสามารถ

เดินทางไปยงัประเทศพม่า ซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศ

อาเซียนไดอี้กดว้ย การศึกษาโครงงานในคร้ังน้ี

ไดรั้บความรู้ในการจดัทาํโปรแกรมท่องเท่ียว ใน

การศึกษาการจดัทาํโครงงานคร้ังน้ี ไดศึ้กษา

องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวตา่งๆ อาทิเช่น 

โรงแรม ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านขายของ

ฝาก และพาหนะเป็นตน้  

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํความรู้

และประสบการณ์ในการทาํงานจริง มาประยกุตใ์ช้

ในการจดัทาํโครงงานในคร้ังน้ี  ซ่ึงบริษทัยนิูค เอ

เจนซ่ี ทราเวล มีกลุ่มลูกคา้ เป็นอตุสาหกรรม

โรงงานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจดัทาํ

โปรแกรมเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นแถบภาคกลาง ภาค



 

  

อีสานตอนใตแ้ละภาคตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่  

ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี นครนายก ราชบุรี 

นครราชสีมา เป็นตน้ ผูจ้ดัทาํจึงอยากเสนอ

โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายและแปลก

ใหม่ เพ่ือท่ีจะตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ ดงันั้นผูจ้ดัทาํ

จึงไดศึ้กษาเสน้ทางและจดัทาํโปรแกรมท่องเท่ียว

ทะเลอนัดามนัไทย-พม่า นาวโอพี ไดส้าํเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

กติติกรรมประกาศ 
การท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสห

กิจศึกษา ณ บริษทั ยนิูค เอเจนซ่ี ทราเวล จาํกดั 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2561 ส่งผลใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆมากมาย สาํหรับโครงงานสหกิจ

ศึกษาฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและ

สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณ พรเทพ สมุทรถา  กรรมการบริษทั 

2. คุณ ธนวรรธก ์พทุธวงศ ์OP Manager (ท่ีปรึกษา

โครงงาน) 

3. อาจารย ์กฤป จุระกะนิตย ์อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้

คาํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํโครงงาน ผูจ้ดัทาํ

ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน

ร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการทาํ

โครงงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้าร

ดูแลและใหค้วามเขา้ใจ กบัชีวติของการทาํงานจริง 

ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ 

ท่ีน้ีดว้ย  
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ช่ือ – นามสกุล : ภูวริศา รอดเรืองชีพ 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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