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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัหลกัส าคญัอย่างหน่ึงของประเทศไทย
เพราะสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมหาศาล ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงท่ีดึงดูด
และน่าสนใจอย่างมาก ท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆเป็นสินค้าท่ีทรงคุณค่าส่งผลให้ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวถูกใช้ไปอย่างส้ินเปลือง ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จึงไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ท่ีมีช่ือวา่ ท่องเท่ียวเก๋ไก๋ อยา่งย ัง่ยนื  

โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เท่ียวไทย สไตล์ย ัง่ยืน” จึงสอดคล้องกับแนวคิดโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน รวมถึงคณะผูจ้ดัท าได้มีความคิด
ริเ ร่ิมสร้างสรรค์ในการคิดโครงงานน้ีข้ึนมาเป็นการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย โดยผา่นนกัท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2543 ภายในโครงการ
จะมีกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตใต้ส านึกต่อการท่องเท่ียวอย่างรู้คุณค่า ทั้ งน้ียงัเชิญชวนให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มามีส่วนร่วมในการใส่ใจทรัพยากรทางการท่องเท่ียว
ร่วมกนั เช่นการแต่งกายชุดพื้นบา้น การรับประทานอาหารมงัสวิรัติ รวมไปถึงกิจกรรม CSR  ณ 
ชุมชนพระบาทหว้ยตม้ จงัหวดัล าพนู 

นกัท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y จะได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน รับรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัสร้างอาชีพ
ให้แก่คนในชุมชนและท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน รวมถึงได้ร่วมบอกเล่าถึงประสบการณ์ท่ีดีเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติไดห้นัมาใส่ใจในการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป 
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Abstract 

 Nowadays, the tourism industry is one of the major driving factors in Thailand, as  it can 
generate a large amount of income for the country. Tourism business is highly attractive and 
interesting. Tourist attractions have become valuable products; however, they are utilized and 
exploited. In 2018, Tourism Authority of Thailand (TAT) has a tourism promoting plan under the 
slogan “Amazing Thailand Tourism Year 2018”.    
 The project "GEN-Y travel in Thailand by sustainability" aims to investigate TAT’s 
concept. The objective of this project was to conserve and promote sustainable tourism. The 
authors initiated the creative idea to develop this project to be in line with TAT’s vision by 
focusing on GEN-Y tourists aged during 1981-2000. Moreover, domestic and international 
tourists are invited to pay their attention to tourism resources. For example, local customes, 
vegetarian food consumption, and CSR activities at Baan Phra Bat Huai Tom, Lamphun are 
promoted. 
 It was found that GEN-Y tourists would be part of the conservation and promotion of 
sustainable tourism, to recognize the value of tourism resources. Besides, local people could earn 
extra income via tourism.  

Keywords: GEN-Y / Tourism In Thailand/ Sustainable Style / Baan Phra Bat Huai Tom, 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

    ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัหลกัส าคญัอยา่งหน่ึงของประเทศไทยเพราะ

สามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศอย่างมหาศาล ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงท่ีดึงดูดและ

น่าสนใจอย่างมาก ท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆเป็นสินคา้ท่ีทรงคุณค่าส าหรับการท่องเท่ียว และเม่ือ

อตัราการท่องเท่ียวไดเ้พิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ นกัท่องเท่ียวเดินทางมาใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆอยา่ง

ต่อเน่ือง จึงส่งผลใหท้รัพยากรทางการท่องเท่ียวถูกใชไ้ปอยา่งส้ินเปลืองในท่ีสุด  

ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบ

ใหม่ท่ีมีช่ือว่า ท่องเท่ียวเก๋ไก๋ อย่างย ัง่ยืน โดยสถานประกอบการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ฝ่าย

แผนปฏิบติัการตลาดภายในประเทศ และฝ่ายกิจกรรม ไดม้อบหมายนกัศึกษาท่ีออกปฏิบติัสหกิจศึกษา

คิดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ และทางสถานประกอบการสามารถน า

โครงการท่ีนักศึกษาสหกิจน าเสนอมานั้นเป็นโครงการกิจกรรมท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จริง ดงันั้นคณะ

ผูจ้ดัท าจึงเลือกท ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบสไตล์ย ัง่ยืน โดยผ่านนักท่องเท่ียวกลุ่ม 

GEN-Y  ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 20 – 37 ปี เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ท่ีมีอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี

เจริญกา้วหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ชอบบอกต่อประสบการณ์ในการท่องเท่ียวผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

รวมไปถึงมีความใส่ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว มีไลฟ์สไตล์ต่างจาก

นกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนคือตอ้งการท่ีจะลงลึกไปถึงทอ้งถ่ินและสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆอยา่งลึกซ้ึง เพื่อท่ีจะ

สัมผสัวถีิชีวติวฒันธรรมความเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง และเป็นการท่องเท่ียวอยา่งรู้คุณค่า มีความรับผิดชอบ

ต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโครงการจะถูกจดัข้ึนท่ีชุมชนบา้นพระบาทห้วยตม้ หมู่ท่ี 

8 ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวรูปแบบวิถีชุมชนมีทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจ านวนมาก รวมไปถึงทรัพยากรทางวฒันธรรม ทรัพยากรหัตถกรรมสืบต่อ

จากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงนักท่องเท่ียวในปัจจุบนัไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรต่างๆท่ีเป็นสินค้า

ทางการท่องเท่ียว และอาจท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นเส่ือมโทรมได ้เช่นความเส่ือมโทรมทางสถานท่ี

ของชุมชน ความสมดุลของวถีิการด าเนินชีวติชุมชนในดา้นต่างๆ 

 ดงันั้นกลุ่ม GEN-Y จึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งรู้คุณค่า

ในรูปแบบสไตล์ย ัง่ยืน สามารถเชิญชวนนกัท่องเท่ียวให้หันมาใส่ใจการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนกนัมาก
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ยิ่งข้ึนเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในประเทศไทย จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด

โครงงาน “GEN-Y เท่ียวไทย สไตลย์ ัง่ยืน” โดยภายในโครงการจะมีกิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวไดร่้วมมือ

กนัท ามากมาย เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมท าเตา้หู้ ฯลฯ และศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน

อีกดว้ย 

  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อจดัท าโครงการ“GEN-Y เท่ียวไทย สไตลย์ ัง่ยนื” 

 1.2.2 เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืโดยนกัท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y ท่ีสามารถ

ตระหนกัและรับรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวได ้
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 

 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ ากดัเพียง 30 คน 

 สถานท่ีในการด าเนินการเป็นชุมชนไม่มีช่วงเวลาเปิด-ปิดจึงสามารถเดินทาง

ไดต้ลอดเวลา 

1.3.2 ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

 ศึกษาสถานท่ีจดัท าโครงการท่ีมีทรัพยากรทรงคุณค่าน่าสนใจและแปลกใหม่ 

 ศึกษากิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและหลากหลายทั้งกิจกรรม

หลกัและกิจกรรมรองเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 โครงการสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนได้

โดยนักท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y ท่ีสามารถตระหนักและรับรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว

 1.4.2 สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและสามารถมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียวโดยเกิดจาก

กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจบัจ่ายใชส้อยในชุมชน 

1.4.3 คณะผูจ้ดัท าไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการคิดโครงการน้ีข้ึนมาและเป็นการปฏิบติั

ตามวสิัยทศัน์ขององคก์รการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยอยา่งแทจ้ริง 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการน าเสนอโครงการกิจกรรม “ Gen – Y เท่ียวไทย สไตลย์ ัง่ยืน” เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวรูปแบบยัง่ยืน คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฏีและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 ประวตัิและหน้าทีค่วามรับผดิชอบขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว    เกิดข้ึนโดยพระด าริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ก าแพงเพชรอคัรโยธิน คร้ังทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ได้มีการส่งเร่ืองราวเก่ียวกบั
เมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ไดมี้การจดัตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน 
ท าหนา้ท่ีรับรอง และ ให้ความสะดวก แก่นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการ
โฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างประเทศ มีสานกังานตั้งอยูท่ี่กรมรถไฟ เชิง
สะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ยา้ยมาตั้งท่ีสถานีรถไฟหัวล าโพง เม่ือพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระ
ก าแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงยา้ยไปด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย ์และคมนาคม งานดา้น
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ไดย้า้ยไปอยูท่ี่กระทรวงพาณิชย ์ และคมนาคมดว้ย แต่ยงัคงท างานร่วมกบั
กรมรถไฟ มีสานกังานตั้งท่ีถนนเจริญกรุง หนา้ไปรษณียก์ลาง การส่งเสริมการท่องเท่ียวไดเ้ร่ิมข้ึน
อยา่งชดัเจนใน พ.ศ. 2479 เม่ือกระทรวงเศรษการ เสนอโครงการบ ารุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
ประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี  
โดยเสนอแผนและวตัถุประสงคข์องการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3 ประการ คือ 

  1. งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเท่ียว 

 2. งานรับรองนกัท่องเท่ียว 

 3. งานบ ารุงสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั 

ในการเสนอโครงการน้ี กระทรวงเศรษฐการได้เสนอให้จดัเป็นรูปของสมาคมการท่องเท่ียว 
คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลกัการของการบารุง
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว แต่ไม่รับหลักการในการจัดตั้ งให้เป็นรูปสมาคม ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ดาเนินงานโดยให้กระทรวงเศรษฐการ เป็นเจา้ของเร่ืองกระทรวง
เศรษฐการไดเ้สนอให้จดัเป็นรูปของสมาคมการท่องเท่ียว คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เม่ือวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลกัการของการบ ารุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แต่ไม่รับหลกัการในการ
จดัตั้งให้เป็นรูปสมาคม ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ด าเนินงานโดยให้กระทรวง
เศรษฐการ เป็นเจา้ของเร่ือง กระทรวงเศรษฐการไดม้อบงานน้ีให้กรมพาณิชย ์ เป็นผูจ้ดัท าเพราะ
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กรมพาณิชยมี์แผนกส่งเสริมพาณิชย ์และท่องเท่ียวอยูก่ระทรวงเศรษฐการไดด้ าเนินการเร่ืองน้ีต่อมา
จนเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน และสานกังานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชัว่คราว  

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงานท่องเท่ียว
ข้ึนใหม่จึงไดมี้มติให้กรมโฆษณา การยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียว
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2492 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้
กรมโฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการท่องเท่ียว กรมโฆษณาการไดท้าความตกลงกบักระทรวง
เศรษฐการ ซ่ึงในสมยันั้นมีช่ือว่า กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว จากกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมมาอยูก่บักรมโฆษณาการ ส านกันายกรัฐมนตรี และ
ให้เรียกส่วนงานน้ีว่า “ส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว”ใช้งบประมาณของกรมโฆษณาการเป็น
งบประมาณค่าใชจ่้ายของส านกังานน้ี ต่อมากรมโฆษณาการไดพ้ิจารณาเห็นวา่กิจการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวกาลงัต่ืนตวัในประเทศไทยมาก จึงไดจ้ดัตั้งสานกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีฐานะ
เทียบเท่ากอง เรียกว่า “สานกังานท่องเท่ียว”โดยพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรม
โฆษณาการในสานกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 ใน พ.ศ. 2501 เม่ือจอมพลสฤษด์ิธนะรัชต ์ ไปพกั
รักษาตวัอยู ่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ไดศึ้กษากิจการท่องเท่ียวดว้ยความสนใจ 
และได้ด าริท่ีจะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศอย่างจริงจงั ในปีต่อมาเม่ือจอม
พลสฤษด์ิธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัแบ่งส่วนราชการ กรม
ประชาสัมพนัธ์ พ.ศ. 2502 โดยตดั “สานกังานท่องเท่ียว”ออก แลว้จดัตั้งข้ึนเป็นองคก์ารอิสระ 
เรียกวา่ “องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย”มีช่ือยอ่วา่ “อ.ส.ท.”โดยพระราชกฤษฎีกา 
จดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2502  

ในระยะแรกสถานท่ีทาการขององค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้อาศยั 
อาคารของกรมประชาสัมพนัธ์เป็นสานกังาน ต่อมาไดย้า้ยมาเปิดด าเนินงาน ณ ส านกังานถนนศรี
อยุธยา เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2503 ไดป้ระกอบพิธีเปิด “องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย” เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2503 องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2502 นั้น มีหนา้ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นส่วน
ใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดข้ยายตวัอย่างกวา้งขวางรวดเร็ว จาเป็นตอ้งปรับปรุงอานาจ
หน้าท่ีของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบติังานกวา้งขวางยิ่งข้ึนทั้งในดา้นการพฒันา อนุรักษ์
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และ การส่งเสริมเผยแพร่ จึงไดมี้การน าเสนอร่างพระราชบญัญติั การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบญัญติัจดัระเบียบธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
เพื่อให ้หน่วยงานการท่องเท่ียวของรัฐ มีอ านาจหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการพฒันาส่งเสริมเผยแพร่ 
และ ด าเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเร่ิมให้มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนคุม้ครองให้ความ
ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย สภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงท าหนา้ท่ีรัฐสภาในการประชุมคร้ังท่ี 41 
วนัศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2522 ไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัทั้ง 2 ฉบบั แลว้ปรากฏวา่ ร่าง
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พระราชบญัญติัจดัระเบียบธุรกิจ เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วน
พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดผ้่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2522 จดัตั้ง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”ข้ึน 
มีช่ือยอ่วา่ “ททท.” 
 
2.2 ความหมายของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน 
 
 การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้อง
และสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลัง เป็นการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพโดยท่ีสามารถรักษาเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมและระบบนิเวศไดเ้ป็นอยา่งดี 

Cleverdon และ WTO (1999:5 อา้งถึงใน สรัสวดี อาสาสรรพกิจ,๒๕๔๒ :๑๐) ไดก้ล่าวถึง

แนวคิดของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวว้่า เป็นการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนโดยมุ่งเนน้ให้อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวโดยรวมปรับสภาพการจดัการเพื่อเขา้สู่ยุคใหม่ของกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป ขอบเขต

การพฒันาจึงครอบคลุมทุกส่วนของการท่องเท่ียว คือ 

1. กิจกรรมการท่องเท่ียวจะตอ้งด ารงคอ์ยูไ่ด ้

2. นกัท่องเท่ียวเยีย่มเยอืนอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ทรัพยากรการท่องเท่ียวยงัคงรักความดึงดูดใจไวไ้ดไ้ม่เส่ือมคลาย 

4. กิจกรรมบริการมีก าไร แมต้อ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

5. ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรมตอ้งไม่มีหรือน้อย

ท่ีสุด 

การพิจารณาการจดัการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบและบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายนั้น 

จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาระบบย่อยองค์ประกอบของการจดัการ การท่องเท่ียว บทบาทหน้าท่ีแต่ละ

องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นรวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้ม

ของระบบการท่องเท่ียวดว้ย 

ระบบการท่องเท่ียวส าคญัแบ่งออกเป็น 3 ระบบดงัน้ีคือ 

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) อนัประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวตลอดจน

ทรัพยากรท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียว ส่วนใหยจ่ะหมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพยากรซ่ึง

อาจเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ตลอดจนวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
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2. การบริการท่องเท่ียว (Tourism Service) ไดแ้ก่การให้บริการเพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่น

พื้นท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ 

3.การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) เป็นส่วนหน่ึงของความตอ้งการท่องเท่ียวท่ี

เก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวผูป้ระกอบการและประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงหมายรวมกิจกรรม รูปแบบหรือ

กระบวนการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

การท่องเท่ียวในแต่ละระบบมีองค์ประกอบท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีแตกต่างกันและมี

ความสัมพนัธ์ต่อกนั นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มนอกระบบ เช่น ลกัษณะ

ทางกายภาพทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว ภูมิอากาศ ชุมชน กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอ่ืนๆในพื้นท่ี ระบบนิเวศ ป่าไม ้แหล่งน ้า และอากาศ ตลอดจนการบริหารและจดัการพื้นท่ี

ท่องเท่ียวส่ิงแวดลอ้มนอกระบบเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อการท่องเท่ียวไดทั้งทางตรง และทางออ้ม 

 
2.3 หลกัการของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนและส่ิงทีค่วรปฏิบัติตาม 

การจดัการท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าอยา่งมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีและ

แนวคิดท่ีเหมาะสม ตอ้งค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริงรวมทั้งขอ้จ ากดัต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 

การก าหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบติัการท่ีดีตอ้งค านึงถึงกรอบแนวคิดท่ีไดก้ าหนดไว ้

มิฉะนั้นแลว้การจดัการท่องเท่ียวจะด าเนินไปอยา่งไร้ทิศทางและประสบความลม้เหลว (โครงการ

ศึกษาวจิยัการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละสถาบนัด ารงราชานุภาพ,๒๕๔๓ :๖) 

วธีิการจัดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

1. อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี 
2. ลดการบริโภคท่ีไม่จ  าเป็น 
3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรม 
4. ประสานการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5. เป็นการท่องเท่ียวเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
6. การมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีของทอ้งถ่ิน 
7. การปรึกษาหารืออยูเ่สมอของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. การฝึกอบรมบุคลากร เพื่อยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว 
9. มีการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นขอ้มูลข่าวสารเพื่อยกระดบัความพึงพอใจ 
10. มีการวจิยัและติดตามตรวจสอบประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
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2.4. การพฒันาทรัพยากรการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื 

 
 การจัดการท่องเ ท่ียวโดยชุมชนเป็นการเปิดให้มีนักท่องเ ท่ียวเดินทางเข้ามาใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชนมากข้ึน การท่ีมีคนเขา้มาใชท้รัพยากรธรรมชาติยอ่มมีผลกระทบ
และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ของชุมชนอยา่งมากและ
รวดเร็ว แต่การท่ีชุมชนเป็นผูจ้ดัการท่องเท่ียวเองท าใหก้ารบริหารทรัพยากรการท่องเท่ียวทรัพยากร
ทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวติของชุมชนไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
 
  2.4.1. การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน   
 การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นกระบวนการจดัการท่องเท่ียวท่ีชุมชนต้องมีปัจจัย
ทางดา้นกายภาพ เช่น มีแหล่งท่องเท่ียว มีสินคา้ทางการท่องเท่ียว และมีส่ิงอ านวนความสะดวก
ทางดา้นการท่องเท่ียว เป็นตน้ ท่ีมีจ  านวนและคุณภาพเพียงพอกบัการรองรับนกัท่องเท่ียวในขณะ
เด่ียวกนั จะตอ้งมีการบริหารจดัการปัจจยัดา้นกายภาพให้คงอยู่ ไม่ถูกท าลายไปจากการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน กล่าวคือ จะตอ้งมีการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติโดยรอบของ
ชุมชนไวเ้พื่อไม่ให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเส่ือมสลายไป โดยมีระเบียบส าหรับนักท่องเท่ียว 
นอกจากนั้นชาวชุมชนท่ีอาศยัอยู ่เช่นหา้มตดัตน้ไม ้ท าลายป่า หา้มไม่ใหมี้การล่าสัตวทุ์กชนิด ทั้งยงั
ไมใ้ห้ปลูกส่ิงก่อสร้างกีดขวางบริเวณใกลแ้หล่งน ้ าและไม่ให้ทิ้งขยะ ลงในน ้ า แสดงให้เห็นวา่ชาว
ชุมชนไดมี้การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน และตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมี
ประโยชน์ต่อชุมชน ร่วมมือ ร่วมใจกนัดูแลรักษาใหท้รัพยากรท่ีมีอยูด่  ารงไวอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 2.4.2. การอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณ ีและวถิีของชุมชน 
 ในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายถึงวฒันธรรมและประเพณี
ของชุมชน จึงเป็นเคร่ืองมือประการหน่ึงท่ีท าให้ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ สืบสาน วฒันธรรม
ประเพณีต่างๆ ของชุมชนไว ้โดยชุมชนมีการจดัการแสดงหรือปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบัความโดด
เด่นของชุมชน เช่น ชาวบา้นแต่งกายตามวฒันธรรมของทอ้งถ่ินการตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัดีไมตรีท่ีดี
งามของทอ้งถ่ิน การพดูจาดว้ยภาษาถ่ินกบันกัท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว 
จะส่งผลใหลู้กหลานในชุมชนไดเ้รียนรู้และซึมซบัเอาวฒันธรรมและประเพณีเหล่านั้นมาถือปฏิบติั
สืบต่อไป  

อย่างไรก็ตามชุมชนจะตอ้งมีการปลูกฝัง ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเยาวชนในชุมชนถึงเร่ือง
วฒันธรรมของชุมชนเมืองท่ีติดมากบันกัท่องเท่ียววา่จะตอ้งมีการเลือกสรรวฒันธรรมใดท่ีเหมาะสม
กบัชุมชน วฒันธรรมใดไม่เหมาะสมกบัชุมชน เช่น การแต่งกาย การปฏิบติัตน กาแสดงความเคารพ
กนั รวมไปถึงกิจกรรมของชุมชนเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีชุมชน มีการจดัแสดงให้นกัท่องเท่ียวรับชม ทั้ง
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ดา้นดนตรี ศิลปหัตถกรรม เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีช่วยให้ชุมชนสามารถด ารงรักษา และถ่ายทอด
สืบสานศิลปะเหล่าน้ีไวก้บัลูกหลานต่อไป 

 
2.4.3. การมีรายได้เพิม่ขึน้ 
การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการเปิดช่องทางใหน้กัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางเขา้มาใน

ชุมชน ท าให้มีการจบัจ่าย ใช้สอยซ้ือบริการท่องเท่ียว เช่น ผูน้ าทาง มคัคุเทศก์ บา้นพกัแบบโฮมส
เตย ์การชมการแสดงชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงนักท่องเท่ียวขะจ่ายเงินให้แก่ผูน้ าทาง เจา้ของท่ีพกั และ
นกัแสดงกลุ่มนั้นๆ ชาวบา้นกลุ่มน้ีจะมีรายไดจ้ากการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง นอกจากน้ี
นกัท่องเท่ียวจะมีการซ้ือสินคา้ OTOP ในชุมชน ก่อให้เกิดรายไดก้บัสมาชิกของกลุ่มผลิตภณัฑ ์
OTOP ต่างๆ ท่ีอยูใ่นชุมชน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ OTOP  ซ่ึงหากตตอ้งการจ าหน่าย
ในราคาสูง และปริมาณมาก จ าเป็นท่ีกลุ่มอาชีพเหล่าน้ีจะตอ้งมีการพฒันาคุรภาพของผลิตภณัฑ์ให้
ไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว การท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาใน
ชุมชนและมีการจบัจ่ายใช้สอยเกิดข้ึน ย่อมเกิดรายไดแ้ก่ชุมชน ท าให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มี
ก าลงัใจในการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานส่งผลให้ชุมชนสามารถน าไปจ าหน่ายในท่ี
อ่ืนๆ นอกจากนั้น การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนยงัก่อให้เกิดรายไดใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ของ
ชุมชนอีกดว้ย เช่น รถโดยสาร เรือโดยสาร 
 
2.5. ปัจจัยของการท่องเทีย่ว 

 
ปัจจยัสาคญัท่ีจะทาใหส้ถานท่ีใดหรือประเทศใดอยูใ่นกระแสความนิยมของนกัท่องเท่ียว 

อาจจาแนกได ้5 ประการ  
 

2.5.1. ความน่าสนใจของสถานที่น้ัน ทั้งในด้านของความยิ่งใหญ่ ความสวยงาม 
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม หรือธรรมชาติ เช่น กาแพงเมืองจีน พีระมิดแห่งอียิปต ์ทชัมาฮาลใน
อินเดีย นา้ตกไนแอการาของสหรัฐ เป็นตน้ สถานท่ีเหล่าน้ีจะอยูใ่นอนัดบัแรกๆ ในบญัชีท่ีจะตอ้ง
ไปใหไ้ดส้ักคร้ังในชีวติน้ี 

2.5.2. ความสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสาคญั เพราะยงัมีสถานท่ีน่าเท่ียวอีก
หลายแห่งในแอฟริกา และอเมริกาใต ้ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่สามารถไปถึงไดง่้าย เช่น ไม่มีสายการบินท่ี
บินตรง หรืออยู่นอกเส้นทางบิน ความยุ่งยากในการขอวีซ่าและการตรวจคนเขา้เมือง หรือเป็น
เส้นทางท่ีทุรกนัดาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยง่าย และเป็นอุปสรรคต่อแหล่ง (น่า) 
ท่องเท่ียวเหล่านั้น โดยตรง 
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2.5.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าเคร่ืองบิน ค่าท่ีพกั ค่าครองชีพ สถานท่ีท่องเท่ียวบาง
แห่งอาจจะเป็นท่ีน่าสนใจ แต่เม่ือคานึงถึงค่าใชจ่้ายก็อาจทาใหน้กัท่องเท่ียวเปล่ียนใจไดง่้าย  

2.5.4. กิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมเฉพาะดา้น เน่ืองจากการท่องเท่ียวในเวลาน้ีไดแ้ตก
แขนงออกไปมากมายเพื่อรองรับความสนใจของนกัท่องเท่ียว เช่น การดานา้ การปีนเขา การล่อง
แก่ง การเดินป่า การเรียนทาอาหาร หรือการใชชี้วิตในชนบท ฯลฯ เพิ่มข้ึนจากแหล่งท่องเท่ียวปกติ 
ซ่ึงทาให้หลายๆ ประเทศตอ้งปรับโปรแกรมการท่องเท่ียวของตนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้  

2.5.5. ประชาชนในประเทศน้ันหรือในแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ เอง เช่น ความเป็นมิตร ความ
ซ่ือสัตย ์ อธัยาศยัไมตรี โดยเฉพาะความปลอดภยั บางประเทศถูกตราหนา้วา่ ไม่เป็นมิตรกบัคน
ต่างชาติ พ่อคา้แม่คา้หรือคนขบัแท็กซ่ีมีนิสัยข้ีโกง โก่งราคา ยอ้มแมวขาย ผูค้นแลง้นา้ใจ และขาด
ความปลอดภยั  

 
2.6 วตัถุประสงค์กบัการท่องเทีย่ว 
 

การท่องเท่ียวจะตอ้งมีการเดินทางโดยสมคัรใจเป็นการชัว่คราว โดยมีความมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงคใ์ดก็ไดท่ี้ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ ซ่ึงวตัถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย
ของการท่องเท่ียวนั้น Douglas Foster ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ “Travel and Tourism Management”  
วา่ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเดินทางสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 อยา่งคือ 
 

2.6.1. การท่องเที่ยวเพือ่พกัผ่อนในวนัหยุด (Holiday-Mass Popular Individual)  
เป็นการเดินทางในวนัหยุดเพื่อพกัผอ่นโดยไม่ทาอะไร อนัเป็นการขจดัความเม่ือยลา้ทาง

ร่างกายและจิตใจจากการทางานใหห้มดไป และเรียกพละกาลงักลบัคืนมา สาหรับเร่ิมตน้ทางานใน
วนัใหม่บางคนอาจจะไปพกัฟ้ืนเพราะป่วยไข ้ มกัจะถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตดัสินว่าจะไป
ท่องเท่ียว ท่ีใด เช่น สถานท่ีชายทะเลท่ีมีลมพดัฉิวอยูเ่ป็นนิจ หรือสถานท่ีบนเขาท่ีอากาศหนาวเยน็ 
หรืออาจรักษาโรคผวิหนงัใกลบ้ริเวณบ่อนา้ร้อน เป็นตน้ 

ทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลิน และการพกัผอ่นจะ
แตกต่างกนัในรายละเอียด และเป็นตวัระบุกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 

2.6.2. การท่องเที่ยวเพือ่วฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion)  
เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมหรือศาสนาของประเทศต่างๆ ท่ี

น่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการ
แสดงดนตรีหรือละครของประเทศต่างๆ นมสัการศูนยศ์าสนาท่ีสาคญั เพื่อร่วมปฏิบติัศาสนากิจ 
เป็นตน้ 
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2.6.3. การท่องเที่ยวเพือ่การศึกษา (Educational)  
เป็นการเดินทางเพื่อทาการวิจยัหรือสอนหนงัสือ หรือเขา้ศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ี

พฒันาแลว้ ซ่ึงมกัจะพกัอยูใ่นประเทศนั้นเป็นเวลานบัเดือน เช่น ไปทาการวิจยัดา้นสังคมวิทยาท่ี
ประเทศอินเดีย ไปดูงานท่ียุโรป ไปบรรยายวิชาการท่องเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะ
สั้นเก่ียวกบัวชิาการโรงแรมท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 

2.6.4. การท่องเที่ยวเพือ่การกีฬาและความบันเทงิ (Sport and Recreation)  
เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่น

กีฬาในทอ้งถ่ินนั้น เช่น การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเขต การไปเล่นสกี
ในฤดูหนาว เป็นตน้ หรือเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกบนัเทิงใจ เช่น การเปล่ียนบรรยากาศไปยงั
สถานท่ีท่ีเงียบสงบ การชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาม การไปชมการแสดงโอเปร่า การไปชมการแสดงโขน 
เป็นตน้ 

2.6.5. การท่องเที่ยวเพือ่ประวตัิศาสตร์และความสนใจพเิศษ (Historical and Special 
Interests)  

เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมโบราณสถานท่ีเ ก่ียวโยงกับข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เป็นตน้  

2.6.6. การท่องเที่ยวเพือ่งานอดิเรก (Hobbies)  
เป็นการเดินทางเพื่อทางานอดิเรก เช่น ไปวาดรูปบนภูเขา ไปข่ีมา้ท่ีชายหาด ไปเล่นสกี เป็น

ตน้  
2.6.7. การท่องเที่ยวเพือ่เยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / Relation)  
เป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติมิตรอนัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพให้ดียิ่งข้ึน เช่น ไปเยี่ยม

เพื่อนท่ีประเทศองักฤษ ไปเยีย่มลูกท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 
2.6.8. การท่องเที่ยวเพือ่ธุรกิจ (Business)  
ในประเทศท่ีพฒันาแล้วส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราช

อาณาจกัร ประชากรมกัจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถุประสงคห์ลกั จึงเปรียบเสมือนวา่ธุรกิจกบัการเดินทาง
ตอ้งอยูคู่่กนัเสมอ 
ส่ิงสาคญัท่ีนกัธุรกิจแต่ละกลุ่มตอ้งการเหมือนกนั คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเน่ืองจาก
บางคร้ังอาจมีเวลาจากดัในการติดต่อธุรกิจ และอาจตอ้งเดินทางหลายแห่งในคราวเดียวกนั รวมถึง
ความตอ้งการส่ิงอานวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ เช่น ในโรงแรมมกัจะมีห้องติดต่อธุรกิจ 
(Business center) ซ่ึงมีบริการติดต่อส่ือสารท่ีสาคญั ไม่ว่าจะเป็นโทรสาร โทรศพัท์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือแมก้ระทัง่ ผูช่้วยส่วนตวั ไวร้องรับกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว 

2.6.9. การท่องเที่ยวเพือ่ประชุมสัมมนา (Conference Congress)  
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เป็นการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมการประชุมสัมมนา โดยปกติการจดัรายการประชุมสัมมนาผูจ้ดั
มกัมีรายการนาเท่ียวอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบ 
และเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มกัจะไดรั้บเลือกให้เป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น เมืองพทัยา 
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เจนีวา ปารีส เป็นตน้ 
 

2.7. เจเนอเรช่ัน วาย (Generation Y) 

  Gen Y คือ Generation Y หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดในปี พ.ศ.2524-2543 เป็นกลุ่มคนท่ีโตมา
พร้อมกบัคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยไีอที  

  2.7.1. ข้อมูลเกีย่วกบั Generation Y 
               Gen Y คือประชากรกลุ่มท่ีเกิดหลงั Extraordinary Generation หรือ Generation X พวกเขา
เกิดในช่วงเวลาท่ีบ้านเมืองสงบสุข และเติบโตมาในยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างมากของ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้เป็นวยัท่ีเพิ่งเร่ิมเขา้สู่
วยัท างาน มีลกัษณะนิสัยชอบแสดงออกมีความเป็นตวัของตวัเองสูง  ไม่ชอบอยูใ่นกรอบและไม่
ชอบเง่ือนไข  
              Gen Y เป็นคนทนัสมยัไม่ตกยุคและมกัเบ่ือง่าย พวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีทนัโลก ทนั
เทคโนโลยี สามารถใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือทนัสมยั อาทิ ไอโฟน ไอพอด โน๊ตบุ๊ค และกลอ้ง
ดิจิตอลไดค้ล่องแคล่ว คนกลุ่มน้ีจึงมีบุคลิกลกัษณะดา้นหน่ึงท่ีค่อนขา้งหวือหวา ตามสมยันิยม พ่วง
ติดมากบัความเก่งกลา้ ในการแสดงออกและกลา้ท่ีจะคิด นบัเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีเอกลกัษณ์และโดด
เด่นมีความเป็นตวัของตวัเอง Gen-Y หมกัหมกมุ่นอยูก่บัตวัเอง ติดเพื่อน ชอบท าหลายๆ อยา่งพร้อม
กนั เสียงดงั มองโลกในแง่ดี เป็นกลุ่มประชากรท่ีนกัการตลาดทัว่โลกคาดวา่จะมีอิทธิพลสูงในโลก
ปัจจุบนั (ชชัวาล, 2553 : online) 

                  2.7.2 ลกัษณะของคนในรุ่น 

 ผูเ้ช่ียวชาญการวิจยัลกัษณะของคนแต่ละรุ่นช้ีว่า Gen Y ซ่ึงก าลงัเข้าสู่วยัท างาน  
นับเป็นคนวัยท างานท่ีได้รับการเ ล้ียงดูจากพ่อแม่อย่างดี ท่ี สุดในประวัติศาสตร์ของโลก  
(เสาวนีย ์ พิสิฐานุสรณ์, 2550 : online)   

 คนรุ่นวยัน้ีมีศกัยภาพสูงมากในการเรียนรู้ มากกวา่คนรุ่นใดๆ ท่ีผา่นมา   Gen Y  มีพลงั
ในตวัเองมาก และมกัคิดนอกกรอบ  พวกเขามกัมีความคิดท่ีแปลกแหวกแนวและมีความมัน่ใจใน
ตวัเองค่อนขา้งสูง    ความสามารถของ Gene Y ไม่ว่าจะเป็นในนวตักรรมใหม่ๆ ดา้นต่างๆ ทั้ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ลว้นเป็นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการ
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ท างานในโลกยุคไร้พรมแดน เช่น ในปัจจุบนัชาว Gen Y ส่วนใหญ่มกัมีความสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและพร้อมพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ (Gang-Y.com, 2553 : online) 
 ดา้นการศึกษาของ Gen Y ท่ีผา่นมาจะพบวา่พวกเขาไดรั้บการศึกษาท่ีค่อนสูงและอยูใ่น
สถานศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นของตวัเองมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัแนว
ทางการเรียนรู้ของ Gen X พวกเขาจะกลา้แสดงออกในขณะเดียวกนัก็รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
Gen Y สามารถเรียนรู้ไดดี้กบัคนกลุ่ม Baby Boomers โดยเฉพาะถา้ความสัมพนัธ์ไม่ไดเ้ป็นแบบ
ทางการมากนกั หากคน Gen B ใหโ้อกาสปรึกษาหรือพดูคุย และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ก็อาจ
ท าใหก้ารเรียนรู้ของคน Gen Y มีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้(อภิวฒิุ พิมลแสงสุริยา, 2553 : online) 
 ในด้านการท างานคน Gen Y ตอ้งการความชดัเจนในการท างานว่าส่ิงท่ีท ามีผลต่อ
ตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร เป็นกลุ่มคนท่ีต้องการเรียนรู้ในประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  
ตอ้งการประสบการณ์ และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา พวกเขามีความสามารถในการท างาน
หลายดา้นท่ีเก่ียวกบัการนวตักรรมใหม่ๆ  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ืออีกหลาย
ประเภท    อีกทั้งยงัมีความสามารถในการท างานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีความคิด
สร้างสรรค ์ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง  สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลง  ตอ้งการท างานท่ีมี
ความก้าวหน้า  สามารถแสดงความคิดเห็นและบริหารจดัการด้วยตนเอง ทั้งในเร่ืองเวลาและ
สถานท่ี  ใหค้วามส าคญัต่อสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างาน  (พสุ  เดชะรินทร์, 2552 : online) 
 กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มท่ีน าเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เกิดความสะดวกสบายให้กบัตนเอง และ
ดว้ยเทคโนโลยเีขาจึงมองวา่ เขาสามารถท างานท่ีไหน หรือตอนไหนก็ได ้โดยเม่ือถึงก าหนดเขาก็จะ
สามารถส่งงานไดต้ามเวลา ดงันั้นองค์กรท่ีตอ้งการดึงดูดคน Gen Y มาท างานดว้ยหากสามารถ
เข้าใจถึงอุปนิสัยของพวกเขาจะสามารถดึงศกัยภาพต่างๆ เหล่าน้ีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
กลุ่มคน Gen Y เช่ือวา่การประสบความส าเร็จในชีวติจะเกิดข้ึนตอ้งท างานหนกั ท าให้มีการแต่งงาน
ชา้ลงจะสังเกตไดว้า่คน Gen Y  นอ้ยมากท่ีแต่งงานก่อนอายุ 30 ปี และหากมีแฟนแลว้แฟนเป็น
อุปสรรคกบังาน พวกเขาจะเลิกกบัแฟนและเลือกงาน อยา่งไรก็ดี อีกดา้นหน่ึงของคน Gen Y คือ 
ความเช่ือมัน่ในตนเองสูง และการแสดงความคิดเห็นของตนเองอยา่งอิสระ บางทีก็ท าให้ผูร่้วมงาน
รู้สึกอึดอดัไดง่้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพและค่านิยมท่ีต่างกนัในแต่ละรุ่น
อยา่งสังคมไทย Gen Y มกัอึดอดัเม่ือความคิดเห็นของพวกเขาไม่ไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้งาน   
Gen Y จะพอใจอยา่งมากถา้สามารถเลือกเวลาท างานตามความสะดวกของตนเองหรือท างานจาก
สถานท่ีอ่ืนได ้เช่น  ท่ีบา้น  หรือนอกสถานท่ีท างาน  โดยยดึผลงานตามก าหนดเวลา ส่ิงท่ีพวกเขาไม่
ชอบอย่างมาก คือ ระเบียบวินยัท่ีมากเกินไป  เช่น ห้ามใชโ้ทรศพัท์มือถือระหวา่งท างาน  ห้ามใช้
คอมพิวเตอร์ในเร่ืองส่วนตวั ฯลฯ    Gen Y บางคนสามารถลาออกจากงานทนัทีโดยไม่ค านึงถึง
ปัญหาเร่ืองการตกงาน (ทิพวลัย ์สินนิธิถาวร, 2553 : online)  
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 จากการศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัต่อการท างาน”  พบวา่ คน Gen Y  ตอ้งการลกัษณะ
งานท่ีสร้างสรรค์และทา้ทาย เหมาะสมกบัความสามารถ มีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานและเจา้นาย พวกเขายดึหลกัความสบายใจในการท างานส าคญักวา่
รายได้หรือต าแหน่งงาน นอกจากน้ี Gen Y ยงัตอ้งการท างานท่ีพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และมีความยืดหยุ่น
ในการท างานทั้งในเร่ืองเวลาและสถานท่ีท างาน หากถามหาถึงความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ความภกัดี
ต่อบริษทัของ Gen Y จะอยูใ่นอนัดบัทา้ยสุด พวกเขาให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ครอบครัว รองลง
ไปคือ กลุ่มเพื่อน  เพื่อนร่วมงาน และตวัของพวกเขาเอง Gen Y ยอมรับวา่พวกเขาไม่จงรักภกัดีกบั
องคก์รแต่จงรักกบัวชิาชีพ (รัชฎา  อสิสนธิสกุล, 2549) 

 Gen Y มีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูง ชอบแต่งตวั ตอ้งการท างานในแวดวงแฟชัน่ ใน
องค์กรท่ีตอ้งแต่งตวัไปงานต่างๆหรือนอนดึกต่ืนสาย ตอ้งการองค์กรท่ียืดหยุ่นในเร่ืองเวลา และ
ตอ้งการให้คนมองวา่เขาเป็นผูใ้หญ่ บางคร้ังองคก์รปฏิบติักบัคนกลุ่มน้ีเป็นเด็กอยูต่ลอดเวลา พวก
เขาจึงต้องการโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถตนเอง และต้องการความส าเร็จในชีวิตอย่าง
รวดเร็ว (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2553 : online)      

 

 2.7.3. ปัจจัยจูงใจทีส่ าคัญของคนใน Gen Y 

 การท างานเป็นทีม คนเหล่าน้ีไม่ชอบท่ีจะนั่งท างานอยู่คนเดียวง่ายๆ โดยไม่สุงสิงกบั
ใคร พวกเขาตอ้งการท่ีจะท างานท่ีมีโอกาสพูดคุย สังสรรค์กบัผูอ่ื้น และตอ้งการสถานท่ีท างานท่ีมี
ลกัษณะเปิดโล่งท่ีเปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพนัธ์ กบัเพื่อนร่วมงาน คนวยั Gen Y นั้น อยากจะ
ท างานในสถานท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงหรือติดต่อเพื่อนร่วมงานและเจา้นายไดส้ะดวกตลอดเวลา (พสุ  
เดชะรินทร์, 2552) 

 ส าหรับการวางแผนการตลาดในปัจจุบนั  Gen Y ไม่ใช่เพียงกลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นธรรมดา
เท่านั้น  หากแต่พวกเขาเป็นกลุ่มวยัท่ีก าลงัเติบโตเต็มท่ีและก าลงัก้าวเขา้สู่วยัท างานท่ีจะมีก าลงั
ทรัพย ์ และก้าวหน้าทางบทบาทหน้าท่ีด้านการงานและมีก าลงัดา้นการเงินในการบริโภคสินคา้
อย่างเต็มตวั    พวกเขาก าลงัจะกา้วเขา้สู่ Great Generation ในช่วงเวลาปัจจุบนั พฤติกรรมการ
บริโภคของ Gen Y  ค่อนขา้งแตกต่างอยา่งชดัเจนจากคน Gen B และ Gen X  กลุ่มGen Y เป็น
ผูบ้ริโภคท่ีใจร้อน ตอ้งการเห็นผลส าเร็จทุกอยา่งอย่างรวดเร็วเน่ืองจากเช่ือในศกัยภาพของตนเอง     
เหตุผลในการซ้ือสินคา้ของคน Gen Y ส่วนใหญ่ใชเ้หตุผลลูกผสมเป็นส่วนใหญ่ เช่น เลือกเพราะมี
ความชอบทนัสมยั มีสไตล์ ฉะนั้น จะใช้เหตุผลทางอารมณ์ผสมกบัเหตุผลเชิงตรรกะท่ีตั้งอยู่บน
ฐานขอ้มูล ซ่ึงเขาเช่ือถือหลายแหล่ง   พวกเขาจะหาขอ้มูลอยา่งถ่ีถว้นก่อนจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
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บริการแต่ละช้ิน   อินเตอร์เน็ตจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการคน้ควา้และช่วยในการตดัสินใจเลือก
บริโภคของคนกลุ่มน้ี 
 
 2.7.4.พฤติกรรมการท่องเทีย่วของ Generation Y 
 พฤติกรรมเด่น Gen Y  มีดงัน้ีคือ (อรรถสิทธ์ิ  เหมือนมาตย,์ 2551 : online) 

 รักการจบัจ่าย แต่ปฏิเสธการ Shopping แบบเดิมๆ แต่แสวงหาการจบัจ่ายแบบท่ีหลากหลาย
ช่องทาง 

 รักความบนัเทิง 
 ช่ืนชอบสีสันสดใส 
 รักบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวติชีวา 
 มีพฤติกรรมแบบการท างาน หรือท ากิจกรรมต่างๆภายในเวลาเดียวกนั (Multi-tasking) 
 ดูทีวีและฟังวิทยุน้อยลง แต่ไปเพิ่ม ท่ีการส่ือสารแบบไร้สาย และการส่ือสารทาง

อินเตอร์เน็ต 
 มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ต ่ากวา่ทุก Generation 
 ไม่กลวัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี แต่กลับรู้สึกทา้ทายและมองการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวในแง่บวก 
 อีกหน่ึงพฤติกรรมท่ีคน Gen-y มีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัเลยคือ เร่ืองการ
เดินทางท่องเท่ียว ดว้ยความท่ีมีความเป็นตวัเองสูง การท่องเท่ียวของกลุ่ม Gen-y ค่อนขา้งแปลก
ใหม่ เนน้ท่ีจะเท่ียวดว้ยตวัเองมากข้ึน ท าให้การเท่ียวแบบกรุ๊ปทวัร์ เยี่ยมชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ ไม่
ใช่ไลฟสไตล์การท่องเท่ียวของคนกลุ่มน้ีอีกต่อไป กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Y ถือว่าเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความอนุรักษใ์นหวัใจ ตระหนกัเร่ืองโลกร้อน มีการศึกษาท่ีจะช่วยรักษา
แหล่งท่องเท่ียวและน าความคิดดีๆ สู่ชุมชน อีกทั้งยงัเป็นทูตวฒันธรรม เพราะเม่ือเดินทางพบเห็น
ส่ิงใดก็จะแชร์ภาพในเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม บล็อกของตวัเองเพื่อช่วยประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
ไทยในพื้นท่ี ส าคญัท่ีสุดคือคนรุ่น Gen Y จะเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต จึงเป็นกลุ่มท่ีจะท่องเท่ียวไปได้
อีกนาน" 
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2.8. ชุมชนบ้านแม่ห้วยต้ม จ.ล าพูน 

2.8.1 ความเป็นมาของชุมชน 

ชุมชนบา้นพระบาทห้วยตม้ หมู่ท่ี 8 ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล าพูน ห่างจากตวัอ าเภอล้ี ประมาณ 

10 กิโลเมตร เป็นชุมชนชาวเขาเผา่กะเหร่ียงท่ีมีการอยูร่วมกนัขนาดใหญ่ จ านวนหมู่บา้นทั้งหมด 10 

หมู่บา้น มีหลวงปู่ ครูบาชยัยะวงศาพฒันา นกับุญแห่งลา้นนาเป็นผูก่้อตั้งหมู่บา้น และเป็นศูนยร์วม

จิตใจของชุมชน สั่งสอนให้คนในชุมชนเลิกนบัถือผีสางนางไมห้นัมานบัถือพุทธศาสนา ถือศีลกิน

เจไม่บริโภคเน้ือสัตว ์มีการท าบุญฟังเทศน์ทุกวนัพระ ถึงแมว้า่หลวงปู่ ครูบาวงศจ์ะมรณภาพไปแลว้ 

แต่ทุกวนัน้ีชาวบา้นทุกคนก็ยงันบัถือและยึดถือปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีดีงาม ท่ีหลวงปู่ ฯ สั่งสอนไวเ้สมอ จึง

ท าใหท่ี้น่ียงัคงเป็นชุมชนแห่งพระพุทธศาสนาท่ีถา้มาเท่ียวแลว้ จะไดซึ้มซบัความงดงามของวิถีชีวิต

ชาวปกาเกอญอ ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาผา่นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆ มากมายภายในชุมชน 

  การท่องเท่ียวชุมชนพระบาทห้วยตม้เกิดไดป้ระมาณ 10 ปี ลกัษณะการท่องเท่ียว ไป- กลบั 

เน่ืองจากท่ีพกัในชุมชนไม่มี ส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัในวดั และท่ีพกัศูนยพ์ฒันาโครงการพระบาทห้วย

ตม้ กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นคนไทยมาท าบุญไหวพ้ระ ในปี 2554 ชุมชนไดรั้บรางวลัการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ปี 2555 ไดรั้บรางวลั การท่องเท่ียวเชิงหตัถกรรม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยชุมชนมีวตัถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ภูมิ

ปัญญาของปกาเกอญอ แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมต่างถ่ินและเผยแผ่ วิถีชีวิต วฒันธรรม ภูมิ

ปัญญาของชาติพนัธ์ุใหก้บัคนภายนอกรับรู้ และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 

 2.8.2.กจิกรรมการท่องเที่ยว 

 กราบสักการะสรีระทิพยข์องหลวงปู่ ครูบาชยัยะวงศาพฒันา บรรจุไวใ้นโรงแกว้ ท่ีวดัพระ

บาทห้วยตม้ ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของอ าเภอล้ี และภายในวดัยงัมีสถานท่ีส าคญัไดแ้ก่ บ่อ

น ้ าทิพย ์วิหารครอบรอยพระพุทธบาท เจดีย ์84,000 พระธรรมขนัธ์ มณฑปพระเข้ียวแกว้ 

หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถ ใจบา้นหรือสะดือเมือง 

 กราบไหวพ้ระมหาธาตุเจดียศ์รีเวยีงชยั (จ  าลองแบบมาจากชเวดาประเทศพม่า) ลกัษณะองค์

พระมหาธาตุเจดีย ์เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ ศิลปะลา้นนา ท่ีก่อดว้ยศิลาแลงทั้งองค ์

โดยก าหนดให้มีพระมหาเจดียอ์งคใ์หญ่ เป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลางและมีพระเจดียอ์งค์

เล็กอยูเ่ป็นบริวารลอ้มรอบอยู ่48 องค ์ตามแบบพระสถูปเจดียศิ์ลปะลงักา สร้างบนเน้ือท่ี 6 

ไร่ 

 ประเพณีเปล่ียนผา้หลวงปู่ ครูบาชยัยะวงษาพฒันาทุกวนัท่ี 17 พฤษภาคม ของทุกปี 
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 การท าบุญทอดกฐิน เป็นงานประเพณีท่ียิง่ใหญ่ จดัข้ึนหลงัจากออกพรรษาของทุกปี 

 การสรงน ้าพระธาตุ จดัข้ึนในวนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 9 (ประมาณเดือนมิถุนายน) ของทุกปี 

 ชมการสาธิตการทอผา้เอกลกัษ์ของชาวปกาเกอญอโดยใช้ก่ีเอว เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ และ

หตัถกรรมเคร่ืองเงิน ณ ศูนยว์จิยัหตัถกรรม 

 ชมการท าเคร่ืองเงินท่ีมีเอกลกัษณ์ ลวดลาย และสะทอ้นวิถีชีวิต ท่ีข้ึนรูปดว้ยมือ ใชเ้ม็ดเงิน

บริสุทธ์ิ 

 ชมการตีมีดโดยภูมิปัญญากะเหร่ียง 

 ชมการท ายอดฉัตรโบรารณ การท าหัวใจพระพุทธเจา้ เพื่อถวายวดัในการสร้างวดัและ

พระพุทธรูป 

 เท่ียวบา้นโบราณกะเหร่ียงน าบ่อน้อย เรียนรู้การปลูกบา้นท่ีไม่ใช่ตะปูโดยภูมิปัญญาของ

กะเหร่ียง และยงัคงวถีิชีวติดั้งเดิมของกะเหรียงบา้นน ้าบ่อนอ้ย 

 ชมแปลงปลูกผกัอินทรียใ์นระบบโรงเรือน ภายใตก้ารส่งเสริมของศูนยพ์ฒันาโครงการ

หลวงพระบาทหว้ยตม้ 

2.8.3 โฮมสเตย์ของชุมชนบ้านห้วยต้ม 

โดยผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนสามารถเลือกพกัสถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ลยเน่ืองจาก ชุมชน

บา้นหว้ยตม้มีโฮมสเตยเ์ป็นหลงัให้พกั และเป็นโฮมสเตยท่ี์ไดม้าตรฐานอีกดว้ย โดยราคาต่างๆจะมี 

ดงัน้ี 

 ราคาท่ีพกัและค่าใชจ่้ายกิจกรรมค่าท่ีพกั 150 บาท /คน/คืน 

 ค่าอาหาร 70 บาท /คน/ม้ือ  

 อาหารเยน็รูปแบบขนัโตนพร้อมชมการแสดงชนเผา่ ท่านละ 180 บาท 

 ค่าน าเท่ียว 200 บาท /คน/วนั 

 ค่าวทิยากร 300 บาท /คน/วนั(ฐานเรียนรู้) 

 ค่าการแสดง 1,000 บาท/ชุด 

2.8.4. ผลติภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยต้ม 

 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ทอกระเหร่ียง 

 งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน 

 ผกั ไมผ้ล ตามฤดูกาล 
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2.8.5. อาหารเด่นในชุมชนบ้านห้วยต้ม 

ชนเผา่กะเหร่ียงพระบาทหว้ยตม้ รับประทานอาหารมงัสวิรัติ เมนูเด่น ไดแ้ก่ ผดัหม่ี

สมุนไพรน ้าพริกผกัอีเหลิง น ้ าพริกเห็ดหอม ลาบเห็ดฟางเห็ดนางฟ้า ย  าขาเห็ด ตม้ย  าปลาเจ พริก

ทอดรวมมิตร 

2.8.6. สถานที่ท่องเทีย่วใกล้เคียงชุมชนบ้านห้วยต้ม 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง กิจกรรมล่องแพ น ้าตกและทุ่งก๊ิก 

2.8.7. การเดินทาง 

จากตวัเมืองเชียงใหม่ใชท้างหลวงหมายเลข 106 (สายเชียงใหม่-ล าพนู) เม่ือถึงอ าเภอล้ีให้

เล้ียวขวาเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 1087 ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 7 จะมีทาง แยกซา้ยมือเขา้สู่ศูนย ์อีก 1 

กิโลเมตรหรือจากเมืองเชียงใหม่สามารถใชท้างหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 

ผา่นดอยเต่าแลว้เขา้มาท่ีอ าเภอล้ีก็ได ้

2.8.8. การติดต่อ 

 โฮมสเตยบ์า้นพระบาทหว้ยตม้ หมู่ท่ี 8 ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51110 

 E – mail : r_kajorn@hotmail.com 

 นางธีรนาถ นอ้ยแสง โทร.083-3243063 

 นายวมิล สุขแดง โทร. 093-1869469 

 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงพระบาทหว้ยตม้ โทร. 053-518059 
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2.9. หลกัการกลยุทธ์ทางการตลาด 4P ( Marketing Mix ) 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548, หนา้ 136 -137) กล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว 

(Promotion of Tourism) เป็นส่วนผสมทางตลาดท่องเท่ียวท่ีส าคญั และนกัวิชาการส่วนใหญ่ก็มกัใช ้

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้และบริการ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูจ้ดัการดา้นการบริการก็เป็นได ้

 1. สินค้าหรือบริการ (Products Element) เราตอ้งเลือกคุณภาพของผลิตภณัฑ์หลกั รวมถึง 

การบริการท่ีสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ และสามารถแข่งกบัคู่แข่งขนัได ้

 2. สถานที ่(Place) ตามหลกัการของการจดัส่งสินคา้ถึงลูกคา้นั้น ส่วนใหญ่มกัจะ เก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองของสถานท่ีและเวลา ซ่ึงการท่ีจะสามารถกระจายสินคา้ให้ไปถึงลูกคา้นั้นเรา จ าเป็นตอ้งท 

าการวางหลกัการของการบริการก่อน การบริการดา้นขอ้มูล และการให้ขอ้มูลผา่น อินเตอร์เน็ตจะท 

าให้เกิดการลดช่องวา่งในการติดต่อกบัลูกคา้ได ้การยืนยนัการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ นั้นจะสามารถ

สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ซ่ึงทั้งน้ีจะเป็นผลดีแก่องคก์ร เน่ืองจากลูกคา้ คาดหวงัวา่จะไดรั้บ

สินคา้ตามก าหนดเวลาและตรงเวลา 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีนกัการตลาดคนไหนท่ีจะละเลยการส่งเสริม 

การตลาด เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้ท าการซ้ือสินคา้ได ้

ซ่ึงนับว่าเป็นขอ้ดีท่ีองค์กรต่าง ๆ นั้นมกัจะท าการส่งเสริมการตลาดไปยงัลูกคา้ ไม่ว่าจะผ่านส่ือ 

โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบรชวัร์ และอินเตอร์เน็ต 

 4. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีทั้งองคก์รและลูกคา้ต่างให้ความส าคญั ซ่ึงทางองคก์รเองก็ 

ตอ้งท าใหต้น้ทุนในการผลิตต่ าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และทางดา้นลูกคา้เองนั้น ก็ตอ้งการท่ีจะซ้ือใน 

ราคาท่ีถูกเช่นเดียวกนั บางคร้ังองคก์รอาจจะตอ้งเพิ่มรายไดโ้ดยอาจจะมีการสร้างลูกคา้ท่ีเป็น การ

ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ หรือไม่วา่จะเป็นการใหส่้วนลดราคา 21  

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

 
 

รูปท่ี 1 สัญลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(Tourism Authority of Thailand) 

 
สถานประกอบการ : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
ท่ีอยู ่:  1600 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 02 250 5500 
โทรสาร  : 02 250 5511 
อีเมล ์      :  center@tat.or.th 
เวบ็ไซต ์: www.thai.tourismthailand.org 
เวลาท าการ : วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ( ปิดท าการวนัหยดุราชการ ) 

 
รูปท่ี 2 แผนท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

 



20 

 

 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 

 วสิัยทศัน์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 
“ททท. เป็นผูน้ าในการส่งเสริมการท่องเท่ียวใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม 
(Preferred Destination) อยา่งย ัง่ยนื” 

วสิัยทศัน์สะทอ้นถึงความมุ่งหมายของ ททท. ในการเป็นผูน้ าท่ีจะส่งเสริมให้
ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทั้งนกัท่องเท่ียวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวไทย
นึกถึง และเลือกมาท่องเท่ียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก และผลกัดนัการท่องเท่ียวสู่ความ
ย ัง่ยนืภายในปี 2564 

 พนัธกิจ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์เพื่อเนน้คุณค่าการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
2. ขบัเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อสร้างความพึงพอใจ 

แก่นกัท่องเท่ียว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
3. พฒันาขอ้มูลเชิงลึกดา้นความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียว 
4. พฒันาให ้ททท. เป็นองคก์รสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดา้นตลาดการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

แผนผงัองค์กร 

 
นายยทุธศกัด์ิ สุภสร 

ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

                                                        
  นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ                          นายสนัติ ชุดินธรา                นางศรีสุดา วนภิญโญศกัด์ิ  
 รองผูว้า่การดา้นสินคา้                  รองผูว้า่การดา้นตลาดเอเชีย          รองผูว้า่การดา้นตลาดยโุรป                                                                                                                         
และธุรกิจท่องเท่ียว       และแปซิฟิกใต ้          แอฟริกา ตะวนัออกกลางและอเมริกา                                                                                         
 

                                                            
    นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ                 นายฉทัทนัต ์กญุชร ณ อยธุยา              นายนพดล ภาคพรต 
รองผูว้า่การดา้นส่ือสารการตลาด  รองผูว้า่การดา้นนโยบายและแผน       รองผูว้า่การดา้นตลาดในประเทศ  
                                                                                                                             

                                        
               นายจรัญ อน้มี                                         นายศิริปกรณ์ เช่ียวสมุทร 

       รองผูว้า่การดา้นบริหาร                                         ท่ีปรึกษา 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่ง 

 นางสาว หน่ึงฤทยั พวงสาม แผนก/ส่วนงานแผนปฏิบติัการตลาดภาคเหนือ 
 นางสาว วรรณกานต ์รักษาพงษ ์แผนก/ส่วนงานกิจกรรมในประเทศ 
 นางสาว สุดารัตน์ ข าเขียว แผนก/ส่วนงานแผนปฏิบติัการตลาดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 พิมพเ์อกสาร 
 ส าเนาเอกสาร 
 จดัส่งเอกสารไปตามสายงานต่างๆ 
 ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอก 
 ออกงานจดักิจกรรมต่างๆ 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นางสาว ศศิธร พลูสุข 
 ต าแหน่ง : หวัหนา้งานแผนปฏิบติัการตลาดภาคเหนือ 

 นาย จิรศกัด์ิ อ่วมอุไร 
 ต าแหน่ง : หวัหนา้งานกิจกรรมในประเทศ 

 นาย นนัทิพฒัน์ รักวานิช  
 ต าแหน่ง : หวัหนา้งานแผนปฏิบติัการตลาดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

  ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิหาคม – 8 ธนัวาคม 2560 
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
3.7.1 คิดหัวข้อโครงงานและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัโครงงาน 
โดยคิดหวัขอ้โครงงานจากส่ิงใกลต้วัท่ีไดรั้บมอบหมายและน ามาประยกุตใ์ชใ้น

โครงงานสหกิจ พร้อมกบัศึกษาขอ้มูลของโครงงานท่ีตอ้งการจะท า 
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3.7.2 ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษาเกีย่วข้องกบัหัวข้อโครงงานและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ติดต่อประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน และรับค าแนะน าจาก

อาจารยพ์ร้อมกบัด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
 

3.7.3 รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการ 
รวบรวมขอ้มูลจากการน าเสนอโครงการ โดยมีแบบประเมินจากพนกังานท่ีปรึกษาและ

พนกังานในงาน  พร้อมน ามาวเิคราะห์ผล 
 

3.7.4 เรียบเรียงเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
น าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการมาเรียบเรียง เช่น เอกสารขอ้มูลของโครงการท่ีน าเสนอ 

และแบบประเมินผลจากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานในงาน 
 

3.7.5 จัดท าเอกสารรายงานและงานการน าเสนอ 
จดัท าเอกสารรายงานโดยการพิมพเ์อกสารตามล าดบัทั้ง 5 บท พร้อมจดัท าแบบการ

น าเสนองาน Power point 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค 60 ก.ย 60 ต.ค 60 พ.ย 60 ธ.ค 60 

1. คิดหวัขอ้โครงการ      

2. ปรึกษาหวัขอ้โครงการกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

     

3. คน้หารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล      

4. เรียบเรียงเอกสาร      

5. จดัท าเอกสารรายงานน าเสนอ      

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

  1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ภายในส านักงาน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 เคร่ืองโทรสาร 
 โทรศพัทส์ านกังาน 

 
3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม Microsoft Office Word 
 โปรแกรม Microsoft Office Excel 
 โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 

 
 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติโครงการ 

 
 ในการน าเสนอโครงการ Gen–Y เท่ียวสไตล์ย ัง่ยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงย ัง่ยืน คณะ

ผูจ้ดัท าไดผ้ลการน าเสนอและขอ้แนะน าท่ีเป็นความรู้จากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานภายใน 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการน าเสนอโครงการกิจกรรมในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ 

โตะ๊ประชุมชั้น 13  สถานประกอบการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 : รายช่ือพนกังานเขา้ร่วมการน าเสนอโครงการ 

4.1 การน าเสนอโครงการกจิกรรม 

 หัวข้อการให้คะแนนมีดังนี้ 

1. เสนอรูปแบบโครงการกิจกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท่องเท่ียว (20 คะแนน) 

2. การน าเสนอโครงการ 

2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 

2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอโครงการ (10 คะแนน) 

2.3 การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการน าเสนอโครงการ (10 คะแนน) 

3. การน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง (40 คะแนน) 

4. การท างานเป็นกลุ่ม (10 คะแนน)   รวมทั้งหมด 100 คะแนน 

 

โดย 100 คะแนน มีหลกัการพิจารณาดงัน้ี 

 ขอ้มูลท่ีน าเสนอมีความสมบูรณ์ สามารถน าเสนอแหล่งท่ีมีอา้งอิงได ้

 เล่มโครงการท่ีสมบูรณ์ จ  านวนอยา่งนอ้ย 5 เล่ม 

 เรียงล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ไม่ซ ้ าซอ้น 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นายรัตนวรรษ  วฒันบูชา พนกังานส่งเสริมกิจกรรมในประเทศ 
นางสาวพรผกา  แสงวนั เลขานุการผู ้อ  านวยการด้านการตลาดภูมิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นางสาวจิราภรณ์  พินิจวชิา ลูกจา้งโครงการดา้นการตลาดในประเทศ 
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 อุปกรณ์ท่ีใชน้ าเสนอเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพื่อใหค้ณะกรรมการเขา้ใจง่าย 

 ตวัอยา่งประกอบหรือน าวดีีโอจริงมาประกอบใหเ้ขา้กบัการน าเสนอ 

 การท างานร่วมกนักบัเพื่อนและนกัศึกษาฝึกงายภายในแผนกอ่ืนๆ 
 

4.2 วธีิการท าโครงการ 

 4.2.1 การเลือกหวัขอ้โครงการ 

 เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ดัแคมเปญใหม่ข้ึนมาโดยมีช่ือ

วา่ ท่องเท่ียวเก๋ไก๋ สไตล์ย ัง่ยืน ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ลือกหวัขอ้โครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงย ัง่ยนื โดยผา่นกลุ่มนกัท่องเท่ียววยัเดียวกนักบัคณะผูจ้ดัท า นัน่ก็คือชาว Gen-Y  เพราะ

ในปัจจุบนันกัท่องเท่ียวจ านวนมากไดเ้ดินทางเขา้ไปใชบ้ริการในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยเฉพาะ

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและชุมชนเน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์และบรรยากาศดีจึง

ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ จากเหตุผลขา้งตน้น้ีจึงก่อให้เกิดการ

เส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศถูกท าลาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงาม  

 (เฆนรุจ ม่ิงเมธาพร, 2553 : Slideshare ) การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ถูกน ามาเป็นกระแสกวา่ 

25 ปี มาแล้ว การท่องเท่ียวท่ีพฒันาแล้วจะไม่เน้นเร่ืองการท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เป็นหลกัแต่การ

ท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งให้ผลตอบแทนของสังคม ให้ผลตอบแทนกบัคนรอบขา้งของแหล่งท่องเท่ียว

และผลตอบแทนต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี กล่าวโดยคือ 

 การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจะต้องไม่ต่อต้านการเจริญเติบโตและการพฒันาแต่ต้องเน้น

ขอ้จ ากดัการเจริญเติบโต การท่องเท่ียวจะตอ้งอยู่ก่ึงกลางระหว่างการพฒันาและการอนุ

รักษณ์ 

 การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจะต้องจดัการและวางแผนท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ี

เกิดข้ึนต่อธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการก าหนดขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยากรวา่ท าอยา่งไรท่ีการท่องเท่ียวจะไม่เขา้ไปเบียดเบียนทอ้งถ่ินหรือส่ิงแวดลอ้ม

ในบริเวณนั้นจนมากเกินไป 

 การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจะตอ้งค านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ประเทศไทยมกัจ า

น าเอาการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายได้ เน้นปริมาณท่ีเป็นนักท่องเท่ียว

กระแสหลกัไดผ้ลประโยชน์ระยะสั้นแต่มีผลกระทบระยะยาว 
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 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืจะตอ้งไม่มุ่งเนน้การจดัการส่ิงแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียว จะตอ้งรวม

ไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย 

 การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนควรให้ความส าคญักบัความตอ้งการของมนุษย ์ความพึงพอใจแต่

ตอ้งอยู่ภายใตค้วามเสมอภาคและความยุติธรรมทั้งส่ิงแวดล้อมและมนุษย ์ไม่ควรมีการ

เอาชนะธรรมชาติและระบบนิเวศนัน่เอง 

 

เป้าหมายของการท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยืนนั้นจะตอ้งมีการส่งเสริมและเรียนรู้แลกเปล่ียน

ระหวา่งคนต่างวฒันธรรมกนัอยา่งถูกตอ้งไม่ใช่นกัท่องเท่ียวมาเรียนรู้ทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียวคนใน

ชุมชนท้องถ่ินก็ต้องเรียนรู้นักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน เพื่อการฟ้ืนฟูวฒันธรรม การดูแลระบบ

ทรัพยากรทางธรรมชาติและเพื่อสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆไดอ้ยูสื่บต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเลือกโครงการน้ีเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นตวัแทนผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวและ

ชุมจะได้เขา้ใจถึงการท่องเท่ียวในระบบทรัพยากรธรรมชาติและรวมไปถึงความส าคญัของการ

รักษาระบบนิเวศต่างๆ นอกจากน้ีคณะผูจ้ ัดท าได้มีการค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการท่ีการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ดัท าข้ึนมากมาย โดยไดน้ าตวัอยา่งกิจกรรมมาประยุกตเ์ป็นแนวทาง

ในการท าโครงการคร้ังน้ีอีกดว้ย 

 

4.2.2 การรวบรวมขอ้มูลของโครงการ 

 สถานท่ีในการจดัท าโครงการ 

ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนประเภทการ

ท่องเท่ียวทางชุมชน ท่ีมีความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ มีความสวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์ มี

กิจกรรมท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาว Gen-Y ให้ความสนใจ และมีความแปลกใหม่ โดยไดมี้การคน้ควา้

หาขอ้มูลจากนิตยสารท่องเท่ียว อสท. และคน้ควา้หาขอ้มูลจากทางเวบ็ไซตต่์างๆ โดยไดค้ดัสถานท่ี 

ท่ีน่าสนใจและนกัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางเขา้ไปใชบ้ริการจ านวนมากจึงไดน้ ามาปรึกษาหารือกนัใน

กลุ่มและไดส้ถานท่ีในชุมชนนัน่ก็คือ บา้นแม่ห้วยตม้ ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล าพูน ทางภาคเหนือ ของ

ประเทศไทย เน่ืองจากเป็นสถานท่ี ท่ีมีคนเดินทางเขา้ไปใช้บริการจ านวนมากในทุกช่วงสภาพ

อากาศ 

ในปี พ.ศ. 2554 ชุมชนไดรั้บรางวลัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2555 ไดรั้บรางวลั 

การท่องเท่ียวเชิงหตัถกรรม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยชุมชนมีวตัถุประสงค์

เพื่อ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของปกาเกอะญอ แลกเปล่ียนเรียนรู้
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วฒันธรรมต่างถ่ินและเผยแผ่ วิถีชีวิต วฒันธรรม ภูมิปัญญาของชาติพนัธ์ุให้กบัคนภายนอกรับรู้ 

และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 กิจกรรมภายในงาน 

เน่ืองจากสถานท่ีจดัท าโครงการเป็นท่ีตั้งของชุมชนวถีิชีวติปกาเกอะญอรวมไปถึงในชุมชน

ไดมี้วฒันธรรมการใช้ชีวิตท่ีมีความศรัทธาต่อสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิตั้งแต่ความเป็นมาของหมู่บา้นแต่

โบราณ มีเอกลกัษณ์โดดเด่นท่ีท าการหาเล้ียงชีพมานานโดยการตีมีด ตีเหล็ก ทอผา้แบบชุมชนปกา

เกอะญอ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้ความคิดท่ีจะน าเอาการแต่งกายวฒันธรรมของชาวปกาเกอะญอมา

เป็นกิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวชาว Gen-Y ไดส้วมใส่เพื่อเป็นการถ่ายทอดการอนุรักษว์ฒันธรรมการ

แต่งกายอีกแบบ รวมไปถึงการรับประทานอาหารแบบทอ้งถ่ินท่ีเป็นมงัสวิรัติ กิจกรรมการตีมีดและ

การทอผา้ และท่ีส าคญัคือกิจกรรมท่ีชุมชนหมู่บา้นแห่งน้ีให้ความศรัทธาก็คือการสักการะพระพุทธ

บาทห้วยตม้ เป็นการถ่ายทอดและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยตรงผ่านกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ชาว Gen-Y 
 

4.3 ข้อมูลโครงการทีน่ าเสนอ 

GEN-Y เทีย่วไทย สไตล์ยัง่ยืน 

Gen-Y travel in Thailand by sustainability 

หลกัการและเหตุผล 

   ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัหลกัส าคญัอย่างหน่ึงของประเทศไทย

เพราะสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมหาศาล ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงท่ีดึงดูด

และน่าสนใจอย่างมาก ท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆเป็นสินคา้ท่ีทรงคุณค่าส าหรับการท่องเท่ียว 

และเม่ืออตัราการท่องเท่ียวไดเ้พิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ นกัท่องเท่ียวเดินทางมาใชบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหท้รัพยากรทางการท่องเท่ียวถูกใชไ้ปอยา่งส้ินเปลืองในท่ีสุด  

ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวใน

รูปแบบใหม่ท่ีมีช่ือวา่ ท่องเท่ียวเก๋ไก๋ อยา่งย ัง่ยืน โดยสถานประกอบการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย ฝ่ายแผนปฏิบติัการตลาดภายในประเทศ และฝ่ายกิจกรรม ไดม้อบหมายนกัศึกษาท่ีออกปฏิบติั

สหกิจศึกษาคิดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ และทางสถาน

ประกอบการสามารถน าโครงการท่ีนกัศึกษาสหกิจน าเสนอมานั้นเป็นโครงการกิจกรรมท่ีสามารถ

เกิดข้ึนไดจ้ริง ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเลือกท ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบสไตล์ย ัง่ยืน 
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โดยผา่นนกัท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y  ท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 20 – 37 ปี เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ท่ีมี

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเจริญกา้วหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ชอบบอกต่อประสบการณ์ในการ

ท่องเท่ียวผา่นทางโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงมีความใส่ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียว มีไลฟ์สไตล์ต่างจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนคือตอ้งการท่ีจะลงลึกไปถึงทอ้งถ่ินและ

สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆอย่างลึกซ้ึง เพื่อท่ีจะสัมผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมความเป็นอยู่อย่างแทจ้ริง และ

เป็นการท่องเท่ียวอย่างรู้คุณค่า มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม ซ่ึง

โครงการจะถูกจดัข้ึนท่ีชุมชนบา้นพระบาทห้วยตม้ หมู่ท่ี 8 ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน 

เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวรูปแบบวิถีชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจ านวน

มาก รวมไปถึงทรัพยากรทางวฒันธรรม ทรัพยากรหตัถกรรมสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงนกัท่องเท่ียวใน

ปัจจุบนัไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัของทรัพยากรต่างๆท่ีเป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียว และอาจท าให้

สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นเส่ือมโทรมได ้เช่นความเส่ือมโทรมทางสถานท่ีของชุมชน ความสมดุลของวิถี

การด าเนินชีวติชุมชนในดา้นต่างๆ 

 ดงันั้นกลุ่ม GEN-Y จึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างรู้

คุณค่าในรูปแบบสไตล์ย ัง่ยืน สามารถเชิญชวนนกัท่องเท่ียวให้หนัมาใส่ใจการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน

กนัมากยิง่ข้ึนเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในประเทศไทย จึงเป็นท่ีมาของ

แนวคิดโครงงาน “GEN-Y เท่ียวไทย สไตล์ย ัง่ยืน” โดยภายในโครงการจะมีกิจกรรมให้

นักท่องเท่ียวได้ร่วมมือกันท ามากมาย เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมทอผา้ กิจกรรมตีเหล็ก ตี

เคร่ืองเงิน ฯลฯ และศึกษาวถีิการด าเนินชีวติของคนในชุมชนอีกดว้ย 

 

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวดัล าพูน   

จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดเล็ก  ๆ ในภู มิภาคเหนือของประเทศไทย ท่ี มี เ ร่ืองราว

ประวติัศาสตร์อนัยิ่งใหญ่และถือไดว้า่เป็นจงัหวดัเก่าแก่ท่ีสุดในดินแดนลา้นนา มีศกัยภาพดา้นการ

ท่องเท่ียวในเชิงศิลปวฒันธรรมเป็นอย่างมาก จึงได้มีแหล่งท่องเท่ียวทั้งวดัวาอาราม เจดียเ์ก่าแก่ 

ศิลปะลา้นนาท่ีถ่องแทมี้ลวดลายอนัวิจิตรงดงาม รวมไปถึงมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม 

และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยหน่ึงในสถานท่ี ท่ีคณะผู ้จ ัดท าได้ให้เล็งเห็น

ความส าคัญและได้ให้ความสนใจ ชวนให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวเท่ียวเพื่อรับรู้ถึง

เ ร่ืองราวของวีถี ชีวิตผู ้คนท่ีมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ว ัฒนธรรมเก่าแก่ รวมไปถึง

พระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติ นัน่ก็คือ สถานท่ีชุมชนบา้นพระบาทห้วยตม้ ตั้งอยูท่ี่ ต.

นาทราย อ.ล้ี จงัหวดัล าพนู สถานท่ีน้ียงัคงเป็นชุมชนแห่งพระพุทธศาสนาท่ีซึมซบัความงดงามของ
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วถีิชิวติชาวปกาเกอะญอถือไดว้า่เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก จึงควรค่า

แก่การอนุรักษเ์อาไวพ้ร้อมกบัศึกษาแนวทางการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเพื่อให้สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ี

คงอยูสื่บไป 

 ดงันั้น ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของทรัพยากรต่างๆท่ีเป็นสินคา้ทางการ

ท่องเท่ียว และอาจท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆเส่ือมโทรมได้ เช่นความเส่ือมโทรมทางสถานท่ี

ชุมชน ความสมดุลของวถีิการด าเนินชีวติในดา้นต่างๆ กลุ่ม GEN-Y จึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวส าคญั

ท่ีจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างรู้คุณค่าในรูปแบบสไตล์ย ัง่ยืน ตระหนักถึงความส าคญัใน

วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม สามารถเชิญชวนนกัท่องเท่ียวให้หนัมาใส่ใจการท่องเท่ียวในรูปแบบอยา่ง

ย ัง่ยืนกนัมากยิ่งข้ึนเพื่อให้เกิดความรับรู้และปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามแนวทางโครงการ “GEN-Y เท่ียว

ไทย สไตลย์ ัง่ยนื” 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยนักท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y ท่ี

สามารถตระหนกัและรับรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวได ้

 2.เพื่อให้คณะผูจ้ดัท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการคิดโครงการน้ีข้ึนมาเป็นการ

ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ขององคก์รการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ อายุระหว่าง 20 – 37 ปี ท่ีมีความสนใจในการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยมีความสนใจจะลงลึกไปถึงทอ้งถ่ินและสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆอยา่งลึกซ้ึง 

เพื่อท่ีจะสัมผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมความเป็นอยู่ของสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างแท้จริง และเป็นการ

ท่องเท่ียวอยา่งรู้คุณค่า มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวรวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ี

ท่องเท่ียวแห่งนั้นดว้ย 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. กิจกรรมสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนได้

โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y ท่ีสามารถตระหนกัและรับรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว 

 2. เกิดการสร้างอาชีพของคนในชุมชนและมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียวโดยเกิดจาก

กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยในชุมชน 
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 3. คณะผูจ้ดัท าไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการคิดโครงการน้ีข้ึนมาและเป็นการปฏิบติั

ตามวสิัยทศัน์ขององคก์รการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยอยา่งแทจ้ริง 

 

ก าหนดจัดงาน 

วนัศุกร์ท่ี 15 ธนัวาคม ถึง วนัเสาร์ท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

ณ ชุมชนบา้นพระบาทหว้ยตม้ หมู่ท่ี 8 ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล าพนู 

 

พืน้ทีใ่นการด าเนินงาน 

ชุมชนพระบาทหว้ยตม้  ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู  

 

รูปท่ี 3 : ชุมชนพระบาทหว้ยตม้ จงัหวดัล าพนู 
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การเดินทาง 

ชุมชนพระบาทหว้ยตม้ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 ห่างจากตวัอ าเภอล้ี ประมาณ 10 กิโลเมตร  

รถยนต์ : จากตวัเมืองเชียงใหม่ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 

เชียงใหม่-ล าพูน ผ่านต าบลบ้านโฮ่ง ป่าซาง ไปจนถึงตัวอ าเภอล้ีแล้วเล้ียวขวาตามทางหลวง

หมายเลข 1087 ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 7 มีทางแยกซ้ายมือไปอีก 1 กิโลเมตร เม่ือรถผา่นเขาอนัคดเค้ียว 

และลงสู่พื้นราบแลว้ ก็จะถึงทางแยกเขา้พระบาทหว้ยตม้ 

เคร่ืองบิน : เดินทางมาลงท่ีสนามบินเชียงใหม่โดยใชส้ายการบินภายในประเทศ  

จากนามบินเชียงใหม่ – คิวรถล าพูน ท่ีตลาดวโรรส นัง่แท๊กซ่ีจากสนามบินเชียงใหม่แจง้มาลงท่ี

คิวรถล าพนู(ตลาดวโรรส ) จะมีทั้งรถสองแถวสีแดง รถตูเ้ชียงใหม่ไปล าพูน เพื่อเดินทางเขา้จงัหวดั

ล าพนูนัน่เอง หลงัจากนั้นก็ต่อรถโดยสารประจ าทาง 

รถประจ าทาง : จะมีรถคิวสองแถวสีแดงจากตัวเมืองเชียงใหม่เข้าจังหวดัล าพูน ใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง สามารถยนืรอท่ีป้ายรอรถโดยสารประจ าทาง ค่าโดยสาร 18 บาท และ
ต่อรถสองแถวฟ้าขาวเพื่อเขา้อ าเภอล้ี รถโดยสารจะเขา้-ออกทุก 15 นาที ค่าโดยสาร 15 บาท ตลอด
สาย  ส่วนรถกลบัเขา้ตวัเมืองเชียงใหม่ก็จะสามารถยืนรอท่ีป้ายรอรถโดยสารประจ าทางไดเ้ช่นเดิม 
โดยรถสองแถวจะหมดประมาณ 18.00 น.   

 

 
รูปท่ี 4 : แผนท่ีสถานท่ี พระบาทหว้ยตม้ 
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โครงการกจิกรรม GEN-Y เทีย่วไทย สไตล์ยัง่ยนื ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ลี ้จังหวดัล าพูน  

โปรแกรม 2 วนั 1 คืน ณ ชุมชนบา้นพระบาทหว้ยตม้ อ.ล้ี จงัหวดัล าพนู 

 สัมผสัวถีิชีวติของชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บา้นศีลหา้ 

 รับประทานอาหารมงัสวรัิติในแบบของชาวปกาเกอะญอ 

 ชมการแสดงกลองสะบดัชยัจากเด็กในชุมชน 

 ร่วมท ากิจกรรม CSR สอนหนงัสือใหน้อ้งๆ ในชุมชน 

 เท่ียวชม สักการะ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชน เช่น พระมหาธาตุเจดียศ์รีเวียงชยั วดับา้น

ปาง วดัพระธาตุดวงเดียว เป็นตน้ 
 

ก าหนดการวนัแรก วนัที ่15 ธันวาคม 2560 

05:00  น. พบกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 Row 9 แจกโบวผ์กูกระเป๋า

และป้ายช่ือติดกระเป๋า เตรียมตวั Check in เพื่อเดินทางไปจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย

สายการบิน Thai Air Asia 

06:40 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

07:45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่ รับกระเป๋าสัมภาระส่วนตัว และ

เดินทางไปรับประทานอาหารเชา้ 

09:00 น. รับประทานอาหารเชา้ เฮือนเพญ็ (2) ร้านอาหารพื้นเมืองช่ือดงัของเชียงใหม่ 

10:00 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหนา้ไปยงัชุมชนพระบาทหว้ยตม้ จ.ล าพนู 

12:00 น. เดินทางถึงชุมชนบา้นพระบาทหว้ยตม้ พบกบักิจกรรมตอ้นรับกลองสะบดัชยัและ 

ฟ้อนร าดาบและท าความรู้จกัชุมชน ประวติัครูบาวงศฯ์ ครูบาฯ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบั

ถือของคนในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มตลอดจนคนในภาคเหนือ รวมถึง

เร่ืองราวศรัทธาของคนในชุมชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 

12:30 น.    รับประทานอาหารเท่ียงแบบมงัสวรัิติม้ือพิเศษ ตามรูปแบบของชาวปกาเกอะญอบา้นห้วย

ตม้ 

14:00 น. กิจกรรม สัมผสัวถีิชีวติ  

 โดยทุกคนตอ้งแต่งกายดว้ยชุดปกาเกอะญอสีสันสดใสท่ีทางชุมชนเตรียมเอาไวใ้ห ้

เพื่อความพร้อมในการชมแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมหลากหลายของการแต่งกายป

กาเกอะญอและวิถีชีวิตโบราณกะเหร่ียงแบบดั้งเดิมท่ีบา้นโบราณกะเหร่ียงน ้ าบ่อ

นอ้ย 
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15:30 น. กิจกรรม CSR สอนหนงัสือใหน้อ้งๆในชุมชน 

  -  กิจกรรมจิตอาสาท าดี สอนหนงัสือใหเ้ด็กๆในชุมชนเพื่อเปิดโลกทศัน์ 

  และมุมมองท่ีแปลกใหม่ 

- มีกิจกรรมใหน้อ้งๆร่วมสนุก เล่นเกมส์เพื่อผอ่นคลาย 

16:30 น. เดินทางเขา้ Check in ล าพนู อีซ่ี โฮเทล็ พกัผอ่น ท าธุระส่วนตวั 

18:00 น. - เขา้ร่วมงานเล้ียงสังสรรค ์ณ ท่ีพกั  

  - เล่นเกมส์กบัเจา้ของเพจ I Roam Alone  และ Paapaii พาไปดอทคอม  

  - ร่วมพูดคุยมุมมองการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในฐานะบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวช่ือ

ดงั 

20:00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

ก าหนดการวนัทีส่อง วนัที ่16 ธันวาคม 2560 

05:30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั เตรียมตวัออกเดินทาง 

06:30 น. ออกเดินทางไปยงัชุมชนพระบาทหว้ยตม้  

08:00 น. ชมกรรมวิธีการท าเตา้หู้สด โดยใช้อุปกรณ์ท่ีพลิกแพลงหาไดใ้นพื้นท่ี พร้อมชิมเตา้หู้

สด ท าร้อนๆ ออกจากเตา พร้อมมีการท ากิจกรรมจดัแต่งเตา้หู้สดเพื่อสร้างสีสันให้

สวยงามและแชร์ลงโซเชียลมีเดียอีกดว้ย อาทิตกแต่งจากผลไม ้

 09:00 น. - ชมความงามของสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ของพระมหาธาตุเจดียศ์รีเวยีงชยั 

 - ชมวหิารครอบรอยพระพุทธบาทหว้ยตม้และมณฑปพระเจา้เกา้ต้ืน (จ าลอง) 

10:30 น. กลบัท่ีพกั ท าธุระส่วนตวั 

12:00 น. Check Out ออกจากท่ีพกั และประทานอาหาร ณ โรงแรม 

13:30 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัเชียงใหม่ 

16:00 น. แวะซ้ือของฝากตลาดวโรรส 

17:00 น. เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

19:50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21:10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 
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กจิกรรมภายในพระบาทห้วยต้ม  

1. ชมการแสดงกลองสะบัดชัยและฟ้อนดาบจากเด็กในชุมชน 

 
          รูปที ่5 การแสดงกลองสะบัดชัยและฟ้อนดาบจากเดก็ในชุมชน 

2. รับประทานอาหารมังสวรัิติในแบบของชาวปกาเกอะญอ 

การอยูท่ี่น่ีไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะตอ้งรับประทานมงัสวรัิติ หา้มเล้ียงไก่ เล้ียงหมู เพื่อกินและ

จ าหน่าย อนัเป็นขอ้ก าหนดของการอยูร่่วมกนั  

 
รูปที ่6 ขันโตกมังสวรัิติ 
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3. กจิกรรม  CSR สอนหนังสือน้อง 

 เป็นกจิกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen-Y ได้ร่วมกนัท าดีสอนหนังสือให้น้องๆ ในชุมชนเพือ่

เปิดโลกทัศน์และมุมมองทีก่ว้างไกล อกีทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เช่น ภาษา วฒันธรรม รวม

ไปถึงวสัิยทัศน์อกีด้วย และผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมส์ให้น้องๆได้สนุกสนานกันอกีด้วย 

 
รูปที ่7 : การสอนหนังสือน้อง 

 

 
รูปที ่8 : เล่มเกมส์ร่วมสนุกกัน 
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4. สัมผสัวถิีชีวติของชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านศีลห้า 

นายวมิล สุขแดง ประธานกลุ่มการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน พระบาทหว้ยตม้ ชุมชนใหญ่

มีชาวปากายอ หรือกระเหร่ียงหลายๆพื้นท่ีรวมกนัมาอยู่เม่ือปี 2514 จากนั้นเป็นหมู่บา้นอย่างเป็น

ทางการเม่ือปี 2518 เม่ือคร้ังน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมาพ านักท่ี

ต าหนกัพูพิง พระองค์เห็นถึงปัญหาความยากไร้ของชาวเขาในพื้นท่ีแห่งน้ี พระองค์ไดเ้สด็จมาท่ีน่ี

เม่ือปีถึง 3 คร้ัง  2521-2523 หาอาชีพท่ีมัน่คง ลดการหกัลา้งท าลายป่า ลดพื้นท่ีปลูกฝ่ินทางออ้มจะ

ได้ไม่ไปรับจ้างปลูกฝ่ิน โดยหันมาท าการเกษตร การท าเคร่ืองเงิน การทอผา้ ซ่ึงท่ีน่ีมีศูนยว์ิจยั

หัตถกรรม รวบรวมผา้ทอของชาวเผ่ากระเหร่ียงด้วยความศรัทธาและนับถือศาสนา ของคนใน

ชุมชน ท าให้เกิดเป็นชุมชนใหญ่ จาก 13-14 ครอบครัว ซ่ึงปัจจุบนั1,700 กวา่ครอบครัว  ชุมชนท่ีน่ี

เป็นชาวพุทธทั้งหมด “หลกัส าคญัคือ การด าเนินชีวิตของคนท่ีน่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสอนของพุทธ

ศาสนา ตอ้งช่วยกนัดูแล และเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นทุกเช้าชาวบา้นจะไปร่วมท าบุญ

ตกับาตรท่ีวดั และทุกเยน็จะไปร่วมสวดมนต ์ในส่วนของวนัพระก็จะมีกิจกรรมอ่ืนๆ 

 
รูปที ่9 นายวมิล สุขแดง ประธานกลุ่มการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน พระบาทห้วยต้ม 
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รูปที่ 10 วถิีชีวติชุมชนชาวปกาเกอะญอ 

 

5. เล่นเกมส์และพูดคุยกบัเจ้าของเพจ I Roam Alone  และ Paapaii พาไปดอทคอม 

กิจกรรมพิเศษในช่วงค ่าโดยแฟนคลบัจะไดเ้ล่นเกมส์กบัเจา้ของเพจ I Roam Alone  และ 

Paapaii พาไปดอทคอม บล็อกเกอร์ท่ีตวัเองช่ืนชอบ อีกทั้งไดร่้วมพดูคุยมุมมองการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนืในฐานนะบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวช่ือดงั 

 

รูปที ่11 เจ้าของเพจ I Roam Alone  และ Paapaii พาไปดอทคอม 
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6. ชมกรรมวธีิการท าเต้าหู้สด  

เน่ืองจากท่ีน่ีกินมงัสวรัิติดงันั้นตอ้งมีแหล่งทดแทนโปรตีนจากเน้ือสัตว ์ซ่ึงถัว่เหลืองเป็น

แหล่งโปรตีนจากพืชท่ีส าคญั และเพื่อประหยดัในชุมชนแห่งน้ีจึงมีการผลิตเตา้หูข้ายเองในชุมชน 

โดยท าตามออเดอร์วนัต่อวนัตั้งแต่มีการคดัเลือกถัว่เหลือง บด ตม้ กรอง ใส่พิมพ ์กด ตม้ จนออกมา

เป็นเตา้หูส้ดแบบ 100 เปอร์เซ็น โดยกิจกรรมจะเป็นการท าเตา้หูท่ี้สีสันสดใส และตกแต่งใหดู้น่า

รับประทานตามสไตลข์องตวัเอง และโพสตผ์า่นโซเช่ียลมีเดีย พร้อมแฮชแทก๊วา่ เตา้หู้สด 1 เดียว 

ในโลก เพราะฉนัท าเอง ลว้นสร้างความสนุกสนานใหก้บักลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

 

รูปที ่12 กรรมวธีิการท าเต้าหู้สด 

 

รูปที ่13 ตกแต่งเต้าหู้ด้วยสไตล์ของคุณเอง 
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7. เทีย่วชม สักการะ สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิของชุมชน 

 เช่น พระมหาธาตุเจดียศ์รีเวยีงชยั พระพุทธบาทหว้ยตม้ เป็นตน้ 

 พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวยีงชัย  

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชนบา้นพระบาทห้วยตม้ อนัเป็นศูนยร์วมใจของชาวปกาเกอะญอทุก

คน ประดิษฐานอยูท่ี่พระมหาธาตุเจดียศ์รีเวยีงชยั พุทธสถานของวดัพระบาทห้วยตม้ ท่ีสร้างข้ึนโดย

เจตนาของหลวงปู่ ครูบาวงค ์และสานต่อจนสมบูรณ์โดยชาวบา้น 

 วดัพระพุทธบาทห้วยต้ม  

วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของอ าเภอล้ี ระหว่างทางท่ีเข้ามาในบริเวณวดั  มีหมู่บ้านของชาวปกา

เกอะญออาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เป็นวดัประจ าหมู่บา้นท่ีเคารพศรัทธาของชาวบา้นห้วยตม้ ภายใน

วดัมีวิหารท่ีบรรจุร่างของครูบาวงศ์ ซ่ึงไม่เน่าไม่เป่ือยไวใ้นโรงแก้ว มีรอยพระพุทธบาทท่ีเช่ือว่า 

องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้เสด็จมา ณ ท่ีน่ี ครูบาวงศจึ์งไดส้ร้างรอยพระบาทจ าลองครอบของจริงไว ้

 

 
 

รูปที ่14 พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวยีงชัย          รูปที ่15 วดัพระบาทห้วยต้ม  
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รายละเอยีดงบประมาณ 

1. ค่าวทิยากรในชุมชน         2‚000 บาท 

2. ค่าบ ารุงสถานท่ี        10‚000 บาท 

3. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั   2‚075 × 30 ท่ีนัง่   62‚250  บาท 

4. ค่าเช่ารถตูใ้นจงัหวดัล าพนู 2 คนั  2‚000 × 2 คนั    4‚000 บาท 

5. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถตู ้2 คนั  1‚000 × 2 คนั     2‚000    บาท 

6. ค่าอาหารเชา้ ร้านอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่                12‚000 บาท 

7. ค่าเช่าชุดพื้นเมืองชาวปกาเกอะญอ  200 × 30 ชุด     6‚000  บาท 

8. ค่าอาหารมงัสวรัิติ         9‚000 บาท 

9. ค่าอาหารเยน็รูปแบบขนัโตก       12‚000 บาท 

10. ค่าอาหารเชา้ก่อนกลบั          9‚000 บาท 

11. ค่าหอ้งพกั ล าพนูอีซ่ี โฮเทล็  590 × 15 หอ้ง     8‚850  บาท 

12. ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล         5‚000 บาท 

13. ค่าส่ือออนไลน์ ป้ายประชาสัมพนัธ์                30‚000 บาท 

14. ค่าจา้งบล็อคเกอร์         20‚000 × 2 คน   40‚000  บาท 

15. ค่าหมวก 30 ใบ               150 × 30 ใบ     4‚500  บาท 

16. ค่าน ้าด่ืม           1‚500  บาท 

รวม                  218‚100  บาท 

 

 
 

ผู้สนับสนุนการจัดงาน 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย 

 องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษ 

 บริษทัไทยน ้าทิพย ์
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รูปที ่16 ผู้สนับสนุนโครงการ 

 
 การประชาสัมพนัธ์ 
 เลือกช่องทางแฟนเพจท่องเท่ียวบน Facebook  ซ่ึงไดเ้พจ I Roam Alone  และ Paapaii พา

ไปดอทคอม ท่ีมียอดติดตามจ านวนมาก และเป็นเป้าหมายส าคญัในด้านการท่องเท่ียวของกลุ่ม 

Gen-Y  โดยทั้งเพจ I Roam Alone  และ Paapaii พาไปดอทคอม จะจดักิจกรรม Like and share 

พา Gen-Y เท่ียวไทย สไตล์ย ัง่ยืน เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้า 1 เดือน และคดัเลือก

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน คดัจากเพจ เพจล่ะ 15 คน นอกจากน้ี บล็อกเกอร์เพจทั้ง 2 ท่าน จะ

กลบัไปเขียนรีววิกิจกรรมลง เพจอีก 1 รอบหลงัจากจบโครงการ 
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เพจ I Roam Alone  มียอดผู้ติดตาม 572,455 คน 

 
 

เพจ Paapaii พาไปดอทคอม มียอดผู้ติดตาม 790,289 คน 

 
รูปที ่17 ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
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ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

 
รูปที ่18 ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 

 
ของทีร่ะลกึ  

                                   
รูปที ่19 ของทีร่ะลกึโครงการ (หมวก)  
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วเิคราะห์ SWOT 

S (จุดแขง็)   :  - เป็นโครงการท่ีเล็งเห็นความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียว และให้ความ

สนใจในการตระหนกัถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและการ

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีดีของหมู่บา้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความย ัง่ยืนท่ี

มัน่คงของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆได ้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความพิเศษ โดยนักท่องเท่ียวสามารถมี

ส่วนร่วมลงมือท า กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง เพื่ อปลูกฝังให้ก ลุ่ม

นกัท่องเท่ียว Gen-Y ใหมี้ความใส่ใจทรัพยากรของการท่องเท่ียว 

- จ  ากดัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 50 คนเท่านั้น 

- เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสัมผสัได้ถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและทาง

วฒันธรรมของฟมู่บา้นอยา่งชดัเจน 

- นกัท่องเท่ียวสามารถมาเรียนรู้แลกเปล่ียนวฒันธรรมส่ิงแปลกใหม่ของ

คนในหมู่บา้นและวถีิการด าเนินชีวติอีกดว้ย 

W (จุดอ่อน)   : - สถานท่ีเป็นหมู่บา้นขนาดปานกลางจึงไม่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียว

ไดใ้นจ านวนมากเกินไปได ้ 

 - ส่ิงอ านวยความสะดวกในหมู่บา้นไม่ครบครัน  

 - อาหารในหมู่บา้นอาจจะไม่มีรสชาติท่ีประทบัใจแก่นักท่องเท่ียวท่ีมา

เยือนเน่ืองจากเป็นอาหารท้องถ่ินและหมู่บา้นห่างไกลความเจริญและ

ร้านคา้สะดวกซ้ือ 

O (โอกาส)   : - เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มนกัท่องเท่ียว Gen-Y ไดมี้ส่วนร่วมในการ

ตระหนักถึงทรัพยากรของสถานท่ีท่องเท่ียวทั้ งทางส่ิงแวดล้อมและ

วฒันธรรม  

 - เ ป็นการแลกเป ล่ียนเรียน รู้กันระหว่างคนในหมู่บ้านและก ลุ่ม

นกัท่องเท่ียว Gen-Y ท่ีไดร่้วมท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บา้น 

 - ไดเ้ผยแพร่โครงการดีๆไปสู่โลกโซเชียลผ่านกลุ่มนกัท่องเท่ียว Gen-Y 

และยงัเป็นการบอกถึงการรับรู้ของผลท่ีตามมาไดอี้กดว้ย 

T (อุปสรรค)   :  - ไม่ค่อยไดรั้บการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์สถานท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีอยา่ง

ต่อเน่ืองจึงท าใหห้มู่บา้นไม่ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมเท่าท่ีควร 
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4.4 สรุปผลโครงการ 

            4.4.1 ผลการน าเสนอโครงการกจิกรรม 

คะแนนจาก นายรัตนวรรษ  วฒันบูชา ต าแหน่งพนักงานส่งเสริมกจิกรรมในประเทศ 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาค
วชิาการท่องเท่ียว 

20 14 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
(10 คะแนน) 

30 
 

27 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 35 
4.การท างานเป็นทีม 10 10 

คะแนนรวม 100 86 
ตารางท่ี 3 การใหค้ะแนนน าเสนอโครงการ 

คะแนนจาก นางสาวพรผกา  แสงวนั ต าแหน่งเลขานุการด้านการตลาดภูมิภาตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาค
วชิาการท่องเท่ียว 

20 19 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
(10 คะแนน) 

30 
 

30 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 25 
4.การท างานเป็นทีม 10 9 

คะแนนรวม 100 83 
ตารางท่ี 4 การใหค้ะแนนน าเสนอโครงการ 
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คะแนนจาก นางสาวจิราภรณ์  พนิิจวชิา ต าแหน่งลูกจ้างโครงการด้านการตลาดในประเทศ 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้ 
1. เสนอรูปแบบของโครงการกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาค
วชิาการท่องเท่ียว 

20 20 

2.การน าเสนอโครงการ 
2.1 เอกสารประกอบการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ (10 คะแนน) 
2.3 การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
(10 คะแนน) 

30 
 

25 

3.การน าไปสู่การปฏิบติัจริง 40 30 
4.การท างานเป็นทีม 10 7 

คะแนนรวม 100 82 
ตารางท่ี 5 การใหค้ะแนนน าเสนอโครงการ 

 

 4.4.2 สรุปผลการน าเสนอจากตารางการให้คะแนนของผู้เข้าร่วมการน าเสนอ  

การน าเสนอโครงการกิจกรรม “GEN-Y เท่ียวไทย สไตล์ย ัง่ยืน” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนื หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีตระหนกัและรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในแหล่ง

ธรรมชาติ และวฒันธรรมให้อยูสื่บต่อไปโดยผา่นนกัท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y ท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 20-37  

ปี และจะมีกิจกรรมของวถีิชุมชนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเรียนรู้ร่วมกนั ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนืเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตใตส้ านึกต่อการท่องเท่ียวอยา่งรู้คุณค่า ทั้งน้ียงัเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติไดม้ามีส่วนร่วมในการใส่ใจทรัพยากรทางการท่องเท่ียวร่วมกนั ณ ชุมชน

พระบาทหว้ยตม้ จงัหวดัล าพนู 

โครงการกิจกรรมมีการน าเสนอท่ีสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก การน าเสนอ

มีเอกสารประกอบคือ เล่มโครงการและโปรแกรมกาน าเสนอ รวมไปถึงล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ

ค่อนขา้งชดัเจน ต่อเน่ืองมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์

การน าเสนอมีความครบถว้นเพื่อเป็นการส่ือให้เขา้ใจไดช้ดัเจนมายิ่งข้ึน แบ่งหนา้ท่ีในการน าเสนอ

และจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมฟังการน าเสนอ ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงการยงัไดรั้บค าปรึกษา

จากนกัศึกษาร่วมฝึกงาน ท างานเป็นทีมและจากการรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วม

การน าเสนอลงความเห็นวา่โครงการน้ีน าไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง 
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4.4.3 ข้อเสนอแนะจากการน าเสนอโครงการ 

 1. กิจกรรมของโครงการควรเพิ่มรายละเอียดใหม้ากข้ึน เช่น 

 ควรเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว GEN-Y เป็นกิจกรรม

ท่ีสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กบันกัท่องเท่ียวได ้และกิจกรรม CSR ควร

เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงและมีประโยชน์ต่อโครงการ 

 เร่ืองของท่ีพกัควรเลือกการพกัโรงแรมเพื่อคลอบคลุมในเร่ืองค่าใช้จ่าย

และความปลอดภยัของกลุ่มนกัท่องเท่ียวจริงๆ 

 ค่าใช้จ่าย ควรศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ตรงกับสถานการณ์จริง

มากกวา่น้ี 

 แขกรับเชิญผูเ้ขา้ร่วมงานไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ดาราท่ีมีช่ือเสียงเน่ืองจากท าให้

ตน้ทุนสูงเปล่ียนมาเป็นผูมี้ความรู้และใส่ใจการท่องเท่ียวเช่น บล็อกเกอร์

เพจช่ือดงัประหยดัตน้ทุนอีกทั้งมีความช่ืนชอบและสนใจในการท่องเท่ียว

จริงๆ 

 ส่ือโฆษณาไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ทางโทรทศัน์เน่ืองจากตน้ทุนสูงให้เลือกมา

เป็นทางFacebook หรือทางโซเช่ียลมีเดีย ประหยดัค่าใชจ่้ายและเหมาะกบั

กลุ่มนกัท่องเท่ียว GEN-Y อีกดว้ย 

  



 

 

บทที5่ 

สรุปผลข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการ 

5.1.1 สรุปผลโครงการโดยเปรียบเทยีบกบัวตัถุประสงค์และขอบเขตทีต่ั้งไว้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่ และทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การคิดโครงการกิจกรรมเพื่อเพื่อให้เสนอให้กบัองค์กร 

โดยโครงการท่ีน าเสนอนั้นมีช่ือโครงการวา่ “GEN-Y เท่ียวไทยสไตล์ย ัง่ยืน” เพื่อการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน จากการท่ีไดท้  าการน าเสนอโครงการไปนั้น ทางองค์กรไดรั้บทราบเก่ียวกบั

ขอ้มูลโครงการกิจกรรมและวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการวา่ท าเพื่ออะไร โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ตระหนกัและรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวใน

แหล่งธรรมชาติ และวฒันธรรมให้อยูสื่บต่อไปโดยผา่นนกัท่องเท่ียวกลุ่ม GEN-Y ท่ีเกิดในปี พ.ศ.

2524-2543 และจะมีกิจกรรมของวิถีชุมชนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเรียนรู้ร่วมกนั ภายใตห้ลกัเกณฑ์การ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืเพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตใตส้ านึกต่อการท่องเท่ียวอยา่งรู้คุณค่า ทั้งน้ียงัเชิญชวนให้

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดม้ามีส่วนร่วมในการใส่ใจทรัพยากรทางการท่องเท่ียว

ร่วมกนั ณ ชุมชนพระบาทหว้ยตม้ จงัหวดัล าพนู 

 โดยจากการท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้น าเสนอโครงการกิจกรรมท่ีการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยไปนั้น ทางองคก์รไดใ้ห้ความสนใจเป็นอยา่งมาก พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมและมี

ความเห็นท่ีตรงกนัวา่ โครงงานกิจกรรม “Gen-Y เท่ียวไทย สไตล์ย ัง่ยืน” สามารถน ามาประยุกตใ์ห้

เกิดข้ึนได้จริง ด้วยเป็นโครงงานท่ีสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ในปัจจุบนั

สามารถสร้างความรับรู้ในการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเพื่อให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ได้เกิดการท่องเท่ียวอย่างรู้คุณค่า อยากท่ีจะอนุรักษ์และส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวรวมไปถึง

วฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ให้ย ัง่ยืนต่อไป โดยเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ ตาม

บทบาทของหนา้ท่ีองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 5.2.1 การปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 ได้เรียนรู้ระบบการปฏิบติังานจริงขององค์กร และสามารถน าไปใช้การท างานจริงใน

อนาคตได้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ปฏิบติังานจริง และได้ฝึกการปรับตวัให้เขา้กับ

ผูร่้วมงานได ้ทั้งในองคก์รและนอกสถานท่ีเน่ืองจากไดมี้การลงพื้นท่ีจริงในกิจกรรมบางคร้ัง อีกทั้ง

ยงัไดท้  างานร่วมกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนั ฝึกระเบียบวินยั เช่นการตรงต่อเวลา การรับผิดชอบใน

หนา้ท่ีการท างานของตนเอง 

 5.2.2 การจัดท าโครงงาน 

 ทางคณะผูจ้ ัดท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากการท าโครงงานน้ี มีการเลือกกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในวยัเดียวกบัคณะผูจ้ดัท าเพราะกลุ่มนกัท่องเท่ียว Gen-Y นอกจากจะเป็นกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจในการท่องเท่ียวอยา่งลึกซ้ึงแลว้ ยงัสามารถใชเ้ทคโนโลยบีอกเล่าประสบการณ์

ดีๆผา่นทางโซเชียลมีเดียอีกดว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัผูค้นส่วนมากไดใ้หค้วามสนใจกบัโลกโซเชียล

มีเดีย จึงท าใหมี้ผูพ้บเห็นมากมายไดท้ัว่โลกนัน่เอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติหนัมาสนใจ ใส่ใจในการอนุรักษก์ารท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืเพิ่มมากข้ึน 

 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เน่ืองจากการปฏิบติัสหกิจศึกษามีการก าหนดเวลาอย่าเคร่งคดั จึงจะต้องเดินทางไปถึง

สถานท่ีปฏิบติังานตรงต่อเวลาจริง ทั้งน้ีตอ้งมีการปรับเวลาการใช้ชีวิตประจ าวนั ในการเดินทาง 

เพื่อการเตรียมพร้อมก่อนไดเ้ขา้ท างานจริงในอนาคต 

   

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรน ากิจกรรมเสริมท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวเขา้มาเพิ่มเติม

เพื่อใหเ้กิดการดึงดูดความสนใจของกลุ่มนกัท่องเท่ียวในคร้ังถดัไป 

 2. นกัศึกษาจะตอ้งสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ไดแ้ก่

โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint 
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รูปขณะปฏบัิติงานสหกจิ 
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งาน International Bangkok Bike คร้ังที1่0 

 

 

 
ภาพปฏิบติังานใหข้อ้มูลและแจกเอกสารเส้นทางป่ันจกัรยานของภาคเหนือ 
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งาน International Bangkok Bike คร้ังที1่0 

 

 

 

 

ภาพปฏิบติังานใหข้อ้มูลและแจกเอกสารเส้นทางป่ันจกัรยานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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งานมหกรรมท่องเทีย่วภาครัฐ 

 
ภาพปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าบูธ ใหข้อ้มูลและแจกเอกสารท่องเท่ียวในภูมิภาคเหนือ 
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งาน Thailand Live Gastronomy ณ สยามสแควร์ 

 
ภาพการประชุมแผนผงังาน Thailand Live Gastronomy 

 
ภาพการปฏิบติังาน Thailand Live Gastronomy 
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งานตามรอยศรัทธารฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที ่9 ณ วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

จ.ล าปาง 

 
ภาพการประชุมงานตามรอยศรัทธารฤกในองคม์หาราชา รัชกาลท่ี 9 

 
ภาพขณะปฏิบติังาน ณ จุดลงทะเบียนส่ือมวลชน 
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งานจัดเลีย้งปีใหม่ทีแ่ผนกงานกจิกรรมในประเทศ 

 
ภาพจดัเตรียมงานปีใหม่ 

 
ภาพขณะปฏิบติังานจดัเตรียมของท่ีระลึก 
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กจิกรรมงานแถลงข่าวประเพณอีอกพรรษา ของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
ภาพกิจกรรมการแสดงเพลงพื้นบา้นของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
ภาพขณะปฏิบติัหนา้ท่ีจุดเชิญชิมขนมและเคร่ืองด่ืม 
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งานสัมมนา “ชวนกนัเทีย่ว”  จากบลอ็กเกอร์ช่ือดัง 

 
ภาพในขณะเขา้ร่วมงานรับฟังและ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว 12 เมืองตอ้งหา้มพลาด  
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ภาพอาจารย์ทีป่รึกษาสหกจิ ออกนิเทศนักศึกษาสหกจิ 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบ 

 แบบประเมนิการน าเสนอโครงการ 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารแนบ 

 ใบเสนอความคดิเห็นโครงการ 
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