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บทคดัย่อ 

 การจัดท าโครงงาน “การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวแบบ  New Normal” มีว ัตถุประสงค์เพื่อ
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ป้ายไวนิล แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในตลาดน ้ าในเขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่งไดแ้ก่ ตลาดน ้ าตล่ิงชนั 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคัญในการเติบโตและการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาการท่องเท่ียวเป็นหลกั ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ การ
ท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงกีฬา การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั ฯลฯ อีกทั้งเมืองหลวง
ของประเทศอยา่ง “กรุงเทพมหานคร” ไดรั้บการส ารวจวา่เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยม
มาท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลก  อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัในปี พ.ศ.2563 ทัว่โลกก าลงัประสบปัญหาการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) หรือโควดิ-19 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย วิกฤตไวรัสโคโรนาท าให้การเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศเป็นไปไดย้าก และการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศก็ยงัคงมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส  นานาประเทศจึงไดมี้วิธีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ นัน่คือ การส่งเสริมการใชว้ิถี
ชีวติแบบใหม่ หรือ “New Normal” นัน่เอง 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถือเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทเป็นผูน้ าในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม (Preferred Destination) อยา่งย ัง่ยืน ส่งเสริม
การตลาด  ประชาสัมพนัธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพ และสร้างความเช่ือมัน่เพื่อส่งมอบคุณค่าการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงมีบทบาทส าคญัในการเพิ่มมาตรการความ
ปลอดภยัให้กับการท่องเท่ียว เม่ือบูรณาการเข้ากับ New Normal ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ การ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New Normal จึงเป็นผลดีต่อภาพลกัษณ์องค์กร ภาพลกัษณ์ของ
ประเทศไทย และเป็นแรงผลกัดนักระตุน้การท่องเท่ียวของไทยให้กา้วไกล โดยยึดหลกัการการพฒันา
ตอ้งเดินหนา้ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาทรัพยากรใหย้ ัง่ยนื 

ประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายและหลากหลายรูปแบบ “ตลาดน ้ า” เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน 
ในอดีตตลาดน ้ าเป็นแหล่งซ้ือขายแลกเปล่ียนอาหารและส่ิงของเคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีจ าเป็นต่อการ
บริโภคของคนไทย เป็นศูนยก์ลางในการคมนาคมทั้งทางบกและทางน ้า กล่าวคือ ถา้ชุมชนใชก้าร  



 

 

คมนาคมทางน ้ าเป็นส าคญั ตลาดของชุมชนนั้นก็เรียกว่า “ตลาดน ้ า” แต่ในปัจจุบนั วฒันธรรมการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนอาหารและส่ิงของเคร่ืองใช้ผ่านตลาดน ้ าแบบดั้ งเดิมได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ 
เทคโนโลยี และการเขา้มาของทุนต่างประเทศ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ตลาดน ้ าจึงไดรั้บการแปรสภาพเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน ตลาดน ้ าไม่เพียงแต่ไดรั้บความสนใจในแง่การทศันศึกษาวฒันธรรมไทย
เพียงเท่านั้น แต่ยงัมีการซ้ือขายสินคา้อย่างสะพดั ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ท่ีระลึก เช่น พวงกุญแจ รูปภาพ สินค้า
ประเภทอาหารไทย เช่น ผดัไทโบราณ ขนมเบ้ือง หรือสินค้าท่ีมีการบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาชุมชน เช่น 
เคร่ืองจกัรสาน ธุรกิจการผลิตและซ้ือขายสินคา้เหล่าน้ีจึงสะทอ้นถึงความส าคญัของตลาดน ้ าในฐานะสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีกระจายรายไดสู่้ชุมชนและมีบทบาทส าคญัในภาคเศรษฐกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ของประเทศไทย 

คณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงบทบาทและความส าคญัดงักล่าวของตลาดน ้ า จึงไดเ้ลือกตลาดน ้ าทั้ง 8 แห่งใน
กรุงเทพมหานครเป็นสถานท่ีในการประชาสัมพนัธ์ความรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซ่ึงไดแ้ก่  ตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม ตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าวดัสะพาน ตลาดน ้ าคลองบางหลวง ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง ตลาดน ้ าคลอง
สนามไชย ตลาดน ้ าวดัดอนหวาย และตลาดน ้ าล าพญา โดยการติดป้ายไวนิลท่ีตลาดน ้ าทั้ง 8 แห่งจึงจะสามารถ
ให้องค์ความรู้ใหม่แก่นักท่องเท่ียว แก่ชุมชน ช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงน ามาสู่การกระตุน้การท่องเท่ียวและภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากน้ี ยงัสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และท าให้การพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใตว้กิฤตไวรัสโคโรนา 2019 มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อประชาสัมพนัธ์แนวทางการลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาและให้ความรู้เร่ือง New 
Normal ผา่นแผน่ป้ายไวนิล แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในตลาดน ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง 

 1.2.2 เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัท่องเท่ียว และกระตุน้การท่องเท่ียวภายในชุมชนตลาดน ้ า     อนัน ามา
ซ่ึงการกระจายรายไดแ้ละฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

 

 

 



 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและตลาดน ้ า 8 แห่งในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  
ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม ตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าวดัสะพาน ตลาดน ้ าคลองบางหลวง ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง ตลาด
น ้าคลองสนามไชย ตลาดน ้าวดัดอนหวาย ตลาดน ้าล าพญา  

      1.3.2 ขอบเขตดา้นขอ้มูล การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

      1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 

      1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มนกัท่องเท่ียวในตลาดน ้าเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 นกัท่องเท่ียวรวมถึงผูป้ระกอบการในสถานท่ีท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้ง 8 แห่ง ไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวแบบ New Normal ไดป้ฏิบติัตามและช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 

1.4.2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี ไดรั้บความเช่ือมัน่ในฐานะองคก์รท่ีมี

บทบาทส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวไทย 



 

 

บทที ่2  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

2.1. ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
2.1.1. ช่ือสถานประกอบการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
2.1.2. ท่ีตั้งสถานประกอบการ ท่ีตั้ง  เลขท่ี 1600    ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ 

แขวง / ต าบล มกักะสัน    เขต / อ าเภอ ราชเทวี 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 โทรศพัท ์02-2505500 

 

รูปท่ี 2.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ท่ีมา : https://www.thansettakij.com/content/business/399070 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ท่ีมา : https://www.tatnewsthai.org/contact.php 



 

 

2.2. ลกัษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
1. เสริมสร้างภาพลกัษณ์ประเทศไทย โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่งและแตกต่าง จากคู่แข่ง

อยา่งชดัเจน เน้นน าส่งภาพลกัษณ์เชิงคุณค่าของไทยสู่จิตใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย เอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” 
และการสร้างความประทบัใจผ่านประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า เพื่อการเป็น จุดหมายปลายทางท่ีใฝ่ฝัน ของ
นกัท่องเท่ียว  

2. เร่งการเติบโตของรายไดท้างการท่องเท่ียว พร้อมสร้างสมดุลสู่ความย ัง่ยืนทางการท่องเท่ียว ใน 3 มิติ
หลกั คือมิติโครงสร้างทางการตลาด : - ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติควบคู่กบัการ
ส่งเสริมตลาดคนไทย ให้ความส าคญักบัการขยายตลาดลูกคา้เก่า ควบคู่การเจาะตลาดลูกคา้ใหม่และการเติบโต
ของ ตลาดระดบับนและตลาดระดบักลาง – ให้ความส าคญักบัการกระจายการเดินทางทั้งในเชิงพื้นท่ีระหวา่ง
แหล่งท่องเท่ียวหลกัและแหล่งท่องเท่ียวรอง และช่วงเวลาท่องเท่ียวระหวา่ง High Season และ Low Season มิติ
มูลค่า-คุณค่า : ให้ความส าคญักบัการ “เพิ่มมูลค่า” ทางการตลาดควบคู่กบัการส่งเสริม “คุณค่า” ทางจิตใจแก่
นกัท่องเท่ียวผา่นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเดินทางท่องเท่ียวใน ประเทศไทย พร้อมส่งมอบคุณค่าทางการ
ท่องเท่ียวท่ีดีสู่สังคมมากกวา่การมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวน นกัท่องเท่ียว มิติประโยชน์จากการด าเนินงาน: สร้าง
ประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเท่ียว ใหเ้กิดผล เชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างสรรค์สินคา้การท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของไทยให้เกิด มูลค่า (Value 
Oriented) ในสินคา้และบริการท่ีสามารถเขา้ถึงจิตใจและสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

4. บูรณาการท างานอย่างสร้างสรรค์และพฒันาเครือข่ายภาคีทั้งภายในและภายนอก อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว รวมทั้งการประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กบัพนัธมิตรคู่คา้ (Strategic Partners) และกระชบั
ความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)  

5. เสริมสร้างความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (Thailand and Beyond) เปล่ียนคู่ แข่งขนัเป็นคู่
คา้เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นทั้งจุดเร่ิมตน้ (Entry) และจุดส่งทา้ย (Exit) ในการเดินทางมา ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 

2.3. รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  
1. พฒันาขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว เพื่อให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นศูนยก์ลาง

ปฏิบติัการ อจัฉริยะดา้นการท่องเท่ียว (Intelligence Center) และเป็นสถาบนัชั้นน าดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
(TAT Academy) ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งผลกัดนัให้มีการด าเนินงานเชิงรุกในการก าหนดทิศทางดา้นการ
ท่องเท่ียวของประเทศ และการวางแผนกลยทุธ์เพื่อรับมือความเส่ียงและภาวะวกิฤตทุกรูปแบบ 

2. พฒันาระบบสารสนเทศองค์กรและการบริหารจดัการเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการท างานใหค้ล่องตวัมากข้ึน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคุม และตรวจสอบได ้



 

 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรและพฒันาบุคลากรรวมทั้งปรับเปล่ียนวธีิคิด (Mindset) เสริมสร้าง
ค่านิยมองคก์ร TAT’ SPIRITS ควบคู่ไปกบัการแสดงความรับผดิชอบต่อ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุ่ง
สู่การเป็นองคก์รชั้นน าท่ีมีความส าคญัระดบัประเทศ (National Significance)  

4. มุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มและบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความครอบครองของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งในดา้นมูลค่าและคุณค่า 

 

รูปท่ี 2.3.1 รายช่ือผูบ้ริหารและโครงสร้างองคก์ร 

ท่ีมา :  https://www.tat.or.th/th/about-tat/board-organization 

 

2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

2.4.1 ต าแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

1. รว ีวรรณศิริกมล แผนก / ส่วนงาน กองกลาง งานสารบรรณและรับส่ง 

2. อจัฉราพร ยาลือ แผนก / ส่วนงาน กองกลาง  งานสารบรรณและรับส่ง 



 

 

3. ก าพล นรสิงห์    แผนก / ส่วนงาน กองกลาง  งานสารบรรณและรับส่ง 

2.4.2 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

1.จดัท าโครงงานการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ  New Normal รูปแบบป้ายไวนิล 

เก่ียวกบัการป้องกนัโคโรนาไวรัส โดยติดตามตลาดน ้า  

2.ร่วมเดินทางไปส ารวจเส้นทางตลาดน ้า และติดต่อประสานงานกบัเจา้ของตลาดน ้า   

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดั กิจกรรมประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ  New Normal 

3.ศึกษาเก่ียวกบัการป้องกนัโคโรนาไวรัสและออกแบบป้ายไวนิล 

2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

ช่ือ – สกุล พนกังานท่ีปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ข  าเขียว 

ต าแหน่ง พนกังานธุรการ งานสารบรรณและรับส่ง กองกลาง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

แผนก กองกลาง งานสารบรรณและรับส่ง 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในการท าสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือประมาณ 16 สปัดาห์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

2.7.1 ใช ้Google ในการรวบรวมขอ้มูลตลาดน ้าและสถานท่ีตั้งทั้ง 8 แห่ง 

2.7.2 ออกแบบป้ายไวนิลโดยโปรแกรมCanva 

2.7.3 เดินทางไปตลาดน ้าเพื่อเสนอรูปแบบของป้ายไวนิล 

2.7.4 สั่งท าป้ายไวนิล 

2.7.5 น าป้ายไวนิลไปติดท่ีตลาดน ้า 

2.7.6 แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมโดยใชG้oogle forms 

2.7.7 สรุปขอ้มูลและวเิคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรม Excel 



 

 

2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

2.8.1 คอมพิวเตอร์ใชใ้นการเขียนรายงานพิมพบ์นัทึกออกแบบป้ายไวนิลและรายละเอียดจากการท า
โครงการ 

2.8.2 อินเทอร์เน็ตใชเ้พื่อเขา้ถึงขอ้มูลตลาดน ้าและป้ายไวนิลในการท าโครงการ 

2.8.3 เวบ็ไซตใ์นการคน้หาขอ้มูลของต่างๆ 

2.8.4 ป้ายไวนิล 

2.8.5 ใช ้Google forms ในการท าแบบสอบถามและเก็บรวบรวม 

2.8.6 โทรศพัทมื์อถือในการเก็บรวบรวมภาพและน ามาท าเล่มโครงการ 

2.8.7 สรุปขอ้มูลและวเิคาะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรม Excel 



 

 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการจดัท าโครงงานเร่ืองการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเเบบ New Normal  

(Public Relations for New Normal Tourism) คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

3.1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบั New Normal 

3.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 

3.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการประชาสัมพนัธ์ 

3.4 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) 

3.5 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

3.6 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัตลาดน า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบั New Normal 



 

 

 3.1.1 ทีม่าและความหมายของ New Normal 

ความหมายของ “New Normal” ตามการบญัญติัศพัทโ์ดยราชบณัฑิตยสภา นั้นมีความหมายวา่ “ความ
ปกติใหม่” หรือ “ฐานวิถีชีวิตใหม่” โดยกล่าวถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ซ่ึงแตกต่างจากท่ีผ่านมา อนั
เน่ืองจากมีบางส่ิงซ่ึงส่งผลกระทบใหแ้บบแผนและแนวทางปฏิบติัท่ีคนในสังคมคุน้เคยเป็นอยา่งดีโดยปกติและ
เคยคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีแนวทางใหม่ภายใตห้ลกัมาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุน้เคย รูปแบบ
การด าเนินวิถีชีวิตใหม่น้ี ประกอบด้วยวิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ วิธีการส่ือสาร วิธีปฏิบติัและการจดัการ การ
ด ารงชีวิตรูปแบบใหม่เกิดข้ึนหลงัจากเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวงและรุนแรงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท าให้
มนุษยต์อ้งปรับตวัเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากกวา่จะด ารงรักษาวถีิแบบเดิมหรือหวนหาถึงอดีต  

ค าวา่ “New Normal” ถูกใชค้ร้ังแรกภายใตบ้ริบทดา้นเศรษฐกิจโลก โดย Bill Gross นกัลงทุนในตรา
สารหน้ีช่ือดงั และเป็นผูร่้วมก่อตั้งบริษทั Pacific Investment Management (PIMCO) ในปี ค.ศ. 2008 เขาไดใ้ห้
นิยามค าน้ีในบริบทเศรษฐกิจโลกเอาไวว้า่ เป็นสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีอตัราการเติบโตชะลอตวัลงจากในอดีตท่ี
ผ่านมา และเขา้สู่อตัราการเติบโตเฉล่ียในระดบัใหม่ท่ีต ่ากว่าเคย ควบคู่ไปกบัอตัราการว่างงานท่ีสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองหลงัเกิดวกิฤติทางการเงินในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งความผนัผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ไดเ้ป็นไปตามวฏัจกัร
เดิมอย่างท่ีแลว้มา เน่ืองดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัก าหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป
หรือส่งผลกระทบในลกัษณะท่ีแตกต่างจากในอดีต 

 อยา่งไรก็ตาม แนวคิดเร่ือง "New Normal" ในช่วงเร่ิมแรกไม่ไดรั้บความสนอกสนใจ และยงัไดรั้บการ
ปฏิเสธโดยนกัเศรษฐศาสตร์จ านวนหน่ึงท่ีเช่ือวา่ การชะลอตวัท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงการถดถอย (recession) ตามวฏั
จกัรเดิมเท่านั้น และในไม่ชา้การจา้งงานก็จะกลบัมาเติบโตไดท่ี้อตัราเฉล่ียดงัเดิม แต่สถานการณ์โลกในปัจจุบนั
ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ี Bill Gross ไดพ้ดูไวต้ั้งแต่ปี 2008 นั้นมีส่วนท่ีถูกอยูไ่ม่นอ้ย 

 ส่วนค าเดียวกนัน้ีในบริบทปัจจุบนัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือเช้ือไวรัสโค-โรนา ช่วงปลาย 
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น กล่าวไดว้า่ เป็นสถานกาณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผูค้นเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจ านวนไม่น้อย จนเกิดเป็นความสูญเสียในวงกวา้ง 
มนุษยชาติจึงจ าเป็นตอ้งป้องกนัตนเองเพื่อใหมี้ชีวติรอดดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีผิดไปจาก
วิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาแนวทางการด ารงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภยัจากการรับเช้ือ ควบคู่ไปกบัความ
พยายามรักษาและฟ้ืนฟูศกัยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
การปรับแนวคิด วิสัยทศัน์ วิธีการจดัการ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเคยท ามาเป็นกิจวตัร เกิดการเปล่ียนแปลงออก
จากความคุน้เคยอนัเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายดา้น ทั้งอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามยั การศึกษา การ



 

 

ส่ือสาร การประกอบธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงแนวทางปฏิบติัใหม่เหล่าน้ีไดก้ลายเป็นความปกติใหม่ จนในท่ีสุด เม่ือเวลา
ล่วงไป ก็จะท าใหเ้กิดความคุน้ชิน กลายเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติปกติของผูค้นในสังคม 

3.1.2 New Normal กบัการสาธารณสุขไทย 

 การสาธารณสุขไทย  ศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส     โคโรนา 2019 
(ศบค.) มีการประกาศมาตรการการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรค ท่ีทุกคนตอ้งให้ความส าคญัและ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ 

- สวมใส่หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัเสมอ 
 - ตอ้งเวน้ระยะห่าง 2 เมตร  
 - ลา้งมือเป็นประจ า น าเจลแอลกอฮอลติ์ดตวั 
 - หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก 
 - หลีกเล่ียงกลุ่มเส่ียงหรือผูท่ี้มีอาการป่วย 

นอกจากน้ี รัฐบาลและการสาธารณสุขไทยยงัมีมาตรการ “Social Distancing” หรือ การทิ้งระยะห่างทาง
สังคม  ซ่ึงมีความหมายตามหลกัสุขภาพสาธารณะ (Public-health)  วา่ เป็นการลดการสัมผสั ใกลชิ้ด ระหวา่ง
ตนเอง และผูอ่ื้น รวมไปถึงคนในครอบครัว เพื่อลดการแพร่ของโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โควดิ-19  วณัโรค ฯลฯ 

หลกัปฏิบติัในการทิ้งระยะห่างทางสังคมท่ีควรยดึถือเพื่อลดความเส่ียงการติดเช้ือ มีแนวทางคือ อยูบ่า้น
ให้มากข้ึน หลีกเล่ียงการแตะตอ้งผูอ่ื้น หลีกเล่ียงการใกลชิ้ดผูอ่ื้น และสถานท่ีชุมชน อยา่งไรก็ตาม หากมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะหรือไปในสถานท่ีชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะท่ีภาค
เศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศไทยยงัคงตอ้งด าเนินต่อไปอย่างเล่ียงไม่ได้ การปฏิบติัตนตามแนวทาง New 
Normal ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ก็จะมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคได ้  

 

3.1.3 New Normal กบัภาคเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

 ในบริบทของการท าธุรกิจ การคา้ขาย รวมถึงภาพมุมกวา้งในระบบเศรษฐกิจของไทย พบวา่ผูค้นยุคโค
วิด-19 จ าเป็นตอ้งอยูก่บับา้นมากข้ึน เกิดรูปแบบการท างานรูปแบบใหม่คือ Work from Home ส่วนนกัเรียนก็
ตอ้งปรับตวัสู่การเรียนท่ีบา้นผ่านการเรียนออนไลน์ การจบัจ่ายซ้ือของต่าง ๆ ก็ตอ้งซ้ือออนไลน์กนัมากข้ึน 
ดงันั้นการคา้ขายในความปกติรูปแบบใหม่จึงหนีไม่พน้การท าธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะการขายสินคา้และ



 

 

จดัส่งแบบเดลิเวอร่ีถึงบา้น ท่ีพบว่าเติบโตข้ึนอยา่งมากในช่วงน้ี ส่วนร้านอาหารก็ตอ้งปรับตวัเช่นกนั มีทั้งขาย
แบบจดัส่งถึงบา้น หรือบางร้านท่ีเปิดให้บริการท่ีร้านได ้ก็ตอ้งมีการกั้นพื้นท่ีให้ลูกคา้แต่ละท่าน ไม่ให้ลูกคา้
ใกลชิ้ดหรือสัมผสักนั และเวน้ระยะของการนัง่ระหวา่งโตะ๊อาหาร เป็นตน้  

ในดา้นการท่องเท่ียว พบว่าผูใ้ห้บริการต่าง ๆ รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวเอง ก็เร่ิมปรับตวัให้สอดรับกบั
สถานการณ์มากข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ในช่วงแรกท่ีประเทศไทยพบการระบาดของโควิด-19 ท่ีรุนแรง จนทางการมี
ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ และ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ท าให้เราไม่สามารถออกนอกบา้น และจ าเป็นตอ้งงดการ
ท่องเท่ียวไปโดยปริยาย แต่ในขณะเดียวกนัก็เร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีเขา้มาให้ผูค้นคลายความเหงา ด้วยการ
เปิดตวั "การท่องเท่ียวเสมือนจริง" 

ต่อมาในช่วงมาตรการผอ่นคลายระยะท่ีสอง เร่ิมมีประกาศให้สถานท่ีบางแห่งกลบัมาเปิดให้คนไทยเขา้
ไปเท่ียวได ้เช่น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวติัศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ เป็นตน้ แต่
ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามยั การล้างมือ การเวน้
ระยะห่าง ฯลฯ 

3.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการท่องเทีย่ว  

3.2.1 ความหมาย วตัถุประสงค์ รูปแบบ องค์ประกอบ และประเภทของการท่องเทีย่ว  

3.2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

 ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการลว้นใหค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นค าท่ีมีความหมาย
กวา้งขวาง โดยรวมคือการเดินทางเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ การเล่นกีฬา ติดต่อธุรกิจ รวมถึงการเยี่ยมเยือนญาติ
พี่นอ้ง 

สหพนัธ์องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of Official Travel 
Organization หรือ IUOTO) ได้ให้ความหมายไวว้่า จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขตามหลกัสากลต่อไปน้ี คือ 
(Goeldner&Ritchir, 2006) ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัโดยปกติ ไปยงัท่ีอยูอ่ื่นเป็นการชัว่คราว ตอ้งเป็น
การเดินทางดว้ยความสมคัรใจ และ ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นใดก็ตาม ท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพ
หรือหารายไดร้ะหวา่งการเดินทางนั้น 

สมชาติ อู่อน้ (2552) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า หมายถึง การเคล่ือนยา้ยของผูค้น
จากท่ีแห่งหน่ึงไปสู่ท่ีอีกแห่งหน่ึง ทั้ งการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากน้ีเพื่อการ



 

 

ประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู้ การกีฬา การติดต่อธุรกิจ และการเยี่ยมญาติพี่นอ้งก็นบัเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน 
โดยก าหนดไดโ้ดยเง่ือนไข 3 ประการ ไดแ้ก่ เดินทางจากท่ีอยู่อาศยัโดยปกติ ไปยงัท่ีอยู่อ่ืนเป็นการชัว่คราว 
เดินทางดว้ยความสมคัรใจ และ เดินทางดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นใดก็ตาม ท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
ระหวา่งการเดินทางนั้น 

องคก์ารท่องเท่ียวโลก ไดก้ าหนดความหมาย ไวใ้นปี พ.ศ. 2506 วา่เป็นการเดินทางท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ดงักล่าวน้ี คือ การเดินทาง จากสถานท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ ดว้ยความสมคัรใจ คือการเดินทางดว้ย
วตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้มีลกัษณะส าคญั 4 ประการดงัน้ี 

1) การเคล่ือนท่ีของมนุษยสู่์ท่ีหมายต่าง ๆ รวมถึงการหยดุพกั ณ ท่ีเหล่านั้น 

2) องค์ประกอบมี 2 ส่วนคือ การเดินทางสู่ จุดหมาย และ การหยุดพักประกอบกิจกรรม 
ณ จุดหมายนั้น 

3) เกิดจากการเดินทางและการหยุดพกันอกภูมิล าเนาและท่ีท างาน จึงเป็นปัจจยัให้เกิดกิจกรรม ซ่ึง
แตกต่างจากกิจวตัรของถ่ินท่ีผูท่้องเท่ียวเดินทางผา่นและแวะพกั 

4) การเดินทางสู่ท่ีหมายนั้น เป็นการเดินทางเพียงชัว่คร้ังคราว เป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีความตั้งใจวา่
จะเดินทางกลบัภายใน 2-3 วนั หรือ 2-3 สัปดาห์ หรือ 2-3 เดือน ความตั้งใจในการไปยงัปลายทางมิไดเ้ป็นไป
เพื่อตั้งหลกัแหล่ง หรือท าอาชีพ การท่องเท่ียวนั้นจึงเป็นเพียงการเดินทาง ตามเง่ือนไขสากล 3 ประการคือ 

4.1) เป็นการเดินทางชัว่คร้ังคราว 
 4.2) เป็นการเดินทางโดยสมคัรใจ 
 4.3) ไม่เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ 

ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) กล่าววา่ การท่องเท่ียว เป็นเร่ืองท่ีมีควาเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง
ของผูม้าเท่ียวท่ีมาดว้ยวตัถุประสงคต่์างกนั ทั้งเป็นการเดินทางเพื่อพกัผ่อน ประกอบกิจกรรมแลว้แต่ตามความ
สนใจ หรือเพื่อประกอบอาชีพท ากิจธุระท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการงาน แต่ไม่ไดเ้ป็นการเดินทางเพื่อไปท างานหรือ
ท าอาชีพหลกั 

นิศา ชชักุล (2550) กล่าวว่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึง 
นบัจากจุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทางตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัสามประการ คือ การเดินทาง การคา้งแรม และการรับ
ประทารอาหารนอกบา้น 



 

 

จากค านิยามดงัท่ีไดร้วบรวมมาในขา้งตน้ สามารถกล่าวไดว้า่ การท่องเท่ียว คือ การเดินทางจากสถานท่ี
แวดลอ้มปกติ เช่น บา้น ท่ีท างาน ไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ เป็นการชัว่คราว ทั้งภายในหรือระหวา่งประเทศ ดว้ยความ
สมคัรใจ โดยมีจุดหมายเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ การศึกษา ธุรกิจ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืน ๆ แต่ตอ้งไม่เป็นการ
ไดม้าซ่ึงรายไดจ้ากสถานท่ีนั้น ๆ 

3.2.1.2 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่ว 

อุษณีย์ ศ รีภู มิ  (2544) กล่าวว่า  การท่องเ ท่ียวนั้ นคือความต้องการอย่างหน่ึง  ทั้ งในด้าน 
ร่างกายรวมถึงจิตใจ มีวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนั ดงัน้ี 

1) ความอยากรู้อยากพบในส่ิงต่าง ๆ เป็นการเท่ียวเพื่อพบเจอส่ิงใหม่ดา้นวฒันธรรมประเพณีซ่ึงแตกต่าง
จากท่ีเคยพบเจอ 

2) การพกัผอ่นหยอ่นใจจากความเครียดอนัเกิดจากชีวิตประจ าวนั เช่น การเล่นกีฬา การเดินทางไปตาม
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ 

3) ความสนใจในศาสนาและประวติัศาสตร์ การไปนมสัการ การท่องเท่ียวไปตาม ศาสนสถาน สถานท่ี
ส าคญัในประวติัศาสตร์ 

4) เก่ียวขอ้งกบัอาชีพหรือธุรกิจ ไดแ้ก่ การเดินทางเพื่อคน้ควา้ ส ารวจ ประชุม สัมมนา การศึกษา เปรียบ
ไดก้บัการทศันศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ 

5) อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การเยีย่มญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู การเดินทางในวตัถุประสงคน้ี์ มกัมีข้ึนในวนัหยุด และช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

กล่าวไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว คือ ลว้นเกิดจากความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั มีวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางเพื่อ พกัผอ่น ท่องเท่ียว พบเจอส่ิงแปลกใหม่ ศึกษาหาความรู้ และเยีย่มญาติพี่นอ้ง 

3.2.1.3 ประเภทของการท่องเทีย่ว  

ดาเกิง โถทอง และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึงการจ าแนกประเภทวา่การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมซ่ึงมนุษยใ์ช้
เป็นส่ิงนนัทนาการ เพื่อเรียนรู้ไปในโลกกวา้ง รวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ภายในบา้นหรือการศึกษาดู
งานภายในหน่วยงาน โดยเป็นไปไดห้ลายรูปแบบ มีการจ าแนกประเภทจุดหมายในการท่องเท่ียว (Type of 
Destination) ซ่ึงสามารถแยกออกเป็นกลุ่มหรือประเภทตามประสบการณ์ท่องเท่ียว (Travel Experience) ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บดว้ยกนั 7 ประเภทคือ 



 

 

1) การท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธ์ุ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยประสงคท่ี์จะสังเกต 

วฒันธรรมและรูปแบบการใชชี้วิตของประชากรเผา่พนัธ์ุอ่ืน ซ่ึงรวมถึงการเยี่ยมเยือนบา้นเกิดเมืองนอน การไป
ร่วมพิธีกรรมและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ  

2) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเท่ียวเพื่อสัมผสั และในบางกรณีมีการ 

เขา้ไปมีส่วนร่วมในวถีิชีวติดั้งเดิมท่ีไดสู้ญหายไปแต่กลบัมาสร้างสีสันดึงดูดผูม้าเท่ียว ซ่ึงอาจเป็นเทศกาลอาหาร 
การแสดงเคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบา้น การแสดงศิลปะและหตัถกรรมรุ่นโบราณ เป็นตน้ 

3) การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการเยีย่มชมพิพิธภณัฑสถานท่ีแสดง 

ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต เช่น การเยือนอนุสาวรียโ์บสถ์ วิหาร วดั ต่าง ๆ การจดัแสดงแสงสีเสียงจ าลอง
เหตุการณ์ต่างๆ จากประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

4) การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Tourism) มีความคลา้ยกบัการท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธ์ุ นัน่
คือ สร้างจุดดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวมาจากแดนไกล แต่การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้มมุ่งไปท่ีความดึงดูดใจ
ในแง่ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแทนท่ีจะเป็นชาติพนัธ์ุมนุษย ์การกลบัสู่ความเป็นธรรมชาติและการช่ืนชมสาย
สัมพนัธ์ของผูค้นกบัพื้นพิภพจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี ซ่ึงรวมการบนัทึกภาพธรรมชาติดว้ยภาพถ่าย การเดินทางไกลตาม
เส้นทางธรรมชาติ ปีนเขา ล่องเรือเล็ก และการคา้งคืนแคมป์ป้ิง เป็นตน้ 

5) การท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Tourism) เช่นการร่วมแข่งขนักีฬา แช่น ้ าพุแร่รักษาโรค 
การไปอาบแดด หรือรวมถึงการเขา้ร่วมสมาคมผ่อนคลายจิตใจตามสถานท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น ชายทะเล ชายหาด
ช่วงหนา้ร้อน สนามกอลฟ์หรูหรา สนามเทนนิส การส่งเสริมสถานท่ีเท่ียวในประเภทน้ีมกัดึงดูดผูเ้ท่ียวท่ีมีความ
ตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจโดยเฉพาะ  

6) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีจุดเด่นคือการเขา้ประชุมหรือการพบกนัหรือการสัมมนา
ซ่ึงมกัมีการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนรวมเขา้มาไวด้ว้ย เม่ือมีการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเกิดข้ึนแหล่งท่ีเท่ียวแต่ละแห่งจะ
มีการท่องเท่ียวรองรับหลายประเภท บางแห่งเป็นได้ทั้ งแหล่งท่ีเท่ียวเพื่อการนันทนาการส่ิงแวดล้อมและ
วฒันธรรม ทั้งน้ีเป็นไปตามความตอ้งการของผูม้าเท่ียว  

7)  การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive Tourism) เป็นการเท่ียวท่ีมีข้ึนเพื่อเป็นรางวลัแก่พนกังานตาม
สวสัดิการของหน่วยงาน บริษทั ห้างร้านต่าง ๆ จุดประสงค์เพื่อการเยี่ยมชมงาน มีการศึกษา การประชุมหารือ
เพิ่มเติมและเพื่อการนันทนาการ โดยหน่วยงานหรือบริษทัห้างร้านนั้นเป็นผูรั้บผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน



 

 

ข้างต้น ประเภทของการท่องเท่ียวน้ีทางองค์กรใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการการเรียนรู้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีภายในองคก์ร หรือการดูงานตามหน่วยงานหลากรูปแบบ  

3.2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการจัดการการท่องเทีย่ว 

3.2.2.1 ความหมายของการจัดการท่องเทีย่ว 

มนสั สุวรรณและคณะ (2541) กล่าวถึงหลกัการเพื่อจดัการการท่องเท่ียวโดยพิจารณาอย่างเป็นระบบ
และบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมาย โดยตอ้งพิจารณาแยกย่อยถึงองค์ประกอบของการจดัการท่องเท่ียว บทบาท
หนา้ท่ีในส่วนของแต่ละองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบเหล่านั้น รวมถึงพิจารณาภาพรวมของ
ระบบการท่องเท่ียวควบคู่กนั  

1) ทรัพยากรทางท่องเท่ียว (Tourism Resource) อนัประกอบดว้ย แหล่งท่ีเท่ียว ไปจนทรัพยากรอนั
เก่ียวขอ้งกบัทางการท่องเท่ียว 

2) การบริการการท่องเท่ียว (Tourism Services) อนัประกอบดว้ย การบริการอ านวยการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีหรือกิจกรรมอนัเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น ๆ 

3) การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) เป็นดา้นความตอ้งการในการมาเท่ียวซ่ึงเก่ียวพนักบัผูม้า
เท่ียว รวมทั้งผูป้ระกอบการและประชาชนของพื้นท่ี และหมายรวมถึงรูปแบบกิจกรรมและกระบวนขั้นตอนการ
ท่องเท่ียวซ่ึงมีนอกเหนือจากหลกัการจดัการท่องเท่ียวท่ีไดก้ล่าวถึงในเบ้ืองตน้  

แนวทางการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเม่ือน ามาวิเคราะห์จะประกอบไปดว้ย แนวทางการบริหารและ
จดัการ แนวทางการจดัการดา้นส่ิงอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว แนวทางการบริหารและจดัการดา้น
สวสัดิภาพและความปลอดภัย แนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน และแนวทางการให้
ประชาชนกลุ่มและองคก์รอ่ืน ๆ มีส่วนร่วม 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ได้มอบความหมายของการจดัการการท่องเท่ียวไวว้่า การวางแผนการ
ท่องเท่ียวและด าเนินใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีวางไว ้โดยไดจ้ดัการบริหารบุคคลการอ านวยการ มีการควบคุมให้
สอดคลอ้งเหมาะสมใหด้ าเนินไปตามท่ีวางไว ้และทั้งตอ้งมีการประเมินผลแผนการท่องเท่ียวนั้น ๆ ดว้ย  

อารีย ์นยัพินิจและฐิรชญา มณีเนตร (2551) กล่าวถึงความหมายในการจดัการการท่องเท่ียวไวว้า่ คือการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ในแง่การวางแผน การจดัการผูรั้บผดิชอบ ควบคุมดูแลงบประมาณ ประเมินผล
รวมทั้งรายงานผลท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวนั้น  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) กล่าวถึงการจดัการ



 

 

การท่องเท่ียว ท่ีสมควรด าเนินไปในความรับผิดชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลสถานท่ีเท่ียวนั้น มีทั้งหมด 5 ภารกิจ
หลกัดงัน้ี 

1) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจดัการแหล่งท่องเท่ียวสมควรมี
บทบาท ท าหนา้ท่ีในการเผยแพร่ ช่วยประชาสัมพนัธ์แหล่งท่ีเท่ียวใหบุ้คคลทัว่ไปไดรั้บรู้มากท่ีสุด 

2) การส ารวจขอ้มูลทางทรัพยากร เป็นการส ารวจหาส่ิงท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีอยูแ่ลว้ในพื้นท่ี เพื่อน ามาเป็น
ขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์ใหรู้้ทัว่กนั 

3) การปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นการจดัท าแผนปรับปรุง จดัท าโครงการเพื่อพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว ใหเ้ป็นท่ีดึงดูดในสายตาของนกัท่องเท่ียว 

4) การบริหารแหล่งท่องเท่ียว เป็นการก าหนดแนวทางเพื่อบริหารจดัการแหล่งท่ีเท่ียวทอ้งถ่ิน ให้เป็นไป
อยา่งเหมาะสมและท าประโยชน์มากท่ีสุด 

5) การรักษาความปลอดภยัในแหล่งท่ีเท่ียว เป็นการวางแผน ท าระบบดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่ผู ้
มาเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชมสถานท่ีอนัอยูใ่นความรับผดิชอบ 

สรุปไดว้่า การจดัการการท่องเท่ียว คือแนวทางปฏิบติัอนัมีเป้าหมายสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎี รวมถึง
แนวคิดให้เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงสภาพตามจริงของสถานท่ี รวมถึงไตร่ตรองข้อจ ากัดทางสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม เป็นการก าหนดมาตรการ แนวทางและแผนปฏิบติัการท่ีดี 

3.2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

ในทางการท่องเท่ียวนั้น ผูเ้ดินทางมาเท่ียวถูกถือเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ในแง่การท่องเท่ียว ดงันั้นควรมีการ
ท่ีจะท าความเขา้ใจผูท่ี้เดินทางมาเท่ียวทั้งทางพฤติกรรมและลกัษณะในการเท่ียวว่าเป็นไปในรูปแบบอย่างไร 
มองหาปัจจยัอ่ืนใดท่ีสามารถใช้เป็นตวัก าหนดการท่องเท่ียวดงักล่าว ซ่ึงผูม้าเท่ียวแต่ละคนยอ่มมีพฤติกรรมไม่
เหมือนกนั การศึกษาพฤติกรรมมนุษยน์บัเป็นแก่นหลกัในการศึกษาวิทยาศาสตร์สังคม เพราะการศึกษาในทาง
วิทยาศาสตร์สังคม จ าเป็นตอ้งเรียนรู้เขา้ใจบทบาทของส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์และในทาง
กลบักนัตอ้งศึกษาเขา้ใจการแสดงทางพฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม บทบาทรวมทั้งพฤติกรรมของมนุษยย์่อม
เป็นเร่ืองจ าเป็น ส าคญัอยา่งยิง่ต่อการศึกษาระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้ม  

พฤติกรรม คือ การแสดงออกของการกระท ากิจใด ๆ ก็ตามในลักษณะคล้ายคลึงกันบ่อยคร้ัง จน
เปล่ียนเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มหรือของตน ค าว่าพฤติกรรม อาจมีความหมายคล้ายกบัค าว่านิสัย แตกต่างกนั
เพียงแค่พฤติกรรมคือส่ิงท่ีแสดงออกมาให้พบเห็นไดโ้ดยง่าย แต่หากพฤติกรรมนั้นไม่มีการแสดงออกถึงจะ



 

 

นบัเป็นนิสัย ตรงกบัภาษาองักฤษท่ีใชค้  าวา่ Behaviour หรือ Behavior ในภาษาองักฤษแบบอเมริกนั ซ่ึงแปลได้
วา่ การปฏิบติัตวั ความประพฤติ คุณสมบติั พฤติกรรม อาการ การแสดงออก  

(สุรีรัตน์ เตชะทววีรรณ, 2545) 

3.2.3.1 ประเภทของพฤติกรรม 

ประสิทธ์ ทองอุ่น (2542) กล่าวไว ้พฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูเ้ป็นเจา้ของเท่านั้นท่ีรับรู้ได ้บุคคลอ่ืนยอ่มไม่
สามารถรับรู้ได้โดยทางตรงถ้าไม่แสดงออก พฤติกรรมภายในนั้นมาจากกระบวนการการท างานในสมอง 
(Mental Process) อนัหมายถึง รูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอนการท างานของสมอง เช่น การคิด ตดัสินใจ ค่านิยม 
และแรงบนัดาลใจ เป็นตน้ 

2) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมสามารถรับรู้ไดโ้ดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก
เจา้ของพฤติกรรม และรวมถึงส่ิงท่ีเจา้ของพฤติกรรมยงัไม่รู้ถึงบางพฤติกรรมนั้นของตนเอง หากบุคคลอ่ืนมีการ
สังเกต (Observation) ย่อมรู้ถึงพฤติกรรมนั้นได้ ไม่ว่าด้วยประสาทสัมผสัโดยตรงหรืออาศัยเคร่ืองมือ 
(Instrument) ในการสังเกต  

3.2.3.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545) กล่าววา่ พฤติกรรมของผูท้่องเท่ียว หรือ   Tourist Behavior คือการ
แสดงออกทางการกระท าของนกัท่องเท่ียวนั้นโดยการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว มีข้ึนเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
คือ  เพื่อการประมาณการจ านวนของผูม้าเท่ียวท่ีจะเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละฤดูกาล เพื่อการวางแผน
และพฒันาด้านบริการการท่องเท่ียว เพื่อการวางแผนและพฒันาด้านการตลาด เพื่อการวางแผนและป้องกนั
ปัญหา และเพื่อการวางแผนและพฒันาดา้นเทคโนโลยดีา้นการติดต่อส่ือสาร 

ในการวางแผนหรือด าเนินการใด ๆ นั้น หากไม่ทราบชดัถึงพฤติกรรมโดยรวมและเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งค่อนขา้งล าบากน ามาซ่ึงปัญหาได ้
ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่แนวทางศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเป็นเร่ืองในส่วนการใชเ้หตุผล (Rationality) เพื่อ
วเิคราะห์ (Analysis) องคป์ระกอบ (Components) ของพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นอยูแ่ละท่ีคาดคะเนวา่อาจจะมีให้
เห็นได้ในอนาคต โดยเหตุน้ี หากตอ้งการประสบความส าเร็จในดา้นการบริการท่องเท่ียว ความสามารถของ
บุคคลการในองค์กรจึงมีบทบาทส าคญั อา้งอิงบนพื้นฐานประสบการณ์และความรอบรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวเป็นหลกั 



 

 

3.2.3.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545) กล่าวว่า หากต้องการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการแสดงออกมาของ
นกัท่องเท่ียวหลาย ๆ กลุ่ม ควรเขา้ถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรใหเ้กิดพฤติกรรมดงักล่าว ทั้งสังคมสภาพท่ีนกัท่องเท่ียว
อาศยัอยู ่การคมนาคม รสนิยม ค่านิยม  รวมไปถึงปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้

1) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) อนัเป็นปัจจยัหลกัซ่ึงส่งผลให้เกิดท่องเท่ียว สามารถใชบ้่ง
บอกพฤติกรรมของผูม้าเท่ียวแต่ละชาติพนัธ์ุ หากกลุ่มผูม้าเท่ียวกลุ่มใดเดินทางมาจากฝ่ังประเทศท่ีประกอบดว้ย
พื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดี เช่น นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น มกักลายเป็นนกัท่องเท่ียวอนัดบัตน้ ๆ ท่ีเกือบทุกประเทศ
ตอ้งการ พฤติกรรมการแสดงออกดา้นการใช้จ่ายจะถูกใชส้อยไปในทุก ๆ ดา้น ตรงกนัขา้ม หากนกัท่องเท่ียวมา
จากกลุ่มประเทศท่ีมีพื้นฐานเศรษฐกิจย  ่าแยก่วา่  พฤติกรรมการแสดงออกของนกัท่องเท่ียวจะส่งผลศกัยภาพใน
การใชจ่้ายและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดินทาง โดยเฉล่ียจะใชจ้่ายในระดบักลางถึงต ่าในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง  

2) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นกัท่องเท่ียวซ่ึงเดินทางมาจากกลุ่มประเทศท่ีมี
ประชากรจ านวนมาก เช่น ประเทศจีน ย่อมถูกจดัให้อยู่ในระดบักลางไปจนถึงสูงในสังคม การแสดงออกทาง
พฤติกรรมจึงมีความแตกต่างเป็นอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์ ท่ีมีประชากรเพียงแค่หกลา้นคนเท่านั้น 
เป็นตน้ 

3) ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมาพกัผอ่นแถบบริเวณชายหาด 
ชอบอาบแดดเป็นเวลานาน มักเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศทางแถบยุโรปเหนือหรือ
สแกนดิเนเวีย กลบักนักบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมแหล่งท่ีเท่ียวในร่มไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้ (Shopping 
Centre) แหล่งบนัเทิงในร่ม (In House Entertainment) มกัเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศในเขตร้อน
อยา่ง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ 

4) ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวมากเป็นพิเศษ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่
ผูเ้ท่ียวมกัเดินทางดว้ยเหตุผลหลกัใหญ่ ๆ คือเพื่อพกัผอ่น เพราะฉะนั้นนกัท่องเท่ียวจึงหลีกเล่ียงสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีก าลงัประสบปัญหาขดัแยง้ทางการเมืองไปโดยปริยาย 

5) ปัจจยัทางส่ือมวลชน (Media Factor) ในยุคโลกาวิวตัน์ท่ีมีวิทยาการอนักวา้งไกลอยา่งปัจจุบนั ท าให้
ส่ือมวลชนมีบทบาทต่อการตดัสินใจ ส่งผลต่อการท่องเท่ียวอย่างมาก การท่องเท่ียวสามารถถูกส่งเสริมหรือ
ท าลายไดด้ว้ยปัจจยัดา้นการส่ือสารทั้งทางตรงและออ้ม เช่น  เหตุการณ์เม่ือกลางเดือนมีนาคม ในปีพ.ศ. 2541 
ทางกระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงท่ีมาเยือนประเทศไทยไดรั้บการติดเช้ืออหิวาตกโรค ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ดา้น



 

 

การท่องเท่ียวของประเทศตกต ่าลงไปโดยปริยาย แมใ้นความเป็นจริงเช้ืออหิวาตกโรคไดป้ลอดไปจากประเทศ
ไทยเป็นเวลากวา่ 20 ปีแลว้ก็ตาม  

6) ปัจจยัทางเวลา สภาวะ และสุขภาพ (Factor of Timing, Situation and Healthy) ปัจจยัดา้นน้ีส่งผลต่อ
นกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยในแต่ละคร้ังท่ีมีการเดินทางเกิดข้ึน ในขั้นตอนการวางแผนนั้นตอ้งมีทั้งสาม
ปัจจยัเตรียมพร้อม หากมีปัญหาในปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงก็ย่อมมีผลกระทบในทนัที และอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
ภายหลงั  

7) ปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ไดแ้ก่ การผลิตสินคา้ หรือปัจจยัในการจดัท าผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียว รวมไปถึงการอ านวยดา้นความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียว เช่น เทคโนโลยีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การส่ือสาร อนัไดแ้ก่ระบบการจอง ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน สายการบินต่าง ๆ นั้นมีการออกบตัรโดยสารโดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ CRS (Computer Reservation System) ซ่ึงมีทั้งความสะดวก รวดเร็ว ท าให้
นกัท่องเท่ียวยอ่มเกิดความมัน่ใจและยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการดว้ย 

นกัท่องเท่ียวจดัเป็นผูบ้ริโภคซ่ึงตอ้งการสินคา้และการบริการไม่เหมือนการบริโภคสินคา้จ าเป็นและ
สินคา้อุตสาหกรรมทัว่ไปในดา้นอ่ืน ๆ  ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูม้าเท่ียว 
ทั้งพฤติกรรมการซ้ือ ก่อนและหลงัจากใชบ้ริการ เพื่อติดตามผล ช่วยใหฝ่้ายการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถคิดแผน
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสม รวมถึงกิจกรรมการกระตุน้การตลาดให ้

สอดคลอ้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจใหน้กัท่องเท่ียว 

3.2.3.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการตัดสินใจท่องเทีย่ว 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าวว่า นักท่องเท่ียวและพฤติกรรมในการตดัสินใจท่องเท่ียวหมายถึง 
ปฏิกิริยาท่ีนกัท่องเท่ียวมีซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการไดรั้บหรือการใชบ้ริการทางการท่องเท่ียว กระบวนการใน
การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงสรุปได้ถึงนักท่องเท่ียวและพฤติกรรมของการตดัสินใจท่องเท่ียวได้เป็น
ขั้นตอนส าคญั 9 ขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 

- ขั้นท่ี 1 การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Promotion) คืออ านวยข่าวสารเร่ืองการท่องเท่ียว
ต่อกลุ่มเป้าหมายโดยส่ือต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูล 

- ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการในการเท่ียวของผูเ้ท่ียวแต่ละคน (Need) เม่ือไดรั้บทราบขอ้มูลทางการท่องเท่ียว
แลว้ ภายในจิตใจของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายก็จะเกิดความตอ้งการท่องเท่ียวข้ึน 



 

 

- ขั้นท่ี 3 แรงจูงใจส าหรับนกัท่องเท่ียว (Motivation) เป็นแรงกระตุน้ให้อยากท่องเท่ียวอนัมาจากปัจจยั 
2 ประการ นัน่คือ Push Factor ความอยากท่องเท่ียวอนัเกิดจากแรงผลกัดนัท าให้เกิด และ Pull Factor สถานท่ี
นั้น ๆ เป็นแรงดึงดูดใจใหไ้ปเท่ียวชม 

- ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจ (Decision Making) อนัมีส่ิงจูงใจเป็นแรงกระตุน้ ท าให้ภาพลกัษณ์ทางการ
ท่องเท่ียว (Tourist Image) ในแต่ละทอ้งถ่ินเกิดข้ึน เป็นตวัประกอบการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 
โดยมีเกณฑคื์อค านึงถึงความประหยดั ปลอดภยั สะดวกสบาย และความอภิรมย ์

- ขั้นท่ี 5 การวางแผนค่าใช้จ่าย (Planning for Expenditure) คือ การเตรียมตวัและวางแผนค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนในการท่องเท่ียวตามสถานท่ีนั้น ๆ อาทิเช่น ค่าเดินทางและพาหนะ ค่าอาหารและค่าท่ีพกั ค่า
รักษาพยาบาล ค่าจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 

- ขั้นท่ี 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรียมตวัในการจองตัว๋พาหนะส าหรับใช้
ในการเดินทาง การท าจองรายการท่องเท่ียวล่วงหนา้ การยนืยนัแผนการเดินทาง เช่น การท าหนงัสือเดินทาง การ
ขอวซ่ีา การขออนุญาตเขา้ประเทศ เป็นตน้ 

- ขั้นท่ี 7 การเดินทางท่องเท่ียว (Travel) คือการออกเดินทางจากท่ีพกัปัจจุบนัเพื่อออกท่องเท่ียว 
จนกระทัง่ท่องเท่ียวเสร็จส้ินแลว้ถึงเดินทางกลบั  

- ขั้นท่ี 8 ประสบการณ์ (Experience) เม่ือมีการประเมินผลการเดินทางท่องเท่ียวจากเหล่านกัท่องเท่ียว 
ไม่วา่จะเป็นสถานท่ี ผูค้น สภาพแวดลอ้ม การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ประสบการณ์การท่องเท่ียว
จะท าใหเ้กิดผลประเมิน ซ่ึงอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ มีความพึงพอใจ และไม่มีความพึงพอใจ 

- ขั้นท่ี 9 ทศันคติ (Attitude) เม่ือไดรั้บประสบการณ์จากการท่องเท่ียวนั้น ๆ นกัท่องเท่ียวก็จะเกิด
ทศันคติต่อการท่องเท่ียวคร้ังดงักล่าว ถา้หากไดรั้บความพึงพอใจ ผูท้่องเท่ียวก็จะมีทศันคติอนัดีต่อการท่องเท่ียว
ในคร้ังนั้น ๆ ส่งผลให้มีการกลบัมาท่องเท่ียวท่ีเดิมอีกคร้ังหรือบอกต่อให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียว ณ ท่ีแห่งเดียวกนั 
และตรงกนัขา้ม หากนกัท่องเท่ียวเกิดความไม่พึงพอใจในระหว่างการท่องเท่ียว ย่อมก่อให้เกิดทศันคติท่ีไม่ดี
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในท่ีนั้น ๆ และส่งผลใหไ้ม่อยากกลบัมาเดินทางกลบัมา พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์อนั
ไม่น่าพึงพอใจน้ีต่อผูอ่ื้น ท าใหน้กัท่องเท่ียวคนอ่ืน ๆ เกิดความลงัเลในการมาเท่ียวอีกดว้ย 

 3.2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน คือการท่องเท่ียวและการจดับริการอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัและครอบคลุมถึงอนาคต
โดยด าเนินงานภายในขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชนทอ้งถ่ิน ประเพณีและวฒันธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม ตอ้ง



 

 

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตอ้งเปิดกวา้งให้ประชาชนทุกส่วนได้รับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอนัเกิดจากการท่องเท่ียวอย่างเสมอเท่าเทียมกนั ตอ้งเป็นไปภายใตค้วามตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืมีหลกัการ ดงัน้ี 

 1) การอนุรักษ์รวมถึงใช้สอยทรัพยากรอย่างพอดี ทั้ งส่วนท่ีเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม 
วฒันธรรม ลว้นแลว้แต่ส าคญัและเป็นหนทางการท าธุรกิจในระยะยาว 

 2) การลดของเสีย ลดการบริโภคท่ีเกิดข้ึนมากเกินความจ าเป็น เหล่าน้ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว ทั้งยงัเป็นการเพิ่มคุณภาพของการสถานท่ีเท่ียว 

 3) การรักษาส่ิงส าคญัต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว คือการส่งเสริมให้มีความหลากหลายของธรรมชาติ 
สังคมและวฒันธรรม เหล่าน้ีจะช่วยขยายรากฐานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อไป 

 4) การประสานงานพัฒนาการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งหมดน้ีจะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นผลดีระยะ
ยาว 

 5) การท่องเท่ียวท่ีมีแผนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีดีในทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาปัจจยัดา้นราคาควบคู่
ไปกบัการคงคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายและยงัช่วยใหเ้กิดความประหยดัอีกดว้ย  

 6) การช่วยยกระดบัคุณภาพการจดัการท่องเท่ียว ซ่ึงส าคญัคือเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ส่งผลใหส้ร้างผลตอบแทนแก่ประชาชนในพื้นท่ี และรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอีกดว้ย 

 7) การมีการปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งร่วมแกปั้ญหา เพื่อลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ มี
ความจ าเป็นเพื่อหาทิศทางเดียวกนัในการด าเนินงาน ระหว่างผูป้ระกอบการ และประชาชนทอ้งถ่ิน รวมถึง
องคก์รและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 8) การยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว ท าได้โดยมีการฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถ่ินและประชาชนใน
ชุมชน  แทรกแนวคิด วธีิปฏิบติัในการพฒันาแบบยัง่ยนื 

 9) การตลาดท่ีจะช่วยยกระดบัความพึงพอใจของผูม้าเท่ียว หากมีการจดัเตรียมขอ้มูลให้พร้อมจะช่วยให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ใจและเคารพในสังคมและวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ 

 10) การตรวจสอบ การวจิยัและการติดตามผล เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อช่วยแกปั้ญหาและเพิ่มประโยชน์ให้แก่
แหล่งท่ีเท่ียว นกัท่องเท่ียวและนกัลงทุน 



 

 

3.2.4.1 การจัดการการท่องเที่ยวทีย่ั่งยนื 

พูนทรัพย ์ สวนเมือง ตุลาพนัธ์ และคณะ (2544) กล่าววา่ การจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนนั้นคือการ
จดัการท่ีเนน้ใหภ้าคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ทั้งผูท่ี้เขา้ไปท่องเท่ียวและ
ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนอกจากนั้นยงัถือเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  ไม่ท าลายทรัพยากรของชุมชนทั้ง
ในด้านธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและศิลปะวฒันธรรม แต่ท าให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชนของแหล่ง
ท่องเท่ียว รวมทั้งผูท่ี้ไปท่องเท่ียวเองในหลาย ๆ ดา้น เช่นเศรษฐกิจ สุขภาพ ความรู้ เป็นตน้ 

ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ (2547) ไดก้ล่าวถึง หลกัการการพฒันาการท่องเท่ียวโลก การจดัการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื ไวด้งัน้ี 

1) อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี ทรัพยากรทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมควรมี
วิธีการจดัการให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยดั ค านึงถึงตน้ทุน คุณภาพของธรรมชาติ ตน้ทุนดา้น
คุณค่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัเป็นตน้ทุนทางวฒันธรรม 

2) ลดการบริโภคและลดการก่อของเสีย งดเวน้การใชท้รัพยากรมากเกินความจ าเป็น  

3) รักษาและมุ่งเนน้ใหค้งไวซ่ึ้งความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรม ส่งเสริมให้มีความ
หลากหลายเพิ่มข้ึน วางแผนขยายฐานการท่องเท่ียว เพิ่มคุณค่า เพิ่มมาตรฐานการบริการ  

4) ประสานแผนการพฒันาการท่องเท่ียว กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนพฒันาของส านกันโยบาย 
แผนส่ิงแวดลอ้ม  แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน (องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาล) เป็นตน้ 

5) การขยายฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินดว้ยการท่องเท่ียว ประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ให้มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ดว้ยการสรรหาความ
โดดเด่นของทรัพยากร เพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวให้เดินทางไปเท่ียว ช่วยกระจายการสร้างรายไดสู่้ประชาชนท่ี
ประกอบสัมมาชีพในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

6) การมีส่วนร่วมช่วยสร้าง และพฒันาการท่องเท่ียวท้องถ่ิน ร่วมท างานกับท้องถ่ิน โดยการร่วม
วเิคราะห์ ร่วมแกปั้ญหา ร่วมส่งเสริมการขายการท่องเท่ียว ร่วมประเมินผลการท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมไปถึงการ
ประสานงานระหวา่งองคก์รและทอ้งถ่ินนั้น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการจดัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น ๆ   

7) จดัประชุม ปรึกษาหารือกบัชุมชนในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 
สถาบนัการศึกษา สถาบนัการศาสนา หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ  ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีมีผลประโยชน์



 

 

ร่วมกนั เพื่อปรึกษา หาขอ้แกไ้ข เพื่อท าการเพิ่มศกัยภาพให้กบัแหล่งท่ีเท่ียว ร่วมประเมินภาพรวมผลกระทบท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวและแกไ้ขปัญหา 

8) การใหค้วามรู้ การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร การส่งพนกังานไปดูงานเพื่อให้มีความรู้ เกิดแนวคิด
วธีิปฏิบติัในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน เป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐานการบริหารการท่องเท่ียว และยงั
ช่วยพฒันาบุคลากรในองคก์ร 

9) การจดัเตรียมขอ้มูล สถานท่ีให้บริการข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น ๆ  การจดัท าขอ้มูล
ใหมี้เพียงพอต่อการเผยแพร่ ซ่ึงอาจจดัท าในรูปส่ือทศันูปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ 

10) การวิจยัและประเมินผลตรวจสอบ จะเป็นการช่วยแกปั้ญหา ในธุรกิจท่องเท่ียวผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวท่ีมีการลงทุนนั้น  หากมีการประเมินผลกระทบและการศึกษาวิจยัดงักล่าวจะน ามาซ่ึงการปรับปรุง
แกไ้ขปัญหา ช่วยเพิ่มคุณค่ารวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว ท าใหมี้การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสูด 

สรุปได้ว่าการจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนคือการกระท าท่ีมีเป้าหมายสอดคล้องกับหลักทฤษฎี กับ
แนวคิดท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีแทจ้ริง  

3.2.5 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวในประเทศไทยได้เจริญเติบโตอย่างมากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เกิดการขยายตัวเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมทาง
เศรษฐกิจหลกัท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์อนัน ามาซ่ึงรายได ้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดการสร้างงาน ช่วยให้
มีการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาคทอ้งถ่ินรวมทั้งยงัส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอย่างกวา้งขวา้ง การ
ท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมนนัทนาการอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง โดยเป็นการท่องเท่ียวจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เป็นการเปล่ียนบรรยากาศเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดความสุขใจโดยมิไดมี้จุดประสงค์
อ่ืน  

3.2.5.1 แนวคิดและทฤษฎกีารส่งเสริมการตลาดทีเ่กี่ยวกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  

การส่งเสริมดา้นการตลาด (Marketing Promotion) คือการเชิญชวนลูกคา้ผูค้าดหวงั ติดต่อและแจง้ให้
ทราบวา่มีผลิตภณัฑ์ของตนจดัจ าหน่ายอยู ่ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นการติดต่อส่ือสารจากผูผ้ลิตท่ีท า
ไปยงัตลาดเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร ชกัจูง ทั้งเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภค เพื่อ
ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือข้ึน  



 

 

การส่งเสริมการตลาดประกอบไปดว้ย การโฆษณา การขายโดยใชบุ้คคล การประชาสัมพนัธ์ และการ
ส่งเสริมการขาย การท าธุรกิจย่อมต้องอาศยัการให้ข่าวสารเพื่อท่ีผูบ้ริโภคได้รู้จกัสินค้า โน้มน้าวจิตใจให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือดว้ยขอ้ความสร้างสรรค ์ตลอดจนการมองหาวิธีส่งสารไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง งาน
ดงักล่าวขา้งตน้นั้นคือการส่งเสริมการตลาด หรือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดนัน่เอง 

3.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์นั้นเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายและไดรั้บการยอมรับว่ามีความส าคญั มีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งในทุก ๆ องคก์รไม่วา่จะองคก์รเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคก์รไม่แสวงหาก าไร ตลอดจนการ
ด าเนินกิจกรรมงานแทบทุกประเภท ลว้นแลว้แต่ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ทั้งส้ิน เพื่อเป็นเคร่ืองมือเผยแพร่เร่ืองราว 
สร้างความรู้ความเขา้ใจ สานความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์รกบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.3.1 ความหมาย หลกัการ และประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 

3.3.1.1 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

การศึกษาความหมายของการประชาสัมพนัธ์นั้นคือส่ิงจ าเป็น การนิยามความหมายจะช่วยให้ผูศึ้กษา
เขา้ใจถึงกรอบทางความคิด พฒันาการ รวมถึงขอบเขตภาระหน้าท่ีของวิชาชีพในมุมมองนกัวิชาการและนัก
ประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บการยอมรับในวิชาชีพน้ี อีกทั้งยงัช่วยลดความสับสน ลดความเขา้ใจท่ีผิดระหว่างการ
ประชาสัมพนัธ์แทจ้ริงกบักิจกรรมการส่ือสารประเภทอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั  

การประชาสัมพนัธ์นั้นถูกพบวา่มีความหมายท่ีหลากหลายถึง 500 ความหมาย การอธิบายความหมายค า
ว่า “การประชาสัมพนัธ์” มีวิธีการหน่ึงคือ อย่างง่ายท่ีสุด เร่ิมต้นท่ีพิจารณาจากความหมายของค าว่า “การ
ประชาสัมพนัธ์” ซ่ึงตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ “Public Relations” เรียกโดยยอ่วา่ PR อนัมีความหมายตรงตวัวา่
ความสัมพนัธ์กบัประชาชน หรือการสร้างความสัมพนัธ์กบัประชาชน ค าวา่ “Public” หมายถึงประชาชนและ 
“Relations” คือความสัมพนัธ์หรือการสร้างความสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มค าท่ีมีความหมายตรงตวั แต่ความหมาย
ดงักล่าวน้ีในความเป็นจริงพบว่าสร้างความสับสนและความเข้าใจผิด จนคนทัว่ไปเข้าใจผิดคิดว่าใคร ๆ ก็
สามารถปฏิบติังานดา้นประชาสัมพนัธ์ไดโ้ดยง่าย ไม่ว่าจะมีองคค์วามรู้ทางดา้นน้ีหรือไม่ก็ตาม หรือแมก้ระทัง่
หยิบยกเอาค าว่าการประชาสัมพนัธ์ไปใช้กนัพร ่ าเพร่ือจนเกิดความสับสนและผิดไปจากความหมายเดิมอนั
แทจ้ริง 

 

 



 

 

3.3.1.2 หลกัการของการประชาสัมพนัธ์ 

หลกัการการประชาสัมพนัธ์ มีดงัน้ี 

1) การประชาสัมพนัธ์คือกระบวนการอนัเก่ียวขอ้งทั้งการสร้างและการด ารงรักษาช่ือเสียงการยอมรับ
สนบัสนุน ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์ารท่ีมีต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ทั้งภายในหรือภายนอกองคก์าร 

2) การประชาสัมพนัธ์คือกระบวนการอนัเกิดจากการวางแผนอยา่งเหมาะสม มีการติดตามผลอยา่งเป็น
ระบบ และประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจนครบถว้น 

3) การประชาสัมพนัธ์คือกระบวนการส่ือสารแบบยุคลวิถีหรือส่ือสารแบบสองทาง ( two-way 
communication) อนัตั้งอยูบ่นพื้นฐานขอ้เท็จจริงความถูกตอ้งความจริงใจความปรารถนาดีความซ่ือสัตย ์รวมถึง
การค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัขององคก์าร สังคมโดยรวม กบักลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

4) การประชาสัมพนัธ์นั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นการรับรู้ ความคิดเห็น 
พฤติกรรมและต่อทศันคติของกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

5) การประชาสัมพนัธ์คือกระบวนการอนัเกิดจากการปฏิบติังานต่อเน่ืองตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ต่ตน้ 
โดยค านึงถึงคุณภาพและคุณธรรมเป็นหลกั ภายใตก้ารบริหารแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

6) การประชาสัมพนัธ์รับบทภาระหน้าท่ีอนัส าคญัในส่วนของการบริหารจดัการองค์การและในการ
สนบัสนุนกิจกรรมเหล่านั้นถือเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์ร 

7) การประชาสัมพนัธ์คือกระบวนการอนัมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม จึงจ าตอ้งจดัให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบ อนัอาจเกิดจากการปฏิบติังานและกิจกรรมระหว่างกลุ่มประชาชนและสังคม ทั้ งน้ีเพื่อป้องกัน
ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค ์

8) การประชาสัมพนัธ์ตั้งอยู่บนประชามติเป็นพื้นฐานส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบพฤติกรรม
ของกลุ่มประชาชนเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินการรับรู้ความคิดเห็น ทศันคติ เพื่อ
รายงานขอ้มูลเหล่าน้ีแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อท่ีขอ้มูลดงักล่าวจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจการวางแผน เพื่อ
ก าหนดวธีิใหม่ทางการประชาสัมพนัธ์ต่อไป 

9) การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีนั้นตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นอนัดบัแรก หากมีปัญหาขดัแยง้
ระหวา่งองคก์รและกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินงานในคร้ังต่อไปอาจจะถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบั
ทุกฝ่าย 



 

 

3.3.1.3 ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 

โดยทัว่ไปแลว้การประชาสัมพนัธ์แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทตามลกัษณะงานกวา้ง ๆ คือ  
1) การประชาสัมพนัธ์ภายใน (Internal Public Relations)  คือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและความ

เขา้ใจกบักลุ่มบุคคลภายในสถาบนั ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีเสมียน พนกังานลูกจา้ง ไปจนกระทัง่นกัการภารโรง 
ให้เกิดมีความกลมเกลียวสามคัคีรักใครกนัในหมู่เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างขวญัและความรักใคร่
ผกูพนัจงรักภกัดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน การประชาสัมพนัธ์ภายในนั้นจึงมีความส าคญัมาก ความสัมพนัธ์อนัดี
ภายในท่ีสร้างข้ึนเอ้ือให้การด าเนินงานการบริการขององค์การสถาบนัเป็นไปอย่างราบร่ืนมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงหากพนกังานลูกจา้งภายในสถาบนันั้นมีความเขา้ใจอยา่ถ่องแทใ้นนโยบายและการด าเนินงานก็ยอ่มเป็น
ก าลงัส าคญัในการสร้างการประชาสัมพนัธ์ภายนอกดว้ยให้ส าเร็จลุล่วงไปไดอี้กดว้ย เคร่ืองมือและส่ือท่ีใช้ใน
การประชาสัมพนัธ์ภายใน มีทั้งการใชก้ารติดต่อส่ือสารดว้ยวาจาแบบซ่ึงหนา้ (Face of Face) หรือใชส่ิ้งพิมพ์
ภายในองคก์าร (House Journal) เขา้มาช่วย เช่นหนงัสือเวยีน จดหมายภายใน วารสารภายใน เป็นตน้ 

2) การประชาสัมพนัธ์ภายนอก (External Public Relations) คือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและความ
เขา้ใจต่อประชาชนภายนอกกลุ่มต่าง ๆ อนัได้แก่ประชาชนทัว่ไป ประชาชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองค์การ
สถาบนั เช่นผูน้ าความคิดเห็น ผูน้ าในทอ้งถ่ิน ลูกคา้ ผูบ้ริโภค รวมถึงชุมชนละแวกใกลเ้คียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่ม
ประชาชนท่ีวา่น้ีมีความรู้ความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือแก่สถาบนัดว้ยดี การท าการประชาสัมพนัธ์ภายนอกนั้น
ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มประชาชนจ านวนมาก จึงอาจใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่า งๆเขา้มาช่วยกระจายเผยแพร่
ข่าวสู่สาธารณชน อนัได้แก่ส่ือมวลชน (Mass Media) เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือสารมวลชนเหล่าน้ีเขา้ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ส าหรับ
องคก์ารสถาบนัต่าง ๆ  

3.3.2 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการประชาสัมพนัธ์ 

ผูท่ี้ศึกษาด้านการประชาสัมพนัธ์นั้น ควรมีความรู้ความเขา้ใจในแบบจ าลองและทฤษฎีพื้นฐานอนั
เก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบติังาน 

 
3.3.2.1 แบบจ าลองการประชาสัมพนัธ์ (models of public relations)  
แบบจ าลองของการประชาสัมพนัธ์น้ี แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการส่ือสาร และคุณค่าเป้าหมายทางการ

ประชาสัมพนัธ์ เม่ือองคก์ารน าเอาไปปฏิบติั โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 



 

 

1) แบบจ าลองตวัแทนเผยแพร่/การเผยแพร่ (press agency/publicity) อธิบายถึงการประชาสัมพนัธ์เชิง
โฆษณาชวนเช่ือ (propagandistic public relations) ซ่ึงใชว้ิธีการท าทุกวิถีทางเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อแสวงหาความ
สนใจจากส่ือมวลชน จดัอยูใ่นแบบจ าลองการส่ือสารทางเดียว  

2) แบบจ าลองประชานิเทศ (public information) เป็นลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเน้นการ
กระจายเผยแพร่ข่าวท่ีถูกตอ้งขององคก์ร แต่ยกเวน้การให้ข่าวเชิงลบ แบบจ าลองน้ีจดัเป็นการส่ือสารแบบทาง
เดียว โดยท่ีผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์นั้นไม่แสวงหาข่าวสารจากประชาชน แต่มุ่งเน้นให้ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์รไปสู่ประชาชน 

3) แบบจ าลองการส่ือสารสองทางท่ีไม่สมดุล เป็นแบบจ าลองท่ีมีการใช้การวิจัยและใช้การ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทาง แต่เป็นรูปแบบท่ีสามารถชักจูงใจประชาชนได้ โดยใช้การวิจยัท่ีให้ข่าวสารแก่
ประชาชนเพื่อให้เกิดการสนบัสนุน โดยไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมขององคก์าร จึงถือเป็นการส่ือสารแบบสอง
ทางอนัไม่มีดุลยภาพ 

4) แบบจ าลองการส่ือสารสองทางท่ีมีดุลยภาพ เป็นแบบจ าลองท่ีองค์กรมุ่งใช้การประชาสัมพนัธ์แบบ
การต่อรองเจรจา การใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาขดัแยง้ ท่ีให้ประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางความคิด ทศันคติและพฤติกรรม ทั้งของทางองคก์รเองและฝ่ังประชาชน 

ปัจจุบนัองค์กรต่าง ๆใช้ลักษณะ 4 แบบจ าลองดงักล่าวขา้งตน้ในการประชาสัมพนัธ์ร่วมกนั โดย
แบบจ าลองขา้งตน้น้ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์  

3.3.3 แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมวทิยากบัการประชาสัมพนัธ์ 

จุดเด่นของศาสตร์ดา้นการประชาสัมพนัธ์นั้นเนน้ท่ีความสัมพนัธ์ขององคก์รกบักลุ่มประชาชน ไม่วา่จะ
เป็นกลุ่มประชาชนภายในหรือกลุ่มประชาชนภายนอกองค์กรหรือทั้ งสองกลุ่ม นักวิชาการด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ไดอ้า้งอิงทฤษฎีทางดา้นประชาสัมพนัธ์เท่าท่ีมี เพื่อท าการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรกับประชาชน พร้อมกันนั้นก็พยายามค้นหาทฤษฎีใหม่ ๆ ข้ึนมา นักวิจัยใช้มากกว่าหน่ึง
แนวความคิด เพื่อการอธิบายแนวความสัมพนัธ์ในองคก์ร  

ธนวดี บุญลือ ได้เรียบเรียงทฤษฎีทางสังคมวิทยากับการประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือหลักการ
ประชาสัมพนัธ์ขั้นสูง ในปี พ.ศ.2542 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 



 

 

 
รูปท่ี 3.3.1 กรอบความคิดการวางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อ 

การท่องเท่ียวแบบ New Normal 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

3.4 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) 

เช้ือซ่ึงก่อโรค: เช้ือไวรัสโคโรนา (CoVs)  คือไวรัสในชนิดอาร์เอ็นเอสายเด่ียว (single stranded RNA 
virus) ใน Family Coronaviridae การพบเช้ือมีรายงานมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1965 โดยเช้ือนั้นสามารถติดไดท้ั้งใน
คนและสัตว ์อาทิเช่น หนู ไก่ ววั ควาย สุนขั แมว กระต่าย และรวมไปถึงสุกร  เช้ือน้ีประกอบดว้ยชนิดยอ่ยหลาย
ชนิด ท าใหเ้กิดการแสดงอาการในระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ (รวมไปถึงโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลนัรุนแรง หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือโรคซาร์ส; SARSCoV) ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร และระบบ
อ่ืน ๆ 



 

 

ระบาดวทิยาของเช้ือไวรัส 

เช้ือไวรัสโคโรนา (CoVs) สามารถคน้พบไดท้ัว่โลก ในเขตอบอุ่น (temperate climates) มกัพบเช้ือ
ในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไมผ้ลิ การติดเช้ือไวรัสส่งผลท าใหเ้กิดอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนไดถึ้ง
ร้อยละ 35 สัดส่วนของโรคไขห้วดัท่ีเกิดจากเช้ืออาจสูงถึงร้อยละ 15 การติดเช้ือพบไดใ้นทุกกลุ่มอาย ุแต่พบมาก
ในเด็ก อาจพบมีการติดซ ้ าได ้เน่ืองจากระดบัภูมิคุม้กนัจะลดลงอยา่งรวดเร็วหลงัการรับเช้ือ การติดเช้ือทางเดิน
หายใจเฉียบพลนัรุนแรง หรือโรคซาร์ส (SARS CoV) พบการระบาดในปี พ.ศ. 2546  เร่ิมจากประเทศจีนและ
แพร่ไปทัว่โลก พบรายงานผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยโรคน้ีทั้งส้ินมากกวา่  8, 000 ราย และเสียชีวติมากกวา่ 750 ราย 

ลกัษณะของโรค  

การติดเช้ือไวรัสโคโรนาในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Coronaviruses) อาจท าใหเ้กิดอาการดงัน้ี 
มีไข ้อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน ้ามูก เจบ็คอ ไอ โดยในทารกท่ีมีอาการรุนแรง อาจมีอาการของปอดอกัเสบ 
(Pneumonia) หรือ หลอดลมฝอยอกัเสบ (Bronchiolitis) ในเด็กโตอาจมีอาการของหอบหืด (Asthma) ส่วนใน
ผูใ้หญ่ อาจพบลกัษณะปอดอกัเสบ (Pneumonia) หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง (Chronicbronchitis) หรือการเป็นซ ้ า
ของอาการโรคหอบหืดได ้และอาจท าใหเ้กิดภาวะรุนแรงไดม้ากในผูสู้งอายหุรือผูท่ี้ภูมิคุม้กนับกพร่อง โดย
พบวา่ไม่แสดงอาการไดใ้นทุกช่วงอาย ุและหากแสดงอาการมกัพบร่วมกบัการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ
อ่ืนๆ เช่น Rhinovirus, Adenovirus หรืออ่ืน ๆ 

การติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง หรือซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome; SAR 
CoV) จะพบมีอาการไข ้ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หรืออาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ ไอ และหอบเหน่ือยอยา่งรวดเร็ว ซ่ึง
อตัราการเสียชีวติจะสูงข้ึนในผูป่้วยสูงอาย ุหรือผูมี้โรคประจ าอยูแ่ลว้ 
 การติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Coronaviruses) มกัพบบ่อยในเด็กแรกเกิด และ
ทารกอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี หรือในผูใ้หญ่ท่ีมีภูมิคุม้กนับกพร่อง โดยพบเช้ือไดแ้มผู้ป่้วยไม่แสดงอาการ และไม่มี
ช่วงเวลาการเกิดโรคท่ีแน่นอน 

 

 

ระยะฟักตัวของโรคและวธีิการแพร่ของโรค 



 

 

โดยเฉล่ีย 2 วนั (อาจนานถึง 3 – 4 วนั) ส าหรับโรคซาร์ส อาจใชเ้วลานานถึง 4 – 7 วนั (อาจนานถึง 10 – 
14 วนั) ซ่ึงวธีิการแพร่กระจายนั้น แพร่กระจายจากการสัมผสั (Contact) กบัสารคดัหลัง่จากทางเดินหายใจ หรือ 
จากฝอยละอองน ้ามูก น ้าลาย (Droplet) จากผูป่้วยท่ีมีเช้ือโดยการ ไอ หรือจาม 

การป้องกนัโรค 

- ออกก าลงักายเป็นประจ า รวมถึงพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 

- รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และครบ 5 หมู่ 

- ไม่คลุกคลีอยูใ่กลก้บัผูป่้วย 

- แนะน าใหผู้ท่ี้ป่วยใส่หนา้กากอนามยั ปิดปากปิดจมูกเวลา ไอ หรือจาม 

- ควรท าความสะอาดมือ ดว้ยน ้าและสบู่ โดยเฉพาะเม่ือสัมผสักบัผูป่้วยโดยตรง ก่อนรับประทานอาหาร 
และหลงัขบัถ่าย 

- ควรเล่ียงการเขา้ไปในพื้นท่ีแออดั หรือสถานท่ีชุมชมท่ีมีคนรวมกนัเป็นจ านวนมาก เพื่อลดความเส่ียง
ในการรับเช้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

ประวตัิความเป็นมา 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว เร่ิมข้ึนโดยพระด าริของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน 
คร้ังเม่ือทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ไดมี้การส่งเร่ืองราวของเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน 
พ.ศ. 2467 โดยมีการจดัตั้ งฝ่ายโฆษณาของการรถไฟข้ึน ท าหน้าท่ีต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมายงัประเทศไทย รวมถึงช่วยโฆษณาประเทศไทย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างประเทศ มี
ส านกังานตั้งอยูท่ี่กรมรถไฟ ณ เชิงสะพานนพวงศ ์ต่อมาไดย้า้ยท่ีท าการมายงัสถานีรถไฟหวัล าโพง เม่ือพระเจา้
บรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ทรงโยกยา้ยไปด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และ
คมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ยา้ยไปอยู่ท่ีกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมด้วย แต่ยงัคงท างาน
ร่วมกบัการรถไฟตามเดิม มีส านกังานตั้งท่ีถนนเจริญกรุง หนา้ไปรษณียก์ลาง 

การส่งเสริมท่องเท่ียวในประเทศไทยน้ีไดเ้ร่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนใน พ.ศ. 2479 เม่ือ กระทรวงเศรษฐกิจ 
เสนอโครงการบ ารุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวตัถุประสงค์
ของโครงการ 3 ประการ คือ งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเท่ียว งานรับรองนกัท่องเท่ียว และงานบ ารุงสถานท่ี
เท่ียวและท่ีพกั โดยไดม้อบงานน้ีให้กรมพาณิชย ์เป็นผูจ้ดัท า เน่ืองดว้ยมีแผนกส่งเสริมพาณิชยแ์ละท่องเท่ียวอยู ่
ไดด้ าเนินการเร่ืองน้ีต่อมาจนเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน และส านกังานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชัว่คราว 

รูปท่ี 2.4.1 วธีิป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 การปฏิบติัตน14วนัและสังเกตอาการ 

ท่ีมา : https://www.pidst.or.th/A215.html. 

รูปท่ี 2.4.2 การปฏิบติัตวั14วนัและสังเกตอาการ 

ท่ีมา : https://www.pidst.or.th/A215.html 

 

https://www.pidst.or.th/A215.html
https://www.pidst.or.th/A215.html


 

 

เม่ือ พ.ศ. 2492 กรมโฆษณาการได้ท าความตกลงกับกระทรวงเศรษฐกิจ หรือในสมยันั้นมีช่ือว่า 
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนยา้ยกิจการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีว่าน้ี จากกระทรวงพาณิชย์และ
คมนาคมมาอยู่กบักรมโฆษณาการ ส านักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานน้ีว่า "ส านักงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว"  ต่อมากรมโฆษณาการไดพ้ิจารณาเห็นวา่กิจการส่งเสริมให้ท่องเท่ียวก าลงัต่ืนตวัในประเทศไทยมาก 
จึงได้จดัตั้งส านักงานส่งเสริมท่องเท่ียวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "ส านักงานท่องเท่ียว" โดยพระราช
กฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2501 เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ไปพกัรักษาตวัอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด 
สหรัฐอเมริกา ไดศึ้กษาเร่ืองท่องเท่ียวดว้ยความสนใจ และไดด้ าริท่ีจะส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ีในประเทศอย่าง
จริงจงั ในปีต่อมาเม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัแบ่งส่วน
ราชการ กรมประชาสัมพนัธ์ พ.ศ. 2502 โดยตดั "ส านักงานท่องเท่ียว" ออก แล้วจดัตั้งข้ึนเป็นองค์การอิสระ 
เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" มีช่ือย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งใน 
พ.ศ. 2502 

องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแต่เดิมนั้นมีหน้าท่ีส่งเสริมท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวไดข้ยายตวัอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว จ าเป็นตอ้งปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีให้มีขอบเขตการปฏิบติังาน
กวา้งขวางยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นการพฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากร และการส่งเสริมเผยแพร่ จึงไดมี้การน าเสนอร่าง
พระราชบญัญติั และ ร่างพระราชบญัญติัจดัระเบียบธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐมีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพฒันาส่งเสริมเผยแพร่และด าเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเร่ิมให้มีการ
พฒันาแหล่งท่ีเท่ียว ตลอดจนคุม้ครองใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย สภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงท าหนา้ท่ี
รัฐสภาในการประชุมคร้ังท่ี 41 วนัศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2522 ไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัทั้ง 2 ฉบบั แลว้
ปรากฏว่า ร่างพระราชบญัญติัจดัระเบียบธุรกิจนั้นไม่ผา่นการพิจารณา ส่วนพระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยไดผ้า่นการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2522 จดัตั้ง "การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" ข้ึน มีช่ือยอ่วา่ "ททท." 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

“ททท. เป็นผูน้ าในการส่งเสริมการท่องเท่ียวใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม (Preferred 
Destination) อยา่งย ัง่ยนื” 

              พนัธกจิ (Mission) 



 

 

 -  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเช่ือมัน่ เพื่อส่ง
มอบคุณค่าของประเทศไทย 

 - สร้างสรรค์สินคา้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใชจ่้ายของผูม้าเท่ียว บูรณาการการขบัเคล่ือนห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ใหพ้ร้อมรองรับผูม้าเท่ียวคุณภาพและกระจายรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 - พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาด บริการขอ้มูลดา้นการตลาดท่ีครบถว้น เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้าเท่ียวและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 - เสริมสร้าง ททท. เป็นองคก์รสมรรถนะสูง (High Performance organization) ดา้นตลาดการท่องเท่ียว
บนพื้นฐานของนวตักรรมและธรรมาภิบาล 

วตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ขยายฐานปริมาณนกัท่องเท่ียวคุณภาพอยา่งสมดุล เพิ่มมูลค่าการใชจ่้ายของผูม้าเท่ียวจากประสบการณ์ 
สร้างความเช่ือมัน่แก่คุณค่าแบรนดป์ระเทศไทย ใหแ้ตกต่างและน่าประทบัใจ และพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รท่ี
มีสมรรถนะสูง 

3.6 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัตลาดน า้ 

3.6.1 ตลาดน า้คลองลดัมะยม  

 ตั้งอยู่ในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพ เปิดทุกวนัเสาร์และอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 09:00-15:00 น. การเดินทางมาได้
หลายทาง หากมาโดยรถยนตส่์วนตวั  วิ่งมาตามถ.บรมราชชนนีมุ่งหนา้ไปทาง ถ. กาญจนาภิเษก เขา้สู่เส้น บาง
แค-บางบวัทอง ไปตามป้ายบางแค เขา้สู่ถนน จรัญสนิทวงศ ์13  ขบัไปสักพกัจะพบซอยเล็ก มีป้ายซอยเขียนว่า
ถนนบางระมาด  จะมีป้ายเขียนวา่ตลาดน ้ าคลองลดัมะยมอยูด่า้นล่าง เล้ียวเขา้มาในซอย ขบัไปประมาณ 1 ก.ม. 
จะเจอตลาดน ้ าดังกล่าว มีท่ีจอดรถเสียค่าบริการ 20 บาท หรือโดยสารทางเรือข้ามฟากท่ีท่าพระจนัทร์ ม.
ธรรมศาสตร์ สายรถไฟ – พระจนัทร์ ข้ึนเรือท่ีท่ารถไฟแลว้เดินออกจากท่าเรือรอรถสองแถวสาย รถไฟ–ปู่ เถร 
ซ่ึงจะสามารถไปถึงตลาดน ้าไดโ้ดยตรง ตลาดท่ีวา่น้ีแบ่งเป็น 2 ฝ่ัง ไม่กวา้งมากนกั   

 ตลาดน ้าคลองลดัมะยมเกิดจากรวมตวัของชาวบา้นชุมชนริมคลองลดัมะยม ให้มีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ี
ผลิตในกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผกั ผลไม ้ขนมคาวหวานท่ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน พ่อคา้แม่คา้เป็นมิตรมากจะ
ร้องเรียกทกัทายเช้ือชวนใหม้าชมสินคา้หรือทานอาหารแบบเป็นกนัเองดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ เน่ืองจากผูข้ายส่วน
ใหญ่เป็นชาวบา้นหรือลูกหลานมาขายของในวนัหยดุหลงัจากท างานหลกัในวนัธรรมดา  



 

 

        

 รูปท่ี 3.6.1.1 ตลาดน ้าคลองลดัมะยม กรุงเทพ       รูปท่ี  3.6.1.2 ตลาดน ้าคลองลดัมะยม กรุงเทพ 
  ท่ีมา : https://www.paiduaykan.com/travel/.       ท่ีมา : https://www.paiduaykan.com/travel/. 

3.6.2 ตลาดน า้ตลิง่ชัน 

ตลาดน ้ าตล่ิงชนั เป็นตลาดน ้ าริมคลองชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่
บริเวณหน้าส านกังานเขตตล่ิงชนั เปิดด าเนินการในวนัเสาร์และอาทิตย ์เวลา 07.00-17.00 น. มีสินคา้ขา้วของ
มากมายจดัจ าหน่าย โดยช่วงแรกของทางเขา้มีไมด้อกไมป้ระดบัจ าหน่าย ต่อมาจะเป็นร้านขายขนมไทยและ
อาหารและของฝาก ภายในนั้นไดมี้การจดัท าเรือนแพลอยน ้ า ให้ผูม้าเท่ียวไดเ้ลือกซ้ืออาหารจากพ่อคา้แม่คา้ท่ี
ขายบนเรือมานัง่รับประทานบนแพ และมีบริการเรือน าเท่ียวพาไปยงัสถานท่ีใกลเ้คียง เช่น วดัปากน ้ าภาษีเจริญ 
โดยซ้ือตัว๋ไดบ้นฝ่ัง   

ตลาดน ้าแบ่งเป็น 2 ฝ่ัง สร้างแบบเรียบง่ายไม่กวา้งมากนกั เพราะเป็นตลาดท่ีเกิดจากรวมตวัของชาวบา้น
ชุมชนริมคลอง ให้ชุมชนไดมี้แหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตจากชุมชน ไม่วา่จะเป็นผกั ผลไม ้ขนมคาวหวานท่ีสืบ
ทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน ส่ิงแรกเม่ือมาถึงตลาดท่ีเราสามารถสัมผสัไดน้ัน่คือ ความเป็นมิตรของพ่อคา้แม่คา้ 
ซ่ึงร้องเรียกทกัทายเชิญชวนให้เขา้ไปชมสินคา้หรือทานอาหารแบบเป็นกนัเองดว้ยใบหน้าท่ียิม้แยม้ เน่ืองจาก
พอ่คา้แม่คา้ส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นหรือลูกหลานมาขายสินคา้ในวนัหยดุหลงัจากท างานหลกัในวนัธรรมดา 

  

รูปท่ี  3.6.2.1 ตลาดน ้าตล่ิงชนั   รูปท่ี  3.6.2.2 ตลาดน ้าตล่ิงชนั 
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     ท่ีมา : https://www.paiduaykan.com/travel/.            ท่ีมา : https://www.paiduaykan.com/travel/. 

3.6.3 ตลาดน า้วดัสะพาน 

ตลาดน ้ าวดัสะพาน อยูภ่ายในพื้นท่ีวดัสะพาน ริมคลองบางกอกน้อย ถนนปากน ้ า-กระโจมทอง แขวง
บางพรม เขตตล่ิงชนั วดัสะพานท่ีวา่น้ีวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เกิดจากการคน้พบพระพุทธรูปหินทราย 
และพระพุทธรูป 3 องค ์คือ หลวงพอ่โต หลวงพอ่กลาง และหลวงพอ่ด า ตลาดน ้าริมคลองอยูภ่ายในวดัสะพานท่ี
สภาพกลางเก่ากลางใหม่ ใหค้วามรู้สึกท่ีผอ่นคลายและสบายใจเม่ือไปเยอืน คงเป็นเพราะวดัตั้งอยูม่านานพอควร
จนร่องรอยแห่งกาลเวลาสร้างความสวยงามร่มเยน็ ล าคลองหนา้วดันั้นค่อนขา้งเป็นธรรมชาติ ลอ้มรอบไปดว้ย
บา้นเรือนของชาวบา้นซ่ึงไม่ใช่บา้นแบบทรงสมยัใหม่  เหนือล าคลองมีตน้ไมเ้ป็นทิวตน้มะพร้าวสูงเด่น พล้ิว
ไหวตามลมแรง 

หากมาถูกวนั ตน้ชมพูพนัธ์ุทิพยท่ี์ออกดอกสีชมพูจะร่วงหล่นสู่พื้นไม่ขาดสาย ตลาดน ้ าวดัสะพานมี
ส่วนของล าคลองท่ีลึกเขา้มาถึงตวัวดั ในวนัท่ีมีตลาดน ้ า ส่วนน้ีจะมีแม่คา้แล่นเรือมาจอดรอขาย  และคาดวา่คง
เป็นท่ีท่ีเรือสามารถเข้ามารับพระไปตามกิจนิมนต์ได้  ตลาดน ้ ามีของจ าหน่ายทั้ งอาหารคาวและหวาน 
หลากหลายชนิดให้เลือกชิม พร้อมทั้งผกัและผลไมส้ดจากชาวสวน เปิดบริการทุกวนัเสาร์และอาทิตย ์และ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เวลา 09.00-06.00 น. หากตอ้งการสอบถามขอ้มูล โทร. 086 035 0424 ในส่วนของการ
เดินทาง ใหม้าจากถนนบรมราชชนนี (ฝ่ังขาออก) เล้ียวซ้ายเขา้ถนนราชพฤกษ ์ตรงมาเขา้ถนน ปากน ้ า-กระโจม
ทอง 1 กิโลเมตร จะถึงวดัสะพาน หรือข้ึนรถโดยสารสองแถวจากซอย จรัญสนิทวงศ ์35 

         

    รูปท่ี  3.6.3.1 ตลาดน ้าตล่ิงชนั              รูปท่ี  3.6.3.2 ตลาดน ้าตล่ิงชนั 

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

3.6.4 ตลาดน า้คลองบางหลวง 

ตลาดน ้ าคลองบางหลวงคือตลาดทอ้งถ่ินริมคลองบางกอกใหญ่ เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมยักรุงศรี
อยุธยา ตั้งอยูท่ี่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภายในตลาดน ้ ามีชุมชน อาคารไมเ้ก่าแก่สูง 2 ชั้นเรียงรายตลอด

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


 

 

ริมฝ่ังคลอง มีร้านคา้ขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านตดัผม นิทรรศการชุมชนท่ีรวบรวมของเก่าต่าง ๆ ไวห้ลาย
ชนิด รอบ ๆ ตลาดน ้ายงัประกอบดว้ยวดัก าแพง (บางจาก) ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่คู่ชุมชนมาอยา่งยาวนาน ภายในตลาด
น ้ ายงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจทั้งบา้นศิลปิน อนัเป็นบา้นเก่าของตระกูลช่างทองเก่าแก่ "ตระกูลรักส ารวจ"  ซ่ึงปัจจุบนั
ไดรั้บปรับปรุงกลายเป็นสถานท่ีแสดงงานศิลป์ เป็นท่ีรวมตวัของกลุ่มศิลปินท่ีรักงานศิลปะ เป็นอาคารท่ีสร้าง
ล้อมรอบเจดีย์เก่า สันนิษฐานว่าเป็นหน่ึงในส่ีของเจดีย์ท่ีมีไว้ก าหนดเขตพื้นท่ีเก่าของว ัดก าแพง และ
นอกเหนือจากน้ียงัมีการเปิดแสดงหุ่นละครเล็กให้รับชมฟรี ซ่ึงปัจจุบนัตลาดน ้ าคลองบางหลวงจดัเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวริมคลองแห่งหน่ึงในเขตภาษีเจริญ เช่นเดียวกนักบัตลาดน ้ าวดันิมมานรดี ตลาดแห่งน้ีไดรั้บ
ความสนใจ ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ โดยยงัเป็นเส้นทางผา่นของเรือหางยาวและเป็นเส้นทางป่ันจกัรยาน 
ตลาดน ้าแห่งน้ีเป็นตลาดกลางวนั เปิดในเวลา 9 โมงเชา้ถึง 6 โมงเยน็ 

           

     รูปท่ี  3.6.4.1 ตลาดน ้าคลองบางหลวง                            รูปท่ี  3.6.4.2 ตลาดน ้าคลองบางหลวง 

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

3.6.5 ตลาดน า้บางน า้ผึง้  

เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีจัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวของต าบลบางน ้ าผึ้ ง อ าเภอพระประแดง จังหวดั
สมุทรปราการ นัน่คือตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง มีข้ึนดว้ยความร่วมมือของชาวบา้น ร่วมกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน และ อบต.บาง
น ้ าผึ้ง มีข้ึนเพื่อสนับสนุนให้ชาวบา้น มีรายได้จากการน าผลผลิตในทอ้งถ่ินมาจ าหน่าย และเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดการสร้างงานภายในชุมชน ส่งผลท าให้ชุมชนมีความแข็งแกร่ง
มากข้ึน ภายในตลาดจดัเป็นซุ้ม มีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีของตน้ไม ้ขายทั้งไมด้อก ไม้
ประดบั กระถางตน้ไม ้อุปกรณ์ท าสวนต่าง ๆ ส่วนพื้นท่ีดา้นในเป็นร้านคา้ท่ีเรียงสองฝ่ังทางเดินตลอดทาง มีทั้ง
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อาหารคาวและหวานใหเ้ลือกซ้ือ มีขนมไทยโบราณ น ้าพริก ผกัสด ผลไม ้ผกัปลอดสารพิษ อาหารทานเล่น รวม
ไปถึงสินคา้ขา้งของเคร่ืองใช้อย่าง เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั และมีส่วนของร้านอาหาร เผื่อคนท่ีตอ้งการนัง่ทาน 
อาหารในตลาดมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นก๋วยเต๋ียว  อาหารส่วนมากเน้นซ้ือกลบับา้น พื้นท่ีบริเวณกลางตลาด มี
บา้นเรือนไทย ช่ือว่า เรือนนมสด เป็นร้านขายกาแฟกบัอาหารทานเล่นอย่างจ าพวกเม่ียงค า ให้ได้ไปสัมผสั
บรรยากาศความเป็นไทย หามุมถ่ายภาพ หากเดินซ้ือของก็มานั่งพกัเหน่ือยตรงจุดน้ีได้  พื้นท่ีนั้นค่อนข้าง
กวา้งขวางและมีท่ีนัง่หลายจุด  เดินมาจนสุดตลาดจะมาบรรจบกบัเส้นทางท่ีเดินเขา้มาทีแรก มีร้านอาหารร้าน
กาแฟบรรยากาศแบบไทย ๆ อยูด่า้นหนา้อีกหน่ึงร้าน   

ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จดัเป็นตลาดชุมชนใกลต้วัเมืองท่ีมีจ าหน่ายสินคา้ในราคาไม่แพง ของท่ีน ามาขายใน
ตลาดอาจมีไม่หลากหลายมาก แต่เช่ือว่าได้ของติดไมติ้ดมือกลบับา้นอย่างแน่นอน   ตลาดเปิดให้บริการทุก
วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

 

รูปท่ี  3.6.5.1 ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง  
ท่ีมา : https://www.paiduaykan.com/travel/. 
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รูปท่ี  3.6.5.2 ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 
ท่ีมา : https://www.paiduaykan.com/travel/. 

 

 
รูปท่ี  3.6.5.3 ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 

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

3.6.6 ตลาดน า้คลองสนามไชย 

ตลาดน ้ าแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อยูติ่ดกบัคลองสนามไชย บนพื้นท่ีกวา่ 15,000 ตาราง
เมตร ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าก่อนขา้มคลอง เป็นตลาดน ้ าท่ีออกแบบตามวิถีชีวิตชาวไทยริมน ้ า ทั้งตลาดตกแต่งด้วย
หลงัคามุงจาก ร้านต่าง ๆ นั้นประกอบข้ึนดว้ยไมไ้ผ ่มีโต๊ะ มีแคร่ไมไ้ผ่ให้ลูกคา้นัง่รับประทานอาหารริมน ้ าได ้
เหล่าแม่คา้แต่งกายดว้ยชุดไทยคอกระเช้า ชุดม่อฮ่อม ตามแต่ละเทศกาล ตลาดน ้ าน้ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ใช้
เวลาเพียงไม่ถึงชัว่โมงก็เดินทางถึง 

ตลาดน ้ าคลองสนามไชยตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นตลาดไทยยอ้นยุคท่ีมีสถานท่ีกวา้งขวาง มี
อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ให้กินและเท่ียว นัง่เล่นบนแพ เม่ืออ่ิมแลว้สามารถไปลงล่องเรือไหวศ้าลเก่าพ่อพนั
ทา้ยนรสิงห์อนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดัสมุทรสาคร ตลาดเปิดใหบ้ริการทุกวนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. 

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


 

 

  
                 รูปท่ี 3.6.6.1 ตลาดน ้าคลองสนามไชย    รูปท่ี 3.6.6.2 ตลาดน ้าคลองสนามไชย 

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

3.6.7 ตลาดน า้วดัดอนหวาย 

ตลาดน ้ าดอนหวาย ตั้งอยู่ในต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เป็นตลาดท่ียงัคง
สภาพตลาดเก่าจากในอดีตตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 6 ลกัษณะตวัอาคารในตลาดนั้นเป็นอาคารไมเ้ก่าท่ีอยูติ่ดริมแม่
น ้าท่าจีน  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับการจบัจ่ายซ้ือของฝากจ าพวกสินคา้ทอ้งถ่ิน อาหาร เคร่ืองด่ืม บรรยากาศ
โดยรอบร่มร่ืนเหมาะกบัการท่องเท่ียวทางน ้ า  มีตั้งร้านคา้ขายของ มีเรือขายของมากมาย อยูท่ ั้งบริเวณสองฟาก 
ตลาดดอนหวายมีของกินมากมายใหต่ื้นตาต่ืนใจ ทั้งอาหารคาวและหวาน นอกจากจะมีตวัเลือกเยอะแลว้ยงัอร่อย 
และยงัเป็นอาหารพื้นบา้นมาแต่ดั้งเดิมอีกดว้ย  สินคา้ท่ีขายก็มีตั้งแต่อาหารคาว ขนม ผลไม ้ผกัสด ตน้ไม ้เคร่ือง
จกัสาน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อาหารคาว ก็ไดแ้ก่ ปลาตะเพียน 6 รส น ้ าพริกต่าง ๆ       ห่อหมก ปลาช่อนเผา
เกลือ เป็ดพะโล ้กุนเชียงหมู ปลาสลิดตากแห้ง ปลาทูสามรส ขนมท่ีข้ึนช่ือก็มีหลายอยา่ง เช่น สาล่ีทิพย ์โมจิ ปุย
ฝ้าย ขนมตาล ขนมตะโก ้ขนมเบ้ือง ขนมฝักบวัโบราณ ลูกชุบ ทองมว้นสด ขา้วเหนียวแกว้ ขนมเป๊ียะเฮงก่ี  บ๊ะ
จ่าง และนอกจากน้ียงัมีผกัผลไมท่ี้มาจากสวนชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินให้เลือกซ้ือ บรรยากาศของตลาดมีความ
ยอ้นยุคของร้านคา้ท่ีตั้งเรียงรายอยูต่ามแพและเรือนริมน ้ า พออ่ิมทอ้งแลว้สามารถไปนัง่เรือล่องแม่น ้ าท่าจีน ชม
วิวสองฟากฝ่ังพร้อมกบัสัมผสัวิถีชีวิตชาวบา้นริมน ้ า มีบา้นทรงไทยหลายแบบให้ไดเ้ห็น บางหลงัเป็นส่ิงปลูก
สร้างท าดว้ยไมเ้ก่าตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั มาเยือนตลาดดอนหวาย เปิดท าการทุกวนั 
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. 

https://www.paiduaykan.com/travel/ตลาดบางน้ำผึ้ง
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        รูปท่ี 3.6.7.1 ตลาดน ้าวดัดอนหวาย 

ท่ีมา : http://www.xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com/archives/25152 

 

รูปท่ี 3.6.7.2 ตลาดน ้าวดัดอนหวาย 
ท่ีมา : http://www.xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com/archives/25152 

 

http://www.ทําเลขายของ.com/archives/25152
http://www.ทําเลขายของ.com/archives/25152


 

 

 

รูปท่ี 3.6.7.3 ตลาดน ้าวดัดอนหวาย 
ท่ีมา : http://www.xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com/archives/25152 

3.6.8 ตลาดน า้ล าพญา 

ตลาดน ้าล าพญา ตั้งอยูท่ี่  ต  าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เปิดเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา17.00 น. บริเวณในวดัล าพญา เดิมนั้นค าว่า ล าพญา เป็นช่ือของ
หมู่บา้นในสมยัท่ียงัเป็นอ าเภอบางปลา มณฑลนครชยัศรี มีประวติัเล่าไวว้า่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 นั้น พระยากรมท่า 
ไดท้  าการขุดคลองบริเวณทา้ยตลาดในปัจจุบนัเพื่อให้ชาวบา้นมีอาชีพเกษตรกรรมเขา้มาจบัจองท่ีนา แถวน้ีจึงมี
ชาวบา้นแบ่งเป็นสองกลุ่ม นัน่คือ ชาวมอญ ท่ีอพยพมาจากสามโคกในปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 มีบา้นเรือนตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ า ประกอบอาชีพการเกษตร และอีกฝ่ังคือชาวจีนซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยู่ทางฝ่ังตะวนัออก
ของแม่น ้า ท าอาชีพคา้ขาย ล าพญาจึงเป็นตลาดท่ีอยูคู่่ชุมชนแห่งน้ีมานานนบั 100 ปี ต่อมาจึงริเร่ิมสร้างเป็นตลาด
น ้ า โดยเกิดจากความร่วมมือของสภาวฒันธรรมต าบล       ล าพญา วดัล าพญา และชาวบา้นต าบลล าพญา เพื่อ
ส่งเสริมให้ชาวบา้นในทอ้งถ่ินไดมี้อาชีพไดมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน และยงัจดัตั้งให้เป็นแหล่งชุมนุมสินคา้เกษตรกรรม 
หตัถกรรม สินคา้พื้นเมือง และอาหารราคาถูก พร้อมส าหรับตอ้นรับนกัท่องเท่ียว  

เม่ือเขา้มาถึงตลาดน ้ าวดัล าพญา จะไดส้ัมผสับรรยากาศท่ีคึกคกัเป็นกนัเองของพ่อคา้แม่คา้จ  านวนมาก 
ตลาดตั้งอยูบ่ริเวณริมเข่ือนชายแม่น ้ า มีของกินมากมายให้เลือกทั้งของคาวและของหวาน เช่น ปลาเผา ทอดมนั 

http://www.ทําเลขายของ.com/archives/25152


 

 

กุง้เผา ของหวานมีทั้งไอศกรีมกะทิ ขนมเบ้ือง เป็นตลาดท่ีมีอาหารให้เลือกกินมากมาย และยงัมีบริการล่องเรือ
น าเท่ียวชมล าน ้านครชยัศรี หากตอ้งการนัง่เรือเล่นรับลมสามารถซ้ือตัว๋ลงเรือได ้

การเดินทางไปตลาดน ้าล าพญา จากถนนสายป่ินเกลา้-นครชยัศรี มุ่งหนา้สู่จงัหวดันครปฐม เม่ือถึงพุทธ
มณฑลสาย 4 บริเวณสะพานลอยเขา้ทางศาลายา ให้เล้ียวขวาข้ึนสะพาน และขบัตรงไปผา่นมหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา แลว้จึงเล้ียวซา้ยผา่นท่ีวา่การอ าเภอพุทธมณฑล เม่ือถึงสถานีต ารวจพุทธมณฑลแลว้ให้เล้ียวขวา ขบัตรง
ไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตร ก็จะพบวดัล าพญา อยูท่างซา้ยมือ 

 
รูปท่ี 3.6.8.1 ตลาดน ้าล าพญา 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9590000071864 

 
รูปท่ี 3.6.8.2 ตลาดน ้าล าพญา 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9590000071864 

https://mgronline.com/travel/detail/9590000071864
https://mgronline.com/travel/detail/9590000071864


 

 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงาน 

 

การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New Normal (Public 
Relations For New normal Tourism) โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัท าป้ายเพื่อ ประชาสัมพนัธ์การให้ขอ้มูล
นกัท่องเท่ียวเป็นแนวทางช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   โคโรนาและให้ความรู้เร่ืองวิถีชีวิตใหม่ท่ีท าให้
อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปลอดภยัและเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียวกระตุน้การท่องเท่ียวภายในชุมชนอนั
น ามาซ่ึงการกระจายรายได้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยและยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในฐานะองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศ 

          ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New Normal โดยการน าขอ้มูลตลาดน ้ าจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
มีวธีิการด าเนินการท าโครงงาน ดงัน้ี      

  4.1 การหาข้อมูล 

 คน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการส ารวจสถานท่ีของตลาดน ้าจากเวบ็ไซต ์

 
รูปท่ี 4.1.1 ขอ้มูลสถานท่ีของตลาดน ้า 

ท่ีมา : https://travel.trueid.net/detail/mDrV1EzLwx5 

 

https://travel.trueid.net/detail/mDrV1EzLwx5


 

 

4.2 การสร้างงานออกแบบ 
 การสร้างงานออกแบบโดยใช ้Canva เป็นการสร้างงานออกแบบออนไลน์ท่ีเปิดใหใ้ชฟ้รี 

 
รูปท่ี 4.2.1 หนา้จอของโปรแกรม Canva 

ท่ีมา : https://www.canva.com/ 

 
รูปท่ี 4.2.2 การออกแบบป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

https://www.canva.com/


 

 

 
รูปท่ี 4.2.3 การออกแบบป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
รูปท่ี 4.2.4 การออกแบบป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 



 

 

 
รูปท่ี 4.2.5 การออกแบบป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 

 



 

 

 
รูปท่ี 4.2.6 การออกแบบป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 

 

 

 



 

 

 
รูปท่ี 4.2.7 การออกแบบป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 

 



 

 

4.3 การประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วแบบ New Normal  

  โดยการน าป้ายไวนิลไปติดท่ีตลาดน ้า 

 
รูปท่ี 4.3.1 ตลาดน ้าคลองบางหลวง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
รูปท่ี 4.3.2 ตลาดน ้าวดัสะพาน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 



 

 

 
รูปท่ี 4.3.3 ตลาดน ้าตล่ิงชนั 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
รูปท่ี 4.3.4 ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 



 

 

 
รูปท่ี 4.3.5 ตลาดน ้าดอนหวาย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
รูปท่ี 4.3.6 ตลาดน ้าล าพญา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 



 

 

 
รูปท่ี 4.3.7 ตลาดน ้าคลองลดัมะยม 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
รูปท่ี 4.3.8 ตลาดน ้าคลองสนามไชย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 



 

 

4.4 แบบสอบถามการประเมินผลความพงึพอใจของแผ่นป้ายไวนิลผ่าน Google forms 

 

รูปท่ี 4.4.1 ตอนท่ี1ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 



 

 

 
รูปท่ี 4.4.2 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
รูปท่ี 4.4.3 ตอนท่ี2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อป้ายไวนิล 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 



 

 

4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซ่ึงเป็นขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณ โดย
รายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อแผน่ป้ายไวนิล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามออนไลน์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

               ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะค าถามปลายปิดซ่ึงแบบสอบถามลกัษณะค าถามปลายปิดใชค้  าถาม
ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ 

               ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ความพึงพอใจโดยใชว้ิธี
ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วน โดยเลือกใชสู้ตรค านวณของทาโร ยามาเน (Taro yamane, 1970)
โดยมี สเกล 5 ระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

มากท่ีสุด      เท่ากบั     5    คะแนน                                      

มาก              เท่ากบั     4    คะแนน                                    

ปานกลาง     เท่ากบั     3    คะแนน                                  

นอ้ย             เท่ากบั     2     คะแนน                                   

นอ้ยท่ีสุด     เท่ากบั     1     คะแนน 

กลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ประชากรหรือบุคคลท่ีเขา้มาท่องเท่ียวตลาดน ้าทั้ง 8 แห่ง โดยท าการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

1) การสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 

 

 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล                                                                                                                   



 

 

4.6.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณ                                                                                          1) 
ค่าเฉล่ีย (Mean or Average)           

เป็นค่าท่ีค  านวณไดจ้ากการหาผลรวมของค่าขอ้มูลทุกจ านวน ท่ีเก็บรวบรวมไดแ้ลว้หารดว้ยจ านวน
ขอ้มูลทั้งหมด ดงัสูตรต่อไปน้ี 

�̅� =
𝑥1 +  𝑥2 +  𝑥3+ . . . + 𝑥𝑛

n
 

�̅�   คือ  ค่าเฉล่ีย 

𝑋1  คือ  ค่าของขอ้มูลตวัท่ี  

𝑛  คือ  จ  านวนขอ้มูลทั้งหมดท่ีมี 

4.6.2 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ 

           บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแกว้ (2535) มาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5, 4, 3, 2, 1, ส าหรับค าตอบ 
Positive Scale มากท่ีสุด,มาก,ปานกลาง,นอ้ย,นอ้งท่ีสุด ตามล าดบั เกณฑส์รุประดบั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.6.2.1 ตารางแสดงความหมายของค่าเฉล่ีย 

ค่าเฉลีย่ สรุประดับ 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอ้ย 

1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสุด 

                     

    

 

4.7 ตารางและสรุปผล 



 

 

             คณะผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลวเิคราะห์ค่าทางสถิติตาม
วตัถุประสงคข์องโครงงาน เพื่อวดัความพึงพอใจ และน าเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบการอธิบายโดยแบ่งผล
การวเิคราะห์ ออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี                                                     

              4.7.1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม                              

              4.7.2 ข้อมูลคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจต่อป้ายไวนิล 

4.7.1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.7.1.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 48 48.00 

หญิง 52 52.00 

รวม 100 100.0 

 

  จากตารางท่ี 4.7.1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.00 

ตารางท่ี 4.7.1.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

15-20 14 14.00 

21-25 72 72.00 

26ปีข้ึนไป 14 14.00 

รวม 100 100.0 

จากตารางท่ี 4.7.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ15-20 คิดเป็นร้อยละ 72.00 อาย ุ
21-25 คิดเป็นร้อยละ 14.00 และอาย ุ26ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 14.00 



 

 

ตารางท่ี 4.7.1.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 83 83.00 

สมรส 16 16.00 

หมา้ย/หยา่ร้าง 1 1.00 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.7.1.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 83.00 
สมรส คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ หมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2 ขอ้มูลคะแนนเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่อป้ายไวนิล 

ตารางท่ี 4.7.1.4 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของบุคคลทัว่ไป 



 

 

ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

�̅� แปรผล 

1. การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New normal ผา่น
ป้ายไวนิลคิดวา่มีประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียวและตลาดน ้า
มากนอ้ยเพียงใด 

2. การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New normal ผา่น
ป้ายไวนิลสามารรถช่วยใหน้กัท่องเท่ียวป้องกนัตวัในยคุ
โควดิดีข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

3. หนา้ตาของ การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว New 
normal ป้ายไวนิลดูเขา้ใจง่ายและเน้ือหาอธิบายชดัเจน
มากนอ้ยเพียงใด 

4. การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New normal ผา่น
ป้ายไวนิล มีขนาดท่ีเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

5. การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New normal ผา่น
ป้ายไวนิล ท าใหคุ้ณสนใจมากนอ้ยเพียงใด 

4.34 มาก 

4.05 มาก 

4.17 มาก 

4.09 มาก 

4.09 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.14            มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7.1.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว New 

normal ผา่นป้ายไวนิล โดยรวมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14 หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเด็น โดยล าดบัหน่ึงคือเร่ืองของป้ายไวนิลมีประโยชน์ต่อ

นกัท่องเท่ียวและตลาดน ้ามากนอ้ยเพียงใดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.34 ล าดบัสองคือเร่ืองป้ายไวนิลดูเขา้ใจง่ายและเน้ือหา

อธิบายชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 และล าดบัสามคือเร่ืองขนาดป้ายมีความเหมาะสมมากนอ้ย

เพียงใดและป้ายไวนิลท าใหคุ้ณสนใจมากนอ้งเพียงใด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 เท่ากนั 



 

 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การจดัท าโครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New Normal (Public 
Relations for New Normal Tourism) ดว้ยการรณรงคผ์า่นป้ายไวนิลและน าป้ายไปติดตามตลาดน ้ าต่าง ๆ เพื่อ
เป็นแนวทางช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การให้
ความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบ New Normal การเพิ่มความปลอดภยัในกิจกรรมการท่องเท่ียวให้กับ
นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการในชุมชน สร้างความเช่ือมัน่ให้นกัท่องเท่ียว และไดส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถสรุปผลการด าเนินงานโครงงานและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

การปฏิบติัสหกิจศึกษาภายใตก้ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบนัว่า
การท่องเท่ียวในปัจจุบนัเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ท าให้ทัว่โลกเกิดผลกระทบ 
รวมทั้งประเทศไทย การท่องเท่ียวในประเทศไทยประสบปัญหาการชะลอตวัและรายไดท้างเศรษฐกิจลดนอ้ยลง 
แต่ทั้งน้ีทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีแนวทางในการรณรงคก์ารท่องเท่ียวให้ห่างไกลจากเช้ือไวรัสโคโร
นาโดยมีการจดัท าแผน่ป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์การใชชี้วิตวิถีใหม่แบบ  New Normal โดยมีขอบเขต คือ ตลาด
น ้ าภายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม ตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าวดัสะพาน 
ตลาดน ้าคลองบางหลวง ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง ตลาดน ้าคลองสนามไชย ตลาดน ้าวดัดอนหวาย และตลาดน ้าล าพญา  

หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการท าโครงงานจดัท าแผ่นป้ายไวนิลการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New 
Normal นกัท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้ าส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจกบัการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New 
Normal ดว้ยการรณรงคผ์่านป้ายไวนิล นกัท่องเท่ียวเขา้ใจและตระหนกัถึงความน่ากลวัของเช้ือไวรัสโคโรนา 
มองเห็นถึงประโยชน์ของการประชาสัมพนัธ์ดงักล่าว และยงัไดรั้บทราบวธีิป้องกนัรวมถึงการรับมือให้ห่างไกล
จากเช้ือไวรัสดงักล่าว  กล่าวโดยสรุป นกัท่องเท่ียวไดรั้บการสร้างความเช่ือมัน่ในการท่องเท่ียวประเทศไทย
อยา่งปลอดภยั มีการปรับตวัและสามารถน าความรู้เร่ือง               New Normal ไปเผยแพร่ต่อได ้จึงจะส่งผลให้
กิจกรรมการท่องเท่ียวรวมถึงเศรษฐกิจประเทศไทยในภาพรวมไดรั้บการฟ้ืนฟูและด าเนินต่อไปได ้นอกจากน้ี 
ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  

 



 

 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 พบขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ทั้งงบประมาณในการท าป้ายไวนิลและงบประมาณในการ
เดินทางไปลงพื้นท่ีตลาดน ้า 

5.1.2.2 การออกแบบป้ายไวนิลค่อนขา้งยาก เน่ืองจากมีจ านวนหลายรูปแบบและคณะผูจ้ดัท า
ออกแบบดว้ยตนเอง จึงตอ้งเร่ิมตน้เรียนรู้ทกัษะดา้นการออกแบบเองทั้งหมด 

5.1.2.3 การท่องเท่ียวมีรายละเอียดจ านวนมากและขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ จึงตอ้ง
ศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลใหร้อบคอบ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ นักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นในการด าเนินการแก้ไข
ต่อไป 

5.1.3.1 ศึกษาเพิ่มเติมอยา่งละเอียดและถูกตอ้งเก่ียวกบัองคก์ร เพื่อท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 

5.1.3.2 มีการประชุมและวางแผนงานให้ชัดเจน และรับผิดชอบงานอย่างเต็มท่ี เพื่อช่วยลด
ขอ้ผดิพลาดในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 ได้เรียนรู้ถึงการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพิ่มทกัษะการส่ือสาร การ
ท างานร่วมกนัในระดบัองคก์ร และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

5.2.1.2 ไดศึ้กษาส ารวจเส้นทางนอกสถานท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ชุมชนดั้งเดิมของตลาดน ้ าทั้ง 8 
แห่ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท าโครงงานและสามารถน ามาศึกษาต่อยอดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมได ้

5.2.1.3 ได้น าทฤษฎีเก่ียวกับสหกิจศึกษา รวมถึงทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเท่ียวและการ
ประชาสัมพนัธ์ มาประยุกต์ใชจ้ริง เป็นการน าความรู้ดา้นทฤษฎีมาบูรณาการและลงพื้นท่ีเพื่อ
ปฏิบติัจริง 

5.2.1.4 ไดศึ้กษาองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบั New Normal และวิกฤตไวรัสโคโรนา ซ่ึงเป็นองค์
ความรู้ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมความรู้รอบตวัหลายแขนง  ท าใหส้ามารถติดตามสถานการณ์
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งเท่าทนั  



 

 

5.2.1.5 ได้น าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและในชีวติประจ าวนัสืบต่อไป 

5.2.1.6 ไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงปัญหาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา การท างานร่วมกนั และ
การประสานงานในระดบัองคก์ร เพื่อน าขอ้จ ากดัและขอ้ผดิพลาดมาแกไ้ขในการศึกษาและการ
ท างานสืบต่อไป 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 

5.2.2.1 เน่ืองจากงบประมาณท่ีใชใ้นการปฏิบติัโครงงานมีจ ากดั คณะผูจ้ดัท าจึงพบปัญหาดา้น
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาอุปกรณ์ จดัท าป้ายไวนิล และค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน 

5.2.2.2 พบปัญหาเก่ียวกบัการลงพื้นท่ีตลาดน ้ า ท าให้คณะผูจ้ดัท าตอ้งวางแผนงานใหม่และ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาดา้นเวลาท าการของตลาด ในตลาดน ้ าทั้ง 8 แห่ง มีตลาด
น ้ าจ  านวน 6 แห่งท่ีเปิดท าการเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ส่วนอีก 2 แห่ง
เปิดท าการทุกวนั 

5.2.2.3 พบปัญหาด้านความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดน ้ า ขอ้มูลทฤษฎี และขอ้มูลเก่ียวกบัการวิถีปฏิบติัแบบ 
New Normal ซ่ึงมีรายละเอียดจ านวนมากและบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ จึงตอ้งศึกษา
และตรวจสอบขอ้มูลใหร้อบคอบ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

คณะผูจ้ดัท าโครงงานควรมีการประชุมและวางแผนงานเพิ่มข้ึน เพื่อกระจายงานให้สมาชิกทุกคน
รับผดิชอบอยา่งเท่า ๆ กนั เพื่อใหง้านออกมาสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัควรท าการศึกษาและวิจยั
จากกลุ่มตวัอย่างมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งทางด้านภูมิภาค เช้ือชาติ และวฒันธรรม เพื่อท่ีจะได้ทราบถึง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวจากทั้งในและนอกประเทศ 
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บทคดัย่อ 

 การจดัท าโครงงาน “การประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวแบบ New Normal” มีวตัถุประสงค์
เพ่ือประชาสัมพนัธ์แนวทางการลดการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนาและให้ความรู้เร่ือง New 
Normal ผา่นแผน่ป้ายไวนิล แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
ท่องเท่ียวในตลาดน ้ าในเขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง
ได้แก่ ตลาดน ้ าตล่ิงชัน ตลาดน ้ าคลองลัดมะยม 
ตลาดน ้ าวดัดอนหวาย ตลาดน ้ าคลองสนามไชย 
ตลาดน ้ าวดัสะพาน ตลาดน ้ าล าพญา ตลาดน ้ าบาง
น ้ าผึ้ ง ตลาดน ้ าคลองบางหลวง พบว่าจากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คนส่วนใหญ่เปน นเพศ
หญิงร้อยละ 52 อายุ 21-25 ปีร้อยละ 72 สถานภาพ
โสดร้อยละ 83 โดยมีระดบัความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New Normal 
ผ่านแผ่นป้ายไวนิลโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
โดย มีค่าเฉล่ีย 4.14 
 จากการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ 
New Normal ผ่านแผ่นป้ายไวนิล จะช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
เปน นการโปรโมทการท่องเท่ียวแบบ New Normal 
ให้แก่กลุ่มนักท่องเท่ียวและบุคคลทั่วไป ได้รับ
ความรู้ใหม่ถึงวิ ธีการป้องกันและการลดการ
แพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 
ค าส าคัญ : การประชาสัมพนัธ์, New Normal, การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

Abstract 

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. 

mailto:Kampom_N@gmail.com
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ทีม่าของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเปน นหน่ึงใน
ปัจจยัส าคญัในการเติบโตและการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ ภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยพ่ึงพาการท่องเท่ียวเปน นหลกั ซ่ึง
การท่อง เ ท่ียวแห่งประเทศไทยกน มี รูปแบบท่ี
หลากหลาย ไม่ว่าจะเปน นการท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติ การท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั 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 
“กรุงเทพมหานคร” ไดรั้บการส ารวจวา่เปน นหน่ึงใน
เมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมาท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุดในโลก  อยา่งไรกนตาม ปัจจุบนัในปี พ.ศ.2563 
ทัว่โลกก าลงัประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  (Coronaviruses)  ห รือโควิด -19 
(COVID-19) ซ่ึง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่โลกรวมถึงประเทศ
ไทย  วิกฤตไวรัสโคโรนาท าให้การ เ ดินทาง
ท่องเ ท่ียวต่างประเทศเปน นไปได้ยาก และการ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศกนยงัคงมีความเส่ียงต่อ
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  นานาประเทศจึงไดมี้
วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ นั่นคือ การ
ส่ง เสริมการใช้วิ ถี ชี วิตแบบใหม่  ห รือ  “New 
Normal” นัน่เอง 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถือ
เปน นองคก์รท่ีมีบทบาทเปน นผูน้ าในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเปน นแหล่งท่องเท่ียวยอด
นิยม (Preferred Destination) อยา่งย ัง่ยืน ส่งเสริม
การตลาด  ประชาสัมพนัธ์ในการขยายฐานตลาด
คุณภาพ และสร้างความเช่ือมัน่เพ่ือส่งมอบคุณค่า
การท่องเท่ียวของประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยจึงมีบทบาทส าคญัในการเพ่ิมมาตรการ

ความปลอดภยัให้กับการท่องเท่ียว เม่ือบูรณาการ
เขา้กบั New Normal ซ่ึงเปน นองค์ความรู้ใหม่ การ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบ New Normal จึง
เปน นผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย และเปน นแรงผลักดันกระตุ ้นการ
ท่องเท่ียวของไทยให้กา้วไกล โดยยึดหลกัการการ
พัฒนาต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรใหย้ ัง่ยนื 

 ประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ “ตลาดน ้ า” เปน นหน่ึงในสถานท่ี
ท่อง เ ท่ี ยว ท่ี ได้ รับความนิยมและสะท้อน ถึ ง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน 
ในอดีตตลาดน ้ าเปน นแหล่งซ้ือขายแลกเปล่ียนอาหาร
และส่ิงของเคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีจ าเปน นต่อการ
บริโภคของคนไทย เปน นศูนยก์ลางในการคมนาคม
ทั้ งทางบกและทางน ้ า กล่าวคือ ถ้าชุมชนใช้การ
คมนาคมทางน ้ าเปน นส าคญั ตลาดของชุมชนนั้นกน
เรียกวา่ “ตลาดน ้ า” แต่ในปัจจุบนั วฒันธรรมการซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนอาหารและส่ิงของเคร่ืองใช้ผ่าน
ตลาดน ้ าแบบดั้งเดิมไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวตัน์  เทคโนโลยี และการเข้ามาของทุน
ต่างประเทศ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ตลาดน ้ าจึงไดรั้บ
การแปรสภาพเปน นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของชุมชน ตลาดน ้ าไม่เพียงแต่ไดรั้บความสนใจใน
แง่การทศันศึกษาวฒันธรรมไทยเพียงเท่านั้น แต่ยงั
มีการซ้ือขายสินคา้อยา่งสะพดั ไม่วา่จะเปน นสินคา้ท่ี
ระลึก เช่น พวงกญุแจ รูปภาพ สินคา้ประเภทอาหาร
ไทย เช่น ผดัไทโบราณ ขนมเบ้ือง หรือสินคา้ท่ีมี
ก าร บู รณาก าร เข้ ากับ ภู มิ ปัญญา ชุมชน  เ ช่น 
เคร่ืองจักรสาน ธุรกิจการผลิตและซ้ือขายสินค้า
เหล่าน้ีจึงสะท้อนถึงความส าคัญของตลาดน ้ าใน
ฐานะสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกระจายรายไดสู่้ชุมชนและ
มีบทบ าทส า คัญ ใ นภ าค เ ศ รษฐ กิ จ  ร วม ถึ ง
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 



 
 

 

 คณะผู ้จัดท า เ ลน ง เ หน น ถึ ง บทบาทและ
ความส าคญัดงักล่าวของตลาดน ้ า จึงไดเ้ลือกตลาด
น ้ าทั้ง 8 แห่งในกรุงเทพมหานครเปน นสถานท่ีในการ
ประชาสัมพันธ์ความรู้วิถี ชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) ซ่ึงไดแ้ก่  ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม ตลาดน ้ า
ตล่ิงชัน ตลาดน ้ าวดัสะพาน ตลาดน ้ าคลองบาง
หลวง ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง ตลาดน ้ าคลองสนามไชย 
ตลาดน ้ าวดัดอนหวาย และตลาดน ้ าล าพญา โดยการ
ติดป้ายไวนิลท่ีตลาดน ้ าทั้ง 8 แห่งจึงจะสามารถให้
องค์ความรู้ใหม่แก่นักท่องเท่ียว แก่ชุมชน ช่วยลด
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซ่ึงน ามาสู่การกระตุน้การท่องเท่ียวและ
ภาคเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี ยงัสะทอ้นถึง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) และท าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวภายใตว้ิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 มีการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

แนวคดิในการท าโครงงาน 

ในการจดัท าโครงงานเร่ืองการประชาสมัพนัธ์
การท่องเท่ียวเเบบ New Normal (Public Relations 
for New Normal Tourism) คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษา
คน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั New Normal 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ 

2.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Coronaviruses) 

2.5 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย 

2.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดน ้ า 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1 เพ่ือประชาสมัพนัธ์แนวทางการลดการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาและใหค้วามรู้เร่ือง 
New Normal ผา่นแผน่ป้ายไวนิล แก่นกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้มาท่องเท่ียวในตลาดน ้ าในเขตกรุงเทพมหานคร 
8 แห่ง 

2 เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และ
กระตุน้การท่องเท่ียวภายในชุมชนตลาดน ้ า     อนั
น ามาซ่ึงการกระจายรายไดแ้ละฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1 นักท่องเท่ียวรวมถึงผูป้ระกอบการในสถานท่ี
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้ง 8 แห่ง ไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวแบบ New Normal ไดป้ฏิบติัตามและ
ช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโร
นา 

2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มี
ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี ไดรั้บความเช่ือมัน่ในฐานะ
องคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียว
ไทย 

 

วธีิการด าเนินการ 

1 ใช ้Google ในการรวบรวมขอ้มูลตลาดน ้ าและ
สถานท่ีตั้งทั้ง 8 แห่ง 

2 ออกแบบป้ายไวนิลโดยโปรแกรมCanva 

3 เดินทางไปตลาดน ้ าเพ่ือเสนอรูปแบบของป้ายไว
นิล 

4 สัง่ท าป้ายไวนิล 



 
 

 

5 น าป้ายไวนิลไปติดท่ีตลาดน ้ า 

6 แจกแบบสอบถามและเกนบรวบรวมโดยใชG้oogle 
forms 

7 สรุปขอ้มูลและวเิคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรม 
Excel 
 

สรุปผลโครงงาน 

การป ฏิบั ติ สห กิ จ ศึ กษ าภาย ใต้ก า ร
ท่อง เ ท่ี ยวแห่ งประ เทศไทย  ท า ให้ทราบ ถึ ง
สถานการณ์ในปัจจุบนัว่าการท่องเท่ียวในปัจจุบนั
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
นา ท าใหท้ัว่โลกเกิดผลกระทบ รวมทั้งประเทศไทย 
การท่องเท่ียวในประเทศไทยประสบปัญหาการ
ชะลอตวัและรายไดท้างเศรษฐกิจลดนอ้ยลง แต่ทั้งน้ี
ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีแนวทางในการ
รณรงคก์ารท่องเท่ียวให้ห่างไกลจากเช้ือไวรัสโคโร
นาโดยมีการจัดท าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
การใชชี้วิตวิถีใหม่แบบ  New Normal โดยมี
ข อ บ เ ข ต  คื อ  ต ล า ด น ้ า ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม ตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าวดัสะพาน ตลาดน ้ า
คลองบางหลวง ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง ตลาดน ้ าคลอง
สนามไชย ตลาดน ้ าวดัดอนหวาย และตลาดน ้ าล า
พญา  

หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการท าโครงงานจดัท า
แผ่นป้ายไวนิลการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
แบบ New Normal นักท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้ า
ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจกับการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวแบบ New Normal ดว้ยการรณรงคผ์่าน
ป้ายไวนิล นกัท่องเท่ียวเขา้ใจและตระหนกัถึงความ
น่ากลวัของเช้ือไวรัสโคโรนา มองเหนนถึงประโยชน์
ของการประชาสัมพนัธ์ดงักล่าว และยงัไดรั้บทราบ
วิธีป้องกันรวมถึงการรับมือให้ห่างไกลจากเช้ือ
ไวรัสดังกล่าว  กล่าวโดยสรุป นักท่องเท่ียวได้รับ

การสร้างความเช่ือมัน่ในการท่องเท่ียวประเทศไทย
อยา่งปลอดภยั มีการปรับตวัและสามารถน าความรู้
เร่ือง New Normal ไปเผยแพร่ต่อได ้จึงจะส่งผลให้
กิจกรรมการท่องเท่ียวรวมถึงเศรษฐกิจประเทศไทย
ในภาพรวมได้รับการฟ้ืนฟูและด าเนินต่อไปได ้
นอกจากน้ี ยงัเปน นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะองคก์ร
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนื  

 

ข้อเสนอแนะการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา 

- ศึกษาเพ่ิมเติมอย่างละเอียดและถูกตอ้งเก่ียวกับ
องคก์ร เพ่ือท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 

-มีการประชุมและวางแผนงานให้ชัดเจน และ
รับผิดชอบงานอย่างเตนมท่ี เพ่ือช่วยลดขอ้ผิดพลาด
ในการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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