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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were 1) to study integrated marketing 
communication strategies for tourism in Bangkachao Subdistrict Administration 
Organization, Samut Prakan 2) to study the organizing of recreation for sustainable 
tourism in Bangkachao Subdistrict Administration Organization, Samut Prakan 3) to 
manage the service styles of sustainable tourism in Bangkachao Subdistrict 
Administration Organization, Samut Prakan. The research used qualitative research, 
utilizing in-depth interviews with five key-informants entrepreneurs, and five tourists. 
The interview data were analyzed and synthesized to answer research questions. 
 The results of the study were 1) as for integrated marketing communication 
strategies and organizing tourism activities in Bangkachao Subdistrict Administration 
Organization, Samut Prakan, the entrepreneurs used brochure and word of mouth. 
The tourists watched TV, gained knowledge from friends and self-research. For new 
media, both entrepreneurs and tourists applied Facebook and websites. 2) When 
managing recreational activities for sustainable tourism, both entrepreneurs and 
tourists had their objectives of spending time in the nature, travelling conveniently, 
and escaping the chaos from urban society. Besides the tourists needed nature 
conservation activities, scout camp, camping and exercise in the nature. 3) For 
managing the styles sustainable tourism service, the entrepreneurs and the tourists 
that tourists could use many transportations such as private vehicles, BTS sky train 
and bicycles. Regarding travelling service, there must be guide posts, community 
safety, the system of travelling zone, updating travelling data, having food courts at 
travelling points, and increasing activity places for tourists.  
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เพ่ือใช้ประกอบการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 
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ค้นคว้าอิสระฉบับนี้อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้ได้หมด 
 สุดท้ายนี้หากข้อมูลการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขอภัยไว้ ณ ที่นี้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก 
และเป็นที่ยอมรับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่าง
ประเทศ (Department of Thailand Tourism, 2558) การในการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจนักท่องเที่ยวให้
อยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่สามารถเพ่ิมช่องทางรายได้ให้กับประเทศ ยังสร้าง
ผลดีต่อธุรกิจต่อเนื่องในหลายภาคส่วน พร้อมกับการจ้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนใน
ขณะที่การแข่งขันของแต่ละประเทศเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมาก 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นานา
ประเทศให้การส าคัญ เพ่ือการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญา
สากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดย
ให้ความส าคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการ
ลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็น
การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้
การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญสวยงามมากมาย สามารถแบ่งตามลักษณะของการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือชมความสวยงามของธรรมชาติเป็นการผ่อนคลายด้วยการเข้าชม
สภาพแวดล้อมที่สวยงามบริสุทธิ์มีบรรยากาศที่สดชื่น และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู้เข้าชม
ในสิ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ (Recreational 
Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความ
สนุกสนาน รื่นรมย์ บันเทิงและการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความส าคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถาน
บันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุก และสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา (Tourism 
Authority of Thailand, 2553) 
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 เทรนด์ที่น่าสนใจ คือ ปี พ.ศ. 2561 จะเป็นปีการท่องเที่ยวของกลุ่ม Millennial หรือกลุ่มคน
ที่มีอายุตั้งแต่ 18-34 ปี ทั้งยังนิยมการท่องเที่ยวแบบ “ทริประยะสั้น” 3-5 วัน และการท่องเที่ยวแบบ
หลายประเทศใน 1 ทริป และกลุ่มนี้นิยมที่พักประเภท “โรงแรมหรูขนาดเล็กและโฮสเทล” มากกว่า
จองท่ีพักในโรงแรมใหญ่ แม้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวกจะไม่ครบครันเมื่อเทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่ 
แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวมองว่า ที่พักขนาดเล็กลงมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า อีกท้ังบางแห่งยังมีโลเคชั่นที่
ดีกว่าโรงแรมใหญ่ ทั้งยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้ง่าย อีกหนึ่งเทรนด์
ท่องเที่ยว ก็คือ “การผจญภัยแบบหญิงเดี่ยว” ในปี พ.ศ. 2558 ราว 74% ของนักเดินทางทั่วโลก เป็น
นักเดินทาง “หญิงเดี่ยว” ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5% ต่อปี เนื่องจากผู้หญิงมีจ านวนมากข้ึน 
กิจกรรมที่กลุ่มนักท่องเที่ยวหญิงเดี่ยวให้ความสนใจมากข้ึนเป็นกิจกรรมผจญภัยและโลดโผน เช่น การ
ปีนเขาและปั่นจักรยาน น ามาสู่เทรนด์การท่องเที่ยวแบบ “เชิงนิเวศ” ที่มีแนวโน้มว่าปี พ.ศ. 2561 
นักเดินทางสมัยใหม่จะให้ความส าคัญกับทริปธรรมชาติและรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน (“ยก
มาตรฐาน “โฮมสเตย์ไทย””, 2561)  
 บางกระเจ้า เป็นอ าเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ของอ าเภอบางกระเจ้าเป็น
พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีบางกะเจ้ามีสภาพภูมิศาสตร์ ดิน ฟ้า อากาศ ที่มีความร่มเย็นเป็นธรรมชาติ
มาก ประกอบด้วยต าบลบางกะเจ้า ต าบลทรงคนอง ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางกอ
บัว และต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 11,819 ไร่ และยังติดกับ
กรุงเทพมหานคร โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้าเป็นที่ตั้งของโครงการสวนกลางมหานคร 
“สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ 
มายังพ้ืนที่โครงการสวนกลางมหานคร (ต าบลบางกะเจ้า) ทรงห่วงใยราษฎรในพ้ืนที่และมีพระราช
ประสงค์ให้ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์พ้ืนที่ดั้งเดิมไว้ อย่าให้มีการก่อสร้างเพ่ิมจนเกินที่กฎหมายก าหนด 
ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเกษตร และป่าไม้แบบผสมผสาน ควรปลูกต้นไม้ในวันส าคัญๆ โดยร่วมกัน
หลายๆ ฝ่ายหลายๆ กิจกรรม (องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ้า, 2559) 
 ด้วยคุณค่าทางธรรมชาติเชิงนิเวศ การอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและรัฐบาล ให้อนุรักษ์พ้ืนที่ทางธรรมชาติไว้ จน
กลายเป็นแหล่งผลิตโอโซนติดล าดับโลกด้วยรางวัล The Best Urban Oasis of Asia โอเอซิสของ
อากาศบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดในเอเชียจากนิตยสาร Time ฉบับ The Best of Asia 2006 และได้ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น “ปอดกรุงเทพ” ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดคุณค่าทางธรรมชาติ วัฒนธรรม สามารถ
ส่งเสริมคุณค่าในการท่องเที่ยวต่อบางกระเจ้าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในพ้ืนที่ ให้
ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ สร้างการตลาดแนวทางใหม่เพ่ือให้ทัน
กับยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูง และสร้างสภาพแวดล้อมของคนในสังคมให้ดีขึ้น ร่วมทั้งการสร้างการ
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เปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวให้เข้าวิถีชีวิตชองคนในสังคม แก้ปัญหาภาวะเร่งรีบ ความเครียด ให้
เกิดเป็นพ้ืนที่พักผ่อนที่มนุษย์สามารถปรับคุณค่าทางธรรมชาติ ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจ าวันอย่าง
ยั่งยืน 
 ดังนั้น การจัดการและส่งเสริมคุณค่าทางธรรมชาติเชิงนิเวศ การอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของบางกะเจ้า และการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการไม่ให้เสื่อมโทรมด้วยอบายมุข ไม่ให้สูญเสียคุณค่า
ตามกาลเวลา ด ารงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม จะช่วยเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว สร้างการพัฒนา
รูปแบบของการท่องเที่ยวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ช่วยแก้ปัญหาทางสังคม และ
สามารถขยายรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมกิจกกรมนันทนาการไปยังพ้ืนที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกิด
กิจกรรมต่างๆ หลายรูปแบบเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันที่สูงและยั่งยืนเพ่ือประชาชนคน
ไทยทุกคน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.2.3 เพื่อจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1.3 ปัญหาน าวิจัย 
 1.3.1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีช่องทางอย่างไร 
 1.3.2 กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้าท าอย่างไรบ้าง 
 1.3.3 การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้าท าอย่างไร 
  
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่บางกะเจ้า 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยนี้ศึกษา รูปแบบกิจกรรมหลากหลายรูปแบบต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา  
 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพราะเพ่ือไม่ให้การเก็บข้อมูลมีผลที่คาด
เคลื่อน จึงก าหนดช่วงเวลาที่ท าการวิจัย 
 1.4.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
บางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1.5 ประโยชน์ของงานวิจัย 
 1.5.1. สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวได้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและเพ่ือได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
 1.5.2. ความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าอยากได้รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยวแบบใด ผลตอบสนองด้วยการจัดการบริการได้ 
 1.5.3. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว 
 1.5.4. ประยุกต์รูปแบบการกิจกรรมนันทนาการต่อธุรกิจโดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม 
สังคม วัฒนธรรม พ้ืนที่ ช่วงเวลา 
 
1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1.6.1. การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ประจ าไป
ยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิม และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผล
ของการท่องเที่ยวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การ
เดินทางเพ่ือไปชมการแข่งขันกีฬา การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา การ
เดินทางเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น ใน
งานวิจัยนี้การท่องเที่ยวหมายถึงการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ 
 1.6.2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยังยืน ในงานวิจัยนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมายถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
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 1.6.3. กิจกรรมนันทนาการหมายถึง การท าให้กลับสู่สภาพเดิมหรือท าให้สดชื่น ในอดีต
นันทนาการจะเกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมที่สบายไม่หนักเป็นกิจกรรมที่เลือกท าได้ตามความสมัครใจ
เป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมในยามว่าง ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความพึงพอใจในตนเอง
ก่อให้เกิดประโยชน์และความสนุกสนานต่อคนที่เข้าร่วม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้เพ่ิมพลัง
หลังจากท างานหนักและสามารถกลับไปท างานหนักได้อีกครั้ง เช่น การปั่นจักรยาน การเต้นร า การ
ค้างแรม เป็นต้น ในงานวิจัยนี้กิจกรรมนันทนาการหมายถึงกิจกรรมนันทนาการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.6.4. การจัดการการท่องเที่ยวหมายถึง การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกัน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร 
การจัดสรรบุคลากร การน าหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กร
ต่างให้เจริญรุ่งเรือง ในงานวิจัยนี้การจัดการการท่องเที่ยวหมายถึงการจัดการการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.6.5. การบริการการท่องเที่ยวหมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสุข ความสะดวก ความสบาย ความพึงพอใจอันเป็นการกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วย
ความปรารถนาดี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอ้ืออาทร ความมีน้ าใจไมตรี การให้ความเป็นธรรม
เสมอภาคอาจรวมไปถึงการไม่เลือกปฏิบัตินาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในงานวิจัยนี้การบริการการ
ท่องเที่ยวหมายถึงการบริการการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ 
 1.6.6. การจัดกิจกรรมนันทนาการหมายถึง เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรมที่แต่
ละผลิตภัณฑ์จะคิดข้ึนมา เพ่ือดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้มาเจอกับสินค้า และบริษัทสามารถสร้าง
ยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได้ทันที การท ากิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดประกวด 
การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การท าแรลลี่ การสัมมนา เป็นต้น ในงานวิจัยนี้การจัดกิจกรรม
นันทนาการหมายถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ 
 1.6.7. การสื่อสารการตลาดหมายถึง การน าการสื่อสาร และการตลาดมาร่วมกัน ท าให้มี
รูปแบบเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสาร และกระบวนการทางการตลาด
ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยการสื่อสารการตลาดถูกท าขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการท าการตลาด สร้างการ
รบัรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ผู้ผลิตได้สื่อออกไปให้มากที่สุด โดยการ
สื่อสารทางการตลาดสามารถท าได้ด้วยการใช้ค าพูด รูปภาพ หรือสร้างการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 
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5 เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจของผู้บริโภค กระตุ้นการขายให้เพ่ิมมากข้ึน และสร้างความจงรักภักดีให้กับ
ตราสินค้า ในงานวิจัยนี้การสื่อสารการตลาดหมายถึงการสื่อสารการตลาดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1.7.1. นักท่องเที่ยว คือ ผู้ที่มาท่องเที่ยวที่บางกะเจ้าเป็นครั้งแรกหรือมาหลายครั้ง 
 1.7.2. บางกะเจ้า คือ พื้นที่สีเขียว จ านวน 11,818 ไร่ ครอบคลุม 6 ต าบลของ อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ต.บางกะเจ้า ต.บางน้ าผึ้ง ต.บางกอบัว ต.บางกระสอบ ต.บางยอ 
และ ต.ทรงคนอง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดกิจกรรมและอีเวนต์ (Event) การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
องค์การบริหารสํวนต าบลบางกะเจ๎า จังหวัดสมุทรปราการ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาทบทวนเอกสารตํางๆ ที่
เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ ตลอดจนถึงการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือผลที่ยั่งยืน 
  2.1.1 แนวคิดและการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
 2.2 ทฤษฎีการขายไอดา (AIDA) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยว 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดนันทนาการและการจัดการกิจกรรมการทํองเที่ยว 
 2.5 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทํองเที่ยวและบริโภค 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
2.1 แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อผลที่ยั่งยืน 
 ดันแคน และ โมริอาร์ตี (Duncan & Moriarty, 1997 อ๎างใน พิมลพรรณ จันทร์เจริญ และ 
ผู๎แตํงคนอ่ืนๆ, 2559) นิยามวํา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการผสมผสานทั้งแนวคิดและ
การสื่อสารทุกรูปแบบไว๎ด๎วยกันให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื่องจากรูปแบบของการสื่อสารจะชํวยสํงเสริมกันและกัน ให๎ทันกับรูปแบบของพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนตามเทคโนโลยี 
 ค็อตเลอร์ (Kotler, 2006 อ๎างใน ภคมน ภาสวัสดิ์, 2550) ให๎ความหมายไว๎วํา เป็นการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยการน าเครื่องมือสื่อสารหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกัน
อยํางเหมาะสมเพ่ือสื่อไปยังกลุํมเปูาหมายเพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับผู๎บริโภค โดยใช๎การสื่อสาร
ทุกรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคเพ่ือให๎การติดตํอสื่อสารมีประสิทธิผลที่สุดผําน
ขําวสารตํางๆ 
 โบวี่ (Bowie, 1995 อ๎างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ให๎ความหมายไว๎วําเป็นกลยุทธ์การ
ประสานงานและการสื่อสารเพ่ือการสํงเสริมการตลาดโดยเลือกใช๎เครื่องมือการสื่อสารเพ่ือให๎เกิด
ภาพลักษณ์ที่สอดคล๎องกัน 
 ธีรพันธ์ โลํทองค า (2544) ให๎ความหมายไว๎วํา เป็นการพัฒนาการสื่อสารโดยใช๎กิจกรรมการ
สํงเสริมการตลาดหลายรูปแบบให๎กลมกลืนกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคเพ่ือความชัดเจนตรงกันและสํง
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ผลกระทบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเหมาะสมกับกลุํมผู๎บริโภค 
 ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) ให๎ความหมายไว๎วํา เป็นกระบวนการติดตํอสื่อสารทางการตลาด
เพ่ือสร๎างแรงจูงใจ สร๎างการจดจ าแกํกลุํมเปูาหมายโดยใช๎การสื่อสารผสมผสานกับพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคเพ่ือให๎ผู๎รับขําวสารเกิดทัศนคติที่ดีเกิดความเชื่อถือหรือพฤติกรรมการบริโภค 
 สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2549) ให๎ความหมายไว๎วํา เป็นกระบวนการการพัฒนาการวางแผนและ
รูปแบบของการสื่อสารรูปแบบตํางๆ ไปใช๎รํวมกันเพื่อโน๎มน๎าวให๎ลูกค๎ากลุํมเปูาหมายให๎คล๎อยตามโดย
ใช๎สื่อทุกประเภทให๎เข๎ากับพฤติกรรมของผู๎บริโภคเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการติดตํอสื่อสารกับ
ลูกค๎ากลุํมเปูาหมาย 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสามารถสรุปความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
หมายถึง การพัฒนาความคิดในการวางแผนเพื่อโน๎มน๎าวใจ แจ๎งข๎อมูลขําวสาร สร๎างภาพลักษณ์  
กลยุทธ์การตลาด ผํานกระบวนการสื่อสารที่พัฒนาให๎ทันสมัยเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว การเลือกใช๎การสื่อสารต๎องสามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย
อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การน าเครื่องมือสื่อสารการตลาดมาผสมผสาน (Integrated) อยํางเหมาะสมและมีคุณภาพ
ซึ่งประกอบไปด๎วยสิ่งส าคัญ 3 ประการ ได๎แกํ ความเก่ียวพัน (Coherency) ความสอดคล๎อง 
(Consistency) และ ความตํอเนื่อง (Continuity) เพ่ือกํอให๎เกิดผลกระทบ (Impact) ตํอ
กลุํมเปูาหมายท าให๎เกิดความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) ซึ่งการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายดังกลําว
จะน าไปสูํการตอบสนอง (Respond) กลําวคือ จะเน๎นพฤติกรรมของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายเป็น
หลักการตอบสนองไปในทิศทางที่นักการตลาดวางแผนไว๎ 
 ชิมพ์ (Shimp, 2000 อ๎างใน พิมลพรรณ จันทร์เจริญ และ กิตติมา ชาญวิชัย, 2559) ได๎
กลําวถึงลักษณะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไว๎ 5 ประการได๎แกํ 
  1) เปูาหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต๎องมุํงหวังให๎เกิดผลตํอ
พฤติกรรมของผู๎บริโภค (Affect Behavior) มากกวําที่จะสร๎างการรับรู๎หรือมีทัศนคติท่ีดีตํอตราสินค๎า
เพียงอยํางเดียว 
  2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต๎องเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคเปูาหมายกํอนแล๎วน าข๎อมูลที่ได๎มาวางแผนการตลาดโดยเริ่มจากภายนอกสูํภายในหรือ
Outside - In Planning นั้นเอง 
  3) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะใช๎เครื่องมือสูํสารหลากหลายรูปแบบ
รํวมกัน (Use any and all forms of contacts) ในการน าเสนอข๎อมูลตํอผู๎บริโภค 
  4) ข๎อความหรือเนื้อหาสารที่ต๎องการน าเสนอในเครื่องมือสื่อสารตํางๆ จะต๎อง
สอดคล๎องประสานกันภายใต๎แนวคิดเดียวกัน (Single Voice) เพ่ือให๎ผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายจดจ าได๎
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งําย 
  5) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต๎องเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อยําง
ตํอเนื่องกับกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมายซึ่งจะน าไปสูํการบริโภคช๎าและกํอให๎เกิดความภักดีตํอตราสินค๎าใน
ระยะยาวการน ากลยุทธ์การสื่อสารแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช๎กับกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมายจะท าให๎
เกิดประโยชน์อยํางมากมายมหาศาลนอกจากนั้นแนวทางการผสมผสานเครื่องมือตํางๆ ของ IMC 
เพ่ือให๎นักสื่อสารและนักการตลาดน าไปก าหนดแผนการตลาดได๎อยํางถูกต๎องและมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
 
ภาพที่ 2.1: ภาพเปูาหมายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 

 
 
ที่มา:  ธีรพันธ์ โลํห์ทองค า.  (2551).  Inside IMC เจาะลึกถึงแก่นไอเอ็มซี.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.  
 พริ้นติ้ง เฮ๎าส์. 
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 จากภาพแสดงให๎เห็นถึงการน าเครื่องมือสื่อสารการตลาดมาผสมผสาน (Integrated) อยําง
เหมาะสมและมีคุณภาพประกอบไปด๎วยสิ่งส าคัญ 3 ประการ ได๎แกํ ความเกี่ยวพัน (Coherency) 
ความสอดคล๎อง (Consistency) และ ความตํอเนื่อง (Continuity) ผํานกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
เลือกใช๎เครื่องมือสื่อสารการตลาดให๎เข๎ากับพฤติกรรมของกลุํมเปูาหมาย เพ่ือให๎การวางแผนเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดตํางๆ สนับสนุนซึ่งกันและกันกํอให๎เกิดผลกระทบ (Impact) ตํอกลุํมเปูาหมาย ให๎
เกิดความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) เพ่ือเปูาหมายที่ส าคัญ 3 ประการ ได๎แกํ การเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมาย (Reach) การตอบสนอง (Respond) และจะน าไปสูํความส าพันธ์อันดีกับ
กลุํมเปูาหมาย (ธีรพันธ์ โลํทองค า, 2551) 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมุํงหวังให๎เกิดผลตํอพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค โดยผํานกระบวนการวางแผนจากนักการตลาดโดยเลือกสํงข๎อมูลขําวสารโดยมีวัตถุประสงค์
ของกลยุทธ์ที่ชัดเจน เลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาดในรูปแบบตํางๆ ให๎เข๎ากับพฤติกรรมของ
กลุํมเปูาหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี เพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภาพ การเข๎าถึง การตอบสนอง
และความสัมพันธ์อันดีตํอตราสินค๎า 

2.1.1 แนวคิดและการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
 เก็ทส์ (Getz, 2012 อ๎างใน กุลธิดา เชวงวรรณ, 2558) ให๎ความหมายไว๎วํา เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารข๎อมูลกับกลุํมเปูาหมายเพื่อสร๎างการโน๎มน๎าว ดึงดูด เกิดการตัดสินใจซื้อผํานการจัด
กิจกรรม รวมถึงการสํงเสริมการขายผํานพนักงาน ท าให๎กลุํมเปูาหมายมีประสบการณ์รํวมและ
ตัดสินใจได๎อยํางรวดเร็ว 
 ยูนิลีเวอร์ (Unilever, ม.ป.ป อ๎างใน เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555) ให๎ความหมายไว๎วํา 
Event Marketing ท าให๎กลุํมเปูาหมายได๎รับประสบการณ์รํวมกันระหวํางแบรนด์ “เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่ท าให๎แบรนด์มีชีวิต” สามารถใช๎เป็นชํองทางการสื่อสารการตลาดที่ส าคัญ 
 โกล์ดบลาตท์ (Goldblatt, 1997 อ๎างใน วราภรณ์ ฉัตราติชาต, 2556) ให๎ความหมายไว๎วํา
เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสร๎างความตระหนักรู๎และโน๎มน๎าวใจกลุํมเปูาหมายให๎ซื้อสินค๎าหรือใช๎
บริการ 
 วิลสา กลางณรงค์ (2543) ให๎ความหมายไว๎วํา Event Marketing คือ เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดด๎วยการจัดกิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษที่สื่อสารกับผู๎บริโภคได๎โดยตรง เพ่ือเสริมสร๎าง
เอกลักษณ์ให๎กับแบรนด์  
 วิทยา ดํานธ ารงกูล (2548) ให๎ความหมายไว๎วํา เป็นเครื่องมือการสื่อสารผํานการจัดกิจกรรม
ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให๎กับแบรนด์ตํอกลุํมเปูาหมายโดยเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ไมํต๎องใช๎เงินทุน
เป็นจ านวนมากแตํสามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย สร๎างแบรนด์ให๎เป็นที่รู๎จักได๎ 
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 เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ให๎ความหมายไว๎วํา Event Marketing “การสื่อสาร
การตลาดผํานกิจกรรม” โดยสร๎างประสบการณ์รํวมกับแบรนด์ผํานประสาทสัมผัสทั้งห๎าไปสูํ
กลุํมเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎วิจัยสามารถสรุปความหมายของ Event Marketing นั้นหมายถึง 
“เครื่องมือสื่อสารการตลาดผํานกิจกรรม” เป็นเครื่องมือที่ถํายทอดประสบการณ์รํวมผํานแบรนด์
สินค๎าโดยใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของกลุํมเปูาหมาย ซึ่งท าให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎วําลักษณะของแบรนด์
สินค๎าเป็นเชํนไร โดยแบรนด์สินค๎านั้นสามารถสื่อสารผํานกิจกรรมที่สร๎างขึ้นให๎กลุํมเปูาหมายได๎จดจ า 
รับรู๎เอกลักษณ์ สร๎างประสบการณ์รํวมที่ดีผํานกิจกรรมของแบรนด์สินค๎า 
 องค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม 
 1. ประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) 
 ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ (Brand Experience) หมายถึง การสื่อสารการตลาด
ผํานกิจกรรมที่จัดขึ้น (Event Marketing) เพ่ือสํงสารให๎กลุํมเปูาหมายเข๎าใจแบรนด์ด๎วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง เพื่อสร๎างประสบการณ์แบรนด์ด๎วยประสบการณ์ตรง (Brand 
Experience) สร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอแบรนด์ 
 ประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) เป็นประสบการณ์ที่กลุํมเปูาหมายแตํละคน
ได๎รํวมท ากิจกรรมผํานการสร๎างสรรค์จากแบรนด์ กลุํมเปูาหมายจะมีประสบการณ์ท่ีแตกตํางกันแตํ
กิจกรรมจะชํวยสํงเสริมสนับสนุนให๎กลุํมเปูาหมายได๎เกิดการรับรู๎ในภาพรวมที่เก่ียวข๎องกับแบรนด์ 
รํวมไปถึงการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2549) 
 2. การสํงสารไปยังกลุํมเปูาหมาย (Deliver any Message)  
 หมายถึงการใช๎กลยุทธ์ผํานการสื่อสารเชํน Sale Promotion การจัด Concert คุณสมบัติ
ของสินค๎าซึ่งสามารถสื่อสารการตลาดผํานกิจกรรม (Event Marketing) ลูกค๎าจะได๎ประสบการณ์ที่ดี
มากกวําการขายโดยตรง (Event Marketing) สามารถสํงสารไปยังกลุํมเปูาหมายได๎หลากหลาย
เนื้อหา เชํน สรรพคุณสินค๎าที่ดีกวําท๎องตลาด การจัดสํง บริการหลังการขาย สํวนลดพิเศษในงาน 
หรือจัด Press Conference บอกเลําให๎สื่อมวลชนน าไปขยายความตํอไมํวําจะเป็น Consumer 
event หรือ Internal Event สามารถสร๎าง Message ที่จะมาสื่อสารได๎มากกวํา เป็นสื่อส าหรับการ
สร๎างประสบการณ์รํวมและสํงข๎อมูลขําวสารไปยังกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการสื่อสารด๎วย  
 3. การดึงดูดความสนใจจากกลุํมเปูาหมายใหมํ (Gain More Attention from Niche 
Targets)  
 หมายถึง การสื่อสารการตลาดผํานกิจกรรม (Event Marketing) โดยมี Event Platform 
ของแบรนด์ที่ค านึ่งถึงกลุํมเปูาหมายเป็นหลักเลือกในสํวนของไลฟ์สไตล์เพ่ือที่จะรู๎ถึงพฤติกรรมและสิ่ง
ที่เขาสนใจ เมื่อจัดกิจกรรมก็จะได๎รับความสนใจจากกลุํมคนนั้นๆ สร๎างประสบการณ์ของกลุํม 
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เปูาหมายวําจะได๎อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้ เริ่มตั้งแตํรูปแบบงานที่นําสนใจสถานที่จัดงานที่เข๎ากับ
แบรนด์ ตลอดจนกิจกรรมภายในงานเมื่อเริ่มขีดวงเจาะกลุํมเปูาหมายชัดเจนขึ้นเทํากับได๎เริ่มสร๎าง
ความสนใจเฉพาะกลุํมเปูาหมายที่เราต๎องเจาะได๎อยํางชัดเจนโดยสร๎างสรรค์สิ่งตํางๆ ให๎กับคนที่เป็น
กลุํมเปาูหมาย 
 4. การชักน าสนับสนุนและขยายผลในการน าเสนอผํานเครื่องมือ IMC (Lead, Support, 
Amplification for any IMC Tools)  
 หมายถึง เครื่องมือตํางๆ ของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 
Communication) ถูกน ามาใช๎กับพฤติกรรมของผู๎บริโภคในการเปิดรับสื่อได๎อยํางลงตัว เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึนด๎วยความหลากหลายของการสื่อสาร สามารถน า Massage หลายๆ รูปแบบ
สื่อสารผํานเครื่องมือตํางๆ ของการสื่อสารการตลาดโดยสามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการ
ประหยัดต๎นทุนและก าหนดทิศทางวัตถุประสงค์ของแบรนด์ (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555) 
 ชิมพ์ (Shimp, 1997 อ๎างใน ณรงค์รัฐ รํวมพรภาณุ, 2558) ได๎ให๎เกณฑ์ส าหรับนักการตลาด
เพ่ือใช๎ตรวจสอบและเลือกประเภทของการตลาดเชิงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1. กิจกรรมสอดคล๎องกับภาพลักษณ์ตราสินค๎าและสร๎างคุณคําหรือสํงเสริมภาพลักษณ์
หรือไมํ 
 2. กิจกรรมสามารถเข๎าถึงความต๎องการที่แท๎จริงของกลุํมเปูาหมายหลักหรือไมํ 
 3. กิจกรรมเหมาะสมกับสถานที่และสอดคล๎องกับกลุํมเปูาหมายหลักหรือไมํ 
 4. ชํวยเสริมภาพการสนับสนุนกิจกรรมที่มีอยูํและเหมาะสมกับการสื่อสารการตลาดที่มีอยูํ
หรือไม ํ 

ลักษณะของกิจกรรมพิเศษ (Characteristic of Event Marketing) กิจกรรมพิเศษแบํงได๎
เป็น 2 กลุํมตามลักษณะของกิจกรรม คือ 
  1) กิจกรรมพิเศษที่อิงกับเหตุการณ์ภายนอกในสังคม (Social Event) ซ่ึง
ประกอบด๎วย 
   1.1) เหตุการณ์พิเศษตามปฏิทิน (Calendar Event) เป็นการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดสอดคล๎องกับเทศการตํางๆ เชํน เทศกาลปีใหมํ สงกรานต์ วันแหํงความรัก จะเห็นได๎วํา
ปัจจุบันห๎างสรรพสินค๎า นิยมจัดกิจกรรมพิเศษของห๎างในลักษณะนี้มาก เชํน การจัดกิจกรรมวันแหํง
ความรักการจัดลดราคารับเปิดเทอม เป็นต๎น 
   1.2) เหตุการณ์พิเศษท่ีไมํเกิดขึ้นเป็นประจ า (Ad hoc Event) เชํน สาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่พระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ (72 ปี) ก็มีองค์กรหลายแหํงจัดกิจกรรม
พิเศษรํวมเทิดพระเกียรติ 
   1.3) เหตุการณ์พิเศษเฉพาะท๎องถิ่น (Regional Event) เชนํ ไวไวรํวม
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สนับสนุนเทศกาลกิจเจที่ภูเก็ต เบียร์สิงห์รํวมสนับสนุนงานสงกรานต์พระประแดง เป็นต๎น 
  2) กิจกรรมพิเศษที่องค์กรสร๎างขึ้น (Organization Creativity Event) 
ประกอบด๎วย 
   2.1) กิจกรรมสํงเสริมสังคม (Social Responsibility Event) เป็นกิจกรรม
สํงเสริมสังคมท่ีทางองค์กรจัดขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือสร๎างภาพพจน์และความจดจ าในตราสินค๎าหรือองค์กร 
เชํน โครงการขับขี่ปลอดภัยกับวอลโวํ โครงการหนังสือมือสองของโตโยต๎า เป็นต๎น 
   2.2) กิจกรรมพิเศษตามปฏิทินขององค์กร (Organization Calendar 
Event) เป็นกิจกรรมพิเศษท่ีทางองค์กรนั้นๆ จัดขึ้นตํอเนื่องเป็นประจ าในชํวงเวลาหนึ่งๆ (สํวนใหญํปี
ละครั้ง) เชํน การจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ของผู๎จัดงานมอเตอร์โชว์ การจัดประกวดแผนงานตลาด
ในระดับนิสิตนักศึกษา (J-MAT Awards) ของสมาคมการตลาดแหํงประเทศไทย การแขํงขันฟุตบอล
โค๎กคัพ ตลอดจนการจัดงานฉลองครบรอบปีขององค์กร 
   2.3) กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ (Special Event) เป็นกิจกรรมพิเศษท่ีองค์กร
นั้นๆ จัดขึ้นเฉพาะกิจตามวัตถุประสงค์หรือจังหวะของสถานการณ์ เชํน จัดการแขํงขันดูหนังทนของอี
จีวี การประกวดภาพระบายสีของมันฝรั่งเลย์เพื่อเอาภาพมาตีพิมพ์บนซองมันฝรั่ง หรืองานฉลอง
ครบรอบ 100 ปี ของเอสโซํไทยร๎อยใจขอบคุณที่จัดฉลองพร๎อมรายการสํงเสริมการขายที่ยิ่งใหญํ เป็น
ต๎น (วิทวัส รุํงเรืองผล, 2552, หน๎า 270) 
 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ (Type of Event Marketing)  
 หากจะแบํงประเภทของกิจกรรมพิเศษท่ีนิยมจัดกันแล๎วสามารถแบํงได๎เป็น 10 ประเภท
ใหญํๆ คือ 
  1. การจัดประกวด เชํนการประกวดอีเกิลส์ของธนาคารกสิกรไทย, การประกวดวาด
ภาพ, ประกวดเรียงความ, การประกวดร๎องเพลง 
  2. การแขํงขัน สํวนใหญํจะเป็นกิจกรรมพิเศษท่ีเน๎นเกี่ยวกับกีฬาหรือเกมส์ เชํน การ
แขํงขันฟุตบอลโค๎กคัพ, กอล์ฟจอห์นนี่วอล์คเกอร์คลับหรือแฟมิลี่แรลลี่ เป็นต๎น 
  3. มหกรรมสํงเสริมการขาย เป็นการจัดรายการสํงเสริมการขายครั้งยิ่งใหญํใน
โอกาสพิเศษ เชํน 100 ปี เอสโซํไทยร๎อยใจขอบคุณในวาระครบ 100 ปี ของบริษัท 
  4. เปิดตัวสินค๎า เชํน เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุํนใหมํของโมโตโรลําด๎วยขบวนแฟชั่น
โชว์บนรถไฟฟูาจากสยามไปเอ็มโพเรี่ยม 
  5. มอบรางวัล เชํน บริษัทประกันชีวิตมอบรางวัลพนักงานขายและหัวหน๎าทีมดีเดํน
ประจ าปีแอมเวย์จัดงานฉลองต าแหนํงตัวแทนขายระดับมงกุฎเพชรรายแรกของเมืองไทย 
  6. สัมมนานิทรรศการและงานแสดงสินค๎า เชํน งานมอเตอร์โชว์, งานมหกรรมของดี 
4 ภาค, งานสัปดาห์หนังสือแหํงชาติ, งานสัมมนาด๎านการเงินที่จัดในวาระครบรอบ 20 ปีของธนาคาร 
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  7. การแสดงหรือการแขํงขันพิเศษ เชํน เมืองไทยประกันชีวิตเป็นผู๎สนับสนุนการ
จัดการแสดงดีสนีย์ออนไอซ์ในเมืองไทย หรือการแชํงขันฟุตบอลนัดพิเศษระหวํางทีมชาติไทยกับ
สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนับสนุนโดยบริษัทเอไอเอส 
  8. งานฉลอง เชํน การฉลองครบรอบ 30 ปีบริษัทไทยน้ าทิพย์ด๎วยการออกโค๎ก
กระป๋องทองเพ่ือฉลองโอกาสดังกลําว การฉลองการผลิตรถยนต์ 1 ล๎านคันของอุตสาหกรรมรถยนต์
ในประเทศไทย 
  9. การท าลายสถิติ เชํน การจัดท าต๎มย ากุ๎งหม๎อใหญํที่สุดในโลกในงานมหกรรมกุ๎งที่
พัทยาการจัดท าผัดหมี่ภูเก็ตกระทะที่ใหญํที่สุดในโลกในชํวงเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตซึ่งสนับสนุนโดยไวไว 
  10. กิจกรรมเพ่ือสังคม เชํน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎วยการแยกขยะกํอนทิ้ง
ของห๎างเซ็นทรัลหรือโครงการประชนรํวมกันประหยัดไฟฟูาฝุายผลิต (วิทวัส รุํงเรืองผล, 2552)  
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น Event Marketing เป็นเครื่องมือที่ถํายทอดประสบการณ์รํวมผําน 
แบรนด์สินค๎าโดยใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของกลุํมเปูาหมาย องค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม
ได๎แกํ 1) ประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) 2) การสํงสารไปยังกลุํมเปูาหมาย (Deliver 
any Message) 3) การดึงดูดความสนใจจากกลุํมเปูาหมายใหมํ (Gain More attention from 
Niche Targets) 4) การชักน าสนับสนุนและขยายผลในการน าเสนอผํานเครื่องมือ IMC (Lead, 
Support, Amplification for any IMC Tools) โดยหาลักษณะกิจกรรมให๎เข๎ากับชํวงเวลา 
เหตุการณ์พิเศษ เพ่ือสร๎างประสบการณ์ที่นําประทับใจตํอแบรนด์ 
 
2.2 ทฤษฎีการขายไอดา (AIDA) 
 เป็นทฤษฎีที่เน๎นหนักทางด๎านผู๎ขายที่ต๎องปฏิบัติการตํางๆ ตามล าดับขั้นปฏิบัติการเพื่อ
ความส าเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ไดแก  
 A   = Attention (Awareness) การดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 
 I    = Interest ความสนใจของลูกค๎า 
 D   = Desire การโน๎มน๎าวใจลูกค๎าพวกเขาต๎องการและความปรารถนาผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ แบบไหน และผลิตภัณฑ์หรือบริการเหลํานั้น ต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
ได๎ 
 A   = Action ลูกค๎าเกิดการตัดสินใจซื้อ 
 1. ความเอาใจใส (Attention) พนักงานขายต๎องพยายามเรียกร๎องความสนใจพร๎อมกับเอาใจ
ใสจากลูกค๎า มุํงหวังให๎ลูกค๎ามีความสนใจรับฟังการอธิบายข๎อมูลหรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ดังนั้น
พนักงานขายควรสร๎างความสัมพันธ์ สร๎างบรรยากาศความเป็นกันเอง และให๎ลูกค๎ามีความสบายใจ 
ตํอจากนั้นพนักงานขายจึงน าผลิตภัณฑ์มาเสนอขายได 
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 2. ความสนใจ (Interest) เมือ่พนักงานขายสามารถเรียกร๎องความเอาใจใสํจากลูกค๎า
เปูาหมายไดแล๎วก็สร๎างให๎เกิดความสนใจผลิตภัณฑ์น าเสนอจุดแข็ง ข๎อดีในการแก๎ปัญหา โปรโมชันที่
เหนือกวําคูํแขํงจนลูกค๎าต๎องให๎ความสนใจอยากรับฟังข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับวําเป็นโอกาสใน
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ได วิธีการสร๎างความสนใจมีหลายรูปแบบ เชํน บรรยากาศ เสียงเพลง 
กิจกรรมรํวมสนุก พร๎อมกับการบริการที่สุภาพยิ้มแย๎มอยูํเสมอ 
 3. ความต๎องการ (Desire) เป็นขั้นตอนท่ีพนักงานขายต๎องกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจให๎เกิด
ความต๎องการในผลิตภัณฑ์ แสดงเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการซื้อผลิตภัณฑ์และสามารถสนอง
ความต๎องการลูกค๎าได๎ 
 4. การตกลงซื้อ (Action) เป็นขั้นที่ลูกค๎าตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ถือวําบรรลุวัตถุประสงค์
และความส าเร็จในการขาย ด๎วยการสร๎างความนําสนใจแสดงให๎เห็นถึงประโยชนของผลิตภัณฑ์ ลูกค๎า
รู๎สึกวําเป็นผู๎ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไมํใชํท าให๎รูสึกวําลูกค๎าถูกยัดเยียดให๎ซื้อสินค๎านั้น 
 5. ความพอใจ (Satisfaction) เป็นขั้นสุดท๎ายเพ่ือความส าเร็จในการขาย เมื่อลูกค๎าตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์แล๎ว หมายถึงการขายตามข้ึนตอนนั้นสร๎างความพอใจให๎กับลูกค๎า แสดงความขอบคุณ
สร๎างความม่ันใจกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อยํางถูกต๎อง และควรมีการให๎บริการหลังการขายกับ
ลูกค๎าอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งส าคัญในการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า 
(ประภาศรี อมรสิน, 2536) 
 จากทีก่ลําวมาข๎างต๎น ทฤษฎีการขายไอดา AIDA เป็นสํวนส าคัญในการสร๎างความประทับใจ
ให๎กับลูกค๎า เมื่อรํวมกับ Event Marketing การสร๎างประสบการณ์รํวมกับแบรนด์จะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ การสํงข๎อมูลหรือ Message ที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์และเลือกใช๎เครื่องมือการสื่อสารการตลาดให๎เข๎ากับ
พฤติกรรมผู๎บริโภคแบบบูรณาการ 
 จากแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือผลที่ยังยืนที่กลําวมาข๎างต๎นสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ปัญชลี สังขรัตน์ (2554) ได๎ท าการศึกษาเรื่องการรับรู๎ข๎อมูลจากการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
(Functional Drink) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลุํมตัวอยํางได๎แกํผู๎ที่ซื้อหรือเคยซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจ านวน 400 คน เครือ่งมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลคือแบบสอบถามโดย
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นได๎แกํคําร๎อยละคําเฉลี่ยคําเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิง
อ๎างอิงที่ใช๎ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 คือการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิงมีอายุระหวําง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายได๎
ตํอเดือนระหวําง 10,000-20,000 บาท การรับข๎อมูลจากการสื่อสารทางการตลาด พบวํา การสื่อสาร
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ทางการตลาดแบบบูรณาการด๎านการสํงเสริมการขาย และด๎านการตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ในขณะที่การรับข๎อมูลจาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ด๎านการโฆษณา ด๎านการประชาสัมพันธ์รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ และด๎านความ
คิดเห็น ไมํมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 2.3.1 ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ให๎ความหมายไว๎วํา การทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ เพื่อ
การศึกษาเรียนรู๎ลักษณะของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ในพื้นที่ด๎วยความระมัดระวัง ไมํ
ท าลายหรือเปลี่ยนแปลงคุณคําของระบบนิเวศในพ้ืนที่ทํองเที่ยว และชํวยสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ
เพ่ือกํอให๎เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประโยชน์ตํอประชาชนท๎องถิ่น 
 เวซเทิน (Western, 1993 อ๎างใน ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์, 2553) ให๎ความหมายไว๎วํา 
“การเดินทางทํองเที่ยวที่รับผิดชอบตํอแหลํงธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม เรียนรู๎วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 
และสํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนท๎องถิ่นดีข้ึน” 
 ดวงพร โรจน์เจริญวัฒนา (2543) ให๎ความหมายไว๎วํา การทํองเที่ยวธรรมชาติที่มี
กระบวนการเรียนรู๎ขนบธรรมเนียมประเพณี การเข๎าใจธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ให๎ยั่งยืน การปันผลประโยชน์ตํางๆ กลับสูํชุมชนท๎องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  
 เสรี เวชบุษกร (2538) ให๎ความหมายไว๎วํา การทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตํอธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมทางสังคม ตลอดจนการเรียนรู๎รักษาประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม เพ่ือการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศและวิถีชุมชนท๎องถิ่น 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (2540) ให๎ความหมายไว๎วํา การ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลํง
ทํองเที่ยว ระบบนิเวศมีการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม เป็นสถานที่การเรียนรู๎ทางธรรมชาติโดยให๎
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง ดังกระบวนการเรียนรู๎จึงรวมไปถึงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี เป็นการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นในแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและการด าเนินชีวิต 
 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยแบํงตามความส าคัญและสภาพแวดล๎อม ได๎ 12 ประเภทดังนี้ 
 1. แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่มีลักษณะทาง
ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท๎องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ
ที่เก่ียวข๎องโดยการจัดการการทํองเที่ยวในแหลํงนั้น จะต๎องมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของผู๎ที่
เกี่ยวข๎องมีกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
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การทํองเที่ยวอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เพื่อมุํงเน๎นให๎เกิดจิตส านึกตํอการรักษาระบบนิเวศอยําง
ยั่งยืน 
 2. แหลํงทํองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ
นักทํองเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการทํองเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการทํองเที่ยวแบบใหมํที่เกิดข้ึน 
แหลํงทํองเที่ยวประเภทนี้สามารถเพ่ิมเติมได๎อีกมากมายตามความนิยมของคนในแตํละยุคสมัย เมื่อมี
การระบุชัดวํากิจกรรมนั้นๆ สามารถให๎ความรู๎และดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎ ปัจจุบันมีปรากฏอยูํหลายๆ 
แหํง ตัวอยํางเชํน พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหลํงทํองเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี รวมทั้ง MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นต๎น 
 3. แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่มี
ความส าคัญและคุณคําทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคาร
สิ่งกํอสร๎างที่มีอายุเกําแกํหรือเคยมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เชํน โบราณสถาน 
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนาสถาน และสิ่งกํอสร๎าง
ที่มีคุณคําทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 
 4. แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช๎เพื่อการ
ทํองเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
เหลํานี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่
ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของท๎องถิ่นนั้นๆ 
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือ
สภาพแวดล๎อมที่มีคุณคําทางวิชาการก็ได๎ 
 5. แหลํงทํองเที่ยวเพ่ือนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่
มนุษย์สร๎างขึ้น เพ่ือการพักผํอนและเสริมสร๎างสุขภาพ ให๎ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู๎ แม๎ไมํมีความส าคัญในแงํประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
แตํมีลักษณะเป็นแหลํงทํองเที่ยวรํวมสมัย ตัวอยํางเชํน ยํานบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวน
สนุก และสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา 
 6. แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณคํา
ทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษได๎สร๎างสม และถํายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา 
แหลํงทํองเที่ยวประเภทนี้ประกอบด๎วย งานประเพณี วิถีชีวิตความ เป็นอยูํของผู๎คน การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สินค๎าพ้ืนเมือง การแตํงกาย ภาษา ชนเผํา เป็นต๎น ตัวอยํางของแหลํงทํองเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ ได๎แกํ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของช๎างจังหวัดสุรินทร์ 
งานรํมบํอสร๎าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต๎น 
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 7. แหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร๎อนธรรมชาติ ในการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับแหลํง
ทํองเที่ยวน้ าพุร๎อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหลํงทํองเที่ยว
ประเภทน้ าพุร๎อนธรรมชาติอยํางชัดเจน โดยเน๎นในด๎านการก าหนดมาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
บริการตํางๆ เนื่องจากการทํองเที่ยวประเภทนี้จะต๎องค านึงถึงด๎านความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว
เป็นส าคัญ และต๎องไมํสํงผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากน้ าพุร๎อนจัดเป็น
แหลํงทํองเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไมํมีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน การด าเนิน
กิจกรรมการทํองเที่ยวใดๆ อาจสํงผลกระทบตํอแหลํงน้ าพุร๎อนธรรมชาติได๎ นอกจากนี้การจัดท า
เกณฑ์มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร๎อนธรรมชาติ ยังมีเปูาหมายเพ่ือให๎หนํวยงานที่
รับผิดชอบดูแลแหลํงทํองเที่ยวได๎น าไปใช๎เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวของ
ตน และยังสามารถใช๎เป็นข๎อมูลทีส่ าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว รวมทั้งเป็นการ
เพ่ิมมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร๎อนธรรมชาติของประเทศไทยให๎เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ตํางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 8. แหลํงทํองเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช๎เพ่ือการ
ทํองเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือ
การศึกษาหาความรู๎เข๎าไปด๎วย ซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เกิดข้ึนบริเวณชายหาด ได๎แกํ การเลํนน้ า 
การอาบแดด กีฬาทางน้ า การนั่งพักผํอน รับประทานอาหาร เป็นต๎น 
 9. แหลํงทํองเที่ยวประเภทน้ าตก สถานที่ที่เปิดใช๎เพื่อการทํองเที่ยว โดยมีน้ าตกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและ
นันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู๎เข๎าไปด๎วย 
ซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหลํงน้ าตก ได๎แกํ การวํายน้ า การนั่งพักผํอน รับประทานอาหาร 
การเดินส ารวจน้ าตก การลํองแกํงการดูนก และ การตกปลา เป็นต๎น 
 10. แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า แหลํงทํองเที่ยวประเภทถ้ า หมายถึง สถานที่ที่
เปิดใช๎เพ่ือการทํองเที่ยว โดยมีถ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวที่มาเยือน และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาติ และอาจเสริม
กิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู๎เข๎าไปด๎วย ซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหลํงทํองเที่ยว
ประเภทถ้ า ได๎แกํ การเข๎าชมบรรยากาศและหินงอกหินย๎อยภายในถ้ า การศึกษาด๎านโบราณคดีของ
มนุษย์ยุคตาํงๆ ที่เคยอาศัยในถ้ า การนมัสการพระพุทธรูป การให๎อาหารสัตว์ การปิกนิกและ
รับประทานอาหาร เป็นต๎น 
 11. แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ การประเมินมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว
ประเภท เกาะสามารถแบํงได๎เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยแตํละ
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ตัวชี้วัดมีคําคะแนนสูงสุดเทํากับ 5 คะแนน จึงมีคําคะแนนรวมทั้งสิ้น 235 คะแนน โดยการให๎คะแนน
จะให๎ความส าคัญกับองค์ประกอบคุณคําด๎านการทํองเที่ยวและความเสี่ยงตํอการถูกท าลายมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจส าคัญส าหรับให๎นักทํองเที่ยวเข๎าไปเที่ยวชมแหลํงทํองเที่ยว สํวนองค์ 
ประกอบด๎านการบริหารจัดการมีความส าคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด๎านศักยภาพใน
การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวมีความส าคัญของคะแนนน๎อยที่สุด 
 12. แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแกํง แหลํงทํองเที่ยวประเภทแกํง หมายถึง สถานที่
ที่เปิดใช๎เพ่ือการทํองเที่ยว โดยมีแกํงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยือน และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวหลัก ได๎แกํ การลํองแกํง การพายเรือ การพักแรม และการเดินปุา ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือ
การศึกษาธรรมชาติเข๎าไปด๎วย ได๎แกํ การดูนก การส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์พืชตํางๆ เป็นต๎น 
(การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2549) 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎วิจัยสามารถสรุปความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ เพื่อการศึกษาเรียนรู๎รักษาลักษณะของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ วิถีชีวิต อีกทั้งยังให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลการทํองเที่ยว เพ่ือเป็นการยกระดับ
ความเป็นอยูํและสํงเสริมคุณคําของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2.3.2 องค์ประกอบของการทํองเที่ยว 
 เป็นอุตสาหกรรมใหญํที่มีองค์ประกอบเป็นอุตสาหกรรมตํางๆ ซึ่งได๎มีผู๎ก าหนดแนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบเป็น 5 ประเภท ดังนี้  
 ประเภทที่ 1 การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) โครงสร๎างระบบคมนาคม อาทิ 
สนามบิน รถไฟฟูา รถบริการตลอดจนบริการด๎านอุตสาหกรรมขนสํง เชํน การขนสํงทางบก ทาง
อากาศ และทางน้ า เป็นต๎น เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงแหลํง
ทํองเที่ยว 
 ประเภทที่ 2 การมีท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว (Accommodation) สถานที่พัก
ประเภทตํางๆ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ที่พักแรม พร๎อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับตํางๆ ให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของนักทํองเที่ยว ได๎แกํ ภัตตาคาร สระวํายน้ า บาร์ ซาวนํา ศูนย์กลาง
ธุรกิจ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 ประเภทที่ 3 แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) เป็นจุดดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยว 
แหลํงทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีความโดดเดํน อาทิ ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อาทิปราสาทพนมรุ๎งที่สร๎างจากหินที่
สวยงาม  
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 ประเภทที่ 4 กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist 
Activities และ Recreational Activities) การทํองเที่ยวมิได๎หมายถึงเพียงแคํการเดินทางไปชม
โบราณ อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติ แตํเป็นการที่นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสท ากิจกรรมตํางๆ 
รํวมไปด๎วย โดยการใช๎สิ่งแวดล๎อมมาผสมผสานกับการท ากิจกรรมซึ่งมีความส าคัญในยุคสมัยนี้ เชํน 
การเดินปุาศึกษาระบบนิเวศเขตเส๎นศูนย์สูตรในปุาดิบชื้น การลํองแกํงในแมํน้ าท๎องถิ่น การปีนหน๎าผา 
การด าน้ าในรูปแบบ Scuba Diving  หรือ Snorkeling การพายเรือแคนู ในบริเวณปุาชายเลน การ
ตกปลาหมึกในทะเลลึก เป็นต๎น ตลอดจนการรํวมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การด านา การเกี่ยวข๎าว 
การรํวมพิธีบายศรีสูํขวัญ ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน 
 ประเภทที่ 5 บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดท่ีมีให๎นักทํองเที่ยว (Ancillary) ปัจจัยพื้นฐานในการใช๎
ชีวิตที่สร๎างความสะดวกสบาย เชํน บริการด๎านร๎านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ ามัน 
ร๎านค๎า ร๎านขายของที่ระลึก ห๎องสุขา เป็นต๎น (พยอม ธรรมบุตร, 2549) 
 2.3.3 องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
  2.3.3.1 องค์ประกอบด๎านพ้ืนที่ เป็นพื้นที่การทํองเที่ยวเชิงนิเวศของธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Unique) รวมถึงแหลํงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่ของแหลํงนั้นมีระบบนิเวศ (Eco -system) ในพ้ืนที่
นั้นๆ จึงเป็นการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยูํกับธรรมชาติ (Nature-based Tourism) 
  2.3.3.2. องค์ประกอบด๎านการจัดการ เป็นกระบวนการที่ประกอบด๎วยทรัพยากร
ทํองเที่ยวตลาดการทํองเที่ยว โดยไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคมและบริการ
ทํองเที่ยวที่มีรูปแบบและพฤติกรรมในการทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบ (Responsible travel) มี
การจัดการที่ยั่งยืน ครอบคลุมการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีขอบเขต จึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีการ
จัดการอยํางยั่งยืน (Sustainable Managed Tourism) 
  2.3.3.3. องค์ประกอบด๎านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการทํองเที่ยวที่มี
กระบวนการเรียนรู๎สภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยว (Learning Process) เพ่ือการ
เพ่ิมพูนความรู๎ ประสบการณ์ ความประทับใจ ปลูกจิตส านึกการรักษาธรรมชาติ สภาพแวดล๎อมตํอ
นักทํองเที่ยว ประชาชนท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการที่เก่ียวข๎อง (Environmental Education-based 
Tourism) 
  2.3.3.4. องค์ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เป็นการทํองเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมี
สํวนรํวมของชุมชนและประชาชนท๎องถิ่น (Involvement of Local Community or People 
Participation) เพ่ือกํอให๎เกิดผลประโยชน์ตํอท๎องถิ่น ประชาชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมเกือบตลอด
กระบวนการ ในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได๎รับประโยชน์ การยกระดับคุณภาพชีวิต ผู๎เกี่ยว
ช๎องกับท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการควบคุมการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพชํวยกันบ ารุงรักษา
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และจัดการแหลํงทํองเที่ยว (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2544 อ๎างใน กุลวรา สุวรรณพิมล, 
2548)  
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นองค์ประกอบการทํองเที่ยวและองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมี
ความเชื่อมโยง ซึ่งสามารถมาปรับใช๎กับการทํองเที่ยวในสถานที่ตํางๆ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
ด๎านพื้นที่  ด๎านการจัดการ ด๎านกิจกรรมและกระบวนการ และด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน เป็น
องค์ประกอบที่สามารถท าให๎เกิดประสิทธิภาพโดยปัจจัยพ้ืนฐานของการทํองเที่ยวที่ส าคัญ ได๎แกํ     
1) การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) 2) การมีท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว 
(Accommodation) 3) แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) 4) กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และ  
5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให๎นักทํองเที่ยว (Ancillary) 
 2.3.4 รูปแบบการมีสํวนรํวมทางการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท๎องถิ่น 
 รูปแบบของการมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท๎องถิ่นอยูํ
หลายรูปแบบ แตํที่นิยมกันมีอยูํ 3 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1 รัฐบาลจะเป็นผู๎วางนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาการทํองเที่ยว 
ประชาชนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในข้ันตอนการด าเนินโครงการพัฒนาการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน
ตามท่ีรัฐบาลวางนโยบายและวางแผนโครงการ ประชาชนในชุมชนท๎องถิ่นไมํมีสํวนรํวมในการวางแผน
และจัดท าโครงการทํองเที่ยว 
 รูปแบบที่ 2 รัฐบาลจะริเริ่มวางนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาการทํองเที่ยว แตํตัวแทน
ขององค์กรชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการเจรจาตํอรองส าหรับโครงการทํองเที่ยวเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนท๎องถิ่นให๎มากที่สุด 
 รูปแบบที่ 3 การให๎ชุมชนท๎องถิ่นจัดการวางนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวแบบยั่งยืนด๎วยตนเองนับเป็นรูปแบบของการพัฒนาการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนที่พ่ึงตนเอง
อยํางแท๎จริง โดยไมํอาศัยความคิดริเริ่มและชักจูงจากบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล แตํชุมชนท๎องถิ่น
ต๎องมีความพร๎อม และประสิทธิภาพสูง (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542 อ๎างใน กุลวรา สุวรรณพิมล, 
2548) 
 2.3.5 รูปแบบหรือกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 รูปแบบหรือกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นควรพิจารณา ปัจจัยหลัก 2 ประการ  คือ 
 ประการที่ 1 ปัจจัยเกี่ยวกับพ้ืนที่และทรัพยากรนันทนาการในพื้นท่ีที่รองรับการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ (Ecotourism Site) รูปแบบหรือกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นจะต๎องไมํท าให๎พ้ืนที่และ
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไปจนไมํสามารถฟ้ืนตัวได๎ พื้นที่ธรรมชาติที่มีแนวโน๎มที่จะเกิด
ผลกระทบตํอทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเม่ือจัดให๎มีกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งนี้สภาพดั้งเดิมและ
คุณคําที่มีอยูํในตัวธรรมชาติเป็นหัวใจของกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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 ประการที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีควรสํงเสริมนอกจากมุํงให๎
นักทํองเที่ยวได๎รับความเพลิดเพลิน การจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติอาจ
จ าเป็นต๎องพิจารณากิจกรรมการทํองเที่ยวอ่ืนๆ ที่ไมํได๎เน๎นเรื่องของการเรียนรู๎ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เป็นกิจกรรมทํองเที่ยวเพื่อเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เชํน กลุํมกิจกรรม
ทํองเที่ยวที่เน๎นการผจญภัยตื่นเต๎น ท๎าทายกับธรรมชาติ กลุํมกิจกรรมทํองเที่ยวที่เน๎นการใกล๎ชิดชื่น
ชมธรรมชาติ เป็นต๎น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2540) 
 ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร (2555) ได๎กลําวถึงกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิญนิเวศแบํงออกเป็น 11 
กิจกรรม  ดังนี้ 1) การเดินเส๎นทางธรรมชาติ (Nature Trail) 2) การสํองสัตว์หรือดูนก 3) การส ารวจ
ถ้ าหรือน้ าตก 4) การลํองแกํงล าน้ าบางสายที่มีแกํงหินพาดผํานกลางล าน้ า 5) การปีนเขาหรือไตํเขา 
6) การนั่งเรือหรือแพชมภูมิประเทศ 7) การพายเรือแคนู (Canoe) หรือเรือคะยัก (Kayak) 8) การข่ี
ม๎าหรือนั่งช๎าง 9) การข่ีรถจักรยานชมภูมิประเทศ 10) การกางเต็นท์นอนพักแรม และ 11) การด าน้ า
ในทะเลเพ่ือดูปะการัง 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น แนวคิดเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเป็นการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ เพื่อ
การศึกษาเรียนรู๎ รักษาลักษณะของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีชีวิต อีกทั้งยังให๎ชุมชนเข๎า
มามีสํวนรํวมในการดูแลการทํองเที่ยว โดยมีองคป์ระกอบที่ส าคัญ คือ ด๎านพ้ืนที่ ด๎านการจัดการ ด๎าน
กิจกรรมและกระบวนการ และด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน เป็นองค์ประกอบที่สามารถท าให๎เกิด
ประสิทธิภาพโดยปัจจัยพื้นฐานของการทํองเที่ยวที่ส าคัญ ได๎แกํ 1) การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว 
(Accessibility) 2) การมีที่พักแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว (Accommodation) 3) แหลํงทํองเที่ยว 
(Attraction)  4) กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และ 5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให๎
นักทํองเที่ยว (Ancillary) อีกทั้งยังค านึ่งถึงรูปแบบหรือกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีไมํท าให๎พ้ืนที่
และทรัพยากรธรรมชาติทรุดโทรม พร๎อมกับเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมํุงให๎นักทํองเที่ยว
ได๎รับความเพลิดเพลิน 
 จากแนวคิดการทํองเที่ยวที่กลําวมาข๎างต๎นสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ ดงค าฟู 
(2551) วิจัยเรื่อง การจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแหํงชาติ กรณีศึกษาอุทยานแหํงชาติ
แมํปิง จังหวัดล าพูน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่และรูปแบบกิจกรรม
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแหํงชาติแมํปิง ศึกษาการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยาน
แหํงชาติแมํปิง  ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาจัดการการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศในเขตอุทยานแหํงชาติแมํปิง เพ่ือพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน การศึกษาพบวําอุทยาน
แหํงชาติแมํปิงมีแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ จ านวน 11 แหํง โดยได๎ด าเนินการจัดการทํองเที่ยวเป็นไป
ตามหลักการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งด าเนินงานประสบผลส าเร็จในเรื่องการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐานและการจัดกิจกรรมให๎การศึกษาและความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ส าหรับศักยภาพของพื้นที่



23 

ในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวํา พ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยวสํวนใหญํ จ านวน 10 แหํง มี
ศักยภาพในระดับสูงและจ านวน 1 แหํงมีศักยภาพในระดับปานกลาง โดยพบรูปแบบกิจกรรมทํอง
เที่ยงเชิงนิเวศในพ้ืนที่ จ านวน 16 กิจกรรม และได๎ข๎อสรุปรูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ี
เหมาะสมจ านวน 10 กิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรมเที่ยวน้ าตก เดินปุาศึกษาธรรมชาติ คํายเยาวชนศึกษา
ธรรมชาติ ตั้งแค๎มป์พักแรมหรือกางเต็นท์ พักนอนหรือเรือนแพ  นั่งเรือชมธรรมชาติ พายเรือ ดูดาว ดู
นก และศึกษาประวัติศาสตร์ 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดนันทนาการและการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 2.4.1 ความหมายของนันทนาการ 
 ค าวํานันทนาการมาจากศัพท์ค าวํา Recreation ซึ่งมาจากค ากิริยา คือ ครีเอท (To Create) 
ซึ่งหมายถึง การสร๎างหรือท าให๎เกิดข้ึนค าวํารี (Re) เป็นอุปสรรคเติมหน๎าค ากิริยาแสดงถึงค าใหมํหรือ
เพ่ิมเติมอีกดังนั้นเมื่อเป็นค าวํา “Re-create” หมายถึง การสร๎างใหมํหรือท าให๎ขึ้นใหมํสร๎างให๎มีขึ้น
ใหมํนันทนาการ หมายถึง ประสบการณ์แหํงความสุขความเพลิดเพลินซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนเราที่
เลือกประกอบในเวลาวํางจากกิจกรรมเชํนการวํางจากงานประจ าเวลานอนหรือเวลาที่ประกอบ
กิจวัตรประจ าวันตามความสนใจตามความพอใจไมํหวังผลตอบแทนจากกิจกรรมและควรเป็นกิจกรรม
ที่กํอให๎เกิดการพัฒนาทางกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา เชํน การเลํนกีฬาการเลํนดนตรีการ
ไปงานเลี้ยงสังสรรค์การทํองเที่ยวฯลฯ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2541) 
 ความหมายของนันทนาการ (Recreation) ค าวํานันทนาการ มีผู๎เชี่ยวชาญทางนันทนาการ
หลายทํานได๎ให๎ข๎อคิดเห็นความหมายของนันทนาการไว๎ ตํางๆ กันดังนี้ 
 สุรเชษฐ์ เชษฐมาส (2526) ได๎ให๎ความหมายของนันทนาการวํา ต๎องเป็นกิจกรรมที่กํอผลดี
ให๎กับรํางกาย จิตใจ หรืออารมณ์ตํอผู๎เข๎ารํวมโครงการ กิจกรรมที่ท าในเวลาวํางและด๎วยความสมัคร
ใจของผู๎กระท าเอง กิจกรรมนั้นต๎องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ ไมํไปในทางอบายมุข 
 กมลา ชินพงศ์ (2532) กลําววํา นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่กระท าในเวลาวําง โดย
ความสมัครใจเป็นหลัก ไมํมีการบังคับ และได๎รับความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจจากกิจกรรมนั้นๆ และ
กิจกรรมที่จะกระท าต๎องเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ไมํเป็นไปในทางอบายมุข 
 สมบัติ กาญจนกิจ (2544) ให๎ความหมายของนันทนาการไว๎ 4 ความหมายดังนี้ 
  1) นันทนาการ หมายถึง การท าให๎สดชื่น หรือการสร๎างพลังขึ้นมาใหมํ 
  2) นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย 
  3) นันทนาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาประสบการณ์หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลหรือสังคม  
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  4) นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการสังคม ซึ่งรัฐมีหน๎าที่จัดบริการให๎กับชุมชนเพ่ือ
สร๎างบรรยากาศของเมืองให๎นําอยูํ 
 จากความหมายของนันทนาการดังที่บุคคลตํางๆ กลําวมาแล๎ว พอสรุปได๎วํา นันทนาการเป็น
กิจกรรมที่กระท าในเวลาวํางและบุคคลกระท าด๎วยความสมัครใจและไมํผิดวัฒนธรรมประเพณีและ
กฎหมาย เมื่อกระท าแล๎วกํอให๎เกิดความสุขทางใจ พัฒนารํางกาย จิตใจ 
 2.4.2 ความมุํงหมายของนันทนาการ 
 เอนก หงษ์ทองค า (2542) ได๎สรุปจุดมุํงหมายของนันทนาการไว๎ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาอารมณ์ 
2) เพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ์ใหมํ 3) เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 4) เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวม  
5) เพ่ือสํงเสริมการแสดงออก 6) เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิต 7) เพ่ือสํงเสริมความเป็นมนุษยชาติ และ 
8) เพ่ือสํงเสริมความเป็นพลเมืองดี 
 สมเกียรติ เนตรประเสริฐ (2543) เสนอวํา ความมุํงหมายของนันทนาการ ประกอบด๎วย 
  1) เพ่ือความพึงพอใจในความต๎องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ มนุษย์มีความต๎องการ
ตามธรรมชาติจากปัจจัยสี่ ได๎แกํ อาหาร เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัยและยารักษาโรค ซึ่งถือวําเป็น
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิตให๎มีความสุข มนุษย์จึงได๎ขวนขวายหากิจกรรมตํางๆ เพ่ิมเติม กิจกรรม
นันทนาการเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร๎างความพึงพอใจให๎กับมนุษย์ 
  2) เพ่ือสํงเสริมสุขภาพทั้งรํางกายและจิตใจ นันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีการกระท า
ไมํอยูํนิ่งเฉย เป็นกิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหวใช๎อวัยวะสํวนตํางๆ ของรํางกายท างานหรือประกอบ
กิจกรรม ยํอมท า ให๎รํางกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ นอกจากนี้ นันทนาการ
ยังเป็นเรื่องของการสํงเสริมความสุขสนุกสนานความพึงพอใจในการเข๎ารํวมด๎วยความเต็มใจ ยํอมท า
ให๎มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด๎วย 
  3) เพ่ือผํอนคลายความเครียดในชีวิตประจ าวัน สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการ
แขํงขันกันสูงและแขํงขันตลอดเวลาทั้งด๎านการงาน ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านความเป็นอยูํ ต๎องตํอสู๎ด๎วย
วิถีทางตํางๆ ให๎ได๎มาเพ่ือความสุข จึงท าให๎คนเรามีสุขภาพจิตไมํดีเทําทีควร มีความวิตกกังวล เกิด
ความเครียดทางอารมณ์ บางครั้ง จึงระบายออกในทางท่ีผิดๆ ความมุํงหมาย ของนันทนาการท่ี
ต๎องการให๎ผํอนคลายความเครียดสามารถชํวยผู๎เข๎ารํวมนันทนาการได๎เป็นอยํางดี เชํน กิจกรรมด๎าน
กีฬา การดนตรี ร๎องเพลง ท างานอดิเรก ทัศนศึกษา กิจกรรมพิเศษและการสนทนาธรรม เป็น
ทางออกที่ดีที่จะชํวยระบายความเครียดให๎หมดไป 
  4) สํงเสริมความสุขให๎กับชีวิตในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งที่ให๎ความสุข
ตํอสมาชิกและเป็นสถาบันแรกท่ีสมาชิกทุกคน จะต๎องใช๎เวลาอยูํกับครอบครัว การที่ทุกคนอยูํพร๎อม
หน๎าพร๎อมตาและมีกิจกรรมรํวมกันจะท าให๎มีความสุข ความอบอํุน ความรักใครํและความเป็นกันเอง 
นันทนาการจึงนับวํามีความส าคัญเป็นอยํางยิ่งที่จะชํวยสํงเสริมความสุขให๎กับสมาชิกในครอบครัว 
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ด๎วยการจัดกิจกรรมรํวมกัน เชํน การชมโทรทัศน์รํวมกัน การปลูกต๎นไม๎และตกแตํงบ๎าน การ
รับประทานอาหารนอกบ๎านด๎วยกัน 
  5) พัฒนาและสํงเสริมการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย นันทนาการ เป็น
เรื่องของกิจกรรมที่มีการกระท าโดยมุํงหวังเพ่ือให๎ผู๎ความรํวมได๎แสดงออกในทางที่ดีและสังคมยอมรับ 
โดยเฉพาะนันทนาการด๎านกีฬาจะสอนให๎ผู๎เข๎ารํวมรู๎จักการแพ๎ชนะ การให๎อภัย การเสียสละ การ
ชํวยเหลือ การมีน้ าใจที่ดีตํอกันและสิ่งที่ส าคัญคือการปฏิบัติตามกฎกติกาอยํางรัดกุม เมื่อผู๎เข๎ารํวม
ปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องในขณะที่เข๎ารํวมกิจกรรมแล๎วโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติตนในสังคมยํอม
เป็นไปด๎วยดีเพราะกฎ กติกา ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ ในเกมกีฬาเป็นข๎อบํงชี้หรือเปรียบเทียบเสมือน
กฎหมายของสังคม เมื่อกระท าผิดยํอมได๎รับการลงโทษ แตํเมื่อท าดีถูกต๎องก็จะได๎รับการสรรเสริญ ค า
ชมเชยและสนับสนุนในทางที่ดีจึงเห็นได๎วํานันทนาการมีความมุํงหมายเพ่ือสํงเสริมให๎เป็นคนดีใน
ระบอบสังคมประชาธิปไตยได๎เป็นอยํางดี 
 2.4.3 ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ 
 ปัจจุบันนี้มีความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสังคมวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วตาม
ยุคสมัยของข๎อมูลขําวสารและโลกาภิวัตน์ ไมํวําจะเป็นความเจริญของเมืองประชากรมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น การเปลี่ยนของสภาพครอบครัว การครองชีพ ความเจริญทางด๎านเทคโนโลยี ปัญหาคน
วํางงาน ปัญหาโสเภณีเด็ก เวลาวํางที่เพ่ิมมากขึ้นตลอดจนวิทยาการและบริการสมัยใหมํ จึงท าให๎
นันทนาการมีความส าคัญดังนี้ 
 จรินทร์ ธานีรัตน์ (2528) ได๎กลําวถึงความส าคัญของนันทนาการไว๎ดังนี้ 
  1) ความส าคัญส าหรับบุคคล โดย 
   1.1) บุคคลแตํละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะใช๎เวลาวํางของตนในการเข๎ารํวมกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือประโยชน์แกํตนเอง 
   1.2) บุคคลแตํละบุคคลมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในอันที่จะสนับสนุน
นันทนาการ โดยการเสียภาษีให๎กับรัฐบาล 
   1.3) บุคคลแตํละบุคคลมีความรับผิดชอบในทางจิตใจหรือทางศีลธรรมใน
อันที่จะชํวยเหลือสนับสนุนโดยผํานองค์การอาสาสมัครทั้งหลาย 
   1.4) บุคคลแตํละบุคคลยํอมมีความรับผิดชอบที่จะอุทิศเวลาวํางของตนเพ่ือ
บริการชุมชน 
  2) ความส าคัญส าหรับครอบครัว กิจกรรมนันทนาการที่ดียํอมเกิดตั้งแตํเด็ก ดังนั้น
บ๎านซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู๎น านันทนาการคนแรกของเด็ก กิจกรรมตํางๆ ที่บิดามารดาท าเป็นการฝึกให๎
เด็กมีนิสัยหรือทัศนคติที่ดีในการใช๎เวลาวํางไปในทางที่เกิดประโยชน์ ไมํกํอให๎เกิดปัญหาเยาวชน ถ๎า
บุคคลของครอบครัวมีสุขภาพดีมีความม่ันคง ประเทศชาติกํอเป็นปึกแผํนมั่นคงตามไปด๎วย 
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  3) ความส าคัญส าหรับกลุํมหรือคณะ โดยกิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมือ เป็นสื่อ
ให๎บุคคลได๎พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะท าประโยชน์ให๎แกํสังคม 
  4) ความส าคัญของชุมชน ชุมชนที่ดีควรจัดให๎มีสถานที่บริการทางนันทนาการเพ่ือ
ประชาชนนั้นๆ ได๎พักผํอนหยํอนใจ ผํอนคลายความเครียด ท าให๎เขาเพลิดเพลิน มีความสุขความ
พอใจในชีวิต พร๎อมที่จะดิ้นรนเผชิญกับปัญหาชีวิตประจ าวันตํอไปอีก 
  5) ความส าคัญส าหรับประเทศชาติจะมั่นคงและพัฒนาไปได๎ไมํวําจะเป็นด๎าน
เศรษฐกิจ ด๎านการเมือง ยํอมเป็นผลสืบเนื่องมาจากประชาชนพลเมืองมีความสุขภาพดี มีสมรรถภาพ
ทางกายและทางใจที่ดี นั่นคือ ทุกคนต๎องรู๎จักการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ใช๎เวลาพักผํอนในทาง
กิจกรรมนันทนาการ 
  6) ความส าคัญส าหรับนานาประเทศ นันทนาการมีบทบาทส าคัญที่จะสํงเสริมความ
เข๎าใจอันดีระหวํางประชาชาติ โดยการเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการวัฒนธรรม วรรณกรรมพ้ืนเมือง 
การแลกเปลี่ยนความคิด สํงผลให๎ลดความขัดแย๎งระหวํางประเทศ ดังเชํน สมาคมนันทนาการและการ
ใช๎เวลาวํางแหํงโลก (World Recreation and Leisure Association: WRLA) ด าเนินการเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกลําว สมเกียรติ เนตรประเสริฐ (2543) ได๎กลําวไว๎วํา นันทนาการนับวําเป็นกิจกรรมที่
มีความส าคัญตํอมนุษย์เราเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะสังคมปัจจุบัน ได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว วิถี
การด าเนินชีวิตของคนเราจึงเปลี่ยนตามไปด๎วยจนบางครั้งท าให๎เกิดปัญหาตํางๆ ตามเม่ือไมํสามารถ
ปรับตัวให๎ทันตํอเหตุการณ์ ความส าคัญของนันทนาการ มิได๎มีเฉพาะบุคคลทั่วไปเทํานั้น แม๎แตํ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (UNESCO) ยังได๎เห็นถึงความส าคัญของ
นันทนาการ ด๎วยการประกาศหลัก “ปริญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน” ที่เก่ียวข๎องกับนันทนาการ
ไว๎ 3 ประการ ดังนี้ 1) ทุกคนมีสิทธิที่จะพักผํอนและใช๎เวลาวําง 2) การศึกษาเป็นเครื่องชํวยให๎มนุษย์
พัฒนาทางด๎านบุคลิกภาพ และ 3) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข๎ารํวมในกิจกรรมของชุมชนด๎านวัฒนธรรม
ศิลปะ ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได๎รับจากกิจกรรมนั้น 
 2.4.4 ประโยชน์และคุณคําของนันทนาการ 
 บัทเลอร์ (Butler, 1959 อ๎างใน ธเนตร ตัญญวงษ์, 2554) เสนอคุณคําทางกิจกรรม
นันทนาการที่มีตํอมนุษย์ สรุปได๎ ดังนี้1) นันทนาการเป็นความต๎องการพ้ืนฐานของมนุษย์ 2) 
นันทนาการ คือ ทางออกท่ีดีการแสดงออกและการพัฒนาตัวบุคคล 3) การเลํนหรือนันทนาการชํวย
ท าให๎เด็กมีความเจริญเติบโตและมีประสบการณ์ที่จะน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตเมื่อเจริญวัยขึ้น 4) 
ชํวยให๎เด็กมีความกระตือรือร๎นในชีวิตและกิจกรรมตํางๆ และชํวยให๎ได๎มาซึ่งทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ชีวิตในภายหลัง 5) ส าหรับผู๎ใหญํ นันทนาการเป็นการแสดงออกในกิจกรรมตํางๆ และการคบหา
สมาคมซ่ึงกันและกัน และ 6) นันทนาการเป็นวิธีหาความสุข ซึ่งจะชํวยให๎เกิดความสมดุลในชีวิตกับ
การงาน การพักผํอน ความรัก ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันในหมูํมนุษย์ 
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 สมบัติ กาญจนกิจ (2535) เสนอวํา กิจกรรมนันทนาการชํวยให๎บุคคลและชุมชนได๎รับความ
สนุกสนาน มีความสุขในชีวิตและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
  1) ชํวยให๎บุคคลและชุมชนพัฒนาสุขภาพจิต และสมรรถภาพทางกายท่ีดีเกิดความ
สมดุลของชีวิต 
  2) ชํวยปูองกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางท่ีไมํพึงประสงค์
ของเยาวชนและเด็ก การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนับวําเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร๎าง
ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และเป็นก าลังคนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต กิจกรรมนันทนาการประเภท
ตํางๆ ชํวยให๎เด็กและเยาวชนเลือกได๎ตามความสนใจ และได๎ใช๎เวลาวํางในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่
พึงประสงค์ได๎ 
  3) สํงเสริมความเป็นพลเมืองดี การที่ชุมชนได๎มีโอกาสใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
โดยเข๎ารํวมในกิจกรรมนันทนาการ จะได๎เรียนรู๎ในเรื่องของหน๎าที่ความรับผิดชอบ คุณคําทางสังคม
เสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแกํตัว สร๎างคุณธรรม ความมีน้ าใจ การให๎บริการรู๎จักอาสาสมัคร
ชํวยเหลือสังคม ซึ่งถือวําเป็นกิจกรรมของความเป็นพลเมืองดีของประชาชาติ 
  4) สํงเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนันทนาการชํวยพัฒนาอารมณ์สุขรวมทั้ง
ความสุขสนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ท าให๎อารมณ์แจํมใสและชํวย
สํงเสริมให๎รู๎จักการพัฒนาการ ควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพท่ีดีอีกด๎วย 
  5) สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการ เชํน การเลํนพื้นเมืองวิถี
ชีวิตประเพณีพ้ืนบ๎าน ตลอดจนแหลํงนันทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ ชํวยสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของธรรมชาติ สํงเสริมการเรียนรู๎ทัศนคติ และความ
ซาบซึ้งอันจักกํอให๎เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติตํอไป 
  6) สํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจ๎งและนอก
เมือง ได๎แกํ กิจกรรมการอยูํคํายพักแรม เดินปุา ศึกษาธรรมชาติ ไตํเขา เป็นต๎น กิจกรรมเหลํานี้ชํวย
สอนผู๎ที่เข๎ารํวมได๎รู๎จักคุณคําของธรรมชาติ ซาบซึ้ง และสามารถดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ อันจักเป็น
ประโยชน์ตํอชุมชน และประชาชาติของโลก 
  7) สํงเสริมการบ าบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการบ าบัดเป็นกรรมวิธีและ
กิจกรรมที่จะชํวยรักษาคนปุวย ทั้งทางรํางกายและสุขภาพจิต เชํน งานอดิเรกประเภทประดิษฐ์
สร๎างสรรค์ และชํวยสํงเสริมความหวัง ความคิดและการใช๎เวลาวํางแกํคนปุวย ซึ่งก าลังตํอสู๎กับความ
ทุกข์ทางกาย หรือจิตกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมนันทนาการชํวยสํงเสริมการพัฒนารํางกาย 
กิจกรรมนันทนาการทางสังคมชํวยสร๎างขวัญก าลังใจของคนปุวย 
  8) สํงเสริมมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ชํวยให๎บุคคล
ได๎แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุํม สร๎างเสริมคุณคําทางสังคมฝึกการอยูํรํวมกันอยํางมี
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ความสุข กิจกรรมเกมกีฬาและกีฬาเพ่ือการแขํงขัน และการอยูํคํายพักแรมชํวยฝึกการท างานเป็นหมูํ
คณะ ลดความเห็นแกํตัว เสริมสร๎างความสามัคคีและความเข๎าใจอันดีในหมูํคณะ 
  9) สํงเสริมและบ ารุงขวัญทหารและต ารวจปฏิบัติหน๎าที่ตามชายแดน กิจกรร
นันทนาการที่จัดขึ้นเพ่ือสํงเสริมขวัญก าลังใจของทหาร ต ารวจชายแดน เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งใน
การตอบแทน ให๎ก าลังใจในกิจกรรมเวลาวํางส าหรับกองทหารและต ารวจชายแดน 
 2.4.5 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
 การจัดด าเนินงานทางด๎านนันทนาการนั้น มีความหลากหลาย ตลอดจนมีปัจจัยตํางๆ
มากมาย ได๎มีนักวิชาการหลายทํานได๎จ าแนกเป็นประเภทตํางๆ ไว๎ดังนี้ 
 สมบัติ กาญจนกิจ (2544) ได๎ แบํงกิจกรรมนันทนาการและรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้ 
  1) กิจกรรมนันทนาการศิลปหัตถกรรม (Art and crafts) กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
หมายถึงการประดิษฐ์สิ่งตํางๆ ด๎วยมือหรืองานด๎านศิลปะตํางๆ ที่ท าขึ้นด๎วยมือกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทศิลปหัตถกรรมจึงหมายถึงงานด๎านศิลปะตํางๆ ที่ท าขึ้นด๎วยมือในเวลาวํางและไมํได๎ท าเป็น
อาชีพหรือหวังผลก าไรใดๆ เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะความสามารถในการใช๎มือสร๎างงานฝีมือให๎แกํ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาอารมณ์สุขและความเจริญเติบโตทางรํางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา กิจกรรม
เหลํานี้ เชํน งานไม๎เย็บปักถักร๎อยการวาดภาพ แกะสลักงานประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช๎ตํางๆ ฯลฯ  
กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไมํมีขอบเขตจ ากัดไมํมีรูปแบบที่ตายตัว
ผู๎เข๎ารํวมสามารถใช๎จินตนาการของตนสร๎างสรรค์สิ่งตํางๆ ได๎อยํางอิสระดังนั้นกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทนี้จะชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์การเป็นตัวของตัวเองและการแสดงออกในรูปแบบตํางๆ 
สามารถดัดแปลงให๎เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และยังเป็นกิจกรรมที่ไมํจ าเป็นต๎องใช๎คําใช๎จํายสูง
เพราะสามารถน าของที่ไมํมีประโยชน์มาประดิษฐ์หรือสร๎างสรรค์ให๎เกิดประโยชน์อยํางอ่ืนได๎อีกด๎วย
รูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนี้ไมํวําจะเป็นในรูปแบบใด
ผู๎น าที่ดีควรจะจัดเตรียมกิจกรรมไว๎หลายๆ รูปแบบและเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎เลือก
รูปแบบตามความคิดของผู๎เข๎ารํวมเองเพ่ือให๎ได๎ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ และผลงานที่ได๎จะมีความหมาย
ตํอผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมากที่สุด กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนั้นมีมากมายแตํเป็นที่รู๎จัก
เรียงตามความนิยม ได๎แกํ เครื่องจักสาน เย็บปักถักร๎อย เครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักผลไม๎ การท า
รํม การปั้นเครื่องเงิน เครื่องเขิน การวาดภาพการทอเสื่อ ประดิษฐ์ดอกไม๎ท ารอง เท๎าท ากระเป๋าซิลค์
สกรีน (Silk Screen) ร๎อยพวงมาลัยจัดดอกไม๎ ท าวําวพับกระดาษ การเปุาแก๎ว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
ศิลปะสมัยใหมํ (New Arts) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมมากข้ึนนั่นก็คือการประดิษฐ์งาน 
  2) กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬา (Games and Sports) เกมและกีฬานั้นเป็น
กิจกรรมที่ต๎องการความสัมพันธ์กันระหวํางทักษะการเคลื่อนไหวสติปัญญาความทนทานและ
พละก าลังของรํางกายในการประกอบกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมจะมีการใช๎อุปกรณ์ตํางๆ เชํน ลูกบอล
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ใช๎ไม๎ตีและแรกเกตถุงมือ ฯลฯ โดยมากมักจะจัดกิจกรรมประเภทนี้ในสถานที่ที่เป็นบริเวณกว๎าง เชํน 
สนามหญ๎า โรงยิมเนเซียม ลานกว๎าง เป็นต๎น ในการเลํนหรือการแขํงขันก็จะมีกฎกติกาในการเลํน
ตายตัวเฉพาะแตํละชนิดเกมกีฬา เพ่ือให๎เกิดการแขํงขันที่เสมอภาคสนุกและท๎าทาย ดังนั้นกิจกรรม
นันทนาการประเภทเกมกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นตาและท๎าทายความสามารถของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมทั้งยังมีหลากหลายกิจกรรมสามารถเลือกเข๎ารํวมได๎เหมาะสมทั้งวัยเด็กวัยผู๎ใหญํวัยสูงอายุ
หญิงชายรวมทั้งคนพิการ ท าให๎กิจกรรมประเภทนี้จึงได๎รับความนิยมสูงและมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน
ทั้งในประเทศไทยและตํางประเทศ 
  3) กิจกรรมนันทนาการการเต๎นร า (Dances) การเต๎นร านั้นเป็นกิจกรรมการ
แสดงออกผํานการเคลื่อนไหว เป็นการแสดงของมนุษย์ในความสามารถท่ีจะเคลื่อนไหว ซึ่งทําทาง
ตํางๆ ถูกใช๎เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมในชีวิตโดยมนุษย์และวัฒนธรรม การเต๎นร าเป็นการแสดงออก
ถึงอารมณ์และเหตุการณ์ตํางๆ เชํน ความสุข ความเสียใจ ความรัก สงคราม การบูชา เป็นต๎น 
  4) กิจกรรมนันทนาการการทํองเที่ยวทัศนศึกษา (Tourism and Traveling) การ
ทํองเที่ยวทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมนันทนาการที่บุคคลและชุมชนให๎ความสนใจ และนิยมเลือกใน
ชํวงเวลาวํางหรือเวลาอิสระมากท่ีสุดประเภทหนึ่ง เพราะเป็นกิจกรรมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่มี
รูปแบบที่นําสนใจหรือเรียกวําสิ่งดึงดูดความสนใจ (Attractions) ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ได๎แกํ
สิ่งแวดล๎อมท่ีสร๎างขึ้น กิจกรรมทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ศาสนา การเมือง
วิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติภูมิอากาศ ทัศนียภาพ ชีวิตสัตว์ปุา นันทนาการกลางแจ๎งหรือนอก
เมือง กีฬา การบันเทิง และการอาบน้ าแรํเพ่ือสุขภาพ 
  5) กิจกรรมนันทนาการพัฒนาจิตใจและความสงบสุข อารมณ์ของมนุษย์เกิดจากสิ่ง
กระตุ๎นสภาพแวดล๎อมหรือเหตุการณ์ตํางๆที่มากระทบซึ่งเหตุการณ์หนึ่งๆอาจสํงผลตํออารมณ์ของคน
แตํละคนแตกตํางกันออกไปเหตุการณ์ใดที่มากระทบแล๎วท าให๎เกิดความพึงพอใจความยินดีอารมณ์ท่ี
เกิดข้ึนก็คืออารมณ์สุขกิจกรรมนันทนาการตํางๆตํางก็จัดขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาอารมณ์สุข
ของมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญข๎อหนึ่งซึ่งอารมณ์สุขของมนุษย์มี 2 ลักษณะดังนี้ 
   5.1) อารมณ์สุขสนุกสนาน (Fun) อารมณ์สุขลักษณะนี้เกิดจากเหตุการณ์
หรือกิจกรรมที่เน๎นในเรื่องของการเคลื่อนไหวกิจกรรมกระตุ๎นความรู๎สึก ตื่นเต๎น เร๎าใจ ตลกข าขัน 
กิจกรรมนันทนาการท่ีกํอให๎เกิดอารมณ์สุขสนุกสนานนี้ ได๎แกํ การเต๎นร า ปีนเขา พายเรือ การนั่ง
พูดคุยสนทนา เลํนกีฬา เป็นต๎น 
   5.2) อารมณ์สุขสงบ (Peace) อารมณ์สุขสงบนี้เกิดจากเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมที่เน๎นในเรื่องของการพัฒนาจิตใจสมาธิและสติปัญญา ซึ่งจะไมํเน๎นในเรื่องของการเคลื่อนไหว
หรือการกระตุ๎นอารมณ์มากนัก จะเปน็กิจกรรมที่ท าให๎เราสงบได๎มีโอกาสเรียนรู๎ตนเอง เรียนรู๎ผู๎อื่น
และพัฒนาตนเอง ในด๎านของจิตใจและสติปัญญาเกิดความสงบยิ่งขึ้นเกิดความสบายใจสร๎างความ
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สมดุลระหวํางการท างานกับการพักผํอนพัฒนาระบบตํางๆ ของรํางกายควบคูํไปกับจิตใจสิ่งตํางๆ ที่
เกิดข้ึนนี้ท าให๎เกิดความสุขในลักษณะสุขสงบกิจกรรมนันทนาการที่ท าให๎เกิดอารมณ์สุขสงบนี้ ได๎แกํ 
การนั่งสมาธิการสร๎างมโนภาพ การผํอนคลายกล๎ามเนื้อ การปฏิบัติโยคะ การฟังเพลงแล๎วผํอนคลาย
ตามเสียงเพลงการศึกษาธรรมะ ปรัชญา มวยจีน เป็นต๎น 
  6) กิจกรรมนันทนาการการละคร (Drama) กิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร
เป็นกิจกรรมการแสดงออก เป็นการระบายอารมณ์หรือกิจกรรมของชีวิตประจ าวัน การสร๎าง
ความรู๎สึกการแสดงออกแหํงตน กิจกรรมนันทนาการการละครเกิดได๎หลายวิธี เชํน เกิดจากการแสดง
พิธีการศาสนาการ ฝันหรือจินตนาการที่สํงเสริมพัฒนาการทางด๎านอารมณ์สุขสนุกสนาน เป็นต๎น 
  7) กิจกรรมนันทนาการงานอดิเรก (Hobby) งานอดิเรกจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการ
ที่สํงเสริมการพัฒนาคุณคําชีวิตของมนุษย์ ตั้งแตํ วัยเด็ก เยาวชน และผู๎สูงอายุเป็นการสํงเสริมการ
สร๎างประสบการณ์ชีวิต เป็นการบ าบัดทางกายและจิตใจ สํงเสริมโอกาสให๎บุคคลเลือกกิจกรรมตาม
ความสนใจ สมัครใจ และกระท าด๎วยความเต็มใจในชํวงเวลาอิสระ เวลาวําง และเพ่ือพัฒนาคุณคํา
ชีวิตของบุคคลและสังคม 
  8) กิจกรรมนันทนาการการดนตรีและร๎องเพลง (Music and Singing) ดนตรีเป็น
ภาษากลางที่ใช๎สื่อสารหรือถํายทอดความรู๎สึกของมวลมนุษยชาติ เป็นสํวนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน 
บุคคล ชุมชน คุ๎นเคยกับดนตรี ทั้งในด๎านการเรียนรู๎การสื่อสารการแสดงออกแหํงตน การท๎าทายการ
แสดงความสามารถข้ันสูงสุดที่บุคคลจะพึงกระท าได๎ดนตรี เป็นการระบายอารมณ์เป็นการผํอนคลาย
ความเครียดขณะท างานหรือเวลาวํางกลําวโดยสรุปดนตรีเป็นนันทนาการที่ต๎องมีควบคูํกับสังคม เป็น
สํวนหนึ่งในชีวิตประจ าวันมีบทบาทตํอ บุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ประเภทของดนตรี
จ าแนกตามลักษณะการเข๎ารํวม ดังนี้ 1) การร๎องเพลง เชํน เพลงไทย เพลงสากล เพลงโอเปรํา เพลง
คลาสสิก เป็นต๎น 2) การเลํนดนตรี เชํน เครื่องสาย กีตาร์ เปียโน ไวโอลิน เป็นต๎น 3) การฟังดนตรี 
เชํน คอนเสิร์ต ซิมโฟนี เครื่องสาย เป็นต๎น 4) เพลงประกอบกิจกรรมเข๎าจังหวะ เชํน เพลงพื้นเมือง 
ร าวง เป็นต๎น 5) การสร๎างสรรค์ทางดนตรี เชํน การแตํงเพลง เนื้อร๎อง ท านอง การประดิษฐ์ อุปกรณ์
ดนตรี เป็นต๎น และ 6) กิจกรรมดนตรีแบบผสม เชํน การเต๎นร าพื้นเมือง ระบ าบัลเลํต์ ละครเพลง 
โอเปรํา เทศกาล ดนตรี เป็นต๎น 
  9) กิจกรรมนันทนาการกลางแจ๎ง/นอกเมือง (Outdoor Recreation) กิจกรรม
นันทนาการกลางแจ๎งหรือนอกเมือง เป็นกิจกรรมหลากหลายที่สํงเสริมให๎บุคคลได๎มีโอกาสใกล๎ชิด
ธรรมชาติสภาพแวดล๎อม สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตทางด๎านรํางกาย อารมณ์สังคมและ
สติปัญญาของบุคคล และสังคมแหลํงนันทนาการประเภทนี้ ได๎แกํ สวนสาธารณะ สนามเด็กเลํน 
ฟาร์ม คํายพักแรมสวนหยํอม สวนผักผลไม๎พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์หรือศูนย์ชุมชนที่ นอกเหนือจาก
สภาพแวดล๎อมในบ๎านหรือในห๎องเรียนกิจกรรมการอยูํคํายพักแรมเป็นกิจกรรมนันทนาการกลางแจ๎ง
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หรือนอกเมืองที่ส าคัญยิ่งอยํางหนึ่ง เพราะเป็นการผสมผสานกิจกรรมตํางๆ เข๎าด๎วยกัน เชํน กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม การตํอสู๎เพื่อการอยูํรอด การสร๎างวัสดุอุปกรณ์โดยอาศัยธรรมชาติ การได๎สัมผัส
ใกล๎ชิดธรรมชาติ กิจกรรมตกปลาลําสัตว์ ไตํเขา ศึกษาธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติและคุณคําทาง
สังคม กีฬาประเภทเสี่ยงอันตรายและกิจกรรมท๎าทายความสามารถ เป็นอีกกิจกรรมที่บุคคลและ
สังคมให๎ความสนใจ รวมทั้งกีฬาประเภทการแขํงขัน เชํน แขํงรถ แขํงเรือ กีฬาไตํยอดเขา ผจญภัยใน
ปุา เป็นต๎น เป็นการท๎าทายการอยูํรอดซึ่งต๎องมีการศึกษาเตรียมการและฝึกฝนทักษะ เพ่ือจะต๎องผจญ
ภัยและอุปสรรคตํางๆ 
  10) กิจกรรมนันทนาการทางสังคม (Social Recreation) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ต๎องการความรักความเข๎าใจความสัมพันธ์การเป็นเจ๎าของ ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการทางสังคมเป็น
กิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมโอกาส มนุษยสัมพันธ์ ความเข๎าใจ ความสามัคคีอันดีตํอเพ่ือนมนุษย์ 
  11) กิจกรรมนันทนาการพิเศษ (Special Events) กิจกรรมนันทนาการพิเศษเป็น 
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสเทศกาลพิเศษ ต๎องมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ เพ่ือเปิดโอกาสให๎ชุมชน
ได๎มารํวมกัน เชํน เทศกาลสงกรานต์ลอยกระทง คริสต์มาส ตรุษจีนรวมทั้งกิจกรรมวันพิเศษของ
บุคคลในครอบครัว เชํน วันเกิด วันครบรอบแตํงงาน เป็นต๎น 
  12) กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม (อํานพูดเขียน) (Reading, Speaking and 
Writing) นันทนาการประเภทวรรณกรรมสํงเสริมให๎บุคคลพัฒนาทักษะ ความรู๎ และสามารถจัดได๎ทุก
ระดับวัยและเพศ กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรมกํอให๎เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การ
แสดงออกแหํงตนอยํางสร๎างสรรค์ กํอให๎เกิดการพัฒนาจินตนาการ สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมแบบ
ประหยัดได๎และเป็นกิจกรรมที่เกําแกํของมนุษยชาติ 
  13) กิจกรรมนันทนาการบริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) กิจกรรม
อาสาสมัครเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การให๎และการรับ การรํวมมือของชุมชน
อันจะกํอให๎เกิดความพึงพอใจและการพัฒนาจิตใจของบุคคลและสังคม อาสาสมัครเป็นการให๎บริการ
โดยปราศจากสินจ๎างรางวัล เป็นการเสริมสร๎างทักษะและการสร๎าง คุณภาพชีวิต การให๎บริการอาสา 
สมัครเป็นการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ โดยอาศัยแรงงาน ความรํวมมือของกลุํม หนํวยงาน
เอกชน ชุมชนและองค์การธุรกิจการค๎าที่จะต๎องจัดบริการชุมชน 
  14) กิจกรรมนันทนาการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับคนทุกคน จุดมุํงหมายของนันทนาการประการหนึ่งก็เพ่ือพัฒนาสุขภาพรํางกายและสุขภาพจิต
ของคนให๎สมบูรณ์ ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญเพ่ิมข้ึนพร๎อมกับความ
สนใจในสุขภาพของคนในปัจจุบัน คือ กิจกรรมนันทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ ซึ่ง
กิจกรรมนันทนาการประเภทนี้ เป็นกิจกรรมแบบผสมผสานเป็นเรื่องเก่ียวกับการจัดการลีลาชีวิต 
(Life style management) ซึ่งนักวิชาการได๎ให๎ค าจ ากัดความของค าวํานันทนาการสุขภาพ 



32 

(Wellness) วําหมายถึง กิจกรรมประเภทลีลาชีวิต (Lifestyle) ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความประสงค์ที่จะ
ฝึกฝนด๎านสุขภาพและการท าให๎มีสุขภาพดีหรืออีกความหมายหนึ่ง คือ สิ่งที่เกิดข้ึนพร๎อมๆ กับมนุษย์ 
ซึ่งสิ่งดังกลําวนี้เป็นพ้ืนฐานของสุขภาพท่ีดีและเป็นการพัฒนาของชุมชน มีสํวนชํวยในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งมีความส าคัญตํอสภาวะและสภาพความเป็นอยูํกิจกรรมนันทนาการสุขภาพ 
(Wellness) นั่นก็คือ กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพนั่นเอง โดยกิจกรรมนี้เป็นการจัดการของ
บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับข๎อมูลการศึกษา โอกาสส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และยัง
เป็นการจูงใจในการให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนให๎ผู๎เข๎ารํวมกระท าในสิ่งที่เป็นไปได๎มากท่ีสุด
เกี่ยวกับลักษณะการด าเนินชีวิตเพ่ือให๎มีความเป็นอยูํที่ดี 
  15) กิจกรรมนันทนาการกลุํมสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ (Group Process) 
กิจกรรมนันทนาการกลุํมสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จะชํวยสํงเสริมมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมการ
ประสานงานรํวมมือของกลุํมและยังสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎พฤติกรรมของกลุํมของสังคมในวิถี
ประชาธิปไตยอีกด๎วย กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์มีประโยชน์อยํางยิ่งในการเป็นผู๎น าและผู๎ตามให๎รู๎จักหน๎าที่
ความรับผิดชอบและบทบาทของตนเองและของสังคมที่ดี ความหมายของกิจกรรมกลุํมสัมพันธ์มีอยูํ
หลายค าที่ใกล๎เคียงกัน เชํน “กระบวนการกลุํม” “การแนะแนวหมูํ” “การให๎ค าปรึกษากลุํม” “พลัง
กลุํม” และ“การฝึกมนุษยสัมพันธ์” พอสรุปได๎ ดังนี้ 
   15.1) กระบวนการกลุํม (Group process) หมายถึง กระบวนการที่ใช๎กลุํม
ในการแก๎ไขปัญหาหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งรํวมกัน ซึ่งผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองและใช๎วิธีการ
วิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการเรียนรู๎ในรูปตํางๆ เชํน การแสดงบทบาทสมมุติ การ
แสดงละคร การตีความหมายการแก๎ปัญหา เป็นต๎น 
   15.2) การแนะแนวหมูํ (Group guidance’s) หมายถึง การให๎การแนะ
แนวแกํบุคคลหลายคนหรือกลุํมที่มีปัญหาและความต๎องการคล๎ายคลึงกัน โดยการเปิดโอกาสให๎แตํละ
คนได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา 
ตัดสินใจของกลุํมได๎ และชํวยให๎บุคคลได๎รับทราบข๎อมูล สิ่งควรรู๎ไปพร๎อมกับกลุํม เป็นการ
ประหยัดเวลา แรงงานและคําใช๎จําย 
   15.3) การให๎ค าปรึกษากลุํม (Group Counseling) เป็นการให๎ค าปรึกษา
แบบกลุํมชํวยให๎คนปกติได๎ยอมรับปัญหาตํางๆ ของตนเองและหาทางแก๎ไขปัญหา ซึ่งสามารถแบํงการ
ให๎ค าปรึกษาออกเป็นสามประการ ได๎แกํ 3.1) การใช๎กลุํมเพ่ือแก๎ปัญหา 3.2) การให๎ค าปรึกษามุํง
ชํวยเหลือปัญหาปกติทั่วไป และ 3.3) ชํวยสมาชิกกลุํมที่มีสภาพปกติ 
   15.4) พลังกลุํม (Group Dynamics) เป็นการจัดกิจกรรมให๎บุคคลตั้งแตํ
สองคนขึ้นไป มีกิจกรรมสัมพันธ์กัน มีการสื่อสารและปรับตัวเข๎าหากัน กํอให๎เกิดพลังขึ้นภายในกลุํม
โดยใช๎วิธีการตํางๆ ที่จะชํวยในการตัดสินใจรํวมกัน อาจจะใช๎ทักษะมนุษยสัมพันธ์หรือการประชุมเชิง
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ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุํมไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎ 
   15.5) การฝึกมนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู๎น า (Training Group หรือ  
T-Group) เป็นการฝึกอบรมเพ่ือให๎เกิดการตระหนัก (Awareness) และการสร๎างทักษะ (Skills) โดย
การชํวยให๎บุคคลเข๎ามามีสํวนรํวมกันเพื่อสร๎างประสบการณ์มนุษยสัมพันธ์ บทบาทและคุณคําในการ
เป็นผู๎น า 
 2.4.6 การจัดการกิจกรรมการทํองเที่ยว 
 ในสํวนนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการจัดการการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวโดยชุมชน 
และการมีสํวนรํวมของชุมชนไว๎ดังนี้ 
  2.4.6.1 การจัดการการทํองเที่ยว  
  นักวิชาการ เชํน เมสัน (Mason, 1995 อ๎างใน วรรณวีร์ บุญคุ๎ม, 2559) ระบุวํา การ
จัดการการทํองเที่ยวประกอบไปด๎วย 1) ผู๎เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว (People who work in 
tourism) 2) วิธีการจัดการทรัพยากรการทํองเที่ยว (Ways to manage the resources for 
tourism) 3)  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักทํองเที่ยวและชุมชน (Interaction of tourists with physical 
resources and  residents of tourist areas) และ 4) ผลกระทบจากการทํองเที่ยว (Tourism 
impacts in tourism areas) เชํน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎ศึกษา เรียนรู๎ เกิดความเข๎าใจ และน าไปสูํ
ความพึงพอใจกับองค์ความรู๎และวัฒนธรรมในทํองถิ่นนั้นๆ ทั้งด๎านสถานที่ทํองเที่ยว การบริการและ
อ านวยความสะดวก การน าชมสถานที่ทํองเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มและของที่ระลึก ประกอบไป
ด๎วยองค์ประกอบทางด๎านการทํองเที่ยว ด๎านกระบวนการศึกษาหาความรู๎ ด๎านธุรกิจทํองเที่ยว ด๎าน
ตลาดการทํองเทีย่ว ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่น และด๎านการสร๎างจิตส านึกแกํผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวในการอนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 
  2.4.6.2 การทํองเที่ยวโดยชุมชน 
  การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) วางอยูํบนฐานคิดท่ีวําคน
ในชุมชนทุกคนเป็นเจ๎าของทรัพยากรและเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจากการทํองเที่ยว ผลจากการ
ด าเนินการทํองเที่ยวกํอให๎เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ๎อม (พจนา สวนศรี, 2546) 
  เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2550) ระบุวํา การทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็นกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวขนาดเล็กที่ให๎ความส าคัญตํอการมีสํวนรํวมของผู๎คนในท๎องถิ่นในฐานะเจ๎าของชุมชน มีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรมและสถานที่ในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังกลําวถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของการ
ทํองเที่ยวชุมชนไว๎ คือ 1) ต๎องเป็นการทํองเที่ยวที่มีผลก าไรตอบแทนมายังสมาชิกของชุมชน 2) ต๎อง
เป็นการทํองเที่ยวที่ชุมชนได๎รับประโยชน์โดยรวมอยํางแท๎จริง 3) ต๎องเป็นการทํองเที่ยวที่ไมํกํอให๎เกิด
ผลกระทบทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน 4) ต๎องเป็นการทํองเที่ยวที่สร๎างจิตส านึกในการ
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เคารพและชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม และ 5) ต๎องเป็นการทํองเที่ยวที่สร๎างจิตส านึกให๎นักทํองเที่ยวมี
ความเคารพในวัฒนธรรมท๎องถิ่น และกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ 
  2.4.6.3 การมีสํวนรํวมของประชาชน 
  การมีสํวนรํวมของประชาชน (People Participation) ในงานตํางๆ อาจประกอบ
ไปด๎วยกิจกรรมหลายลักษณะ เชํน การมีสํวนรํวมในรูปวัสดุ เงิน แรงงาน การรํวมคิดหรือรํวมวางแผน 
รํวมปฏิบัติ รํวมท านุบ ารุงรักษา และการมีสํวนรํวมของประชาชน เป็นต๎น ควรพิจารณาในเรื่อง  
   2.4.6.3.1) พื้นฐานของการเข๎ารํวมกิจกรรมวํา มาจากแรงจูงใจซึ่งเป็น
ปัจจัยภายใน หรือมาจากปัจจัยภายนอก เชํน การชักจูง ถูกบีบบังคับจากผู๎มีอ านาจ ความเกรงใจ 
เป็นต๎น  
   2.4.6.3.2) รูปแบบการเข๎ารํวม เชํน เกิดจากการรวมกลุํมหรือจัดตั้งกลุํม
โดยประชาชนหรือผํานตัวแทนกลุํม คณะกรรมการกลุํม อาทิ กรรมการหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
   2.4.6.3.3) ขอบเขตของการมีสํวนรํวม เชํน การใช๎เวลาที่มากน๎อยตํางกันใน
กิจกรรมตํางๆ เป็นต๎น 
   2.4.6.3.4) ผลของการเข๎ารํวมกิจกรรม เชํน ท าให๎เกิดพลังอ านาจในกลุํม
ของตน เกดิศักยภาพ เกิดความสามัคคีในชุมชนหรือเกิดความเข๎มแข็งในชุมชน เป็นต๎น (มิศรา 
สามารถ, 2543) 
 โดยสรุป การจัดนันทนาการและการจัดการกิจกรรมการทํองเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวได๎ประสบการณ์ ความบันเทิง และน าไปสูํความพึงพอใจกับองค์ความรู๎และวัฒนธรรมใน
ท๎องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับบุคคลหลายฝุาย การจัดการการทํองเที่ยวที่จะประสบผลส าเร็จได๎เป็น
อยํางดี จ าเป็นต๎องอาศัยหลักการของการทํองเที่ยวโดยชุมชน และอาศัยความรํวมมือของคนในชุมชน
ที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ ซึ่งผู๎ท าการวิจัยได๎ศึกษาโครงการ จักรยานประเพณีสวนธน Gold City 
กรุงเทพฯ - หัวหิน เพ่ือเทิดพระเกียรติสานตํอแนวพระราชด าริ ที่รวบรํวมนักปั่นจักรยานมารํวมท า
กิจกรรมตลอดเส๎นทาง 199 กิโลเมตร เป็นโครงการที่เชิญชวนประชาชนให๎หันมาปั่นจักยานเพื่อ
สุขภาพ และโปรโมทการทํองเที่ยวของประเทศไทยอีกด๎วย 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและบริโภค 
 วู (Wu, 2005 อ๎างใน โสภาพ สมสุข, 2557) พฤติกรรมการทํองเที่ยว หมายถึง พฤติกรรม
ของนักทํองเที่ยวที่แสดงในการค๎นหา ซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสนองความต๎องการของ
นักทํองเที่ยว ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) ขั้นตอนการตัดสินใจการทํองเที่ยว 2) ขั้นตอน
ระหวํางการทํองเที่ยว และ 3) ขั้นตอนหลัง ทํองเที่ยว 
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 มูตินโญํ (Moutinho, 1996 อ๎างใน ชมพูนุท โมราชาติ, 2548) ได๎ให๎ความหมายของ
พฤติกรรมนักทํองเที่ยววําหมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของนักทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการ ตัดสินใจซื้อสินค๎าทางการทํองเที่ยว (Tourism Product) โดยเริ่มจากการค๎นหา 
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช๎ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการด าเนินการ 
(Disposing) เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยวและสภาพแวดล๎อมอ่ืนๆ เชํน การบริการของสถานที่ทํองเที่ยว
ที่นักทํองเที่ยวเดินทางไปเยือนโดยคาดหวังวําสิ่งเหลํานั้นจะสามารถตอบสนองความต๎องการของตน
ได๎ 
 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว 
 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว จะเห็นวําประกอบด๎วยธุรกิจหลายอยํางท่ี 
ตอบสนองความต๎องการและอ านวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยวคือ 
 1) ธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับนักทํองเที่ยวโดยตรง คือ ธุรกิจการขนสํง (Transportation) ธุรกิจที่
พักแรก (Accommodation) ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurants) ธุรกิจน าเที่ยว (Travel Expediters) 
 2) ธุรกิจที่สนับสนุนการทํองเที่ยว ให๎นักทํองเที่ยวได๎รับความรู๎ ความสะดวกสาบาย และ
พอใจสูงสุด ได๎แกํ ธุรกิจเพ่ือการบันเทิง พักผํอนและกิจกรรมการทํองเที่ยว (Recreational Facilities 
and Tourist Attractions) รวมทั้งธุรกิจสินค๎าของที่ระลึก ธุรกิจเหลํานี้ท าให๎กิจกรรมการ ทํองเที่ยว
หลากหลายมากขึ้น นักทํองเที่ยวสามารถเลือกใช๎บริการ ได๎ตามความพอใจของตน 
 3) ธุรกิจการค๎าและบริการอ่ืนๆ (Miscellaneous) เชํน สถานีบริการน้ ามันร๎านขาย ของช า
ร๎านขายเสือผ๎า ร๎านขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจการรักษาพยาบาลและเสริมสุขภาพ ธุรกิจเสริม ความงาม 
ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุํงตอบสนองลูกค๎าทั่วไป รวมทั้งนักทํองเที่ยวด๎วย เป็นธุรกิจที่ท าให๎ การบริการ
นักทํองเที่ยวสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่นักวิชาการได๎จ าแนกไว๎ ในขั้นตอน
พฤติกรรมระหวํางการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในบางกะเจ๎า จึงจะมุํงการศึกษา
พฤติกรรมในการเลือกท่ีพัก กิจกรรมการทํองเที่ยวที่ชอบ ประเภทร๎านอาหารและ สถานบันเทิงที่
ต๎องการใช๎บริการประเภทสินค๎าและของที่ระลึกท่ีต๎องซื้อคําใช๎จํายในการซื้อสินค๎า 
 พฤติกรรมผู๎บริโภค 
 วอลเตอร์ (Walters, 1978 อ๎างใน ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร, 2552) ให๎ความหมายไว๎วํา 
พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การตัดสินใจทั้งหลาย และ กิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการตัดสินใจของ
บุคคลที่เกี่ยวข๎องเฉพาะกับการซื้อและการใช๎สินค๎าเศรษฐกิจและบริการ  
 ลูดอน และบิททา (Loudon & Bitta, 1998 อ๎างใน ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร, 2552) ให๎
ความหมายไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง วิถีทางที่บุคคลกระท าในกระบวนการแลกเปลี่ยน 
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 ปีเตอร ์และโอลเซํน (Peter &Olsen, 1990 อ๎างใน ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร, 2552) ให๎
ความหมายไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระท า ซึ่งสํงผลตํอกันและกันตลอดเวลาของความ
เข๎าใจ พฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมที่ มนุษย์ได๎กระท าขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยน
ส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ให๎ความหมายไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง กิจกรรมในการ
เลือกซื้อ และการเลือกใช๎สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต๎องการ โดยอาศัยปัจจัยทั้งภายใน
และปัจจัยภายนอก เพ่ือใช๎เป็นแรงกระตุ๎นในการตัดสินใจเลือกซื้อและการเลือกใช๎บริการเหลํานั้น 
 ศุภกร เสรีรัตน์ (2544) ให๎ความหมายไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการซื้อและการใช๎สินค๎าและบริการ (ผลิตภัณฑ์) โดยผํานกระบวนการแลกเปลี่ยน
ที่บุคคล ต๎องตัดสินใจทั้งกํอนและหลังการกระท าดังกลําว 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ให๎ความหมายไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง กิจกรรมตํางๆ ที่
บุคคลกระท าเพ่ือให๎ได๎สินค๎าหรือบริการมา เพ่ือบริโภคตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคด๎วยจาก
การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลในการเลือกซ้ือ และการเลือกใช๎สินค๎า 
เพ่ือตอบสนองความต๎องการ โดยต๎องอาศัย การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 
สังคม และเทคโนโลยี เพื่อใช๎เป็นแรงกระตุ๎นในการตัดสินใจเลือกซื้อและการเลือกใช๎สอยสินค๎าและ
บริการของบุคคล 
 ปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค 
 1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจัยที่สํงอิทธิพลออกมากระทบตํอ 
พฤติกรรมของผู๎บริโภคได๎กว๎างขวางที่สุด ซึ่งแบํงยํอยออกเป็น 
  1.1 วัฒนธรรมหลักเป็นสิ่งที่มีอยูํในทุกกลุํมหรือในทุกสังคมมนุษย์ และเป็นตัว
กํอให๎เกิดคํานิยม การรับรู๎ ความอยากได๎ ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งเหลํานี้เมื่อเกิดขึ้นแล๎วก็
ถํายทอดให๎แกํกันและกันมา และด๎วยเหตุที่แตํละสังคมตํางก็มีวัฒนธรรมหลักของตนเองผลก็ คือ
พฤติกรรมการซื้อของมนุษย์ในแตํละสังคมก็จะผิดแผกแตกตํางกันไป 
  1.2 อนุวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุํมยํอยที่รวมกันเข๎าเป็นสังคมกลุํม
ใหญํ จ าแนกอนุวัฒนธรรมออกเป็น 4 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมตามท๎องถิ่น 
วัฒนธรรมตามอายุวัฒนธรรมทางอาชีพ 
  1.3 ชั้นชน หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีรายได๎ อาชีพ การศึกษาหรือชาติตระกูล
อยํางใด อยํางหนึ่งหรือหลายอยํางเหมือนกัน ชั้นชนของผู๎บริโภคในสังคมเมื่อแบํงออกแล๎วจะมี
ลักษณะ ดังนี้ 
   1.3.1 ผู๎บริโภคท่ีอยูํในชั้นเดียวกันมีแนวโน๎มที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกัน 
   1.3.2 ชั้นของผู๎บริโภคถูกจัดกลุํมและล าดับความสูงต่ าโดยตัวแปรหลายตัว
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เชํน อาชีพ รายได๎ ความมั่งค่ังร่ ารวย การศึกษาและคํานิยม เป็นต๎น 
 2. ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่สํงอิทธิพลตํอกระบวนการตัดสินใจ ของ
ผู๎บริโภคมีมากมาย เชํน กลุํมอ๎างอิงครอบครัว และบทบาทและสถานภาพในสังคมของผู๎บริโภคเป็น
ต๎น 
 3. ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยที่สํงอิทธิพลตํอกระบวนการ ตัดสินใจ
ของผู๎บริโภคท่ีส าคัญๆ ได๎แกํ อายุ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ รายได๎ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
บุคลิกภาพและมโนทัศน์ที่มีตํอตนเอง 
 4. ปัจจัยทางด๎านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจัยที่สํงอิทธิพลตํอกระบวนการ
ตัดสินใจ ซื้อของผู๎บริโภคได๎แกํ การจูงใจ การรับรู๎ การเรียน ความเชื่อและทัศนคติ (สุปัญญา  
ไชยชาญ, 2543)  
 องค์ประกอบของความต๎องการของนักทํองเที่ยว 
 ปัจจัยพื้นฐานที่นักทํองเที่ยวต๎องการกํอนตัดสินใจพิจารณากํอนเลือกสถานที่เดินทางหรือ
เลือกใช๎บริการในแหลํงทํองเที่ยว มีดังนี้ 
 1. ทรัพยากรการทํองเที่ยวหรือสิ่งดึงดูดใจให๎เกิดการเดินทางเข๎าไปเยี่ยมชม ซึ่งมีอยูํมากมาย 
และข้ึนอยูํกับความชื่นชอบของนักทํองเที่ยว เชํน อุทยานแหลํงชาติ วัดวาอาราม มรดกโลก สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก แหลํงอนุรักษ์พืช สัตว์ปุา สวนสัตว์วิถีชีวติ วัฒนธรรมประเพณี ตลาดยํานการค๎า 
แหลํงชอปปิ้ง ทะเล เกาะแกํง แหลํงด าน้ า เป็นต๎น 
 โครงสร๎างพ้ืนฐานที่นักทํองเที่ยวจ าเป็นต๎องใช๎ระหวํางเดินทางทํองเที่ยว ประกอบไปด๎วย
ไฟฟูาแสงสวําง ระบบของน้ าประปา โทรศัพท์ การสื่อสารไร๎สาย ระบบจ ากัดสิ่งปฏิกูล การคมนาคม
สื่อสาร ถนน ทําอากาศยาน รถไฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สถานีรถประจ าทางและสถานีรถไฟ ที่
พักตากอากาศ  
 2. การขนสํง ได๎แกํ ยานพาหนะ ที่ใช๎ในการบริการส าหรับรับสํงนักทํองเที่ยวระหวํางการ
เดินทางทํองเที่ยว เชํน เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถประจ าทาง รถบัส แท็กซ่ี รถยนต์ รถไฟฟูา รถไฟฟูาใต๎
ดิน เป็นต๎น พาหนะทั้งหลายควรมีพนักงานที่พร๎อมเป็นมิตร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยได๎
มาตรฐาน มีเครือขํายเชื่อมตํอกัน 
  2.1 การต๎อนรับของเจ๎าของบ๎านหรือของคนในท๎องถิ่นท่ีมีแหลํงทํองเที่ยว เจ๎าบ๎าน 
ต๎องมีทัศนคติที่ดีส าหรับแขก ต๎องแสดงออกถึงความสุภาพ ความเป็นมิตร ความจริงใจ ซื่อสัตย์ พร๎อม
ที่จะคอยชํวยเหลือท าในสิ่งที่สามารถท าให๎นักทํองเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับไปบอกยังบ๎าน
เกิด เมืองนอนวําประเทศไทยมีแตํผู๎คนที่เป็นมิตร 
  2.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวในทุกๆ ที่
หากจะวําไปแล๎วความต๎องการด๎านความปลอดภัยคงเป็นปัจจัยประการแรกกํอนตัดสินใจเลือกแหลํง
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ทํองเที่ยวด๎วยซ้ า แม๎วําแหลํงทํองเที่ยวจะมีความสวยงามชวนให๎อยากไปเที่ยวเยี่ยมชมมากเทําใด แตํ
หากแหลํงทํองเที่ยวนั้นขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ยากที่นักทํองเที่ยวจะตัดสินใจ
เดินทาง ซึ่งภาครัฐบาลตลอดจนเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวจึงต๎องมีมาตรการสร๎างความมั่นใจให๎เกิด
ขึ้นกับนักทํองเที่ยว ท าให๎เขารู๎สึกวําเขาจะได๎รับความสะดวกสบายปลอดภัยไร๎กังวลระหวํางเดินทาง
มาทํองเที่ยวในแหลํงพ้ืนที่ของตน 
  2.3 ผู๎ให๎บริการน าเที่ยว ปัจจัยข๎อนี้ส าคัญมากส าหรับนักทํองเที่ยวที่มีความต๎องการ
ทีจ่ะใช๎บริการจากบริษัทน าเที่ยวเพ่ือลดภาระขั้นตอนของตนเอง ชื่อเสียง การบริการภาพลักษณ์ของ
บริษัทน าเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให๎นักทํองเที่ยวเชื่อมั่นและตัดสินใจบริการจากบริษัทน าเที่ยว 
(ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 
 การวิจัยถึงพฤติกรรมต๎องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค เพ่ือเป็นการค๎นหาลักษณะความ
ต๎องการและการวิจัยพฤติกรรมในการซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภค เพ่ือผลทางการตลาดตํอการสนอง
ผู๎บริโภคให๎เกิดความพึงพอใจและได๎เป็นเปูาหมายของการตลาดและเพ่ือให๎ทราบถึงลักษณะความ
ต๎องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภค สามารถน าค าตอบที่ได๎จะชํวยให๎สามารถจัดกล
ยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู๎บริโภคได๎อยําง
เหมาะสม 
 ค าตอบเพ่ือการค๎นหาพฤติกรรมผู๎บริโภค คือ 6WS, 1H  ประกอบด๎วย Who What Why 
Who When Where และ How เพ่ือค๎นหาค าตอบ 7Os ได๎แกํ Occupants Objects Objective 
Organizations Occasions Outlets และ Operations สามารถสรุป เป็นตารางได๎ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค 
 

ค าถาม (6WS,1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) 

1.ใครอยูํในตลาดเปูาหมาย 
Who is in the target market? 

ลักษณะกลุํมเปูาหมาย (occupants) ทางด๎าน 
1. ประชากรศาสตร์ 2. ภูมิศาสตร์ 3. จิตวิทยา  
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู๎บริโภคซื้ออะไร 
What does the consumer buy? 

สิ่งที่ผู๎บริโภคต๎องการ (ซื้อ) (objects) สิ่งที่ผู๎บริโภค
ต๎องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือต๎องการคุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกตํางที่เหนือ 
กวําคูํแขํงขัน 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 2.1 (ตํอ): การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค 
 

ค าถาม (6WS,1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) 

3. ท าไมผู๎บริโภคจึงซื้อ  
Why does the consumer buy?  
 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (objectives) ผู๎บริโภคซื้อสินค๎า
เพ่ือสนองความต๎องการทางด๎านรํางกายและด๎านจิตวิทยา
ซึ่งต๎องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ 
ปัจจัยภายใน หรือภายนอก ปัจจัยทางด๎านสังคมและ
ทางด๎านวัฒนธรรม ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสํวนในการรํวม  
Who participates in the 
buying?  

บทบาทของกลุํมตํางๆ (organization) ที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด๎วย 1. ผู๎เริ่ม 2. ผู๎มีอิทธิพล 3. ผู๎
ตัดสินใจซื้อ 4. ผู๎ซื้อ 5. ผู๎ใช ๎

5. ผู๎บริโภคซื้อเมื่อใด  
When does the consumer 
buy?  

โอกาสในการซื้อ (occasions) เชํน ชํวงเดือนใดของปี  
หรือ ชํวงฤดูกาลของปี ชํวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลวันส าคัญตํางๆ 

6. ผู๎บริโภคซื้อที่ไหน  
Where does the consumer 
buy? 

ชํองทางหรือแหลํง(outlet) ในการตัดสินใจซื้อเชํน 
ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

7. ผู๎บริโภคซื้ออยํางไร  
How does the consumer buy? 
 

ขั้นตอน (operations)ในการตัดสินใจซื้อประกอบด๎วย 
1. การจดจ าความต๎องการ 2. การค๎นหาข๎อมูล 
3. การวิเคราะห์ทางเลือก 4. การเลือกซื้อและใช๎บริการ 
5. การประเมินหลังใช๎บริการ 

 
ที่มา:  อดุลย์ จาตุรงคกุล.  (2526).  การตลาด.  กรุงเทพฯ: คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
 
 โมเดลพฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให๎
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต๎นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ๎นที่ท าให๎เกิดความต๎องการสิ่ง
กระตุ๎นผํานเข๎ามาในความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลํองด า โดยผู๎ผลิตหรือผู๎ขายไมํ
สามารถคาดคะเนได๎ ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ซื้อจะได๎รับอิทธิพลจากลักษณะตํางๆ ของผู๎ซื้อแล๎วจะมี
การตอบสนองของผู๎ซื้อหรือการตัดสินใจของผู๎ซื้อ ดังภาพตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.2: โมเดลพฤติกรรมผู๎บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล.  (2550).  พฤติกรรมผู้บริโภค  
 (ฉบับปรับปรุงใหม่).  กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
 
 จุดเริ่มต๎นของโมเดลนี้อยูํที่สิ่งกระตุ๎น (Stimulus) ให๎เกิดความต๎องการกํอนแล๎วท าให๎เกิด 
การตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวํา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี 
ดังนี้ 
 สิ่งกระตุ๎น (Stimulus) สิ่งกระตุ๎นอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรํางกาย (Inside Stimulus) และ
สิ่งกระตุ๎นจากภายนอก (Outside Timulus) นักการตลาดจะต๎องสนใจและจัดสิ่ง กระตุ๎นภายนอก 
เพ่ือให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ๎นถือวําเป็นเหตุจูงใจให๎เกิด การซื้อสินค๎า ซึ่งอาจ
ใช๎เหตุจูงใจซื้อด๎านเหตุผล และใช๎เหตุจูงใจให๎ซื้อด๎านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได๎ สิ่งกระตุ๎นภายนอก 
ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ 
 สํวนที่ 1 สิ่งกระตุ๎นทางการตลาด (Marketing Stimulus) สิ่งกระตุ๎นดังกลําวก็คือ 4P นั้นเอง 
  1) สิ่งกระตุ๎นด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) เชํน ออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎สวยเพื่อกระตุ๎น
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ความต๎องการ 
  2) สิ่งกระตุ๎นด๎านราคา (Price) เชํน การก าหนดราคาสินค๎าให๎เหมาะสมกับตัวสินค๎า
โดยพิจารณาลูกค๎าเปูาหมาย 
  3) สิ่งกระตุ๎นด๎านการจัดชํองทางการจ าหนําย (Distribution หรือ Place) เชํน จัด
จ าหนํายผลิตภัณฑ์ให๎ทั่วถึง เพ่ือให๎ความสะดวกแกํผู๎บริโภคถือวําเป็นการกระตุ๎นความต๎องการซื้อ 
  4) สิ่งกระตุ๎นด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) เชํน การโฆษณา สม่ าเสมอ 
การใช๎ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล
ทั่วไปถือวําเป็นสิ่งกระตุ๎นความต๎องการซื้อ 
 สํวนที่ 2 สิ่งกระตุ๎นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ๎นความต๎องการ ผู๎บริโภคอยูํ
ภายนอกองค์การซึ่งบริษัทควบคุมไมํได๎สิ่งกระตุ๎นเหลํานี้ ได๎แกํ 
  1) สิ่งกระตุ๎นทางเศรษฐกิจ (Economic Stimulus) เชํน ภาวะทางเศรษฐกิจ รายได๎
ของผู๎บริโภคมีอิทธิพลตํอความต๎องการของบุคคลไมํเหมือนกัน 
  2) สิ่งกระตุ๎นทางเทคโนโลยี (Technological Stimulus) เชํน ถ๎าเทคโนโลยีใหมํๆ 
จะเป็นที่สนใจของผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก เชํน การฝาก-การถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุ๎นความ
ต๎องการให๎ใช๎บริการของธนาคารมากขึ้น 
  3) สิ่งกระตุ๎นทางกฎหมายและการเมือง เชํน การเพ่ิมหรือลด ภาษี มีอิทธิพลตํอ
ความต๎องการสินค๎าของผู๎บริโภค 
  4) สิ่งกระตุ๎นทางวัฒนธรรม เชํน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในเทศกาลตํางๆ จะ
มีผลกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการซื้อสินค๎าในเทศกาลนั้น กลํองด าหรือความรู๎สึกนึกคิดของผู๎
ซื้อ (Buyer's Black Box) ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ซื้อที่เปรียบเสมือนกลํองด า (Black Box) ซึ่งผู๎ผลิต
หรอืผู๎ขายไมํสามารถทราบได๎ จึงต๎องพยายามค๎นหาความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ซื้อ ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎
ซื้อได๎รับอิทธิพลจากลักษณะของผู๎ซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ ดังนี้ 
   4.1) ลักษณะของผู๎ซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู๎ซื้อมี 
อิทธิพลจากปัจจัยตํางๆ คือ ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม ปัจจัยสังคม ปัจจัยสํวนบุคคล และปัจจัยด๎าน
จิตวิทยา 
    4.1.1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม กํออิทธิพลอยํางกว๎างและลึกซึ้งที่สุด
ตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค 
     4.1.1.1) วัฒนธรรม เป็นตัวก าหนดหลักของความ
ต๎องการ และพฤติกรรมของบุคคล เชํน เด็กๆมีคํานิยม การรับรู๎ ความนิยมชมชอบซึ่งใจเขาได๎มาจาก
ครอบครัวของเขา 
     4.1.1.2) วัฒนธรรมยํอย แตํละวัฒนธรรมประกอบด๎วย 
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วัฒนธรรมที่สามารถระบุได๎เฉพาะเจาะจง และมีการอบรมให๎รู๎จักระเบียบของสังคม ในหมูํมวลสมาชิก
วัฒนธรรมยํอยประกอบด๎วยสัญชาติ ศาสนา กลุํมสีผิวและเขตทางภูมิศาสตร์ 
     4.1.1.3) ชั้นทางสังคม หมายถึง การจัดล าดับชั้นของ
ฐานะชนในชาติโดยที่บุคคลและกลุํมตํางๆ ถูกจัดรวมพวกในแงํของศักดิ์ศรีและชื่อเสียงที่ตํางกัน 
    4.1.2) ปัจจัยทางสังคม นอกเหนือจากปัจจัยทางด๎านวัฒนธรรม 
แล๎วพฤติกรรมผู๎บริโภคได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยตํางๆ ทางสังคม 
     4.1.2.1) ครอบครัว เป็นกลุํมสังคมท่ีใกล๎ชิดตัวบุคคลมาก
ที่สุด วิธีปฏิบัติตํอกันในครอบครัว แตํละครอบครัวจะมีระเบียบปฏิบัติไมํเหมือนกันและพฤติกรรม
เหลํานี้จะมีอิทธิพลตํอทัศนคติการรับรู๎ การเลือกสํงที่จะตอบสนองความต๎องการแตกตํางกัน 
     4.1.2.2) กลุํมอ๎างอิง จะมีการท าตามอยํางบุคคลอ่ืนที่
นิยม ชมชอบ ดังนั้นการใช๎บุคคลบางกลุํมเป็นผู๎เสนอขายสินค๎าในโฆษณาจึงเป็นการใช๎ประโยชน์จาก
กลุํมอ๎างอิงนั้นเอง 
    4.1.3) ปัจจัยสํวนบุคคล บุคคลที่มีความแตกตํางในเรื่องเพศอายุ 
รายได๎สถานภาพของครอบครัวและอาชีพจะมีความต๎องการความคิดเห็นตํางๆ แตกตํางไปตามปัจจัย
เหลํานี้ ดังนั้นจึงต๎องศึกษาพ้ืนฐานเฉพาะของบุคคล เชํน ผู๎มีอายุแตกตํางกันไมํต๎องการเปูาหมายใน
ชีวิตเหมือนกัน 
    4.1.4) ปัจจัยด๎านจิตวิทยา การเลือกซ้ือสินค๎าของบุคคลได๎รับ 
อิทธิพลจาก ปัจจัยทางจิตวิทยา คือการจูงใจ การรับรู๎ การเรียนรู๎ ความเชื่อและทัศนคติ 
     4.1.4.1) ความต๎องการและแรงจูงใจ ผู๎บริโภคจะเกิด 
ความต๎องการเป็นแรงจูงใจให๎กระท าการซื้อไปบ าบัดความต๎องการ 
     4.1.4.2) การรับรู๎ การรับรู๎แตํละคนมีระดับความเร็ว-ช๎า 
แตกตํางกันการเสนอข๎อมูล เพ่ือสร๎างแรงกระตุ๎นให๎เกิดการซื้อจึงต๎องศึกษาลักษณะการรับรู๎ของ
กลุํมเปูาหมาย 
     4.1.4.3) ทัศนคติ เป็นความรู๎สึกของบุคคลตํอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ 
     4.1.4.4) การเรียนรู๎ นักจิตวิทยากลําวถึงพฤติกรรมของ
คนเราเปลี่ยนแปลงได๎จากการเรียนรู๎ในเรื่องตํางๆ ด๎วยการกระท าซ้ าๆ เพื่อให๎ได๎ผลตอบสนองที่พอใจ 
 
     4.1.4.5) ความคิดเกี่ยวกับตน แตํละคนจะมีความคิด
เกี่ยวกับตนเองในลักษณะตํางๆ และมีพฤติกรรมไปตามความคิดนั้น เชํน คิดวําสุขภาพตนเองแข็งแรง 
จะไมํสนใจอาหารเสริม 
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   4.2) ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ (Buyer Decision Process) 
เป็นพฤติกรรมการตอบสนองความต๎องการ กลําวโดยทั่วไปการตัดสินใจของผู๎บริโภคมีขั้นตอนดังนี้ 
    4.2.1) การรับรู๎ การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความต๎องการ 
(need recognition) การตระหนักถึงความต๎องการ ซึ่งผู๎ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต๎องการเป็น
การรับรู๎ระหวํางสภาพที่ปรารถนาในสิ่งตํางๆ กับสถานการณ์ท่ีแท๎จริง 
    4.2.2) การเสาะแสวงหาขําวสาร การค๎นหาข๎อมูล (search for 
information) เป็นการเสาะแสวงหาขําวสารที่ตนเก็บรักษาไว๎ในความทรงจ าหรือหาขําวสารที่
เกี่ยวข๎องกับการตัดสิน ใจจากสิ่งแวดล๎อม 
    4.2.3) การประเมินคําทางเลือกกํอนการซื้อ (pre-purchase 
alternative evaluation) เป็นการประเมินทางเลือกในแงํของผลประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับและท า
ให๎การเลือกได๎ทางเลือกท่ีตนชอบ 
    4.2.4) การตัดสินใจซื้อ (purchase) เป็นการได๎ตัวแกํปัญหาหรือ
สินค๎าท่ีเรานิยมชมชอบหรือสิ่งที่ทดแทนที่เรายอมรับได๎ 
    4.2.5) การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ (post-purchase 
alternative evaluation) เป็นการประเมินระดับการอุปโภควํามีความพอใจแคํไหนการตอบสนอง
ของผู๎ซื้อ (buyer's response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อผู๎บริโภคจะมีการตัดสินใจใน
ประเด็นตํางๆ ดังนี้ 1) การเลือกผลิตภัณฑ์ 2) การเลือกตราสินค๎า 3) การเลือกผู๎ขาย 4) เวลาในการ
ซ้ือ และ 5) ปริมาณในการซื้อ 
 สรุป ผู๎วิจัยได๎ศึกษางานวิจัยรูปแบบการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทํองเที่ยวชาวไทย
ในประเทศไทยของ ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวมํวง (2558) เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทาง 
พบวํา นักทํองเที่ยวที่เป็นวัยรุํนมีพฤติกรรมกํอนการทํองเที่ยว คือ มีการหาข๎อมูลกํอนเดินทาง โดย
การค๎นหาข๎อมูลการทํองเที่ยวจากอินเทอร์เน็ต และนิตยสารการทํองเที่ยวกํอนมาทํองเที่ยว เมื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยจิตวิทยา พบวํา นักทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ัวไปให๎ความส าคัญด๎านทัศนคติมาเป็นอันดับ
หนึ่ง รองลงมา คือ การรับรู๎ในขณะที่นักทํองเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัยให๎ความส าคัญด๎านการรับรู๎ 
รองลงมาคือ แรงจูงใจ เมื่อพิจารณาด๎านสํวนประสมการตลาด พบวํา นักทํองเที่ยวเชิงนิเวศท้ัง 2 
ประเภท ให๎ความส าคัญกับการสื่อสารทางการตลาด รองลงมา คือ การบริการและสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กาญจนา ทองทั่ว, สีหา มงคลแก๎ว, วิจัย กอมณี และราชันย์ ไชยโอชะ (2545) ได๎ท าการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านวังอ๎อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องในจังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาและการด าเนินกิจกรรม พบวํา ศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศจุด
หลัก คือ ปุาชุมชนดงใหญํบ๎านวังอ๎อ ซึ่งมีลักษณะอุดมสมบูรณ์จากการรํวมกันดูแลของชุมชน มี
ศักยภาพระดับปานกลาง แตํมีจุดเดํนอยูํที่ประวัติความเป็นมาจากปุาที่ถูกท าลายแล๎วกลับมาฟ้ืนคืน
สภาพที่อุดมสมบูรณ์จากความเข๎มแข็งของชาวบ๎านที่ชํวยกันดูแลรักษา และส านึกของความเป็น
เจ๎าของทรัพยากรรํวมกัน รูปแบบและแนวทาง การทํองเที่ยวจะให๎ความส าคัญกับการให๎ความรู๎ 
ความเข๎าใจ การสร๎างจิตส านึกของชุมชนและนักทํองเที่ยว โดยใช๎การบรรยายโดยชุมชน เยาวชน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตลอดเส๎นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ มี 2 รูปแบบ คือ 1) แบบเช๎ามาเย็นกลับ 
และ 2) แบบพักค๎างแรม มี 7 ฐานความรู๎ คือ ฐานอนุรักษ์ไกํปุา ฐานสมุนไพร ฐานท าลายฐานนุรักษ์ 
ฐานเถาวัลย์ ฐานล าเซบาย หลังจากทดลองเปิดการทํองเที่ยว พบวํา มีนักทํองเที่ยวที่เป็นทั้งองค์กร 
ชุมชน ชาวบ๎าน ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล๎เคียงได๎มาทอํงเที่ยว ศึกษาดูงานมากถึง 29 
คณะ ในระยะเวลา 4 เดือน รายได๎ที่เกิดข้ึนสํวนใหญํเป็นรายไดท๎างอ๎อม ซึ่งได๎มาจากการซื้อสินคํา
มากกวําอัตราคําบริการ ความภาคภูมิใจสูงสุดของชุมชนวังอ๎อในการเปิดการทํองเที่ยวคือ การได๎รับ
การยอมรับ ยกยํอง ชื่นชมจากชาวบ๎าน องค์กรหนํวยงาน 
 ปรีชญาณ์ นักฟูอน (2547) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสุรินทร์และอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะอํางทอง การศึกษาพบวํา 
อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสุรินทร์นั้นอุทยานฯ มีบทบาทในการควบคุมดูแลนักทํองเที่ยวในทุกๆ ด๎าน 
ในขณะที่การทํองเที่ยวในอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะอํางทองนั้น ผู๎ประกอบการเอกชนจะเป็นผู๎ที่มี
บทบาทส าคัญในการควบคุมดูแลการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ อุทยานฯ มีบทบาทในด๎านการอ านวยความ
สะดวกและดูแลพื้นที่มากกวํา อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสุรินทร์ และอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะอํางทองมี
แนวทางจัดการด๎านพื้นที่ ด๎านกิจกรรม และการเรียนรู๎ยกเว๎นเรื่องการก าหนดขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ ซึ่งอุทยานแหํงชาติทั้ง 2 แหํง ยังไมํมีแนวทางท่ีจัดเจน พบวํา อุทยานแหํงชาติหมูํ
เกาะสุรินทร์ และหมูํเกาะอํางทองสามารถดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศได๎อยําง
สมบูรณ์ และนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีความพึงพอใจในด๎านตํางๆ จากการทํองเที่ยว และเห็นวําจาก
กิจกรรมที่ท าในอุทยานแหํงชาติสามารถท าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แตํอยํางไรก็ตามอุทยานแหํงชาติทั้ง 2 แหํง ยังไมํมีการให๎ความส าคัญกับการ
จัดการด๎านการมีสํวนรํวมและยังเปิดโอกาสให๎ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมเพียงบางสํวนเทํานั้น 
ชุมชนท๎องถิ่นจึงไมสํามารถได๎รับประโยชน์ที่ชัดเจนจากการทํองเที่ยวในพื้นที่ได๎ 
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 วรพล สุทธิวาทนฤพุฒิ, ภาคภูมิ สิงหสานิตย์ และ บุญญรัตน์ อยูํสุข (2548) ได๎ท าการวิจัย
เรื่องการจัดการการทํองเทีย่วเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ จากการศึกษาพบวํา 
อุทยานแหํงชาติเขาใหญํมีบทบาทในการควบคุมดูแลนักทํองเที่ยวในทุกๆ ด๎าน ในขณะที่การ
ทํองเที่ยวในอุทยานฯ ผู๎ประกอบการเอกชนมีบทบาทในกาควบคุมดูแลการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ แตํการ
ปลูกจิตส านึกในด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติให๎แกํนักทํองเที่ยวโดยผู๎ประกอบการยังมีน๎อย 
สํวนใหญํจะข้ึนอยูํกับทัศนคติสํวนตัวของนักทํองเที่ยวแตํละคนเป็นส าคัญ อุทยานฯ มีบทบาทในด๎าน
การอ านวยความสะดวกและดูแลพื้นที่มากกวํา อุทยานแหํงชาติเขาใหญํมีแนวทางการจัดการด๎าน
พ้ืนที ่ด๎านกิจกรรม และการเรียนรู๎ แตํยังประสบปัญหาในเรื่องของการก าหนดขีดความสามารถใน
การรองรับนักทํองเที่ยวของพ้ืนที่ ซึ่งยังไมํมีแนวทางที่ชัดเจน และจากการศึกษาพบอีกวํา อุทยาน
แหํงชาติเขาใหญํสามารถดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและระบบนิเวศได๎ดี นักทํองเที่ยวสํวนใหญํมี
ความพึงพอใจในการท างานด๎านตํางๆ จากการทํองเที่ยว และเห็นวํากิจกรรมตํางๆ ที่ท าให๎อุทยานฯ 
สามารถท าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางไรก็ตาม
ทางอุทยานฯ ยังให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวม และเปิดโอกาสให๎ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวม
เพียงบางระดับเทํานั้น ชุมชนท๎องถิ่นจึงไมํสามารถได๎รับประโยชน์ชัดเจนจากการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ 
  
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือจัดตั้งโครงการธุรกิจโรงแรม 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยโดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) กับกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นแหล่งข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริหารธุรกิจโฮมสเตย์ และทัวร์จักยาน จ านวน 5 
คน ประกอบด้วย 
  1) ประหยัด นุชนาคา (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 พฤษภาคม 2561) ผู้บริหาร   
โฮมสเตย์ บ้านแม่ริมน้ า บางกระเจ้า 
  2) นฤมล พุทธวงศ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 พฤษภาคม 2561) ผู้บริหาร 
โฮมสเตย์ พบรัก ณ บางน้ าผึ้ง 
  3) สิทธิพงษ์ ภู่ธาวร (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 พฤษภาคม 2561) ผู้บริหาร     
โฮมสเตย์ บ้านพักกลางสวน บางกอบัว 
  4) คิว ตรีปรัชญา (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 พฤษภาคม 2561) ผู้บริหารทัวร์  
จักรยาน Let’s go Biking 
  5) โชติวาภา โชคอุดมชัย (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 พฤษภาคม 2561) ตัวแทนฝ่าย
บริหารทัวร์จักรยาน Grasshopper Adventures 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่บางกะเจ้า 
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
  1) นาย A อายุ 25 ปี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) อาชีพพนักงาน
บริษัท 
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  2) นาย B อายุ 27 ปี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) อาชีพพนักงาน
บริษัท 
  3) นาย C อายุ 35 ปี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) อาชีพพนักงาน
บริษัท 
  4) นาง D อายุ 27 ปี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) อาชีพพนักงาน
บริษัท 
  5) นาง E อายุ 42 ปี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) อาชีพพนักงาน
บริษัท 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ชนิด โดยผูว้ิจัยแนบค าถามใน
ภาคผนวก 
 3.2.1 ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ 
 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ จะสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยการสนทนาสองต่อสอง พร้อมทั้ง
จดบันทึกไปพร้อมๆ กัน 
 3.2.2 ส าหรับการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจนักท่องเที่ยว จะสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยการสนทนาสองต่อ
สอง พร้อมทั้งจดบันทึกไปพร้อมๆ กัน 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจในองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 
จังหวัดสมุทรปราการ กระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ทางผู้วิจัยจะด าเนินการบันทึกข้อมูล โดย
วิธีการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสียงของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการขอ
อนุญาตจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนท าการบันทึกเสียงหากได้รับอนุญาต เพื่อ
น ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนกลับในภายหลังได้ 
 3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูล
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ โดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต และกระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็น
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แนวทางในการออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งเพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการ
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลในการวิจัยในส่วนต่อไป 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interviews) นั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviews) นั้น มาใช้
ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยด าเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยกระบวนการและวิธีการ
วิเคราะห์ อันจะด าเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในข้อมูลที่
ได้รับจากการสัมภาษณ์ท้ังหมด จากนั้นจึงน าประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยก
ออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ 
โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตาม
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 นอกจากนี้ ในระหว่างการด าเนินกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการ
สอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละช่วงหรือในแต่ละขั้นตอนควบคู่ไปกับการด าเนินกระบวนการวิจัย โดยการใช้
กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviews) มา
ประกอบการพิจารณาจากเอกสารที่ท าการศึกษา เพ่ือให้เกิดความแกร่งและแม่นตรง (Rigor) ของ
ข้อมูลที่ได้รับมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วย
เพ่ือแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ และสามารถน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะในการศึกษากลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือจัดตั้งโครงการธุรกิจโรงแรมใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการเก็บข้อมูลงานวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
2) เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
กะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพ่ือจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการซึ่งผู้ให้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูล 
โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเชิงคุณภาพ 
 ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการทอ่งเที่ยวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 แบ่งการรายงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบการ และ 2) นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ  
ต่อจากนั้นจะสรุปประเด็นความเหมือนและความแตกต่าง 
  4.1.1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
   1) ด้านผู้ประกอบการ 
   จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 5 ท่าน มีผู้ใช้สื่อดั้งเดิม 2 ท่าน และผู้ใช้สื่อ
ใหม่ในการประชาสัมพันธ์ 5 ท่าน 
   สื่อดั้งเดิมและสื่อบุคคล จากข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการ ส่วนมากแล้วการใช้
สื่อดัง้เดิมคือการใช้โบรชัวร์ และการบอกต่อ 
   ก. การใช้โบรชัวร ์
   ใช้โบรชัวร์แนะน าสถานที่พักผ่านร้านอาหาร จุดส าคัญต่างๆ เพื่อไม่เป็นการ
คุกคามมากกว่าการแจกโบชัวร์โดยตรง 
   “มีการเสนอขายตรงแก่นักท่องเที่ยวแต่ไม่ประสบความส าเร็จเพราะดูเหมือน
เป็นการคุกคามนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงใช้โบรชัวร์ของโรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น”  
(คิว ตรีปรัชญา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2561) 
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   ข. การบอกต่อ 
   สร้างการบริการให้ดีเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนกับญาติพ่ีน้อง ด้วยการ
บริการ บรรยากาศ จึงมีการบอกต่อๆ กันไปท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากข้ึน 
   “เน้นการบอกต่อกันมากกว่า เริ่มจากเป็นที่พักผ่อนให้กับเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง 
ด้วยบรรยากาศที่สงบริมน้ า จึงมีการบอกต่อๆ กันไปท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากข้ึน” 
(ประหยัด นุชนาคา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 2561) 
   สื่อใหม่ มีการใช้เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต และอีเมล เพ่ือเป็นช่องทางที่สะดวก
ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ 
   ก. เฟซบุ๊ก 
   เพ่ือการประชาสัมพันธ์สถานที่ รูปแบบห้องพัก ร้านอาหาร ราคาค่าใช้จ่าย         
โปรโมชัน เส้นทางการเดินทาง การบริการต่างๆ กิจกรรม อัปเดตข่าวสาร เป็นช่องทางการสื่อสารที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย ประหยัด ได้รับความนิยม สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลและ
สามารถแจ้งข้อมูลการท่องเที่ยวหรือลายละเอียดได้โดยตรง 
   “ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ของทางร้านเอง ก็จะมีเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ สถานที่ รูปแบบห้องพัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ วิวของธรรมชาติริมน้ า ราคาค่าใช้จ่าย 
โปรโมชัน เส้นทางการเดินทาง การบริการต่างๆ กิจกรรม อัปเดตข่าวสาร และเป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ส าคัญ” (นฤมล พุทธวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
   “มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กซ่ึงจะเป็นเพื่อนๆ ท าให้ เนื่องจากไม่ได้ท า
เป็นธุรกิจแบบเต็มตัว แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อนๆ จึงบอกให้สร้างการติดต่อสื่อสารขึ้น [เฟ
ซบุ๊ก] ซึ่งก็ได้ผลไปในทางที่ดี มีนักท่องเที่ยวได้ข้อมูลสถานที่ ค่าใช้จ่าย ผ่านการสื่อสารที่สร้างข้ึน” 
(ประหยัด นุชนาคา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 2561) 
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ภาพที่ 4.1: เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของโฮมสเตย์ พบรัก ณ บางน้ าผึ้ง 
 

 
ที่มา:  พบรัก ณ บางน้้าผึ้ง ร้านน่านั่งที่จะชวนคุณวางเรื่องยุ่งๆ แล้วไปตกหลุมรักสมุทรปราการ.    
 (2559).  สืบค้นจาก https://www.chillpainai.com/scoop/6645/. 

 
ภาพที่ 4.2: เฟซบุ๊กเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของโฮมสเตย์ พบรัก ณ บางน้ าผึ้ง 

 

 
ที่มา:  หน้าหลักเฟซบุ๊กพบรัก ณ บางน้้าผึ้ง.  (2559).  สืบค้นจาก  
 https://www.facebook.com/pobrakbangnampueng/. 
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ภาพที่ 4.3: ตัวอย่างเฟซบุ๊กเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของโฮมสเตย์ บ้านแม่ริมน้ า 
 

 
ที่มา:  หน้าหลักเฟซบุ๊ก Banmaerimnam Bangkrachao.  (2559). สืบค้นจาก  
 https://www.facebook.com/Banmaerimnam.Bangkracho/. 
 
   ข.เว็บไซต์ 
   ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สถานที่ตั้ง 
รูปแบบกิจกรรม แผนที่การเดินทาง โปรโมชัน เป็นช่องทางการติดต่อสอบถาม เป็นช่องทางที่ได้รับ
ความนิยมในการค้นหาข้อมูล สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
   “การท าเว็บไซต์โดยจะเน้นให้ลูกค้าค้นหาแล้วเจอข้อมูลเลย ทางทัวร์ของเราได้
มีการพฒันาการสื่อสารให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย ความนิยม เพื่อ
เป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การจัดทัวร์ เส้นทางการทัวร์ รูปแบบกิจกรรม และการรวบรวม
รูปภาพการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการดึงดูดความน่าสนใจในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว”  
(คิว ตรีปรัชญา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2561) 
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ภาพที่ 4.4: ตัวอย่างเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของทัวร์จักรยาน Let’s go Biking Thailand 
 

 
ที่มา:  เว็บไซต์ของ let’s go Biking Thailand.  (2557). สืบค้นจาก 
 https://www.letsgobikingthailand.com. 
 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการมีการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น สื่อออนไลน์ เพ่ือจะให้คน
ทั่วไปหรือคนต่างชาติ ศึกษาข้อมูลก่อนมาใช้บริการ เป็นการสร้างข้อมูลของธุรกิจและสถานที่
ท่องเที่ยวในบางกะเจ้า ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการหรือกิจกรรมได้ตรงตามลักษณะ
ความชื่นชอบของตัวเอง 
   2) ด้านนักท่องเที่ยว 
   จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 5 ท่าน มีผู้ใช้สื่อดั้งเดิม 5 ท่าน และผู้ใช้สื่อใหม่
ในการประชาสัมพันธ์ 4 ท่าน 
   สื่อดั้งเดิม นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบางกะเจ้าผ่านสื่อดั้งเดิมคือ โทรทัศน์ 
การบอกต่อจากเพ่ือน 
   ก.สื่อโทรทัศน์ 
   นักท่องเที่ยวได้รับชมรายการท่องเที่ยวผ่านรายการโทรทัศน์ เช่น รายการ 
Navigator ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 พ.ศ. 2561 และรายการเปิดต านาน ทางช่อง PPTV 36 ท าให้
เห็นรายละเอียด บรรยากาศ ข้อมูลการท่องเที่ยว ท าให้สร้างแรงดึงดูดในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายด้วย รายการโทรทัศน์ 
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ช่วงเวลา ช่องของสถานีโทรทัศน์ 
   “ทราบจากรายการโทรทัศน์ และเห็นว่าน่าสนใจเลยมาเลยท่องเที่ยว ได้ดู
รายการ รายการ Navigator ทางช่อง 3 บวกกับการพูดถึงของเพ่ือนๆ จึงเริ่มให้ความสนใจในบางกะ
เจ้า” (นาย A, อายุ 25 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
   “เคยเห็นผ่านทางโทรทัศน์ เพ่ือนบ้านชวน ได้รับชมรายการเปิดต านาน ทาง
ช่อง PPTV 36 ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน ความร่มรื่นของบางกะเจ้า อีกทั้งเพ่ือนก็ได้บอกว่าบางกะเจ้านั้น
น่าสนใจและไม่ไกลจากกรุงเทพ” (นาย B, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 
กรกฎาคม 2561) 
   ข. การบอกต่อจากเพ่ือนและน าไปสู่การค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง 
   นักท่องเที่ยวได้รับการบอกต่อจากเพ่ือน คนรู้จัก สร้างความน่าเชื่อถือของตัว
ข่าวสาร น าไปสู่การหาข้อมูลด้วยตัวเองตามช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเพ่ือเพ่ิมข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ และเป็นช่องทางการติดต่อในการสอบถามลายละเอียดการใช้บริการ 
   “มีเพ่ือนแนะน ามา เลยหาข้อมูลมาท่องเที่ยว ได้ยินเพ่ือนๆ พูดถึงบางกะเจ้า 
เลยหาข้อมูลการท่องเที่ยวจาก Google มีคอลัมน์ หรือการรีวิวต่างๆ จาก Blog พันทิป หรือ เว็บไซต์
การท่องเที่ยวมากมาย พบว่าบางกะเจ้านั้นมีที่พักให้เลือกมากมายจากการรีวิวของคนที่ไปเที่ยว
มาแล้ว อีกทั้งยังพบสถานที่เที่ยวเช่น วัดบางน้ าผึ้งนอก ตลาดบางน้ าผึ้ง สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” (นาย C, อายุ 35 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 
2561) 
   “มีคนแนะน าว่าที่บางกะเจ้าสงบ เป็นธรรมชาติเลยหาข้อมูลเพ่ิมเติม ทราบจาก
เพ่ือนๆ ว่าบางกะเจ้านั้นมีแต่ป่า สงบ ให้ปั่นจักรยานได้ จึงสนใจไปท่องเที่ยวเพราะอยากพักผ่อนจึง
หาข้อมูลเบื้องต้นผ่าน Google มีข้อมูล รูปภาพ การรีวิว การแนะน าของกูรูต่างๆ จึงสามารถเพ่ิมการ
ตัดสินในการมาที่นี้” (นาง D, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 
2561) 
   “ทราบข้อมูลจากเพ่ือน ซึ่งมีเพ่ือนอยู่ใกล้กับบางกะเจ้าแนะน าให้มาท่องเที่ยว 
เพ่ือนแนะน าชวนให้มาท่องเที่ยว จึงตัดสินใจโดยการบอกของเพ่ือน ซึ่งก็ให้เพ่ือนนั้นเป็นผู้น าทางใน
การเที่ยวในครั้งนี้” (นาง E, อายุ 42 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
   สื่อใหม่ นักท่องเที่ยวมีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการท่องเที่ยว จากเว็บไซต์ เฟ
ซบุ๊ก นักท่องเที่ยวหาข้อมูลการการท่องเที่ยวการเข้าพัก การท ากิจกรรม เส้นทางผ่านสื่อดังนี้ 
   ก. เฟซบุ๊ก 
   ช่องทางการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางที่เอาไว้แจ้งข้อมูลของการ
ท่องเที่ยว ภาพสถานที่ บรรยากาศ การรีวิวของผู้ที่เคยไป สามารถติดต่อสอบถามโดยผ่านช่องทางนี้ 
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ได้รับโปรโมชั่นจากการติดต่อใช้บริการผ่านเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
   “หาข้อมูลการท่องเที่ยว เส้นทาง ที่พัก ผ่านเฟซบุ๊ก มีข้อมูลของการท่องเที่ยว
ในบางกะเจ้าในเบื้องต้นจึงจะหาที่พักค้างคืนเลยเลือก โฮมสเตย์ พบรัก ณ บางน้ าผึ้ง ผ่านเฟซบุ๊ก
[www.facebook.com/pobrakbangnampueng/] ดูจากภาพสถานที่ บรรยากาศการรีวิวของผู้ที่
เคยไป พบว่าบรรยากาศน่าสนใจ มีร้านอาหาร จึงเลือกเป็นที่นี้” (นาย A, อายุ 25 ป,ี พนักงานบริษัท, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
   “เข้าเฟซบุ๊ก ดูการรีวิว สถานที่พัก กิจกรรม ราคาเบื้องต้น หาที่พักผ่านเว็บไซต์
ต้องการแบบริมน้ าได้บรรยากาศ โดยให้ความสนใจแก่โฮมสเตย์ บ้านแม่ริมน้ า ได้ดูบรรยากาศจากรูป
ถ่ายผ่านเฟซบุ๊ก [www.facebook.com/Banmaerimnam.Bangkracho/] ติดต่อสอบถามโดยผ่าน
ช่องทางนี้ ได้รับโปรโมชั่นจากการเข้าพักผ่านเฟซบุ๊กจากข้อมูลของที่พักท่ีแจ้งข้อมูลข่าวสาร” (นาย 
B, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
   ข. เว็บไซต์ 
   นักท่องเที่ยวหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือทราบถึงรายละเอียดการ
ท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรม ที่พักต่างๆ การรีวิวที่มีการน าเสนอผ่านเว็บไซต์มากมาย เป็นช่องทางที่
ได้รับความนิยมในการค้นหาข้อมูลและการแนะน าข้อมูลต่อไป 
   “หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ [www.letsgobikingthailand.com] โดยจาก
การบอกต่อของเพ่ือนเพ่ือได้ รายละเอียดการท่องเที่ยว” สนใจที่จะปั่นจักรยานกับเพ่ือนๆ เลยได้หา
ทัวร์ที่รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี ประกอบกับแผนการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมในพ้ืนที่พร้อมที่พัก เพ่ือวางแผน
ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ (นาย C, อายุ 35 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 
2561) 
   “มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว รีวิว ที่พัก กิจกรรม เลยมีข้อมูลการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวต้องการที่จะมาเที่ยวที่บางกะเจ้าในวันหยุด เลยสนใจกิจกรรมต่างในบางกะเจ้า 
ไปจนถึงท่ีพัก ที่ท่องเที่ยว เส้นทาง กิจกรรม เลยหาจาก Google และได้พบข้อมูลรีวิวแนะน าจาก
เว็บไซต์ เพื่อดูสภาพที่พักพบว่าบรรยากาศดีติดแม่น้ า ห้องพักสะดวกสบายตามสไตล์โฮมสเตย์” (นาง 
D, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
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ตารางที่ 4.1: ตารางด้านการใช้สื่อของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 
 

ประเภทสื่อ ข้อเหมือนระหว่างผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยวเรื่องการสื่อสาร 

ข้อแตกต่างระหว่าง
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

เรื่องการสื่อสาร 

สื่อดั้งเดิม พบว่าการใช้มาใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวนั้นเกิดจาก 
1. การบอกต่อ  
2. การสื่อสารผ่านโทรทัศน์  

ไม่มี 

สื่อใหม่  ผู้ประกอบการได้ปรับตัวเกี่ยวกับ
การสื่อสารโดยใช้การสื่อสารผ่าน 
1. เว็บไซต์  
2. เฟซบุ๊ก  

1. ผู้ประกอบการเลือกใช้สื่อใหม่
บางสื่อ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
เพราะสื่อใหม่บางสื่อไม่กระจาย
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้ประกอบการยังน าเสนอ
ข้อมูลการให้บริการยังไม่ครบถ้วน  
3. ผู้ประกอบการยังขาดการจัด
ระเบียบหรือหมวดหมู่ต่างๆของ
การให้บริการ  

 
 สรุป การใช้สื่อของผู้ประกอบการยังคงใช้สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ แต่ยังไม่ได้ท าการตลาดอย่าง
จริงจัง ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่เสนอผ่านสื่อยังคงเป็นข้อมูลเก่าๆ ไม่มีการอัพเดต
เท่าท่ีควรซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลแฟนเพจหรือเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางการเดินทาง 
สถานที่ท ากิจกรรม โปรโมชันและคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆ อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกยังไม่ครบถ้วนซึ่งสุดท้ายก็ท าให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด ดังนั้นควร
พัฒนาด้านการใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการใช้สื่อเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
อีกท้ังด้านข้อมูลของการท่องเที่ยวต้องน าเสนอใช้ชัดเจน น าเสนอเอกลักษณ์สิ่งที่น่าสนใจ บริการขั้น
พ้ืนฐาน ราคา โปรโมชันของการใช้บริการให้ชัดเจน 
 นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในบางกะเจ้า ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่การสื่อสาร สิ่ง
อ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานยังขาดการจัดการ เช่น เส้นทางการเดินทาง ห้องน้ า สถานที่ท า
กิจกรรม ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ยังขาดการจัดการ ท าให้นักท่องเที่ยวหน้าใหม่ๆ หรือการใช้
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บริการที่บ่อยครั้งนั้นไม่เกิดข้ึน ดังนั้นการเผยแพร่การสื่อสารจะช่วยสร้างโอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ครอบคลุม นักท่องเที่ยวต้องการความชัดเจนของข้อมูล การรีวิวของผู้ใช้บริการจะสามารถสร้างความ
น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 2  การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 แบ่งการรายงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบการ และ 2) นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
  4.1.2 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   1) ด้านผู้ประกอบการ 
    1.1) วัตถุประสงค์การก่อตั้งธุรกิจเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ 
     1.1.1) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติในสังคมเมือง 
     บางกะเจ้าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน เช่น 
เส้นทางให้ปั่นจักรยาน มีที่พัก ร้านอาหาร วิถีชุมชน 
     “บางกะเจ้าเริ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีตลาดน้ า เริ่มมี
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวหาธรรมชาติเข้ามามากขึ้น แถมยังใกล้กับสังคมเมืองซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็
ต้องการแสวงหาธรรมชาติเพ่ือการพักผ่อน เดินทางสะดวก มีเส้นทางให้ปั่นจักรยาน มีที่พัก 
ร้านอาหาร วิถีชุมชน ค่าใช้จ่ายถือว่าสูงน่าจะเหมาะสมกับสังคมเมืองหรือคนในตัวเมืองที่จะไปเที่ยว
ได้ จึงได้น าพ้ืนที่ดั้งเดิมของที่บ้าน พัฒนาพื้นที่ให้เป็นโฮมสเตย์ชื่อว่า พบรัก ณ บางน้ าผึ้ง ให้
บรรยากาศบ้านสมัยเก่าท่ีจะติดแม่น้ าอยากให้ความรู้สึกสมัยรุ่นคุณปู่ คุณย่า ที่ประเทศไทยยังเดินทาง
ด้วยเรือ” (นฤมล พุทธวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
     1.1.2) เป็นที่พักผ่อน 
     บางกะเจ้านั้นเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวก็คือสวนผลไม้ซึ่งจะ
เป็นสวนผลมีการบอกต่อกันปากต่อปากจึงท าให้มีคนอยากเข้ามาพักผ่อนมากขึ้น 
     “เริ่มต้นที่จัดท าข้ึนมาก็เพ่ือเป็นที่พักผ่อนของญาติพ่ีน้อง แล้วมี
การบอกต่อกันปากต่อปากจึงท าให้มีคนอยากเข้ามาพักมากขึ้นอีกทั้งบางกะเจ้าเองก าลังเป็นที่นิยม
ของคนในเมืองกรุงเทพที่อยากจะพักผ่อนในสถานที่เป็นธรรมชาติซึ่งบางกะเจ้าก็ใกล้กับตัวกรุงเทพ
มากแต่ระบบนิเวศนั้นแตกต่างกันมาก โดยบางกะเจ้านั้นเป็นพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่สีเขียวก็คือสวนผลไม้
ซึ่งจะเป็นสวนผลไม้ท่ีดี ได้เครื่องหมาย GI ส าหรับผลไม้ท้องถิ่น เป็นพื้นที่ 3 น้ า น้ าจืด น้ าเค็ม น้ า
กร่อยพ้ืนที่สีเขียว ณ ที่นี้หมายถึงป่าไม้ที่มีคุณค่า ผลไม้เฉพาะถิ่นเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยังอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ รวมถึงระบบนิเวศที่ก าลังจะกลับคืนมา” (ประหยัด นุชนาคา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 
สิงหาคม 2561) 
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     1.1.3) เป็นสถานที่ท่ีเหมาะกับการมาท ากิจกรรม เช่น ปั่น
จักรยานและพักผ่อนตามโฮมสเตย์ เพราะมีเส้นทางในการท ากิจกรรม สถานที่ สิ่งแวดล้อมที่ยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ 
     บางกะเจ้าถูกก าหนดไว้ว่ามีสิ่งปลูกสร้างได้ไม่เกิน 20% เหมาะ
แก่การมาท่องเที่ยว มีเส้นทางการปั่นจักรยานและก าลังได้รับความนิยม มีที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลาด วัด และยังคงวิถีชีวิตแบบชาวบ้านๆ 
     “บางกะเจ้าเป็นพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่ามีสิ่งปลูกสร้างได้ไม่
เกิน 20% เหมาะแก่การมาท่องเที่ยว แต่ไม่เหมาะแก่การมาพักอยู่อาศัย สร้างตึกแบบถาวรจุดที่
แตกต่างคือการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งตัวเจ้าของธุรกิจเป็นคนบางกะเจ้าอยู่แล้ว ช านาญเส้นทางในบาง
กะเจ้าอยู่แล้วและมีเพ่ือนเป็นชาวต่างชาติที่ชอบการปั่นจักรยาน เลยจัดท าเป็นทัวร์จักรยานเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวในบางกะเจ้าซึ่งมองว่าบางกะเจ้ามีเส้นทางการปั่นจักรยานและก าลัง
ได้รับความนิยม มีที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลาด วัด และยังคงวิถีชีวิตแบบชาวบ้านๆ 
ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากต่างชาติและคนไทยที่อยากพักผ่อน และปั่นจักยานในบางกะเจ้า” (คิว  
ตรีปรัชญา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2561) 
    1.2) กลุ่มเป้าหมายและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
     1.2.1) นักท่องเที่ยวที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ 
     นักท่องเที่ยวต้องการแสวงหาธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดม
สมบูรณ์ และบางกะเจ้าก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น มาปั่นจักรยาน พายเรือ และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้นทุนไม่สูง 
     “กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนต้องการ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท่องเที่ยวจะมีทั้งไทยและต่างชาติแต่ในช่วงที่เปิดกิจการช่วงแรกๆ จะเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ แต่เมื่อสองปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง เริ่มมีบริษัทที่เป็นทัวร์
ข้างนอกเข้ามาในพ้ืนที่บางกะเจ้าเยอะมาก เริ่มพานักท่องเที่ยวต่างชาติมาปั่นจักรยานค่อนข้างเยอะ 
ชาวต่างชาติเริ่มให้ความส าคัญในพ้ืนที่บางกะเจ้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการแสวงหาธรรมชาติที่
ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ในส่วนของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอย ค่าที่พัก ณ ตอนนี้
ต้นทุนยังไม่ถือว่าสูงเหมาะสมกับสังคมเมืองหรือคนในตัวเมืองที่จะไปเที่ยวได้” (นฤมล พุทธวงศ์,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
     1.2.2) ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ต้องการการพักผ่อนและ
ไม่อยากเดินทางไกล 
     ด้วยเหตุผลที่บางกะเจ้าเป็นสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 
มีวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมเชิงธรรมชาติ ท าให้คนกรุงเทพเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นและไม่ต้อง
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เดินทางไกล 
     “นักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ต้องการการพักผ่อน ไม่อยาก
เดินทางไกล นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติกับวิถีของชุมชน ชื่นชอบในการปั่นจักรยานดู
ธรรมชาติ และรับทัวร์ของชาวต่างชาติที่สนใจมาปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบางกะเจ้า เพราะด้วยความ
ที่ใกล้กรุงเทพแต่ระบบนิเวศแตกต่างกัน โดยที่บางกะเจ้านั้นยังคงรูปแบบของวิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติจึงมีวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมเชิงธรรมชาติในพ้ืนที่ ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี”  
(สิทธิพงษ์ ภู่ธาวร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2561) 
     1.2.3) ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบวัฒนธรรมไทย 
     ชาวต่างชาติชื่นชอบที่จะท่องเที่ยวในแถบเอเชียโดยเฉพาะใน
ประเทศไทยได้รับความนิยมค่อนข้างมากโดยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความ
เป็นมิตร 
     “จัดตั้งธุรกิจมาเพ่ือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 
เคยลองศึกษาจัดทัวร์ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วแต่เนื่องจากชาวไทยช านาญเส้นทางสามารถ
เดินทางไปเองได้จึงไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาทัวร์ ซึ่งชาวต่างชาติชื่นชอบที่จะท่องเที่ยวในแถบเอเชีย
โดยเฉพาะในประเทศไทยได้รับความนิยมค่อนข้างมากโดยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
วัฒนธรรมไทย ความเป็นมิตร ดังนั้นเราจึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมการท่องเที่ยว ซึ่งบางกะเจ้าเองก็
เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติซึ่งกิจกรรมหลักของบางกะเจ้าก็คือปั่น
จักรยานซึ่งชาวต่างชาติก็ชื่นชอบปั่นจักรยานจึงเลือกบางกะเจ้าอยู่ในโปรแกรมของทัวร์ด้วย”  
(โชติวาภา โชคอุดมชัย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
    1.3) รูปแบบกิจกรรม 
     1.3.1) การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     ทางผู้ประกอบการต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและให้นักท่องเที่ยว
ท ากิจกรรมโดยน าพืชพรรณน ากลับไปท าอาหารด้วย 
     “นอกจากจะมีที่พักโฮมสเตย์แล้วก็มีโครงการที่จะท าให้เข้ากับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติคือสวนทางการเกษตร นี่คือสิ่งที่อยากจะพัฒนาและให้เติบโตให้ได้และจะเปิดให้
นักท่องเที่ยวมาท ากิจกรรมโดยสามารถน าพืชพรรณที่ทางเราได้ท าขึ้นมาเป็นอาหารหรือน ากลับได้
เพราะทางเราก็เปิดร้านอาหารด้วย ผัก ผลไม้ ของทางเราปลอดสารพิษ ดังนั้นจึงอยากพัฒนาตรงนี้ให้
เข้ากับร้านอาหารของเรา เรือ” (นฤมล พุทธวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
     1.3.2) การออกก าลังกายท่ามกลางธรรมชาติ 
     บางกะเจ้ามีกิจกรรมทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ขี่จักรยาน 
พายเรือในคลอง เพื่อออกก าลังกายพร้อมกับชมธรรมชาติรอบคุ้งบางกะเจ้า ฝั่งคลอง และวิถีชุมชน 2 
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ฝั่งคลอง 
     “ขี่จักรยาน พายเรือในคลอง เพื่อออกก าลังกายพร้อมกับชม
ธรรมชาติรอบคุ้งบางกะเจ้า ฝั่งคลอง และวิถีชุมชน 2 ฝั่งคลอง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่บางกะ
เจ้านอกจากจะเปิดโฮมสเตย์แล้วก็ได้น ากิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบางกะเจ้ามาดึงดูดลูกค้า”  
(สิทธิพงษ์ ภู่ธาวร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2561) 
     1.3.3) การท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรมในบางกะเจ้า 
     บางกะเจ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการซึ่งมีเส้นทางและข้อมูลความรู้มากมาย เช่น ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านธูปหอม ตลาดบางน้ าผึ้ง พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย 
     “มีการเขียนโครงการจัดท าเป็นแบบแพ็คเกจกับทางชมรมการ
ท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ท ากิจกรรมภายในสวน หากลูกค้า
ต้องการพายเรือเล่นก็พร้อมจะบริการโดยสามารถเลือกท ากิจกรรมได้ซึ่งสามารถน าไปใช้กับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้” (ประหยัด นุชนาคา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 2561) 
     “นอกจากการปั่นจักรยานที่เป็นกิจกรรมหลักแล้วเรายังมี
แพ็คเกจพาไปท่องเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านธูปหอมของบางกะเจ้า ตลาดบางน้ าผึ้ง พิพิธภัณฑ์ปลา
กัดไทย ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญในบางกะเจ้านอกจากนี้ก็จะเป็นการบริการต่างหรือการจัดหาที่พักการ
เดินทางร้านอาหารต่างๆ ซึ่งก็ท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจ” (คิว ตรีปรัชญา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
27 กรกฎาคม 2561) 
 
ภาพที่  4.5: ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านธูปหอม 

 

 
ที่มา:  ปั่นปั่นรอบบางกะเจ้า (  Bang Krachao).  (2559).  สืบค้นจาก  
 https://pantip.com/topic/34868807. 
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ภาพที่ 4.6: ตลาดบางน้ าผึ้ง 
 

 
ที่มา:  ปั่นปั่นรอบบางกะเจ้า (  Bang Krachao).  (2559).  สืบค้นจาก  
 https://pantip.com/topic/34868807. 
 
ภาพที่ 4.7: พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย 
 

 
ที่มา:  ปั่นปั่นรอบบางกะเจ้า (  Bang Krachao).  (2559).  สืบค้นจาก  
 https://pantip.com/topic/34868807. 
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   2) ด้านนักท่องเที่ยว 
    2.1) วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่บางกะเจ้า 
     2.1.1) หาที่ที่เป็นธรรมชาติสะดวกใกล้กรุงเทพ 
     บางกะเจ้าเป็นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แตกต่างจากในเมืองสามารถ
เดินทางได้สะดวกใกล้กรุงเทพได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนได้มาพักผ่อนแบบสงบๆ ในวันหยุด 
     “ชอบบางกะเจ้าในแบบที่เป็นธรรมชาติหาที่เที่ยวแบบนี้ได้ยากท่ี
สามารถเดินทางได้สะดวกใกล้กรุงเทพ เป็นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แตกต่างจากในเมือง สิ่งที่โดดเด่นก็เป็น
สถานที่ที่มีเส้นทางให้ปั่นจักรยานชื่นชมธรรมชาติ มีโฮมสเตย์แบบบ้านๆ ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนได้มา
พักผ่อนแบบสงบๆ ในวันหยุดหรือมาปั่นจักรยาน มีความสุขและประทับใจที่เห็นครอบครัวมา
ท่องเที่ยวด้วยกัน” (นาย A, อายุ 25 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     2.1.2) กิจกรรมพ้ืนบ้าน 
     บางกะเจ้ามีหลายชุมชนกิจกรรมที่เป็นพ้ืนบ้านของชาวบางกะเจ้า 
อย่างเช่น การพายเรือ พิพิธภัณฑ์ปลากัด ค่าใช้จ่ายไม่สูง 
     “ที่เลือกมาบางกะเจ้าเพราะสิ่งที่ประทับใจในบางกะเจ้า ก็คือที่
บางกะเจ้ามีหลายชุมชน ท าให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติและกิจกรรมที่เป็นพ้ืนบ้านของ
ชาวบางกระเจ้าเอง อย่างเช่น การพายเรือ พิพิธภัณฑ์ปลากัด หรือการที่ได้ปั่นจักรยานสบายๆ ในสวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์ดูธรรมชาติ มีที่พักท่ีติดแม่น้ าได้บรรยากาศของความสงบและค่าใช้จ่ายไม่สูง” (นาย 
B, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     2.1.3) หลีกหนีความวุ่นวายของสังคมเมือง 
     บางกะเจ้ามีสภาพแวดล้อมยังคงความเป็นธรรมชาติและได้รับ
ความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว เป็นที่ส าหรับพักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน 
     “มาปั้นจักรยานเพ่ือออกก าลังกายในที่ที่มีแต่ธรรมชาติไม่วุ่นวาย
หรืออันตรายแบบในตัวเมือง เดินทางง่ายเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพเป็นจุดเด่นที่ประทับใจที่ดี เราไม่
ต้องใช้รถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ ให้ความรู้สึกเข้าถึงธรรมชาติเป็นที่ส าหรับพักผ่อนจากความเหน็ด
เหนื่อยจากการท างานเพราะต้นไม้ หรือสภาพแวดล้อมยังคงมีความเป็นธรรมชาติและได้รับความนิยม
มากในหมู่นักท่องเที่ยว” (นาย C, อายุ 35 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 
2561) 
     2.1.4) ปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติ 
     บางกะเจ้ามีธรรมชาติที่ใกล้กับกรุงเทพ สถานที่ร่มรื่น มีตลาดน้ า 
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ที่สามารถปั่นจักรยานดูธรรมชาติ ชาวบ้านให้ความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว 
 



63 

     “มีจุดประสงค์หลัก คือการเข้ามาปั่นจักรยานชมวิวในบางกะเจ้า 
สิ่งที่ดึงดูดก็เป็นธรรมชาติที่ใกล้กับกรุงเทพ สถานที่ร่มรื่น มีตลาดน้ า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ที่สามารถ
ปั่นจักรยานดูธรรมชาติ ความเป็นกันเองชาวบ้านคอยให้ค าแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวมีที่พักราคาไม่สูง
ริมน้ าเอาไว้พักผ่อนแบบสบายๆ ในวันหยุด” (นาง E, อายุ 42 ป,ี พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    2.2) ความต้องการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
     2.2.1) สามารถศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม เป็นแหล่งพักผ่อนที่
อยู่ใกล้กับสังคมเมือง 
     บางกะเจ้าสามารถเข้ามาศึกษาธรรมชาติ ดูนก ปั่นจักรยานชมวิว 
พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสภาพแวดแล้วในบางกะเจ้านั่นมีคุณค่าทางธรรมชาติ 
     “เหมาะสม เพราะมีอะไรหลายอย่างท่ีให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ศึกษาได้ เช่น ธรรมชาติ ดูนก ปั่นจักรยานชมวิว พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสภาพแวดแล้วใน
บางกะเจ้านั่นมีคุณค่าทางธรรมชาติ อยากให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนนั้นได้มาร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีครบวงจรโดยรักษาคุณค่าของพ้ืนที่เอาไว้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ มอบสาระความรู้ กิจกรรมเพ่ือเป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว” (นาย A, อายุ 25 ป,ี พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     “เหมาะสม เพราะมีความเป็นธรรมชาติมากเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 
อีกท้ังยังสามารถเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากอยู่ใกล้กับ
กรุงเทพดังนั้นการเดินทางไม่ยาก มีที่พักแบบโฮมสเตย์ได้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ มีเส้นทางในการ
ปั่นจักรยาน ตลาดบางน้ าผึ้ง วัดบางกะเจ้า สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน สวนผลไม้
พ้ืนเมืองให้ศึกษา” (นาย B, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     “เหมาะสม เพราะเป็นที่ธรรมชาติอยู่แล้ว ก็ท าให้ได้ศึกษาสิ่ง
ต่างๆ ในบางกะเจ้าได้ ก็เหมาะที่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่อยากให้พัฒนาจัดการพ้ืนที่บางกะ
เจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพ ให้เป็นปอดกรุงเทพ เอาไว้เป็นที่พักผ่อน ศึกษาธรรมชาติ ท า
กิจกรรมที่อยู่ใกล้กับสังคมเมือง ท าการประชาสัมพันธ์บางกะเจ้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความน่าสนใจ
ด้วยกิจกรรมหรือสถานที่ท่ีเหมาะกับการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น” (นาย C, อายุ 35 
ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561)  
     2.2.2) อนุรักษ์ธรรมชาติ พืช สัตว์ วิถีชีวิตชุมชน 
     ได้ศึกษาทั้งวิถีชีวิตชุมชน วัด วัฒนธรรมพื้นบ้าน สัตว์ และ
ธรรมชาติในบางกะเจ้า มีการจัดการจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในชุมชน 
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     “เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้ศึกษาท้ังวิถีชีวิตชุมชน 
สัตว์ และธรรมชาติในบางกะเจ้า และสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยแต่อยากให้ท าเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน มีการจัดการจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในชุมชนบางกะเจ้าเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาบางกะเจ้ายังคงสภาพของธรรมชาติแต่มีการจัดการที่พร้อมกับการอ านวยความ
สะดวกให้กบันักท่องเที่ยวร่วมทั้งความปลอดภัยในการท ากิจกรรมต่างๆ” (นาง D, อายุ 27 ป,ี 
พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     “เหมาะสม เพราะในบางกระเจ้ามีธรรมชาติและวัฒนธรรมต่างๆ 
ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็สามารถเข้ามาหาความรู้ได้ มีทั้งวัด วัฒนธรรมพื้นบ้าน การเป็นอยู่
ของชุมชน เส้นทางปั่นจักรยาน ความร่มรื่นของสภาพแวดล้อม ที่พักมากมายให้เลือก เหมาะจะเป็น
สถานที่ที่มีความส าคัญต่อประชาชนเพราะสถานที่แบบนี้ค่อนข้างหายากในยุคปัจจุบัน อยากให้มีการ
สื่อสารมากๆ ผ่านสื่อต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพแต่
ยังคงรักษาความเป็นบางกะเจ้าเอาไว้” (นาง E, อายุ 42 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
15 กรกฎาคม 2561) 
    2.3) ความต้องการด้านกิจกรรมพิเศษ 
     2.3.1) การท าค่ายลูกเสือ การศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรม 
     นักท่องเทีย่วต้องการให้มีสถานที่กิจกรรมค่ายลูกเสือที่ใกล้กับ
กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องเดินทางไกล รองรับความต้องการของการเข้าค่ายท ากิจกรรมทางการศึกษา 
     “กิจกรรมที่อยากให้มี ก็เป็นการให้เด็กนักเรียนมาเข้าค่าย
กิจกรรมของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มาศึกษาธรรมชาติ เป็นแบบค่าย
ลูกเสือ ซึ่งโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพน่าจะสนใจในตรงนี้เพราะใกล้กรุงเทพมากๆ แถมในค่ายลูกเสือ
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละฐานได้โดยใช้จุดเด่นของบางกะเจ้าเรื่องธรรมชาติกับความกล้า
แสดงออกของเด็กๆ รุ่นใหม่ก็น่าจะท าการแสดงละครรอบกองไฟ หรือการมอบความรู้ต่างๆ ไปได้ด้วย
ในการท ากิจกรรม หรือกิจกรรมที่โลดโผน เช่น ไต่เชือก เดินเชือกข้ามน้ า กางเต็นท์กลางป่า อะไรที่ท า
ได้เหมือนท่องเที่ยวในป่าซึ่งในพ้ืนที่ก็มีทรัพยากรเพียงพอ” (นาย A, อายุ 25 ปี, พนักงานบริษัท,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     2.3.2) กิจกรรมการตั้งแคมป์และนันทนาการ 
     นักท่องเที่ยวต้องการให้มีตั้งแคมป์และฟังดนตรีสดท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติสร้างบรรยากาศ กิจกรรมที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
     “อยากตั้งแคมป์และฟังดนตรีสดท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
ซึ่งคิดว่าได้บรรยากาศแบบสบายๆ น่าจะเป็นร้านอาหารหรือที่พักแบบประยุกต์ให้เข้ากับธรรมชาติ
สามารถน าอาหารมาปิ้ง ย่างเองได้ นอกจากนี้ก็อยากให้มีงานดนตรีใจกลางบางกะเจ้าโดยจ ากัดว่า
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ต้องเดินทางโดยจักรยานและมีที่พักแบบโฮมสเตย์คอยรองรับอาจเป็นเทศกาลดนตรีกลางธรรมชาติ
แบบไม่ใหญ่มาก” (นาง D, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     2.3.3) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน 
     นักท่องเที่ยวต้องการให้มีโฮสเทล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสอนภาษา 
     “โดยส่วนตัวชอบวิถีแบบโฮสเทล ก็อยากจะให้เปิดบ้านให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพัก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงการใช้ชีวิตในชุมชนจริงๆ และก็อยากให้มีการ
และเปลี่ยน อาจจะให้ชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆ และทางชุมชนก็ให้นักท่องเที่ยว
เข้าพักฟรีหรือจะเก็บค่าที่พักก็ได้ ที่คิดแบบนี้เพราะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีองค์กรการกุศล
มากมายในโลกที่จะยืนมือเข้ามาช่วย” (นาย B, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
15 กรกฎาคม 2561) 
     2.3.4) กิจกรรมทางธรรมชาติ การศึกษาสัตว์ป่า พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช 
     นักท่องเที่ยวต้องการให้มีพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ ป่าไม้ พืช
พรรณ สัตว์ป่า สร้างสถานที่มอบความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจทางธรรมชาติ 
     “ชอบการส่องสัตว์ การเดินป่า ได้ศึกษาธรรมชาติ ได้ศึกษาเรื่อง
ของการได้พบเจอสัตว์ด้วยความชอบส่วนตัวจึงอยากให้มีพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่าและพรรณพืชมาตั้งท่ีบาง
กะเจ้าเพราะพิพิธภัณฑ์แบบนี้มีน้อยและอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้ ถ้ามีอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพและมาตั้งที่บางกะเจ้า
ก็น่าจะเหมาะสมด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วแถบได้ชื่อว่าเป็นปลอดกรุงเทพมี
ที่พักมีกิจกรรมปั่นจักรยานรอบๆ พื้นที่จึงคิดว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่าและพรรณพืชนั้นก็เหมาะสมที่จะ
เป็นสถานที่ส าคัญให้นักท่องเที่ยวได้ท าการศึกษา” (นาย C, อายุ 35 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
     2.3.5) กิจกรรมออกก าลังกายท่ามกลางธรรมชาติ 
     นักท่องเที่ยวต้องการให้สถานที่ออกก าลังกาย เช่น ฟิตเนส สระ
ว่ายน้ า ปีนหน้าผาจ าลอง ที่อยู่กลางธรรมชาติ สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว 
     “เป็นคนชอบออกก าลังกายจึงอยากให้มีฟิตเนส สระว่ายน้ า ปีน
หน้าผาจ าลอง ที่อยู่กลางธรรมชาติแบบนี้เพราะคิดว่ามันใกล้กรุงเทพและท่ีนี้ก็เหมาะกับการออกก าลัง
กายด้วยอากาศที่บริสุทธิ์การเดินทางที่สะดวกใกล้กรุงเทพ เชื่อว่าถ้าท าได้ให้บางกะเจ้าเป็นแหล่งของ
ธรรมชาติแล้วยังเป็นสถานที่ออกก าลังกายใจกลางธรรมชาติเชื่อว่าจะสามารถน านักท่องเที่ยวหรือคน
ในเมืองมาใช้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ” (นาง E, อายุ 42 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
15 กรกฎาคม 2561) 
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ตารางที่ 4.2: ตารางด้านสรุปการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

หัวข้อการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ข้อเหมือนระหว่าง
ผู้ประกอบการและ

นักท่องเที่ยว 

ข้อแตกต่างระหว่าง
ผู้ประกอบการและ

นักท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์การตั้งธุรกิจเพ่ือ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 

1. บางกะเจ้าเริ่มเป็นสถานที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ  
2. เป็นแหล่งพักผ่อนและการ
ท ากิจกรรมของนักท่องเที่ยวซึ่ง
อยู่ไม่ไกลจากสังคมเมือง  

1. ผู้ประกอบการนั้นก่อตั้ง
ธุรกิจมาไม่หลากหลาย  
2. สถานที่ท ากิจกรรมยังไม่ได้
มีการจัดการอย่างเป็นระเบียบ 

กลุ่มเป้าหมายและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1. กลุ่มเป้าหมายเป็นชาว 
ต่างชาติที่ชื่นชอบการท่อง 
เที่ยวตามธรรมชาติด้วยการปั่น
จักรยาน 
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
อยากพักผ่อนจากการท างาน
ในสังคมเมือง 

1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
นั้นให้ความส าคัญกับนักท่อง 
เที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือจัด
กิจกรรมนันทนาการ 

1. การปั่นจักรยานชม
ธรรมชาติ 
2. พายเรือในคลอง 

1. ผู้ประกอบการนั้นพึ่งแต่
กิจกรรมหลักในบางกะเจ้าซึ่ง
ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งซ่ึง
ท าให้เสียโอกาสการท าธุรกิจ  
2. นักท่องเที่ยวนั้นอยากมี
กิจกรรมอ่ืนๆ และการประปรุง
การบริการต่างๆ ในบางกะเจ้า 

 
 สรุป บางกะเจ้านั้นมีพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพักผ่อน 
การท ากิจกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่
ขาดความหลากหลากของกิจกรรมและการบริการท าให้ได้รับความนิยมที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการ
ยังไม่สร้างความโดดเด่นด้านธุรกิจยังอาศัยกิจกรรมหรือสถานที่ของบางกะเจ้าท าให้นักท่องเที่ยวนั้น
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กลับมาใช้บริการน้อย แต่ด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งของธรรมชาติและใกล้กับตัวกรุงเทพจึงยังได้รับ
ความนิยมเฉพาะกลุ่มซึ่งบางกะเจ้าก็ยังไม่มีการพัฒนาด้านกิจกรรมหรือการจัดการพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรมท าให้บางกะเจ้าไม่ใช้สถานที่ที่ส าคัญของการท่องเที่ยว 
 การสร้างความโดดเด่น ความแตกต่างนั้นส าคัญมากในการท าธุรกิจจึงจะสามารถดึงดูด
ผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น เอกลักษณ์ กิจกรรม การบริการด้านต่างๆ นั้นต้องมีแนวทางที่ชัดเจน สร้างการ
จดจ า ดึงเอาสภาพแวดล้อม เอกลักษณ์ จุดเด่นต่างๆ มาเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจ ส่วนการจัดการด้าน
พ้ืนที่ของบางกะเจ้าต้องท าให้เป็นรูปธรรมจากหลายๆ ภาคส่วนใช้จุดเด่นของบางกะเจ้ามาเป็น
เอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ และสร้างความประสบการณ์ร่วมด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์
และมีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและคนในชุมชน 
 ส่วนที่ 3 การจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนองค์การบริหารส่วนต าบล
บางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ  
 แบ่งการรายงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบการ และ 2) นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
  4.1.3.1 การจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
   1) ด้านผู้ประกอบการ 
    1.1) การเดินทางมาท่องเที่ยวที่บางกะเจ้า 
    บางกะเจ้านั้นอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ท าให้สะดวกสบายในการ
เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถส่วนตัว หรือขนส่งสาธารณะ ซึ่งสะดวกสบายในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในวันหยุด แต่นักท่องเที่ยวบางส่วนมีปัญหาเรื่องการเดินทางถ้าไปทางบีทีเอสก็
ต้องข้ามเรือซึ่งดูแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย ส่วนปัญหาด้านการเอารถส่วนตัวไปก็จะไปได้ทางเดียวส่งผลให้
รถติด 
    “บางกะเจ้ามาได้สองทางจะขับรถยนต์มาก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือมาก็ได้ 
เท่าท่ีเห็นก็ไม่มีปัญหาต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เลือกการเดินทางที่ตนเองสะดวก แต่ถ้าเป็นการนั่ง
เรือก็จะมีปัญหากับผู้สูงอายุ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ในการปั่นจักรยานก็จะอันตรายนิดนึง เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวเยอะยังไม่มีการจัดการกับถนนให้เป็นสัดส่วน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเช่าจักรยาน
มากกว่าน ามาเอง” (นฤมล พุทธวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
    “การเดินทางเข้ามาสะดวกสบาย หลายทาง ส่วนการเดินทางด้วย
รถยนต์ จะมีปัญหาเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด ที่มีนักท่องเที่ยวเข้า อาจจะต้องมีการแก้ไข
ปัญหาที่จอดรถ จุดตัด จุดเลี้ยว และการจอดรถริมทาง เพื่อให้เกิดการคล่องตัวมากขึ้น” (สิทธิพงษ์ 
ภู่ธาวร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2561) 
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    “การเดินทางในความคิดคือถ้าจุดไหนที่รถยนต์เข้าถึงจะสะดวกสบายแต่
ว่าธรรมชาติหายไป ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะนั่งเรือเข้ามาซึ่งนักท่องเที่ยว
ทุกคนจะไม่ได้ชอบความสะดวกสบายไปทุกคน มันเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้เอง”  
(ประหยัด นุชนาคา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 2561) 
    “มีปัญหาเรื่องการเดินทางถ้าไปทางบีทีเอสก็ต้องข้ามเรือ ส่วนปัญหา
ด้านการเอารถส่วนตัวไปก็จะไปได้ทางเดียวส่งผลให้รถติด ถ้าเป็นวันธรรมดารถจะไม่ค่อยติดส่วนใหญ่
จะติดช่วงวันหยุด กะเจ้า” (คิว ตรีปรัชญา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2561) 
    1.2) การบริการนักท่องเที่ยว 
     1.2.1) แผนที่ ป้ายบอกทาง 
     บางกะเจ้ามีเส้นทางที่ซับซ้อน การแสดงแผนที่ ป้ายบอกทาง นั้น
จะสร้างความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่หรือท ากิจกรรมต่างได้
สะดวก การจัดการข้อมูลและถูกต้องนั้นจะส่งผลต่อความปลอดภัยด้วย ด้วยเส้นทางที่ซับซ้อนการแจ้ง
เตือนเส้นทางที่อันตรายนั้นจะช่วยให้การท ากิจกรรมนั้นปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว 
     “ในการบริการนักท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
นักท่องเที่ยวนั้นพบว่า การจัดการด้านพ้ืนที่ เส้นทางการปั่นจักรยานยังมีเส้นทางที่ไม่ชัดเจน ไม่มีป้าย
บอกทาง เส้นทางการปั่นบางส่วนยังใช้ร่วมกับการสัญจรรถปกติซึ่งเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว”  
(นฤมล พุทธวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
     “คิดว่าสิ่งส าคัญที่อยากให้มีคือต้องการให้มีแผนที่มาตรฐานอย่าง
ละเอียด บอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ชัดเจนที่ใช้ร่วมกันในบางกะเจ้าเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน ป้าย
บอกทางตามสถานที่ต่างๆ ตามทางเลี้ยว ทางแยก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเห็นได้ง่าย” (สิทธิพงษ์ ภู่ธาวร,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2561) 
     “การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญหลายๆ อย่างยังไม่เพียงพอ เช่น ข้อมูล
แผนที่ของสถานที่ต่างๆ ที่ยังใช้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน ป้ายบอกเส้นทางการปั่นจักรยาน ห้องน้ าหายาก
ถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าห้องน้ าในวัด เรื่องของความปลอดภัยไม่เหมาะกับการปั่นจักรยานตอนกลางคืน 
เพราะจะมืดมากและสัตว์เลื้อยคลานเยอะ ในส่วนของราวกั้นตอนนี้ก็มีราวกั้นเกือบจะทุกที่แล้วก็ลด
เปอร์เซ็นต์ของการตกลงไปของนักท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ที่อยากให้เพ่ิมเติมพร้อมกับการหา
กิจกรรมมาเสริมในพ้ืนที่และช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์มีระเบียบมากยิ่งขึ้น” (คิว ตรีปรัชญา, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2561) 
     1.2.2) สถานที่บริการในการท ากิจกรรมยังมีน้อย 
     บางกะเจ้ามีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมได้น้อย 
เช่น ห้องน้ าสาธารณะ ร้านอาหารและสถานที่ท ากิจกรรม จุดบริการนักท่องเที่ยวตามเส้นทางของการ
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ปั่นจักรยานนั้นมีน้อย จุดพักหรือจุดชมวิวยังไม่มีให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ
การทอ่งเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในบางกะเจ้า 
     “ห้องน้ าสาธารณะยังไม่เพียงพอไม่สะดวกต่อการใช้บริการ 
สถานที่พักไม่เพียงพอเวลาจัดกิจการใหญ่ๆ ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอรวมทั้งร้านอาหารและ
สถานที่ท ากิจกรรมใหญ่ๆ ข้อมูลความรู้ที่สามารถให้กับนักท่องเที่ยวหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลยังไม่
เพียงพอ ความปลอดภัย ในส่วนของเส้นทางปั่นจักรยานในเส้นทางเล็กๆ ตอนนี้การไฟฟ้าก็มาท าการ
ติดไฟแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะปั่นกันเฉพาะตอนกลางวันในตอนกลางคืนจะไม่ค่อยเห็นมี
นักท่องเที่ยวไปปั่นจักรยาน ในส่วนของถนนในตอนกลางคืนก็จะมีรถยนต์ที่ค่อนข้างจะขับเร็วท าให้
อันตราย ไม่เหมาะที่จะไปปั่นจักรยานตอนกลางคืน” (นฤมล พุทธวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 
กรกฎาคม 2561) 
     “ห้องน้ าสาธารณะที่สะอาดมีบริการให้เพียงพอตามจุดต่างๆ 
ปัญหาขยะ การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น สถานที่
ท่องเที่ยว การท ากิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว” (สิทธิพงษ์ ภู่ธาวร, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 29 กรกฎาคม 2561) 
     1.2.3) ความปลอดภัยของชุมชนในพื้นท่ีบางกะเจ้า 
     เนื่องด้วยพ้ืนที่บางกะเจ้ามีชุมชน สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าไม้ 
เส้นทางท่ีซับซ้อน การดูแลจากชาวบ้านบางกะเจ้านั้นมีส่วนส าคัญในการดูแลพื้นที่ นักท่องเที่ยว แต่ก็
ยังมีพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ต้องมีการปรับปรุงให้ปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ตามสถานที่ท่องเที่ยว แสงสว่าง
ตามเส้นทางปั่นจักรยาน ป้ายจราจรตามเส้นทางอันตราย 
     “เนื่องจากเป็นคนในพ้ืนที่จึงรู้ว่าบางกระเจ้านั้นปลอดภัยทั้งเรื่อง
ของประชาชนในบางกะเจ้านั้นยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ถ้าให้มองในมุมมองของผู้มาใช้
บริการแล้วบางกะเจ้ายังมีหลายสิ่งที่ควรปรับปรุง เช่น เส้นทางการเดินทางมายังบางกะเจ้าหรือ
เส้นทางการปั่นจักรยานที่ยังร่วมใช้ทางเดียวกัน ป้ายบอกทางที่ยังมีน้อยอาจท าให้หลงทาง เส้นทางที่
คับแคบอาจท าให้ตกลงไปในน้ า การป้องกันสัตว์มีพิษ งู ตะขาบ ตัวเงินตัวทอง รวมไปถึงแสงสว่างยาม
ค่ าคืน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้อยากให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
เพ่ือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว” (นฤมล พุทธวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 กรกฎาคม 2561) 
     “ความปลอดภัยในบางกะเจ้ายังมีเป็นจุดๆ ตรงไหนมีบ้านเรือน
หรือร้านค้าก็ดูว่าจะปลอดภัยแต่เส้นทางการท่องเที่ยวนั้นซับซ้อนมีหลากหลายเส้นทางซึ่งถ้าไม่มีผู้ที่
คุ้นเคยพ้ืนที่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัย ตลอดเส้นทาง หลายๆ เส้นทางนั้นยังใช้ร่วมกับการปั่น
จักรยาน บางเส้นทางไม่มีที่ก้ันเสี่ยงต่อการตกลงไปในน้ า ป้ายบอกทางหรือแผนที่ยังไม่ชัดเจนแต่ก็
สามารถสอบถามชาวบ้านได้ซึ่งชาวบ้านนั้นก็ชอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะท าให้พวกเขามีรายได้ ใน
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ยามค่ าคืนนั้นไม่ค่อยมีใครมาปั่นจักรยาน เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอและเส้นทางที่เอาไว้ปั่น
จักรยานนั้นมีไม่ทั่วบางกะเจ้า เจ้าหน้าที่ก็มีน้อยในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว” (คิว  
ตรีปรัชญา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2561) 
     “ประชาชนในพื้นที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะสามารถหา
รายได้ การกระท าความผิดต่างๆ นั้นมีน้อยมากด้วยลักษณะของวิถีชาวบ้านท าให้นักท่องเที่ยวอบอุ่น
ด้วยซ้ า ส่วนในพื้นท่ีบางกะเจ้านั้นเส้นทางต่างๆ ยังคับแคบสามารถขี่จักรยานตกข้างทางได้ มีเส้นทาง
มากมายได้ป้ายบอกทางยังน้อยแผนที่เส้นทางยังไม่ชัดเจน ในตอนกลางคืนหน้ากลัวส าหรับคนที่ไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เพราะแสงไฟยังไม่เพียงพอต่อเส้นทางต่างๆ เจ้าหน้าที่ยังน้อยในการตรวจตราความ
ปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถึงกับไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเพ่ือการท่องเที่ยวความปลอดภัยและความมั่นใจ
เป็นของคู่กัน” (สิทธิพงษ์ ภู่ธาวร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2561) 
     “เรื่องเส้นทางในการเดินทางมีหลายวิธีทั้งทางเรือและน ารถมา
เอง ซึ่งการเดินทางด้วยเรือนั้นบางคนอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยสภาพความเก่าและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยนั้นยังไม่น่าไว้วางใจหลายคนจึงน ารถมาเองแต่เส้นทางมาที่บางกะเจ้านั้นมีหลายเส้นทาง อีก
ทั้งยังคับแคบและมุมหักศอกเยอะจึงต้องระมัดระวังมาก ป้ายบอกเส้นทางยังไม่ชัดเจน ยังมีหลาย
เส้นทางท่ียังใช้ร่วมกับจักรยานและรถปกติ เจ้าหน้าที่ยังมีน้อยในเขตบางกะเจ้า” (ประหยัด นุชนาคา, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 2561) 
  4.1.3.2 การจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   1) ด้านนักท่องเที่ยว 
    1.1) การเดินทางมาท่องเที่ยวที่บางกะเจ้า 
    การเดินทางมาท่องเที่ยวที่บางกะเจ้า 1.) นักท่องเที่ยวสามารถเลือก
เส้นทางในการเดินทางได้โดยใช้พาหานะส่วนตัว แต่ยังต้องเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางโดยใช้
เรือโดยสาร 2) เพ่ิมส่วนของข้อมูลเส้นทางในบางกะเจ้า สถานที่บริการนักท่องเที่ยวต้องมีข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วน 3) การบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง 
    “การเดินค่อนข้างสะดวก ไม่มีปัญหาในการเดินทาง แต่อยากให้ท าแผน
ที่หรือจุดท่องเที่ยวให้ชัดเจน เพราะเส้นทางในบางกะเจ้าค่อนข้างเล็กและมีซอยเยอะท าให้หลงได้ง่าย 
การหาสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก เส้นทางปั่นจักรยานควรมีแสดงให้ชัดเจน” (นาย A, อายุ 
25 ป,ี พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “การเดินทางนั่งเรือข้าม ไม่ได้มีปัญหา เพราะ การนั่งเรือข้ามไปให้
ความรู้สึกท่ีดีกว่าแต่เรือที่ใช้นั่งข้ามไปเก่าพอสมควร ก็อยากให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือ 
ส่วนการขับรถไปเองนั้นเส้นทางค่อนข้างเล็กอันตราย ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนท าให้สับสนในการ
เดินทาง สถานที่ต่างๆนั้นหายากเพราะข้อมูลหรือแผนที่นั้นยังไม่ละเอียดและชัดเจน” (นาย B, อายุ 
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27 ป,ี พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “สะดวกสบาย ปัญหาจะมีเรื่องเรือ รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเวลานั่งเรือ 
อยากให้เรือปรับปรุงให้ดูดีและปลอดภัยมากกว่านี้ และมีการโปรโมทมากกว่านี้ เส้นทางโดยรถ
ส่วนตัวค่อนข้างสบสนหาที่จอดยาก แผนที่เส้นทางยังไม่ชัดเจน ป้ายหรือสถานที่อ านวยความสะดวก
หายากพอสมควร” (นาย C, อายุ 35 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 
2561) 
    “ถือว่าสะดวกและใกล้แต่ควรมีป้ายบอกทางหรือรถบริการรับส่ง หรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองตลอดจนเส้นทางในบางกะเจ้าควรมีเส้นทางที่ชัดเจนส าหรับการปั่น
จักรยานหรือแผนที่แสดงสถานที่ส าคัญหรือสถานที่อ านวยความสะดวกควรแสดงให้ชัดเจน” (นาง D, 
อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “การเดินทางไม่มีปัญหา สามารถเดินทางมาได้ ไม่ได้ล าบากจนเกินไป
แต่เส้นทางในบากกะเจ้าค่อนข้างคับแคบหลงทางได้ง่าย สถานที่ส าคัญหายากในแผนที่ยังไม่ชัดเจน
อาศัยชาวบ้านในบางกะเจ้าซึ่งไม่ค่อยสะดวกสบาย สถานที่พัก ร้านอาหาร ห้องน้ ายังหาได้ยากแต่การ
เดินทางไปบางกะเจ้าถือว่าง่ายเพราะใกล้กรุงเทพมาก” (นาง E, อายุ 42 ปี, พนักงานบริษัท,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
   2) การบริการนักท่องเที่ยว 
   ด้านนักท่องเที่ยวมองเห็นเรื่องการบริการนักท่องเที่ยวมีปัญหา ดังนี้ 1) ข้อมูล
การท่องเที่ยวยังไม่ตรงกัน 2) การจัดการด้านพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    2.1) ข้อมูลด้านพื้นที่ ข้อมูลการท่องเที่ยว สาระความรู้ ความน่าสนใจ 
    ข้อมูลพ้ืนฐานในการท่องเที่ยวบางกะเจ้านั้นสามารถหาได้ในสื่อใหม่ซึ่งมี
ข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่เคยใช้บริการท่องเที่ยวที่บางกะเจ้ามาให้ค าแนะน า ข้อมูลการบริการ 
เส้นทางต่างๆ แต่ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นยังมีหลายส่วนที่ไม่ตรงกันเนื่องจากไม่มีการท าข้อมูลการท่องเที่ยว
ให้ชัดเจนผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลที่เป็นกลางเพ่ือใช้ในบางกะเจ้าและน าเสนอข้อมูลที่ตรงกันนักและ
การจัดการด้านพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    “ข้อมูลต่างๆ นั้นเบื้องต้นสามารถหาได้ตามเว็บไซต์ทั่วไป การรีวิวจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวที่บางกะเจ้าแต่ในพ้ืนที่ยังรู้สึกว่าข้อมูลต่างๆ ยังไม่อ านวยความสะดวก
เท่าท่ีควร เช่น เส้นทางการปั่นจักรยาน ป้ายบอกทางไปสถานที่ต่างๆ ข้อมูลความรู้ของธรรมชาติ สาย
พันธ์ สรรพคุณ อยากให้มีศูนย์กลางที่ให้ความรู้เรื่องเหล่านี้เพื่อมอบสาระให้กับนักท่องเที่ยว” (นาย 
A, อายุ 25 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “ข้อมูลยังไม่เพียงพอ อยากให้สถานที่ท่ีส าคัญที่สามารถเป็นจุดเรียนรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยวนั้นท าให้มีเรื่องราว น าเอาประเพณี วัฒนธรรม หรือคุณค่าของบางกะเจ้าที่เป็น
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ปอดกรุงเทพมาสร้างความน่าวนใจ เช่น อยากให้มีการบอกถึงวัฒนธรรม เช่น การท าสิ่งของเครื่องใช้ 
ของคนในชุมชน ให้แก่นักท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ การอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดศูนย์กลางปั่น
จักรยานที่สามารถเชื่อมไปที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักต่างๆ ร้านอาหาร จุดชมวิว จุดพัก เพ่ือเป็น
โครงข่ายการท่องเที่ยว” (นาย B, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 
2561) 
    “ข้อมูลการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ ต้องสอบถามเส้นทางจากชาวบ้าน 
ซึ่งบางทีการดูจากแผนที่ก็ล าบาก เนื่องจากปั่นจักรยานไปด้วย ถ้ามีป้ายบอกทางที่ก็อาจจะลดปัญหา
ได้ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากเพ่ือไปให้ทั่วในบางกะเจ้าโดยหลักแล้วก็ต้องปั่นจักรยาน ข้อมูล
ด้านพื้นที่นั้นส าคัญมากจุดบริการต้องมีตามเส้นทาง เช่น ห้องน้ า ร้านอาหาร สถานที่ส าคัญ ซึ่งน่าจะมี
จุดศูนย์กลางไม่มาจะเป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว จุดพักชมวิว ซึ่งมองว่ายังไม่มีการจัดการที่
ชัดเจน” (นาย C, อายุ 35 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “เราสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นจากทางอินเตอร์เน็ตได้ พอไปถึงแล้วก็ไป
สอบถามชาวบ้านว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน เพราะชาวบ้านยินดีที่จะให้ค าแนะน าอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ถือ
ว่าเป็นเรื่องท่ีดีที่ชาวบ้านนั่นต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งท าไมไม่จัดการพ้ืนที่ให้สะดวก
ต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไปสถานที่ส าคัญต่างๆ ท าเป็นจุดเด่นในแผนที่ให้นักท่องเที่ยวได้
ปั่นจักรยานเช็คอินพร้อมทั้งมอบสาระความรู้ไปพร้อมกันซึ่งยังมองว่ายังไม่มีการจัดการที่ชัดเจน สร้าง
เส้นทางให้เชื่อมโยงกันไปเครือข่ายเพ่ือเอ้ือซึ่งกันและกัน” (นาง D, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    2.2) สถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท ากิจกรรม 
    สถานที่พักในบางกะเจ้านั้นมีหลากหลายสถานที่ให้เลือกแต่ก็รับได้
จ านวนจ ากัด ยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากๆ ได้ อีกทั้งสถานที่ท ากิจกรรมต่างๆ นั้น
ค่อนข้างน้อย สร้างแรงดึงดูดต่อนักท่องเที่ยวได้ไม่มากนัก การบริการนักท่องเที่ยวยังขาดสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 
    “เพียงพอ อาจจะมีไม่มากแต่ว่าเพียงพอแล้วกับพ้ืนที่ในบางกะเจ้า ซึ่ง
อยากให้มีการปรับปรุงให้เป็นจุดส าคัญในแผนที่ท่องเที่ยว มีเส้นทางที่ชัดเจน เพ่ิมความน่าสนใจใน
การใช้บริการและเพ่ิมความหลากหลายของสถานที่พัก ร้านอาหาร เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและ
หากิจกรรมที่น่าสนใจมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว” (นาย A, อายุ 25 ปี, พนักงานบริษัท,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “เพียงพอแล้ว เพราะถ้าเยอะกว่านี้ จะส่งผลให้ควบคุมยาก สถานที่พัก 
ถ้าเยอะกว่านี้ คนก็จะเยอะขึ้น อาจจะส่งผลให้ความสงบหายไป แต่เรื่องของห้องน้ า อยากมีเพ่ิมข้ึน
ตามจุดต่างๆ ตามเส้นทางปั่นจักรยานตามจุดที่ส าคัญเนื่องจากค่อนข้างหาห้องน้ าได้ยาก” (นาย B, 



73 

อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “ร้านอาหาร และ สถานที่ท ากิจกรรม ก็มีให้เห็นบ้าง กิจกรรมก็ยังไม่
เยอะ รู้สึกว่ายังไม่พอ ยังน้อยเกินไป ก็อยากให้เพ่ิมกิจกรรมให้มากกว่านี้ให้น่าสนมากกว่านี้ อยากให้มี
ร้านกาแฟ เห็นว่าคนไทยชอบกินกาแฟ และท าเป็นร้านกาแฟเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ท าให้เป็นจุดเด่น 
และอยากให้มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน” (นาย C, อายุ 35 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
15 กรกฎาคม 2561) 
    “ร้านอาหารไม่เพียงพอ อยากให้มีร้านอาหาร สถานที่ท ากิจกรรมมาก
ขึ้น และอยากให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมโดยใช้การปั่นจักรยานเป็นสื่อกลาง
เพราะที่บางกะเจ้านั้นการปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์” (นาง D, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “สถานที่พัก ร้านอาหาร เพียงพอแล้วต่อนักท่องเที่ยวแต่อยากให้เพิ่ม
ความหลากหลายเข้าไป อย่างร้านกาแฟเพ่ือสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย สถานที่ออกก าลังกายและ
อยากให้ปรับปรุงห้องน้ า ซึ่งห้องน้ าที่มีน้อยอยู่แล้วและห้องน้ าที่มีอยู่ก็เริ่มจะทรุดโทรม จึงอยากให้มี
การดูแลในจุดนี้” (นาง E, อายุ 42 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    2.3) ความปลอดภัยของชุมชนในพื้นท่ีบางกะเจ้า 
    นักท่องเที่ยวกล่าวว่าเพ่ิมเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและให้ข้อมูล 
สร้างสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยวตาม
เส้นทางการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว 
    ด้วยเสน่ห์ของคนไทยชุมชนในพื้นที่บางกะเจ้ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ยินดีที่จะให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยว ชาวบ้านแนะน าแต่สิ่งดีๆ ให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ต่างๆ ท าให้สัมผัสถึงวิธีชีวิตแบบชาวบ้านแต่ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยดูแล สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล
การท่องเที่ยวเพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยว 
    “คนในชุมชนบางกะเจ้ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว รู้สึกถึงความเป็น
กันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยถือว่าผ่านให้อารมณ์แบบต่างจังหวัด แต่เรื่องของ
พ้ืนที่ในบางกะเจ้าความปลอดภัยก็ยังมีหลวมๆ อาจจะเพราะพ้ืนที่ในบางกะเจ้าใหญ่ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยไม่มีในสถานที่ส าคัญของการท่องเที่ยว ก็อยากให้เพิ่มในจุดนี้ เส้นทางต่างๆ อยากให้มี
ป้ายบอก ที่กั้นทางกันจักรยานหล่นไปในน้ า ไฟในตอนกลางคืน พวกสัตว์ร้ายก็ป้องกันให้ดีด้วย”  
(นาย A, อายุ 25 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “การต้อนรับของชาวบ้านดีมาก ชาวบ้านยินดีที่จะให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยว ชาวบ้านแนะน าแต่สิ่งดีๆ ให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆ เส้นทางปั่นจักรยาน
ต่างๆ เรื่องของคนในชุมชนจึงไม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย แต่กลัวเรื่องอุบัติเหตุในการปั่นจักรยาน
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ตามเส้นทางเพราะยังใช้ร่วมกับทางรถปกติ บางเส้นทางยังไม่มีที่ก้ันการตกลงข้างทาง อยากให้ท า
เส้นทางของจักรยาน ป้ายต่างๆ ร่วมไปถึงการตรวจตราของเจ้าหน้าที่เพราะบางจุดยังไม่มีไฟในตอน
กลางคืนอาจเกิดอุบัติเหตุได้” (นาย B, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 
กรกฎาคม 2561) 
    “ก็อยากให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ คอยให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์มากขึ้นจะ
ท าให้รู้สึกว่าเวลามีปัญหาเราสามารถหาที่พ่ึงได้ ความปลอดภัยถือว่ายังไม่เพียงพอ อยากให้ปรับปรุง
พ้ืนที่ พัฒนาเรื่องการขนส่ง เรื่องการอ านวยความสะดวกตามจุดบริการต่างๆ อยากให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแลความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน มีการจัดระเบียบเส้นทางก าหนดเส้นทางท่องเที่ยว มีที่กั้นทางไม่ให้
รถจักรยานตกลงข้างทาง แสงสว่างตอนกลางคืน และการป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆ” (นาย C, อายุ 35 
ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
    “ควรมีศูนย์กลางข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐคอยดูแลที่ผ่านการวางพัฒนา
ข้อมูลให้ออกมาถูกต้องเข้าถึงในพ้ืนที่บางกะเจ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยดูแลพ้ืนที่ส ารวจ
สภาพแวดล้อมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวสร้างป้ายเตือน
นักท่องเที่ยวหรือป้ายบอกทางตลอดจนดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้ยังขาดอยู่และอยากให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์นี้ขึ้นมา” (นาง D, อายุ 27 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กรกฎาคม 2561) 
 
ตารางที่ 4.3: ตารางด้านสรุปการจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลบางกะเจ้า  
 

หัวข้อการจัดรูปแบบการ
บริการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 

ข้อเหมือนระหว่าง
ผู้ประกอบการและ

นักท่องเที่ยว 

ข้อแตกต่างระหว่าง
ผู้ประกอบการและ

นักท่องเที่ยว 

การเดินทางมาท่องเที่ยวที่บาง
กระเจ้า 

1. อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
เดินทางใช้เวลาไม่นาน 
 

1.การเดินทางด้วยรถส่วนตัว
นั้นต้องมีที่จอดรถอาจท าให้
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
นั้นสูญเสียไป 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): ตารางด้านสรุปการจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลบางกะเจ้า 
 

หัวข้อการจัดรูปแบบการ
บริการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 

ข้อเหมือนระหว่าง
ผู้ประกอบการและ

นักท่องเที่ยว 

ข้อแตกต่างระหว่าง
ผู้ประกอบการและ

นักท่องเที่ยว 

การบริการนักท่องเที่ยว 
 

1. สถานที่ต่างๆ ที่พัก ร้าน 
อาหาร หรือร้านสะดวกซ้ือนั้น
เพียงพอ 
2. ขาดความหลากหลายของ
การบริการ เช่น ที่พักจักรยาน 
จุดชมวิว ร้านเครื่องดื่ม สปา 
เป็นต้น 

1. ข้อมูลด้านพ้ืนที่ ป้ายบอก
ทาง การแบ่งเส้นทางจักรยาน
นั้นยังไม่ชัดเจน  
2. กิจกรรมยังไม่มีความ
หลากหลายให้นักท่องเที่ยวมา
ใช้บริการ 

ความปลอดภัยของพ้ืนที่บางกะ
เจ้า 

1. คนในชุมชนนั้นยินดีต้อนรับ
นักท่องเที่ยว เป็นกันเอง 
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  

1. เจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแลมีน้อย
ในสถานที่ส าคัญต่างๆ  
2. ยังไม่มีป้ายบอกทางหรือสิ่ง
ป้องกัน ในเวลากลางคืน แสง
สว่าง 

 
 สรุป บางกะเจ้ามีพ้ืนที่ในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีสถานที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรม 
รองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งการเดินทางยังสะดวกสบายในการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
พ้ืนที่ แต่การจัดให้บางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต้องมีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานในการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยวนั้นต้องได้มาตรฐาน หรือกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มสร้างความน่าสนใจ ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ให้เป็น
รูปธรรมและท าการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวด้วยการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 
 การจัดแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว การมีสิ่งอ านวยความสะดวก การสร้าง
กิจกรรมให้โดดเด่น เป็นสิ่งที่จะสามารถพัฒนาพ้ืนที่บางกะเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่
แหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ ดังนั้นการเข้ามาพัฒนาของภาครัฐและการสนับสนุนของภาคประชาชน
นั้นจะมีส่วนช่วยให้บางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
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 ค าแนะน าจากผู้ประกอบการ 
 1) อยากให้รักษาพ้ืนที่บางกะเจ้าให้เป็นปอดกรุงเทพ อนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติเอาไว้ซึ่งใน
พ้ืนที่นี้ก็มีกฎหมายควบคุมอาคารในพ้ืนที่อยู่แล้วแต่อยากให้คนในชุมเห็นคุณค่าตรงนี้เพราะส่วนใหญ่
ชาวบ้านขายที่ดินให้กับนายทุนไปค่อนข้างเยอะจึงอยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บางกะเจ้าให้
ชาวนั้นมีส่วนร่วมหรือไม่ก็พัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ในชุมชน ดังนั้นการเข้ามาพัฒนาต้องค านึงถึง
ชาวบ้าน ค านึงถึงธรรมชาติของบางกะเจ้า สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น เส้นทางท า
กิจกรรม ห้องน้ า ร้านสะดวกซื้อ กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและยังคง
รักษาคุณค่าของบางกะเจ้า 
 2) อยากให้มีเส้นทางของจักรยานที่แบ่งแยกออกจากทางเดินรถปกติพร้อมป้ายบอกทาง 
แผนที่ที่มีข้อมูลถูกต้อง ห้องน้ าสาธารณะตามจุดต่างๆ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรักษาปกป้อง
พ้ืนที่ในบางกะเจ้า อยากให้มีกิจกรรมรูปแบบต่างที่แสดงถึงวัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่สร้างความสนุก
เพลิดเพลินโดยไม่ท าลายความเป็นบางกะเจ้าและช่วยเรื่องการสื่อสารผ่านช่องทางต่างให้บางกะเจ้า
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
 3) อยากให้ภาครัฐหาช่องทางที่ภาคเอกชนและประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่น 
โครงการการให้เงินค่าดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้และน าประโยชน์ตรงนี้มาลดภาษีให้กับภาคเอกชน หรือ
การจัดกิจกรรมพิเศษตามงานเทศกาลที่บางกะเจ้าเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และอยากให้จัดการเรื่อง
พ้ืนที่ในบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมๆ กับการ
สร้างสาระความรู้ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
 4) พัฒนากิจกรรมให้มากขึ้นเนื่องจากชาวต่างชาตินั่นก็ชื่นชอบวัฒนธรรมไทยหรือสถานที่
ท่องเทีย่วในไทยอยู่แล้วซึ่งคิดว่าบางกะเจ้านั้นยังสามารถหากิจกรรมที่น่าสนใจท าแต่ยังขาดเงินทุน
หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของกรุงเทพก็เชื่อว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนเองก็มีส่วน
ส าคัญเพราะเป็นประชาชนที่ใกล้กับธรรมชาติของบางกะเจ้าดังนั้นการร่วมมือซึ่งกันและกันจะ
สามารถพัฒนาบางกะเจ้าได้อย่างยั่งยืน 
 สรุป บางกะเจ้าถูกยกย่องให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ได้รับฉายาว่า “ปอดกรุงเทพ” ได้รับการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงธรรมชาติ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติได้ ดังนั้น
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญท่ีต้องร่วมมือพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยว 
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างสาธารณูปโภคให้รองรับ
นักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์คุณค่าของบางกะเจ้าให้กับประชาชนทั่วไปให้หั่นมาให้ความส าคัญ
ของธรรมชาติ 
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 ค าแนะน าจากนักท่องเที่ยว 
 1) พัฒนาให้พื้นที่บางกะเจ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีรูปแบบที่ได้มาตรฐานแต่ยังคง
เอกลักษณ์ของบางกะเจ้าเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส าคัญ เส้นทางการปั่นจักรยาน ที่พัก ห้องน้ า 
สถานที่ท ากิจกรรม ให้ครบองค์ประกอบของการท่องเที่ยว เพ่ิมเติมสิ่งที่น่าสนใจหรือน าสิ่งที่บางกะเจ้า
มีสร้างให้มีคุณค่าเชิงท่องเที่ยวมากขึ้น พร้อมกับการสื่อสารที่จะท าให้คนนั้นเข้าใจความเป็นบางกะเจ้า 
ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยและเป็นที่ออกก าลังกาย 
ท ากิจกรรม และพักผ่อนที่มอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวเมืองได้มาพักผ่อนจากการท างาน 
 2) อยากให้ปรับปรุงพ้ืนที่ในบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความพร้อมที่จะรับ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส าคัญต่างๆ สถานที่พัก เส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางการเดินทาง 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ายบอกทาง ห้องน้ า จุดประชาสัมพันธ์ ร่วมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่
สามารถจะท าให้เข้ากับพ้ืนที่ของบางกะเจ้าและอยากให้มีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ทั่วไป 
 3) อยากให้ปรับปรุงเส้นทางการปั่นจักรยาน เส้นทางการเดินทาง ให้มีป้ายบอกทางรวมไปถึง
แผนที่ที่ถูกต้อง พร้อมกับจุดประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมไปถึงการ
ป้องกันอันตราย อยากให้พ้ืนที่บางกะเจ้ามีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพราะ
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่อยากให้ดูแลและอนุรักษ์ไว้ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในบางกะเจ้า 
เช่น งานปั่นจักรยาน งานอนุรักษ์ธรรมชาติ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย เพิ่มสถานที่ท ากิจกรรม
หรือสร้างสถานที่ให้ประชาชนมาพักผ่อน เช่น สวนสาธารณะ ฟิตเนสกลางธรรมชาติ สถานที่ตั้งแคมป์ 
ก็น่าจะสร้างความน่าสนใจได้ 
 4) อยากให้มีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากข้ึนนอกจากการปั่นจักรยานแล้วอยากให้มีการ
แสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย หรือสถานที่พักผ่อนเช่น การนวด ฟิตเนส เส้นทางวิ่งเพ่ือออกก าลังกาย 
พร้อมกับการปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ให้อ านวยความสะดวก เช่น การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร 
ห้องน้ า และท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และชวนให้มาท ากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่บาง
กระเจ้า 
 สรุป บางกะเจ้านั้นเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวได้มา
พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครเดิน มีกิจกรรมที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ปั่นจักรยาน พ่ายเรือ ดูนก ดังนั้น การจัดการพ้ืนที่ในบางกะเจ้าให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวจึงส าคัญในการพัฒนาเรื่องการจัดการนักท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง การ
ท าเส้นทางปั่นจักรยานโดยเฉพาะ การพัฒนากิจกรรมให้สามารถเข้าถึง สร้างความประทับใจ ให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว ทั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชนจึงมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นเพ่ือการสร้างการ
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ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 



บทที่ 5 
การก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

 
 ผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากบทความ เอกสารงานวิจัย และการวิเคราะห์จาก
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ น าผลการวิจัยทั้ง
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบธุรกิจการจัดตั้งโครงการธุรกิจที่พัก
แบบโฮมสเตย์ควบคู่กับการปั่นจักรยานในการท ากิจกรรมเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว ได้ก าหนด
รูปแบบธุรกิจไว้ดังนี้ 
 
5.1 วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าทางด้านธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว การถ่ายทอด
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตผา่นการท ากิจกรรมปั่นจักรยาน 
 
5.2 พันธกิจ 
 5.2.1 ท าการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
 5.2.2 จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และแอปพลิเคชัน ส าหรับประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
 5.2.3 ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และมีความซื่อสัตย์ในการ
ให้บริการ เพื่อความน่าเชื่อถือ 
 5.2.4 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
 5.2.5 วางแผนและเตรียมการด าเนินงานที่มีคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า 
 5.2.6 จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถให้เหมาะสมกับต าแหน่งนั้นๆ 
 
5.3 วัตถุประสงค์ 
 5.3.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการ
ท ากิจกรรมต่างๆ อย่างสอดคล้องตามประเพณี วัฒนธรรมและฤดูกาล 
 5.3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์พลังงานโดยใช้จักรยาน 
 5.3.3 เพ่ือพัฒนาการรูปแบบการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 5.3.4 บูรณาการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
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 5.3.5 จัดท าฐานข้อมูลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อใส่ข้อมูลของ
นักท่องเทีย่วที่มาใช้บริการ เพื่อการดูแล นักท่องเที่ยวที่จะกลับมาใช้บริการให้ตรงกับลักษณะ
พฤติกรรมในครั้งต่อไปอย่างยั่งยืน 
 
5.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีชื่นชอบการปั่นจักรยานในการพักผ่อนตาม
ธรรมชาติ พร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต ผ่านการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
5.5 ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจ 
 จัดตั้งธุรกิจโรงแรมในรูปแบบโฮมสเตย์ เป็นธุรกิจที่พักควบคู่กับร้านอาหาร สปาสมุนไพร 
ทัวร์ปั่นจักรยานอย่างครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว น ามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวพร้อมกับการท า
กิจกรรมอย่างยั่งยืน 
 
5.6 สถานที่ตั้ง 
 ท่าเรือวัดคลองเตยนอก (ท่าโพธิ์ทอง) ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
ภาพที่ 5.1: ท่าเรือวัดคลองเตยนอก (ท่าโพธิ์ทอง) 

 
ที่มา:  Google Maps.  (2562).  บางกะเจ้า.  สืบค้นจาก https://www.google.com/maps/  
 @13.6926296,100.5705578,7092m/data=!3m1!1e3. 
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5.7 รายละเอียดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
 
ตารางที่ 5.1: รายละเอียดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

 

ฝ่าย รายละเอียดหน้าที่ 

ฝายบริหาร ก าหนดวิสัยทัศน์ มองภาพรวมในทุกระยะ ตัดสินใจ วางแผน บริหาร
จัดการ โครงสร้างองค์กร และแต่งตั้ง คัดเลือกและจัดหาบุคลากร รวมถึง
ติดต่อบุคคลภายนอกในการตกลงทางการค้าต่างๆ และตรวจทานข้อพึง
ระวังด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ฝ่ายการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล สังเกตการณ์ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือ
สร้างสรรค์กลยุทธ์ กิจกรรม ความบันเทิงและด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์องค์กร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ฝ่ายบัญชี บันทึก จัดเก็บเอกสาร เพ่ือน าไปจัดท ารายงานทางบัญชีตามกฎหมาย 
และส่งภาษีให้แก่สรรพากร รวมถึงดูแล และคุมทะเบียนทรัพย์สินต่างๆให้
ถูกต้อง ดูแลกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งรับเงินและเช็คสั่งจ่าย ตรวจทาน
กับสมุดบัญชีธนาคาร และรายงานฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี 

ฝ่ายบริการ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือให้ได้รับความพึงพอใจสม
ความมุ่งหมายที่องค์กรต้องการและมอบประสบการณ์ ความประทับใจใน
การบริการด้วยความจริงใจ 

 
ตารางที่ 5.2: ตารางแสดงอัตราเงินเดือนพนักงาน 
 

ต าแหน่ง จ านวน อัตราค่าจ้าง/เดือน รวม (บาท) มูลค่า/ปี 

ผู้จัดการ 1 40,000 40,000 480,000 

พนักงานบัญชี 1 20,000 20,000 240,000 
พนักงานเค้าเตอร์ 2 20,000 40,000 480,000 

พนักงานท าความสะอาด 3 9,000 27,000 324,000 

ช่างซ่อม 1 12,000 12,000 144,000 
พ่อครัว 1 15,000 15,000 180,000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ): ตารางแสดงอัตราเงินเดือนพนักงาน 
 

ต าแหน่ง จ านวน อัตราค่าจ้าง/เดือน รวม (บาท) มูลค่า/ปี 

พนักงานเสิร์ฟ 3 9,500 28,500 342,000 
พนักงานสปา 1 9,000 9,000 108,000 

หมอนวด 4 9,000 36,000 432,000 

ไกด์ทัวร์ 2 20,000 40,000 480,000 
ประสานงาน 2 20,000 40,000 480,000 

รวม 20  307,500 3,690,000 

 
5.8 การก าหนดกลยุทธ์องค์กร 
 5.8.1 SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Strength) 
  1. เป็นที่พักที่อยู่ระหว่างธรรมชาติกับสังคมเมือง เดินทางสะดวก ใกล้กรุงเทพ 
เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ร้านอาหาร ด้วยเส้นทางการเดินทาง 
  2. มีระบบ รูปแบบ การท ากิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมการพักผ่อนทางธรรมชาติ 
  3. มีบริการที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ 
 จุดอ่อน (Weakness) 
  1. เป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนค่อนข้างสูง ท าให้เกิดความเสี่ยงสูง 
  2. เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อเสียง และความ
น่าเชื่อถือ 
  3. การแข่งขันของธุรกิจแบบโฮมสเตย์มีการแข่งขันที่สูง 
  4. นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่นิยมมาใช้บริการเพราะช านาญพื้นที่และมีที่พักอยู่แล้ว 
 โอกาส (Opportunity) 
  1. บางกะเจ้าอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก มีเส้นทางเลือก
หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ร้านอาหาร วัฒนธรรม บางกะเจ้าเป็นสถานที่ท่ีมีโดดเด่น
ทางธรรมชาติ จึงสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวทั้ง 2 รูปแบบ 
  2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความต้องการการพักผ่อนทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวตาม
สถานที่ส าคัญต่างๆ เดินทางไม่ใกล้พร้อมการท ากิจกรรม 
  3. ความนิยมในการปั่นจักรยานในการท่องเที่ยวนั้นได้รับความนิยมสูงขึ้น 
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  4. เทคโนโลยีการสื่อสารเอื้อต่อการประชาสัมพันธ์ ลดต้นทุน เข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 
 อุปสรรค(Threat) 
  1. เศรษฐกิจชะลอตัวท าให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง 
  2. เส้นทางในกรุงเทพมหานครไม่เอ้ือต่อการปั่นจักรยาน 
  3. พ้ืนที่ในการจอดรถ 
  4. สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล 
 5.8.2 การวิเคราะห์ 5C’ (Marketing Planning Framework) 
 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ (Environments –Context) 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเมือง (Political Situation) 
 รัฐบาลให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อบ ารุง
สถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างสวยงาม และมีนโยบายสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 ที่น ามาสู่การพัฒนา
สื่อ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Situation)  
 เศรษฐกิจชะลอตัว แต่ไม่ถึงกับหยุดชะงัก มีการลดหย่อนภาษี 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคม (Social Situation) 
 พฤติกรรมผู้บริโภคต้องการการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติหลีกหนีจากสังคมเมือง เดินทาง
สะดวก และความต้องการในการใช้จักรยานเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
ร่วมกับการท ากิจกรรมที่มีความน่าสนใจ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี (Technological Situation) 
 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพียบพร้อมด้วยคุณภาพ ช่วยลดเวลา ลดก าลังคน อัน
น ามาสู่การลดต้นทุน แอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างการรับรู้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง
ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 5.8.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 4P 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 เป็นที่พักท่ีอยู่ระหว่างธรรมชาติกับสังคมเมืองควบคู่กับร้านอาหาร สปาสมุนไพร ทัวร์ปั่น
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เน้นการพักผ่อนแบบธรรมชาติ เดินทางสะดวก ใกล้กรุงเทพ ออกแบบ
กิจกรรมให้สามารถท ากิจกรรมได้ตลอดทั้งปี เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ร้านอาหาร ด้วย
เส้นทางการเดินทาง 
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 การตั้งราคา (Price) 
  1. อัตราการให้บริการที่พักมี 3 ราคาให้เลือก 1,200 บาท 1,800 บาท 2,500 บาท 
ต่อ 1 วัน ตามขนาดของห้องพัก 
  2. ทัวร์กิจกรรม มี 2 ราคาให้เลือก 1,000 บาท 1,500 บาท ต่อ 1 วัน ตามลักษณะ
ของกิจกรรม  
 สถานที่ (Place) 
 ที่ตั้ง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างบางกะเจ้า สมุทรปราการ ท าให้เดินทาง
สะดวกและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ประชาสัมพันธ์โปรโมชันพิเศษต่างๆ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคมาใช้บริการ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
แอปพลิเคชัน และช่องทางออนไลน์ การน าเสนอแพ็คเกจพิเศษ เช่น กิจกรรม 
อีเวนต์พิเศษในแต่ละเดือน เส้นทางทัวร์กิจกรรมเส้นทางใหม่ 
 
5.9 การบริหารการตลาด 
 กลยุทธ์การขายตามทฤษฎี AIDAS 
 ความเอาใจใส่ (Attention) 
 สร้างความรับรู้ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกใช้การสื่อสารทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ โดยเน้นไปที่แอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 ความสนใจ ( Interest ) 
 น าเสนอแพ็คเกจที่น่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความสนใจซื้อบริการได้ง่ายขึ้น 
จากการน าเสนอคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง จนกลายเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 ความปรารถนา (Desire) 
 จัดโปรโมชันพิเศษในวันธรรมดา หรือวันหยุดระยะสั้น เช่น การลดราคาห้องพัก หากใช้
บริการสามวันขึ้นไป การลดราคา 10% ของลูกค้าเก่า เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค 
 การกระท า (Action) 
 เข้าร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ ในการสร้างสาระของสื่อในรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมกับธนาคาร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางด้านช่องทางการช าระเงิน และการสะสมแต้มต่างๆ เป็นต้น 
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 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 ผู้บริโภคจะได้รับการผ่อนคลายจากบริการด้านสุขภาพ ความสุขและความทรงจ าที่ดีในการ
รับบริการกิจกรรมของเรา และในส่วนของงานด้านการผลิตนั้น ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
 แผนด าเนินการ 
 1) รายละเอียดสินค้าและบริการ 
  1.1) ห้องพัก  
   1.1.1) ห้องพักราคา 1,200 บาท: ห้องพักราคาประหยัดส าหรับ 2 คน 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ภาพที่ 5.2: ตัวอย่างห้องพัก ราคา 1,200 บาท 
 

 
 
ที่มา:  รมิดา พูล วิลล่า (Ramida Pool Villa).  (2562).  สืบค้นจาก 
http://th.ramidapoolvilla.com/. 
 
   1.1.2) ห้องพักราคา 1,800: ห้องพักขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวก ส าหรับ 2 คน 
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ภาพที่ 5.3: ตัวอย่างห้องพัก ราคา 1,800 บาท 
 

 
 
ที่มา:  จองห้องพักห้องมาตรฐาน.  (2562).  สืบค้นจาก https://mju-phrae- 
 omestay.weebly.com/. 
 
   1.1.3) ห้องพักราคา 2,500 บาท : ห้องพักขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตกแต่งหรูหรา พร้อมวิวแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับ 2 คน 
 
ภาพที่ 5.4: ตัวอย่างห้องพัก 2,500 บาท 
 

 
 

ที่มา:  ที่พักภูเก็ต - แนะน า 10 โรงแรม รีสอร์ท ที่พักยอดนิยมภูเก็ต.  (2562).  สืบค้นจาก  
 http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/000357/lang/th/. 
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  1.2) สปานวดสมุนไพร สร้างความผ่อนคลายด้วยการนวดเพ่ือสุขภาพโดยใช้
สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมด้วยซาวน่าสมุนไพร 
 
ภาพที่ 5.5: ตัวอย่างสปานวดสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา:  นวดแผนไทย (Fantastic Thai) ที่ บรีซ สปา.  (2562).  กรุงเทพธุรกิจ.  สืบค้นจาก  
 http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/25612. 
 
  1.3) ร้านอาหารและบุฟเฟ่ต์ ชาบู เอาใจคนกินจุพร้อมบรรยากาศริมน้ าเจ้าพระยา 
 
ภาพที่ 5.6: ตัวอย่างร้านอาหารริมน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  สุภัทรา ริเวอร์ เฮาส์: Supatra River House.  (2562).  สืบค้นจาก  
 https://www.chillpainai.com/eat/557. 

https://www.chillpainai.com/eat/557
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  1.4) บาร์เครื่องดื่ม เอาใจคนรักการดื่มท่ามกลางสายน้ าแห้งเจ้าพระยา 
 
ภาพที่ 5.7: ตัวอย่างบาร์เครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ที่มา:  Gourmet & Cuisine.  (2560).  Brewski บาร์คราฟต์เบียร์ที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ.  สืบค้นจาก  
 https://www.gourmetandcuisine.com/going_out_eating/detail/135. 
 
5.10 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ 
 กลยุทธ์ในการเริ่มกิจการ (การลงทุน) 
 จัดท าฐานข้อมูลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือใส่ข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ เพ่ือการดูแล นักท่องเที่ยวที่จะกลับมาใช้บริการให้ตรงกับลักษณะ
พฤติกรรมในครั้งต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ตัวอย่างกิจกรรม 
 พัฒนาธุรกิจโดยใช้กิจกรรมเป็นสิ่งดึงดูดโดยใช้เอกลักษณ์ทางธรรมชาติของบางกระเจ้า 
แม่น้ าเจ้าพระยา สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เช่น วัด ห้างสรรพสินค้า ตลาด ชุมชน แหล่ง
บันเทิง และสถานที่ส าคัญในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการติดต่อสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจ 
 ตัวอย่างกิจกรรมทัวร์วัฒนธรรมล่องแม่น้ าเจ้าพระยา (The River Culture Tour) 
 กิจกรรมนี้จะเน้นการเดินทางด้วยเรือและจักรยาน ท่องเที่ยวไปตามแม่น้ าเจ้าพระยาสู่จังหวัด
อยุธยา ท่องเที่ยววัดต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ พร้อมรับประทานอาหารท่ามกลางสายน้ ายามค่ าคืน 
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ภาพที่ 5.8: ตัวอย่างกิจกรรมทัวร์วัฒนธรรมล่องแม่น้ าเจ้าพระยา (The River Culture Tour) 
 

 
ที่มา:  ปิ่น บุตรี.  (2562).  ปั่นเลียบโขงนครพนม ชมวิวงามลาว-ไทย ตื่นตาไฮไลท์ใหม่ “พญาศรีสัตต 
 นาคราช”.  สืบค้นจาก https://mgronline.com/travel/detail/9600000005617. 
 
ภาพที่ 5.9: ตัวอย่างกิจกรรมการล่องเรืออยุธยา ไหว้พระ 9 วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  ท่าเรือป้าอ้วน.  (2562).  บริการนั่งเรือรอบเกาะอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด.  สืบค้นจาก  
 https://www.ayutthayatravel.com/. 
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ภาพที่ 5.10: ตัวอย่างกิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ าเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา:  9 ร้านล่องเรือ แม่น้ าเจ้าพระยา ชมวิวกรุงเทพ ยามค่ าคืน สุดโรแมนติก.  (2560).  สืบค้นจาก  
 http://travel.trueid.net/detail/wKGXpBadYpw. 
 
 ตัวอย่างเส้นทางไหว้พระ 9 วัด  
 วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วิหารพระ, มงคลบพิตร, วัดแม่นางปลื้ม,  
วัดธรรมมิกราช, วัดหน้าพระเมรุ, วัดเชิงท่า, วัดท่าการ้อง, วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
 
ภาพที่ 5.11: ตัวอย่างเส้นทางไหว้พระ 9 วัด  
 

 
 

ที่มา:  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (2562).  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  สืบค้น 
 จาก https://www.tourismthailand.org. 
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 ตัวอย่างกิจกรรมทัวร์จักรยาน (Wonderful Bangkok) 
 กิจกรรมนี้จะเน้นการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่
ส าคัญต่างๆ เช่น วัด ร้านอาหาร ตลาด ชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในสถานที่ท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร สามารถเปลี่ยนเส้นทางในแต่ละเดือนเพ่ือสร้างความน่าสนใจในเส้นทางใหม่แก่ผู้ที่
ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยจักรยาน 
 
ภาพที่ 5.12: ตัวอย่างกิจกรรม Wonderful Bangkok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  ปั่นจักรยาน รอบกรุง(กลางคืน).  (2557).  สืบค้นจาก  
 https://pantip.com/topic/32871659. 
 
 ตัวอย่างเส้นทางกิจกรรม 39 กิโลเมตร 
 สวนสุขภาพลัดโพธิ์, แยกพระประแดง, วงเวียนใหญ่, พระบรมราชวัง, พระราชวังสวนดุสติ, 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, สะพานพระปกเกล้า 
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ภาพที่ 5.13: เส้นทางกิจกรรม 39 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  สถานีโทรทัศน์ ThaiPBSNews.  (2561).  10 เส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”.  สืบค้น 
 จาก https://www.youtube.com/watch?v=uWtAZw7WScw. 
 
 สุขภาพ 
 พัฒนาธุรกิจโดยส่งเสริมสุขภาพด้วยสปาสมุนไพร นวดแผนโบราณ ซาวน่า สร้างความผ่อน
คลายเป็นทางเลือกส าหรับคนรักสุขภาพ 
 อาหาร เครื่องดื่ม 
 สร้างบรรยากาศด้วยร้านอาหารริมน้ าพร้อมเครื่องดื่ม สร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว
ภายในและภายนอกเป็นช่องทางสร้างรายได้เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ 
 กลยุทธ์ระยะสั้น (ภายในระยะเวลา 1 ปี) 
  1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 
  2. ปรับเส้นทางการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว 
  3. น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ข้อมูล ความรู้ ควบคุมการท่องเที่ยวด้วยแอปพลิเคชัน
ผ่านโทรศัพท์ 
  4. สร้างโปรโมชันแพ็คเกจให้เชื่อมโยงกับสินค้าและบริการ 
  5. จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลส าคัญ 
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ภาพที่ 5.14: ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  กิจกรรมปันน้ าใจให้น้องครั้งท่ี 4.  (2560).  สืบค้นจาก  
 http://www.punpunbikeshare.com/?p=3055. 
 
 กลยุทธ์ระยะกลาง (ภายในระยะเวลา 3 ปี) 
  1. ขยายพันธมิตรเชื่อมโยงทางธุรกิจท่องเที่ยว 
  2. ขยายเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยว โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  3. สร้างกิจกรรมในรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยว 
  4. สร้างศูนย์กลางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงไปสู่
พันธมิตรทางธุรกิจ 
 กลยุทธ์ระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ปี) 
  1. สร้างสาขาเพ่ิมสู่จังหวัดที่โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว 
  2. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่สาขาธุรกิจ 
  3. ขยายพันธมิตรทางธุรกิจสู่ภาคต่างๆ เป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
  4. สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ เพียงแค่คลิกเดียว 
 



บทที่ 6 
งบการเงิน 

 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินของโครงการจัดตั้งธุรกิจโรงแรมโฮมสเตย์ จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อธุรกิจ จึงท าให้เกิดการก าหนดกลยุทธ์ 
การวางแผนทางการตลาด การวางแผนการด าเนินงาน การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแผนการเงินเพ่ือประเมิน
สถานการณ์ทางการเงินและความสามารถในการทาก าไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 6.1 วัตถุประสงค์ด้านการเงิน 
 6.2 การบริหารเงินทุนในโครงการ 
 6.3 การประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 6.4 การประมาณยอดขาย 
 6.5 การวิเคราะห์การได้มาของเงินทุนและการใช้คืน (งบกระแสเงินสด) 
 6.6 สรุปผลตอบแทน 
 
6.1 วัตถุประสงค์ด้านการเงิน 
 ธุรกิจธุรกิจโรงแรมโฮมสเตย์ ได้มีสมมติฐานทางการเงิน ดังนี้ 
 1. บริษัทสามารถด าเนินการให้ด ารงอยู่ได้ โดยจะไม่ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน 
 2. บริษัทจะสามารถมีผลตอบแทนของบริษัท มากกว่าผลตอบแทนของเงินทุน และสามารถ
ก่อให้เกิดก าไรในการด าเนินธุรกิจ 
 3. บริษัทมีความสามารถในการช าระหนี้สินต่อธนาคาร 
 
6.2 การบริหารเงินทุนในโครงการ 
 เป็นธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพย์เป็นหลัก โดยการเน้นลงทุนเก่ียวกับการก่อสร้างที่พัก ผู้วิจัยได้
เลือกการลงทุนเป็นมูลค่า 23,100,000 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนบาท) 
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ตารางที่ 6.1: ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 
 

รายการ มูลค่า (บาท) 

ค่าจดทะเบียนบริษัท 30,000 
ค่าท่ีดิน 15,000,000 

ค่าก่อสร้างที่พัก ร้านอาหาร สปา 5,000,000 

ค่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง 2,000,000 
ค่าส ารองจ่าย 1,000,000 

ค่าท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย 35,000 

ค่าท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน 35,000 
รวม 23,100,000 

 
6.3 การประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า ค่า
ไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่จะขึ้น 5% ค่าเสื่อมส าหรับการบ ารุงรักษา สถานที่ บริการ อัตราค่าเสื่อม 2% ต่อปี 
 
ตารางที่ 6.2: ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภค 
 

ประเภท มูลค่า (บาท/เดือน) มูลค่า (บาท/ปี) 

ค่าไฟ 25,000 300,000 
ค่าน้ า 12,000 144,000 

ค่าอินเทอร์เน็ต 1,000 12,000 

ค่าโทรศัพท์ 2,000 24,000 
รวม 40,000 480,000 
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ตารางที่ 6.3: ตารางแสดงค่าประชาสัมพันธ์ 
 

ประเภท มูลค่า (บาท/เดือน) มูลค่า (บาท/ปี) 

ค่าผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณา 5,000 60,000 
ค่าท าเว็บไซต์ 17,500 210,000 

ค่าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 250,000 3,000,000 

รวม 272,500 3,270,000 
 
ตารางที่ 6.4: ตารางแสดงอัตราเงินเดือนพนักงาน 
 

ต าแหน่ง จ านวน อัตราค่าจ้าง/เดือน รวม (บาท) มูลค่า/ปี 
ผู้จัดการ 1 40,000 40,000 480,000 

พนักงานบัญชี 1 20,000 20,000 240,000 

พนักงานเค้าเตอร์ 2 20,000 40,000 480,000 
พนักงานท าความสะอาด 3 9,000 27,000 324,000 

ช่างซ่อม 1 12,000 12,000 144,000 

พ่อครัว 1 15,000 15,000 180,000 
พนักงานเสิร์ฟ 3 9,500 28,500 342,000 

พนักงานสปา 1 9,000 9,000 108,000 

หมอนวด 4 9,000 36,000 432,000 
ไกด์ทัวร์ 2 20,000 40,000 480,000 

ประสานงาน 2 20,000 40,000 480,000 
รวม 20  307,500 3,690,000 
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6.4 การประมาณยอดขาย 
 
ตารางที่ 6.5: ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ต่อปี 
 

ประเภทสินค้าและบริการ มูลค่าก าไร/ปี 

ห้องพัก 5,702,402 
กิจกรรมทัวร์จักรยาน 9,722,884 

สปานวดสมุนไพร 314,400 

ร้านอาหาร บุฟเฟ่ต์ ชาบู เครื่องดื่ม 7,891,923 
 
 ห้องพัก 
 ที่พักมี 3 ราคาให้เลือก 1,200 1,800 2,500 ต่อ 1 วัน มีทั้งหมด 20 ห้อง แต่ละห้องแตกต่าง
กันด้วย ขนาดของห้อง ความหรูหรา และวิวทิวทัศน์ ภายในห้องประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ครบชุด 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ โทรทัศน์ แอร์ ไดร์เป่าผม กระติกน้าร้อนไฟฟ้า ตู้เย็น 
เป็นต้น 
 กิจกรรมทัวร์จักรยาน 
 ทัวร์กิจกรรม มี 2 ราคาให้เลือก 1,000 1,500 ต่อ 1 วัน ตามลักษณะของกิจกรรมและมี
รายได้จากบริการเสริมต่างๆ  รูปแบบกิจกรรมมี 2 รูปแบบ 
  รูปแบบที่ 1 ทัวร์จักรยาน Wonderful Bangkok 
  กิจกรรมนี้จะเน้นการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ตาม
สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น วัด ร้านอาหาร ตลาด ชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในสถานที่ท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร สามารถเปลี่ยนเส้นทางในแต่ละเดือนเพ่ือสร้างความน่าสนใจในเส้นทางใหม่แก่ผู้ที่
ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยจักรยาน 
  รูปแบบที่ 2 ทัวร์จักรยาน River culture 
  กิจกรรมนี้จะเน้นการเดินทางด้วยเรือและจักรยาน ท่องเที่ยวไปตามแม่น้ าเจ้าพระยา
สู่จังหวัดอยุธยา ท่องเท่ียววัดต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ พร้อมรับประทานอาหารท่ามกลางสายน้ ายาม
ค่ าคืน 
 สปานวดสมุนไพร 
 สร้างความผ่อนคลายด้วยการนวดเพ่ือสุขภาพโดยใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อม
ด้วยซาวน่าสมุนไพร สปานวดค่าบริการ 1 ชั่วโมง 200 บาท ซาวน่าค่าบริการครั้งละ 100 บาท 
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 ร้านอาหาร บุฟเฟ่ต์ ชาบู เครื่องดื่ม 
 สร้างบรรยากาศด้วยร้านอาหารริมน้ าพร้อมเครื่องดื่มเป็นช่องทางสร้างรายได้เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจ บุฟเฟ่ต์ ชาบู ราคาคนละ 199 บาท อาหารตามสั่ง 60-80 บาท เครื่องดื่มมีบริการ กาแฟ น้ า
ผลไม้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
ตารางที่ 6.6: ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ในกรณีดีเกินคาด (Best Case) 
 

ประเภท 
(รายได้) 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

ห้องพัก 5,702,402 5,987,522 6,286,898 6,601,242 6,931,304 
กิจกรรมทัวร์
จักรยาน 

9,722,884 10,209,028 10,719,479 11,255,452 11,818,224 

สปานวด
สมุนไพร 

314,400 330,120 346,626 363,957 382,154 

ร้านอาหาร 
บุฟเฟ่ต์ ชาบู 
เครื่องดื่ม 

7,891,924 8,286,519 8,700,844 9,135,886 9,592,682 

รวม 23,631,000 24,812,000 26,052,600 27,355,230 28,722,990 

 
ตารางที่ 6.7: ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ในกรณีเป็นไปตามคาด (Most Likely Case) 
 

ประเภท 
(รายได้) 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

ห้องพัก 5,112,002 5,367,602 5,635,982 5,917,781 6,213,670 

กิจกรรมทัวร์
จักรยาน 

8,354,884 8,772,628 9,211,259 9,671,821 10,155,412 

สปานวด
สมุนไพร 

314,400 330,120 346,626 363,957 382,154 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.7 (ต่อ): ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ในกรณีเป็นไปตามคาด (Most Likely Case) 
 

ประเภท 
(รายได้) 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

ร้านอาหาร บุฟ
เฟ่ต์ ชาบู 
เครื่องดื่ม 

7,891,924 8,286,519 8,700,844 9,135,886 9,592,682 

รวม 21,673,211 22,756,871 23,894,714 25,094,500 26,349,225 
 
ตารางที่ 6.8: ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ในกรณีย่าแย่ (Worst Case) 
 

ประเภท 
(รายได้) 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

ห้องพัก 5,112,002 5,367,602 5,635,982 5,917,781 6,213,670 

กิจกรรมทัวร์
จักรยาน 

5,546,883 5,824,227 6,115,438 6,421,209 6,742,269 

สปานวดสมุนไพร 314,400 330,120 346,626 363,957 382,154 
ร้านอาหาร บุฟ
เฟ่ต์ ชาบู 
เครื่องดื่ม 

7,891,924 8,286,519 8,700,844 9,135,886 9,592,682 

รวม 18,865,211 19,808,471 20,798,894 21,838,838 22,930,779 

 
6.5 การวิเคราะห์การได้มาของเงินทุนและการใช้คืน (งบกระแสเงินสด) 
 ในส่วนของการวิเคราะห์การได้มาของเงินทุนและการใช้คืนนี้แสดงถึงกระแสเงินสดที่ใช้เป็น
เครื่องมือตรวจสอบสภาพคล่องในการด าเนินงานงบแสดงสถานะทางการเงิน แบ่งออกเป็น 3 กรณี
ดังนี้ 
 กรณีดีเกินคาด (Best Case) 
 กรณีเป็นไปตามคาด (Most Likely Case) 
 กรณีย่ าแย่ (Worse Case) 
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6.6 สรุปผลตอบแทน 
 สรุปผลตอบแทนผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการเงินในโครงการจัดตั้ง
ธุรกิจโรงแรมแบบโฮมสเตย์ควบคู่กับกิจกรรมทัวร์จักรยาน เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในการท า
ก าไรของโครงการ และได้ผลสรุปตอบแทนทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือชี้วัดข้อมูลทางการเงิน ดังนี้ 
 1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
 3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 
 เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุนและใช้เป็นแนวทางในการขยายธุรกิจในอนาคต ผลการเปรียบเทียบก าไรสุทธิ และกระแสเงิน
สดพบว่า โครงการจัดตั้งธุรกิจโรงแรมแบบโฮมสเตย์ควบคู่กับกิจกรรมทัวร์จักรยาน มีความสามารถใน
การเริ่มท าก าไรได้ตั้งแต่ปีที่ 1 และเพ่ิมขึ้นทุกปี กิจการมีสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงินสด 
 
ตารางที่ 6.9: ตารางเปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิ 
 

ประเภท 
(รายได้) 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

กรณีดีเกินคาด 
(Best Case) 

-15,413,125 -7,181,069 625,212 10,035,973 20,083,024 

กรณีเป็นไปตาม
คาด (Most 
Likely Case) 

-16,440,964 -9,287,851 -2,614,460 5,609,418 14,410,242 

กรณีย่าแย่ 
(Worst Case) 

-17,915,164 -12,309,961 -7,261,875 -747,221 6,258,919 
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 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 
ตารางที่ 6.10: ตารางแสดงระยะเวลาคืนทุน  
 

ประเภท (รายได้) ระยะเวลาคืนทุน 

กรณีดีเกินคาด (Best Case) 2 ปี 11 เดือน 
กรณีเป็นไปตามคาด (Most Likely Case) 3 ปี 11 เดือน 

กรณีย่ าแย่ (Worst Case) 4 ปี 11 เดือน 

 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
 
ตารางที่ 6.11: ตารางแสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
 

 กรณีดีเกินคาด (Best 
Case) 

กรณีเป็นไปตามคาด 
(Most Likely Case) 

กรณีย่ าแย่ (Worst 
Case) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) 

12,486,366 7,799,948 1,066,962 

 
 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 
 
ตารางที่ 6.12: ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 
 

 กรณีดีเกินคาด 
(Best Case) 

กรณีเป็นไปตามคาด 
(Most Likely Case) 

กรณีย่ าแย ่
(Worst Case) 

อัตราผลตอบแทน 
ภายใน (IRR) 

23.91% 17.69% 8.11% 

 
 สรุปผลตอบแทนทางการเงินของจัดตั้งโครงการธุรกิจโรงแรมแบบโฮมสเตย์ควบคู่กับกิจกรรม
ทัวร์จักรยาน ทางโครงการลงทุนในสินทรัพย์ในการด าเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นรายได้จากขายจะ
มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงการ ซึ่งในกรณีนี้โครงการมีระยะเวลาคืนทุนจากทรัพย์สินในกรณีท่ีเป็นไป
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ได้มากท่ีสุด 2 ปี 11 เดือน มูลค่าปัจจุบัน 1,564,704 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
17.69% เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบอ่ืนๆ รวมกันหลายด้านแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีความ
เหมาะสมที่จะลงทุน เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจค่อนข้างมาก ความเสี่ยงปานกลาง 
ผลตอบแทนคุ้มค่า 



บทที่ 7 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
7.1 บทสรุปการวิจัย 
 7.1.1 สรุปผลวิจัย 
 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจและนักท่องเที่ยว เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ” 
ได้สรุปผลไว้ดังนี้ 
 ผลจากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ การใช้สื่อของผู้ประกอบการยังคงใช้สื่อดั้งเดิมและ
สื่อใหม่ แต่ยังไม่ได้ท าการตลาดอย่างจริงจัง ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่เสนอผ่านสื่อยังคง
เป็นข้อมูลเก่าๆ ไม่มีการอัปเดตเท่าท่ีควรซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลแฟนเพจหรือเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูล
พ้ืนฐาน เช่น เส้นทางการเดินทาง สถานที่ท ากิจกรรม โปรโมชันและคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆ อีกท้ัง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่ครบถ้วนซึ่งสุดท้ายก็ท าให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องติดต่อ
สอบถามรายละเอียด ดังนั้นควรพัฒนาด้านการใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการใช้
สื่อเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งด้านข้อมูลของการท่องเที่ยวต้องน าเสนอใช้ชัดเจน น าเสนอ
เอกลักษณ์สิ่งที่น่าสนใจ บริการขั้นพ้ืนฐาน ราคา  
โปรโมชันของการใช้บริการให้ชัดเจน 
 ผลจากการศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะเจ้า นั้นมีพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพักผ่อน 
การท ากิจกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่
ขาดความหลากหลายของกิจกรรมและการบริการท าให้ได้รับความนิยมที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการยัง
ไม่สร้างความโดดเด่นด้านธุรกิจยังอาศัยกิจกรรมหรือสถานที่ของบางกะเจ้าท าให้นักท่องเที่ยวนั้น
กลับมาใช้บริการน้อย แต่ด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งของธรรมชาติและใกล้กับตัวกรุงเทพจึงยังได้รับ
ความนิยมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งบางกระเจ้าก็ยังไม่มีการพัฒนาด้านกิจกรรมหรือการจัดการพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรมท าให้บางกะเจ้าไม่ใช่สถานที่ที่ส าคัญของการท่องเที่ยว 
 ผลจากการศึกษาการจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บางกะเจ้ามีพ้ืนที่ในการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีสถานที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรม รองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งการเดินทาง
ยังสะดวกสบายในการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ ข้อมูลแผนที่ที่ถูกต้อง ป้ายบอก
ทาง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ห้องน้ าสาธารณะเพ่ือสร้างความสะดวกสบาย 
แต่การจัดให้บางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต้องมีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานในการ
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ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยวนั้นต้องได้มาตรฐาน หรือกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่ม สร้างความน่าสนใจ ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ให้เป็น
รูปธรรมและท าการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวด้วยการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
กะเจ้า ด้านสื่อดั้งเดิม ผู้ประกอบการใช้สื่อ โบรชัวร์ การบอกต่อ นักท่องเที่ยวใช้สื่อ โทรทัศน์ การบอก
ต่อจากเพ่ือนน าไปสู่การค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง ด้านสื่อใหม่ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้สื่อ  
เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
 7.1.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ พบว่าสิ่งที่ส าคัญของการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ คือการ
เลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารตามพฤติกรรมการรับเปิดรับข่าวสาร ซึ่งจ าแนกช่องทางการใช้สื่อจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย กลยุทธ์การสื่อสารจึงมีส่วนส าคัญเพ่ือสร้างเนื้อหาการโน้มน้าวใจ การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเห็นได้ในหลายๆธุรกิจ แต่สิ่งที่แตกต่างนั้น
คือ จุดเด่นของธุรกิจ กิจกรรมของธุรกิจ ที่จะสร้างความน่าสนใจร่วมกับการใช้เครื่องมือการสื่อสารที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนั้นการสร้างธุรกิจ กิจกรรมที่น่าสนใจจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ให้มีตวามน่าสนใจมากข้ึน ผู้ประกอบการในบางกะเจ้าเลือกใช้สื่อด้านสื่อดั้งเดิม โบรชัวร์ การบอกต่อ 
นักท่องเที่ยวใช้สื่อ โทรทัศน์ การบอกต่อจากเพ่ือนน าไปสู่การค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง ด้านสื่อใหม่ 
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้สื่อ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฑณัฐชา ผลบุญ 
(2552) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่ออินเทอร์เน็ต ในประเด็นที่ว่า พฤติกรรมการ
รับเปิดรับข่าวสารมีผลต่อการเลือกใช้ช่องทางการใช้เครื่องมือสื่อสาร เนื้อหา กลุ่มเป้าหมายในการรับ
เปิดรับข่าวสาร ซึ่งช่องทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสาร คือ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าสิ่งที่ส าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ คือจุดเด่นของลักษณะด้านพื้นที่มา
เป็นเอกลักษณ์ของกิจกรรมพร้อมกับการสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
เช่น แผนที่ ห้องน้ า สถานที่พัก ร้านอาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยสิ่งส าคัญของการท ากิจกรรม คือ 
ลักษณะรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงและสามารถให้
ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมท าได้ เช่น การปั่นจักรยาน พายเรือ เป็นต้น และสิ่งที่จะท าให้เรา
สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้คือการเก็บข้อมูลลูกค้าเพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการปรับปรุง พัฒนาขีด
ความสามารถของการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิตราภรณ์ เถรวัตรและธง ค าเกิด (2560) ในประเด็นที่ว่า การสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
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การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทยคือ กิจกรรมนันทนาการควรมีความหลากหลาย
รูปแบบเพื่อความเหมาะสมและความชอบของผู้บริโภค 
 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ พบว่าสิ่งที่ส าคัญในการจัดรูปแบบ
การบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ นั้นคือ
การนึ่งถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก การเอาใจใส่ลูกค้าซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการบริการแต่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ค านึ่งเท่าที่ควร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการควรค า
นึ่งถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า แผนที่ รถบริการรับส่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการสร้าง
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเพ่ือให้ได้ท ากิจกรรมหรือพักผ่อนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พงศธร พ่ึงเนตร์ (2556) ในประเด็นที่ว่า การบริการคือการค านึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกค้าเป็นหลัก การเอาใจใส่ลูกค้าและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 7.1.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัด
สมุทรปราการ การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากับธุรกิจที่เลือกส าคัญมากจะส่งผลต่อการเลือกเครื่องมือ
สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งผู้บริโภคและคู่แข่ง
เปรียบเสมือนดาบสองคม ดังนั้นนอกจากจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแล้วต้องเลือกเนื้อหาให้
เหมาะสม โดดเด่น น่าสนใจในการน าเสนอผ่านเครื่องมือการสื่อสาร การสร้างกิจกรรม โปรโมชัน จะ
สร้างความน่าสนใจในการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้การน าเสนอภาพหรือ วีดิโอจากการท า
กิจกรรมของผู้ใช้บริการจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ใช้บริการ จึงควรมีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และผู้ดูแลคอยอัปเดต แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพราะถือว่าเป็น
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้าง
กิจกรรมนันทนาการควรมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบมากมายดังนั้นการดึงศักยภาพสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นสิ่งส าคัญในการยืดหยุ่นของกิจกรรม สามารถลดภาระ หรือสร้างความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการรายอื่น จะสร้างความหลากหลายให้เป็นทางเลือกในการท ากิจกรรมได้ ดังนั้นการ
เชื่อมโยงองค์ประกอบเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่จะสร้างความแตกต่างและโน้มน้าวใจแก่นักท่องเที่ยว
ได้ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากทาง
ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงการบริการลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริการแล้ว ภาครัฐเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบพ้ืนที่ การ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว ความปลอดภัย เป็นส่วนส าคัญท่ีจะสร้างให้
บางกะเจ้ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ครบวงจร เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาพื้นที่ ให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการโดยรัฐคอยก ากับดูแล จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้
ทรัพยากรได้เกิดประสิทธิภาพ 
 
7.2 บทสรุปทางธุรกิจ 
 7.2.1 สรุปผลทางธุรกิจ 
 บริษัทมีการวางแผนโครงการลงทุนภายใต้แผนธุรกิจโรงแรมแบบโฮมสเตย์ โดยมีกิจกรรม
และการบริการดังนี้ 
 กิจกรรมทัวร์วัฒนธรรมล่องแม่น้ าเจ้าพระยา (The River Culture Tour) กิจกรรมนี้จะเน้น
การเดินทางด้วยเรือและจักรยาน ท่องเท่ียวไปตามแม่น้ าเจ้าพระยาสู่จังหวัดอยุธยา ท่องเที่ยววัดต่างๆ
ทางประวัติศาสตร์ พร้อมรับประทานอาหารท่ามกลางสายน้ ายามค่ าคืน 
 กิจกรรมปั่นจักรยาน (Wonderful Bangkok) กิจกรรมนี้จะเน้นการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น วัด ร้านอาหาร ตลาด ชุมชน เปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร สามารถเปลี่ยนเส้นทางในแต่ละเดือน
เพ่ือสร้างความน่าสนใจในเส้นทางใหม่แก่ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยจักรยาน 
 ซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยานนี้สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือรูปแบบการเดินเพ่ือน าไปสู่
ประสบการณ์ใหม่ๆ ของนักท่องเที่ยวโดยใช้สภาพแวดล้อมของบางกะเจ้าที่มีความอุดสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติกับกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือเลือกใช้เอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดความยืดหยุ่น
ของกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว นอกจากนี้เรายังมีบริการห้องพัก ร้านอาหารเครื่องดื่ม บุฟเฟ่ต์ 
ชาบู สปานวดสมุนไพร เอาไว้บริการให้ลูกค้าที่ต้องการการพักผ่อนอีกด้วย อีกทั้งเรายังมีแผนการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจตามเส้นทางของกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและความน่าสนใจในการท ากิจกรรม 
ทั้งนี้ทางบริษัทได้ค านึกถึงการบริการลูกค้าที่เคยมาใช้บริการจึงมีแผนงานในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะ
พฤติกรรมเพ่ือรวบร่วมไว้ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือการใช้บริการอย่าง
ยั่งยืน 
 7.2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของโครงการ 
 ด้วยหลักสูตรการเรียนสาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (Entertainment 
Management) ท าให้รู้จักการสร้างความแตกต่างของธุรกิจโดยใส่ความบันเทิงลงไปในที่นี้คือการ
สร้างกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการ ไม่ได้เพียงมาใช้บริการที่พักของเราแต่ยังมีประสบการณ์ร่วมผ่านกิจกรรม 
ซึ่งการน าทรัพยากรรอบๆ ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ จะสร้างความแตกต่าง
ให้กับธุรกิจ ดังนั้นนอกจากการวางแผนธุรกิจที่รอบคอบแล้วการสร้างความแตกต่างขึ้นอยู่กับการ
สร้างสรรค์ทางความคิด การค านึงถึงกิจกรรมถือเป็นสิ่งส าคัญในการอยู่รอดและแก้ปัญหาในทางธุรกิจ 
การเก็บข้อมูลผู้บริโภคจะท าให้เราเข้าจ าพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
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จุด ด้วยพิษเศรษฐกิจปัจจุบันการปรับตัว ขีดความสามารถในการยืดหยุ่นของธุรกิจจะช่วยลดภาระ 
สร้างโอกาสให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 7.2.3 การบริหารความเสี่ยง 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
  1) กรณีที่การบริหารความเสี่ยงได้ก าไรน้อยที่สุด (Worst case) ซึ่งจะต้องวิเคราะห์
และตรวจสอบผล เพื่อที่จะได้น าผลมาวางแผนและหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งในเบื้องต้น
จะท าให้การลดต้นทุนของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ลดจ านวนการจัดกิจกรรม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นหรือลดจ านวนพนักงาน ซึ่งอาจจะจ้างพนักงานในรูปแบบชั่วคราวแทนพนักงานประจ า 
  2) กรณีที่การบริหารความเสี่ยงได้ก าไรมากท่ีสุด (Best Case) ซึ่งต้องด าเนินท าการ
วิจัยและพัฒนาการกิจกรรม วิเคราะห์และตรวจสอบผล เพ่ือที่จะได้น าผลมาวางแผนและหาแนวทาง
ขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ มีธุรกิจที่หลากหลายประเภทและสาขามากข้ึน เช่น การเปิดสาขาใหม่
ตามภาคต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงและเดินทางไปท ากิจกรรมในเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น และ
เพ่ิมเติมบุคลากรให้สอดคล้องกับงานและกลุ่มเป้าหมายของ 
 7.2.4 แผนงานในอนาคต 
 มุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจในพ้ืนท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ให้
เป็นเครือข่าย มีการจัดการให้สามารถท ากิจกรรมหรือเข้าพักเพียงแค่คลิกเดียวจากลูกค้า ด้วยการ
ขยายพ้ืนที่จะสามารถน าเสนอรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบโดยสร้างพันธมิตร
ธุรกิจให้เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผ่านศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีแผนการให้เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า
และผู้ให้บริการ โดยน าเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันมาเป็นช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูล การ
น าเสนอรูปแบบกิจกรรม และช่วยในการจัดการ 
 7.2.5 สรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
 
ตารางที่ 7.1: ตารางสรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
 

สรุปผลตอบแทนทางการเงิน Best case Most likely case Worst case 
Payback Period (Years) 2 ปี 11 เดือน 3 ปี 11 เดือน 4 ปี 11 เดือน 

รายได้ 23,631,000 21,673,211 18,865,211 

ก าไรสุทธิ 3,066,875 2,039,036 564,836 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 7.1 (ต่อ): ตารางสรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
 

สรุปผลตอบแทนทางการเงิน Best case Most likely case Worst case 

กระแสเงินสดสุทธิ 20,083,024 14,410,242 6,258,919 
NPV (Baht): ปีที่ 5 12,486,366 7,799,948 1,066,962 

IRR (%) 23.91% 17.69% 8.11% 
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ภาคผนวก ก ค าถามส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสาร การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 1. วัตถุประสงค์ แนวคิด มุมมอง ของการจัดตั้งธุรกิจ 
 2. ท าไมถงงไดสสนใจท าธุรกิจน้้ท้่บางกะเจสา ช่วยอธิบาย 
 3. จุดเด่น เอกลักษณ์ ของบางกะเจสา 
 4. ช่วงเวลาท้่ม้นักท่องเท้่ยวมาใชสบริการเยอะท้่สุดและใชสบริการนสอยท่้สุด อยู่ระหว่างเดือน
อะไร 
 5. ธุรกิจน้้ประสบความส าเร็จมากนสอยเพ้ยงใด ช่วยอธิบาย 
 6. ม้ธุรกิจอ่ืนท้่สนใจจะท าอ้กไหม เช่นอะไรบสาง เพราะเหตุใด 
 7. คุณคิดว่าการท่องเท้่ยวเชิงนิเวศน์ท้่บางกะเจสาเหมาะสมกับคนในสังคมเมืองหรือไม่ ช่วย
อธิบาย 
 8. กลุ่มเป้าหมายท้่คาดหวังคือใคร 
 9. ม้กิจกรรมท้่โดดเด่น หรือ กิจกรรมพิเศษของธุรกิจ ท้่ดงงดูดต่อนักท่องเท้่ยวม้อะไรบสาง 
เพราะอะไรถงงม้กิจกรรมพิเศษ 
 10. ธุรกิจของคุณม้การส่งเสริมการขายอย่างไรเพ่ือใหสอยู่ไดสอย่างยั่งยืน ช่วยยกตัวอย่าง 
 11. ม้การใชสสื่อดั้งเดิมประชาสัมพันธ์แบบใดบสาง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การบอก
ต่อ เป็นตสน แลสวไดสผลลัพธ์แบบใดช่วยอธิบาย 
 12. ม้การใชสเทคโนโลย้การสื่อสารอ่ืนๆอ้กไหม เช่นอะไรบสาง 
 13. ม้กิจกรรมอ่ืนๆ ท้่คิดว่าจะทาเพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ ใหสเป็นท้่รูสจักและ
ดงงดูดผูสบริโภคใหสมาใชสบริการหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 14. การลงทุนในการสรสางธุรกิจมา คุณม้การลงทุนส่วนไหนมากท้่สุด ความส าคัญของการ
ลงทุนกับสิ่งนั้น 
 15. ระยะเวลาท้่คุสมทุนหรือไดสก าไรจากการลงทุนใชสเวลาก้่ปี 
 16. ม้การจัดการเรื่องความเส้่ยงกับการเขสามาใชสบริการของนักท่องเท้่ยวหรือไม่ อย่างไร ช่วย
อธิบาย 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการบริการ 
 1. ปัญหาของการเดินทางมาท้่บางกะเจสา ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวก ขสอมูลดสานพ้ืนท้่ ขสอมูลการท่องเท้่ยว สาระความรูส ความน่าสนใจ
เพ้ยงพอหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 3. สถานท้่พัก รสานอาหาร สถานท้่ท ากิจกรรม เพ้ยงพอหรือไม่ ถสาไม่เพ้ยงพอม้วิธ้การจัดการ
อย่างไร 
 4. สถานท้่ท้่อยากใหสม้หรือปรับปรุงแกสไขต่อไป 
 5. การตสอนรับของเจสาหนสาท้่หรือคนในชุมชนม้การตสอนรับนักท่องเท้่ยวท้่ด้หรือไม่ ช่วย
อธิบาย 
 6. ความปลอดภัยของพ้ืนท้่บางกะเจสา เพ้ยงพอหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 7. ผูสใหสบริการน าเท้่ยวหรือเจสาหนสาท้่ม้ขสอมูลเพ้ยงพอหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 8. การบริการดสานใดควรแกสไข ดสานกิจกรรม ดสานพื้นท้่ ช่วยอธิบาย 
 9. คุณคิดว่าชุมชนบางกะเจสาควรใหสเจสาหนสาท้่รัฐควรเขสามาช่วยจัดการใหสบางกะเจสาเป็น
สถานท้่ท่องเท้่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
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ภาคผนวก ข ค าถามส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

ส่วนที่ 1 การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 1. เพราะอะไรถงงมาท่องเท้่ยวท้่บางกะเจสา สิ่งท้่ดงงดูดหรือโดดเด่น สิ่งท้่ประทับใจคืออะไร 
ช่วยอธิบาย 
 2. ทราบขสอมูลของบางกะเจสาผ่านการสื่อสารแบบใด เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ ม้คนบอกบอก
ต่อ 
 3. การเดินทาง การเขสาถงงบางกะเจสา สะดวกหรือม้ปัญหาหรือไม่ วิธ้แกสไข ช่วยอธิบาย 
 4. คุณคิดอย่างไรท้่ม้คนพูดว่าบางกะเจสา คือ ปอดกรุงเทพ ช่วยอธิบาย 
 5. บางกะเจสาเหมาะสมกับการท่องเท้่ยวเชิงนิเวศหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 6. กิจกรรมแบบใดท้่ท่านชื่นชอบ และอยากใหสม้กิจกรรมนั้นในบางกะเจสา เช่น ปั่นจักรยาน
ท่องเท้่ยว ตั้งแคมป์ ล่องแพหรือล่องเรือยาง ส่องสัตว์หรือดูนก การเดินป่า ปีนเขาหรือไต่เขา ศงกษา
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณ้ และวิถ้ช้วิต 
 7. ปัญหาท้่พบหลังจากท่้มาท่องเท้่ยวท้่บางกะเจสา หรือเหตุการณ์ท้่ไม่ประทับใจคืออะไร ช่วย
อธิบาย 
 8. (จากขสอ 7) คุณม้ขสอเสนอแนะ การแกสปัญหาอย่างไร 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการบริการ 
 1. สิ่งอ านวยความสะดวก ขสอมูลดสานพ้ืนท้่ ขสอมูลการท่องเท้่ยว สาระความรูส ความน่าสนใจ 
เพ้ยงพอหรือไม่ 
 2. สถานท้่พัก รสานอาหาร สถานท้่ท ากิจกรรม เพ้ยงพอหรือไม่ ถสาไม่เพ้ยงพอม้วิธ้การจัดการ
อย่างไร 
 3. สถานท้่ท้่อยากใหสม้หรือปรับปรุงแกสไขต่อไป 
 4. การตสอนรับของเจสาหนสาท้่หรือคนในชุมชนม้การตสอนรับนักท่องเท้่ยวท้่ด้หรือไม่ ช่วย
อธิบาย 
 5. ความปลอดภัยของพ้ืนท้่บางกะเจสา เพ้ยงพอหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 6. ผูสใหสบริการน าเท้่ยวหรือเจสาหนสาท้่ม้ขสอมูลเพ้ยงพอหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 7. การบริการดสานใดในบางกะเจสาควรแกสไข ดสานกิจกรรม ดสานพื้นท้่ ดสานบุคลากร ช่วย
อธิบาย 
 8. คุณคิดว่าชุมชนบางกะเจสาควรใหสเจสาหนสาท้่รัฐควรเขสามาช่วยจัดการใหสบางกะเจสาเป็น
สถานท้่ท่องเท้่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
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ภาคผนวก ค อธิบายค าศัพท์ 
 

Database ฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลการใช้บริการของนักท่องเที่ยว 
 Database ฐานขสอมูล คือ กลุ่มของขสอมูลท้่ถูกเก็บรวบรวมไวส โดยม้ความสัมพันธ์ซง่งกันและ
กัน โดยไม่ไดสบังคับว่าขสอมูลทั้งหมดน้้จะตสองเก็บไวสในแฟ้มขสอมูลเด้ยวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มขสอมูล 
 ระบบฐานขสอมูล (Database System) คือ ระบบท้่รวบรวมขสอมูลต่างๆ ท้่เก้่ยวขสองกันเขสาไวส
ดสวยกันอย่างม้ระบบม้ความสัมพันธ์ระหว่างขสอมูลต่างๆ ท้่ชัดเจน ในระบบฐานขสอมูลจะประกอบดสวย
แฟ้มขสอมูลหลายแฟ้ม ท้่ม้ขสอมูลเก้่ยวขสองสัมพันธ์กันเขสาไวสดสวยกันอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสใหส
ผูสใชสสามารถใชสงานและดูแลรักษาป้องกันขสอมูลเหล่าน้้ไดสอย่างม้ประสิทธิภาพ โดยม้ซอฟต์แวร์ท้่
เปร้ยบเสมือนสื่อกลางระหว่างผูสใชสและโปรแกรมต่างๆ ท้่เก้่ยวขสองกับการใชสฐานขสอมูล เร้ยกว่า ระบบ
จัดการฐานขสอมูล หรือ DBMS (data base management system) ม้หนสาท้่ช่วยใหสผูสใชสเขสาถงงขสอมูล
ไดสง่ายสะดวกและม้ประสิทธิภาพ การเขสาถงงขสอมูลของผูสใชสอาจเป็นการสรสางฐานขสอมูล การแกสไข
ฐานขสอมูล หรือการตั้งค าถามเพ่ือใหสไดสขสอมูลมา โดยผูสใชสไม่จ าเป็นตสองรับรูสเก้่ยวกับรายละเอ้ยดภายใน
โครงสรสางของฐานขสอมูล 
 จากท้่มากล่าวมาขสางตนผูสวิจัยจงงใชสประโยชน์จาก Database เป็นฐานขสอมูลการเก็บขสอมูล
การใชสบริการของนักท่องเท้่ยวไวสในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาเป็นขสอมูลในการปรับปรุง พัฒนาการ
ใหสบริการท้่พักโฮมสเตย์และการจัดกิจกรรมเพ่ือการใชสบริการท้่ยั่งยืน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล     นายวีรชน สวยรูป 
 
อีเมล์     weerachon.suay@bumail.net 
 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2555 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   
     จังหวัดสุพรรณบุรี 
     พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์  
     สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
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