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บทคัดย่อ
การจัด ท าโครงงาน “การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วแบบ New Normal” มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการลดการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและให้ความรู ้เรื่ อง New Normal ผ่านแผ่น
ป้ ายไวนิ ล แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดน้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร 8 แห่ งได้แก่ ตลาดน้ าตลิ่งชัน
ตลาดน้ าคลองลัดมะยม ตลาดน้ าวัดดอนหวาย ตลาดน้ าคลองสนามไชย ตลาดน้ าวัดสะพาน ตลาดน้ าลาพญา
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ตลาดน้ าคลองบางหลวง พบว่าจากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 100 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง ร้ อ ยละ 52 อายุ 21-25 ปี ร้ อ ยละ 72 สถานภาพโสดร้ อ ยละ 83 โดยมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal ผ่านแผ่นป้ายไวนิลโดยรวมอยูใ่ นระดับมากโดย มีค่าเฉลี่ย 4.14
จากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal ผ่านแผ่นป้ายไวนิล จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย เป็ นการโปรโมทการท่องเที่ยวแบบ New Normal ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว
และบุคคลทัว่ ไป ได้รับความรู ้ใหม่ถึงวิธีการป้องกันและการลดการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา
คาสาคัญ : การประชาสัมพันธ์, New Normal, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, โคโรนาไวรัส
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ส าคัญในการเติ บ โตและการพัฒ นาทางด้า น
เศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็ นหลัก ซึ่ งการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยก็มีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล ฯลฯ อีกทั้งเมืองหลวง
ของประเทศอย่าง “กรุ งเทพมหานคร” ได้รับการสารวจว่าเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาตินิยม
มาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ในปี พ.ศ.2563 ทัว่ โลกกาลังประสบปั ญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) หรื อโควิด-19 (COVID-19) ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย วิกฤตไวรัสโคโรนาทาให้การเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศเป็ นไปได้ยาก และการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศก็ยงั คงมีความเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัส นานาประเทศจึงได้มีวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ นัน่ คือ การส่ งเสริ มการใช้วิถี
ชีวติ แบบใหม่ หรื อ “New Normal” นัน่ เอง
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ถือเป็ นองค์กรที่มีบทบาทเป็ นผูน้ าในการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยัง่ ยืน ส่ งเสริ ม
การตลาด ประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพ และสร้างความเชื่อมัน่ เพื่อส่ งมอบคุณค่าการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจึงมีบทบาทสาคัญในการเพิ่มมาตรการความ
ปลอดภัย ให้ ก ับ การท่ อ งเที่ ย ว เมื่ อบูร ณาการเข้า กับ New Normal ซึ่ งเป็ นองค์ความรู้ ใ หม่ การ
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแบบ New Normal จึงเป็ นผลดี ต่อภาพลักษณ์ องค์กร ภาพลักษณ์ ของ
ประเทศไทย และเป็ นแรงผลักดันกระตุน้ การท่องเที่ยวของไทยให้กา้ วไกล โดยยึดหลักการการพัฒนา
ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรให้ยงั่ ยืน
ประเทศไทยมี ส ถานที่ ท่ องเที่ ย วมากมายและหลากหลายรู ปแบบ “ตลาดน้ า ” เป็ นหนึ่ งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมและสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน
ในอดี ตตลาดน้ าเป็ นแหล่งซื้ อขายแลกเปลี่ยนอาหารและสิ่ งของเครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่จาเป็ นต่อการ
บริ โภคของคนไทย เป็ นศูนย์กลางในการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า กล่าวคือ ถ้าชุมชนใช้การ

คมนาคมทางน้ า เป็ นสาคัญ ตลาดของชุ ม ชนนั้นก็ เรี ย กว่า “ตลาดน้ า ” แต่ ใ นปั จจุ บ นั วัฒนธรรมการซื้ อขาย
แลกเปลี่ ยนอาหารและสิ่ ง ของเครื่ องใช้ผ่านตลาดน้ า แบบดั้งเดิ ม ได้เปลี่ ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตั น์
เทคโนโลยี และการเข้ามาของทุนต่างประเทศ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ตลาดน้ าจึงได้รับการแปรสภาพเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของชุ มชน ตลาดน้ าไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจในแง่ การทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย
เพียงเท่า นั้น แต่ยงั มี การซื้ อขายสิ นค้าอย่างสะพัด ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้า ที่ระลึ ก เช่ น พวงกุญแจ รู ปภาพ สิ นค้า
ประเภทอาหารไทย เช่ น ผัดไทโบราณ ขนมเบื้ อง หรื อสิ นค้าที่มี การบูรณาการเข้ากับภูมิ ปัญญาชุ มชน เช่ น
เครื่ องจักรสาน ธุ รกิ จการผลิตและซื้ อขายสิ นค้าเหล่านี้ จึงสะท้อนถึงความสาคัญของตลาดน้ าในฐานะสถานที่
ท่องเที่ยวที่กระจายรายได้สู่ชุมชนและมีบทบาทสาคัญในภาคเศรษฐกิ จ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย
คณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นถึงบทบาทและความสาคัญดังกล่าวของตลาดน้ า จึงได้เลือกตลาดน้ าทั้ง 8 แห่ งใน
กรุ งเทพมหานครเป็ นสถานที่ในการประชาสัมพันธ์ความรู้ วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่ งได้แก่ ตลาดน้ า
คลองลัดมะยม ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าวัดสะพาน ตลาดน้ าคลองบางหลวง ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ตลาดน้ าคลอง
สนามไชย ตลาดน้ าวัดดอนหวาย และตลาดน้ าลาพญา โดยการติดป้ ายไวนิลที่ตลาดน้ าทั้ง 8 แห่ งจึงจะสามารถ
ให้องค์ค วามรู ้ ใหม่แก่ นักท่ องเที่ ยว แก่ ชุม ชน ช่ วยลดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรนา ช่ วยสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ งนามาสู่ การกระตุน้ การท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และทาให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้วกิ ฤตไวรัสโคโรนา 2019 มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการลดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาและให้ความรู้ เรื่ อง New
Normal ผ่านแผ่นป้ ายไวนิล แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดน้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร 8 แห่ง
1.2.2 เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่นกั ท่องเที่ยว และกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในชุมชนตลาดน้ า อันนามา
ซึ่งการกระจายรายได้และฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านสถานที่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและตลาดน้ า 8 แห่ งในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
ตลาดน้ าคลองลัดมะยม ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าวัดสะพาน ตลาดน้ าคลองบางหลวง ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ตลาด
น้ าคลองสนามไชย ตลาดน้ าวัดดอนหวาย ตลาดน้ าลาพญา
1.3.2 ขอบเขตด้านข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม พ.ศ.2563
1.3.4 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มนักท่องเที่ยวในตลาดน้ าเขตกรุ งเทพมหานคร
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 นักท่องเที่ยวรวมถึงผูป้ ระกอบการในสถานที่ท่องเที่ยวตลาดน้ าทั้ง 8 แห่ ง ได้รับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแบบ New Normal ได้ปฏิบตั ิตามและช่วยลดโอกาสการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา
1.4.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ได้รับความเชื่อมัน่ ในฐานะองค์กรที่มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1. ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
2.1.1. ชื่อสถานประกอบการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2.1.2. ที่ต้ งั สถานประกอบการ ที่ต้ งั เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวง / ตาบล มักกะสัน เขต / อาเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10400 โทรศัพท์ 02-2505500

รู ปที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/business/399070

รู ปที่ 3.2 แผนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่มา : https://www.tatnewsthai.org/contact.php

2.2. ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
1. เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ประเทศไทย โดยการสร้ างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่ งและแตกต่าง จากคู่แข่ง
อย่างชัดเจน เน้นนาส่ งภาพลักษณ์ เชิ งคุ ณค่าของไทยสู่ จิตใจของนักท่องเที่ยวด้วย เอกลักษณ์ “ความเป็ นไทย”
และการสร้ า งความประทับใจผ่า นประสบการณ์ ที่ น่า จดจา เพื่ อการเป็ น จุ ดหมายปลายทางที่ ใ ฝ่ ฝั น ของ
นักท่องเที่ยว
2. เร่ งการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยว พร้อมสร้างสมดุ ลสู่ ความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยว ใน 3 มิติ
หลัก คือมิติโครงสร้างทางการตลาด : - ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู่กบั การ
ส่ งเสริ มตลาดคนไทย ให้ความสาคัญกับการขยายตลาดลูกค้าเก่า ควบคู่การเจาะตลาดลูกค้าใหม่และการเติบโต
ของ ตลาดระดับบนและตลาดระดับกลาง – ให้ความสาคัญกับการกระจายการเดินทางทั้งในเชิ งพื้นที่ระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง และช่วงเวลาท่องเที่ยวระหว่าง High Season และ Low Season มิติ
มูลค่า-คุณค่า : ให้ความสาคัญกับการ “เพิ่มมูลค่า” ทางการตลาดควบคู่กบั การส่ งเสริ ม “คุณค่า” ทางจิตใจแก่
นักท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศไทย พร้อมส่ งมอบคุณค่าทางการ
ท่องเที่ยวที่ดีสู่สังคมมากกว่าการมุ่งเน้นการเพิ่มจานวน นักท่องเที่ยว มิติประโยชน์จากการดาเนินงาน: สร้าง
ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ให้เกิดผล เชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการสร้ างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ ของไทยให้เกิ ด มูลค่า (Value
Oriented) ในสิ นค้าและบริ การที่สามารถเข้าถึงจิตใจและสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริ ง
4. บูรณาการทางานอย่างสร้ างสรรค์และพัฒนาเครื อข่ายภาคี ท้ งั ภายในและภายนอก อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการประสานความร่ วมมือเชิ งยุทธศาสตร์ กบั พันธมิตรคู่คา้ (Strategic Partners) และกระชับ
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders)
5. เสริ มสร้างความร่ วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Thailand and Beyond) เปลี่ยนคู่ แข่งขันเป็ นคู่
ค้าเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และรองรั บการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) เพื่อส่ งเสริ มให้
ประเทศไทยเป็ นทั้งจุดเริ่ มต้น (Entry) และจุดส่ งท้าย (Exit) ในการเดินทางมา ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
2.3. รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
1. พัฒนาข้อมูลเชิ งยุทธศาสตร์ ด้านการท่ องเที่ ย ว เพื่อให้การท่ องเที่ ยวแห่ ง ประเทศไทย เป็ นศูนย์ก ลาง
ปฏิบตั ิการ อัจฉริ ยะด้านการท่องเที่ยว (Intelligence Center) และเป็ นสถาบันชั้นนาด้านการตลาดการท่องเที่ยว
(TAT Academy) ในภูมิภาคอาเซี ยน พร้อมทั้งผลักดันให้มีการดาเนิ นงานเชิ งรุ กในการกาหนดทิศทางด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือความเสี่ ยงและภาวะวิกฤตทุกรู ปแบบ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรและการบริ หารจัดการเชิ งคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการทางานให้คล่องตัวมากขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ควบคุม และตรวจสอบได้

3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารบุคลากรและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) เสริ มสร้าง
ค่านิยมองค์กร TAT’ SPIRITS ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อมุ่ง
สู่ การเป็ นองค์กรชั้นนาที่มีความสาคัญระดับประเทศ (National Significance)
4. มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ และบริ หารจัดการทรัพย์สินที่อยูใ่ นความครอบครองของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งในด้านมูลค่าและคุณค่า

รู ปที่ 2.3.1 รายชื่อผูบ้ ริ หารและโครงสร้างองค์กร
ที่มา : https://www.tat.or.th/th/about-tat/board-organization

2.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
2.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. รวี วรรณศิริกมล แผนก / ส่ วนงาน กองกลาง งานสารบรรณและรับส่ ง
2. อัจฉราพร ยาลือ แผนก / ส่ วนงาน กองกลาง งานสารบรรณและรับส่ ง

3. กาพล นรสิ งห์ แผนก / ส่ วนงาน กองกลาง งานสารบรรณและรับส่ ง
2.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1.จัดทาโครงงานการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal รู ปแบบป้ ายไวนิล
เกี่ยวกับการป้ องกันโคโรนาไวรัส โดยติดตามตลาดน้ า
2.ร่ วมเดินทางไปสารวจเส้นทางตลาดน้ า และติดต่อประสานงานกับเจ้าของตลาดน้ า
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal
3.ศึกษาเกี่ยวกับการป้ องกันโคโรนาไวรัสและออกแบบป้ ายไวนิล
2.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ – สกุล พนักงานที่ปรึ กษา นางสาวสุ ดารัตน์ ขาเขียว
ตาแหน่ง พนักงานธุ รการ งานสารบรรณและรับส่ ง กองกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนก กองกลาง งานสารบรรณและรับส่ ง
2.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในการทาสหกิจศึกษา เป็ นระยะเวลา 3 เดือน หรื อประมาณ 16 สัปดาห์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม – 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
2.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.7.1 ใช้ Google ในการรวบรวมข้อมูลตลาดน้ าและสถานที่ต้ งั ทั้ง 8 แห่ง
2.7.2 ออกแบบป้ ายไวนิลโดยโปรแกรมCanva
2.7.3 เดินทางไปตลาดน้ าเพื่อเสนอรู ปแบบของป้ ายไวนิล
2.7.4 สั่งทาป้ ายไวนิล
2.7.5 นาป้ ายไวนิลไปติดที่ตลาดน้ า
2.7.6 แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมโดยใช้Google forms
2.7.7 สรุ ปข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Excel

2.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
2.8.1 คอมพิวเตอร์ใช้ในการเขียนรายงานพิมพ์บนั ทึกออกแบบป้ ายไวนิลและรายละเอียดจากการทา
โครงการ
2.8.2 อินเทอร์ เน็ตใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลตลาดน้ าและป้ ายไวนิลในการทาโครงการ
2.8.3 เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลของต่างๆ
2.8.4 ป้ ายไวนิล
2.8.5 ใช้ Google forms ในการทาแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
2.8.6 โทรศัพท์มือถือในการเก็บรวบรวมภาพและนามาทาเล่มโครงการ
2.8.7 สรุ ปข้อมูลและวิเคาะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Excel

บทที่ 3
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานเรื่ องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเเบบ New Normal
(Public Relations for New Normal Tourism) คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ New Normal
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสั มพันธ์
3.4 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronaviruses)
3.5 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย
3.6 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตลาดนา้

3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ New Normal

3.1.1 ทีม่ าและความหมายของ New Normal
ความหมายของ “New Normal” ตามการบัญญัติศพั ท์โดยราชบัณฑิตยสภา นั้นมีความหมายว่า “ความ
ปกติใหม่” หรื อ “ฐานวิถีชีวิตใหม่” โดยกล่าวถึง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบใหม่ซ่ ึ งแตกต่างจากที่ผ่านมา อัน
เนื่องจากมีบางสิ่ งซึ่ งส่ งผลกระทบให้แบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิที่คนในสังคมคุน้ เคยเป็ นอย่างดีโดยปกติและ
เคยคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ วิถีแนวทางใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุน้ เคย รู ปแบบ
การดาเนิ นวิถีชีวิตใหม่น้ ี ประกอบด้วยวิธีการคิด วิธีการเรี ยนรู้ วิธีการสื่ อสาร วิธีปฏิ บตั ิและการจัดการ การ
ดารงชี วิตรู ปแบบใหม่เกิ ดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุ นแรงอย่างใดอย่างหนึ่ ง ทาให้
มนุษย์ตอ้ งปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากกว่าจะดารงรักษาวิถีแบบเดิมหรื อหวนหาถึงอดีต
คาว่า “New Normal” ถูกใช้ครั้งแรกภายใต้บริ บทด้านเศรษฐกิจโลก โดย Bill Gross นักลงทุนในตรา
สารหนี้ ชื่อดัง และเป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้งบริ ษทั Pacific Investment Management (PIMCO) ในปี ค.ศ. 2008 เขาได้ให้
นิยามคานี้ในบริ บทเศรษฐกิจโลกเอาไว้วา่ เป็ นสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีอตั ราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีตที่
ผ่านมา และเข้าสู่ อตั ราการเติบโตเฉลี่ ยในระดับใหม่ที่ต่ ากว่าเคย ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในสหรัฐอเมริ กา อีกทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็ นไปตามวัฏจักร
เดิ มอย่างที่แล้วมา เนื่ องด้วยปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นตัวกาหนดการเติบโตทางเศรษฐกิ จมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
หรื อส่ งผลกระทบในลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่ อง "New Normal" ในช่วงเริ่ มแรกไม่ได้รับความสนอกสนใจ และยังได้รับการ
ปฏิเสธโดยนักเศรษฐศาสตร์ จานวนหนึ่ งที่เชื่อว่า การชะลอตัวที่เกิดขึ้นเป็ นเพียงการถดถอย (recession) ตามวัฏ
จักรเดิมเท่านั้น และในไม่ชา้ การจ้างงานก็จะกลับมาเติบโตได้ที่อตั ราเฉลี่ยดังเดิม แต่สถานการณ์โลกในปั จจุบนั
ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่ งที่ Bill Gross ได้พดู ไว้ต้ งั แต่ปี 2008 นั้นมีส่วนที่ถูกอยูไ่ ม่นอ้ ย
ส่ วนคาเดียวกันนี้ ในบริ บทปั จจุบนั จากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 หรื อเชื้ อไวรัสโค-โรนา ช่วงปลาย
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น กล่าวได้วา่ เป็ นสถานกาณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงจนแพร่ กระจายไปใน
ประเทศต่ า ง ๆ ทั่ว โลก ผูค้ นเจ็ บ ป่ วยและล้ม ตายเป็ นจ านวนไม่ น้อ ย จนเกิ ด เป็ นความสู ญ เสี ย ในวงกว้า ง
มนุษยชาติจึงจาเป็ นต้องป้ องกันตนเองเพื่อให้มีชีวติ รอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดารงชีวิตที่ผิดไปจาก
วิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาแนวทางการดารงชี วิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการรับเชื้ อ ควบคู่ไปกับความ
พยายามรักษาและฟื้ นฟูศกั ยภาพทางเศรษฐกิจและธุ รกิจ นาไปสู่ การสร้างสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
การปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทามาเป็ นกิจวัตร เกิ ดการเปลี่ยนแปลงออก
จากความคุน้ เคยอันเป็ นปกติมาแต่เดิมในหลายด้าน ทั้งอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุ ขอนามัย การศึกษา การ

สื่ อสาร การประกอบธุ รกิจ ฯลฯ ซึ่ งแนวทางปฏิบตั ิใหม่เหล่านี้ ได้กลายเป็ นความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลา
ล่วงไป ก็จะทาให้เกิดความคุน้ ชิน กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวติ ปกติของผูค้ นในสังคม
3.1.2 New Normal กับการสาธารณสุ ขไทย
การสาธารณสุ ขไทย ศูนย์บริ หารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(ศบค.) มีการประกาศมาตรการการป้ องกันและควบคุมการระบาดของโรค ที่ทุกคนต้องให้ความสาคัญและ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ได้แก่
- สวมใส่ หน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยเสมอ
- ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร
- ล้างมือเป็ นประจา นาเจลแอลกอฮอล์ติดตัว
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจานวนมาก
- หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ ยงหรื อผูท้ ี่มีอาการป่ วย
นอกจากนี้ รัฐบาลและการสาธารณสุ ขไทยยังมีมาตรการ “Social Distancing” หรื อ การทิ้งระยะห่ างทาง
สังคม ซึ่ งมีความหมายตามหลักสุ ขภาพสาธารณะ (Public-health) ว่า เป็ นการลดการสัมผัส ใกล้ชิด ระหว่าง
ตนเอง และผูอ้ ื่ น รวมไปถึ งคนในครอบครั ว เพื่อลดการแพร่ ของโรคติ ดต่ อต่า ง ๆ โดยเฉพาะโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โควิด-19 วัณโรค ฯลฯ
หลักปฏิบตั ิในการทิง้ ระยะห่างทางสังคมที่ควรยึดถือเพื่อลดความเสี่ ยงการติดเชื้ อ มีแนวทางคือ อยูบ่ า้ น
ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการแตะต้องผูอ้ ื่น หลี กเลี่ยงการใกล้ชิดผูอ้ ื่น และสถานที่ชุมชน อย่างไรก็ตาม หากมีความ
จาเป็ นที่จะต้องเดิ นทางโดยระบบขนส่ งสาธารณะหรื อไปในสถานที่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะที่ภาค
เศรษฐกิ จและธุ รกิ จของประเทศไทยยังคงต้องดาเนิ นต่อไปอย่างเลี่ ยงไม่ได้ การปฏิบตั ิตนตามแนวทาง New
Normal ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นก็จะมีบทบาทสาคัญในการป้ องกันและควบคุมการระบาดของโรคได้

3.1.3 New Normal กับภาคเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
ในบริ บทของการทาธุ รกิจ การค้าขาย รวมถึงภาพมุมกว้างในระบบเศรษฐกิจของไทย พบว่าผูค้ นยุคโค
วิด-19 จาเป็ นต้องอยูก่ บั บ้านมากขึ้น เกิดรู ปแบบการทางานรู ปแบบใหม่คือ Work from Home ส่ วนนักเรี ยนก็
ต้องปรั บตัวสู่ การเรี ยนที่ บา้ นผ่านการเรี ยนออนไลน์ การจับจ่ายซื้ อของต่าง ๆ ก็ตอ้ งซื้ อออนไลน์กนั มากขึ้ น
ดังนั้นการค้าขายในความปกติ รูปแบบใหม่จึงหนี ไม่พน้ การทาธุ รกิ จออนไลน์ โดยเฉพาะการขายสิ นค้าและ

จัดส่ งแบบเดลิเวอรี่ ถึงบ้าน ที่พบว่าเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ ส่ วนร้านอาหารก็ตอ้ งปรับตัวเช่นกัน มีท้ งั ขาย
แบบจัดส่ งถึ งบ้าน หรื อบางร้ านที่เปิ ดให้บริ การที่ร้านได้ ก็ตอ้ งมีการกั้นพื้นที่ให้ลูกค้าแต่ละท่าน ไม่ให้ลูกค้า
ใกล้ชิดหรื อสัมผัสกัน และเว้นระยะของการนัง่ ระหว่างโต๊ะอาหาร เป็ นต้น
ในด้านการท่องเที่ยว พบว่าผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเอง ก็เริ่ มปรับตัวให้สอดรับกับ
สถานการณ์มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกที่ประเทศไทยพบการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง จนทางการมี
ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ และ พ.ร.บ.ฉุ กเฉิ น ทาให้เราไม่สามารถออกนอกบ้าน และจาเป็ นต้องงดการ
ท่องเที่ ยวไปโดยปริ ยาย แต่ในขณะเดี ยวกันก็เริ่ มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้ผูค้ นคลายความเหงา ด้วยการ
เปิ ดตัว "การท่องเที่ยวเสมือนจริ ง"
ต่อมาในช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะที่สอง เริ่ มมีประกาศให้สถานที่บางแห่ งกลับมาเปิ ดให้คนไทยเข้า
ไปเที่ยวได้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่ งชาติ หอจดหมายเหตุ เป็ นต้น แต่
ทั้งนี้ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันโรคอย่างเคร่ งครัด เช่ น การสวมหน้ากากอนามัย การล้า งมื อ การเว้น
ระยะห่าง ฯลฯ
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว
3.2.1 ความหมาย วัตถุประสงค์ รู ปแบบ องค์ ประกอบ และประเภทของการท่ องเทีย่ ว
3.2.1.1 ความหมายของการท่ องเทีย่ ว
ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการล้วนให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (2545) ได้กล่ าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) เป็ นคาที่มี ความหมาย
กว้างขวาง โดยรวมคือการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่นกีฬา ติดต่อธุ รกิจ รวมถึงการเยี่ยมเยือนญาติ
พี่นอ้ ง
สหพันธ์องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official Travel
Organization หรื อ IUOTO) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จะต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขตามหลักสากลต่อไปนี้ คือ
(Goeldner&Ritchir, 2006) ต้องเป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยโดยปกติ ไปยังที่อยูอ่ ื่นเป็ นการชัว่ คราว ต้องเป็ น
การเดินทางด้วยความสมัครใจ และ ต้องเป็ นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ
หรื อหารายได้ระหว่างการเดินทางนั้น
สมชาติ อู่อน้ (2552) ได้กล่าวถึ งความหมายของการท่องเที่ยวไว้วา่ หมายถึง การเคลื่อนย้ายของผูค้ น
จากที่ แห่ ง หนึ่ ง ไปสู่ ที่ อีก แห่ ง หนึ่ ง ทั้ง การเดิ นทางภายในประเทศและระหว่า งประเทศ นอกจากนี้ เพื่อการ

ประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู ้ การกีฬา การติดต่อธุ รกิจ และการเยี่ยมญาติพี่นอ้ งก็นบั เป็ นการท่องเที่ยวทั้งสิ้ น
โดยกาหนดได้โดยเงื่ อนไข 3 ประการ ได้แก่ เดิ นทางจากที่อยู่อาศัยโดยปกติ ไปยังที่อยู่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
เดินทางด้วยความสมัครใจ และ เดิ นทางด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ที่มิใช่ เพื่อประกอบอาชีพหรื อหารายได้
ระหว่างการเดินทางนั้น
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้กาหนดความหมาย ไว้ในปี พ.ศ. 2506 ว่าเป็ นการเดินทางที่อยูภ่ ายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวนี้ คือ การเดินทาง จากสถานที่อยูอ่ าศัยประจาไปยังสถานที่อื่น ๆ ด้วยความสมัครใจ คือการเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรื อหารายได้ มีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการดังนี้
1) การเคลื่อนที่ของมนุษย์สู่ ที่หมายต่าง ๆ รวมถึงการหยุดพัก ณ ที่เหล่านั้น
2) องค์ ป ระกอบมี 2 ส่ ว นคื อ การเดิ น ทางสู่ จุ ด หมาย และ การหยุ ด พัก ประกอบกิ จ กรรม
ณ จุดหมายนั้น
3) เกิ ดจากการเดิ นทางและการหยุดพักนอกภูมิลาเนาและที่ทางาน จึงเป็ นปั จจัยให้เกิ ดกิ จกรรม ซึ่ ง
แตกต่างจากกิจวัตรของถิ่นที่ผทู ้ ่องเที่ยวเดินทางผ่านและแวะพัก
4) การเดินทางสู่ ที่หมายนั้น เป็ นการเดินทางเพียงชัว่ ครั้งคราว เป็ นระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีความตั้งใจว่า
จะเดินทางกลับภายใน 2-3 วัน หรื อ 2-3 สัปดาห์ หรื อ 2-3 เดือน ความตั้งใจในการไปยังปลายทางมิได้เป็ นไป
เพื่อตั้งหลักแหล่ง หรื อทาอาชีพ การท่องเที่ยวนั้นจึงเป็ นเพียงการเดินทาง ตามเงื่อนไขสากล 3 ประการคือ
4.1) เป็ นการเดินทางชัว่ ครั้งคราว
4.2) เป็ นการเดินทางโดยสมัครใจ
4.3) ไม่เป็ นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) กล่าวว่า การท่องเที่ยว เป็ นเรื่ องที่มีควาเกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ของผูม้ าเที่ยวที่มาด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน ทั้งเป็ นการเดินทางเพื่อพักผ่อน ประกอบกิจกรรมแล้วแต่ตามความ
สนใจ หรื อเพื่อประกอบอาชีพทากิจธุ ระที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการงาน แต่ไม่ได้เป็ นการเดินทางเพื่อไปทางานหรื อ
ทาอาชีพหลัก
นิศา ชัชกุล (2550) กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) เป็ นกิจกรรมการเดินทางจากที่หนึ่ งไปยังที่หนึ่ ง
นับจากจุดเริ่ มต้นจนถึงปลายทางต้องประกอบด้วยปั จจัยสามประการ คือ การเดินทาง การค้างแรม และการรับ
ประทารอาหารนอกบ้าน

จากคานิยามดังที่ได้รวบรวมมาในข้างต้น สามารถกล่าวได้วา่ การท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากสถานที่
แวดล้อมปกติ เช่น บ้าน ที่ทางาน ไปยังสถานที่อื่น ๆ เป็ นการชัว่ คราว ทั้งภายในหรื อระหว่างประเทศ ด้วยความ
สมัครใจ โดยมีจุดหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา ธุ รกิจ ประชุมสัมมนา หรื ออื่น ๆ แต่ตอ้ งไม่เป็ นการ
ได้มาซึ่งรายได้จากสถานที่น้ นั ๆ
3.2.1.2 วัตถุประสงค์ ของการท่ องเทีย่ ว
อุ ษ ณี ย์ ศรี ภู มิ (2544)
กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วนั้ นคื อ ความต้ อ งการอย่ า งหนึ่ ง ทั้ ง ในด้ า น
ร่ างกายรวมถึงจิตใจ มีวตั ถุประสงค์ที่ต่างกัน ดังนี้
1) ความอยากรู ้อยากพบในสิ่ งต่าง ๆ เป็ นการเที่ยวเพื่อพบเจอสิ่ งใหม่ดา้ นวัฒนธรรมประเพณี ซ่ ึ งแตกต่าง
จากที่เคยพบเจอ
2) การพักผ่อนหย่อนใจจากความเครี ยดอันเกิดจากชีวิตประจาวัน เช่น การเล่นกีฬา การเดินทางไปตาม
สถานที่ทางประวัติศาสตร์
3) ความสนใจในศาสนาและประวัติศาสตร์ การไปนมัสการ การท่องเที่ยวไปตาม ศาสนสถาน สถานที่
สาคัญในประวัติศาสตร์
4) เกี่ยวข้องกับอาชีพหรื อธุ รกิจ ได้แก่ การเดินทางเพื่อค้นคว้า สารวจ ประชุม สัมมนา การศึกษา เปรี ยบ
ได้กบั การทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู ้
5) อื่น ๆ ได้แก่ การเยีย่ มญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูง การเดินทางในวัตถุประสงค์น้ ี มักมีข้ ึนในวันหยุด และช่วง
เทศกาลต่าง ๆ
กล่าวได้วา่ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือ ล้วนเกิดจากความต้องการที่แตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์ใน
การเดินทางเพื่อ พักผ่อน ท่องเที่ยว พบเจอสิ่ งแปลกใหม่ ศึกษาหาความรู้ และเยีย่ มญาติพี่นอ้ ง
3.2.1.3 ประเภทของการท่องเทีย่ ว
ดาเกิง โถทอง และคณะ (2550) ได้กล่าวถึงการจาแนกประเภทว่าการท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมซึ่ งมนุษย์ใช้
เป็ นสิ่ งนันทนาการ เพื่อเรี ยนรู ้ไปในโลกกว้าง รวมไปถึงการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ภายในบ้านหรื อการศึกษาดู
งานภายในหน่ วยงาน โดยเป็ นไปได้หลายรู ปแบบ มี การจาแนกประเภทจุดหมายในการท่องเที่ยว (Type of
Destination) ซึ่ งสามารถแยกออกเป็ นกลุ่มหรื อประเภทตามประสบการณ์ท่องเที่ยว (Travel Experience) ที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับด้วยกัน 7 ประเภทคือ

1) การท่องเที่ยวเพื่อชาติพนั ธุ์ (Ethnic Tourism) เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยประสงค์ที่จะสังเกต
วัฒนธรรมและรู ปแบบการใช้ชีวิตของประชากรเผ่าพันธุ์อื่น ซึ่ งรวมถึงการเยี่ยมเยือนบ้านเกิดเมืองนอน การไป
ร่ วมพิธีกรรมและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ
2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็ นการเที่ยวเพื่อสัมผัส และในบางกรณี มีการ
เข้าไปมีส่วนร่ วมในวิถีชีวติ ดั้งเดิมที่ได้สูญหายไปแต่กลับมาสร้างสี สันดึงดูดผูม้ าเที่ยว ซึ่ งอาจเป็ นเทศกาลอาหาร
การแสดงเครื่ องแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปะและหัตถกรรมรุ่ นโบราณ เป็ นต้น
3) การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็ นการเยีย่ มชมพิพิธภัณฑสถานที่แสดง
ให้เห็ นถึ งความรุ่ งเรื องในอดี ต เช่น การเยือนอนุ สาวรี ยโ์ บสถ์ วิหาร วัด ต่าง ๆ การจัดแสดงแสงสี เสี ยงจาลอง
เหตุการณ์ต่างๆ จากประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
4) การท่องเที่ยวเพื่อสิ่ งแวดล้อม (Environmental Tourism) มีความคล้ายกับการท่องเที่ยวเพื่อชาติพนั ธุ์ นัน่
คือ สร้างจุดดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวมาจากแดนไกล แต่การท่องเที่ยวเพื่อสิ่ งแวดล้อมมุ่งไปที่ความดึงดูดใจ
ในแง่ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแทนที่จะเป็ นชาติพนั ธุ์มนุษย์ การกลับสู่ ความเป็ นธรรมชาติและการชื่นชมสาย
สัมพันธ์ของผูค้ นกับพื้นพิภพจัดอยูใ่ นกลุ่มนี้ ซึ่ งรวมการบันทึกภาพธรรมชาติดว้ ยภาพถ่าย การเดินทางไกลตาม
เส้นทางธรรมชาติ ปี นเขา ล่องเรื อเล็ก และการค้างคืนแคมป์ ปิ้ ง เป็ นต้น
5) การท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Tourism) เช่นการร่ วมแข่งขันกีฬา แช่ น้ าพุแร่ รักษาโรค
การไปอาบแดด หรื อรวมถึ งการเข้าร่ วมสมาคมผ่อนคลายจิตใจตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่ น ชายทะเล ชายหาด
ช่วงหน้าร้อน สนามกอล์ฟหรู หรา สนามเทนนิส การส่ งเสริ มสถานที่เที่ยวในประเภทนี้มกั ดึงดูดผูเ้ ที่ยวที่มีความ
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ
6) การท่องเที่ยวเพื่อธุ รกิจ (Business Tourism) มีจุดเด่นคือการเข้าประชุมหรื อการพบกันหรื อการสัมมนา
ซึ่งมักมีการท่องเที่ยวประเภทอื่นรวมเข้ามาไว้ดว้ ย เมื่อมีการท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจเกิดขึ้นแหล่งที่เที่ยวแต่ละแห่ งจะ
มี ก ารท่ องเที่ ย วรองรั บ หลายประเภท บางแห่ ง เป็ นได้ท้ งั แหล่ ง ที่ เที่ ย วเพื่อการนันทนาการสิ่ ง แวดล้อมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้เป็ นไปตามความต้องการของผูม้ าเที่ยว
7) การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (Incentive Tourism) เป็ นการเที่ยวที่มีข้ ึนเพื่อเป็ นรางวัลแก่พนักงานตาม
สวัสดิ การของหน่ วยงาน บริ ษทั ห้างร้ านต่าง ๆ จุดประสงค์เพื่อการเยี่ยมชมงาน มีการศึกษา การประชุมหารื อ
เพิ่มเติ มและเพื่อการนันทนาการ โดยหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ห้างร้ านนั้นเป็ นผูร้ ับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น

ข้า งต้น ประเภทของการท่ อ งเที่ ย วนี้ ทางองค์ก รใช้เ ป็ นกิ จ กรรมนัน ทนาการการเรี ย นรู้ รวมถึ ง การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร หรื อการดูงานตามหน่วยงานหลากรู ปแบบ
3.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการท่องเทีย่ ว
3.2.2.1 ความหมายของการจัดการท่องเทีย่ ว
มนัส สุ วรรณและคณะ (2541) กล่าวถึงหลักการเพื่อจัดการการท่องเที่ยวโดยพิจารณาอย่างเป็ นระบบ
และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์เป้ าหมาย โดยต้องพิจารณาแยกย่อยถึงองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว บทบาท
หน้าที่ในส่ วนของแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงพิจารณาภาพรวมของ
ระบบการท่องเที่ยวควบคู่กนั
1) ทรัพยากรทางท่องเที่ยว (Tourism Resource) อันประกอบด้วย แหล่งที่เที่ยว ไปจนทรัพยากรอัน
เกี่ยวข้องกับทางการท่องเที่ยว
2) การบริ การการท่องเที่ยว (Tourism Services) อันประกอบด้วย การบริ การอานวยการท่องเที่ยวใน
พื้นที่หรื อกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ นั ๆ
3) การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing) เป็ นด้านความต้องการในการมาเที่ยวซึ่ งเกี่ยวพันกับผูม้ า
เที่ยว รวมทั้งผูป้ ระกอบการและประชาชนของพื้นที่ และหมายรวมถึงรู ปแบบกิจกรรมและกระบวนขั้นตอนการ
ท่องเที่ยวซึ่งมีนอกเหนือจากหลักการจัดการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวถึงในเบื้องต้น
แนวทางการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเมื่อนามาวิเคราะห์จะประกอบไปด้วย แนวทางการบริ หารและ
จัดการ แนวทางการจัดการด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว แนวทางการบริ หารและจัดการด้าน
สวัส ดิ ภ าพและความปลอดภัย แนวทางการประสานความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานอื่ น และแนวทางการให้
ประชาชนกลุ่มและองค์กรอื่น ๆ มีส่วนร่ วม
บุญเลิ ศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้มอบความหมายของการจัดการการท่องเที่ยวไว้วา่ การวางแผนการ
ท่องเที่ยวและดาเนินให้เป็ นไปตามรู ปแบบที่วางไว้ โดยได้จดั การบริ หารบุคคลการอานวยการ มีการควบคุมให้
สอดคล้องเหมาะสมให้ดาเนินไปตามที่วางไว้ และทั้งต้องมีการประเมินผลแผนการท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย
อารี ย ์ นัยพินิจและฐิรชญา มณี เนตร (2551) กล่าวถึงความหมายในการจัดการการท่องเที่ยวไว้วา่ คือการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในแง่การวางแผน การจัดการผูร้ ับผิดชอบ ควบคุมดูแลงบประมาณ ประเมินผล
รวมทั้งรายงานผลที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้น
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (2545) กล่าวถึงการจัดการ

การท่องเที่ยว ที่สมควรดาเนิ นไปในความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่ งดูแลสถานที่เที่ยวนั้น มีท้ งั หมด 5 ภารกิจ
หลักดังนี้
1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน่ วยงานซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวสมควรมี
บทบาท ทาหน้าที่ในการเผยแพร่ ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งที่เที่ยวให้บุคคลทัว่ ไปได้รับรู้มากที่สุด
2) การสารวจข้อมูลทางทรัพยากร เป็ นการสารวจหาสิ่ งที่แหล่งท่องเที่ยวมีอยูแ่ ล้วในพื้นที่ เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้รู้ทวั่ กัน
3) การปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการจัดทาแผนปรับปรุ ง จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้เป็ นที่ดึงดูดในสายตาของนักท่องเที่ยว
4) การบริ หารแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการกาหนดแนวทางเพื่อบริ หารจัดการแหล่งที่เที่ยวท้องถิ่น ให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสมและทาประโยชน์มากที่สุด
5) การรักษาความปลอดภัยในแหล่งที่เที่ยว เป็ นการวางแผน ทาระบบดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้
มาเที่ยวที่เข้ามาเยีย่ มชมสถานที่อนั อยูใ่ นความรับผิดชอบ
สรุ ปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยว คือแนวทางปฏิบตั ิอนั มีเป้ าหมายสอดคล้องกับหลักทฤษฎี รวมถึง
แนวคิ ดให้เหมาะสม โดยต้องค านึ ง ถึ ง สภาพตามจริ งของสถานที่ รวมถึ งไตร่ ตรองข้อจากัดทางสัง คมและ
สภาพแวดล้อม เป็ นการกาหนดมาตรการ แนวทางและแผนปฏิบตั ิการที่ดี
3.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
ในทางการท่องเที่ยวนั้น ผูเ้ ดินทางมาเที่ยวถูกถือเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในแง่การท่องเที่ยว ดังนั้นควรมีการ
ที่จะทาความเข้าใจผูท้ ี่เดิ นทางมาเที่ ยวทั้งทางพฤติกรรมและลักษณะในการเที่ยวว่าเป็ นไปในรู ปแบบอย่างไร
มองหาปั จจัยอื่นใดที่สามารถใช้เป็ นตัวกาหนดการท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่ งผูม้ าเที่ยวแต่ละคนย่อมมีพฤติกรรมไม่
เหมือนกัน การศึกษาพฤติกรรมมนุ ษย์นบั เป็ นแก่นหลักในการศึกษาวิทยาศาสตร์ สังคม เพราะการศึกษาในทาง
วิทยาศาสตร์ สังคม จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ เข้าใจบทบาทของสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ และในทาง
กลับกันต้องศึกษาเข้าใจการแสดงทางพฤติกรรมที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม บทบาทรวมทั้งพฤติกรรมของมนุ ษย์ย่อม
เป็ นเรื่ องจาเป็ น สาคัญอย่างยิง่ ต่อการศึกษาระบบนิเวศสิ่ งแวดล้อม
พฤติ ก รรม คื อ การแสดงออกของการกระท ากิ จใด ๆ ก็ ตามในลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน บ่ อ ยครั้ ง จน
เปลี่ ยนเป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่ มหรื อของตน คาว่าพฤติกรรม อาจมีความหมายคล้ายกับคาว่านิ สัย แตกต่างกัน
เพียงแค่พฤติกรรมคือสิ่ งที่แสดงออกมาให้พบเห็ นได้โดยง่าย แต่หากพฤติกรรมนั้นไม่มีการแสดงออกถึงจะ

นับเป็ นนิ สัย ตรงกับภาษาอังกฤษที่ใช้คาว่า Behaviour หรื อ Behavior ในภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั ซึ่ งแปลได้
ว่า การปฏิบตั ิตวั ความประพฤติ คุณสมบัติ พฤติกรรม อาการ การแสดงออก
(สุ รีรัตน์ เตชะทวีวรรณ, 2545)
3.2.3.1 ประเภทของพฤติกรรม
ประสิ ทธ์ ทองอุ่น (2542) กล่าวไว้ พฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผเู้ ป็ นเจ้าของเท่านั้นที่รับรู้ได้ บุคคลอื่นย่อมไม่
สามารถรั บรู ้ ไ ด้โดยทางตรงถ้า ไม่แสดงออก พฤติ ก รรมภายในนั้นมาจากกระบวนการการท างานในสมอง
(Mental Process) อันหมายถึง รู ปแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอนการทางานของสมอง เช่น การคิด ตัดสิ นใจ ค่านิยม
และแรงบันดาลใจ เป็ นต้น
2) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมสามารถรับรู้ได้โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก
เจ้าของพฤติกรรม และรวมถึงสิ่ งที่เจ้าของพฤติกรรมยังไม่รู้ถึงบางพฤติกรรมนั้นของตนเอง หากบุคคลอื่นมีการ
สั ง เกต (Observation) ย่อ มรู ้ ถึ ง พฤติ ก รรมนั้น ได้ ไม่ ว่า ด้ว ยประสาทสั ม ผัส โดยตรงหรื อ อาศัย เครื่ อ งมื อ
(Instrument) ในการสังเกต
3.2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
สุ รีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูท้ ่องเที่ยว หรื อ Tourist Behavior คือการ
แสดงออกทางการกระทาของนักท่องเที่ยวนั้นโดยการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีข้ ึนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
คือ เพื่อการประมาณการจานวนของผูม้ าเที่ยวที่จะเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล เพื่อการวางแผน
และพัฒนาด้านบริ การการท่องเที่ ยว เพื่อการวางแผนและพัฒนาด้านการตลาด เพื่อการวางแผนและป้ องกัน
ปัญหา และเพื่อการวางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดา้ นการติดต่อสื่ อสาร
ในการวางแผนหรื อดาเนิ นการใด ๆ นั้น หากไม่ทราบชัดถึงพฤติกรรมโดยรวมและเอกลักษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มตลาดเป้ าหมาย (Target Market) จะทาให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างค่อนข้างลาบากนามาซึ่ งปั ญหาได้
ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ แนวทางศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องในส่ วนการใช้เหตุผล (Rationality) เพื่อ
วิเคราะห์ (Analysis) องค์ประกอบ (Components) ของพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นอยูแ่ ละที่คาดคะเนว่าอาจจะมีให้
เห็ นได้ในอนาคต โดยเหตุน้ ี หากต้องการประสบความสาเร็ จในด้านการบริ การท่องเที่ยว ความสามารถของ
บุคคลการในองค์กรจึงมีบทบาทสาคัญ อ้างอิง บนพื้นฐานประสบการณ์และความรอบรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเป็ นหลัก

3.2.3.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
สุ รี รั ต น์ เตชาทวีว รรณ (2545) กล่ า วว่า หากต้องการเรี ย นรู้ ถึ ง พฤติ ก รรมการแสดงออกมาของ
นักท่องเที่ยวหลาย ๆ กลุ่ม ควรเข้าถึงปั จจัยที่เป็ นตัวแปรให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งสังคมสภาพที่นกั ท่องเที่ยว
อาศัยอยู่ การคมนาคม รสนิยม ค่านิยม รวมไปถึงปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
1) ปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) อันเป็ นปั จจัยหลักซึ่ งส่ งผลให้เกิดท่องเที่ยว สามารถใช้บ่ง
บอกพฤติกรรมของผูม้ าเที่ยวแต่ละชาติพนั ธุ์ หากกลุ่มผูม้ าเที่ยวกลุ่มใดเดินทางมาจากฝั่งประเทศที่ประกอบด้วย
พื้นฐานทางเศรษฐกิ จที่ดี เช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น มักกลายเป็ นนักท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ที่เกือบทุกประเทศ
ต้องการ พฤติกรรมการแสดงออกด้านการใช้จ่ายจะถูกใช้สอยไปในทุก ๆ ด้าน ตรงกันข้าม หากนักท่องเที่ยวมา
จากกลุ่มประเทศที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจย่าแย่กว่า พฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเที่ยวจะส่ งผลศักยภาพใน
การใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง โดยเฉลี่ยจะใช้จ่ายในระดับกลางถึงต่าในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
2) ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นักท่องเที่ยวซึ่ งเดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มี
ประชากรจานวนมาก เช่ น ประเทศจีน ย่อมถูกจัดให้อยู่ในระดับกลางไปจนถึงสู งในสังคม การแสดงออกทาง
พฤติกรรมจึงมีความแตกต่างเป็ นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวสิ งคโปร์ ที่มีประชากรเพียงแค่หกล้านคนเท่านั้น
เป็ นต้น
3) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาพักผ่อนแถบบริ เวณชายหาด
ชอบอาบแดดเป็ นเวลานาน มัก เป็ นกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศทางแถบยุโ รปเหนื อ หรื อ
สแกนดิ เนเวีย กลับกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมแหล่งที่เที่ยวในร่ มไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสิ นค้า (Shopping
Centre) แหล่งบันเทิงในร่ ม (In House Entertainment) มักเป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศในเขตร้อน
อย่าง อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ฯลฯ
4) ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวมากเป็ นพิเศษ ด้วยเหตุผลที่วา่
ผูเ้ ที่ยวมักเดินทางด้วยเหตุผลหลักใหญ่ ๆ คือเพื่อพักผ่อน เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจึงหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่กาลังประสบปั ญหาขัดแย้งทางการเมืองไปโดยปริ ยาย
5) ปัจจัยทางสื่ อมวลชน (Media Factor) ในยุคโลกาวิวตั น์ที่มีวิทยาการอันกว้างไกลอย่างปั จจุบนั ทาให้
สื่ อมวลชนมี บทบาทต่อการตัดสิ นใจ ส่ งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก การท่องเที่ยวสามารถถูกส่ งเสริ มหรื อ
ทาลายได้ดว้ ยปั จจัยด้านการสื่ อสารทั้งทางตรงและอ้อม เช่ น เหตุการณ์เมื่อกลางเดือนมีนาคม ในปี พ.ศ. 2541
ทางกระทรวงสาธารณสุ ขฮ่องกงที่มาเยือนประเทศไทยได้รับการติดเชื้ ออหิ วาตกโรค ส่ งผลให้ภาพลักษณ์ดา้ น

การท่องเที่ยวของประเทศตกต่าลงไปโดยปริ ยาย แม้ในความเป็ นจริ งเชื้ ออหิ วาตกโรคได้ปลอดไปจากประเทศ
ไทยเป็ นเวลากว่า 20 ปี แล้วก็ตาม
6) ปั จจัยทางเวลา สภาวะ และสุ ขภาพ (Factor of Timing, Situation and Healthy) ปั จจัยด้านนี้ ส่งผลต่อ
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่องด้วยในแต่ละครั้งที่มีการเดินทางเกิดขึ้น ในขั้นตอนการวางแผนนั้นต้องมีท้ งั สาม
ปั จจัยเตรี ยมพร้ อม หากมีปัญหาในปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ งก็ย่อมมีผลกระทบในทันที และอาจก่อให้เกิ ดปั ญหาใน
ภายหลัง
7) ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ได้แก่ การผลิตสิ นค้า หรื อปั จจัยในการจัดทาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงการอานวยด้านความสะดวกสบายแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น เทคโนโลยีซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับ
การสื่ อสาร อันได้แก่ระบบการจอง สารองที่นงั่ บนเครื่ องบิน สายการบินต่าง ๆ นั้นมีการออกบัตรโดยสารโดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า CRS (Computer Reservation System) ซึ่ งมีท้ งั ความสะดวก รวดเร็ ว ทาให้
นักท่องเที่ยวย่อมเกิดความมัน่ ใจและยังแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริ การด้วย
นักท่องเที่ยวจัดเป็ นผูบ้ ริ โภคซึ่ งต้องการสิ นค้าและการบริ การไม่เหมือนการบริ โภคสิ นค้าจาเป็ นและ
สิ นค้าอุตสาหกรรมทัว่ ไปในด้านอื่น ๆ ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคของผูม้ าเที่ยว
ทั้งพฤติกรรมการซื้ อ ก่อนและหลังจากใช้บริ การ เพื่อติดตามผล ช่วยให้ฝ่ายการตลาดที่เกี่ยวข้องสามารถคิดแผน
กลยุทธ์ที่เหมาะสม รวมถึงกิจกรรมการกระตุน้ การตลาดให้
สอดคล้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้นกั ท่องเที่ยว
3.2.3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในการตัดสิ นใจท่องเทีย่ ว
บุญเลิ ศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวและพฤติกรรมในการตัดสิ นใจท่องเที่ยวหมายถึ ง
ปฏิกิริยาที่นกั ท่องเที่ยวมีซ่ ึ งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการได้รับหรื อการใช้บริ การทางการท่องเที่ยว กระบวนการใน
การตัดสิ นใจเดิ นทางท่องเที่ ยว ซึ่ งสรุ ปได้ถึงนักท่ องเที่ย วและพฤติกรรมของการตัดสิ นใจท่องเที่ ย วได้เป็ น
ขั้นตอนสาคัญ 9 ข้อดังต่อไปนี้คือ
- ขั้นที่ 1 การส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Promotion) คืออานวยข่าวสารเรื่ องการท่องเที่ยว
ต่อกลุ่มเป้ าหมายโดยสื่ อต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับข้อมูล
- ขั้นที่ 2 ความต้องการในการเที่ยวของผูเ้ ที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยว
แล้ว ภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายก็จะเกิดความต้องการท่องเที่ยวขึ้น

- ขั้นที่ 3 แรงจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็ นแรงกระตุน้ ให้อยากท่องเที่ยวอันมาจากปั จจัย
2 ประการ นัน่ คือ Push Factor ความอยากท่องเที่ยวอันเกิดจากแรงผลักดันทาให้เกิด และ Pull Factor สถานที่
นั้น ๆ เป็ นแรงดึงดูดใจให้ไปเที่ยวชม
- ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจ (Decision Making) อันมีส่ิ งจูงใจเป็ นแรงกระตุน้ ทาให้ภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยว (Tourist Image) ในแต่ละท้องถิ่นเกิดขึ้น เป็ นตัวประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
โดยมีเกณฑ์คือคานึงถึงความประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และความอภิรมย์
- ขั้นที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่าย (Planning for Expenditure) คือ การเตรี ยมตัวและวางแผนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวตามสถานที่น้ นั ๆ อาทิเช่น ค่าเดินทางและพาหนะ ค่าอาหารและค่าที่พกั ค่า
รักษาพยาบาล ค่าจับจ่ายซื้อสิ นค้าที่ระลึก เป็ นต้น
- ขั้นที่ 6 การเตรี ยมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรี ยมตัวในการจองตัว๋ พาหนะสาหรับใช้
ในการเดินทาง การทาจองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้า การยืนยันแผนการเดินทาง เช่น การทาหนังสื อเดินทาง การ
ขอวีซ่า การขออนุญาตเข้าประเทศ เป็ นต้น
- ขั้นที่ 7 การเดิ นทางท่องเที่ ยว (Travel) คือการออกเดิ นทางจากที่พกั ปั จจุบนั เพื่อออกท่ องเที่ย ว
จนกระทัง่ ท่องเที่ยวเสร็ จสิ้ นแล้วถึงเดินทางกลับ
- ขั้นที่ 8 ประสบการณ์ (Experience) เมื่อมีการประเมินผลการเดินทางท่องเที่ยวจากเหล่านักท่องเที่ยว
ไม่วา่ จะเป็ นสถานที่ ผูค้ น สภาพแวดล้อม การบริ การ สิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ประสบการณ์การท่องเที่ยว
จะทาให้เกิดผลประเมิน ซึ่ งอาจจาแนกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ มีความพึงพอใจ และไม่มีความพึงพอใจ
- ขั้นที่ 9 ทัศนคติ (Attitude) เมื่อได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวนั้น ๆ นักท่องเที่ยวก็จะเกิ ด
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งดังกล่าว ถ้าหากได้รับความพึงพอใจ ผูท้ ่องเที่ยวก็จะมีทศั นคติอนั ดีต่อการท่องเที่ยว
ในครั้งนั้น ๆ ส่ งผลให้มีการกลับมาท่องเที่ ยวที่เดิ มอีกครั้งหรื อบอกต่อให้ผอู้ ื่นมาท่องเที่ยว ณ ที่แห่ งเดียวกัน
และตรงกันข้าม หากนักท่องเที่ยวเกิ ดความไม่พึงพอใจในระหว่างการท่องเที่ยว ย่อมก่อให้เกิ ดทัศนคติที่ไม่ดี
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในที่น้ นั ๆ และส่ งผลให้ไม่อยากกลับมาเดินทางกลับมา พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์อนั
ไม่น่าพึงพอใจนี้ต่อผูอ้ ื่น ทาให้นกั ท่องเที่ยวคนอื่น ๆ เกิดความลังเลในการมาเที่ยวอีกด้วย
3.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน คือการท่องเที่ยวและการจัดบริ การอื่น ๆ ในปั จจุบนั และครอบคลุมถึงอนาคต
โดยดาเนินงานภายในขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชนท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม ต้อง

ตระหนักถึ งการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชน ต้องเปิ ดกว้างให้ประชาชนทุกส่ วนได้รับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิ จอันเกิ ดจากการท่องเที่ ยวอย่างเสมอเท่าเทียมกัน ต้องเป็ นไปภายใต้ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนมีหลักการ ดังนี้
1) การอนุ รั ก ษ์ร วมถึ ง ใช้ ส อยทรั พ ยากรอย่า งพอดี ทั้ง ส่ ว นที่ เ ป็ นทรั พ ยากรทางธรรมชาติ สั ง คม
วัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่สาคัญและเป็ นหนทางการทาธุรกิจในระยะยาว
2) การลดของเสี ย ลดการบริ โภคที่เกิ ดขึ้นมากเกิ นความจาเป็ น เหล่านี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบารุ ง
สิ่ งแวดล้อมที่ถูกทาลายในระยะยาว ทั้งยังเป็ นการเพิ่มคุณภาพของการสถานที่เที่ยว
3) การรักษาสิ่ งสาคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว คือการส่ งเสริ มให้มีความหลากหลายของธรรมชาติ
สังคมและวัฒนธรรม เหล่านี้จะช่วยขยายรากฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป
4) การประสานงานพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้อ งกับ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นาแห่ ง ชาติ การ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมดนี้จะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็ นผลดีระยะ
ยาว
5) การท่องเที่ยวที่มีแผนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น โดยพิจารณาปั จจัยด้านราคาควบคู่
ไปกับการคงคุณค่าด้านสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันสิ่ งแวดล้อมไม่ให้ถูกทาลายและยังช่วยให้เกิดความประหยัดอีกด้วย
6) การช่วยยกระดับคุ ณภาพการจัดการท่องเที่ยว ซึ่ งสาคัญคือเกิ ดจากการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน
ท้องถิ่น ส่ งผลให้สร้างผลตอบแทนแก่ประชาชนในพื้นที่ และรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยรวมอีกด้วย
7) การมีการปรึ กษาหารื อกันอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งร่ วมแก้ปัญหา เพื่อลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ มี
ความจาเป็ นเพื่อหาทิ ศทางเดี ยวกันในการดาเนิ นงาน ระหว่างผูป้ ระกอบการ และประชาชนท้องถิ่ น รวมถึ ง
องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
8) การยกระดับการบริ การการท่องเที่ยว ทาได้โดยมีการฝึ กอบรมบุคลากรท้องถิ่นและประชาชนใน
ชุมชน แทรกแนวคิด วิธีปฏิบตั ิในการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
9) การตลาดที่จะช่วยยกระดับความพึงพอใจของผูม้ าเที่ยว หากมีการจัดเตรี ยมข้อมูลให้พร้อมจะช่วยให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจและเคารพในสังคมและวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
10) การตรวจสอบ การวิจยั และการติดตามผล เป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประโยชน์ให้แก่
แหล่งที่เที่ยว นักท่องเที่ยวและนักลงทุน

3.2.4.1 การจัดการการท่องเที่ยวทีย่ ั่งยืน
พูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ และคณะ (2544) กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนนั้นคือการ
จัดการที่เน้นให้ภาคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ าย ทั้งผูท้ ี่เข้าไปท่องเที่ยวและ
ชุ มชนในแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังถื อเป็ นการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ ไม่ทาลายทรัพยากรของชุมชนทั้ง
ในด้านธรรมชาติ ส่ิ งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรม แต่ทาให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตในชุ มชนของแหล่ ง
ท่องเที่ยว รวมทั้งผูท้ ี่ไปท่องเที่ยวเองในหลาย ๆ ด้าน เช่นเศรษฐกิจ สุ ขภาพ ความรู้ เป็ นต้น
ราไพพรรณ แก้วสุ ริยะ (2547) ได้กล่าวถึง หลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวโลก การจัดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน ไว้ดงั นี้
1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี ทรัพยากรทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมควรมี
วิธีการจัดการให้ใช้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ใช้อย่างประหยัด คานึ งถึ งต้นทุน คุณภาพของธรรมชาติ ต้นทุนด้าน
คุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งจัดเป็ นต้นทุนทางวัฒนธรรม
2) ลดการบริ โภคและลดการก่อของเสี ย งดเว้นการใช้ทรัพยากรมากเกินความจาเป็ น
3) รักษาและมุ่งเน้นให้คงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม ส่ งเสริ มให้มีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น วางแผนขยายฐานการท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่า เพิ่มมาตรฐานการบริ การ
4) ประสานแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว กับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาของสานักนโยบาย
แผนสิ่ งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อ
เทศบาล) เป็ นต้น
5) การขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่ นด้วยการท่องเที่ยว ประสานงานกับหน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง
องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีการส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ดว้ ยการสรรหาความ
โดดเด่นของทรัพยากร เพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยว ช่วยกระจายการสร้างรายได้สู่ประชาชนที่
ประกอบสัมมาชีพในท้องถิ่นนั้น ๆ
6) การมี ส่ วนร่ วมช่ ว ยสร้ า ง และพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วท้อ งถิ่ น ร่ วมท างานกับ ท้องถิ่ น โดยการร่ ว ม
วิเคราะห์ ร่ วมแก้ปัญหา ร่ วมส่ งเสริ มการขายการท่องเที่ยว ร่ วมประเมินผลการท่องเที่ยว เป็ นต้น รวมไปถึงการ
ประสานงานระหว่างองค์กรและท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ นั ๆ
7) จัดประชุม ปรึ กษาหารื อกับชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กลุ่มผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว
สถาบันการศึ กษา สถาบันการศาสนา หน่ วยงานราชการที่ รับ ผิดชอบ ผูเ้ กี่ ยวข้องทั้ง หมดที่มี ผลประโยชน์

ร่ วมกัน เพื่อปรึ กษา หาข้อแก้ไข เพื่อทาการเพิ่มศักยภาพให้กบั แหล่งที่เที่ยว ร่ วมประเมินภาพรวมผลกระทบที่
เกิดจากการท่องเที่ยวและแก้ไขปั ญหา
8) การให้ความรู ้ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การส่ งพนักงานไปดูงานเพื่อให้มีความรู้ เกิดแนวคิด
วิธีปฏิบตั ิในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เป็ นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริ หารการท่องเที่ยว และยัง
ช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กร
9) การจัดเตรี ยมข้อมูล สถานที่ให้บริ การข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ นั ๆ การจัดทาข้อมูล
ให้มีเพียงพอต่อการเผยแพร่ ซึ่ งอาจจัดทาในรู ปสื่ อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ
10) การวิจยั และประเมินผลตรวจสอบ จะเป็ นการช่ วยแก้ปัญหา ในธุ รกิ จท่องเที่ยวผูเ้ กี่ ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวที่มีการลงทุนนั้น หากมีการประเมินผลกระทบและการศึกษาวิจยั ดังกล่าวจะนามาซึ่ งการปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหา ช่วยเพิ่มคุณค่ารวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสู ด
สรุ ป ได้ว่าการจัดการท่องเที่ ย วอย่า งยัง่ ยืนคื อการกระทาที่ มีเป้ าหมายสอดคล้องกับหลักทฤษฎี กับ
แนวคิดที่เหมาะสม โดยคานึงถึงข้อจากัดต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อมที่แท้จริ ง
3.2.5 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยได้เ จริ ญเติ บ โตอย่า งมากในช่ วงเวลาที่ ผ่า นมา เกิ ด การขยายตัว เป็ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถื อเป็ นอุตสาหกรรมทาง
เศรษฐกิจหลักที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อนั นามาซึ่ งรายได้ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดการสร้างงาน ช่วยให้
มีการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคท้องถิ่นรวมทั้งยังส่ งเสริ มให้มีการลงทุนในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขว้าง การ
ท่องเที่ยว (Tourism) เป็ นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง โดยเป็ นการท่องเที่ยวจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ทาให้เกิดความสุ ขใจโดยมิได้มีจุดประสงค์
อื่น
3.2.5.1 แนวคิดและทฤษฎีการส่ งเสริมการตลาดทีเ่ กี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
การส่ งเสริ มด้านการตลาด (Marketing Promotion) คือการเชิญชวนลูกค้าผูค้ าดหวัง ติดต่อและแจ้งให้
ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ของตนจัดจาหน่ายอยู่ ดังนั้นการส่ งเสริ มการตลาดจึงเป็ นการติดต่อสื่ อสารจากผูผ้ ลิตที่ทา
ไปยังตลาดเป้ าหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร ชักจูง ทั้งเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
ส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อขึ้น

การส่ งเสริ มการตลาดประกอบไปด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล การประชาสัมพันธ์ และการ
ส่ ง เสริ ม การขาย การท าธุ รกิ จย่อมต้องอาศัย การให้ข่า วสารเพื่อที่ ผูบ้ ริ โภคได้รู้จกั สิ นค้า โน้ม น้า วจิ ตใจให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อด้วยข้อความสร้างสรรค์ ตลอดจนการมองหาวิธีส่งสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง งาน
ดังกล่าวข้างต้นนั้นคือการส่ งเสริ มการตลาด หรื อการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดนัน่ เอง
3.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์น้ นั เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายและได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญ มีความจาเป็ น
อย่างยิ่งในทุก ๆ องค์กรไม่วา่ จะองค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรไม่แสวงหากาไร ตลอดจนการ
ดาเนินกิจกรรมงานแทบทุกประเภท ล้วนแล้วแต่ใช้การประชาสัมพันธ์ท้ งั สิ้ น เพื่อเป็ นเครื่ องมือเผยแพร่ เรื่ องราว
สร้างความรู ้ความเข้าใจ สานความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
3.3.1 ความหมาย หลักการ และประเภทของการประชาสั มพันธ์
3.3.1.1 ความหมายของการประชาสั มพันธ์
การศึกษาความหมายของการประชาสัมพันธ์น้ นั คือสิ่ งจาเป็ น การนิ ยามความหมายจะช่ วยให้ผศู้ ึกษา
เข้าใจถึงกรอบทางความคิด พัฒนาการ รวมถึงขอบเขตภาระหน้าที่ของวิชาชี พในมุมมองนักวิชาการและนัก
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการยอมรับในวิชาชี พนี้ อีกทั้งยังช่ วยลดความสับสน ลดความเข้าใจที่ผิดระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์แท้จริ งกับกิจกรรมการสื่ อสารประเภทอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
การประชาสัมพันธ์น้ นั ถูกพบว่ามีความหมายที่หลากหลายถึง 500 ความหมาย การอธิ บายความหมายคา
ว่า “การประชาสัม พันธ์ ” มี วิธี ก ารหนึ่ ง คื อ อย่า งง่ า ยที่ สุ ด เริ่ ม ต้นที่ พิจารณาจากความหมายของค าว่า “การ
ประชาสัมพันธ์” ซึ่ งตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า “Public Relations” เรี ยกโดยย่อว่า PR อันมีความหมายตรงตัวว่า
ความสัมพันธ์กบั ประชาชน หรื อการสร้ างความสัมพันธ์กบั ประชาชน คาว่า “Public” หมายถึงประชาชนและ
“Relations” คือความสัมพันธ์หรื อการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มคาที่มีความหมายตรงตัว แต่ความหมาย
ดังกล่ า วนี้ ในความเป็ นจริ ง พบว่า สร้ างความสับสนและความเข้าใจผิด จนคนทัว่ ไปเข้าใจผิดคิ ดว่า ใคร ๆ ก็
สามารถปฏิบตั ิงานด้านประชาสัมพันธ์ได้โดยง่าย ไม่ว่าจะมีองค์ความรู้ทางด้านนี้ หรื อไม่ก็ตาม หรื อแม้กระทัง่
หยิบยกเอาคาว่าการประชาสัมพันธ์ ไปใช้กนั พร่ าเพรื่ อจนเกิ ดความสับ สนและผิดไปจากความหมายเดิ มอัน
แท้จริ ง

3.3.1.2 หลักการของการประชาสั มพันธ์
หลักการการประชาสัมพันธ์ มีดงั นี้
1) การประชาสัมพันธ์คือกระบวนการอันเกี่ยวข้องทั้งการสร้างและการดารงรักษาชื่อเสี ยงการยอมรับ
สนับสนุน ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์การที่มีต่อกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย ทั้งภายในหรื อภายนอกองค์การ
2) การประชาสัมพันธ์คือกระบวนการอันเกิดจากการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการติดตามผลอย่างเป็ น
ระบบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนครบถ้วน
3) การประชาสั ม พัน ธ์ คื อกระบวนการสื่ อ สารแบบยุคลวิถี หรื อ สื่ อ สารแบบสองทาง (two-way
communication) อันตั้งอยูบ่ นพื้นฐานข้อเท็จจริ งความถูกต้องความจริ งใจความปรารถนาดีความซื่ อสัตย์ รวมถึง
การคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันขององค์การ สังคมโดยรวม กับกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย
4) การประชาสัมพันธ์น้ นั จุดมุ่งหมายก็เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการรับรู้ ความคิดเห็น
พฤติกรรมและต่อทัศนคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5) การประชาสัมพันธ์คือกระบวนการอันเกิ ดจากการปฏิบตั ิงานต่อเนื่องตามแผนที่กาหนดไว้แต่ตน้
โดยคานึงถึงคุณภาพและคุณธรรมเป็ นหลัก ภายใต้การบริ หารแผนงานที่มีประสิ ทธิภาพ
6) การประชาสัมพันธ์รับบทภาระหน้าที่อนั สาคัญในส่ วนของการบริ หารจัดการองค์การและในการ
สนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นถือเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารองค์กร
7) การประชาสัมพันธ์คือกระบวนการอันมีอิทธิ พลต่อบุคคลและสังคม จึงจาต้องจัดให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบ อันอาจเกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ ง านและกิ จกรรมระหว่า งกลุ่ ม ประชาชนและสัง คม ทั้งนี้ เพื่อป้ องกัน
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
8) การประชาสัมพันธ์ต้ งั อยู่บนประชามติเป็ นพื้นฐานสาคัญ จึงจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรม
ของกลุ่ มประชาชนเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินการรับรู้ ความคิดเห็ น ทัศนคติ เพื่อ
รายงานข้อมูลเหล่านี้ แก่ฝ่ายบริ หาร เพื่อที่ขอ้ มูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจการวางแผน เพื่อ
กาหนดวิธีใหม่ทางการประชาสัมพันธ์ต่อไป
9) การประชาสัมพันธ์ ที่ดีน้ นั ต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็ นอันดับแรก หากมีปัญหาขัดแย้ง
ระหว่างองค์กรและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานในครั้งต่อไปอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ทุกฝ่ าย

3.3.1.3 ประเภทของการประชาสั มพันธ์
โดยทัว่ ไปแล้วการประชาสัมพันธ์แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทตามลักษณะงานกว้าง ๆ คือ
1) การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและความ
เข้าใจกับกลุ่มบุคคลภายในสถาบัน ซึ่ งได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่เสมียน พนักงานลูกจ้าง ไปจนกระทัง่ นักการภารโรง
ให้เกิ ดมีความกลมเกลี ยวสามัคคี รักใครกันในหมู่เพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งช่ วยเสริ มสร้างขวัญและความรักใคร่
ผูกพันจงรักภักดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ภายในนั้นจึงมีความสาคัญมาก ความสัมพันธ์อนั ดี
ภายในที่ ส ร้ า งขึ้นเอื้ อให้ก ารดาเนิ นงานการบริ ก ารขององค์ก ารสถาบันเป็ นไปอย่า งราบรื่ นมี ประสิ ทธิ ภาพ
รวมถึงหากพนักงานลูกจ้างภายในสถาบันนั้นมีความเข้าใจอย่าถ่องแท้ในนโยบายและการดาเนินงานก็ยอ่ มเป็ น
กาลังสาคัญในการสร้ างการประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วยให้สาเร็ จลุล่วงไปได้อีกด้วย เครื่ องมือและสื่ อที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ภายใน มีท้ งั การใช้การติดต่อสื่ อสารด้วยวาจาแบบซึ่ งหน้า (Face of Face) หรื อใช้สิ่งพิมพ์
ภายในองค์การ (House Journal) เข้ามาช่วย เช่นหนังสื อเวียน จดหมายภายใน วารสารภายใน เป็ นต้น
2) การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและความ
เข้าใจต่อประชาชนภายนอกกลุ่ ม ต่าง ๆ อันได้แก่ ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนที่มี ความเกี่ ย วข้องกับองค์การ
สถาบัน เช่นผูน้ าความคิดเห็ น ผูน้ าในท้องถิ่น ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค รวมถึงชุมชนละแวกใกล้เคียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่ม
ประชาชนที่วา่ นี้มีความรู ้ความเข้าใจและให้ความร่ วมมือแก่สถาบันด้วยดี การทาการประชาสัมพันธ์ภายนอกนั้น
ต้องมีความเกี่ ยวข้องกับกลุ่มประชาชนจานวนมาก จึงอาจใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่า งๆเข้ามาช่ วยกระจายเผยแพร่
ข่าวสู่ สาธารณชน อันได้แก่ สื่อมวลชน (Mass Media) เช่ นหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศ น์
ภาพยนตร์ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นที่นิยมใช้เครื่ องมือสื่ อสารมวลชนเหล่านี้ เข้าช่วยในการประชาสัมพันธ์สาหรับ
องค์การสถาบันต่าง ๆ
3.3.2 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการประชาสั มพันธ์
ผูท้ ี่ ศึก ษาด้านการประชาสั มพันธ์ น้ ัน ควรมีความรู้ ค วามเข้าใจในแบบจาลองและทฤษฎี พ้ืนฐานอัน
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิงาน
3.3.2.1 แบบจาลองการประชาสั มพันธ์ (models of public relations)
แบบจาลองของการประชาสัมพันธ์น้ ี แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการสื่ อสาร และคุณค่าเป้ าหมายทางการ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อองค์การนาเอาไปปฏิบตั ิ โดยสามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภทคือ

1) แบบจาลองตัวแทนเผยแพร่ /การเผยแพร่ (press agency/publicity) อธิ บายถึงการประชาสัมพันธ์เชิง
โฆษณาชวนเชื่อ (propagandistic public relations) ซึ่ งใช้วิธีการทาทุกวิถีทางเท่าที่จะทาได้ เพื่อแสวงหาความ
สนใจจากสื่ อมวลชน จัดอยูใ่ นแบบจาลองการสื่ อสารทางเดียว
2) แบบจาลองประชานิ เทศ (public information) เป็ นลักษณะของการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการ
กระจายเผยแพร่ ข่าวที่ถูกต้องขององค์กร แต่ยกเว้นการให้ข่าวเชิงลบ แบบจาลองนี้ จดั เป็ นการสื่ อสารแบบทาง
เดี ยว โดยที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานประชาสัมพันธ์น้ นั ไม่แสวงหาข่าวสารจากประชาชน แต่มุ่งเน้นให้ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์กรไปสู่ ประชาชน
3) แบบจ าลองการสื่ อสารสองทางที่ ไ ม่ ส มดุ ล เป็ นแบบจ าลองที่ มี ก ารใช้ ก ารวิ จ ัย และใช้ ก าร
ติ ดต่ อสื่ อสารแบบสองทาง แต่ เป็ นรู ปแบบที่ส ามารถชักจูงใจประชาชนได้ โดยใช้การวิจยั ที่ใ ห้ข่าวสารแก่
ประชาชนเพื่อให้เกิ ดการสนับสนุ น โดยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององค์การ จึงถือเป็ นการสื่ อสารแบบสอง
ทางอันไม่มีดุลยภาพ
4) แบบจาลองการสื่ อสารสองทางที่มีดุลยภาพ เป็ นแบบจาลองที่องค์กรมุ่งใช้การประชาสัมพันธ์แบบ
การต่ อรองเจรจา การใช้ยุท ธวิ ธี แก้ปั ญหาขัดแย้ง ที่ ใ ห้ป ระโยชน์ แก่ ป ระชาชนและองค์ก ร เพื่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม ทั้งของทางองค์กรเองและฝั่งประชาชน
ปั จจุ บนั องค์กรต่าง ๆใช้ล ักษณะ 4 แบบจาลองดังกล่ าวข้างต้นในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดย
แบบจาลองข้างต้นนี้เป็ นที่นิยมมากที่สุดในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
3.3.3 แนวคิดและทฤษฏีทางสั งคมวิทยากับการประชาสั มพันธ์
จุดเด่นของศาสตร์ ดา้ นการประชาสัมพันธ์น้ นั เน้นที่ความสัมพันธ์ขององค์กรกับกลุ่มประชาชน ไม่วา่ จะ
เป็ นกลุ่ ม ประชาชนภายในหรื อกลุ่ ม ประชาชนภายนอกองค์ ก รหรื อทั้ง สองกลุ่ ม นัก วิ ช าการด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ได้อา้ งอิงทฤษฎีทางด้านประชาสัมพันธ์เท่าที่มี เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่า งองค์ก รกับ ประชาชน พร้ อ มกัน นั้น ก็ พ ยายามค้น หาทฤษฎี ใ หม่ ๆ ขึ้ น มา นัก วิจ ัย ใช้ม ากกว่า หนึ่ ง
แนวความคิด เพื่อการอธิบายแนวความสัมพันธ์ในองค์กร
ธนวดี บุ ญ ลื อ ได้เ รี ย บเรี ย งทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ท ยากับ การประชาสั ม พัน ธ์ ล งในหนัง สื อ หลัก การ
ประชาสัมพันธ์ข้ นั สู ง ในปี พ.ศ.2542 สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้

รู ปที่ 3.3.1 กรอบความคิดการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การท่องเที่ยวแบบ New Normal
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
3.4 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronaviruses)
เชื้อซึ่ งก่อโรค: เชื้ อไวรัสโคโรนา (CoVs) คือไวรัสในชนิดอาร์ เอ็นเอสายเดี่ยว (single stranded RNA
virus) ใน Family Coronaviridae การพบเชื้อมีรายงานมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1965 โดยเชื้ อนั้นสามารถติดได้ท้ งั ใน
คนและสัตว์ อาทิเช่น หนู ไก่ วัว ควาย สุ นขั แมว กระต่าย และรวมไปถึงสุ กร เชื้อนี้ประกอบด้วยชนิดย่อยหลาย
ชนิด ทาให้เกิดการแสดงอาการในระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ (รวมไปถึงโรคทางเดินหายใจ
เฉี ยบพลันรุ นแรง หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อโรคซาร์ส; SARSCoV) ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร และระบบ
อื่น ๆ

ระบาดวิทยาของเชื้อไวรัส
เชื้อไวรัสโคโรนา (CoVs) สามารถค้นพบได้ทว่ั โลก ในเขตอบอุ่น (temperate climates) มักพบเชื้อ
ในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ การติดเชื้ อไวรัสส่ งผลทาให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจส่ วนบนได้ถึง
ร้อยละ 35 สัดส่ วนของโรคไข้หวัดที่เกิดจากเชื้ออาจสู งถึงร้อยละ 15 การติดเชื้อพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่พบมาก
ในเด็ก อาจพบมีการติดซ้ าได้ เนื่องจากระดับภูมิคุม้ กันจะลดลงอย่างรวดเร็ วหลังการรับเชื้อ การติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุ นแรง หรื อโรคซาร์ส (SARS CoV) พบการระบาดในปี พ.ศ. 2546 เริ่ มจากประเทศจีนและ
แพร่ ไปทัว่ โลก พบรายงานผูต้ ิดเชื้ อและผูป้ ่ วยโรคนี้ท้ งั สิ้ นมากกว่า 8, 000 ราย และเสี ยชีวติ มากกว่า 750 ราย
ลักษณะของโรค
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Coronaviruses) อาจทาให้เกิดอาการดังนี้
มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไอ โดยในทารกที่มีอาการรุ นแรง อาจมีอาการของปอดอักเสบ
(Pneumonia) หรื อ หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) ในเด็กโตอาจมีอาการของหอบหืด (Asthma) ส่ วนใน
ผูใ้ หญ่ อาจพบลักษณะปอดอักเสบ (Pneumonia) หลอดลมอักเสบเรื้ อรัง (Chronicbronchitis) หรื อการเป็ นซ้ า
ของอาการโรคหอบหื ดได้ และอาจทาให้เกิดภาวะรุ นแรงได้มากในผูส้ ู งอายุหรื อผูท้ ี่ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โดย
พบว่าไม่แสดงอาการได้ในทุกช่วงอายุ และหากแสดงอาการมักพบร่ วมกับการติดเชื้ อในระบบทางเดินหายใจ
อื่นๆ เช่น Rhinovirus, Adenovirus หรื ออื่น ๆ
การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรง หรื อซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome; SAR
CoV) จะพบมีอาการไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หรื ออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไอ และหอบเหนื่อยอย่างรวดเร็ ว ซึ่ ง
อัตราการเสี ยชีวติ จะสู งขึ้นในผูป้ ่ วยสู งอายุ หรื อผูม้ ีโรคประจาอยูแ่ ล้ว
การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Coronaviruses) มักพบบ่อยในเด็กแรกเกิด และ
ทารกอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อในผูใ้ หญ่ที่มีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โดยพบเชื้ อได้แม้ผปู้ ่ วยไม่แสดงอาการ และไม่มี
ช่วงเวลาการเกิดโรคที่แน่นอน

ระยะฟักตัวของโรคและวิธีการแพร่ ของโรค

โดยเฉลี่ย 2 วัน (อาจนานถึง 3 – 4 วัน) สาหรับโรคซาร์ส อาจใช้เวลานานถึง 4 – 7 วัน (อาจนานถึง 10 –
14 วัน) ซึ่งวิธีการแพร่ กระจายนั้น แพร่ กระจายจากการสัมผัส (Contact) กับสารคัดหลัง่ จากทางเดินหายใจ หรื อ
จากฝอยละอองน้ ามูก น้ าลาย (Droplet) จากผูป้ ่ วยที่มีเชื้ อโดยการ ไอ หรื อจาม
การป้องกันโรค
- ออกกาลังกายเป็ นประจา รวมถึงพักผ่อนอย่างเพียงพอ
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่
- ไม่คลุกคลีอยูใ่ กล้กบั ผูป้ ่ วย
- แนะนาให้ผทู ้ ี่ป่วยใส่ หน้ากากอนามัย ปิ ดปากปิ ดจมูกเวลา ไอ หรื อจาม
- ควรทาความสะอาดมือ ด้วยน้ าและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับผูป้ ่ วยโดยตรง ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังขับถ่าย
- ควรเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรื อสถานที่ชุมชมที่มีคนรวมกันเป็ นจานวนมาก เพื่อลดความเสี่ ยง
ในการรับเชื้อ

รู ปที่ 2.4.1 วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 การปฏิบตั ิตน14วันและสังเกตอาการ
ที่มา : https://www.pidst.or.th/A215.html.

รู ปที่ 2.4.2 การปฏิบตั ิตวั 14วันและสังเกตอาการ
ที่มา : https://www.pidst.or.th/A215.html

3.5

ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย
ประวัติความเป็ นมา
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เริ่ มขึ้นโดยพระดาริ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น
ครั้งเมื่อทรงดารงตาแหน่งผูบ้ ญั ชาการรถไฟ ได้มีการส่ งเรื่ องราวของเมืองไทยไปเผยแพร่ ในสหรัฐอเมริ กา ใน
พ.ศ. 2467 โดยมี ก ารจัด ตั้ง ฝ่ ายโฆษณาของการรถไฟขึ้ น ท าหน้า ที่ ต้อนรั บ และอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทย รวมถึงช่วยโฆษณาประเทศไทย ให้เป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างประเทศ มี
สานักงานตั้งอยูท่ ี่กรมรถไฟ ณ เชิ งสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ยา้ ยที่ทาการมายังสถานีรถไฟหัวลาโพง เมื่อพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัค รโยธิ น ทรงโยกย้า ยไปดารงตาแหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงพาณิ ช ย์และ
คมนาคม งานด้า นส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวได้ย า้ ยไปอยู่ที่ กระทรวงพาณิ ช ย์และคมนาคมด้วย แต่ ยงั คงทางาน
ร่ วมกับการรถไฟตามเดิม มีสานักงานตั้งที่ถนนเจริ ญกรุ ง หน้าไปรษณี ยก์ ลาง
การส่ งเสริ มท่องเที่ยวในประเทศไทยนี้ ได้เริ่ มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐกิ จ
เสนอโครงการบารุ งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์
ของโครงการ 3 ประการ คือ งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว งานรับรองนักท่องเที่ยว และงานบารุ งสถานที่
เที่ยวและที่พกั โดยได้มอบงานนี้ ให้กรมพาณิ ชย์ เป็ นผูจ้ ดั ทา เนื่องด้วยมีแผนกส่ งเสริ มพาณิ ชย์และท่องเที่ยวอยู่
ได้ดาเนินการเรื่ องนี้ต่อมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และสานักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชัว่ คราว

เมื่ อ พ.ศ. 2492 กรมโฆษณาการได้ทาความตกลงกับกระทรวงเศรษฐกิ จ หรื อในสมัย นั้นมีชื่ อว่า
กระทรวงพาณิ ช ย์และคมนาคม ขอโอนย้า ยกิ จการส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วที่ ว่า นี้ จากกระทรวงพาณิ ช ย์และ
คมนาคมมาอยู่กบั กรมโฆษณาการ สานักนายกรั ฐมนตรี และให้เรี ยกส่ วนงานนี้ ว่า "สานักงานส่ ง เสริ มการ
ท่องเที่ยว" ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่ งเสริ มให้ท่องเที่ยวกาลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก
จึ งได้จดั ตั้งสานักงานส่ งเสริ มท่องเที่ ยวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรี ยกว่า "สานักงานท่องเที่ยว" โดยพระราช
กฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์ รีด
สหรัฐอเมริ กา ได้ศึกษาเรื่ องท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดาริ ที่จะส่ งเสริ มอุตสาหกรรมนี้ ในประเทศอย่าง
จริ งจัง ในปี ต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่ วน
ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด "สานักงานท่องเที่ยว" ออก แล้วจัดตั้งขึ้นเป็ นองค์การอิสระ
เรี ยกว่า "องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย" มีชื่อย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งใน
พ.ศ. 2502
องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้นมีหน้าที่ส่งเสริ มท่องเที่ยวเป็ นส่ วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว จาเป็ นต้องปรับปรุ งอานาจหน้าที่ให้มีขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาและอนุ รักษ์ทรัพยากร และการส่ งเสริ มเผยแพร่ จึงได้มีการนาเสนอร่ าง
พระราชบัญญัติ และ ร่ างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบธุ รกิ จเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐมี อานาจหน้าที่ และรับผิดชอบในการพัฒนาส่ งเสริ มเผยแพร่ และดาเนิ นกิ จการ เพื่อเป็ นการริ เริ่ มให้มีการ
พัฒนาแหล่งที่เที่ยว ตลอดจนคุม้ ครองให้ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวด้วย สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติซ่ ึ งทาหน้าที่
รัฐสภาในการประชุ มครั้งที่ 41 วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติท้ งั 2 ฉบับ แล้ว
ปรากฏว่า ร่ างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบธุ รกิ จนั้นไม่ผา่ นการพิจารณา ส่ วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยได้ผา่ นการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม
2522 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อย่อว่า "ททท."
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ททท. เป็ นผูน้ าในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred
Destination) อย่างยัง่ ยืน”
พันธกิจ (Mission)

- ส่ งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่ อมัน่ เพื่อส่ ง
มอบคุณค่าของประเทศไทย
- สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผูม้ าเที่ยว บูรณาการการขับเคลื่อนห่ วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ให้พร้อมรองรับผูม้ าเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้อย่างยัง่ ยืน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาด บริ การข้อมูลด้านการตลาดที่ครบถ้วน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ าเที่ยวและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- เสริ มสร้าง ททท. เป็ นองค์กรสมรรถนะสู ง (High Performance organization) ด้านตลาดการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
ขยายฐานปริ มาณนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างสมดุล เพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผูม้ าเที่ยวจากประสบการณ์
สร้างความเชื่อมัน่ แก่คุณค่าแบรนด์ประเทศไทย ให้แตกต่างและน่าประทับใจ และพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรที่
มีสมรรถนะสู ง
3.6 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตลาดนา้
3.6.1 ตลาดนา้ คลองลัดมะยม
ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน กรุ งเทพ เปิ ดทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00-15:00 น. การเดินทางมาได้
หลายทาง หากมาโดยรถยนต์ส่วนตัว วิ่งมาตามถ.บรมราชชนนีมุ่งหน้าไปทาง ถ. กาญจนาภิเษก เข้าสู่ เส้น บาง
แค-บางบัวทอง ไปตามป้ ายบางแค เข้าสู่ ถนน จรัญสนิ ทวงศ์ 13 ขับไปสักพักจะพบซอยเล็ก มีป้ายซอยเขียนว่า
ถนนบางระมาด จะมีป้ายเขียนว่าตลาดน้ าคลองลัดมะยมอยูด่ า้ นล่าง เลี้ยวเข้ามาในซอย ขับไปประมาณ 1 ก.ม.
จะเจอตลาดน้ า ดัง กล่ า ว มี ที่ จอดรถเสี ย ค่ า บริ ก าร 20 บาท หรื อ โดยสารทางเรื อข้า มฟากที่ ท่ า พระจัน ทร์ ม.
ธรรมศาสตร์ สายรถไฟ – พระจันทร์ ขึ้นเรื อที่ท่ารถไฟแล้วเดินออกจากท่าเรื อรอรถสองแถวสาย รถไฟ–ปู่ เถร
ซึ่งจะสามารถไปถึงตลาดน้ าได้โดยตรง ตลาดที่วา่ นี้แบ่งเป็ น 2 ฝั่ง ไม่กว้างมากนัก
ตลาดน้ าคลองลัดมะยมเกิดจากรวมตัวของชาวบ้านชุมชนริ มคลองลัดมะยม ให้มีแหล่งจาหน่ายสิ นค้าที่
ผลิตในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผัก ผลไม้ ขนมคาวหวานที่สืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน พ่อค้าแม่คา้ เป็ นมิตรมากจะ
ร้องเรี ยกทักทายเชื้อชวนให้มาชมสิ นค้าหรื อทานอาหารแบบเป็ นกันเองด้วยใบหน้าที่ยมิ้ แย้ม เนื่องจากผูข้ ายส่ วน
ใหญ่เป็ นชาวบ้านหรื อลูกหลานมาขายของในวันหยุดหลังจากทางานหลักในวันธรรมดา

รู ปที่ 3.6.1.1 ตลาดน้ าคลองลัดมะยม กรุ งเทพ
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

รู ปที่ 3.6.1.2 ตลาดน้ าคลองลัดมะยม กรุ งเทพ
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

3.6.2 ตลาดนา้ ตลิง่ ชัน
ตลาดน้ าตลิ่ งชัน เป็ นตลาดน้ าริ มคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ตั้งอยู่
บริ เวณหน้าสานักงานเขตตลิ่งชัน เปิ ดดาเนิ นการในวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น. มีสินค้าข้าวของ
มากมายจัดจาหน่ าย โดยช่ วงแรกของทางเข้ามีไม้ดอกไม้ประดับจาหน่ าย ต่อมาจะเป็ นร้ านขายขนมไทยและ
อาหารและของฝาก ภายในนั้นได้มีการจัดทาเรื อนแพลอยน้ า ให้ผมู้ าเที่ยวได้เลือกซื้ ออาหารจากพ่อค้าแม่คา้ ที่
ขายบนเรื อมานัง่ รับประทานบนแพ และมีบริ การเรื อนาเที่ยวพาไปยังสถานที่ใกล้เคียง เช่น วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ
โดยซื้ อตัว๋ ได้บนฝั่ง
ตลาดน้ าแบ่งเป็ น 2 ฝั่ง สร้างแบบเรี ยบง่ายไม่กว้างมากนัก เพราะเป็ นตลาดที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้าน
ชุ มชนริ มคลอง ให้ชุมชนได้มีแหล่งจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตจากชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นผัก ผลไม้ ขนมคาวหวานที่สืบ
ทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน สิ่ งแรกเมื่อมาถึ งตลาดที่เราสามารถสัมผัสได้นน่ั คือ ความเป็ นมิตรของพ่อค้าแม่คา้
ซึ่ งร้ องเรี ยกทักทายเชิ ญชวนให้เข้าไปชมสิ นค้าหรื อทานอาหารแบบเป็ นกันเองด้วยใบหน้าที่ยิม้ แย้ม เนื่ องจาก
พ่อค้าแม่คา้ ส่ วนใหญ่เป็ นชาวบ้านหรื อลูกหลานมาขายสิ นค้าในวันหยุดหลังจากทางานหลักในวันธรรมดา

รู ปที่ 3.6.2.1 ตลาดน้ าตลิ่งชัน

รู ปที่ 3.6.2.2 ตลาดน้ าตลิ่งชัน

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

3.6.3 ตลาดนา้ วัดสะพาน
ตลาดน้ าวัดสะพาน อยูภ่ ายในพื้นที่วดั สะพาน ริ มคลองบางกอกน้อย ถนนปากน้ า-กระโจมทอง แขวง
บางพรม เขตตลิ่งชัน วัดสะพานที่วา่ นี้วดั เก่าแก่ต้ งั แต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เกิดจากการค้นพบพระพุทธรู ปหิ นทราย
และพระพุทธรู ป 3 องค์ คือ หลวงพ่อโต หลวงพ่อกลาง และหลวงพ่อดา ตลาดน้ าริ มคลองอยูภ่ ายในวัดสะพานที่
สภาพกลางเก่ากลางใหม่ ให้ความรู ้สึกที่ผอ่ นคลายและสบายใจเมื่อไปเยือน คงเป็ นเพราะวัดตั้งอยูม่ านานพอควร
จนร่ องรอยแห่ งกาลเวลาสร้างความสวยงามร่ มเย็น ลาคลองหน้าวัดนั้นค่อนข้างเป็ นธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วย
บ้านเรื อนของชาวบ้านซึ่ งไม่ใช่ บา้ นแบบทรงสมัยใหม่ เหนื อลาคลองมีตน้ ไม้เป็ นทิวต้นมะพร้าวสู งเด่น พลิ้ว
ไหวตามลมแรง
หากมาถู กวัน ต้นชมพูพนั ธุ์ทิพย์ที่ออกดอกสี ชมพูจะร่ วงหล่ นสู่ พ้ืนไม่ขาดสาย ตลาดน้ าวัดสะพานมี
ส่ วนของลาคลองที่ลึกเข้ามาถึงตัววัด ในวันที่มีตลาดน้ า ส่ วนนี้ จะมีแม่คา้ แล่นเรื อมาจอดรอขาย และคาดว่าคง
เป็ นที่ ที่ เ รื อ สามารถเข้า มารั บ พระไปตามกิ จ นิ ม นต์ไ ด้ ตลาดน้ า มี ข องจ าหน่ า ยทั้ง อาหารคาวและหวาน
หลากหลายชนิ ดให้เลื อกชิ ม พร้ อมทั้งผักและผลไม้สดจากชาวสวน เปิ ดบริ การทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-06.00 น. หากต้องการสอบถามข้อมูล โทร. 086 035 0424 ในส่ วนของการ
เดินทาง ให้มาจากถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์ ตรงมาเข้าถนน ปากน้ า-กระโจม
ทอง 1 กิโลเมตร จะถึงวัดสะพาน หรื อขึ้นรถโดยสารสองแถวจากซอย จรัญสนิทวงศ์ 35

รู ปที่ 3.6.3.1 ตลาดน้ าตลิ่งชัน
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

รู ปที่ 3.6.3.2 ตลาดน้ าตลิ่งชัน
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

3.6.4 ตลาดนา้ คลองบางหลวง
ตลาดน้ าคลองบางหลวงคื อตลาดท้องถิ่ นริ ม คลองบางกอกใหญ่ เป็ นชุ มชนเก่ าแก่ ต้ งั แต่สมัย กรุ งศรี
อยุธยา ตั้งอยูท่ ี่เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ภายในตลาดน้ ามีชุมชน อาคารไม้เก่าแก่สูง 2 ชั้นเรี ยงรายตลอด

ริ มฝั่งคลอง มีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านตัดผม นิทรรศการชุมชนที่รวบรวมของเก่าต่าง ๆ ไว้หลาย
ชนิด รอบ ๆ ตลาดน้ ายังประกอบด้วยวัดกาแพง (บางจาก) ซึ่ งเป็ นวัดเก่าแก่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน ภายในตลาด
น้ ายังมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งบ้านศิลปิ น อันเป็ นบ้านเก่าของตระกูลช่ างทองเก่าแก่ "ตระกูลรักสารวจ" ซึ่ งปั จจุบนั
ได้รับปรับปรุ งกลายเป็ นสถานที่แสดงงานศิลป์ เป็ นที่รวมตัวของกลุ่มศิลปิ นที่รักงานศิลปะ เป็ นอาคารที่สร้าง
ล้อ มรอบเจดี ย ์เ ก่ า สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ นหนึ่ งในสี่ ข องเจดี ย ์ที่ มี ไ ว้ก าหนดเขตพื้ น ที่ เ ก่ า ของวัด ก าแพง และ
นอกเหนื อจากนี้ ยงั มีการเปิ ดแสดงหุ่ นละครเล็กให้รับชมฟรี ซึ่ งปั จจุบนั ตลาดน้ าคลองบางหลวงจัดเป็ นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวริ มคลองแห่ งหนึ่ งในเขตภาษีเจริ ญ เช่ นเดียวกันกับตลาดน้ าวัดนิ มมานรดี ตลาดแห่ งนี้ ได้รับ
ความสนใจ ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ โดยยังเป็ นเส้นทางผ่านของเรื อหางยาวและเป็ นเส้นทางปั่ นจักรยาน
ตลาดน้ าแห่งนี้เป็ นตลาดกลางวัน เปิ ดในเวลา 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น

รู ปที่ 3.6.4.1 ตลาดน้ าคลองบางหลวง

รู ปที่ 3.6.4.2 ตลาดน้ าคลองบางหลวง

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

3.6.5 ตลาดนา้ บางนา้ ผึง้
เป็ นอี ก สถานที่ ห นึ่ ง ที่ จ ัด ให้ เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของต าบลบางน้ า ผึ้ ง อาเภอพระประแดง จัง หวัด
สมุทรปราการ นัน่ คือตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง มีข้ ึนด้วยความร่ วมมือของชาวบ้าน ร่ วมกับผูน้ าท้องถิ่น และ อบต.บาง
น้ าผึ้ง มี ข้ ึนเพื่อสนับสนุ นให้ชาวบ้าน มีรายได้จากการนาผลผลิ ตในท้องถิ่ นมาจาหน่ าย และเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิ ดการสร้างงานภายในชุ มชน ส่ งผลทาให้ชุมชนมีความแข็งแกร่ ง
มากขึ้น ภายในตลาดจัดเป็ นซุ ้ม มีทางเดิ นยาวกว่า 2 กิ โลเมตร ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ของต้นไม้ ขายทั้งไม้ดอก ไม้
ประดับ กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ทาสวนต่าง ๆ ส่ วนพื้นที่ดา้ นในเป็ นร้านค้าที่เรี ยงสองฝั่งทางเดินตลอดทาง มีท้ งั

อาหารคาวและหวานให้เลือกซื้ อ มีขนมไทยโบราณ น้ าพริ ก ผักสด ผลไม้ ผักปลอดสารพิษ อาหารทานเล่น รวม
ไปถึ งสิ นค้าข้างของเครื่ องใช้อย่าง เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ และมีส่วนของร้ านอาหาร เผื่อคนที่ตอ้ งการนัง่ ทาน
อาหารในตลาดมี น้อย ส่ วนใหญ่ เป็ นก๋ วยเตี๋ย ว อาหารส่ วนมากเน้นซื้ อกลับ บ้า น พื้ นที่บ ริ เวณกลางตลาด มี
บ้านเรื อนไทย ชื่ อว่า เรื อนนมสด เป็ นร้ านขายกาแฟกับอาหารทานเล่ นอย่างจาพวกเมี่ยงคา ให้ได้ไปสัมผัส
บรรยากาศความเป็ นไทย หามุ ม ถ่ ายภาพ หากเดิ นซื้ อของก็ ม านั่ง พัก เหนื่ อยตรงจุดนี้ ไ ด้ พื้ นที่ น้ ันค่ อนข้า ง
กว้างขวางและมีที่นง่ั หลายจุด เดินมาจนสุ ดตลาดจะมาบรรจบกับเส้นทางที่เดินเข้ามาทีแรก มีร้านอาหารร้าน
กาแฟบรรยากาศแบบไทย ๆ อยูด่ า้ นหน้าอีกหนึ่งร้าน
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จัดเป็ นตลาดชุ มชนใกล้ตวั เมืองที่มีจาหน่ายสิ นค้าในราคาไม่แพง ของที่นามาขายใน
ตลาดอาจมี ไม่หลากหลายมาก แต่เชื่ อว่าได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่ นอน ตลาดเปิ ดให้บริ การทุก
วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.

รู ปที่ 3.6.5.1 ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

รู ปที่ 3.6.5.2 ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

รู ปที่ 3.6.5.3 ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.
3.6.6 ตลาดนา้ คลองสนามไชย
ตลาดน้ าแห่ งนี้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์อยูต่ ิดกับคลองสนามไชย บนพื้นที่กว่า 15,000 ตาราง
เมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ า ก่ อนข้ามคลอง เป็ นตลาดน้ าที่ออกแบบตามวิถีชีวิตชาวไทยริ มน้ า ทั้งตลาดตกแต่งด้วย
หลังคามุงจาก ร้านต่าง ๆ นั้นประกอบขึ้นด้วยไม้ไผ่ มีโต๊ะ มีแคร่ ไม้ไผ่ให้ลูกค้านัง่ รับประทานอาหารริ มน้ าได้
เหล่าแม่คา้ แต่งกายด้วยชุ ดไทยคอกระเช้า ชุ ดม่อฮ่อม ตามแต่ละเทศกาล ตลาดน้ านี้ อยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพ ใช้
เวลาเพียงไม่ถึงชัว่ โมงก็เดินทางถึง
ตลาดน้ าคลองสนามไชยตั้งอยู่ที่จงั หวัดสมุท รสาคร เป็ นตลาดไทยย้อนยุคที่มี สถานที่ กว้างขวาง มี
อาหารการกิ นอุดมสมบูรณ์ให้กินและเที่ยว นัง่ เล่นบนแพ เมื่ออิ่มแล้วสามารถไปลงล่องเรื อไหว้ศาลเก่าพ่อพัน
ท้ายนรสิ งห์อนั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสมุทรสาคร ตลาดเปิ ดให้บริ การทุกวันเสาร์ -อาทิตย์เวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น.

รู ปที่ 3.6.6.1 ตลาดน้ าคลองสนามไชย

รู ปที่ 3.6.6.2 ตลาดน้ าคลองสนามไชย

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/.

3.6.7 ตลาดนา้ วัดดอนหวาย
ตลาดน้ าดอนหวาย ตั้งอยู่ใ นตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็ นตลาดที่ยงั คง
สภาพตลาดเก่าจากในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ลักษณะตัวอาคารในตลาดนั้นเป็ นอาคารไม้เก่าที่อยูต่ ิดริ มแม่
น้ าท่าจีน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับการจับจ่ายซื้อของฝากจาพวกสิ นค้าท้องถิ่น อาหาร เครื่ องดื่ม บรรยากาศ
โดยรอบร่ มรื่ นเหมาะกับการท่องเที่ยวทางน้ า มีต้ งั ร้านค้าขายของ มีเรื อขายของมากมาย อยูท่ ้ งั บริ เวณสองฟาก
ตลาดดอนหวายมีของกินมากมายให้ตื่นตาตื่นใจ ทั้งอาหารคาวและหวาน นอกจากจะมีตวั เลือกเยอะแล้วยังอร่ อย
และยังเป็ นอาหารพื้นบ้านมาแต่ด้ งั เดิมอีกด้วย สิ นค้าที่ขายก็มีต้ งั แต่อาหารคาว ขนม ผลไม้ ผักสด ต้นไม้ เครื่ อง
จักสาน และอื่น ๆ อีกมากมาย อาหารคาว ก็ได้แก่ ปลาตะเพียน 6 รส น้ าพริ กต่าง ๆ ห่ อหมก ปลาช่ อนเผา
เกลือ เป็ ดพะโล้ กุนเชียงหมู ปลาสลิดตากแห้ง ปลาทูสามรส ขนมที่ข้ ึนชื่อก็มีหลายอย่าง เช่น สาลี่ทิพย์ โมจิ ปุย
ฝ้ าย ขนมตาล ขนมตะโก้ ขนมเบื้อง ขนมฝักบัวโบราณ ลูกชุบ ทองม้วนสด ข้าวเหนียวแก้ว ขนมเปี๊ ยะเฮงกี่ บ๊ะ
จ่าง และนอกจากนี้ยงั มีผกั ผลไม้ที่มาจากสวนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ อ บรรยากาศของตลาดมีความ
ย้อนยุคของร้านค้าที่ต้ งั เรี ยงรายอยูต่ ามแพและเรื อนริ มน้ า พออิ่มท้องแล้วสามารถไปนัง่ เรื อล่องแม่น้ าท่าจีน ชม
วิวสองฟากฝั่งพร้ อมกับสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริ มน้ า มีบา้ นทรงไทยหลายแบบให้ได้เห็น บางหลังเป็ นสิ่ งปลูก
สร้างทาด้วยไม้เก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่ งหาชมได้ยากในปั จจุบนั มาเยือนตลาดดอนหวาย เปิ ดทาการทุ กวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.

รู ปที่ 3.6.7.1 ตลาดน้ าวัดดอนหวาย
ที่มา : http://www.xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com/archives/25152

รู ปที่ 3.6.7.2 ตลาดน้ าวัดดอนหวาย
ที่มา : http://www.xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com/archives/25152

รู ปที่ 3.6.7.3 ตลาดน้ าวัดดอนหวาย
ที่มา : http://www.xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com/archives/25152
3.6.8 ตลาดนา้ ลาพญา
ตลาดน้ าลาพญา ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลลาพญา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปิ ดเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึ งเวลา17.00 น. บริ เวณในวัดลาพญา เดิมนั้นคาว่า ลาพญา เป็ นชื่ อของ
หมู่บา้ นในสมัยที่ยงั เป็ นอาเภอบางปลา มณฑลนครชัยศรี มีประวัติเล่าไว้วา่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น พระยากรมท่า
ได้ทาการขุดคลองบริ เวณท้ายตลาดในปั จจุบนั เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมเข้ามาจับจองที่นา แถวนี้ จึงมี
ชาวบ้านแบ่งเป็ นสองกลุ่ม นัน่ คือ ชาวมอญ ที่อพยพมาจากสามโคกในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 มีบา้ นเรื อนตั้งอยู่
ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ า ประกอบอาชี พการเกษตร และอีกฝั่ งคือชาวจีนซึ่ งตั้งบ้านเรื อนอยู่ทางฝั่ งตะวันออก
ของแม่น้ า ทาอาชีพค้าขาย ลาพญาจึงเป็ นตลาดที่อยูค่ ู่ชุมชนแห่งนี้มานานนับ 100 ปี ต่อมาจึงริ เริ่ มสร้างเป็ นตลาด
น้ า โดยเกิ ดจากความร่ วมมือของสภาวัฒนธรรมตาบล ลาพญา วัดลาพญา และชาวบ้านตาบลลาพญา เพื่อ
ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีอาชี พได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังจัดตั้งให้เป็ นแหล่งชุมนุมสิ นค้าเกษตรกรรม
หัตถกรรม สิ นค้าพื้นเมือง และอาหารราคาถูก พร้อมสาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
เมื่อเข้ามาถึงตลาดน้ าวัดลาพญา จะได้สัมผัสบรรยากาศที่คึกคักเป็ นกันเองของพ่อค้าแม่คา้ จานวนมาก
ตลาดตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มเขื่อนชายแม่น้ า มีของกินมากมายให้เลือกทั้งของคาวและของหวาน เช่น ปลาเผา ทอดมัน

กุง้ เผา ของหวานมีท้ งั ไอศกรี มกะทิ ขนมเบื้อง เป็ นตลาดที่มีอาหารให้เลือกกินมากมาย และยังมีบริ การล่องเรื อ
นาเที่ยวชมลาน้ านครชัยศรี หากต้องการนัง่ เรื อเล่นรับลมสามารถซื้อตัว๋ ลงเรื อได้
การเดินทางไปตลาดน้ าลาพญา จากถนนสายปิ่ นเกล้า-นครชัยศรี มุ่งหน้าสู่ จงั หวัดนครปฐม เมื่อถึงพุทธ
มณฑลสาย 4 บริ เวณสะพานลอยเข้าทางศาลายา ให้เลี้ยวขวาขึ้นสะพาน และขับตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศาลายา แล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านที่วา่ การอาเภอพุทธมณฑล เมื่อถึงสถานีตารวจพุทธมณฑลแล้วให้เลี้ยวขวา ขับตรง
ไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตร ก็จะพบวัดลาพญา อยูท่ างซ้ายมือ

รู ปที่ 3.6.8.1 ตลาดน้ าลาพญา
ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9590000071864

รู ปที่ 3.6.8.2 ตลาดน้ าลาพญา
ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9590000071864

บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
การจัดทาโครงงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ ยวแบบ New Normal (Public
Relations For New normal Tourism) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดทาป้ ายเพื่อ ประชาสัมพันธ์การให้ขอ้ มูล
นักท่องเที่ยวเป็ นแนวทางช่วยลดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรนาและให้ความรู ้เรื่ องวิถีชีวิตใหม่ที่ทาให้
อยูร่ ่ วมกันได้อย่างปลอดภัยและเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั นักท่องเที่ยวกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในชุ มชนอัน
นามาซึ่ งการกระจายรายได้แ ละฟื้ นฟูเศรษฐกิ จของประเทศไทยและยังช่ วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยการนาข้อมูลตลาดน้ าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
มีวธิ ีการดาเนินการทาโครงงาน ดังนี้
4.1 การหาข้ อมูล
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับการสารวจสถานที่ของตลาดน้ าจากเว็บไซต์

รู ปที่ 4.1.1 ข้อมูลสถานที่ของตลาดน้ า
ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/mDrV1EzLwx5

4.2 การสร้ างงานออกแบบ
การสร้างงานออกแบบโดยใช้ Canva เป็ นการสร้างงานออกแบบออนไลน์ที่เปิ ดให้ใช้ฟรี

รู ปที่ 4.2.1 หน้าจอของโปรแกรม Canva
ที่มา : https://www.canva.com/

รู ปที่ 4.2.2 การออกแบบป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.2.3 การออกแบบป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.2.4 การออกแบบป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.2.5 การออกแบบป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.2.6 การออกแบบป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.2.7 การออกแบบป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

4.3 การประชาสั มพันธ์ การท่ องเทีย่ วแบบ New Normal
โดยการนาป้ ายไวนิลไปติดที่ตลาดน้ า

รู ปที่ 4.3.1 ตลาดน้ าคลองบางหลวง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.3.2 ตลาดน้ าวัดสะพาน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.3.3 ตลาดน้ าตลิ่งชัน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.3.4 ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.3.5 ตลาดน้ าดอนหวาย
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.3.6 ตลาดน้ าลาพญา
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.3.7 ตลาดน้ าคลองลัดมะยม
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.3.8 ตลาดน้ าคลองสนามไชย
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

4.4 แบบสอบถามการประเมินผลความพึงพอใจของแผ่ นป้ายไวนิลผ่าน Google forms

รู ปที่ 4.4.1 ตอนที่1ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.4.2 ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

รู ปที่ 4.4.3 ตอนที่2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อป้ ายไวนิล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

4.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
งานวิจยั ในครั้ ง นี้ มี การใช้แบบสอบถามในการเก็ บข้อมู ล ซึ่ งเป็ นข้อมูล ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดย
รายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อแผ่นป้ ายไวนิล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถามออนไลน์ซ่ ึ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามที่มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ดซึ่ งแบบสอบถามลักษณะคาถามปลายปิ ดใช้คาถาม
ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์ความพึงพอใจโดยใช้วิธี
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วน โดยเลือกใช้สูตรคานวณของทาโร ยามาเน (Taro yamane, 1970)
โดยมี สเกล 5 ระดับความพึงพอใจดังนี้
มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน
มาก

เท่ากับ 4 คะแนน

ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน
น้อย

เท่ากับ 2 คะแนน

น้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรหรื อบุคคลที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดน้ าทั้ง 8 แห่ง โดยทาการสุ่ มตัวอย่างดังนี้
1) การสุ่ มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล

1)

4.6.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการคานวณ
ค่าเฉลี่ย (Mean or Average)

เป็ นค่าที่คานวณได้จากการหาผลรวมของค่าข้อมูลทุกจานวน ที่เก็บรวบรวมได้แล้วหารด้วยจานวน
ข้อมูลทั้งหมด ดังสู ตรต่อไปนี้
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + . . . + 𝑥𝑛
n
𝑋̅ คือ ค่าเฉลี่ย

𝑥̅ =

𝑋1 คือ ค่าของข้อมูลตัวที่
𝑛 คือ จานวนข้อมูลทั้งหมดที่มี
4.6.2 เกณฑ์ การแปลความหมายค่ าเฉลีย่
บุญชม ศรี สะอาด และ บุญส่ ง นิลแก้ว (2535) มาตราส่ วนประมาณค่าแบบ 5, 4, 3, 2, 1, สาหรับคาตอบ
Positive Scale มากที่สุด,มาก,ปานกลาง,น้อย,น้องที่สุด ตามลาดับ เกณฑ์สรุ ประดับ ดังนี้
ตารางที่ 4.6.2.1 ตารางแสดงความหมายของค่าเฉลี่ย

4.7 ตารางและสรุ ปผล

ค่ าเฉลีย่

สรุ ประดับ

4.51 - 5.00

มากที่สุด

3.51 - 4.50

มาก

2.51 – 3.50

ปานกลาง

1.51 – 2.50

น้อย

1.00 – 1.50

น้อยที่สุด

คณะผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลวิเคราะห์ค่าทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อวัดความพึงพอใจ และนาเสนอในรู ปแบบตาราง ประกอบการอธิ บายโดยแบ่งผล
การวิเคราะห์ ออกเป็ นส่ วนต่างๆ ดังนี้
4.7.1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.7.2 ข้ อมูลคะแนนเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่ อป้ายไวนิล
4.7.1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.7.1.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

48

48.00

หญิง

52

52.00

รวม

100

100.0

จากตารางที่ 4.7.1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และ
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 48.00
ตารางที่ 4.7.1.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกอายุ
อายุ

จานวน

ร้อยละ

15-20

14

14.00

21-25

72

72.00

26ปี ขึ้นไป

14

14.00

รวม

100

100.0

จากตารางที่ 4.7.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 15-20 คิดเป็ นร้อยละ 72.00 อายุ
21-25 คิดเป็ นร้อยละ 14.00 และอายุ 26ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 14.00

ตารางที่ 4.7.1.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

โสด

83

83.00

สมรส

16

16.00

หม้าย/หย่าร้าง

1

1.00

รวม

100

100.0

จากตารางที่ 4.7.1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 83.00
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และ หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 1.00

4.7.2 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อป้ ายไวนิล
ตารางที่ 4.7.1.4 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคคลทัว่ ไป

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
𝑥̅

1. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New normal ผ่าน
ป้ ายไวนิลคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและตลาดน้ า
มากน้อยเพียงใด
2. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New normal ผ่าน
ป้ ายไวนิลสามารรถช่วยให้นกั ท่องเที่ยวป้ องกันตัวในยุค
โควิดดีข้ ึนมากน้อยเพียงใด
3. หน้าตาของ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว New
normal ป้ ายไวนิลดูเข้าใจง่ายและเนื้อหาอธิ บายชัดเจน
มากน้อยเพียงใด
4. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New normal ผ่าน
ป้ ายไวนิล มีขนาดที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
5. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New normal ผ่าน
ป้ ายไวนิล ทาให้คุณสนใจมากน้อยเพียงใด
รวมเฉลี่ย

แปรผล

4.34

มาก

4.05

มาก

4.17

มาก

4.09

มาก

4.09

มาก

4.14

มาก

จากตารางที่ 4.7.1.4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว New
normal ผ่านป้ ายไวนิล โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกประเด็น โดยลาดับหนึ่งคือเรื่ องของป้ ายไวนิลมีประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยวและตลาดน้ ามากน้อยเพียงใดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.34 ลาดับสองคือเรื่ องป้ ายไวนิลดูเข้าใจง่ายและเนื้ อหา
อธิ บายชัดเจนมากน้อยเพียงใด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 และลาดับสามคือเรื่ องขนาดป้ ายมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใดและป้ ายไวนิลทาให้คุณสนใจมากน้องเพียงใด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 เท่ากัน

บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal (Public
Relations for New Normal Tourism) ด้วยการรณรงค์ผา่ นป้ ายไวนิ ลและนาป้ ายไปติดตามตลาดน้ าต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นแนวทางช่ วยลดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) ก่อให้เกิ ดประโยชน์ในแง่การให้
ความรู ้ เกี่ ย วกับ การท่ องเที่ ยวแบบ New Normal การเพิ่ ม ความปลอดภัย ในกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวให้ก ับ
นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการในชุ มชน สร้างความเชื่ อมัน่ ให้นกั ท่องเที่ยว และได้สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถสรุ ปผลการดาเนินงานโครงงานและข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษาภายใต้การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ทาให้ทราบถึ งสถานการณ์ ในปั จจุบนั ว่า
การท่องเที่ ยวในปั จจุ บ นั เกิ ดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา ทาให้ทวั่ โลกเกิ ดผลกระทบ
รวมทั้งประเทศไทย การท่องเที่ยวในประเทศไทยประสบปั ญหาการชะลอตัวและรายได้ทางเศรษฐกิจลดน้อยลง
แต่ท้ งั นี้ ทางการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยมีแนวทางในการรณรงค์การท่องเที่ยวให้ห่างไกลจากเชื้ อไวรัสโคโร
นาโดยมีการจัดทาแผ่นป้ ายไวนิ ลประชาสัมพันธ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal โดยมีขอบเขต คือ ตลาด
น้ าภายในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร 8 แห่ ง ได้แก่ ตลาดน้ าคลองลัดมะยม ตลาดน้ าตลิ่ งชัน ตลาดน้ าวัดสะพาน
ตลาดน้ าคลองบางหลวง ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ตลาดน้ าคลองสนามไชย ตลาดน้ าวัดดอนหวาย และตลาดน้ าลาพญา
หลังจากที่ได้ดาเนิ นการทาโครงงานจัดทาแผ่นป้ ายไวนิ ลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New
Normal นักท่องเที่ ยวบริ เวณตลาดน้ าส่ วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแบบ New
Normal ด้วยการรณรงค์ผ่านป้ ายไวนิ ล นักท่องเที่ยวเข้าใจและตระหนักถึงความน่ ากลัวของเชื้ อไวรัสโคโรนา
มองเห็นถึงประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว และยังได้รับทราบวิธีป้องกันรวมถึงการรับมือให้ห่างไกล
จากเชื้ อไวรั สดังกล่าว กล่าวโดยสรุ ป นักท่องเที่ยวได้รับการสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการท่องเที่ยวประเทศไทย
อย่างปลอดภัย มีการปรับตัวและสามารถนาความรู ้เรื่ อง
New Normal ไปเผยแพร่ ต่อได้ จึงจะส่ งผลให้
กิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิ จประเทศไทยในภาพรวมได้รับการฟื้ นฟูและดาเนิ นต่อไปได้ นอกจากนี้
ยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 พบข้อจากัดด้านงบประมาณ ทั้งงบประมาณในการทาป้ ายไวนิลและงบประมาณในการ
เดินทางไปลงพื้นที่ตลาดน้ า
5.1.2.2 การออกแบบป้ ายไวนิ ลค่อนข้างยาก เนื่ องจากมีจานวนหลายรู ปแบบและคณะผูจ้ ดั ทา
ออกแบบด้วยตนเอง จึงต้องเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ทกั ษะด้านการออกแบบเองทั้งหมด
5.1.2.3 การท่องเที่ยวมีรายละเอียดจานวนมากและข้อมูลมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้อง
ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ นักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่ างไรเพื่อเป็ นแนวทางให้ กับผู้อื่นในการดาเนินการแก้ ไข
ต่ อไป
5.1.3.1 ศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับองค์กร เพื่อทาให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้น
5.1.3.2 มี การประชุ มและวางแผนงานให้ชัดเจน และรั บผิดชอบงานอย่างเต็มที่ เพื่อช่ วยลด
ข้อผิดพลาดในการทางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้เรี ยนรู ้ ถึ งการติ ดต่ อประสานงานกับ หน่ วยงานอื่ น ๆ เพิ่ม ทัก ษะการสื่ อสาร การ
ทางานร่ วมกันในระดับองค์กร และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
5.2.1.2 ได้ศึกษาสารวจเส้นทางนอกสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุ มชนดั้งเดิมของตลาดน้ าทั้ง 8
แห่ง เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาโครงงานและสามารถนามาศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้
5.2.1.3 ได้น าทฤษฎี เ กี่ ย วกับ สหกิ จ ศึ ก ษา รวมถึ ง ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วและการ
ประชาสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้จริ ง เป็ นการนาความรู ้ ดา้ นทฤษฎีมาบูรณาการและลงพื้นที่เพื่อ
ปฏิบตั ิจริ ง
5.2.1.4 ได้ศึกษาองค์ความรู ้ ใหม่เกี่ยวกับ New Normal และวิกฤตไวรัสโคโรนา ซึ่ งเป็ นองค์
ความรู้ที่กว้างขวางและครอบคลุมความรู้รอบตัวหลายแขนง ทาให้สามารถติดตามสถานการณ์
ปั จจุบนั ได้อย่างเท่าทัน

5.2.1.5 ได้นาองค์ความรู ้ ใหม่ ๆ ดัง กล่ าวมาประยุกต์ใช้ใ นการศึ กษาด้า นอุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและในชีวติ ประจาวันสื บต่อไป
5.2.1.6 ได้รับทราบและเข้าใจถึ งปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษา การทางานร่ วมกัน และ
การประสานงานในระดับองค์กร เพื่อนาข้อจากัดและข้อผิดพลาดมาแก้ไขในการศึกษาและการ
ทางานสื บต่อไป
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.2.1 เนื่ องจากงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบตั ิโครงงานมีจากัด คณะผูจ้ ดั ทาจึงพบปั ญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ จัดทาป้ ายไวนิล และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
5.2.2.2 พบปั ญหาเกี่ ยวกับการลงพื้นที่ ตลาดน้ า ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาต้องวางแผนงานใหม่และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่ งได้แก่ ปั ญหาด้านเวลาทาการของตลาด ในตลาดน้ าทั้ง 8 แห่ ง มีตลาด
น้ าจานวน 6 แห่ งที่เปิ ดทาการเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่ วนอีก 2 แห่ ง
เปิ ดทาการทุกวัน
5.2.2.3 พบปั ญ หาด้า นความซับ ซ้ อ นและการเปลี่ ย นแปลงของข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ท่องเที่ยว อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้ า ข้อมูลทฤษฎี และข้อมูลเกี่ยวกับการวิถีปฏิบตั ิแบบ
New Normal ซึ่ งมีรายละเอียดจานวนมากและบางส่ วนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ จึงต้องศึกษา
และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
คณะผูจ้ ดั ท าโครงงานควรมี ก ารประชุ มและวางแผนงานเพิ่ม ขึ้ น เพื่ อกระจายงานให้สมาชิ กทุ ก คน
รับผิดชอบอย่างเท่า ๆ กัน เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ยงั ควรทาการศึกษาและวิจยั
จากกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายมากขึ้ น ทั้งทางด้านภูมิภาค เชื้ อชาติ และวัฒนธรรม เพื่อที่จะได้ทราบถึ ง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศ
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Abstract
บทคัดย่ อ
การจัดทาโครงงาน “การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวแบบ New Normal” มีวตั ถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการลดการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาและให้ ค วามรู ้ เ รื่ อง New
Normal ผ่านแผ่นป้ ายไวนิล แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในตลาดน้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร 8 แห่ง
ได้แ ก่ ตลาดน้ าตลิ่ ง ชัน ตลาดน้ าคลองลัด มะยม
ตลาดน้ าวัด ดอนหวาย ตลาดน้ า คลองสนามไชย
ตลาดน้ าวัดสะพาน ตลาดน้ าลาพญา ตลาดน้ าบาง
น้ า ผึ้ ง ตลาดน้ าคลองบางหลวง พบว่า จากผูต้ อบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คนส่ ว นใหญ่ เ ปน นเพศ
หญิงร้อยละ 52 อายุ 21-25 ปี ร้อยละ 72 สถานภาพ
โสดร้อยละ 83 โดยมีระดับความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัม พันธ์การท่ องเที่ ย วแบบ New Normal
ผ่านแผ่นป้ ายไวนิ ลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
โดย มีค่าเฉลี่ย 4.14
จากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ
New Normal ผ่า นแผ่นป้ ายไวนิ ล จะช่ วยสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
เปน นการโปรโมทการท่องเที่ ยวแบบ New Normal
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วและบุ ค คลทั่ว ไป ได้รั บ
ความรู ้ ใ หม่ ถึ ง วิ ธี ก ารป้ องกั น และการลดการ
แพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา
คาสาคัญ : การประชาสัมพันธ์, New Normal, การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

The objective of the project, Public
Relations for New Normal Tourism, is to inform
tourists and general people who visit the Floating
Market in Bangkok about the protocol to prevent
the spread of coronavirus disease and the New
Normal in order to live safely. Floating Market in
Bangkok including the following list Taling Chan,
Khlong Lat Mayom, Don Wai, Khlong Sanahm
Chai, Wat Saphan, Lam Phaya, Bang Nam
Pheung, and Khlong Bang Luang.
According to the information, there
are responses from tourists and people, such as one
hundred respondents. Out of 100 respondents,
there will be mostly 52 females and 48 males.
Moreover, there is also satisfaction levels toward
the media of public relation for New Normal
tourism, provided in vinyl banners with the
average result of 4.14 as the most chosen levels.
The vinyl banners for publishing New
Normal tourism leads to creating a positive image
toward the Tourism Authority of Thailand,
promoting New Normal tourism to tourists and
general people, and being informed about the new
protocol of preventing the spread of coronavirus
disease.

Keywords : Public Relations, New Normal,
Tourism Authority of Thailand, Coronavirus
ทีม่ าของปัญหา
อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเปน นหนึ่ ง ใน
ปั จจัยสาคัญในการเติ บโตและการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิ จของประเทศไทย กล่าวคือ ภาคเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยพึ่งพาการท่ องเที่ ยวเปน นหลัก ซึ่ ง
การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทยกน มี รู ปแบบที่
หลากหลาย ไม่ ว่า จะเปน นการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
ธรรมชาติ การท่ องเที่ ยวในแหล่ง วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล ฯลฯ
อี ก ทั้ ง เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ ย่ า ง
“กรุ งเทพมหานคร” ได้รับการสารวจว่าเปน นหนึ่ งใน
เมืองที่ มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ ยวมาก
ที่สุดในโลก อย่างไรกนตาม ปั จจุบนั ในปี พ.ศ.2563
ทัว่ โลกกาลังประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา (Coronaviruses) หรื อโควิ ด -19
(COVID-19) ซึ่ งส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวทัว่ โลกรวมถึ งประเทศ
ไทย วิ ก ฤตไวรั ส โคโรนาท าให้ ก ารเดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเปน นไปได้ ย าก และการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศกนยงั คงมีความเสี่ ยงต่อ
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส นานาประเทศจึงได้มี
วิธี ก ารปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ สถานการณ์ นั่น คื อ การ
ส่ งเสริ มการใช้ วิ ถี ชี วิ ต แบบใหม่ หรื อ “New
Normal” นัน่ เอง
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ถือ
เปน นองค์กรที่มีบทบาทเปน นผูน้ าในการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวให้ประเทศไทยเปน นแหล่งท่องเที่ ยวยอด
นิ ยม (Preferred Destination) อย่างยัง่ ยืน ส่ งเสริ ม
การตลาด ประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาด
คุณภาพ และสร้ างความเชื่ อมัน่ เพื่อส่ งมอบคุ ณค่า
การท่ องเที่ ยวของประเทศไทย การท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทยจึงมีบทบาทสาคัญในการเพิ่มมาตรการ

ความปลอดภัย ให้กับการท่องเที่ ยว เมื่ อบู รณาการ
เข้ากับ New Normal ซึ่ งเปน นองค์ความรู ้ใหม่ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal จึง
เปน นผลดี ต่ อ ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก ร ภาพลัก ษณ์ ข อง
ประเทศไทย และเปน นแรงผลัก ดั น กระตุ ้น การ
ท่องเที่ ยวของไทยให้กา้ วไกล โดยยึดหลักการการ
พัฒ นาต้อ งเดิ น หน้ า ควบคู่ ไ ปกับ การดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรให้ยง่ั ยืน
ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและ
หลากหลายรู ปแบบ “ตลาดน้ า” เปน นหนึ่ งในสถานที่
ท่ อ งเที่ ยวที่ ได้ รั บ ความนิ ยมและสะท้ อ นถึ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน
ในอดีตตลาดน้ าเปน นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนอาหาร
และสิ่ งของเครื่ อ งใช้ในครั ว เรื อ นที่ จ าเปน นต่อ การ
บริ โภคของคนไทย เปน นศูนย์กลางในการคมนาคม
ทั้ง ทางบกและทางน้ า กล่ า วคื อ ถ้า ชุ ม ชนใช้ก าร
คมนาคมทางน้ าเปน นสาคัญ ตลาดของชุ มชนนั้น กน
เรี ยกว่า “ตลาดน้ า” แต่ในปั จจุบนั วัฒนธรรมการซื้ อ
ขายแลกเปลี่ ย นอาหารและสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ผ่ า น
ตลาดน้ าแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
โลกาภิ ว ตั น์ เทคโนโลยี และการเข้า มาของทุ น
ต่างประเทศ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ตลาดน้ าจึงได้รับ
การแปรสภาพเปน นแหล่งท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม
ของชุมชน ตลาดน้ าไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจใน
แง่การทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทยเพียงเท่านั้น แต่ยงั
มีการซื้อขายสิ นค้าอย่างสะพัด ไม่วา่ จะเปน นสิ นค้าที่
ระลึก เช่น พวงกุญแจ รู ปภาพ สิ นค้าประเภทอาหาร
ไทย เช่ น ผัดไทโบราณ ขนมเบื้ อง หรื อสิ นค้าที่ มี
การบู รณาการเข้ า กั บ ภู มิ ปั ญญ าชุ มชน เช่ น
เครื่ อ งจัก รสาน ธุ ร กิ จ การผลิ ต และซื้ อ ขายสิ น ค้า
เหล่ า นี้ จึ ง สะท้อ นถึ ง ความส าคัญ ของตลาดน้ า ใน
ฐานะสถานที่ท่องเที่ยวที่กระจายรายได้สู่ชุมชนและ
มี บ ท บ า ท ส า คั ญ ใ น ภ า ค เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ว ม ถึ ง
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ค ณะ ผู ้ จั ด ท า เ ลน ง เ หน น ถึ ง บ ท บ า ท แ ล ะ
ความสาคัญดังกล่าวของตลาดน้ า จึ งได้เลือกตลาด
น้ าทั้ง 8 แห่งในกรุ งเทพมหานครเปน นสถานที่ในการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ค วามรู ้ วิ ถี ชี วิ ต แบบใหม่ (New
Normal) ซึ่งได้แก่ ตลาดน้ าคลองลัดมะยม ตลาดน้ า
ตลิ่ ง ชัน ตลาดน้ าวัด สะพาน ตลาดน้ าคลองบาง
หลวง ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ตลาดน้ าคลองสนามไชย
ตลาดน้ าวัดดอนหวาย และตลาดน้ าลาพญา โดยการ
ติดป้ ายไวนิ ลที่ตลาดน้ าทั้ง 8 แห่ งจึงจะสามารถให้
องค์ความรู ้ใหม่แก่ นักท่องเที่ ยว แก่ชุมชน ช่วยลด
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ช่ ว ยสร้ า ง
ความเชื่ อ มั่น ให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่งนามาสู่การกระตุน้ การท่องเที่ยวและ
ภาคเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
(ททท.) และท าให้ ก ารพัฒ นาอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ ยวภายใต้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 มี การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการลดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและให้ความรู ้เรื่ อง
New Normal ผ่านแผ่นป้ ายไวนิล แก่นกั ท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดน้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
8 แห่ง
2 เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั ท่องเที่ยว และ
กระตุน้ การท่องเที่ยวภายในชุมชนตลาดน้ า อัน
นามาซึ่งการกระจายรายได้และฟื้ นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

แนวคิดในการทาโครงงาน

1 นักท่ องเที่ ยวรวมถึ งผูป้ ระกอบการในสถานที่
ท่องเที่ยวตลาดน้ าทั้ง 8 แห่ ง ได้รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
การท่องเที่ยวแบบ New Normal ได้ปฏิบตั ิตามและ
ช่วยลดโอกาสการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัสโคโร
นา

ในการจัดทาโครงงานเรื่ องการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเเบบ New Normal (Public Relations
for New Normal Tourism) คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2 การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) มี
ภาพลักษณ์องค์กรที่ ดี ได้รับความเชื่ อมัน่ ในฐานะ
องค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ไทย

2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ New Normal
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

วิธีการดาเนินการ

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

1 ใช้ Google ในการรวบรวมข้อมูลตลาดน้ าและ
สถานที่ต้ งั ทั้ง 8 แห่ง

2.4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา
(Coronaviruses)

2 ออกแบบป้ ายไวนิลโดยโปรแกรมCanva

2.5 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย

3 เดินทางไปตลาดน้ าเพื่อเสนอรู ปแบบของป้ ายไว
นิล

2.6 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตลาดน้ า

4 สัง่ ทาป้ ายไวนิล

5 นาป้ ายไวนิลไปติดที่ตลาดน้ า
6 แจกแบบสอบถามและเกนบรวบรวมโดยใช้Google
forms
7 สรุ ปข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
Excel
สรุปผลโครงงาน
การ ป ฏิ บั ติ สห กิ จ ศึ กษ าภาย ใ ต้ ก า ร
ท่ อ งเที่ ยวแห่ งประเทศไทย ท าให้ ท ราบถึ ง
สถานการณ์ในปั จจุบนั ว่าการท่องเที่ ยวในปั จจุบนั
เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา ทาให้ทว่ั โลกเกิดผลกระทบ รวมทั้งประเทศไทย
การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยประสบปั ญ หาการ
ชะลอตัวและรายได้ทางเศรษฐกิจลดน้อยลง แต่ท้ งั นี้
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวทางในการ
รณรงค์การท่องเที่ยวให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโร
นาโดยมี การจัดท าแผ่นป้ ายไวนิ ลประชาสัม พัน ธ์
การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal โดยมี
ข อ บ เ ข ต คื อ ต ล า ด น้ า ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด
กรุ งเทพมหานคร 8 แห่ ง ได้แก่ ตลาดน้ าคลองลัด
มะยม ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าวัดสะพาน ตลาดน้ า
คลองบางหลวง ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ตลาดน้ าคลอง
สนามไชย ตลาดน้ าวัดดอนหวาย และตลาดน้ าลา
พญา
หลังจากที่ได้ดาเนินการทาโครงงานจัดทา
แผ่น ป้ ายไวนิ ล การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
แบบ New Normal นักท่องเที่ ยวบริ เวณตลาดน้ า
ส่ วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วยการรณรงค์ผ่าน
ป้ ายไวนิล นักท่องเที่ยวเข้าใจและตระหนักถึงความ
น่ากลัวของเชื้อไวรัสโคโรนา มองเหนนถึงประโยชน์
ของการประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว และยังได้รับทราบ
วิธี ป้ องกัน รวมถึ ง การรั บ มื อ ให้ ห่ า งไกลจากเชื้ อ
ไวรั สดังกล่าว กล่าวโดยสรุ ป นักท่ องเที่ ยวได้รับ

การสร้างความเชื่อมัน่ ในการท่องเที่ยวประเทศไทย
อย่างปลอดภัย มีการปรับตัวและสามารถนาความรู ้
เรื่ อง New Normal ไปเผยแพร่ ต่อได้ จึงจะส่ งผลให้
กิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจประเทศไทย
ในภาพรวมได้รั บ การฟื้ นฟู แ ละด าเนิ น ต่ อ ไปได้
นอกจากนี้ ยังเปน นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะองค์กร
ที่ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่าง
ยัง่ ยืน

ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
- ศึ กษาเพิ่มเติมอย่างละเอี ยดและถูกต้องเกี่ ยวกับ
องค์กร เพื่อทาให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้น
-มี ก ารประชุ ม และวางแผนงานให้ ชั ด เจน และ
รับผิดชอบงานอย่างเตนมที่ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาด
ในการทางานและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
เอกสารอ้ างอิง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานใหญ่).
รายชื่ อผู้บริ หารและคณะกรรมการ
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