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บทคัดย่อ 

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว เป็นตวัแทนของสมาชิกในการติดต่อ เจรจา ต่อรอง แสดง

ความคิดเห็นกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการ
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และใหค้วามสาํคญัของการท่องเท่ียวชุมชน 

ผูจ้ดัทาํจึงได้ทาํโครงงาน “โปรแกรมท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตต้อนล่างของ
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วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพชุมชนพบวา่ ปัจจยัดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียรวม 4.93 ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียรวม 4.60  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 4.68 ดา้น

ความพร้อมของชุมชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 4.57 ด้านคุณค่าของการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 4.74 ดา้นขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 4.27 

ปัจจยัในการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนองคก์รณ์ทอ้งถ่ินทศันคติต่อการท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ียรวม 4.69 

การได้รับขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 4.58 และการไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ และภาคเอกชน มีค่าเฉล่ียรวม 4.85 จากโครงงานน้ี สมาคมไทยบริการท่องเท่ียวและบริษทั

นาํเท่ียวสามารถนาํเส้นทางท่องเท่ียวไปปรับใชเ้พื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวชุมชนเพิ่มเติมและกระจาย

รายไดสู่้ชุมชนต่อไป 

ค าส าคัญ: โปรแกรมท่องเท่ียว, สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 
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Abstract 

Thai Travel Agents Association (TTAA) is the representative of members for contacting, 

negotiating, proposing, and exchanging opinions with various agencies, both domestic and 

international. At the end 2019, there was Covid-19, which caused foreign tourism to be suspended and 

a decrease in domestic tourism. The association had a role in promoting domestic tourism and giving 

importance to community tourism. 

The project, “Organizing Tourism Program to the Southern Economic Corridor for TTAA”,  

had the objective to open tourism routes for communities in the lower southern region of 4 provinces, 

namely Songkhla, Trang, Phatthalung, and Pattani, and data was collected from 80 samples. The 

results found that  factors of safety had a total average of 4.93, factors of facilities had a total average 

of 4.60, factors of accessibility to tourist attractions had a total average 4.68, factors of readiness of the 

community towards tourism  had a total average of 4.57, factor of the value of being a tourist attraction 

had a total average 4.74, factors of the capacity to accommodate tourists had a total average 4.27,  

factors in participation between local communities and organizations attitude towards tourism had a 

total 4.69,  factors in receiving tourism information had a total average 4.58, and the support from the 

public and private sectors had a total averaged 4.85. From this project, Thai Travel Agents Association 

and tour companies can use the tourism route to open more community tourism routes and further 

distribute income to the community. 

Keywords: travel program, Thai Travel Agents Association 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย มีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจไทยและมีผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

เติบโตอยา่งชดัเจน เช่น จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

แต่เม่ือในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีผ่านมา ทาํให้มีจาํนวน

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีสามารถเข้ามาภายในประเทศมีจาํนวนลดลง ซ่ึงในเดือนมกราคม -

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสะสม มีจาํนวน 197,372 คน ลดนอ้ยลง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา ทาํให้ขาดรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

และในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียว 40.19 ลา้น

คน-คร้ัง มีจาํนวนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (กองเศรษฐกิจการ

ท่องเท่ียวและกีฬา,2564)   

Thai Travel Agents Association หรือ สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว(TTAA)  ไดเ้ขา้ไปมี

บทบาทในการส่งเสริม และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (BSP 

Agents) และธุรกิจจดันาํเท่ียวไปต่างประเทศ (Outbound) ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการก่อตั้ง

สมาคม อีกทั้งสมาคมยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัสมาคมท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวของประเทศไทยให้เติบโต และแข็งแรงมากยิ่งข้ึน เป็นตวัแทนของสมาชิกในการติดต่อ 

เจรจาต่อรอง นาํเสนอความคิดเห็นกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 

2565 ไดมี้การร่วมมือกบั สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) หรือ TCEB 

และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จดัโครงการ BCG Model วตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้แก่ 

ประเทศไทย และชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติเขา้มาภายในประเทศลดลง และนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวลดนอ้ยลง 

ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวภายในประเทศมีรายไดห้มุนเวียนนอ้ยลง เน่ืองจากยงัไม่มีการเปิด

ประเทศรับนักท่องเท่ียวต่างชาติมากนัก และนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการเดินทางไปยงัภาคอ่ืนๆ

มากกว่าภาคใตต้อนล่าง  สมาคมไทยบริการท่องเท่ียวจึงเห็นแนวทางการกระตุน้เศรษฐกิจการ

ท่องเท่ียวชุมชน เส้นทางการท่องเท่ียวภายในประเทศ ในจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ท่ีเป็นส่วนล่างสุด

ของประเทศไทย และไดเ้ล็งเห็นว่าผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ ชุมชน จึงไดมี้การร่วมมือกบั 
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TCEB และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) จดัโปรแกรมท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ตอนล่าง เพื่อสาํรวจเส้นทางภาคใต ้ตอนล่าง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่   สงขลา สตูล พทัลุง ปัตตานี เป็นการ

ท่องเท่ียวตน้แบบของการท่องเท่ียวแบบ BCG Model ของภาคใตต้อนล่าง เพื่อให้ชุมชน ภาคใต ้ให้

กลับมาฟ้ืนตัวได้เร็วข้ึน เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ เพื่อให้

นกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตต้อนล่างของสมาคมไทย

บริการท่องเท่ียว 4 จงัหวดั ไดแ้ก่   สงขลา สตูล พทัลุง ปัตตานี 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี   สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

1.3.2 ขอบเขตดา้นขอ้มูล สอบถามขอ้มูลต่างๆจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

ไดรั้บขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน http://ttaa.or.th/th/ และไดรั้บขอ้มูลอ่ืนๆจากเวบ็ไซตต่์างๆ 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่ วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565 – วนัท่ี 6 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีการลงพื้นท่ีสํารวจเส้นทางภาคใต้ตอนล่าง 4 จงัหวดั ในวนัท่ี 18 

เมษายน พ.ศ. 2565 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565  

1.3.4 ขอบเขตด้านประชากร สมาชิกท่ีลงนามภายใต้ช่ือสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต ้อายรุะหวา่ง   25 ปี ‟ 55 ปี  

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว จดัโปรแกรมฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวชุมชนภาคใตต้อนล่าง 

เพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจใหก้ลบัมาหมุนเวยีนไดดี้ข้ึน และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกภูมิภาค 

1.4.2 บริษทันาํเท่ียวท่ีลงนามภายใตส้มาคมสามารถนาํไปปรับใชเ้ป็นเส้นท่องท่องเท่ียว

ชุมชนเส้นทางภาคใตต้อนล่างทาํใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชน

http://ttaa.or.th/th/


 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.1 ตราสญัลกัษณ์สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

ท่ีมา : สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

  

2.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือของสถานประกอบการ : สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว (Thai Travel Agents Association) 

ทีต่ั้งของสถานประกอบการ 128/45  ชั้น 5 ยนิูตจี อาคารพญาไท ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญา                   

                                                    ไท  เขตราชเทว ี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์104000 

โทรศัพท์ : 02-2146175-8 

แฟกซ์ : 02-2146179-80 

เวบ็ไซต์ : http://ttaa.or.th/th/about-us/  

อเีมล์ : ttaa@ttaa.or.th 

Facebook : สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว TTAA 

เวลาท าการ : จนัทร์ – ศุกร์ 08:30 – 17:30 น. 

 

2.2 ประวตัิและความเป็นมาของสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ว  

ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2527 ในช่ือ “สมาคมผูแ้ทนจาํหน่ายบตัรโดยสาร” หรือ Travel Agents 

Association(TAA)ซ่ึงเป็นการรวมตวัของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวไปต่างประเทศ และธุรกิจตวัแทน

http://ttaa.or.th/th/about-us/
mailto:ttaa@ttaa.or.th
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จาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสริม และยกระดบัมาตรฐานการประกอบ

ธุรกิจดงักล่าวของสมาชิก 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้เปล่ียนช่ือสมาคมผูแ้ทนจาํหน่ายบตัรโดยสาร(TAA) มาเป็น

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว Thai Travel Agents Association หรือ TTAA ซ่ึงใชช่ื้อน้ีมาถึงปัจจุบนั 

เพื่อให้สะทอ้นความเป็นสมาคมนาํเท่ียวในประเทศไทย และเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมถึง

ธุรกิจนาํเท่ียวมากข้ึน 

นบัตั้งแต่ก่อตั้ง สมาคมไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการส่งเสริม และสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจ

ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน (BSP Agents) และธุรกิจจดันาํเท่ียวไปต่างประเทศ (Outbound) ซ่ึง

เป็นวตัถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคม อีกทั้ งสมาคมยงัได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาคม

ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยให้เติบโต และแข็งแกร่งจวบ

จนทุกวนัน้ี 

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว (TTAA) ก็ไดป้ระสบความสําเร็จในการบริหารจดัการทาํให้มี

จาํนวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนเป็น 780 ราย จากผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ 

 

แผนที่ 

ที่ตั้ง : 128/45  ชั้น 5 ยนิูตจี อาคารพญาไท ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์104000 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 แผนท่ีสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

ท่ีมา : http://www.google.com/maps 

 

http://www.google.com/maps
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2.3 ลกัษณะการให้บริการ 

2.3.1 เป็นตวัแทนของสมาชิกในการติดต่อ เจรจาต่อรอง นาํเสนอความคิดเห็นกบั

หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

2.3.2 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กบัสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางการ

ขาย และการแสวงหาสินคา้ท่องเท่ียวใหม่ ๆ 

2.3.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัสมาชิก โดยการจดัอบรมเพิ่ม

ความรู้ ทกัษะ และมุมมองใหม่ ๆ ในการทาํธุรกิจ 
 

2.4 แผนผงัโครงสร้างองค์กร ปี ค.ศ. 2020 - 2022 
 

 

รูปท่ี 2.3 แผนผงัผูบ้ริหารสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว(2020-2022) 

ท่ีมา : สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 



6 
 

 

  

รูปท่ี 2.4 แผนผงัพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน 

ท่ีมา : สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

 

2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงาน: ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หน้าท่ี ลกัษณะงานคือ ติดต่อประสานงาน ภายในและ

ภายนอกองคก์ร รวมถึงการทาํส่ือต่างๆใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสมาคม 

 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- พิมพเ์อกสาร ถ่ายเอกสาร ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- เขา้ร่วมฟังและจดรายงานการประชุมตามคาํสั่งทีไดรั้บมอบหมาย 

- สรุปสาระและจดัทาํข่าวยอ่ยประชาสัมพนัธ์ประจาํสมาคม โดยใชโ้ปรแกรม Canva 

- ตรวจสอบเอกสารรายช่ือของสมาชิกผูร่้วมเขา้การประชุม หรืออบรม ในโครงการต่างๆ 

- ช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกภายในและภายนอกในการจดัประชุม ตามคาํสั่งของ

พนกังานท่ีปรึกษา 



7 
 

 

- โทรติดต่อสถานท่ีโรงแรม และนาํมาทาํใบเสนอราคา เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการของ

สมาคมเพื่อเลือกสถานท่ีท่ีจดัประชุม 

- ติดต่อสอบถามสถานท่ีท่องเท่ียว ในดา้นความพร้อมในการเปิดใหบ้ริการ 

- ติดต่อสอบถามโรงแรมเพื่อเช็คราคาห้องพกั ในการเดินทางไปพกั 

- ปฏิบติังานนอกสถานท่ี “เขา้ร่วมการประชุมสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว  

ท่ีแบงคอ็ก แมริออต มาร์คีส์ ควนีปาร์ค ซอยสุขมุวทิ 22” 

  

2.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ภาพพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : นางสาวชุติญา นภธารธนาดล 

ต าแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีทะเบียนของสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

2.7.1 ศึกษาขอ้มูลและปัญหาของสถานประกอบการ 

2.7.2 กาํหนดหวัขอ้โครงงาน และเขียนโครงร่างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการ นาํขอ้มูลมาทาํโปรแกรม  

2.7.4 จดัทาํแบบสอบถาม 

2.7.5 นาํขอ้มูลเรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและแกไ้ข 
2.7.6 ส่งรูปเล่มและนาํเสนอโครงงาน 
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ตารางที ่2.1 ตารางและรายละเอยีดในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ศึกษาขอ้มูลและปัญหาของสถาน

ประกอบการ 

     

2 กาํหนดหวัขอ้โครงงาน และเขียน

โครงร่างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

3 วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการ นาํขอ้มูล

มาทาํโปรแกรมท่องเท่ียว 

     

4 จดัทาํแบบสอบถาม      

5 นาํขอ้มูลเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม

โครงงานเพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ข 

     

6 ส่งรูปเล่มและนาํเสนอโครงงาน      

 

2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของโครงงานคร้ังน้ีคือ 

2.8.1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

1. โทรศพัทมื์อถือ 

2. กลอ้งถ่ายรูป 

3. คอมพิวเตอร์ 

2.8.2. อุปกรณ์ด้านซอฟแวร์ 

1. แอพพลิเคชัน่แต่งภาพ Proknocknot 

2. แอพพลิเคชัน่แต่งภาพ Snow 

3. โปรแกรม Canva 

4. โปรแกรม Microsoft Office Word 

5. โปรแกรม Power Point 

6. โปรแกรม Excel 



 
 

 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการนําเสนอโครงงาน เร่ือง การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ตอนล่างของสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาแนวคิดขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

3.1 แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

3.2 แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  

3.3 แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

3.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

3.5 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียว 

3.6 ขอ้มูลจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 4 จงัหวดัและแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

 

3.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

3.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว  

เพื่อเป็นการศึกษาความหมายในหลากหลายมุมมองของนกัคิดทั้งหลายรวมถึง สถาบนัได้

ใหค้วามหมายเก่ียวกบัคาํวา่ การท่องเท่ียวซ่ึงสามารถนาํเสนอความหมายได ้ดงัน้ี แมคอินทอช และ

โกลด์เนอร์ (McIntosh; & Goeldner : 1986) กล่าววา่ การ ท่องเท่ียวเป็นกระบวนการนนัทนาการ

รูปแบบหน่ึง โดยเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัไปยงัอีกท่ี หน่ึงท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเป็น

การเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

 สุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2541 : 2) กล่าวถึงการท่องเท่ียวว่าเป็นการเดินทางจาก ท่ีอยู่อาศยั

ภูมิลาํเนาไปยงัสถานท่ีอยูห่่างไกล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่น หรือหา ประสบการณ์แปลก

ใหม่ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ได้พบเห็นในชีวิตประจาํวนัในภูมิลาํเนาของตนเอง ศึกษา เรียนรู้เก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มและองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสถานท่ีท่ีเดินทางผา่น หรือสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปและ

จะตอ้งทาํการพกัคา้งแรมในสถานท่ีนั้น ๆ 

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์ (2542:4) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียว หมายถึงการเดินทาง

จากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจและเดินทางดว้ย

วตัถุประสงคใ์ดๆท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้
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ปรีชา แดงโรจน์ (2544 : 29) ใหค้วามหมายของการท่องเท่ียววา่ เป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของ

มนุษย ์ซ่ึงกระทาํเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจาํและเป็นการเดินทางท่ีหน่ึงไป

ยงัอีกท่ีหน่ึง โดยไม่คาํนึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรม

หรือไม่ รวมทั้งยงัมีการให้คาํจาํกดัความเพิ่มไวอี้กดว้ยว่า จุดมุ่งหมายของการ เดินทางเพื่อการ

ท่องเท่ียวตอ้งมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและไม่อยูป่ระจาํ แต่เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอยา่ง  

สมชาติ อู่อน้ (2552) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การ

เคล่ือนยา้ยของผูค้นจากแห่งหน่ึงไปสู่อีกแหล่งหน่ึง ซ่ึงรวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศและ

การเดินทางระหวา่งประเทศ นอกจากน้ีการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อ

การกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่นอ้งลว้นนบัเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน โดยใน

หลกัเกณฑค์วามหมายกาํหนดไดโ้ดยเง่ือนไข 3 ประการ ดงัน้ี  

1. เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว  

2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

3. เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548 : 71) กล่าววา่ หากจะอธิบายคาํวา่ การ ท่องเท่ียวให้

ครอบคลุมท่ีสุด ตอ้งพิจารณา 4 ประเด็นหลกั ต่อไปน้ีคือ  

1. นักท่องเท่ียวหรือผูม้าเยือน คือ ผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวเพื่อหาประสบการณ์ ทั้ง 

ประสบการณ์ท่ีสามารถรับไดด้้วยกายและทางจิตใจ ซ่ึงจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวของ 

นกัท่องเท่ียวดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางไป  

2. ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คือ ธุรกิจท่ีผลิตสินค้าและบริการเพื่อ

ตอบสนอง ความตอ้งการหรือวตัถุประสงคใ์นการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงไดผ้ลกาํไรจากการ

ขายสินคา้ และบริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  

3. ภาครัฐบาลท่ีดูแลนกัท่องเท่ียว คือ องคก์รท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเพื่อควบคุมดูแลการ 

ท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐวางไว ้รัฐบาลในหลายประเทศส่วนใหญ่มกัจะให้ความสําคญั

กบั การท่องเท่ียวเพราะการท่องเท่ียวเป็นแหล่งสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อนัเกิด

จาก รายไดท่ี้ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดรั้บ ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว  

4. ชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว คือ ประชาชนซ่ึงอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีเป็นพื้นท่ีสําหรับ 

การท่องเท่ียว โดยนอกจากจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้บา้นท่ีดีเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวแลว้ในบาง
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โอกาสยงัเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่นักท่องเท่ียวโดยตรง เม่ือประชาชนเข้ามาทาํงานเป็น 

พนกังานส่วนหน่ึงของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2549 : ออนไลน์) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว 

ตามความหมายขององคก์ารสหประชาชาติในคราวประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว ณ กรุง

โรม เม่ือปีพ.ศ. 2506 วา่ดว้ยการท่องเท่ียวหมายถึง กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่3 ประการ คือ  

1. ตอ้งมีการเดินทาง  

2. ตอ้งมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงคจ์ะไปเยีย่มเยอืน  

3. ตอ้งมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง โดยเพื่อวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงแต่ 

ตอ้งมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและไปอยูป่ระจาํ 

 องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ให้ความหมาย ของ

การท่องเท่ียววา่ หมายถึงการเดินทางใด ๆ ก็ตามเป็นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล 3 ประการ ดงัน้ี  

ประการท่ี 1 การเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวแต่

ไม่ใช่ไปตั้งหลกัแหล่งเป็นการถาวร  

ประการท่ี 2 การเดินทางนั้นเป็นไปดว้ยความสมคัรใจหรือความพึงพอใจ

ของผูเ้ดินทางเอง ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั ไม่ใช่เพื่อทาํสงคราม  

ประการท่ี 3 เป็นการเดินทางด้วยว ัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่

ประกอบอาชีพหรือหารายได้แต่เดินทางมาเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติ 

มิตร เพื่อความเบิกบาน บนัเทิงเริงรมยเ์พื่อเล่นกีฬาต่าง ๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษา

หาความรู้ และเพื่อติดต่อธุรกิจ  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางแบบชัว่คราวจากสถานท่ีหน่ึง ไปยงั

อีกสถานท่ีหน่ึงซ่ึงมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไวค้อยบริการและเป็นการไปโดยความสมคัรใจโดย  มี

วตัถุประสงค์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ออกกกาํลงักาย เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม การศึกษา ธุรกิจ 

ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนใด ฉะนั้นการท่องเท่ียวจะนาํมาซ่ึงการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ 

ประชาชนของประเทศรวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถานท่ีท่ีน่าสนใจเพื่อให ้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ห็นและเขา้ใจถึงวฒันธรรมประเพณีและนอกเหนือจากนั้นทาํให้นกัท่องเท่ียวได ้

พกัผอ่นมีประสบการณ์ สร้างความสัมพนัธ์ภาพท่ีดีต่อผูร่้วมเดินทางและเพื่อนมนุษยอี์กดว้ย 
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3.1.2 ความส าคัญของการท่องเทีย่ว  

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทสูงในการนาํเงินตรา ต่างประเทศเขา้สู่

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํรายไดอ้นัดบัหน่ึงเม่ือ เทียบกบัสินคา้

ส่งออกอ่ืน ๆ การท่องเท่ียวมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจและสังคม มีผูก้ล่าวเก่ียวกบั ความสําคญัของ

การท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี  

ฉตัรชยั ดว้งจาด (2545 : 8) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสาํคญัของการท่องเท่ียว ไวว้า่  

1. ความสาํคญัของการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจของประเทศ  

1.1 เป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ  

1.2 ช่วยสร้างอาชีพและการจา้งงาน  

1.3 ก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้ 

1.4 ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน   

1.5 ก่อใหเ้กิดการกระตุน้การผลิต 

2. ความสาํคญัของการท่องเท่ียวต่อสังคมของประเทศ 

2.1 ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ิน  

2.2 ช่วยสร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ท้องถ่ินช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  

2.3 ก่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา 

2.4 ช่วยลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินของชุมชนทอ้งถ่ิน 

2.5 ช่วยกระตุน้ให้มีการคิดคน้ทรัพยากรส่วนเกินท่ีไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็น 

สินคา้ท่ีระลึกจาํหน่าย  

2.6 ช่วยสร้างสันติภาพและความสามคัคี  

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2536) กล่าวว่า ความสําคญัของ การ

ท่องเท่ียว คือ ปัจจุบนัถือไดว้า่การท่องเท่ียวมีความสําคญัทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง มี

ความร่วมมือระหวา่งประเทศในอนัท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ให้มีความ

เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน  

นิคม จารุมณี (2544) ได้สรุปบทบาทและความสําคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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1. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ 

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นตน้มา รายไดจ้ากการท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นรายไดล้าํดบั 1  เม่ือ

เทียบกบัรายไดจ้าก สินคา้ออกอ่ืน ๆ  

2. รายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีไดม้าในรูปเงินตราต่างประเทศน้ี มี

ส่วนช่วยใน การสร้างเสถียรภาพใหก้บัดุลยภาพชาํระเงิน  

3. รายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นรายไดท่ี้กระจายไปสู่ประชาชน

อย่างกวา้งขวางสร้างงานสร้างอาชีพมากมายและเป็นการเสริมอาชีพด้วยอาชีพท่ีเกิด

ต่อเน่ืองจากการท่องเท่ียว  

4. อุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีบทบาทในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่าง

มากมายและกวา้งขวางเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีตอ้งใช้คนทาํหน้าท่ีบริการ

โดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง  

5. การท่องเท่ียวจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและนําเอา

ทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์สูงสุด ซ่ึงส่งผลต่อการกระตุน้การผลิตหรือท่ีเรียกวา่

ผลของตวัทวีคูณทางการท่องเท่ียว ซ่ึงอยู่ในลกัษณะท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบัการผลิตสินคา้

หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

6. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีขีดจาํกดัในการจาํหน่าย 

อาจเรียกไดว้า่เป็น Limitless Industry เม่ือเปรียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

7. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่มีขีดจาํกดัในเร่ืองการผลิตเพราะไม่ตอ้งพึ่ง

ดิน ฟ้า อากาศ เหมือนการเกษตรอ่ืน ๆ  

8. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม

ประเพณี  

9. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะมีบทบาทในการสร้าสรรค์ความเจริญไปสู่

ภูมิภาคต่าง ๆ   

10. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นมาตรการท่ีช่วยส่งเสริมความปลอดภยัและ

ความมัน่คงใหแ้ก่พื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันา  

11. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพสัมพนัธไมตรี

และความเขา้ใจอนัดีดว้ยเป็นหนทางท่ีมนุษยต่์างสังคมพบปะทาํความรู้จกัและเขา้ใจกนั  
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3.1.3 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่ว  

วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวมีการพฒันาข้ึนมาเป็นการบริหารจดัการและการ เพิ่มคุณค่า

ของการท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวไม่ใช่เพียงเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ แต่ไดพ้ฒันามาเป็น การหา

ความรู้ การทา้ทายศกัยภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัการ

ท่องเท่ียวไดรั้บความนิยมมากข้ึนตามลาํดบั โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีความสมบูรณ์ของ ทรัพยากรและ

กิจกรรมท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ทั้งน้ีการท่องเท่ียวถือเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคญัต่อการพกัผอ่นเป็นการเดินทางไปยงัแหล่ง

ท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปแลว้ไดรั้บความ เพลิดเพลิน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย 

ผจญภยั และไดป้ระสบการณ์แปลกใหม่ ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการหันมาให้ความสําคญักบั

กิจกรรมท่องเท่ียวมากข้ึนโดยการท่องเท่ียวเหล่าน้ีถูกพฒันาข้ึนตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  

วรรณา วงษว์านิช (2546: 17-18) กล่าววา่ การท่องเท่ียวมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1.การท่องเท่ียวเพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง เป็นการท่องเท่ียว

เพื่อเปล่ียน บรรยากาศประกอบกบัความอยากรู้อยากเห็น เพื่อชมวิวทิวทศัน์วฒันธรรม 

ประเพณีชีวติความ เป็นอยูข่องทอ้งถ่ินต่าง ๆ หรือท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 

เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บางคร้ังเป็นการไปเพื่อเปล่ียนบรรยากาศและสถานท่ีพกั

อาศยั การท่องเท่ียวแบบน้ี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น รสนิยมฐานะทางเศรษฐกิจของ

นกัท่องเท่ียวและส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของสถานท่ีแต่ละแห่ง  

2. การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นและสุขภาพ เป็นการใช้เวลาวา่งเพื่อพกัผอ่น

ร่างกายและสมองอาจจะรวมถึงการพกัฟ้ืนหลงัการเจ็บป่วย โดยใช้เวลาพกัผ่อนให้นาน

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ สถานท่ีไปพกัจะเลือกท่ีสงบ สะดวก สบาย อากาศบริสุทธ์ิเช่น 

ชายทะเล หรือบนภูเขาท่ีห่างไกล จากความอึกทึกครึกโครม  

3.  การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาว ัฒนธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมักจะมี

จุดประสงค์ท่ีจะศึกษา หาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการ

ท่องเท่ียวดว้ย เป็นการศึกษาชีวติความเป็นอยูท่ ั้งในแง่มานุษยวทิยาและสังคมวทิยา เช่น ชม

โบราณสถาน เป็นตน้  

4. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา เป็นการไปชมการแข่งขนักีฬาท่ีตนสนใจ 

หรือเป็นการ ทองเท่ียวเพื่อไปเล่นกีฬา หรือออกกาํลงักาย ซ่ึงการท่องเท่ียวประเภทน้ี
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สถานท่ีท่ีจะไปเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหเ้กิดการท่องเท่ียว เช่น ชายทะเล หรือการเดินป่าเพื่อยิงนก 

ตกปลา เป็นตน้  

5. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ การประชุม และสัมมนา การท่องเท่ียวประเภท

น้ีมกัจะ แบ่งเวลาส่วนหน่ึงไวส้ําหรับการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบน้ีส่ิงท่ีจะเป็นปัจจยั

ดึงดูด นกัท่องเท่ียว คือ ตอ้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีสถานท่ีพกัอาศยั หรือโรงแรม 

และระบบการคมนาคมท่ีดีสะดวกรวดเร็ว  

6. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา คือ การท่ีบุคคลไปต่างประเทศเพื่อ

การศึกษาดูงาน หรือวจิยั หรือการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งมหาวทิยาลยั  

อุษณีย์ ศรีภูมิ (2544) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นความต้องการอย่างหน่ึง ทั้ งทางด้าน 

ร่างกายและจิตใจ ซ่ึงมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 1. ความอยากรู้อยากเห็นในดา้นต่าง ๆ เป็นการท่องเท่ียวเพื่อไดพ้บเห็น

ส่ิงแปลก ใหม่ดา้นวฒันธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 2. การพกัผ่อนหย่อนใจเพื่อผอ่นคลายความเครียดจากภารกิจประจาํวนั 

เช่น การ เล่นกีฬา การเดินทางท่องเท่ียวตามแหล่งบริการทางประวติัศาสตร์  

3. ความสนใจทางดา้นศาสนาและประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ การนมสัการศา

สนสถาน การ ท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์  

4. อาชีพและธุรกิจ ไดแ้ก่ การเดินทางเพื่อสํารวจ คน้ควา้ การประชุม การ

สัมมนา การศึกษาเปรียบเสมือนการทศันศึกษาเพื่อเพิ่มพนูความรู้  

5. อ่ืน ๆ ได้แก่ การเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ซ่ึงการเดินทาง เพื่อ 

วตัถุประสงคน้ี์มกัจะเกิดข้ึนในช่วงวนัหยดุ วนัเทศกาลต่าง ๆ  

Douglas Foster (1985) กล่าววา่ การท่องเท่ียวจะตอ้งมีการเดินทางโดยสมคัรใจเป็นการ

ชัว่คราว โดยมีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์ดก็ไดท่ี้ ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ซ่ึง

วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 อยา่ง คือ  

1.  การท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด (Holiday-Mass Popular 

Individual) เป็นการเดินทางในวนัหยุดเพื่อพกัผ่อนโดยไม่ทาํอะไรอนัเป็นการขจดัความ

เม่ือยล้าทางร่างกายและจิตใจจากการทาํงานให้หมดไปและเรียกพละกาํลังกลับคืนมา 

สําหรับเร่ิมตน้ทาํงานในวนัใหม่ บางคนอาจจะไปพกัฟ้ืนเพราะป่วยไข ้มกัจะถือเอาภาวะ

อากาศเป็นเกณฑ์ตดัสินว่าจไปท่องเท่ียวท่ีใด เช่น สถานท่ีชายทะเลท่ีมีลมพดัอยู่เป็นนิจ 
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หรือสถานท่ีบนเขาท่ีอากาศหนาวเยน็ หรืออาจรักษาโรคผวิหนงัใกลบ้ริเวณบ่อนํ้ าร้อน เป็น

ตน้ 

 2. การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการ

เดินทางท่ี ปรารถนาจะเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมหรือศาสนาของประเทศต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 

เช่น การศึกษาชีวิต ความเป็นอยูข่องประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการ

แสดงดนตรีหรือละครของประเทศ ต่าง ๆ นมสัการศูนยศ์าสนาท่ีสําคญัเพื่อร่วมปฏิบติั

ศาสนากิจ เป็นตน้ 

3. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อทาํการ

วจิยั หรือสอนหนงัสือ หรือเขา้ศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงมกัจะพกัอยูใ่น

ประเทศนั้นเป็นเวลานบัเดือน เช่น ไปทาํการวจิยัดา้นสังคมวิทยาท่ีประเทศอินเดีย ไปดูงาน

ท่ียุโรป ไปบรรยาย วิชาการท่องเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะสั้ นเก่ียวกบั

วชิาการโรงแรมท่ีประเทศ ฝร่ังเศส เป็นตน้   

4. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง (Sport and Recreation) เป็น

การเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่นกีฬา

ในทอ้งถ่ิน นั้น เช่น การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเขต การไป

เล่นสกีในฤดูหนาว เป็น ตน้ หรือเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกบนัเทิงใจ เช่น การเปล่ียน

บรรยากาศไปยงัสถานท่ีท่ีเงียบสงบ การชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาม การไปชมการแสดงโอเปร่า 

การไปชมการแสดงโขน เป็นตน้  

5. การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and 

Special Interests) เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมโบราณสถานท่ีเก่ียวโยงกับ

ขอ้เทจ็จริง ทางประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เป็นตน้  

6. การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็นการเดินทางเพื่อทาํงาน

อดิเรก เช่น ไปวาดรูปบนภูเขา ไปข่ีมา้ท่ีชายหาด ไปเล่นสกี เป็นตน้  

7. การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / Relation) เป็นการ 

เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติมิตรอนัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพให้ดียิ่งข้ึน เช่น ไปเยี่ยมเพื่อนท่ี

ประเทศ องักฤษ ไปเยีย่มลูกท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้  

8. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่

โดยเฉพาะใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจกัร ประชากรมกัจะเดินทางเพื่อ
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ธุรกิจเป็น วตัถุประสงค์หลกั จึงเปรียบเสมือนว่าธุรกิจกบัการเดินทางตอ้งอยู่คู่กนัเสมอ

แมว้่าการเดินทางเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมี วตัถุประสงคเ์ก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน แต่ก็จดัเป็น

การท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการเดินทาง ในลกัษณะน้ีจะสร้างรายได้ให้กบั

จุดหมายปลายทางท่ีนกัธุรกิจไปเยือนและนกัธุรกิจนั้นไม่ไดมี้ วตัถุประสงค์ท่ีจะไปอยู ่ณ 

สถานท่ีนั้นเพื่อท่ีจะทาํงานหารายไดอ้ยา่งเดียว หากตอ้งบริโภคสินคา้และ บริการต่าง ๆ ซ่ึง

หมายถึงการเขา้พกัในโรงแรม การใช้บริการห้องประชุม ซ้ือของฝากของท่ีระลึกต่าง ๆ 

การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อจุดประสงคท์างธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

8.1 การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจโดยทัว่ไป (Regular Business 

Travel) หมายถึง การเดินทางไปติดต่อประสานงาน หรือเซ็นสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจ 

โดยอาจมีระยะเวลาในการ หยุดพกัผอ่น 2-3 วนั แทรกอยูใ่นการเดินทางนั้น เช่น 

นกัธุรกิจชาวองักฤษเดินทางมาเซ็นสัญญา หุ้นส่วนโรงแรมในประเทศไทยหรือ

ตวัแทนขายประกนัเดินทางไปเยีย่มลูกคา้  

8.2 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมนานาชาติการท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวลัและการท่องเท่ียวเพื่อจัดนิทรรศการนานาชาติ(Meeting, Incentive, 

Conference / Convention / Congress and Exhibition : MICE) การท่องเท่ียวใน

รูปแบบน้ีกาํลังได้รับความสนใจทั้ งจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก โดยมีการ

ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีอย่างจริงจงั เน่ืองจากเห็น

ความสาํคญัถึง ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ 

ผูท่ี้ เดินทางมาในลักษณะดังกล่าวมักเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูงและมี

ความสามารถในการใชจ่้ายมากกวา่นกัท่องเท่ียวทัว่ไปนอกจากน้ีแมว้า่ผูท่ี้มาเขา้

ร่วมกิจกรรมดงักล่าวจะมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงธุรกิจ 

แต่หากคนกลุ่มน้ีมีความประทบัใจและมีประสบการณ์ท่ีดีต่อพื้นท่ีท่ีไดไ้ปเยือน

เป็นคร้ังแรกอาจเดินทางกลบัไปยงัพื้นท่ีนั้นอีกคร้ังในรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อ

การหยุด พกัผ่อนในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกทั้งกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นคนท่ีมีการศึกษา

ระดบัสูงและมีผูน้าํดา้นความคิด หากเลือกท่ีจะมาแหล่งท่องเท่ียวใดยอ่มจะสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่แหล่งท่องเท่ียวนั้นส่ิงสําคญัท่ีนักธุรกิจแต่ละกลุ่มตอ้งการ

เหมือนกนั คือ ความสะดวกรวดเร็วในการ เดินทางเน่ืองจากบางคร้ังอาจมีเวลา

จาํกดัในการติดต่อธุรกิจและอาจตอ้งเดินทางหลายแห่งในคราวเดียวกนัรวมถึง
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ความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ เช่น ในโรงแรม มกัจะมี

ห้องติดต่อธุรกิจ (Business center) ซ่ึงมีบริการติดต่อส่ือสารท่ีสําคญั ไม่วา่จะเป็น 

โทรสาร โทรศพัท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือแมก้ระทัง่ 

ผูช่้วยส่วนตวั ไว ้รองรับกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว 

 9. การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา (Conference Congress) เป็นการ

เดินทาง เพื่อเขา้ร่วมการประชุมสัมมนา โดยปกติการจดัรายการประชุมสัมมนาผูจ้ดัมกัมี

รายการนาํเท่ียว อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์

แบบและเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมกัจะได้รับเลือกให้เป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น 

เมืองพทัยา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เจนีวา ปารีส เป็นตน้ สรุปไดว้า่วตัถุประสงคใ์นการ

ท่องเท่ียว คือ ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์เพื่อเดินทางเพื่อพกัผ่อน 

ท่องเท่ียว พบส่ิงแปลกใหม่ ศึกษาหาความรู้และเยีย่มเยยีนญาติพี่นอ้ง  

 

3.1.4 องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว  

หากพิจารณาองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวจะพบวา่ การท่องเท่ียวตอ้งอาศยั องคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ร่วมกนัหลายปัจจยั จึงจะส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวนั้นประสบความสําเร็จสร้าง ความประทบัใจ

และผลกาํไร ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัองค์ประกอบของการ ท่องเท่ียว ดงัน้ี 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2543) ไดมี้การจดัองคป์ระกอบการท่องเท่ียวจาํแนกตามระบบการ

ท่องเท่ียวออกเป็น 3 ระบบ ไดแ้ก่  

ระบบท่ี 1 คือ ทรัพยากรท่องเท่ียว (Tourism Resource) ประกอบด้วยแหล่ง 

ท่องเท่ียวซ่ึงทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ หมายถึง สภาพทาง กายภาพ

ของทรัพยากร ซ่ึงอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตลอดจน วฒันธรรม

ของชุมชนและทอ้งถ่ิน  

ระบบท่ี 2 คือการบริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) ไดแ้ก่การให้บริการเพื่อ 

การท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี หรือกิจกรรมท่ีมีผลเก่ียว ขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้น ๆ  

ระบบท่ี 3 คือ การตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Marketing) เป็นความตอ้งการใน 

การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหมาย รวมถึง 

กิจกรรมรูปแบบ หรือกระบวนการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  
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ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์ (2542) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวในการวางแผน

และพฒันาตลาดการ ท่องเท่ียวประกอบ ด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นักท่องเท่ียว (Tourist) 

การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) การขนส่ง (Transportation) ทรัพยากรท่องเท่ียว (Tourism 

Resource) และส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว (Tourism Facilities) ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

เป็น วงจรดงัแผนภาพ 

 

รูปท่ี 3.1 การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเท่ียว 

ท่ีมา: https://citly.me/VnuGm  
 

จากรูปท่ี 3.1 สามารถสรุปส่วนท่ีมีความสําคญัขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวได ้

ดงัน้ี นกัท่องเท่ียว การตลาด ท่องเท่ียว การขนส่ง (Transportation) ทรัพยากร ท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวย

ความ สะดวกทางการ ท่องเท่ียว   

1. นกัท่องเท่ียว เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทยไดมี้การแบ่งประเภทของนกัท่องเท่ียวออกเป็น 6 ประเภท คือ  

1.1 นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (International visitor) หมายถึง บุคคลท่ี 

มิไดพ้าํนกัถาวรในราชอาณาจกัรไทย  

https://citly.me/VnuGm
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1.2 นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศคา้งคืน (International tourist) หมายถึง 

นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละคร้ัง อยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่

เกิน 60 วนั  

1.3 นัก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ค้า ง คื น  ( International 

Excursionist) หมายถึง นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยแต่ละ

คร้ังโดยมิไดค้า้งคืน 

 1.4 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึง บุคคลทุก 

สัญชาติท่ีมีท่ีพานกัอาศยัถาวรอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย และเดินทางไปยงัสถานท่ีหน่ึงในอีก

จงัหวดั หน่ึง ซ่ึงมิไดเ้ป็นถ่ินท่ีอยูป่ระจาํ 

1.5 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีคา้งคืน (Domestic Tourist) หมายถึง 

นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไปคา้งคืนนอกท่ีพานักอาศยัอยู่ในปัจจุบนัแต่ละคร้ังอย่าง

นอ้ย 1 คืน  

1.6 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่ไดค้า้งคืน (Domestic Excursionist) 

หมายถึง นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีมิได้พกัคา้งคืนในท่ีพานักนอกเหนือท่ีพาํนักใน

ปัจจุบนั 

 2.  การตล าดท่องเ ท่ียว  หมายถึง  ความพยายาม ท่ีจะทาให้นักท่อง เ ท่ียว

กลุ่มเป้าหมาย เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแลว้ใช้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

การท่องเท่ียวและ บริการการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ถือเป็นองค์ประกอบท่ี 2โดย

การตลาดท่องเท่ียวสามารถทาํได ้2 รูปแบบ คือ  

2.1 การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว หมายถึง การให้ความรู้และ 

รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ เช่น ทรัพยากรท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ทางการท่องเท่ียว และบริการท่องเท่ียว 

 2.2 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว หมายถึง การส่ือสาร

ขอ้มูล ข่าวสารท่องเท่ียวไปยงันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์

วิทยุ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์จดหมาย เป็นตน้ เพื่อเชิญชวน กระตุน้เร่งเร้าให้นกัท่องเท่ียว

กลุ่มเป้าหมายเดิน ทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว 

 3. การขนส่ง หมายถึง การจดัให้มีการเคล่ือนยา้ยนักท่องเท่ียวด้วยยานพาหนะ 

ประเภทต่าง ๆ จากภูมิลาํเนาไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ และกลบัสู่ภูมิลาํเนา กล่าวไดว้่าเป็น 
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การเคล่ือนยา้ย คน หรือส่ิงของ จากสถานท่ีแห่งหน่ึงไปยงัสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง ประเภทของการ 

ขนส่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การขนส่งทางรถยนตก์ารขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ และ

การขนส่งทางเคร่ืองบิน  

4. ทรัพยากรท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวให้เกิดการ 

เดินทางไปเยอืนหรือไปท่องเท่ียวและนบัไดว้า่สินคา้ทางการท่องเท่ียวถือเป็นองคป์ระกอบท่ี 4 โดย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดแ้บ่งทรัพยากรท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ  

ประเภทท่ี 1 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่ีมีความงามตาม 

ธรรมชาติสามารถดึงดูดใหค้นไปเยอืน หรือไปท่องเท่ียวยงัพื้นท่ี  

ประเภทท่ี 2 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถานและ 

โบราณวตัถุเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตามความประสงคห์รือประโยชน์ของมนุษยเ์องทั้ง 

ท่ีเป็นมรดกในอดีตและท่ีสร้างเพิ่มเติมในปัจจุบนั แต่มีผลดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวไปเยือนหรือไป 

ท่องเท่ียว ยงัพื้นท่ีนั้น เช่น พระราชวงั ศาสนสถาน ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ์กาแพงเมือง อุทยาน 

ประวติัศาสตร์อนุสาวรียอ์นุสรณ์สถาน เป็นตน้  

ประเภทท่ี 3 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

เป็น แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบของการดาํเนินชีวิตของผูค้นในสังคม ซ่ึงปฏิบติั

ยดึถือสืบ ทอดต่อกนัมา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวไปเยือนหรือ

ไปท่องเท่ียว ยงัพื้นท่ีนั้น เช่น สภาพชีวิตในชนบท หมู่บา้นชาวเขา ตลาดนํ้ า ศูนยว์ฒันธรรม สวน

สนุก การแสดง สินคา้พื้นบา้น การแข่งขนักีฬา งานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ เป็นตน้ 

5. ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ถือเป็นองคป์ระกอบสุดทา้ย หมายถึง 

อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเพื่อให้การ 

เดินทางท่องเท่ียวท่ีมีความสะดวกสบายและปลอดภยัโดยส่ิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียว 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

5.1 ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง เป็นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

โดยเฉพาะ ประกอบดว้ย 2 อยา่ง คือ  

 1) การอาํนวยความสะดวกในการเขา้และออกประเทศเป็นการอาํนวย

ความ สะดวกในการผา่นเขา้และออกของนกัท่องเท่ียว  
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 2) การใหบ้ริการท่องเท่ียวเป็นการใหบ้ริการ ความสะดวกในระหวา่งการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ไดแ้ก่การให้บริการ 5 ประเภท คือ บริการท่ีพกัแรม 

บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว บริการอาหารและบนัเทิง บริการจาํหน่ายสินคา้ท่ี 

ระลึก บริการนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ 

5.2 ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยออ้ม เป็นส่ิงอาํนวยความ สะดวก

ทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นประเทศแลว้ แมว้า่จะไม่มีการท่องเท่ียวแต่รัฐบาลตอ้งมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเหล่าน้ีแก่ประชาชน ส่วนการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวถือเป็นผลพลอยได ้ประกอบดว้ยส่ิง

อาํนวยความสะดวก 3 ดา้น คือ  

5.2.1 ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หมายถึง อาํนวยความ สะดวกท่ี

จาํเป็นต่อการยงัชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายในความ เป็นอยูแ่ละ

ส่งผลเป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย ไดแ้ก่การส่ือสาร การไฟฟ้าการประปา การ คมนาคม การ

สุขาภิบาล การศึกษา และการสาธารณสุข  

5.2.2 ดา้นความปลอดภยั หมายถึง อาํนวยความสะดวกท่ีรัฐบาลให้ ความปลอดภยั

ทั้งร่างกาย ทรัพยสิ์น การเดินทาง แก่ประชาชนและนกัท่องเท่ียวดว้ยการป้องกนั และปราบปราม

อาชญากรรมและความเดือดร้อนต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การโจรกรรม ปลน้ชิง ทรัพยสิ์น การก่อ

ความไม่สงบและความปลอดภยัจากบริการท่องเท่ียว เป็นตน้  

5.2.3 ดา้นอ่ืน ๆ หมายถึง อาํนวยความสะดวกท่ีเสริม หรือสนบัสนุน เพิ่มความ

สะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียว เช่น การบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การบริการ เสริมความ

งาม และการรักษาพยาบาล การศึกษาลกัษณะการท่องเท่ียวและองคป์ระกอบของการ ท่องเท่ียวนั้น

ทาํใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการไปท่องเท่ียว 

อภิชาต อินทร์พงพนัธ์ (2540) ไดใ้ห้คาํจาํความของคาํวา่ องคป์ระกอบของ การท่องเท่ียว

ไวว้่า หมายถึง ธุรกิจและบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบั นกัท่องเท่ียว มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 1. การคมนาคมขนส่ง การท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนโดยปราศจากการเดินทางเห็นจะ

ไม่ได้ การคมนาคมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีจะทาํให้การท่องเท่ียวขยายตัวจนกลายเป็น

อุตสาหกรรม  

2. ท่ีพกั เม่ือมีการเดินทางจาํเป็นจะตอ้งมีการพกัแรม ซ่ึงถือวา่อุตสาหกรรมท่ีพกั 

เป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํรายไดเ้ป็นอบัดบัสองรองจากอุตสาหกรรมของท่ีระลึก  
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3. ร้านอาหารภตัตาคาร กิจกรรมร่วมท่ีตอ้งเกิดในระหวา่งท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทาง  

4. บริการนาํเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการเดินทาง อาํนวยความสะดวก 

ในการเดินทางใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  

5. ส่ิงดึงดูดใจเพื่อการท่องเท่ียว ทั้งส่ิงดึงดูดใจท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน  

6. ร้านขายของท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมือง เป็นธุรกิจท่ีทํารายได้สูงสุดเม่ือ 

เปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

7. ความปลอดภยั เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความสําคญัมากเช่นกนั Pike Steven 

(2008) กล่าวถึง คุณลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวว่า แหล่งท่องเท่ียว เป็นการผสมผสานระหว่าง

ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ประสบการณ์และการนาเสนอทรัพยากรท่ีจบัต้องไม่ได้อ่ืน ๆ แก่

ผูบ้ริโภค ส่ิงสําคญัคือแหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาเยี่ยม ชมหรือพกั

อาศยั ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถ ในการ

จดัโปรแกรมการท่องเท่ียว (Available package) ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ส่ิง

ดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenities) กิจกรรม (Activities) การให้บริการ ของ

แหล่งท่องเท่ียว(Ancillary Service) 

 พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  

1. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ไดแ้ก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ีเหมาะสม เช่น ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการดา้นอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่ง 

ทางอากาศ ทางบก และทางนํ้ า ซ่ึงจะเอ้ืออาํนวยให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย 

ปลายทาง (Destination) หรือแหล่งท่องเท่ียว (Attraction)  

2. การมีท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว (Accommodation) ท่ีตอ้งการคา้งคืน 

ไดแ้ก่ ท่ีพกัประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสตเ์ฮา้ส์ โฮมสเตยท่ี์พกัแรมประเภทต่าง ๆ จะมี

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในระดบัต่าง ๆ กนั ซ่ึงจะทาํให้มีราคาและบริการในระดบัต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่ 

ภตัตาคาร สระวา่ยนํ้า ฟิตเนสเซ็นเตอร์ซาวน่า ศูนยก์ลางธุรกิจและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

3. แหล่งท่องเท่ียว (Attraction) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัสูงสุดของการ 

เดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่ง 

ธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์เช่น ปราสาทพนมรุ้ง 

แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรขอม การท่องเท่ียวชนบทเพื่อสัมผสัวิถีชีวิตชาวบา้น เรียนรู้ถึง 
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนโบราณสถานยคุเก่าแก่ก่อนประวติัศาสตร์เช่น วฒันธรรม บา้นเชียง เป็น 

ตน้  

4. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนนัทนาการ (Tourist Activities 

and Recreational Activities) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในยุคปัจจุบนัเพราะการ ท่องเท่ียวมิได้

หมายถึง เพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ์ความงดงามของ ธรรมชาติเท่านั้น แต่

เป็นการท่ีนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเดินป่า การล่องแก่งในแม่นํ้ า  การ

ปีนหนา้ผา การดาํนํ้า การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการร่วมกิจกรรม กบัชุมชนเจา้บา้น เช่น 

การดาํนํ้า การเก่ียวขา้ว การ่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรม ทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ท่ี

อยูใ่นความทรงจาํของนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมดงักล่าวมกัก่อใหเ้กิด การกระจายรายได ้ 

5. บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดท่ีมีให้นักท่องเท่ียว (Ancillary) เช่น บริการด้าน 

ร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณียส์ถานีบริการนํ้ ามนั ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ห้องสุขา เป็นตน้ 

จากความรู้เร่ืององค์ประกอบของการท่องเท่ียวท่ีนักวิชาการได้อธิบายไวน้ั้น มีความสอดคล้อง 

สัมพนัธ์กนักบัทฤษฎี 5A ของ Tourism Western Australia (2008) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

5.1 ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) เช่น  

5.1.1 ส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural Attractions)  

5.1.2 ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Built Attractions) รวมถึง กิจกรรมท่ี

มนุษยจ์ดัข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้นักท่องเท่ียวเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว เช่น สวนสนุก 

และกิจกรรมการประชุม (Meeting, Incentive, Exhibition, Convention (MICE))  

5.1.3 ส่ิงดึงดูดใจเชิงศิลปวฒันธรรม (Cultural Attractions)  

5.1.4 ส่ิงดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพนัธ์ (Social Attractions)  

5.2 กิจกรรม (Activities) สถานท่ีท่องเท่ียวควรจดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) 

ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถทาํในช่วงเวลาท่ีพาํนกัและท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น เพื่อเพิ่มความ น่าสนใจ

ของการท่องเท่ียวและช่วงเวลาพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลาย และ

ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวดว้ย อาทิกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจบัจ่ายใช้สอย กิจกรรมทาง 

ทะเลเช่น ดาํนํ้า วา่ยนํ้าเป็นตน้ กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวเช่น  

5.2.1 กิจกรรมเดินป่า 

5.2.2 กิจกรรมดูนก  

5.2.3 กิจกรรมส่องสัตว ์ 
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5.2.4 กิจกรรมแสง สีเสียง ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ เป็นตน้  

5.3 การเขา้ถึง (Access) สภาพการเขา้ถึง (เส้นทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการ

คมนาคมไปสู่แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ มีความสะดวกสบายเหมาะต่อการเดินทางท่องเท่ียว มากนอ้ย

เพียงใด โดยพิจารณาจากระยะทางจากจุดศูนยก์ลางการท่องเท่ียวมาสู่แหล่งท่องเท่ียว เช่น ระยะทาง

จากตวัเมือง ซ่ึงจะเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้น เป็นตน้ พิจารณาจาก ลกัษณะการ

เดินทางวา่เป็นอยา่งไร เช่น โดยรถยนต ์เรือ หรือการเดินเทา้ สภาพของเส้นทาง เอ้ืออาํนวยต่อการ

เดินทางมากน้อยเพียงใด มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรัง หรือถนนดิน ถ้าเป็นแม่นํ้ าลาํ

คลองตอ้งใช้เรือหรือแพ มีส่ิงกีดขวางหรือไม่ และถา้เป็นทางเทา้สภาพทางเดินดี หรือไม่ ระยะ

ทางเดินเหมาะกบันกัท่องเท่ียวเพียงใด การจดัหาพาหนะสะดวกหรือยาก และค่าวา่จา้งแพงหรือถูก 

เป็นตน้ ดงันั้นตวัแปรท่ีใช้ในการประเมินสภาพการเขา้ถึง อาจพิจารณาได้จาก ความสะดวก 

อุปสรรค หรือส่ิงกีดขวางการเดินทาง ลกัษณะการเดินทางและสภาพถนน การคมนาคมขนส่งและ

ความสะดวกในการเดินทางทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว (Access) เช่น เท่ียวบิน การตรวจคนเขา้เมือง 

รถโดยสารสาธารณะ และสภาพถนนหนทาง ฯลฯ  นอกจากน้ีการเขา้ถึงในแหล่งท่องเท่ียวยงั

หมายถึงส่ิงท่ีสามารถทาํให้ นกัท่องเท่ียวรู้จกัและทาํให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว

นั้นไดง่้ายข้ึน เช่น การลง เวบ็ไซตเ์ป็นตน้  

5.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenities) ส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง ส่ิง 

บริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการท่องเท่ียวและระบบสาธารณูปการ ซ่ึงมีอยู่ในแหล่ง

ท่องเท่ียว นั้น ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถจะใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบายมากนอ้ยเพียงใด เช่น ท่ีพกัแรม 

ร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม สถานเริงรมยส์ถานบริการอ่ืน ๆ ระบบไฟฟ้าประปา โทรศพัท์สถาน

รักษาพยาบาล สถานีตาํรวจ หรือระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะพิจารณาทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ ควบคู่กนัไปและถา้หากในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวนั้นไม่มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอยา่งครบถว้น พิจารณาถึงความสะดวกและความใกล้ไกลท่ีจะไปอาศยัใชบ้ริการส่ิงอาํนวย

ความสะดวกจากแหล่ง ชุมชนขา้งเคียงไดย้ากง่ายเพียงใด ดงันั้น ตวัแปรท่ีใช้ในการประเมินส่ิง

อาํนวยความสะดวกอาจ พิจารณาไดจ้ากระบบสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ การให้บริการ

บา้นพกั สถานบริการต่าง ๆ ระบบส่ือความหมายและระบบการจดัการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก ณ 

แหล่งท่องเท่ียว (Destination Amenities) เช่น  

5.4.1 ร้านอาหาร  

5.4.2 ร้านคา้ต่าง ๆ  เช่น ร้านขายของ บริษทับริการการท่องเท่ียวร้านของท่ีระลึก  
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5.4.3 การบริการอ่ืน ๆ เช่น ร้านตดัผม ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ร้านเช่า รถ  

5.4.4 ระบบสาธารณูปโภค  

5.4.5 สถานีตาํรวจ โรงพยาบาล ฯลฯ  

5.5 ท่ีพกั (Accommodation) สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีจาํนวนท่ีพกัท่ีเพียงพอ พร้อม

ทั้งมีความหลากหลายดา้นราคาและการบริการและมีความเหมาะสมต่อสถานท่ี และท่ีพกัควร อยูไ่ม่

ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวมากนกั ทาํใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย และ

มีความปลอดภยัท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodation) เช่น โรงแรม รีสอร์ท, บงักะโล และ

เกสตเ์ฮาส์ ฯลฯ  

 

3.1.5 อุตสาหกรรมของการท่องเทีย่ว  

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง การจดักิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐบาล และ

หน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ของภาคเอกชน ท่ีจดัข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ นกัท่องเท่ียว 

หรือหน่วยธุรกิจ หรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกและจดับริการ  ให้แก่

นกัท่องเท่ียว จากความหมายดงักล่าวแลว้ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงมีขอบข่ายกวา้งขวาง ครอบคลุม

หน่วยธุรกิจและองค์กรอ่ืน ๆ ในทางดา้นเศรษฐกิจโดยส่วนรวมอุตสาหกรรมการ ท่องเท่ียวจึง

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือการขาย การสร้างผลผลิตและบริการต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียว กล่าวคือ การ

ประกอบกิจกรรมด้วยการนําปัจจยัการผลิตต่าง ๆ มาผลิตบริการอย่างใดอย่างหน่ึง ด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจและขายบริการดา้นการ ท่องเท่ียวนั้น

ใหแ้ก่ ผูเ้ยีย่มเยอืน  

Collier and Harraway  (1997) ไดอ้ธิบายถึง อุตสาหกรรมการ ท่องเท่ียวมีองคป์ระกอบท่ี

สาํคญั 4 ส่วน คือ  

1. การขนส่ง (Transportation) โดยการขนส่งทาํให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทาง 

จากท่ีพกัไปยงัแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย การขนส่งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ  

2. ท่ีพกั (Accommodation) ท่ีพกัมีหลายประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท แตกต่าง 

ออกไปตามวตัถุประสงค์ของผูป้ระกอบการ รสนิยมของนักท่องเท่ียว และสภาพแวดล้อมของ 

แหล่งท่องเท่ียว 

 3.  ส่ิงดึงดูดใจ กิจกรรม และส่ิงอํานวยความสะดวกในการบริการต่าง ๆ 

(Attractions Activities and Ancillary Services) เพื่อความเพลิดเพลินบนัเทิงใจและความ 
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สนุกสนานในการเดินทางท่องเท่ียว การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ 

นกัท่องเท่ียวและเพื่อใหเ้กิดความประทบัใจในส่ิงอาํนวยความสะดวกในการบริการ  

4. การขาย (Sales) โดยการขายทาํให้เกิดการกระจายการให้บริการด้านการ 

ท่องเท่ียวจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียว หน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ผูข้าย ส่ง 

บริการดา้นการท่องเท่ียว (Tour Operator) ตวัแทนการจดัการเดินทาง (Travel Agents) อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความสําคญัต่อระบบ เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้สําคญันาํมาซ่ึงเงินตรา ต่างประเทศ การสร้างงาน

และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนสําคญัในการพฒันาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการลงทุน เม่ือประเทศประสบ

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวมีบทบาทสําคญัในการสร้าง รายไดใ้ห้กบัประเทศสามารถ

ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มการแข่งขนัรุนแรงข้ึนตามลาํดบั มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจยัลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยไม่อาจหลีกเล่ียง

ได ้ 

(All Tourism Should Be Sustainable Tourism)  (Dowling, 1995 : ออนไลน์) กล่าวโดย

สรุปรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถดาํรงอยูไ่ดจ้ะตอ้งมีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอยา่ง

สมํ่าเสมอ ทรัพยากรการท่องเท่ียวยงัคงรักษาความดึงดูดใจไวไ้ดไ้ม่เส่ือมคลาย ธุรกิจบริการท่ีมีผล

กาํไร แมต้อ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการให้บริการอยูเ่สมอก็ตาม ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม

ทั้งทางธรรมชาติ  สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เกิดข้ึน หรือหากมีตอ้งเป็นผลกระทบนอ้ย

ท่ีสุดดงันั้นการจดัการ ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเท่านั้น จึงจะสามารถคงความย ัง่ยืนเหล่าน้ีไวไ้ด ้เพื่อให้

เกิดความย ัง่ยืนยาวนานต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย จาํเป็นตอ้ง มีการพฒันา

คุณภาพการท่องเท่ียวใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง องคป์ระกอบหลกัของอุตสาหกรรมการ ท่องเท่ียวไทยท่ี

สามารถมองแยกออกเป็น  

1)อุปสงคต่์อการท่องเท่ียว (Tourism Demand) หมายถึง ความตอ้งการท่องเท่ียวท่ี

อยูใ่นรูปของจาํนวนหรือปริมาณ (คน/คร้ัง/ช่วงเวลา) หรือ พฤติกรรมของ นกัท่องเท่ียว 

 2) อุปทานของการท่องเท่ียว (Tourism Supply) หมายถึง ทรัพยากรท่องเท่ียวและ 

ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ซ่ึงจดัวา่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทางดา้นสินคา้และบริการในการท่องเท่ียว 

(Tourism Products) และ  
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3)การจดัการ (Management) ท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการพฒันาการท่องเท่ียว แบบยัง่ยืน 

ดังนั้นการดําเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องส่งเสริมด้านอุปสงค ์

(Demand) ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมดา้นอุปทาน (Supply) โดยการสร้างความประทบัใจและสร้าง 

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัการรักษาคุณภาพ 

ของส่ิงแวดล้อมและการเพิ่มขีดความสามารถของธรรมชาติให้สามารถผลิตหรือฟ้ืนฟู เพื่อ

ให้บริการด้านการท่องเท่ียวมีความย ัง่ยืนตลอดไปโดยไม่ถดถอยหรือเส่ือมโทรมลง รวมไปถึงมี

ดาํเนินการให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Stakeholders) มีความเขา้ใจประเด็นการ

พฒันาการ ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืในทิศทางเดียวกนั (ธนธรณ์ ทองหอม. 2554) 

 

3.2 แนวคิดทฤษฎกีารพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 

มงคล ด่านธานินทร์ (2541) ไม่ไดใ้ห้คาํจาํกดัความในเร่ือง เศรษฐกิจชุมชนโดยตรงเพราะ

เห็นวา่จะเป็นเพียงขอ้ความหน่ึง ท่ีทาํให้ผูค้นพยายามจาํความหมายมากกกวา่ท่ีจะพยายามทาํความ

เขา้ใจ ดงันั้นในท่ีน้ีจึงใช้วิธีตั้งเป็นประเด็นเพื่อตอบคาํถามให้เกิดความเขา้ใจในศพัท์เพื่อจะได้

หลีกเล่ียงการจาํ โดยไดต้ั้งเป็นประเด็นในลกัษณะเป็นกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชนแสดงใน

แผนภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.2 แผนภาพแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 

ท่ีมา : https://citly.me/VnuGm  

 

https://citly.me/VnuGm
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จากแผนภาพ เป็นแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ ตามลาํดบั 

ดงัต่อไปน้ี  

1. ปณิธาน หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจชาติ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงตอ้ง

ดาํเนินการดว้ยความมุ่งมัน่ ตอ้งสัมพนัธ์กบัการเมือง การปกครอง การศึกษาและวฒันธรรม ของคน

ทั้งประเทศ การดาํเนินการเศรษฐกิจแบบโดด ๆ จะไม่ช่วยใหบ้รรลุปณิธานได ้ 

2. ทาํอะไร หมายถึง ทาํงานเพื่อดาํรงชีพในแนวสัมมาชีพ เพื่ออยูร่่วมกบัเพื่อน มนุษยอ่ื์น ๆ 

ในชุมชน เช่น การเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์แปรรูปผลผลิต ตดัเยบ็เส้ือผา้ ปลูกพืช สมุนไพร บริการ

ท่องเท่ียว เป็นตน้  

3. ทาํกบัใคร หมายถึง ชาวบา้นรวมกลุ่มกนัเองอยา่งไม่เป็นทางการ ไม่เป็นนิติ บุคคล เช่น

สหกรณ์ สมาคมหรือรวมกลุ่มกบันกัพฒันาเอกชน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือนกัวชิาการ  

4. ทาํอยา่งไร เม่ือรวมกลุ่มแลว้ก็ทาํการผลิตสินคา้ แปรรูปและซ้ือขายแลกเปล่ียน สินคา้  

5. ทาํไปทาํไม เน่ืองจากชาวบา้นมีระดบัการทาํมาหากินต่างกนั การรวมกลุ่มจะช่วย ให้เกิด

ความพออยูพ่อกิน เกิดความพึงพอใจ เพื่อจะเกิดความคุม้ค่ากบัการลงทุน และเพื่อกาํไร  

6. เพื่ออะไร เป็นการรวมตวัของชุมชนในระดบัล่างสุดของสังคม เพื่อร่วมกนัทาํงาน ให้คน

มีความสุขและชุมชนมีความเขม้แขง็  

 

3.2.1 ความหมายของเศรษฐกจิชุมชน  

คาํวา่ “เศรษฐกิจชุมชน” หากจะทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ชุมชนคงตอ้งทาํ

ความเขา้ใจความหมายใหต้รงกนัก่อนวา่ “ชุมชน” คืออะไร และ“เศรษฐกิจ” คืออะไร 

 “ชุมชน” นั้นจะประกอบไปดว้ยครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวท่ีเขา้มารวมอยู่ในบริเวณ

เดียวกนั หรือก่อตั้งเป็นชุมชนในพื้นท่ีเดียวกนั ซ่ึงอาจจะเรียกเป็นละแวกบา้น หรือหยอ่มบา้น หรือ

หมู่บา้นก็ได ้ความเป็นชุมชนไม่จาํกดัเฉพาะขอบเขตของหมู่บา้นเท่านั้น แต่อาจจะรวมถึงลกัษณะ

เครือข่ายของความสัมพนัธ์ท่ีกวา้งขวางทั้งระบบอุปถมัภแ์ละแบบเครือญาติดว้ย  

ส่วนคาํวา่ “เศรษฐกิจ” เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การบริโภคและการ 

กระจายผลผลิต โดยผา่นกระบวนการซ้ือขายแลกเปล่ียนผลผลิตซ่ึงกนัและกนั และมีการใช ้

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

ดงันั้นคาํวา่ “เศรษฐกิจชุมชน” จึงหมายถึง ระบบเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ิน หรือชุมชนท่ีมี

ลกัษณะเป็นองค์รวม ซ่ึงไม่ไดมี้แต่เพียงมิติทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัเลขของรายไดร้ายจ่าย การ
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ผลิต และการบริโภค เท่านั้น แต่จะเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมวฒันธรรม มี

ความสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชนและรวมถึงการมีระบบคุณค่าเขา้ไปดว้ย 

นอกจากนั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (กระทรวงมหาดไทย.กรมการปกครอง 

2541 ก : 6– 9) ไดใ้หค้วามหมายของเศรษฐกิจชุมชนไวว้า่ หมายถึง การผลิตการแปรรูป การบริโภค 

การคา้และการบริการท่ีเป็นการตดัสินใจดาํเนินการของชุมชนในชุมชนเพื่อชุมชน 

 

3.2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 

1. แนวคิดเก่ียวกบัวฏัจกัรแห่งความยากจน (Vicious Cycle) 

วฏัจกัรแห่งความยากจน (Vicious Cycle) เป็นแนวคิดในการพฒันายุคของการพฒันายุคตน้ 

ๆ โดยแนวคิดน้ีช้ีให้เห็นว่าชุมชน หรือประเทศกาํลงัพฒันา ถา้ไม่พฒันาจะตอ้งวนเวียนอยู่ในวฏั

จกัรน้ีตลอดไป อยา่งไรก็ตามวธีิแกไ้ข หรือการจะหลุดพน้จากวฏัจกัรน้ีไดส้ังคมจะตอ้งกระตุน้ ดว้ย

การเพิ่มระดบัการลงทุนให้อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงการกระตุน้การลงทุนดงักล่าวน้ี ตอ้งมีขนาดท่ีใหญ่

เพียงพอจึงจะสามารถทาํให้ชุมชน หรือสังคมหลุดพน้จากวฏัจกัรได้ แต่ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนคือ 

ชุมชนหรือสังคมท่ีมีปัญหาความยากจนหรือการด้อยการพฒันาจะนําทุนมาจากท่ีใด ดงันั้นวิธี

แกปั้ญหาจึงมี 2 วธีิ คือ 

1.1 จะตอ้งเพิ่มการสะสมทุนในประเทศใหม้ากข้ึน ซ่ึงวธีิน้ีคงจะทาํไดย้าก 

เพราะชุมชนมีรายไดต้ํ่าอยูแ่ลว้ 

1.2 ต้องพึ่ งความช่วยเหลือทางด้านการลงทุนจากภายนอกหรือจาก

ต่างประเทศในระยะแรก ซ่ึงแนวคิดน้ีสนบัสนุนวธีิท่ี 2 เพราะเม่ือชุมชนหรือสังคม

หลุดพน้จากวฏัจกัรน้ีแลว้ ในรอบต่อไปจะสามารถพฒันาและใชคื้นเงินทุนได ้

2 แนวความคิดขั้นเศรษฐกิจของ Karl Marxการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจจากขั้น

หน่ึงไปยงัขั้นถดัไปจะเกิดข้ึนเพราะเกิดความขดัแยง้ระหว่างชนชั้น โดยการเปล่ียนแปลง

ของสังคมจะมีการพฒันาข้ึนตามลาํดบั โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 

2.1 ขั้นสังคมบรรพกาล (Primitive Society) เป็นสังคมขั้นเร่ิมตน้ ยงัไม่มี

การแบ่งชนชั้นสมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกนั ผลผลิตแบ่งตามส่วนท่ีตนเองหามา

ได ้
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2.2 ขั้นสังคมทาส (Ancient Slave State) ผลผลิตเร่ิมมากข้ึน กลุ่มผูมี้

อาํนาจมาบงัคบัเอาผลผลิตส่วนเกินไป เกิดกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลและการแบ่งชน

ชั้น มี สังคมทาส 

2.3 ขั้นสังคมศกัดินา (Feudalism) แรงงานทาสจะเร่ิมต่อตา้นทาํการปฏิวติั

และจะถูกปลดปล่อยกลายมาเป็นผูเ้ช่าท่ีดิน การผลิตของผูเ้ช่าจะมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

2.4 ขั้นสังคมทุนนิยม (Capitalism) เม่ือพลังการผลิตขยายตวัจนเขา้สู่

ระบบอุตสาหกรรม ผูเ้ช่าท่ีดินจะถูกปลดปล่อยให้เป็นแรงงานอิสระ เกิดการขดูรีด

แรงงานในโรงงาน 

2.5 ขั้นสังคมคอมมิวนิสต์ (Communist) การขดูรีดแรงงานจะทาํให้เกิด

การต่อสู้ระหว่างชนชั้น แลว้ชนชั้นกรรมาชีพจะโค่นลม้ชนชั้นนายทุน สังคมทุน

นิยมจะล่มสลายแลว้เปล่ียนเขา้สู่สังคมคอมมิวนิสต์ โดยปัจจยัการผลิตเป็นของ

ส่วนรวมโดยผลผลิตจะถูกแจกจ่ายให้กบัสมาชิกอยา่งเพียงพอและบุคคลในสังคม

จะมีความเท่าเทียมกนั 

 

3.2.3 แนวความคิดเกีย่วกบัขั้นตอนการพฒันา (Stage of Growth)  

ผูน้าํเสนอแนวคิดน้ี คือ W.W.Rostow โดยแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของสังคมท่ีผา่นมา

วา่ไดแ้บ่งการพฒันาเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นสังคมโบราณ (Traditional Society) ลกัษณะคือ การพฒันายงัตํ่า

เทคโนโลยยีงัตํ่าประสิทธิภาพในการผลิตตํ่า เศรษฐกิจพึ่งการเกษตรเป็นหลกั 

2. ขั้นเตรียมทะยานบิน (Precondition for Take-off) ลกัษณะคือ ขยาย

โครงสร้างพื้นฐานอย่างกวา้งขวาง ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรม เร่ิมมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจทุกดา้น 

3. ขั้นทะยานบิน (Take-off) ลกัษณะคือ มีการพฒันาสาขาอุตสาหกรรม

ข้ึนมาเป็นสาขา น าการผลิตทางการเกษตรจะมีลกัษณะเป็นการคา้ การขยายตวั

ทางเศรษฐกิจค่อนขา้งสูง 

4. ขั้นสู่ระดบัอ่ิมตวั (Drive to Maturity) ลกัษณะคือ การจดัการมี

ประสิทธิภาพสูง แรงงานมีทกัษะ ผลผลิตเพิ่มมากกว่าประชากร สามารถผลิต
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สินค้าใหม่ๆ ตามความต้องการได้มากข้ึน ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพสูง 

5. ขั้นการบริโภคระดับสูง (High Mass Consumption) ลักษณะคือ 

ประชาชนมีการบริโภคสมบูรณ์ถว้นหนา้ มีการจ้างงานเต็มท่ี (Full Employment) 

ประชาชนมีความรู้สึกมัน่คง มีทศันคติท่ีดี มีความเจริญพร้อมในทุก ๆ ดา้น 

 

3.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

3.3.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว (Tourist Behavior) เป็นการกระทาํของนกัท่องเท่ียวไม่ว่าการ

กระทาํนั้นนักท่องเท่ียวจะรู้ตวั หรือไม่รู้ตวัก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการณ์กระทาํนั้นได ้

หรือไม่ก็ตาม เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใด สภาพการณ์หน่ึง  

Pharasakul (2017) กล่าววา่ พฤติกรรมการ ท่องเท่ียวเป็นกระบวนการการตดัสินใจของแต่

ละบุคคล ซ่ึงจะมี เหตุผลท่ีสามารถอธิบายได ้รวมทั้งมีการคน้หาขอ้มูลและการประเมินขอ้มูลใน

กระบวนการตดัสินใจ โดยมีการจาํกดัขอ้มูลท่ีรับรู้และเร่ิมจากความคิดกวา้งๆ แลว้ค่อยจดัระเบียบ

ความคิดให้แคบเขา้มา จากนั้นจะพิจารณาความชอบหรือไม่ชอบตวัเลือก นอกจากน้ียงัมีการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ซ่ึงผลลพัธ์ ภายหลงัจากการซ้ือจะส่งผลต่อการซ้ือใหม่ในอนาคต  

Tapachai (2005) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของพฤติกรรม นกัท่องเท่ียวนั้นมีองค์ประกอบ

สาํคญั 7 ประการ คือ  

1. เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆ พฤติกรรม จะตอ้งมีเป้าหมายในการ

กระทาํเช่น นกัท่องเท่ียว กลุ่มอนุรักษต์อ้งการเกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตน เดินทาง

ท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทาง ยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์

ดงัเดิม  

2. ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและ  ความสามารถในการทาํกิจกรรม เพื่อ

ตอบสนองต่อความ ตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั นิยมไต่เขา ปีนหนา้ผาตอ้งมี

ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้ สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบได ้ 

3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ี เอ้ืออาํนวยให้เลือกกระทาํกิจกรรม เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ ควรกระทาํในยามคล่ืนลมสงบ ไม่ควรทาํ

ในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง  
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4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบ  ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี

พอใจมากท่ีสุดใน สถานการณ์หน่ึงๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาท่ี นกัท่องเท่ียวควรหยุดพกั

รับประทานอาหารกลางวนั  

5. การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระทาํกิจกรรม ตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี ตอ้งการ เช่น นักท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ในช่วง

วนัหยดุ เพื่อพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวาง แผนการเดินทาง และจดัการดาํเนินการล่วงหนา้ 

ในการกระทาํกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้ตั้ งแต่กิจกรรมการกําหนดสถานท่ี

ท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจอง ท่ีพกัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระทาํหน่ึงๆ อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไวห้รืออาจ

ตรงกนัขา้มกบัความ คาดหวงัท่ีตั้งใจไวเ้ช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้กาํหนดการเดินทางไว ้เพื่อมาพกัผอ่น

วนัหยดุในประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ในเวลานั้น เกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และทาํให้สนามบินตอ้ง

ปิดทาํการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์ทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ี

คาดหมายไวไ้ด ้ 

7. ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิง ท่ีกระทาํลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีตอ้งการ จึงตอ้งกลบัมา แปลความหมายไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนอง ความ

ตอ้งการ หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป เพราะเห็นวา่ เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ  

นอกจากน้ีPitipat and Na Nong Khai (2013) ยงัไดใ้ห้ ความหมายของพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้

สินคา้และบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้ง กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการ

เดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมี 2 ประการ ดงัน้ี (Soponsiri, 

2011)  

1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ี เกิดจากภายในตวัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึง

มีผลกระทบต่อการ ตดัสินใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย  

1. แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงขบัภายใน ท่ีกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียงเลือกท่ีจะไป

เท่ียวในสถานท่ีหน่ึง  

2. การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการท่ี นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะรับรู้ หรือ

ตีความหมายการับรู้ส่ิงใดส่ิง หน่ึงท่ีสัมผสัไดจ้ากการท่องเท่ียว ประสบการณ์ในอดีตของ 

นกัท่องเท่ียว  
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3. การเรียนรู้ (Learning) คือ ก า ร ท่ี นกัท่องเท่ียวรับรู้ขอ้มูลและประสบการณ์

ใหม่ๆ แลว้ส่งผลใหเ้กิด การเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของ นกัท่องเท่ียว 

ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นบทเรียนท่ีดีในอนาคต  

4. บุคลิกภาพ (Personality) คือ รูปแบบของ พฤติกรรมท่ีมีความสมํ่าเสมอและ

มัน่คงไม่เปล่ียนแปลง 5. รูแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ วิธีการดาํเนินชีวิตของ

นักท่องเท่ียวซ่ึงวดัได้จากกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวชอบกระทาํ เช่น การเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียว  

6. ทศันคติ ( Attitude) คือ แนวคิดของ นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้และบริการดา้น

การท่องเท่ียว  

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) ปัจจยัภายนอกท่ี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย  

1. กลุ่มอา้งอิง (Reference group) คือ กลุ่ม คนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

นกัท่องเท่ียว อยา่งนอ้ยมี 3 อยา่งคือ การให้ขอ้มูล การเปรียบเทียบและการกาํหนดบรรทดั

ฐาน 

2. ครอบครัว (Family) คือ เป็นหน่ึงในปัจจยั ท่ีสําคญัมากและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว เน่ืองจาก ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีมีความใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียว

มากท่ีสุด  

3. ชั้นทางสังคม (Social Class) คือ ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม

นักท่องเท่ียว เน่ืองจากคนใน ชั้นเดียวกันมกัจะมีปฏิสัมพนัธ์กันอย่างสมํ่าเสมอและ 

นกัท่องเท่ียวมกัไดรั้บอิทธิพลจากคนท่ีอยูใ่นชั้นเดียวกนั 

 4. วฒันธรรม (Culture) คือ แนวทางการดาํเนินชีวิตท่ีสมาชิกของสังคมใดสังคม

หน่ึงยอมรับและยึดถือ เป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั เป็นตวักาํหนดแนวทางการแสดงของ 

พฤติกรรมของคนในสังคม 

 

3.3.2 ความส าคัญของพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมีความสําคญัต่อการทาํงานในอุตสาหกรรมการบริการ

ทางดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นหวัใจหลกัของการทาํงานดา้นน้ี ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะบุคคลท่ี

จะทาํงานเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวตอ้งมีความรู้เก่ียวกบันกัท่องเท่ียว วฒันธรรม ความเป็นอยู ่ลกัษณะ
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นิสัย พฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงจะทาํให้ไดแ้นวทางในการคิดถึงเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม

ต่างๆ ของนกัท่องเท่ียว การรู้จกัและเขา้ใจพฤติกรรมท่ีแปลกแยกและแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียว

แต่ละกลุ่ม แต่ละเช้ือชาติ ช่วยให้ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวข้องสามารถปรับตวัและรู้ความต้องการของ

นักท่องเท่ียวซ่ึงทําให้ง่ายต่อการปฏิบัติ หน้าท่ีของผู ้ให้บริการ อน่ึงผู ้ท่ีท ํางานเก่ียวข้องกับ

นกัท่องเท่ียวตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีของตน คือการให้บริการ การท่ีจะบริการให้ถูกใจและถูกตอ้งตาม

ความประสงคเ์พื่อให้เกิดความประทบัใจนั้น ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัผูรั้บบริการ และพึง

ระลึกอยูเ่สมอวา่ผูรั้บบริการ คือบุคคลสาํคญัท่ีจะเป็นผูก้าํหนดความสาํเร็จในกิจการของตน เพราะผู ้

ประกอบธุรกิจบริการมีมากมายให้เลือก ผูรั้บบริการไม่จาํเป็นต้องข้ึนอยู่กับผูใ้ห้บริการ แต่ผู ้

ใหบ้ริการตอ้งพึ่งผูรั้บบริการ 

3.4 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโมเดลเศรษฐกจิ BCG 

BCG Model เป็นการพฒันาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ท่ีจะพฒันา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกนั 

ไดแ้ก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ท่ีมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย

เน้นการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์มูลค่าสูง เช่ือมโยงกบั เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ี

คาํนึงถึงการนําวสัดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจน้ี อยู่ภายใต้

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซ่ึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพฒันา

เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ตอ้งพฒันาควบคู่ไปกับการพฒันาสังคมและการรักษาส่ิงแวดล้อมได้อย่าง

สมดุลให้เกิดความมั่นคงและย ัง่ยืนไปพร้อมกัน โดยเปล่ียนข้อได้เปรียบท่ีไทยมีจากความ

หลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขนัดว้ยนวตักรรม เพื่อให้

เกิดเศรษฐกิจ BCG ท่ีเติบโต แข่งขนัไดใ้นระดบัโลก เกิดการกระจายรายไดล้งสู่ชุมชน ลดความ

เหล่ือมลํ้า ชุมชนเขม้แขง็ มีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 



36 
 

 

 
รูปท่ี 3.3 โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

ท่ีมา : https://www.bcg.in.th/background/ 

 

BCG Model เป็นกลไกท่ีมีศกัยภาพสูงในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอยา่ง

ทัว่ถึง สามารถกระจายโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน

สามารถสร้างใหป้ระเทศไทยกา้วข้ึนเป็นผูน้าํระดบัโลกในบางสาขาท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ จึงได้

กาํหนดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของประเทศเพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือน BCG Model ดงัน้ี 

1) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG 

2) ลดความเหล่ือมลํ้าดว้ยการเพิ่มรายไดเ้กษตรกรและชุมชน 

3) ยกระดับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยข้ึนเป็นผูผ้ลิตอาหารเพื่อ

สุขภาพและส่วนประกอบอาหารมูลค่าสูง Top 5 ของโลก 

4) สร้างและพฒันาอุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตยา เคร่ืองมือแพทย ์วสัดุชีวภาพให้มี

ความเขม้แขง็ มีศกัยภาพส่งออก เป็นแหล่งจา้งงานทกัษะสูงและรายไดสู้ง 

5) ระบบบริหารจดัการท่องเท่ียว นาํไปสู่ Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก จดัโดย Travel & 

Tourism Competitiveness Index, World Economic Forum 

6) ลดการใชท้รัพยากรลง 2 ใน 3 จากปัจจุบนั 

หลกัในการดาํเนินงานเป็นการบูรณาการในการทาํงานระหว่างหลายภาคส่วนให้เป็นไป

โดยมีเอกภาพและมีพลงั แต่ละภาคส่วนจะยดึถือหลกัการสําคญัในการร่วมกนัผลกัดนั BCG Model 

https://www.bcg.in.th/background/
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โดยจะให้ความสําคญักบัทั้งการแข่งขนัไดใ้นระดบัโลกและการส่งต่อผลประโยชน์สู่ชุมชน และ

ขบัเคล่ือนโดยกลไกการทาํงานแบบจตุภาคี (Quadruple Helix) ผ่านการผสานพลงัภาคเอกชน 

ภาครัฐ ภาคการศึกษา ประชาสังคม รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากหุ้นส่วนความร่วมมือในระดบัโลก 

โดย กระทรวง อว. จะขบัเคล่ือนศกัยภาพของมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจัยท่ีมีอยู่ภายใตก้ระทรวง 

ทั้งในมิตินกัวิจยั องค์ความรู้ และโครงสร้างพื้นฐานดา้นการวิจยั โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

(National Quality Infrastructure: NQI) และการส่งเสริมธุรกิจนวตักรรม มาใชเ้พื่อร่วมขบัเคล่ือน

การทาํงานในรูปแบบจตุภาคี 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งแพลตฟอร์มขบัเคล่ือน BCG Model ในรูปแบบจตุภาคี 

ท่ีมา : https://www.bcg.in.th/background/ 

 

BCG Model ในระยะแรกมุ่งเนน้ให้ความสําคญักบั 4 สาขายุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ เกษตรและ

อาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วสัดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ซ่ึงมีสัดส่วนใน GDP ถึงร้อยละ 21 และเก่ียวขอ้งกบัอาชีพและการจา้งงานของคนใน

ประเทศมากกวา่ 16.5 ลา้นคน หวัใจสําคญัของ BCG Model คือการพฒันาแบบคู่ขนาน ทั้งในส่วน

ท่ีอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาการระดับสูงสําหรับผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงมาก เช่น 

ส่วนประกอบอาหารสุขภาพ ชีววตัถุ สารออกฤทธ์ิทางการแพทย ์ฯลฯ และในส่วนฐานกวา้งของปิ

รามิดท่ีเป็นการยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างมูลค่าให้คนจาํนวนมาก และการพฒันาท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการเสริมความเขม้แข็งของทุนทางสังคมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะขยายผลไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืของสหประชาชาติ (from SEP to SDG) 

https://www.bcg.in.th/background/
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3.5 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิน าเทีย่ว 

ธุรกิจการท่องเท่ียว หมายถึงธุรกิจนาํเท่ียวขายบริการแก่นกัท่องเท่ียวโดยตรงไดห้รือขาย

ผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเท่ียว และดําเนินการโดยการนําเอาบริการอํานวยความสะดวกด้าน

ยานพาหนะ ท่ีพกั อาหาร และทศันาจรมารวมกนัและขายในลกัษณะเหมารวมท่ีเรียกวา่ ทวัร์เหมา

รวม (package tour) ซ่ึงการซ้ือบริการอ่ืนๆ ทาํให้ธุรกิจนาํเท่ียวเหมือนตวักลางระหวา่งผูผ้ลิตหรือ

คู่สัญญา เช่น โรงแรม บริษทัยานพาหนะ ร้านอาหาร  

 

3.5.1 ลกัษณะการด าเนินงานธุรกจิน าเทีย่ว  

ผูป้ระกอบการนาํนาํเท่ียวจะซ้ือบริการต่าง ๆ จากผูผ้ลิต เช่น ห้องพกั ตัว๋เขา้ชมการแสดง

หรือเช่าเหมารถโดยสาร มีการวางแผนและผลิตสินคา้ท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ย  2 อย่าง คือ ส่วน

ของการเดินทางไป ‟ กลบัจากจุดหมายปลายทาง เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน  ส่วนการบริการท่ีเกิดข้ึนท่ี

จุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเท่ียว เช่น อาหาร ทัศนาจร ท่ีพัก เป็นต้น ถือว่ามีความ

สลับซับซ้อน เพราะผูป้ระกอบการต้องมีความรอบคอบ รู้ในปริมาณและคุณภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีอยู ่ประเภทของกิจการพกัผอ่นหรือธุรกิจท่ีสามารถจดัให้ไดโ้ดย ผูป้ระกอบการธุรกิจ

นาํ เท่ียวบางแห่งอาจเป็นเจา้ของบริการอ่ืน ๆ เอง เพื่อความสะดวกในการดาํเนินการ เช่น เป็น

เ จ้ า ข อ ง โ ร ง แ ร ม  รี ส อ ร์ ท  ร้ า น อ า ห า ร  ร ถ โ ด ย ส า ร  เ ป็ น ต้ น  ธุ ร กิ จ นํ า เ ท่ี ย ว ข า ย ส่ ง 

(travel/tourwholesaler) 

 

3.5.2 ประเภทของธุรกจิน าเทีย่ว 

 แบ่งประเภทของธุรกิจนาํเท่ียว ไดห้ลายวธีิไดแ้ก่ 

1. การจาํแนกประเภทของธุรกิจนาํเท่ียวตามลกัษณะของการจดับริการนาํเท่ียวไดแ้ก่ 

1.1 ธุรกิจนาํเท่ียวภายในประเทศ(domestic tour operator) หมายถึง เดินทางไปยงั

แหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศนั้ น ๆ เช่น การจัดนํานักท่องเท่ียวไทยในเมืองไทย การจดันํา

นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิลาํเนาในประเทศ เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศนั้นๆ เช่น การจดั

นาํนกั ท่องเท่ียวไทยในเมืองไทย 

1.2 ธุรกิจจดันาํเท่ียวให้แก่นกั ท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศไปยงัแหล่ง

ท่องเท่ียวในประเทศ (inbound tour operator) 
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1.3 ธุรกิจจัดนํา เท่ียวจากภายในประเทศเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ

(outbound touro perator) 

2. การจาํแนกประเภทของธุรกิจนาํ เท่ียวตามลกัษณะและขอบเขตของการบริการ ไดแ้ก่ 

2.1 ธุรกิจนาํ เท่ียวท่ีเสนอบริการแบบเหมารวม (package tour) การนาํเท่ียวมี

กาํหนดสถานท่ีท่องเท่ียวและระยะเวลาท่ีแน่นอนและเดินทางเป็นกลุ่มเป็นธุรกิจจดันาํเท่ียวโดยรวม

ค่าบริการต่าง ๆ ในราคาแบบเบด็เสร็จ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

1) บริการเหมารวมท่ีมีผูน้าํเท่ียว (escorted tour) คอยอาํนวยความสะดวก

ตลอดระยะเวลาการเดินทาง นาํเท่ียวแบบน้ีจะมีคนดูแล หรือท่ีเรียกว่า  หัวหน้าทวัร์(tour 

escort) 

2) บริการเหมารวมท่ีไม่มีผูน้าํเท่ียว(unescorted tour) นกัท่องเท่ียวจะถือ

ตัว๋ (voucher) ท่ีมีรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ไปยื่นให้กบัผูใ้ห้บริการ  เช่น โรงแรม 

บริษทัทวัร์ เท่ียว สวนสนุกเป็นการนาํ เท่ียวท่ีให้บริการดา้นต่าง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จ

โดยไม่มีหวัหน้าร่วมเดินทางอาํนวยความสะดวกดว้ยแต่จะมีผูป้ระกอบการภาคพื้นดินมา

รับ 

2.2 ธุรกิจนาํเท่ียวท่ีเสนอบริการเฉพาะกลุ่ม (group inclusive tour) นิยมเดินทาง

เป็นกลุ่ม เช่น 15 คนข้ึนไป เพราะประหยดัค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่ายานพาหนะ เป็นการจดับริการ

ตามความตอ้งการหรือความสนใจของกลุ่ม เป็นสมาชิกขององค์กร สมาคม หรือองค์การธุรกิจ 

ไดแ้ก่ การนาํเท่ียวชมดา้นศิลปวฒันธรรม 

2.3 ธุรกิจนาํเท่ียวท่ีเสนอบริการอิสระจดันาํเท่ียวตามความสนใจของนกั ท่องเท่ียว 

เช่น การจดัท่ีพกัแรม รถยนต ์การรับ-ส่งท่ีสนามบินหรือ สถานขนส่ง อาหาร มีการจดันาํชมสถานท่ี

ท่องเท่ียวรวมอยู่ในโปรแกรมดว้ยกนัสําหรับนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและในประเทศเฉพาะราย

(foreign individual tour and domestic individaul tour) 

2.4 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีเสนอบริการลักษณะพิเศษ (specialty intermediaries/ 

channelers) การจดันาํ เท่ียวเพื่อเป็นรางวลัหรือประชุม นิทรรศการ หรือเป็นผูจ้ดัเดินทางท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทั หรือเป็นนายหนา้บริษทัรถโดยสาร เป็นธุรกิจท่ีเป็นตวกัลางระหว่าง

ผูผ้ลิต  เช่น ท่ีพกั ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ 
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3.6 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง 4 จังหวดัและแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

3.6.1 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 จงัหวดัสงขลา 

ท่ีมา : https://shorturl.asia/PiAQF  

 
สงขลา เป็นเมืองท่ีมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน มีโบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นส่ิงท่ี

ยืนยนัได้ดี อีกทั้งวฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษก็น่าสนใจ เช่นเดียวกับสถานท่ี

ท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลานั้น มีหลากแนวหลายสไตล ์ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม ้นํ้าตก ฯลฯ 

จงัหวดัสงขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสงขลา อาํเภอระ

โนด อาํเภอกระแสสินธ์ุ อาํเภอสทิงพระ อาํเภอสิงหนคร อาํเภอควนเนียง อาํเภอรัตภูมิ อาํเภอบาง

กลํ่า อาํเภอหาดใหญ่ อาํเภอนาหม่อม อาํเภอจะนะ อาํเภอเทพา อาํเภอนาทวี อาํเภอสะบา้ยอ้ย อาํเภอ

สะเดา และอาํเภอคลองหอยโข่ง 

 

 

 

https://shorturl.asia/PiAQF
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ จ.สงขลา 

กลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังและฟาร์มทะเล(บ้านปลาหมายเลข 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 บา้นปลาหมายเลข 9 

ท่ีมา: http://www.samilatimes.co.th/?p=49750  

 

ประวตัิความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเทีย่ว 

          ตามท่ีประวติัการประกอบอาชีพประมงมาเม่ือคร้ังอดีตจนถึงปัจจุบนัเม่ือประชากรมากข้ึนแต่

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพ ทาํให้กลุ่มฯ คิดหาวิธีการเพื่อเป็นการเพิ่ม

ทรัพยากร โดยกนัแนวเขตเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้ าวยัอ่อนและแหล่งหลบภยัเพื่อให้โตเต็มวยั

สามารถนาํมากินและขายได ้จนเกิดเป็นซั้ งบา้นปลาหมายเลข 9 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทีทรงเหน็ดเหน่ือยเพื่อให้คนไทยไดมี้ท่ีอาศยั สัญลกัษณ์ของกลุ่มท่ีเป็นท่ี

รู้จกัคือ “บา้นปลาหมายเลข 9”  

กจิกรรมท่องเทีย่วทีแ่นะน า 

   - การนัง่เรือชมวถีิชุมชนและการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชงั 

   - ชมพระอาทิตยต์กนํ้าท่ีสวยไม่แพท่ี้ใดในประเทศไทย 

   - ร่วมชมการกลบัมาของปลากดทะเล (ปลากดข้ีลิง) ฝงูใหญ่ท่ีสุดของทะเลสาบสงขลา ท่ีมีอยูน่บั

หม่ืนๆตวั อาศยัอยูใ่นทะเลสาบธรรมชาติของสัตวน์ํ้า 

   - ชมซั้ งบ้านปลาหมายเลข 9 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มฯในยามคํ่าคืนท่ีแบ่งกับแสงไฟของ

สะพานติณ 

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน โทร. 081-9696053, 087-8366894 

http://www.samilatimes.co.th/?p=49750
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กาแฟแลหน้าผา ณ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน 

ท่ีมา: https://food.trueid.net/detail/90kBb4vbyyaJ 

 

เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอนเกิดจากแนวคิดของนกัธุรกิจทอ้งถ่ินยุคใหม่ ท่ีตอ้งการพฒันา

บา้นเกิด ซ่ึงก็คือ อาํเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

นกัธุรกิจทอ้งถ่ินยคุใหม่คนน้ีก็คือ นายโยธิน ทองเน้ือแขง็ โดยท่านเล็งเห็นความสําคญัของ

ชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํใหท้อ้งถ่ินเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็น

การร่วมกนัแกไ้ขปัญหาชุมชน การเยียวยาช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การส่งเสริมดา้นอาชีพ การพฒันา

ดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนต่าง ๆ ในเมืองกระแสสินธ์ุ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพฒันาการ

บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ภายใตกิ้จกรรม ธนาคารกุง้กา้มกราม

บา้นแหลมหาด ด้านคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว ได้มีการผลักดนัฟ้ืนฟูบ่อลูกรังเก่าให้กลายเป็นจุด

เช็คอินเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมาถ่ายภาพ ซ่ึงมีช่ือวา่ "เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน" 

โดยท่ีน่ีเปิดให้บริการทุกวนั ตั้ งแต่เวลา 08.00-18.00 น. พิกัดร้านอยู่ท่ี ต.เกาะใหญ่ อ.

กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา (เขา้ทางวดัพะโคะ) 

ช่องทางการติดต่อ  

สามารถติดต่อทางเพจเฟซบุก๊ไดท่ี้ เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน หรือโทร. 0817669141 

 

 

 

 

https://food.trueid.net/detail/90kBb4vbyyaJ
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หลวงปู่ทวดเหยยีบน า้ทะเลจืด ณ วดัพะโคะ   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 วดัพะโคะ 

ท่ีมา: https://shorturl.asia/0wWZK  

 

วดัแห่งน้ีคือท่ีจําพรรษาของสมเด็จพะโคะ หรือหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้ าทะเล พระ

เกจิอาจารยท่ี์ประชาชนให้ความนบัถือมากมาย ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนเป็นช่ือวดัราชประดิษฐาน แต่

ชาวบา้นก็ยงัคงนิยมเรียกกนัติดปากวา่วดัพะโคะอยูอ่ยา่งนั้น ทั้งน้ี ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าชม ไดแ้ก่ พระ

สุวรรณมาลิก เจดียศ์รีรัตนมหาธาตุ ซ่ึงภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีนาํมาจาก

ลงักา พระพุทธไสยาสน์ หรือพระโคตมะ พระพุทธรูปป้ันสีทองปางปรินิพพานยาว 18 เมตร สูง 2.5 

เมตร ฝีมือช่างป้ันทอ้งถ่ิน รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยูภ่ายในมณฑปยอดเขา ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่

เป็นรอยพระบาทของสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย ์หรือหลวงพ่อทวดนัน่เอง รูปจาํลอง

และอนุสาวรียส์มเด็จพระราชมุนีสามีราม ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นมณฑปบนยอดเขา โดยวางคู่กบัรอย

พระพุทธบาทเพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้มาสักการะโดยสะดวก พิพิธภณัฑ์วดัพะโคะซ่ึงเปิดให้เขา้ชม

เม่ือปี พ.ศ. 2536 จดัแสดงของต่าง ๆ มากมาย เช่น พระพุทธรูป เคร่ืองป้ันดินเผาเคร่ืองทองเหลือง 

มีดพร้า ตะบนัหมากทองเหลือง ธนบตัรและเหรียญสมยัก่อน  

 

 

 

 

 

 

https://shorturl.asia/0wWZK
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ศูนย์เรียนรู้วถิีชาวบก โหนดนาเล 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 โหนดนาเล 

ท่ีมา: https://shorturl.asia/0wWZK  

ข้อมูลพพิธิภัณฑ์ 

เม่ือปี พ.ศ.2544 ชุมชนตาํบลท่าหิน ไดร้วมตวักนัจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อจะอนุรักษแ์ละ

ฟ้ินฟูวิถีชีวิตท้องถ่ินของตนเอง ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตท่ีมีอัตลักษณ์จากวิถีการทาํ

ตาลโตนด  วถีิการทาํนา วถีิการประมง(ชาวเล) จึงเกิดศูนยก์ารเรียนรู้วถีิโหนด-นา-เลข้ึน 

วถีิโหนด นา เล มีความหมาย คือ “โหนด” มาจากการทาํ ตาลโตนด และผลิตภณัฑ์แปรรูป

จากตาล ซ่ึงท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจของท่ีน่ีชุมชน “นา”  มาจากการ ทาํนา ท่ีใชภู้มิปัญญาชาวบา้นเพื่อ

การรักษาระบบนิเวศน์ใหย้ ัง่ยนื “เล” มาจาก วถีิชาวเล ท่ีทาํประมงนํ้าจืดในทะเลสาบสงขลา 

  

ภายในศูนยก์ารเรียนรู้แบ่งการจดัแสดงเป็น 3 โซน  ไดแ้ก่ 

โซนวถีิโหนด 

โซนวถีินา 

โซนวถีิเล 

เบอร์ติดต่อ 

โทรศพัท ์: 074-590 546, 081-2757156 

โทรสาร : 074-590 546 

อีเมล : poonsup123@gmail.com 

วนัและเวลาทาํการ 

เปิดทุกวนั ** แต่ตอ้งติดต่อล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 5 - 7 วนั ** 

https://shorturl.asia/0wWZK
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ย่านเมืองเก่าสงขลา Street Art 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.10 Street Art 

ท่ีมา: http://www.songkhla.go.th/travel/detail/75  

 

แรกเร่ิมมีถนน 2 สาย คือ ถนนนครนอก เป็นถนนเส้นนอกติดกบัทะเลสาบ และถนนนคร

ใน เป็นเส้นถนนในเมือง ต่อมามีการตดัถนนสายท่ี 3 เพื่องานสมโภชเสาหลกัเมือง เรียกวา่ถนนเกา้

ห้องหรือย่านเกา้ห้อง เน่ืองจากเร่ิมแรกมีห้องอยู่ 9 คูหา หรือ 9 ห้อง จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2478 

จงัหวดัสงขลา ไดจ้ดังานปีใหม่พร้อมกบัจดัประกวดนางงามสงขลา มีสาวคนงามคนหน่ึงท่ีอาศยัอยู่

ในแถบน้ีได้รับตาํแหน่งนางงามสงขลา ชาวบา้นจึงเปล่ียนมาเรียกกนัติดปากว่า “ถนนนางงาม”  

ถนนทั้งสามสาย ต่างเต็มไปดว้ยร้านรวงเก่า อาคารบา้นเรือนท่ีมีอายุยาวนานกวา่ร้อยปี ซ่ึงเป็นการ

ผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมจีนฮกเก้ียนและตะวนัตกในยุคอาณานิคม จึงสวยงามและมี

เสน่ห์เฉพาะตัว บางหลังก็เป็นห้องแถวไม้แบบจีน แบบชั้ นเดียวและสองชั้ น มุงหลังคาด้วย

กระเบ้ืองดินเผาจากเกาะยอ บางอาคารก็เป็นตึกแถวปูน มีปูนป้ันประดบัลวดลาย คลา้ยกบัอาคารใน

ยา่นเก่าเมืองภูเก็ต สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งรวมของกินและขนมสีสันแปลก

ตา เช่น ขนมคา้งคาว ขนมทองเอกและสัมปันนี ตม้สามเหล่ียม ขา้วมนัแกงไก่ ไอศกรีมไข่แข็ง เป็น

ตน้ 

การท่องเท่ียวบริเวณย่านเก่าเมืองสงขลา สามารถเดินชมไดด้ว้ยตนเอง หรือบริการรถราง

นาํเท่ียว ซ่ึงใหบ้ริการทุกวนั วนัละ 5 รอบ ค่าบริการคนละ 30 บาท หรือถา้มาเป็นหมู่คณะไม่เกิน 20 

คิดราคาเหมาไดท่ี้ 1,400 บาท โดยจุดเร่ิมตน้เส้นทางอยูท่ี่ สวนประวติัศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท ์

สอบถามเพิม่เติมได้ที่ เทศบาลนครสงขลา โทร. 074 311 015 

 

http://www.songkhla.go.th/travel/detail/75
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3.6.2 จังหวดัพทัลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 จงัหวดัพทัลุง 

ท่ีมา : https://shorturl.asia/PiAQF  

 

พทัลุง เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหน่ึงในภาคใตข้องประเทศไทย ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองขุนเขาอก

ทะลุ เพราะเม่ือขบัรถเขา้สู่ตวัเมืองพทัลุง นกัท่องเท่ียวทุกคนจะไดเ้ห็นขนุเขาอกทะลุอยูบ่ริเวณกลาง

เมือง ซ่ึงเป็นจุดเด่นประจาํจังหวดัเลยก็ว่าได้ อีกทั้ งจังหวดัพทัลุง ยงัถือเป็นเมืองต้นกําเนิด

ศิลปะการแสดงของไทยท่ีข้ึนช่ือ อย่างมโนห์ราและหนงัตะลุงซ่ึงตกทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของภาคใตม้าอย่างเน่ินนาน นอกจากน้ีแลว้พทัลุงยงัมีแหล่งธรรมชาติท่ีสําคญัระดบัประเทศอย่าง

ทะเลน้อย ซ่ึงอยู่ในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย พื้นท่ีชุ่มนํ้ าและทะเลสาบนํ้ าจืด ท่ีเป็นแหล่งอาศยั

ของนกนํ้าหลากหลาย 

 

 

 

 

 

https://shorturl.asia/PiAQF
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ จ.พทัลุง 

เกาะหมาก 

 

 
 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 3.12 เกาะหมาก 

ท่ีมา : https://www.thansettakij.com/lifestyle/504049  

 

เกาะหมาก เป็นเกาะสุดทา้ยในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอ ปากพะยนู 

จงัหวดัพทัลุง ว่ากนัว่าพื้นท่ีแห่งน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีพกัอาศยัของมนุษยหิ์นมาก่อน* โดยหลกัฐานทาง

โบราณคดีบ่งช้ีว่าเคยขุดพบขวานหินโบราณกวา่ร้อยช้ิน (ปัจจุบนับางส่วนอยูท่ี่ หมู่ท่ี3 บา้นแหลม

กรวด) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องมนุษยย์คุหิน 

ปัจจุบนั  เกาะหมาก ประกอบดว้ยชุมชนเล็ก ๆ 11 หมู่บา้น ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพประมงพื้นบา้น ทาํสวนเกษตร เล้ียงสัตว ์นอกเหนือจากการทาํมาหากินตามแบบวิถีดั้ งเดิม

แลว้ ชาวบา้นในชุมชมเกาะหมากยงัไดจ้ดัสร้างหมู่บา้นอนุรักษาสัตวน์ํ้ าให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มา

สัมผสั 

นักท่องเทีย่วทีส่นใจกจิกรรมท่องเทีย่วบนเกาะหมาก สามารถติดต่อได้ที่ 

คุณคิมหนัต ์สุวรรณเรืองศรี (กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนเกาะหมาก) โทร. 09 3674 6786, 08 6290 

3360 

คุณเศกศกัด์ิ ทองคาํ (กลุ่มอนุรักษบ์า้นปลาบา้นนํ้าบ่อหมาก) โทร.06 4853 9310 

คุณประสาน  อมราพิทกัษ ์(กลุ่มท่องเท่ียวกรวดหินรักดินเล) โทร. 08 5506 2757 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

สํานกังานนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช, พทัลุง) สนามหนา้เมือง ถ. ราชดาํเนิน อ. 

เมือง จ. นครศรีธรรมราช  

https://www.thansettakij.com/lifestyle/504049
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พระนอน วดัรัตนาราม 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.13 พระพทุธรัตนากร(พระนอน) 

ท่ีมา : http://www.phatthalungpao.go.th/travel/detail/107  

 

วดัรัตนารามสร้างข้ึนเป็นวดันับตั้งแต่ วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 สมัยรัชกาลท่ี 5 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมมีนามวา่ “ วดัปาก

พะยูน ” บางคน เรียกว่า “ วดับ่อ หมาแปะ ” ไดมี้ พระอธิการสุก มาริเร่ิม ดาํเนินการ สร้างวดัน้ี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2440วดัรัตนาราม ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2489 เขต

วิสุงคามสีมากวา้ง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ไดผู้กพทัธสีมา พ.ศ. 2490 เจา้อาวาสนามว่า พระครูบวร 

สรนะ 

พระพุทธรัตนากร(พระนอน) เป็นพระปราไสยาทประดิษฐานอยู่บนเนินควนภายใน วดั

รัตนาราม (วดับ่อหมาแป๊ะ) ตาํบลปากพะยนู อาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ในเขตเทศบาลตาํบล

ปากพะยนู สร้างเม่ือ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2514 ยาว 22 ม. กวา้ง 5 ม. สูง 3.70 ม. โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภูมิพล อดุลยเดช ทรงถวายพระนามให้ควนพระนอนท่ีประชาชนชาวปากพะยนูเรียก

จนเคยชิน เป็นเนินสูงสามารถ  มองเห็นทะเลสาบสงขลาได้ถึงสามด้าน คือ ด้านทิศตะวนัออก

มองเห็นทะเลหลวง ส่วนทางด้านทิศตะวนัตกจะ เห็นทั้งทะเลหลวง และอ่าวบางเตง สภาพ

ธรรมชาติสวยงามเป็นป่าละเมาะหนาแน่น มีพนัธ์ุไมน้านาชนิด ท่ี ผา่นมาพระพุทธรัตนารากร และ

พระนอนขาดการดูแลสภาพเส่ือมโทรม และเป็นแหล่งมัว่สุ่มของวยัรุ่น ในทางไม่ดี จนกระทัง่

พระศิริ ปิยะธมัโม ซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีปากพะยูนและจาํพรรษาอยู่ในกระโจมทอง นนทบุรี ไดม้า

บูรณะองคพ์ระโดยไดเ้ร่ิมปรับปรุงฐานและจะปรับปรุงสภาพพื้นท่ีโดยรอบของควนพระนอน เม่ือ 

โครงการแลว้เสร็จก็จะเป็นพื้นท่ี "พุทธอุทยานควนพระนอน” 

http://www.phatthalungpao.go.th/travel/detail/107
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3.6.3 จังหวดัสตูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.14 จงัหวดัสตูล 

ท่ีมา : https://shorturl.asia/PiAQF 

 

สตูล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสตูล อาํเภอควนโดน อาํเภอ

ท่าแพ อาํเภอควนกาหลง อาํเภอละงู อาํเภอทุ่งหวา้  ก่ิงอาํเภอมะนงั และเน่ืองจากจงัหวดัสตูลมีพื้นท่ี

ติดทะเลฝ่ังอนัดามนั มีเกาะอยูใ่นเขตพื้นท่ีร่วมร้อยเกาะ แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัสตูลจึง

เป็นเกาะมากกว่าแหล่งท่องเท่ียวแบบอ่ืน แต่สตูลก็ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย ไม่ว่า

จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม หรือวถีิชีวติของชาวบา้น  

 

 

 

 

 

https://shorturl.asia/PiAQF
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ จ.สตูล 

ชุมชนท่องเทีย่วบ้านบ่อเจ็ดลูก 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.15 ชุมชนท่องเท่ียวบา้นบ่อเจ็ดลูก 

ท่ีมา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/21604  

 

บ่อเจ็ดลูก มีประวติักล่าวขานว่าในอดีตอนัยาวนานยงัมีชาวเลตีนแดงเผา่มอแกนซ่ึงอาศยั

ไม่ค่อยเป็นหลกัแหล่งไดเ้ดินทางมา ณ ท่ีเกาะหน่ึงซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆอยูท่างตอนใตข้องทะเลอนัดา

มนั และไดเ้ดินหานํ้าด่ืม จึงเกิดเป็นตาํนานเจด็บ่อข้ึนมา แต่จากคาํบอกเล่าของผูเ้ฒ่านั้นบอกวา่มีสาม

ตาํนานดว้ยกนัท่ีไม่สามารถยนืยนัไดว้า่เร่ืองไหนคือเร่ืองท่ีถูกตอ้งท่ีสุดและเร่ืองใดไม่เป็นความจริง 

ชาวเลเม่ือเดินหานํ้าด่ืมจนมาพบบ่อนํ้าผดุมาจากใตดิ้นจาํนวน 7 บ่อดว้ยกนั บ่อแรกใหญ่หน่อยเรียก

กนัวา่บ่อพอ่ ท่ีเหลือก็เป็นบ่อแม่และบ่อลูก ขนาดลดหลัน่กนัไป เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของ

เร่ืองกล่าวอะไรไวก้็ไดด้งัใจ มีการร้องรําทาํเพลงบา้ง นาํไก่ขาวมาเชือดบา้งเพื่อแกบ้นอีกนยัหน่ึงก็

วา่เม่ือชาวเลตอ้งการนํ้าก็ไดท้าํการขุดบ่อนํ้ าข้ึนมา 1 บ่อ ใชม้าตลอดจนกระทัง่มีลูกมาปรึกษาหารือ

จนมีขอ้สรุปวา่แต่ละคนขุดบ่อมาคนละบ่อ ขุดใกล้ๆ กบัพ่อน่ีแหละ จาก 1 บ่อ ก็เป็น 7 บ่อ ยงัมีอีก

ตาํนานท่ีบอกวา่ชาวเลเม่ือไดร้้อนแรมมาพกัท่ีเกาะแห่งน้ีก็ไดต้ั้งรกรากท่ีน่ี และขุดบ่อนํ้ าเพื่อใช ้บ่อ

แรกก็ขดุพบวา่นํ้าเคม็ใชไ้ม่ก็ขดุต่ออีกก็เคม็อีก จนขดุถึงบ่อท่ี 7 ปรากฏวา่นํ้าจืด จึงไดใ้ชก้นัเร่ือยมา  

วนัท าการ 

ทุกวนัจนัทร์- อาทิตย ์เวลา 08:30 – 17:30 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

081 542 0071 บงัยหูนา (ประธานเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนสตูล) 

098 695 6461 นสั (ประสานงาน) 

092 634 8509 อญั (ประสานงาน) 

FB : https://www.facebook.com/bo7luk/  

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/21604
https://www.facebook.com/bo7luk/
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ผาใช้หนี ้หรือ หน้าผาหลุดหนี ้

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.16 ผาใชห้น้ี 

ท่ีมา : https://shorturl.asia/sxyHc  

 

เป็นหน้าผาหินปูนสูงชันท่ีมีรูปร่างแปลกตา มีตาํนานเล่าขานกนัว่า ชายหนุ่มคนหน่ึงมี

หน้ีสินจาํนวนมากจนไม่มีปัญญาใช้คืน จึงไปปรึกษากบัเจา้หน้ี เจา้หน้ีบอกว่าถา้กลา้กระโดดจาก

หนา้ผาน้ีลงไป ก็จะยกหน้ีสินทั้งหมดให ้

ชายหนุ่มจึงรับคาํทา้และข้ึนไปกระโดดหนา้ผา ซ่ึงในช่วงนั้นมีลมมรสุม ทาํให้เขาโดนลม

พดัไปตกยงัอีกอ่าวหน่ึงอยา่งปลอดภยัในท่านัง่ขดัสมาธิ (ชาวบา้นจึงเรียกอ่าวนั้นวา่ อ่าวตะโละซี

หลา ซ่ึงซีหลา หมายถึง ท่าขดัสมาธิ) ชายหนุ่มจึงสามารถปลดหน้ีไดใ้นท่ีสุด กลายเป็นท่ีมาของช่ือ 

"ผาใชห้น้ี" นัน่เอง 

 

สันหลงัมังกร 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.17 สนัหลงัมงักร 

ท่ีมา : https://shorturl.asia/sxyHc  

https://shorturl.asia/sxyHc
https://shorturl.asia/sxyHc
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อีกหน่ึงจุด unseen ของจงัหวดัสตูล เรียกไดว้่าเป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติกลางทะเล

อนัดามนัสันหลงัมงักร ก็คือสันทรายท่ีโผล่พน้นํ้ าข้ึนมาคล้ายกบัทะเลแหวก แต่ส่ิงท่ีทาํให้ทะเล

แหวกท่ีน่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ ก็คือ ตลอดแนวหาดนั้นไม่ใช่ทรายทั้งหมด แต่มีเปลือกหอยจาํนวน

มากท่ีถูกคล่ืนซดัมาทบัถมกนัเป็นเวลานานรวมอยูด่ว้ย มีระยะทางยาวกวา่ 4 กิโลเมตรเลยทีเดียว น่า

ท่ึงจริงๆ 

ในช่วงนํ้ าลด ยามแสงอาทิตยส์าดส่องลงมากระทบกบัสันทรายเกิดเป็นประกาย ดูราวกบั

เกล็ดของมงักรท่ีกาํลงัเล้ือยไปตามแนวโคง้ของหาดและแหวกวา่ยอยูก่ลางทะเล 

ช่วงเวลาท่ีเราจะได้เห็นสันหลังมงักรนั้นข้ึนอยู่กับนํ้ าข้ึนนํ้ าลงในแต่ละวนั แนะนําให้

สอบถามกบัทางชุมชนก่อนไป 

 

ปราสาทหินพนัยอด หรือ เกาะเขาใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.18 เกาะเขาใหญ่ 

ท่ีมา : https://shorturl.asia/sxyHc  

 

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานธรณีสตูล ส่ิง

มหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติรังสรรคข้ึ์น ถือเป็นแลนดม์าร์กสาํคญัท่ีตอ้งมาใหไ้ด ้

ลกัษณะเป็นเกาะหินปูนตั้งอยูก่ลางทะเล มีโพรงคลา้ยถํ้าลอด ซ่ึงเม่ือผา่นเขา้ไปเราก็จะพบ

กบัชายหาดเล็กๆ และนํ้ าทะเลสีเขียวมรกต ท่ีโอบล้อมไปดว้ยแท่งหินขนาดใหญ่รูปร่างสวยงาม

แปลกตา ดูคลา้ยกบัปราสาทในเทพนิยาย ชาวบา้นจึงเรียกกนัวา่ “ปราสาทหินพนัยอด” 

ซ่ึงการเขา้ไปชมปราสาทหินพนัยอด ตอ้งพายเรือคายคัเขา้ไปชมในช่วงนํ้าลดเท่านั้น 

https://shorturl.asia/sxyHc
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3.6.4 จังหวดัปัตตานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.19 จงัหวดัปัตตานี 

ท่ีมา : https://shorturl.asia/PiAQF  

 

ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมืองปัตตานี อาํเภอโคกโพธ์ิ 

อาํเภอมายอ อาํเภอหนองจิก อาํเภอปะนาเระ อาํเภอสายบุรี อาํเภอยะรัง อาํเภอยะหร่ิง อาํเภอทุ่งยาง

แดง อาํเภอไมแ้ก่น อาํเภอกะพอ้ และอาํเภอแม่ลาน 

ปัตตานี เป็นดินแดนเก่าแก่ซ่ึงไดส้ั่งสมความรุ่งเรืองมายาวนาน คือจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้

เพียบพร้อมดว้ยแหล่งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เช่น มสัยิดกรือเซะ สุสานเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว และ

พื้นท่ีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ทั้งผนืป่า สายนํ้า และทอ้งทะเล 

 

 

 

 

 

 

https://shorturl.asia/PiAQF
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ จ.ปัตตานี 

ชุมชนหมู่บ้านทรายขาว 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.20 รถจ๊ีปโบราณเท่ียวชุมชนบา้นทรายขาว 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9620000081676  

 

ชุมชนหมู่บา้นทรายขาวเป็นชุมชนท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ในอดีตพระยาภกัดีชุมพล ได้

เดินทางมาจากเมืองไทรบุรี (ก่อนรัชกาลท่ี 5) ในระหวา่งทางพระยาภกัดีไดพ้บกบัสถานท่ีอนัอุดม

สมบูรณ์ไปดว้ยนํ้าและอาหารจึงตดัสินใจตั้งบา้นเรือน ณ ท่ีแห่งน้ี ต่อมา มีผูค้นยา้ยเขา้มาอยูเ่พิ่มมาก

ข้ึนจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ภายหลงัจึงมีการตั้งช่ือเป็น “บา้นทรายขาว” จากตาํนานเล่าวา่ “วนัหน่ึงได้

มีพายพุดัทรายลงมาจากเขาเต็มไปหมดและทรายท่ีถูกพดัมาเป็นสีขาวสวยงามมาก” ดงันั้นจึงไดต้ั้ง

ช่ือว่า “บา้นทรายขาว” ต่อมาบ้านทรายขาว ได้มีการยกระดับการท่องเท่ียวข้ึนมา เป็นชุมชน

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่ีแขกผูม้าเยือนจะไดน้ัง่รถจ๊ิปโบราณ สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เท่ียวรอบ

ชุมชนสองวฒันธรรม สองศาสนา สองวถีิชีวติ 

ข้อมูลการติดต่อ 089-7379553 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/travel/detail/9620000081676
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ชมหินผาพญางู สู่ยอดเขา ณ จุดชมววิเขารังเกยีบ  

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.21 ววิเขารังเกียบ 

ท่ีมา : https://today.line.me/th/v2/article/NoMBQm  

 

เขารังเกียบ (จุดชมวิวอุทยานแห่งชาตินํ้ าตกทรายขาว จ.ปัตตานี) บนเทือกเขาสันกาลาคีรี 

พื้นท่ีรอยต่อของ 3 จงัหวดั (ปัตตานี ยะลาและสงขลา) เป็นท่ีท่ีอากาศดีมากๆครับ ณ จุดน้ี สามารถ

ชมทิวทศัน์ ทะเลหมอกได ้180 องศา มองเห็นทั้งดวงอาทิตยข้ึ์นและดวงอาทิตยต์ก  และยงัเป็น

สถานท่ีประดิษฐานของพระพุทธมหามุนินท์โลกนาถ และ ศาลทวดรังเกียบ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจาํ

ชุมชนบา้นทรายขาว 

 

หลวงปู่ทวดเหยยีบน า้ทะเลจืด ณ วดัช้างให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.22 วดัชา้งให ้

ท่ีมา : https://www.osmsouth-border.go.th/travel/detail/18  

 

https://today.line.me/th/v2/article/NoMBQm
https://www.osmsouth-border.go.th/travel/detail/18
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วดัชา้งใหส้ร้างข้ึนกวา่ 300 ปี แต่ไม่ทราบแน่ชดัวา่ผูใ้ดเป็นผูส้ร้าง ตามตาํนานกล่าววา่ พระ

ยาแกม้ดาํ เจา้เมืองไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภูมิสาํหรับสร้างเมืองใหม่ใหก้บันอ้งสาว(นางเจ๊ะสิตี) จึงได้

เส่ียงอธิษฐานปล่อยชา้งคู่เมืองออกเดินป่า โดยมีพระยาแกม้ดาํนอ้งสาวและไพร่พลเดินติดตามชา้ง

มาหยดุ ณ ป่าแห่งหน่ึงพร้อมเดินวนเวยีนและร้องข้ึน ๓ คร้ัง(วดัชา้งใหข้ณะน้ี) พระยาแกม้ดาํจึงเห็น

วา่เป็นนิมิตหมายอนัดี จึงจะใชบ้ริเวณดงักล่าวสร้างเมือง แต่นอ้งสาวไม่ชอบจึงให้ชา้งออกเดินทาง

หาทาํเลใหม่พบกระจงขาววิ่งอยู ่น้องสาวจึงชกัชวนไพร่พลวิ่งจบักระจงวิ่งไปบริเวณหาดทรายสี

ขาว (ตาํบลกรือเซะขณะน้ี) แลว้หายไป นางรู้สึกชอบ พระยาแกม้ดาํจึงสร้างเมืองให ้

            จากนั้นจึงเดินทางกลบัเมืองไทรบุรีมาถึงท่ีช้างเคยหยุดจึงพกัแรมถางป่าและสร้างวดัช่ือ     

วดัช้างให้ เม่ือเดินทางถึงเมืองไทรบุรีไดนิ้มนต์พระภิกษุซ่ึงชาวบา้นเรียกว่า “ท่านลงักา” หรือ ”

สมเด็จพระโคะ” หรือ หลวงพอ่ทวดเหยียบนํ้ าทะเลจืด มาเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก ท่านลงักาเดินทาง

ธุดงค์ไปมาระหว่างเมืองไทรบุรีกบัวดัช้างให้และไดส้ั่งลูกศิษยว์า่ถา้ท่านมรณภาพขอให้นาํศพไป

ทาํการฌาปนกิจ ณ วดัชา้งให้ เม่ือท่านมรณภาพท่ีเมืองไทรบุรี ลูกศิษยไ์ดน้าํพระศพกลบัวดัชา้งให้

เพื่อฌาปนกิจ ระหว่างเดินทางหยุดท่ีใดก็จะปักไมไ้ว ้(ปัจจุบนัจึงมีสถูป ตามท่ีต่างๆ) ลูกศิษยไ์ดน้าํ

อฐิัส่วนหน่ึงกบัเมืองไทรบุรี และส่วนหน่ึงฝังไวท่ี้วดัช้างให้มีผูค้นมากราบไหวบ้นบานอธิษฐาน 

ไดผ้ลตามความประสงคค์วามศกัด์ิสิทธ์ิ จึงเล่ืองลือไปไกล 

 

ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.23 ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว 

ท่ีมา : https://travel.trueid.net/detail/v0NGa49L5OdB  

 

เจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียวนั้นกาํเนิดในครอบครัวตระกลูล้ิม สมยัพระเจา้ซ่ือจงฮ่องเต ้แห่งราชวงศ์

เหมง็ ราวๆ พ.ศ. 2065 - 2109 อาศยัอยู ่ณ มณฑลฮกเก้ียน ประเทศจีน โดยมีพี่ชายช่ือ "ล้ิมโต๊ะเค่ียม" 

https://travel.trueid.net/detail/v0NGa49L5OdB
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เขาไดเ้ขา้รับราชการ ซ่ึงขณะนั้นมีโจรสลดัญ่ีปุ่นคอยบุกปลน้ และเขา้ตีเมืองตามชายฝ่ังของจีน ล้ิม

โต๊ะเค่ียม จึงสร้างผลงานจากการออกขับไล่ ปราบปรามเหล่าโจรรสลัดจนเป็นท่ีรักใคร่ของ

ประชาชนทัว่ไป 

     กระทัง่วนัหน่ึง ล้ิมโต๊ะเค่ียม ก็ถูกขุนนางกงัฉินใส่ร้ายว่าสบคบคิดกบัโจรสลดั จนถูกทางการ

ออกประกาศจบั จึงจาํตอ้งฝ่าวงลอ้มของทหารหลวง หนีออกทะเลไปยงัเกาะไตห้วนั และอาศยัใช้

ชีวิตด้วยการเป็นพ่อค้า ออกเดินทางค้าขายทางทะเล และสุดท้ายก็มาตั้งรกรากท่ีเมืองปัตตานี 

ประเทศไทย ผ่านไปนานหลายปีมารดาท่ีอยู่จีนคิดถึงล้ิมโต๊ะเค่ียมมาก ล้ิมกอเหน่ียวจึงจะออกไป

ตามหาพี่ชาย โดยลัน่วาจาไวว้า่ "หากตามพี่ชายกลบัไปหามารดาไม่ได ้จะไม่ขอมีชีวิตอยูต่่อไป" ล้ิม

กอเหน่ียวกบัญาติๆ นาํเรือออกและสืบหาเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทัง่เขา้เขตเมืองปัตตานี ไดจ้อด

เรือลงมาถามข่าวก็รู้วา่พี่ชายไดดิ้บไดดี้ แต่งงานอยูก่บัลูกสาวเจา้เมืองโดยเขา้รีตตามหลกัของศาสนา

อิสลาม ล้ิมกอเหน่ียวจึงอาศยัอยู่ท่ีน่ีอีกเป็นเวลาหลายเดือน โดยพยายามเกล้ียกล่อมพี่ชายให้กลบั

บ้านไปเยี่ยมมารดาหวงัให้พี่ชายใจอ่อนและตามกลับไป แต่ด้วยล้ิมโต๊ะเค่ียมนั้นยงัติดว่าเป็น

นกัโทษหลบหนีของทางการจีนอยู่ อีกทั้งยงัติดภารกิจสําคญัคืองานก่อสร้างมสัยิดท่ีไดรั้บปากกบั

ทางเจา้เมืองไว ้แมจ้ะพยายามโน้มนา้ว ออ้นวอนอยา่งไรก็ไม่สําเร็จ นางโกรธท่ีพี่ไดอุ้ทิศตนให้แก่

ศาสนาอิสลาม จึงไดส้าปแช่งไวว้า่ "แมพ้ี่จะมีความสามารถในการก่อสร้างเพียงใดก็ตาม แต่ขอให้

สร้างมสัยดิน้ีไม่สาํเร็จ" และปลิดชีวติตนเองลงโดยการผกูคอตายท่ีตน้มะม่วงหิมพานต ์ขา้งมสัยิดท่ี

กาํลงัก่อสร้างนั้นนัน่เอง ล้ิมโต๊ะเค่ียมเม่ือสูญเสียน้องสาวก็เสียใจมาก จึงจดัการศพตามประเพณี

อย่างสมเกียรติ พร้อมกบัสร้างฮวงซุ้ยข้ึนท่ี "หมู่บา้นกรือเซะ" (ปัจจุบนัมีการบูรณะเฉพาะฮวงซุ้ย

ของเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียวใหเ้ห็นปรากฏอยูจ่นทุกวนัน้ี) จากนั้นก็ดาํเนินการสร้างมสัยิดต่อ แต่ทุกคร้ัง

ท่ีจะสาํเร็จ ส่วนยอดโดมจะถูกฟ้าผา่ฟาดลงจนพงัทลาย ล้ิมโตะ๊เค่ียมพยายามสร้างต่ออีก 3 คร้ัง ผลก็

ยงัเหมือนเดิม จึงยอมแพใ้นท่ีสุด แมแ้ต่เจา้เมืองกรือเซะเองก็บงัเกิดความกลวัในอภินิหารตามคาํ

สาปแช่ง จนไม่มีใครกลา้สร้างต่อจนถึงทุกวนัน้ี (ปัจจุบนัน้ีไดก้ลายเป็นโบราณสถานท่ีกรมศิลปากร

ไดข้ึ้นทะเบียนอนุรักษไ์วแ้ลว้) 

     จากนั้นเป็นตน้มา ล้ิมก่อเหน่ียว ไดส้ําแดงความศกัด์ิสิทธ์ิให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ชาวเรือ และผู ้
สัญจรไปมาในแถบนั้น พอมีผูม้าขอพรให้โชคลาภก็ได้ผล หรือแมแ้ต่การค้าขายท่ีซบเซาหรือ
ขาดทุนก็กลบัรุ่งเรืองข้ึน ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือไดรั้บความเดือดร้อนประการใด เม่ือไปบนบานท่ี
นัน่ก็จะหายเจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน ชาวบา้นทัว่ไปจึงขนานนามใหม่ว่า เจา้แม่ล้ิมกอ
เหน่ียว ภายหลงัมีช่ือวา่ "ศาลเจา้เล่งจูเกียง" (ศาลเทพเจา้แห่งความเมตตา) นบัแต่นั้นเป็นตน้มา 
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ชุมชนท่องเทีย่วบาราโหม 

รูปท่ี 3.24 ชุมชนท่องเท่ียวบาราโหม 

ท่ีมา : https://travel.kapook.com/view230078.html  

 

ชุมชนท่องเท่ียวบาราโหม เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ มีแหล่งโบราณสถานท่ี

เก่าแก่ร่วม 500 ปี ในยุคท่ีสมยัท่ีปัตตานีเป็นเมืองท่าท่ีรุ่งเรือง มีชาวต่างชาติทั้งอาหรับ เปอร์เซีย 

ยโุรป เขา้มาคา้ขายเป็นจาํนวนมาก เป็นจุดสนใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศท่ีอยากเขา้มา

เรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศึกษาร่องรอยอารยธรรมจากสุสานพญาอินทิรา หรือสุลต่านอิสมาอีล ชาห์ อนั

เป็นสถานท่ีฝังพระศพของเจา้เมืองปัตตานีพระองค์แรงท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และสถาปนาเมือง

ปัตตานีเป็นนครปาตานีดารุสลาม ห่างจากสุสานพญาอินทิราออกไปประมาณ 500 เมตร ยงัมีสุสาน

ราชินี 3 พี่นอ้ง หรือสุสานกษตัริยห์ญิงสามพระองคคื์อ รายาฮีเยา รายาบีรู และรายาอูงู สุสานจะอยู่

บนเนินบริเวณมีการก่ออิฐล้อมรอบ นอกจากการเป็นแหล่งประวติัศาสตร์แล้ว ยงัเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในระดบัประเทศ สามารถเท่ียวชมดูนก

ทะเลนานาชนิด ชมป่าชายเลนธรรมชาติ การทาํประมงพื้นบา้น ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีมีเสน่ห์ยิ่ง นอกจาก

ได้สัมผสัวิถีชีวิตอนังดงามและเรียนรู้วฒันธรรมของคนปัตตานีดั้ งเดิมของคนในชุมชนแล้ว ยงั

สามารถเลือกชมและชิมสินคา้ ผลิตภณัฑ์อาหารพื้นบา้นท่ีมีความอร่อยเป็นท่ีคุน้เคยและเล่ืองลือ

ของคนในภูมิภาคน้ี และอยู่ระหวา่งการสนบัสนุนของจงัหวดัท่ีจะผลกัดนัเพื่อพฒันาให้เป็นแหล่ง

รายไดข้องชุมชนในอนาคต 

https://travel.kapook.com/view230078.html


 
 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

จากท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลเร่ือง การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตต้อนล่างของ

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตอ้งมีการเตรียมตวั

และการวางแผน เพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ก่อนท่ีจะ

เร่ิมลงมือเขียนโปรแกรมท่องเท่ียว ตอ้งทราบรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้การวางแผนท่องเท่ียวนั้นได้

ขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน  

 

4.1 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน  

4.1.1 ศึกษาขอ้มูล ของสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว และจดัทาํโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวชุมชนภาคใตต้อนล่าง  

4.1.2 ปรึกษาหัวข้อโครงงานร่วมกบัพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับ

คาํแนะนาํในการทาํโครงงานสหกิจศึกษา 

4.1.3 ออกแบบและวางแผนโครงงาน ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นโครงงานสหกิจ 

4.1.4 จดัวางแผนโปรแกรมการท่องเท่ียว ภาคใตต้อนล่าง 4 จงัหวดั 2 เส้นทาง  

 

4.2 การจัดโปรแกรมท่องเทีย่ว ภาคใต้ตอนล่าง 4 จังหวดั  

ก าหนดการ “ท่องเทีย่วสู่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ตอนล่าง ของสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ว” 
วนัที ่18 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565
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สมาชิกสามัญส่วนกลาง:กรุงเทพฯ 

ไฟล์เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์(WE)  

18APR BKK-HDY WE 261  11.10 - 12.40 

21APR HDY -BKK WE 266 15.20 -16.50 

 
สมาชิกส่วนภูมิภาค:ภาคเหนือ 

ไฟล์เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย(FD) 

18APR CNX-HDY FD 157    09.00 – 11.00      
21APR HDY-CNX FD 158 15.45 – 17.40 

 
สมาชิกส่วนภูมิภาค:ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ไฟล์เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์(WE) 

18APR UTH-BKK WE 3 08.35 – 09.40   
18APR BKK-HDY WE 261 10.20 – 12.45    
21APR HDY -BKK WE 256 10:25 – 12:55   
21APR BKK-UTH WE 28 13.30 – 15.50   

 
สมาชิกส่วนภูมิภาค:ภาคใต้ตอนบน 

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน 

18APR 05.00 – 15.00 

21APR 13.00 –  22.00 
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วนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2565กรุงเทพฯ – สงขลา(หาดใหญ่) 

 

14.30 – 15.30 น.   พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณ ี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่  กล่าว

ตอ้นรับคณะและบรรยายสรุปสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่   

16.30 – 21.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่  เล้ียงตอ้นรับคณะสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรมบุรี ศรีภู   
**หมายเหตุ   ผู้เดนิทางแต่ละภาคเดนิทางมาตามตารางเดนิทางด้านบน 

***ผูร้ว่มเดนิทางเลอืก 1 เสน้ทาง  จาก 2 เสน้ทางทีม่กีารจัดไวใ้ห ้

 

 

พกัท่ี “ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเตล็ ” (จาํนวน 4 คืน ) 

ภาพท่ี 4.1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเตล็ 

ท่ีมา : เวบ็ไซต ์expedia.   

 

 

 

 

 

 

11.00 น. รถบัส 1 คัน รับสมาชิกส่วนภูมิภาค:ภาคเหนือเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

12.30 น. รถบัส 2 คัน รับสมาชิกสามัญส่วนกลางและส่วนภูมิภาค:ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 
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เส้นทางที ่1 วนัที ่19 เมษายน 2565    

 

จังหวดัสงขลา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม    

08.00 น.  เดินทางออกจากโรงแรม จ.สงขลา เยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ัง
และฟาร์มทะเล(บา้นปลาหมายเลข 9) ทาํกิจกรรม CSR  

 เยี่ยมชมกลุ่มโหนดทิง้  แหล่งผลิตสินคา้ GI และมีการลงมือทาํ 
Workshop 

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนั 

 แวะจิบกาแฟแลหน้าผา ณ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน  สถานท่ี
พกัผอ่นของคนทอ้งถ่ิน 

13.30 น.  แวะสักการะ หลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด ณ วดัพะโคะ  แหล่ง
ต้ น กํ า เ นิ ด ตํา น า น อัน เ ล่ื อ ง ช่ื อ  ท่ี
ประชาชนให้ความนับถือมากมาย ซ่ึง
ต่ อ ม า ไ ด้ เ ป ล่ี ย น เ ป็ น ช่ื อ ว ั ด ร า ช
ประดิษฐาน แต่ชาวบ้านก็ยงัคงนิยม
เรียกกันติดปากว่าวดัพะโคะอยู่  ทั้ งน้ี 
ภายในวัดมี ส่ิง ท่ี น่าชม ได้แก่  พระ

สุวรรณมาลิก เจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ ซ่ึงภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีนํามาจากลังกา รอยพระพุทธบาท
ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปยอดเขา ซ่ึงชาวบ้านเช่ือว่าเป็นรอย
พระบาทของสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย ์หรือหลวง
พอ่ทวดนัน่เอง  

14.30 น. 

 

   

 เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชาวบก โหนดนาเล BCG MODEL 
(พฒันาสินคา้ เพิ่มมูลค่าให้คนในชุมชนในรูปแบบ Green Economy) โหนด
นาเล คือช่ือย่อของการประกอบอาชีพเก็บตาลโตนด ทาํนาขา้ว และออกเล
หาปลา แต่ถา้คุณไปสัมผสัเองกบัสองตา และลองลงมือทาํเองดว้ยสองมือ
ไปพร้อม ๆ กบัปราชญชุ์มชน  
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 เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลา Street Art ตั้งอยู่ในเขตอาํเภอ
เมือง เม่ืออดีตราว 200 ปีก่อน ตวัเมืองไม่ไดอ้ยูบ่ริเวณในปัจจุบนัน้ี แต่ตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบ 
เรียกว่า เมืองสงขลาฝ่ังแหลม
สน จนกระทั่ง พ.ศ. 2385 จึง
ข ย า ย ม า ท า ง ฝ่ั ง ต ะ วัน อ อ ก
บริเวณตาํบลบ่อยางในปัจจุบนั 
เรียกกนัว่า “เมืองสงขลาฝ่ังบ่อ
ยาง”แรกเร่ิมมีถนน 2 สาย คือ ถนนนครนอก เป็นถนนเส้นนอกติดกับ
ทะเลสาบ และถนนนครใน เป็นเส้นถนนในเมือง ต่อมามีการตดัถนนสายท่ี 
3 เพื่องานสมโภชเสาหลกัเมือง เรียกวา่ถนนเกา้หอ้งหรือยา่นเกา้หอ้ง  

18.00 น. เดินทางกลบัท่ีพกั โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา(หาดใหญ่)     

***หมายเหต ุ 

      - ก าหนดการสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

 

 

จังหวดัพทัลุง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น.          ออกเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ ไป เกาะหมาก อ.ปากพะยนู จ.พทัลุง 

 เกาะหมาก เกาะท่ีตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ซ่ึงอยู่
ในพื้นท่ีตาํบลเกาะหมาก อาํเภอ
ปากปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง โดย
พื้นท่ีเกาะมีลักษณะภูมิประเทศ
เ ป็ น เ นิ น เ ต้ี ย ๆ  ข น า น ไ ป กั บ
ทะเลสาบสงขลา เป็นสถานท่ีท่ีมี
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรทางทะเลสาบท่ีมีสัตวน์ํ้ า
ทางเศรษฐกิจหลากหลายชนิด โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามสามนํ้ าท่ีมีเพียงแค่
หน่ึงเดียวเฉพาะในทะเลสาบสงขลา รวมถึงวิถีชาวเกาะหมากท่ียงัคงความ

เส้นทางที ่1  วนัที ่20 เมษายน 2565   
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เป็นวถีิแบบดั้งเดิม 
08.15 น.           สักการะพระนอน วัดรัตนาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล บนเขา

พระนอน ท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาไดถึ้งสามดา้น  แวะ ถ่ายภาพ
บนสะพานข้ามไปเกาะหมาก ท่ี
สามารถม องเ ห็นภาพวิ ถี ความ
เป็นอยู่ริมนํ้ าและวิวทีสวยงามของ
ทะเลสาบ    

 จากนั้ นเดินทางต่อไป ณ 
ศูนย์เรียนรู้ประติมากรรมทราย ท่ีนาํทรายลา้งของเกาะหมากมาทาํกิจกรรม 
DIY ปะติดเป็นรูปต่างๆ   

 จากนั้นเดินทางต่อไปยงั วดัเกาะโคบ ระหวา่งทางชมบรรยากาศ
ของทุ่งหญา้สะวนัน่า แหล่งรวมนกนานาชนิด เหมาะแก่คนท่ีช่ืนชอบการดู
นกและถ่ายภาพ ถึงวดัเกาะโคบวดัสุดทา้ยท่ีติดริมทะเลสาบสงขลาใน จ.
พทัลุง สัมผสับรรยากาศววิทะเลสาบ และลมพดัโชนเยน็ๆ       

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัแบบง่ายๆ ณ ร้านก๋วยเต๋ียวป้าแดง เกาะหมาก อาํเภอ 

ปากพะยนู พทัลุง 93120 (อยูด่า้นหนา้วดัเกาะโคบ) 

13.30 น.  ชม ไทรโอบรัก ตน้ไทรอายุกว่าร้อยปีท่ีโอบกอดตน้รักเอาไว ้
เป็นหน่ึงในสถานท่ีข้ึนช่ือของเกาะหมาก    

 จากนั้นเดินทางไป ท่ีชมดาว ลานยอ ทาํกิจกรรมกินร้อยปล่อย
ลา้น ปล่อยพนัธ์ุกุง้สามนํ้ า เกาะหมาก พกัรับประทานเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ พร้อม
ด่ืมดํ่ากบับรรยากาศความเงียบสงบของธรรมชาติ ชมวิวทะเลสาบและหมู่
เกาะ 

15.00 น. เดินทางกลบั อ.หาดใหญ่  
***หมายเหต ุ 

      - ลกัษณะเส้นทางเหมาะส าหรับการป่ันจักรยาน 

      - ก าหนดการสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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เส้นทางที ่ 2  วนัที ่19 เมษายน 2565   

 

จังหวดัสตูล 

07.00 น.         เดินทางออกจากโรงแรมโรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา 

09.00 น.    เดินทางถึงยงั ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน

บ่อเจ็ดลูก ต.ปากนํ้ า อ.ละงู จ.สตูล  

ให้ผูม้าเยือนไดส้ัมผสัและเรียนรู้วิถี

วฒันธรรมชุมชนชาวประมง  ชม

โบราณสถานบ่อ เ จ็ดลู ก ( บ่อน ้ า

ศักดิ์ สิทธ์ิ) และเขา้ใจผลกระทบของมนุษย์ท่ีมีต่อระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในมิติดา้นการท่องเท่ียว  

 ลงเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ท
ริ ป ป ร า ส า ร ท หิ น พัน ย อ ด  ห น่ึ ง
ในทริป SATUN GEOPARK ท่ี
ไดรั้บการรับรองจากองคก์รยูเนสโก้
ใหเ้ป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของ

ประเทศไทย ลาํดบัท่ี 36 ของโลก   
 ระหวา่งทางแวะชม ผาใช้หนี ้, สันหลังมังกร  ท่ีทอดยาวไปจรด

หนา้ผาใชห้น้ีท่ีมีความเช่ือวา่ ใครก็ตามท่ีมาถึงจุดๆน้ีขอพรให้หลุดหน้ีจะได้
สมใจหวงั ชม หินตายาย และฟังตาํนานสําเภาเภตรา ตามความเช่ือวิถี
วฒันธรรมชุมชนบา้นบ่อเจด็ลูก 

 เดินทางถึงเกาะเขา
ใหญ่ นั่งเรือแคนู พายเรือเข้าสู่
ประติมากรรมแท่งหินน้อยใหญ่
มี ลัก ษ ณ ะ เ ป็ น ย อ ด แ ห ล ม ดัง
ป ร า ส า ท ใ น นิ ย า ย   เ ท่ี ย ว ช ม 
ปราสาทหินพันยอด เขาหินปูนท่ี
มีอายุ 400 ลา้นปี  รูปร่างเหมือนปราสาทท่ีมียอดแหลมคมเหมือนใบมีดนบั
พนัยอดโดยยอดปราสาทเกิดจากการละลายโดยนํ้ าฝน  บริเวณกลางเขาเป็น
หลุมยุบภายในหาดทรายขนาดเล็ก  ซ่ึงเป็นประติมากรรมธรรมชาติอยา่งน่า
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อศัจรรย ์
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีอ่าวสิงห์ 

13.00 น.           เขา้ชม แหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลีโอโซอิก  คือยุคโอโดวิเชียร
และยคุแคมเบียน คน้หาซากฟอสซิลนอติลอย ปลาหมึกทะเลโบราณ  ตามล่า
หา หวัใจสีนํ้าเงิน(หวัใจมรกต) ท่ีปลายแหลม 

15.00 น.         เดินทางออกจาก อ.ละงู จ.สตูล กลบัไปยงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
***หมายเหต ุ ก าหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

     - การเข้าสู่ปราสาทหินพันยอดต้องเช็คกระแสน า้และน า้ขึน้น า้ลง 

     - การชมสันหลงัมงักรบ้านบ่อเจ็ดลกู ต้องเช็คน า้ขึน้น า้ลง          

 

เส้นทางที ่2  วนัที ่20 เมษายน 2565   

 

จังหวดัปัตตานี 

07.00 น. ออกเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเดินทางไปยงั จ. ปัตตานี 

09.00 น.  เดินทางถึง "ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทรายขาว" อ.โคกโพธ์ิ จ.
ปัตตานี ชมวถีิชีวติของชาวบา้น 
ซ่ึงเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม
ไ ท ย -พุ ท ธ -มุ ส ลิ ม ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ
รางว ัล ชุมชนดีเ ด่นด้านการ
ท่องเท่ียว (Tourism Award 
2007) น่ังรถจ๊ีปขึ้นชมหินผา

พญางู สู่ยอดเขา ณ จุดชมวิวเขารังเกียบ ชิมทุเรียนหมอนทองข้ึนช่ือของ
ชุมชน ช็อปผลิตภณัฑแ์ปรรูปสินคา้เกษตรของชุมชน 

 กราบสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด ณ วัดช้างให้ ซ่ึง
ถือว่าเป็นวดัตนัตาํรับของหลวง
ปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาส
องค์แรกของวดัและอฐัของท่าน
ก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี  วดัชา้ง
ใหจึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ข้ึ น ช่ื อ แ ล ะ เ ป็ น อี ก ห น่ึ ง
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สัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั เมนูทอ้งถ่ินช้ืนช่ือ ณ ชุมชนท่องเท่ียวบา้นทรายขาว 

13.00 น. เดินทางต่อไปยงั ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว อ.เมือง จ.ปัตตานี 

13.30 น.  ไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือ
ช่ือทีช่าวบ้านเรียก "ศาลเจ้าแม่ลิม้
กอเหน่ียว" ติดกบัศาลเจา้แม่ คือ 
พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ ล้ิมกอเหน่ียว 
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน 
ด้ า น ห น้ า โ ด ด เ ด่ น ไ ป ด้ ว ย
ประติมากรรม 18 อรหันต์จาก

เมืองจีนท่ีช่างแกะสลกัได้อย่างมีชีวิตชีวา ในบริเวณเดียวกนั ยงัมีย่าน
เมืองเก่าปัตตานี ซ่ึงงดงามดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลาก
สไตล ์ให้ไดเ้ดินทอดน่อง ผอ่นคลายอารมณ์ชมเมืองเก่า ณ ชุมชนกือดา
จีนอ ชมบ้านขุนพิทักษ์รายาท่ี เปรียบเสมือนบันทึกเล่มใหญ่ใน
ประวติัศาสตร์เมืองปัตตานี 

14.30 น. เดินทางต่อไปยงั ชุมชนท่องเท่ียวบาราโหม อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 

15.00 น.  ชุมชนท่องเทีย่วบาราโหม เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ มีแหล่ง
โบราณสถานท่ีเก่าแก่ร่วม 500 ปี 
กิจกรรมล่องเรือชมชมวิถีชีวิต
ชาวประมง ซ่ึงไฮไลท์ของการ
ล่องเรือคือ"อุโมงค์โกงกาง" ท่ี
ยาวร่วม 500 เมตร ซ่ึงเป็น

เส้นทางเช่ือมโยงไปยงัชุมชนท่องเท่ียวบางปู เพลิดเพลินไปกบักิจกรรม
จับหอย สปาเท้า ชมนก และอีกกิจกรรมไฮไลท์คือ น่ังเรือชมพระ
อาทิตย์สุดขอบอ่าวปัตตานี  ท ากิจกรรมร่วมกับ กลุ่ ม  Barahom 
Barzaar การนาํเอาลวดลายบนเศษกระเบ้ืองโบราณท่ีอยูก่ระจดักระจาย
ตามพื้นดินในหมู่บา้นมาสร้างสรรคเ์ป็นลวดลายบนงานหตัถกรรม 

17.00 น. เดินทางจาก อ.บาราโหม กลบั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

17.30 น. คณะเดินทางถึงโรงแรมบุรี ศรีภู จากนั้นเขา้ห้องประชุมเพื่อสรุปงานเส้นทาง 4 

จงัหวดั 
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17.40 – 

18.00 น. 
 กล่าวเปิดงาน “ประชุมระดมสมองสร้างเส้นทางแม่แบบภาคใต ้

BCG Model ส่งเสริมท่องเท่ียว 4 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง” โดย คุณภัทร
อนงค์ ณ เชียงใหม่ ผูอ้าํนวยการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค
ภาคใต ้

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมสรุปงานระดมสมอง

สร้างเส้นทาง แม่แบบภายใต้ BCG Model ส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัด

ภาคใต้ตอนล่าง 
***สนับสนุนโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้*** 

 

 

วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2565  

สงขลา หาดใหญ่ (ประชุม) 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม   
09.00 – 09.30 

น. 
 นาํสมาชิกฯเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60 ปี  เป็นศูนยป์ระชุมของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตั้งอยูท่ี่ตาํบลคอหงส์ อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองใน

วโรกาสงานฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี และเพื่อเป็นรองรับการจดัการ

ประชุมทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ, การจดัแสดงนิทรรศการ 

และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั     

09.30 – 10.00 

น. 
ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

10.00 – 10.15 

น. 
กล่าวตอ้นรับโดย โดย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวดัสงขลา 

10.15 – 10.40 

น. 
กล่าวตอ้นรับ โดย นายพฒันชัย สิงหะวาระ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมการ

จดัประชุมและนิทรรศการ ภาคใต ้
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10.40 – 12.00 

น. 
„ เสวนา เร่ือง “การป้ันเมืองหาดใหญ่สู่จุดหมายปลายทางการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ”ร่วมเสวนาโดย   

- พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ 

- นายสุทธิพงศ ์เผือ่นพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยว์รวทิย ์วาณิชยสุ์วรรณ ผูอ้าํนวยการ

สถาบนัวจิยัและนวตักรรมทางการแพทย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ผู ้

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ สุดยอดนวตักรรมแห่งชาติ ๒๕๖๓ และ

หวัหนา้โครงการโรงงานสารสกดัจากพืชกระท่อมมาตรฐาน GMP นิคม

อุตสาหกรรมภาคใต ้ 

- นายศิวฒัน์ สุวรรณวงศ ์นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ ‟ สงขลา 

- รองศาสตราจารย ์  ดร.จนัทิมา ชัง่สิริพร     คณะวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และท่ีปรึกษาวสิาหกิจศูนยก์ารเรียนรู้ ๙ ไร่ 

แปลงเพาะปลูกกระท่อมตน้แบบและเกษตรอินทรียผ์สมผสาน 

- ดร.เกษกนก กมลมาตยากุล คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ผูมี้ประสบการณ์ตรงและเช่ียวชาญดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ(ผูด้าํเนินรายการ) 

12.00 – 13.30 

น. 
รับประทานอาหารกลางวนั 

14.00 – 17.00 

น. 
จบัคู่เจรจาธุรกิจตลาด MICE (B2B)  

ดาํเนินโดยดร.เกษกนก กมลมาตยากุล คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
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17.30 – 20.00 

น. 
ร่วมรับประทานอาหารคํ่าม้ือพิเศษ ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบติัครบ ๖๐ 
20.00 น. เดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั 

 

วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 

(สงขลา)หาดใหญ่ - เดินทางกลบั 

 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. รถบสั 1 คนั ส่งสมาชิกส่วนภูมิภาค: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเดินทางสู่

สนามบินหาดใหญ่เพื่อเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

08.00 น. สมาชิกส่วนกลาง+ภาคเหนือ (รถบสั 1คนั , รถตู ้1 คนั) + ภาคใตต้อนบน(รถบสั

ส่วนตวั1คนั) เดินทางสาํรวจเส้นทางท่องเท่ียวอาํเภอหาดใหญ่   

08.40 น.  นาํท่านชม หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลมิพระเกยีรติฯ  เทศบาล
นครหาดใหญ่ ไดก่้อสร้างอาคาร หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี 9 เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542 ตลอดจนเป็น
พิพิธภณัฑแ์สดงรวบรวมพระราชกรณียกิจ ศิลปกรรมร่วมสมยัและภูมิ
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ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวสาํหรับผูส้นใจ  
 

09.10 น.  นําท่านชม  ศูนย์การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ 
(หอ ดูด าว )   เ ป็ น ศู น ย์ก า ร เ รี ย น รู้
วทิยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ 
ถือได้ว่า เ ป็นแหล่งการเ รียน รู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ท่ีสมบูรณ์แบบ  และพร้อมสรรพไปด้วยความ
ทนัสมยัในดา้นต่าง ๆ  อาทิ  ห้องนิทรรศการ  โรงฉายภาพยนตร์  และโดมดู
ดาว  ซ่ึงสามารถเติมเตม็จินตนาการและความรู้ของเด็กและเยาวชน  และผูท่ี้
สนใจดา้นดาราศาสตร์ 

10.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ Hatyai Cable Car กระเชา้ลอยฟ้าแห่งแรก
ของประเทศไทย  เป็นเส้นทาง
สั ก ก า ร ะ ส่ิ ง ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ซ่ึ ง
ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอ
หงส์  สักการะพระพุทธมงคล
มหาราช คือสถานีท่ี 1 ไปยงั
ท้าวมหาพ รหม สถ านี ท่ี  2 
เบ้ืองหน้าคือเจา้แม่กวนอิม ระหว่างทางจะได้ชมทศันียภาพท่ีสวยงามจาก
ยอดเขามองลงสู่เบ้ืองล่าง เห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลา 

11.40 น.  นาํท่านเดินทางสู่  หาดใหญ่ชีวาสุข  เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้ง
เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข” เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์
ผสมผสาน เนน้การเรียนรู้และบูรณาการความรู้ดา้นการแพทยแ์ละภูมิปัญญา
ตะวนัออก เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ให้บริการนวดแผนไทย ยา
สมุนไพรไทยกายภาพบาํบดั และ ธรรมชาติบาํบดัแก่ประชาชน  ให้ท่านได้
ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดประคบสมุนไพร 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร โรงแรม ว.ีแอล.หาดใหญ่  

***สนับสนุนอาหารกลางวนัโดยองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัสงขลา*** 

จากนั้นให้ท่านเพลินเพลินกนัการชอ้ปป้ิงซ้ือ
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ของฝากของท่ีระลึกท่ี ตลาดกิมหยง ท่านสามารถเดินจากโรงแรมได้สะดวก 

ระยะทางห่างจากโรงแรมว.ีแอล.ประมาณ 100 เมตร 

14.30 น. รถตู ้1 คนั  ส่งคณะกรรมการ ท่ีสนามบินหาดใหญ่  เดินทางโดยสายการบินแอร์

เอเชีย เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

14.30 น.  นาํท่านชมมสัยดิกลางสงขลา หรือช่ือเตม็ๆ เรียกวา่ มสัยดิ
กลางดิยนุ์ลอิสลาม   ซ่ึงเป็นศาสนสถานของอิสลามท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดี  
ทั้งชาวสงขลาและสายถ่ายภาพทั้งหลาย เพราะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ี
สวยสง่างดงาม 

15.00 น.  ส่งสมาชิกภาคใตต้อนบนเดินทางโดยรถบสักลบั จ.ภูเก็ต โดย
สวสัดิภาพ และนาํส่งสมาชิกส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคภาคเหนือ ส่วนภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่   เพื่อเดินทางกลบัโดย
สวสัดิภาพ 

***หมายเหต ุ  

     - ก าหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพ

ภูมิอากาศ   
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4.3 สรุปค่าใช้จ่าย 18 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565 

การจัดโปรแกรมท่องเทีย่วสู่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ตอนล่างของสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ว 

สรุปรายรับ 
รายการ จ านวน ราคา รวมทั้งกรุ๊ป 

เก็บค่าทวัร์สมาชิก(รวมตัว๋) 7 3,900 27,300 

เก็บค่าทวัร์สมาชิก(ไม่เอาตัว๋) 2 1,900 3,800 

เก็บค่าทวัร์กรรมการลด20% 5 1,520 7,600 

เก็บค่าทวัร์ผูติ้ดตาม(ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

1 1,520 1,520 

ค่าหอ้งพกัเด่ียว  5 2,000 10,000 

รวม  10,840 50,220 

 

สรุปรายจ่าย 

รายการ จ านวน ราคา รวมทั้งกรุ๊ป  

รถบสัรับท่ีสนามบิน(2รอบ) วนัท่ี 18 

เม.ย. พ.ศ. 2565 

2 2,500 5,000 *โอน หกั1% 

รถบสันาํเท่ียววนัท่ี 19 เม.ย. พ.ศ. 2565 

1คนั 

1 5,500 5,500 *โอน หกั1% 

รถตูน้าํเท่ียววนัท่ี 19 เม.ย. พ.ศ. 2565 1

คนั 

1 2,500 2,500 *โอน หกั1% 

รถบสัส่งทีมอิสานกลบัสนามบินวนัท่ี 

21 เม.ย. พ.ศ. 2565 

1 2,500 2,500 *โอน หกั1% 

รถบสัส่งสมาชิกภาคใตต้อนกลบั วนัท่ี 

21 เม.ย. พ.ศ. 2565 

1 600 600  

รถตูก้รรมการล่วงหนา้ วนัท่ี 19 เม.ย. 

พ.ศ. 2565 1 คนั 

1 2,500 2,500 *โอน หกั1% 

หอ้ง SGL* 6 หอ้ง (รร.ใหฟ้รี1หอ้ง) 5 3,000 15,000  
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สรุปรายจ่าย  

รายการ จ านวน ราคา รวมทั้งกรุ๊ป  

หอ้ง TWN** 34 หอ้ง  (เสริมเตียง 1

หอ้ง รร.ให้เตียงเสริมฟรี) 

33 3,000 99,000 ภาคใตต้อนบน

ยกเลิก 1หอ้ง 

หอ้งคืนท่ี 17 (1คืน) ทีมล่วงหนา้ TWN 

4 หอ้ง(รร.ใหฟ้รี2ห้อง) 

2 1,000 2,000  

Tax.FD Voucher*** 8คน 1 4,676 4,676  

นํ้าหนกักระเป๋า FD 1 7,140 7,140  

Tax.WE Voucher 6คน 1 1,200 1,200  

ตัว๋WEสมาชิก 7 ใบ 7 3,040 21,280  

ประกนั(ส่วนกลาง24+อิสาน16+ใตบ้น

4) รวมVat 

46 31 1,426  

เบด็เตล็ด 0 0 0  

รวม  39,187 170,322  

*โอนหัก 1 % คือ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย คือเงินภาษีท่ีผูจ่้ายเงินจะหักออกจากเงินท่ีจะจ่ายให้กับผูรั้บ โดยผู ้

จ่ายเงินมีหนา้ท่ีนาํเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย นาํส่งให้กบัสรรพากร ส่วนผูรั้บเงินก็จะไดรั้บหนงัสือรับรองการหัก ณ ท่ีจ่าย 

จากผูจ่้าย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการยืน่แบบภาษีกบัสรรพากรวา่ไดช้าํระภาษี ในรูปแบบของภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
* หอ้ง SGL หอ้งเด่ียว หรือ พกัคนเดียวในหอ้งท่ีออกแบบมาสาํหรับแขกสองคน 

** หอ้ง TWN หอ้งพกั 2 คน มี 2 เตียง เตียงแยกกนั 

*** Tax.FD Voucher และ Tax.WE Voucher  เป็น Voucher ไทยแอร์แอร์เชียร์ และไทยสมายล ์มอบใหแ้ก่สมาคม ทาํ

ใหก้ารเดินทางไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่ชาํระแค่ค่าภาษีสนามบิน  
* รายจ่ายทั้งหมดเป็นเงินในส่วนกลาง(เงินส่วนกลางของสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว) 

 

4.4 สรุปการประเมินความพงึพอใจการท่องเทีย่วสู่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ตอนล่างของสมาคมไทย

บริการท่องเทีย่ว 

ผูจ้ดัทาํ ไดมี้การทาํแบบประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึน ให้แก่

สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว ท่ีได้เขา้ร่วม โปรแกรมท่องเท่ียว จาํนวน 80 คน จากการ
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ทบทวนวรรณกรรม บทความ ทฤษี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลมีต่อ

โปรแกรมท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตต้อนล่างของสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว โดยไดแ้บ่ง

ส่วนรายละเอียดใน แบบสอบถามออกเป็น 3ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไป เป็นคําถามคัดกรองผู ้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นการตอบแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพชุมชน ซ่ึงมีรูปแบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยมีเกณฑ์ในการกาํหนดค่านํ้ าหนกัของการประเมิน 5 ระดบั ตามวิธีลิเคิร์ท (Five-Point 

Likert Scales) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชน องคก์รทอ้งถ่ินของภาครัฐ

และภาคเอกชนต่อการพฒันาสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีรูปแบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยมีเกณฑใ์นการกาํหนดค่านํ้ าหนกัของการประเมิน 5 ระดบั ตามวิธีลิเคิร์ท (Five-

Point Likert Scales) ดงัน้ี 

              ระดับคะแนน                                            ระดับความคิดเห็น 

                       5                                                            เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

                       4                                                            เห็นดว้ยมาก 

                       3                                                            เห็นดว้ยปานกลาง 

                       2                                                            เห็นดว้ยนอ้ย 

                       1                                                            เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

โดยใช้หลกัการแบ่งช่วงการแปรผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาคชั้น (Class Interval) 

เป็นเกณฑ์ในการประเมินจากการแบ่งคะแนนสูงสุดท่ีเป็น 5 ระดับ ซ่ึงคะแนนท่ีสูงท่ีสุดคือ 5 

คะแนน และคะแนนท่ีตํ่าท่ีสุดคือ 1 คะแนน  และนํามาหาจุดก่ึงกลางพิสัยโดยใช้สูตรคาํนวณ

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น (ชนินาถ สงวนวงศว์ิจิตร, 2552 อา้งถึงในปรีชญา เอ่ียมวงคน์ที, 2557) 

ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด ‟ คะแนนตํ่าสุด) / จาํนวนชั้น 

 = ( 5 – 1 ) / 5 

 = 0.8 
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ช่วงระยะความกวา้งของอนัตรภาคชั้นจะเท่ากบั 0.8 ดงันั้น จึงสามารถกาํหนดช่วงความ

กวา้งของความคิดเห็นระดบัต่างๆ ไดด้งัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

4.4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาโครงงานในคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดว้ย 

วธีิการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผา่นการส่ง Link Google Forms เพื่อเก็บขอ้มูลจากแหล่ง ตวัอยา่ง

เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีประหยดัเวลา และค่าใช้จ่ายในการแจกแบบสอบถามจาํนวน หลายฉบบัและ

สามารถเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดง่้ายสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดใ้น ระยะเวลาท่ีจาํกดั คือช่วงเดือน 

มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 

4.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้ใช้การวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลจากการศึกษาพึงพอใจการท่องเท่ียวสู่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตต้อนล่างของสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว คือ 

4.4.2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 4.4.2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ในการวเิคราะห์ 

 4.4.2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพชุมชน โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 

 4.4.2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชน องค์กรทอ้งถ่ิน

ของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการพฒันาสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยใช ้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Vision) 

 



77 
 

 

4.4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

ตารางที ่4. 1 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย 28 35.9 

หญิง 50 64.1 

รวม 78 100 

2.อายุ 

25 - 30 ปี 16 12.8 

31 - 35 ปี 10 20.5 

36 - 40 ปี 44 56.4 

41 - 45 ปี 8 10.3 

46 ปีข้ึนไป - - 

รวม 78 100 

3. สถานภาพ 

โสด 33 42.3 

สมรส 43 55.1 

หยา่ร้าง 2 2.6 

รวม 78 100 

4.ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 33 42.3 

ปริญญาโท 35 44.9 

ปริญญาเอก 10 12.8 

รวม 78 100 

5. รายได้ต่อเดือน 

10,000 - 15,000 บาท 1 1.3 

15,001 - 20,000 บาท 8 10.3 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

5. รายได้ต่อเดือน 

20,001 - 25,000 บาท 20 25.6 

25,001 - 30,000 บาท 33 42.3 

มากกวา่ 30,000 บาท 16 20.5 

รวม 78 100 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 1 พบวา่ ดา้น เพศ มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น เพศหญิง มากท่ีสุด 50 

คน คิดเป็นร้อยละ 64.1%  รองลงมาเป็น เพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9% 

ด้านอายุ ของผูต้อบแบบสอบถาม มากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 36 – 40 ปี จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56.4% รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 31-35ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5%  ช่วงอายุ 25-30 ปี 

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8% และอนัดบัสุดทา้ย ช่วงอายุ 40-45 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.3%  

ด้านสถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถาม มีสถานะ สมรส มากท่ีสุด จาํนวน 43 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.1% รองลงมาเป็น สถานะ โสด จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3% และอนัดบัสุดทา้ย 

สถานะ หยา่ร้าง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6%  

ด้านระดับการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท

มากท่ีท่ีสุด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9% รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดบั ปริญญาตรี

จาํนวน 33 คิดเป็นร้อยละ 42.3% และอนัดบัสุดทา้ยมีการศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาเอก จาํนวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.8% 

ด้านรายได้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัรายไดอ้ยู่ท่ี 25,001 - 30,000 บาท 

จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3% รองลงมามีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001 - 25,000 บาท จาํนวน20 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.6% รายได้ มากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5% รายได้

มากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5% รายได ้15,001 - 20,000 บาท จาํนวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ10.3% และอนัดบัสุดทา้ย มีรายได ้10,000 - 15,000 บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.3% 
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4.4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพชุมชน 

ตารางที ่4. 2 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพชุมชน 

ปัจจัยด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1.ปัจจัยด้านความปลอดภัย 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 4.92 0.31 มากท่ีสุด 

ความปลอดภยัในการเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียว 4.92 0.27 มากท่ีสุด 

ความปลอดภยัในการเดินทาง 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

รวม 4.93 0.27 มากท่ีสุด 

2.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ระบบไฟฟ้าเพียงพอในการใชง้าน 4.86 0.35 มากท่ีสุด 

นํ้าประปา เช่น นํ้าประปาไหลไดดี้ไม่สกปรก 4.76 0.43 มากท่ีสุด 

การส่ือสารโทรคมนาคม เช่น สัญญาณโทรศพัท ์ 4.46 0.57 มากท่ีสุด 

ร้านคา้ ร้านอาหาร มีเพียงพอท่ีจะรองรับ

นกัท่องเท่ียว 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

หอ้งสุขา เพียงพอท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว 4.05 0.58 มาก 

ท่ีจอดรถ มีท่ีจอดเพียงพอท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลทางดา้นการท่องเท่ียว 4.72 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.47 มากท่ีสุด 

3.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

ความสะดวกในการเดินทาง เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว

ไม่ไกลจากตวัเมือง 

4.64 0.53 มากท่ีสุด 

ป้ายบอกทางเขา้แหล่งท่องเท่ียว มีการระบุชดัเจน 4.68 0.50 มากท่ีสุด 

สภาพเส้นทาง เช่น สภาพของถนน ไม่ขรุขระ เป็น

หลุมเป็นบ่อ 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.49 มากท่ีสุด 
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ปัจจัยด้านต่างๆ 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

4.ด้านความพร้อมของชุมชนทีม่ีต่อการท่องเทีย่ว 

ความต้องการท่ีจะนําเสนอวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่

ศิลปวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ งานหัตถกรรม

ต่าง ๆ 

4.94 0.25 มากท่ีสุด 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นชุมชนท่องเท่ียว 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

ความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียว ชุมชน และ

หอ้งนํ้า 

4.13 0.73 มาก 

รวม 4.57 0.49 มากท่ีสุด 

5.ด้านคุณค่าของการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ศิลปวฒันธรรม 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

ประเพณีต่างๆ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

อาหารพื้นบา้น 4.63 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

6.ด้านขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ว 

กิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว 4.29 0.51 มากท่ีสุด 

จาํนวนพื้นท่ีในการทํากิจกรรมเพียงพอต่อการ

รองรับนกัท่องเท่ียว 

4.49 0.55 มากท่ีสุด 

มีไกด ์และผูน้าํทางเพียงพอท่ีจะรับนกัท่องเท่ียว 4.04 0.50 มาก 

รวม 4.27 0.52 มากท่ีสุด 

 

ปัจจัยด้านความปลอดภัย พบว่า ตวัแปลดา้นความปลอดภยัในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด เท่ากบั 4.95 และรองลงมาอยูใ่น ระดบัท่ีเท่ากนั คือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความ

ปลอดภยัในการเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ตวัแปรด้าน ระบบไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.86 รองลงมาเป็น ตวัแปรด้านท่ีจอดรถ มีท่ีจอดเพียงพอท่ีจะรองรับ

นักท่องเท่ียว เท่ากับ 4.83 ลาํดับต่อมา เป็นตวัแปรด้าน นํ้ าประปา เช่น นํ้ าประปาไหลได้ดีไม่
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สกปรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76  ตวัแปรดา้น ศูนยบ์ริการขอ้มูลทางดา้นการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.72  ตวัแปรดา้นร้านคา้ ร้านอาหาร มีเพียงพอท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ดา้น

การส่ือสารโทรคมนาคม เช่น สัญญาณโทรศพัท์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 และอนัดบัสุดทา้ยเป็นตวั

แปรดา้น หอ้งสุขา เพียงพอท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.05  

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ตวัแปรดา้นสภาพเส้นทาง เช่น สภาพของถนน ไม่

ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.72 รองลงมาเป็นตวัแปรดา้น ป้ายบอกทางเขา้

แหล่งท่องเท่ียว มีการระบุชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 อนัดบัสุดทา้ยเป็นตวัแปรดา้น ความสะดวก

ในการเดินทาง เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวไม่ไกลจากตวัเมือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64  

ด้านความพร้อมของชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยว พบว่า ตวัแปรด้านความต้องการท่ีจะ

นาํเสนอวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ งานหตัถกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด เท่ากบั 4.94 รองลงมาเป็น ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นชุมชนท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.64 

และอนัดบัสุดทา้ย ตวัแปรด้านความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียว ชุมชน และห้องนํ้ า มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.13  

ด้านคุณค่าของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว พบวา่ ตวัแปรดา้นศิลปวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด  เท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นตวัแปรด้าน ประเพณีต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 และอนัดับ

สุดทา้ย อาหารพื้นบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.63 

ด้านขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว พบวา่ ตวัแปรดา้นจาํนวนพื้นท่ีในการทาํ

กิจกรรมเพียงพอต่อการรองรับนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.49 รองลงมาเป็น ตวัแปร

ดา้นกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉ่ียเท่ากบั 4.29 และอนัดบัสุดทา้ย ตวัแปรดา้น มี

ไกด ์และผูน้าํทางเพียงพอท่ีจะรับนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 
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ตารางที ่4. 3 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยในการมีส่วนร่วม 

ระหว่างชุมชน องค์กรท้องถิ่นของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการพฒันาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านต่างๆ 

 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1.ทศันคติต่อการท่องเทีย่ว 

ความตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในแหล่ง

ท่องเท่ียว เช่น ปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่ง

ท่องเท่ียว การมีขยะเพิ่มข้ึนจาํนวนมาก 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

ความต้องการเกียรติยศ การได้รับการยกย่อง 

ความภาคภูมิใจในชุมชน 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.48 มากท่ีสุด 

2.การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว 

กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

คณะกรรมการของหมู่บา้น 4.41 0.52 มากท่ีสุด 

การฝึกอบรม/การดูงาน 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

การใชก้ารส่ือสารต่างๆ เช่น วทิย ุโทรศพัท ์ป้าย

โฆษณา คู่มือเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  ส่ือ

อินเตอร์เน็ต 

4.72 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.49 มากท่ีสุด 

3.การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

การพฒันาสาธารณูปโภค 4.88 0.32 มากท่ีสุด 

การสนบัสนุนดา้นการตลาด / การประชาสัมพนัธ์ 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

การใหค้วามรู้กบัชุมชน 4.76 0.46 มากท่ีสุด 

การร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาและอนุรักษ์

แหล่งท่องเท่ียว และสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

4.94 0.25 มากท่ีสุด 

รวม 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
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ทศันคติต่อการท่องเที่ยว พบวา่ตวัแปรดา้น ความตอ้งการเกียรติยศ การไดรั้บการยกยอ่ง ความ

ภาคภูมิใจในชุมชน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.67 รองลงมาเป็นตวัแปรดา้นความตระหนกัถึง

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว การมีขยะ

เพิ่มข้ึนจาํนวนมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67  

การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว พบวา่ ตวัแปรดา้น การใชก้ารส่ือสารต่างๆ เช่น วทิย ุ

โทรศพัท ์ ป้ายโฆษณา คู่มือเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  ส่ืออินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.72 

รองลงมาเป็นตวัแปรดา้น การฝึกอบรม/การดูงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 ตวัแปรดา้นกาํนนั/

ผูใ้หญ่บา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 และอนัดบัสุดทา้ยตวัแปรดา้นคณะกรรมการของหมู่บา้น มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 

การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ พบวา่ ตวัแปรดา้น การร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาและ

อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว และสภาพแวดลอ้มต่างๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.94 รองลงมาเป็นตวั

แปรดา้น การพฒันาสาธารณูปโภค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 ตวัแปรดา้นการสนบัสนุนดา้นการตลาด / 

การประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 อนัดบัสุดทา้ย ตวัแปรดา้น การใหค้วามรู้กบัชุมชน  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2565 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในดา้นการท่องเท่ียวและการประสานงาน ณ สมาคมไทยบริการ

ท่องเท่ียว(Thai Travel Agents Association) จึงทาํให้ทราบรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการทาํงาน

ของสมาคม ในการทาํงานของสมาคมจะเป็นการประสานงานและงานเอกสาร มีการประชุม

ภายนอกสมาคมบา้งเป็นบางคร้ัง มีการออกทริปการท่องเท่ียวนอกสถานท่ีเป็นการท่องเท่ียวเพื่อ

กระตุน้เศรษฐกิจของชุมชน ทางสมาคมไดจ้ดัทาํโครงการและนาํเสนอไป และไดรั้บความร่วมมือ

การสนบัสนุนจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ TCEB 

ผูจ้ดัทาํจึงไดเ้ลือกจดัทาํโครงงานเร่ือง “โครงการเปิดเส้นทางท่องเท่ียวฟ้ืนฟูและพฒันาสู่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคใตต้อนล่าง” เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนในภาคใตต้อนล่าง เป็นตวัอยา่ง

ของชุมชนตน้แบบ เพื่อท่ีจงัหวดัอ่ืนๆในภาคใตจ้ะสามารถนาํขอ้มูลและรูปแบบท่ีทางภาครัฐได้

ร่วมมือกบัชุมชน นาํไปใช้พฒันาจงัหวดัและชุมชนตนเอง และทางสมาชิกบริษทัจดันาํเท่ียวท่ีลง

นามภายใต ้สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว ทัว่ประเทศไทยไดน้าํโปรแกรมการท่องเท่ียวไปปรับใช้

เพื่อนําไปเป็นโปรแกรมในการจดัการเดินทางท่องเท่ียวภาคใต้ตอนล่าง  ผูจ้ดัทาํได้มีการจดัทาํ

แบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดจาํนวน 80 ชุด โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคือ พนกังานสมาคมไทย

บริการท่องเท่ียว และสมาชิกท่ีลงนามภายใตช่ื้อสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานจริง ไดมี้การเขา้ร่วมการประชุมของสมาคม และรู้การ

จดังานเบ้ืองหลงั และการจดัการเบ้ืองหนา้คือการลงทะเบียน 

2. สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้มากข้ึน มีความมัน่ใจในการตดัสินในมากข้ึน 

3. ในระยะเวลา 4 เดือน ท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจ มีความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ใน

การทาํงานมากข้ึน
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4. ไดเ้รียนรู้งานนอกเหนือจากการทาํโปรแกรมท่องเท่ียว เรียนรู้ความเป็นระเบียบ 

และการทาํงานใหเ้รียบร้อยมากข้ึน 

5. ไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมในการใช้เคร่ืองมือในการจดัประชุม เช่น การจดัเคร่ืองเสียง 

การตั้งกลอ้งการเช่ือมต่อกลอ้ง การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ 

6. มีการปฏิบติังานในหลากหลายหน้าท่ี ทาํให้ได้รู้งานท่ีหลากหลาย เช่น การ

จดัทาํบญัชี  

7. ไดฝึ้กฝนความมีระเบียบ และการทาํงานใหเ้รียบร้อยก่อนส่งงาน 

8. ไดฝึ้กความขยนั ความอดทน และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9.  มีทกัษะในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากข้ึน ส่ือสารใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

10. มีประสบการณ์ก่อนการไปปฏิบติังานจริงในอนาคตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. การส่ือสารในการปฏิบติังานไม่ละเอียด หรือตวัผูป้ฏิบติังานปฏิบติัไม่ตรงตาม

คาํสั่งไดค้รบถว้น และอาจจะพลาดในการทาํงานไม่เรียบร้อยบา้งในบางคร้ัง  

2.  เอกสารหาย การจดัเก็บเอกสารมีความวุน่วายมากเกินไป แต่ไม่สามารถจดัเก็บ

เอกสารเป็นเอกสารออนไลน์หรือไฟลใ์นคอมพิวเตอร์ไดท้ั้งหมด 

5.3 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีการพูดคุยให้ละเอียดและชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

เพื่อลดการเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน รวมถึงการใชภ้าษาควรใชใ้ห้ถูกตอ้งเวลาเขียนงาน หรือการ

พิมพง์าน และไม่ควรตกหล่นคาํไหนไปเน่ืองจากอาจจะทาํให้ขอ้ความมีการไม่สมบูรณ์ทาํให้การ

ส่ือสารในงานเกิดการผดิพลาดได ้

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

          5.4.1 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงานคร้ังต่อไป 
โครงงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการจดัโปรแกรมเฉพาะกลุ่มสมาชิกสมาคมไทยบริการ

ท่องเท่ียว และเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชน และไดรั้บความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชน ถา้หากมีความสนใจโดยตรงในทางดา้นการท่องเท่ียวชุมชนน้ี
ควรหาขอ้มูลเพิ่มเติมใหม้ากข้ึน เน่ืองจากบางสถานท่ี บางชุมชนไม่มีในอินเตอร์เน็ต ตอ้งลงพื้นท่ี
จริงเพื่อหาขอ้มูลเท่านั้น
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ในการประชุมสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว คร้ังท่ี 1/2565 

 

ภาพการเขา้ร่วมสัมมนา  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง โปรแกรมท่องเที่ยวสู่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ตอนล่าง 

ของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
 

ค าช้ีแจง: 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา โครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัสยามมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตต้อนล่างของ

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 4 จงัหวดั ไดแ้ก่  สงขลา สตูล พทัลุง และ ปัตตานี  

ขอ้มูลต่างๆในแบบสอบถามฉบบัน้ีจะไม่มีผลกระทบดา้นลบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถาม 

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามขอ้เทจ็จริง แบบสอบถามฉบบัน้ีใชเ้พื่อ

ขอ้มูลมาใช้จดัทาํโครงงาน ของคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ

บริการ มหาวทิยาลยัสยาม เท่านั้น 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบไปดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพชุมชน  

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชน องคก์รทอ้งถ่ินของ

ภาครัฐและภาคเอกชนต่อการพฒันาสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องวา่ง 

1. เพศ 

หญิง                   ชาย 

2. อาย ุ

 25-30 ปี             31-35 ปี   

 36-40 ปี          41-45 ปี  

 46 ปีข้ึนไป 



 

 

3. สถานภาพ 

 โสด                 สมรส  

 หยา่ร้าง            

4. ระดบัการศึกษา 

 ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก     อ่ืน (โปรดระบุ)…………….. 

5. รายได ้/ เดือน 

 10,000-15,000 บาท                          

 15,001-20,000 บาท 

 20.001-25,000 บาท                          

 25,001-30,000 บาท 

 มากกวา่ 30,000 บาท 

 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพชุมชน  

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ ในช่องทีท่่านคิดว่าเหมาะสมทีสุ่ด 

มากทีสุ่ด = 5      มาก =4     ปานกลาง =3 น้อย = 2    น้อยทีสุ่ด = 1 

 

ปัจจัยด้านต่างๆ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ด้านความปลอดภัย 

1) ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น      

2) ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ใ น ก า ร เ ยี่ ย ม ช ม ส ถ า น ท่ี

ท่องเท่ียว 

     

3) ความปลอดภยัในการเดินทาง      

2. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1) ระบบไฟฟ้าเพียงพอในการใชง้าน      



 

 

2) นํ้าประปา เช่น นํ้าประปาไหลไดดี้ไม่สกปรก      

ปัจจัยด้านต่างๆ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

3) การส่ือสารโทรคมนาคม เช่น สัญญาณ

โทรศพัท ์

     

4) ร้านคา้ ร้านอาหาร มีเพียงพอท่ีจะรองรับ

นกัท่องเท่ียว 

     

5) หอ้งสุขา เพียงพอท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว      

6) ท่ีจอดรถ มีท่ีจอดเพียงพอท่ีจะรองรับ

นกัท่องเท่ียว 

     

7) ศูนยบ์ริการขอ้มูลทางดา้นการท่องเท่ียว      

3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

1) ความสะดวกในการเดินทาง เช่น สถานท่ี

ท่องเท่ียวไม่ไกลจากตวัเมือง  

     

2) ป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว มีการระบุ

ชดัเจน 

     

3) สภาพเส้นทาง เช่น สภาพของถนน ไม่ขรุขระ 

เป็นหลุมเป็นบ่อ  

     

4. ด้านความพร้อมของชุมชนทีม่ีต่อการท่องเทีย่ว 

1) ความต้องการท่ีจะนําเสนอวิถี ชีวิต ความ

เป็นอยู่ ศิลปวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ งาน

หตัถกรรมต่าง ๆ  

     

2) ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นชุมชนท่องเท่ียว      

3) ความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียว ชุมชน และ

หอ้งนํ้า 

     

5. ด้านคุณค่าของการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว      

1) ศิลปวตันธรรม      

2) ประเพณีต่างๆ      



 

 

3) วถีิชีวติความเป็นอยูใ่นชุมชน      

4) อาหารพื้นบา้น      

6. ด้านขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ว 

1) กิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว      

2) จาํนวนพื้นท่ีในการทาํกิจกรรมเพียงพอต่อการ

รองรับนกัท่องเท่ียว 

     

3) มีไกด ์และผูน้าํทางเพียงพอท่ีจะรับ

นกัท่องเท่ียว 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรณ์ท่องถิ่นของ

ภาครัฐและภาคเอกชนต่อการพฒันาสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ปัจจัยด้านต่างๆ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ทศันคติต่อการท่องเทีย่ว 

1) ความตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในแหล่ง

ท่องเท่ียว เช่น ปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่ง

ท่องเท่ียว การมีขยะเพิ่มข้ึนจาํนวนมาก 

     

2)ความต้องการเกียรติยศ การได้รับการยกย่อง 

ความภาคภูมิใจในชุมชน 

     

2. การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว 

1) กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น      

2) คณะกรรมการของหมู่บา้น      

3)การฝึกอบรม/การดูงาน      

4) การใชก้ารส่ือสารต่างๆ เช่น วทิย ุโทรศพัท ์

ป้ายโฆษณา คู่มือเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ส่ือ

อินเทอร์เน็ต 

     

 

 



 

 

3.การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

1)  การพฒันาสาธารณูปโภค      

2) การสนบัสนุนดา้นการตลาด / การ

ประชาสัมพนัธ์ 

     

3) การใหค้วามรู้กบัชุมชน      

4) การร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาและอนุรักษ์

แหล่งท่องเท่ียว และสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมท่องเทีย่วสู่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ตอนล่างของสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ว 
Organizing a tourism program to the Southern Economic corridor for TTAA 

นางสาว สโรชา กลา้ณรงค ์ 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
E-mail: Sarocha.kla@siam.edu , Sarochaklanarong@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว เป็นตวัแทน
ของสมาชิกในการติดต่อ เจรจา ต่อรอง แสดง
ความคิดเห็นกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ แต่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 
มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทาํให้
การท่องเท่ียวต่างประเทศถูกระงับ มีการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศลดลง ทางสมาคมจึง
ได้ เข้า ม ามี บ ทบ า ท ในก ารส่ ง เส ริ ม ก า ร
ท่องเท่ียวภายในประเทศและให้ความสําคญั
ของการท่องเท่ียวชุมชน 

ผู้จ ัดทําจึ งได้ทําโครงงาน “โปรแกรม
ท่องเท่ียวสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง
ของสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวชุมชน
ภาคใต้ตอนล่าง 4 จงัหวดั ได้แก่ สงขลา ตรัง 
พทัลุง ปัตตานี  มีการวดัผลโดยการเก็บขอ้มูล
จํานวน 80 ชุด ซ่ึงผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกบัศกัยภาพชุมชนพบวา่ ปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียรวม 4.93 ด้านส่ิงอาํนวย
ความสะดวก มีค่าเฉล่ียรวม 4.60  ด้านการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 4.68 ดา้น
ความพร้อมของชุมชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.57 ดา้นคุณค่าของการเป็นแหล่ง

ท่ อง เ ท่ี ย ว  มี ค่ า เฉ ล่ี ยรวม  4 . 74  ด้ า นขี ด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.27 ปัจจัยในการมีส่วนร่วม
ระหวา่งชุมชนองคก์รณ์ทอ้งถ่ินทศันคติต่อการ
ท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ียรวม 4.69 การไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 4.58 
และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มีค่าเฉล่ียรวม 4.85 จากโครงงานน้ี 
สมาคมไทยบริการท่องเท่ียวและบริษัทนํา
เท่ียวสามารถนาํเส้นทางท่องเท่ียวไปปรับใช้
เพื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวชุมชนเพิ่มเติมและ
กระจายรายไดสู่้ชุมชนต่อไป 

คาํสําคญั : โปรแกรมท่องเท่ียว, สมาคมไทย
บริการท่องเท่ียว 
 
Abstract 

Thai Travel Agents Association (TTAA) is 
the representative of members for contacting, 
negotiating, proposing, and exchanging 
opinions with various agencies, both domestic 
and international. At the end 2019, there was 
Covid-19, which caused foreign tourism to be 
suspended and a decrease in domestic tourism. 
The association had a role in promoting  
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mestic tourism and giving importance to 

community tourism. 

The project, “Organizing Tourism Program 
to the Southern Economic Corridor for 
TTAA”,  had the objective to open tourism 
routes for communities in the lower southern 
region of 4 provinces, namely Songkhla, 
Trang, Phatthalung, and Pattani, and data was 
collected from 80 samples. The results found 
that  factors of safety had a total average of 
4.93, factors of facilities had a total average of 
4.60, factors of accessibility to tourist 
attractions had a total average 4.68, factors of 
readiness of the community towards tourism  
had a total average of 4.57, factor of the value 
of being a tourist attraction had a total average 
4.74, factors of the capacity to accommodate 
tourists had a total average 4.27,  factors in 
participation between local communities and 
organizations attitude towards tourism had a 
total 4.69,  factors in receiving tourism 
information had a total average 4.58, and the 
support from the public and private sectors had 
a total averaged 4.85. From this project, Thai 
Travel Agents Association and tour companies 
can use the tourism route to open more 
community tourism routes and further 
distribute income to the community. 

Keywords: travel program, Thai Travel 
Agents Association 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
เพื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวสู่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างของสมาคมไทย

บริการท่องเท่ียว 4 จงัหวดั ไดแ้ก่  สงขลา สตูล 

พทัลุง ปัตตานี 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตด้านสถานท่ี  สมาคมไทยบริการ

ท่องเท่ียว 

2. ขอบเขตด้านข้อมูล สอบถามข้อมูลต่างๆ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา 

ได้ รับข้อมู ลจากเว็บไซต์ของสํ านักงาน 

http://ttaa.or.th/th/ และได้รับข้อมูลอ่ืนๆจาก

เวบ็ไซตต่์างๆ 

3. ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่ วนัท่ี 

17 มกราคม พ.ศ. 2565 ‟ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 โดยมีการลงพื้นท่ีสํารวจเส้นทาง

ภาคใตต้อนล่าง 4 จงัหวดั ในวนัท่ี 18 เมษายน 

พ.ศ. 2565 ‟ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  

4. ขอบเขตด้านประชากร สมาชิกท่ีลงนาม

ภายใต้ ช่ื อสมาคมไทยบริการท่ องเ ท่ี ยว 

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต ้

อายรุะหวา่ง  25 ปี ‟ 55 ปี 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว จดัโปรแกรม

ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวชุมชนภาคใตต้อนล่าง เพื่อ



 

 

ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจให้กลบัมาหมุนเวียนไดดี้

ข้ึน และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกภูมิภาค 

2. บริษัทนําเท่ียวท่ีลงนามภายใต้สมาคม

สามารถนาํไปปรับใช้เป็นเส้นท่องท่องเท่ียว

ชุมชนเส้นทางภาคใตต้อนล่าง ทาํให้เกิดการ

กระจายรายไดสู่้ชุมชน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 . ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล แ ล ะ ปั ญ ห า ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการ 

2. กาํหนดหัวขอ้โครงงาน และเขียนโครงร่าง

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการนําข้อมูลมาทํา

โปรแกรม  

4. จดัทาํแบบสอบถาม 

5.นําข้อมูลเรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงาน

เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและแกไ้ข 

6. ส่งรูปเล่มและนาํเสนอโครงงาน 

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 

17 มกราคม พ.ศ.2565 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 

2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ใน

ด้านการท่องเท่ียวและการประสานงาน ณ 

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว(Thai Travel 

Agents Association)จึงทาํให้ทราบรายละเอียด

ขั้นตอนต่างๆในการทาํงานของสมาคม ในการ

ทาํงานของสมาคมจะเป็นการประสานงานและ

งานเอกสาร มีการประชุมภายนอกสมาคมบา้ง

เป็นบางคร้ัง มีการออกทริปการท่องเท่ียวนอก

สถานท่ีเป็นการท่องเท่ียวเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ

ของชุมชน ทางสมาคมไดจ้ดัทาํโครงการและ

นําเสนอไป และได้รับความร่วมมือการ

สนบัสนุนจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ TCEB 

ผู้จ ัดทํา จึ งได้ เ ลื อกจัดทําโครงงานเ ร่ื อง 

“โครงการเปิดเส้นทางท่องเท่ียวฟ้ืนฟูและ

พฒันาสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตต้อนล่าง” เป็น

การส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนในภาคใต้

ตอนล่าง เป็นตวัอยา่งของชุมชนตน้แบบ เพื่อท่ี

จงัหวดัอ่ืนๆในภาคใตจ้ะสามารถนาํขอ้มูลและ

รูปแบบท่ีทางภาครัฐได้ร่วมมือกับชุมชน 

นาํไปใช้พฒันาจงัหวดัและชุมชนตนเอง และ

ทางสมาชิกบริษทัจดันาํเท่ียวท่ีลงนามภายใต ้

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว ทัว่ประเทศไทย

ได้นําโปรแกรมการท่องเท่ียวไปปรับใช้เพื่อ

นําไปเป็นโปรแกรมในการจัดการเดินทาง

ท่องเท่ียวภาคใต้ตอนล่าง  ผูจ้ ัดทําได้มีการ

จัดทําแบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน์

ทั้ งหมดจาํนวน 80 ชุด โดยผูใ้ห้ข้อมูลคือ 

พนักงานสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว และ

สมาชิกท่ีลงนามภายใตช่ื้อสมาคมไทยบริการ

ท่องเท่ียว 

 

 



 

 

กติติกรรมประกาศ 

การท่ีผู ้จ ัดทําได้มาปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษา ณ สมาคมไทยบริการ

ท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2565 ถึง

วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ส่งผลให้ผูจ้ดัทาํ

ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่า

มากมาย สําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี

สํา เ ร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและ

สนับสนุนจากหลายฝ่ายท่ีได้ให้ค ําแนะนํา

ช่วยเหลือในการจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษา 

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการทําโครงงานฉบับน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ

เข้าใจกับชีวิตของการทาํงานจริง ซ่ึงผูจ้ดัทาํ

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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