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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร
การศึกษาเรื่ อง เปิ ดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะครึ่ งร้อยสุ ดชายแดนเบื้องบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี
(Fruit Hub of Asia) คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ เอกสาร พฤติกรรม ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและจัดทาโครงงานให้สาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์
2.1 ประวัติความเป็ นมาของจังหวัดจันทบุรี
2.2 ประวัติความเป็ นมาของจังหวัดตราด
2.3 ประวัติความเป็ นมาของจังหวัดชลบุรี
2.4 ทฤษฎีการท่องเที่ยว
2.5 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยว
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดรายการนาเที่ยว
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 จังหวัดจันทบุรี
2.1.1 ประวัติจงั หวัดจันทบุรี
จัน ทบุ รี เป็ นเมื อ งเก่ าแก่ เคยเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของมนุ ษ ย์ยุค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ มี ก ารส ารวจ
โบราณคดีหลายแห่ งในจันทบุรี พบเครื่ องมือเครื่ องใช้ยคุ หิ นขัด อายุประมาณ 2,000 ปี ในเขตอาเภอมะขาม
อาเภอท่าใหม่และที่ราบเชิงเขาที่บา้ นคลองบอน อาเภอโป่ งน้ าร้อน
เริ่ มมี ก ารตั้งเมื องครั้ งแรก หน้าเขาสระบาป ราวพุท ธศตวรรษที่ 18 ชาวชอง หรื อชนเผ่าใน
ตระกูลมอญ-เขมร เป็ นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยูใ่ นป่ าฝั่งตะวันออก บริ เวณจังหวัดจันทบุรี
ระยอง ตราด โดยเฉพาะบริ เวณรอยต่อจันทบุรี-ตราด ซึ่ งเป็ นแหล่งของป่ าและสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ ใน
สมัยก่อนชาวชองดารงชีพด้วยการเก็บของป่ าออกมาขาย แต่ในปั จจุบนั พื้นที่ป่าลดน้อยลง เพราะถูกหักร้าง
เพื่อทาสวน ทาไร่ ถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน ตลอดจนการเก็บของป่ ากลายเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย พราน
ป่ าอย่างชาวชองจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็ นแรงงานในเมือง บางส่ วนกลายเป็ นชาวนาชาวไร่ ชุมชนของ
ชาวชองในปัจจุบนั ยังปรากฏให้เห็นบริ เวณบ้านคลองพลู กิ่งอาเภอเขาคิชฌกูฏ
ปี พ.ศ. 2200 ได้ยา้ ยมาสร้างเมืองใหม่ที่บา้ นลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจันทบุรีและหลังจาก
กรุ งศรี อยุธยาเสี ยแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช เมื่อครั้งยังเป็ นพระยาวชิรปราการ ได้นากาลังพล
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ประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางทิศตะวันออกและยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็ นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็ น
แหล่ งสะสมเสบี ย งอาหารและไพร่ พ ล จากนั้น จึ งน ากองทัพ ทั้งชาวไทยและชาวจี น จ านวน 5,000 คน
กลับไปกอบกูก้ รุ งศรี อยุธยา
เหตุ ก ารณ์ ดังกล่ าว เป็ นความภาคภู มิ ใ จของชาวจังหวัด จัน ทบุ รี ซึ่ งเราสามารถเห็ น ได้จ าก
โบราณสถาน และอนุสรณ์สถานหลายแห่ งที่ได้จดั สร้างขึ้น เพื่อเป็ นการน้อมราลึกถึงพระปรี ชาสามารถและ
พระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ในครั้งนั้น
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ยา้ ยเมืองไปตั้งที่บา้ นเนินวง เนื่องจากเป็ น
ที่สูงมีชยั ภูมิเหมาะเป็ นที่มนั่ ในการป้องกันการรุ กรานของพวกญวน จนกระทัง่ ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองจันทบุรีได้ยา้ ยกลับมาอยู่ที่บา้ นลุ่มตามเดิม เนื่ องจากบริ เวณบ้านเนิ นวงอยู่
ไกลจากแหล่งน้ า
ในปี พ.ศ. 2436 เกิ ด กรณี พิ พ าทระหว่างไทยกับ ฝรั่ งเศส โดยฝรั่ งเศสได้เข้ามายึดครองเมื อง
จันทบุรีไว้เป็ นเวลานานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้กบั ฝรั่งเศส เพือ่ แลกจันทบุรี
กลับคืนมา
ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดตั้งระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีได้ยกฐานะ
เป็ นจังหวัดจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบนั
จันทบุรีจึงเป็ นเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในสมัย
กรุ งธนบุรีและกรุ งรัตนโกสิ นทร์จวบจนทุกวันนี้ (สานักงานจังหวัดจันทบุรี, 2561)

รู ปที่ 2.1 ตราประจาจังหวัดจันทบุรี
ที่มา http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=152#&panel1-1
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2.1.2 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
2.1.2.1 สวน KP GARDEN
มาเที่ยวเมืองแห่งผลไม้อย่างจันทบุรีท้ งั ที ต้องไปตะลุยชิมผลไม้สดๆ จากสวนถึงต้นกัน
สักครั้ง ซึ่งที่จนั ทบุรีก็มีสวนผลไม้ให้เลือกมากมายหลายสวน แต่ถา้ ใครอยากได้สวนที่มีกิจกรรมให้ทาด้วย
แนะนาปั กหมุดที่สวน KP Garden จันทบุรี ที่นี่มีพาเดินชมสวน ขี่จกั รยาน ให้อาหารแพะ และทานบุฟเฟต์
ผลไม้ ทั้ งทุ เรี ยน มัง คุ ด เงาะ พร้ อ มกั บ ซื้ อไปฝากคนที่ บ ้ า นโดยจัด บุ ฟ เฟต์ ผ ลไม้เป็ นรอบๆ เวลา
9.00 น., 11.00 น., 13.00 น. และ 15.00 น.ใครอยากมาทานต้องโทรมาจองล่วงหน้า

รู ปที่ 2.2 สวน KP Garden
ที่มา https://www.chillpainai.com/scoop/9513

รู ปที่ 2.3 ผลทุเรี ยน
ที่มา https://www.chillpainai.com/scoop/9513
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รู ปที่ 2.4 แพะในสวน KP Garden
ที่มา https://www.chillpainai.com/scoop/9513

รู ปที่ 2.5 สวน KP Garden
ที่มา https://www.chillpainai.com/scoop/9513
2.1.2.2 วัดเขาสุ กิม
วัดเขาสุ กิม ที่อยู่ : 50 หมู่ 12 ตาบลเขาพลอยศรี อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็ นวัดที่
มีชื่อเสี ยงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนที่มีต่อพระอาจารย์
สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยูบ่ นเขาแพร่ งขาหยัง่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็ นที่บาเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ ไป จุดเด่นของที่นี่ คือตัวอาคาร4ชั้น ที่สร้างอยู่บนเนิ นเขาสู ง มองเห็ นได้จากระยะไกล วิธีข้ ึนไปก็ง่าย
แสนง่าย นั่นคือ 1.โดยรถรางที่ให้บริ การทุกวันโดยการทาบุญแล้วแต่กาลังความศรัทธา 2.การเดินขึ้นทาง
บันไดนาคซึ่งมีนาคถึง 7 คู่ดว้ ยกัน ที่ช้ นั 4 เป็ นจุดที่เราสามารถมองเห็นทิวทัศของจันทบุรีแบบ 360 องศา
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รู ปที่ 2.6 วัดเขาสุ กิม
ที่มา https://www.sanook.com/travel/1395185/
2.2 จังหวัดตราด
2.2.1 ประวัติจงั หวัดตราด
ครั้งเมื่อสงครามกูเ้ อกราช (พ.ศ. 2310) สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ทรงเลือกตราดเป็ นเมือง
หน้าด่านกันชน ทาหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรื อออกจากจันทบุรี ยกไปขับไล่พม่า เพื่อกอบกู้
เอกราชคืนสู่ ชาติไทย ในช่ วงต้นรัตนโกสิ นทร์ พ.ศ. 2325 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1 เมืองตราดยังขึ้นกับกรมท่า แสดงให้เห็นว่าเมืองตราดยังคงสังกัดอยู่ในฝ่ ายกิจการต่างประเทศ
และการคลัง ในฐานะหัวเมืองชายฝั่งทะเล และเป็ นเมืองท่าสาคัญแห่ งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ต่อมา
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไทยทาศึกกับเจ้าอนุ วงศ์แห่ งเมืองเวียงจันทร์ ซึ่ ง
ต่ อมาหัน ไปสวามิ ภ ัก ดิ์ กับ ญวน ไทยกับ ญวนผิด ใจกัน จนต้องท าสงครามในปี พ.ศ. 2371 เมื องตราดมี
ความสาคัญเป็ นแหล่งกาลังพลและเสบียงอาหาร มีการตั้งป้ อมค่ายอยู่ที่บา้ นแหลมหิ น ปากอ่าวเมืองตราด
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 5 ฝรั่ งเศสได้พ ยายามทุ ก ทางที่ จะเข้ายึด ครอง
ดินแดนของประเทศไทยให้ได้ เช่นเดียวกับที่ทาสาเร็ จในพม่า กัมพูชา และลาว โดยส่ งกองทัพเรื อเข้ายึด
จันทบุรี ในปี ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และคืนให้ไทยใน ปี พ.ศ. 2447 แต่ได้บงั คับให้ไทยต้องยอมมอบเมือง
ตราดให้อยูใ่ นการปกครองของฝรั่งเศส รัฐบาลไทยเห็นว่า ตราดมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ และพลเมือง
ส่ วนใหญ่ เป็ นคนไทย ด้วยพระปรี ชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝรั่ งเศสจึ ง
ยินยอมยกเมื องตราดคืนให้กบั ไทยเมื่อวันที่ 23 มี นาคม พ.ศ. 2449 โดยแลกเปลี่ยนกับเมืองพระตะบอง
เสี ยมราฐ และศรี โสภณ ชาวตราดจึงถือเอาวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็ นวันสาคัญที่ชาวตราดและคนไทย
จะได้สานึ กถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณขององค์พระพุทธเจ้าหลวงในการปกป้ องเอกราชและอธิ ปไตยของไทย
ไว้ให้ลูกหลาน
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ในช่วงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. 2483-2484) ฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดเมืองตราดอีกครั้ง เมื่อวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยส่ งกองเรื อรบล่วงล้ าน่านน้ าทะเลตราดบริ เวณเกาะช้าง กองเรื อรบราชนาวีไทย
ได้เข้าต่อสู ้ขดั ขวางอย่างกล้าหาญ และสามารถขับไล่ขา้ ศึกให้ล่าถอยไปได้ แต่ตอ้ งสู ญเสี ยเรื อรบหลวงไป 3
ลา คือ เรื อรบหลวงสงขลา เรื อรบหลวงชลบุรี และเรื อรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกจานวนหนึ่ ง เป็ น
วีรกรรมของทหารเรื อไทยที่รู้จกั กันในนาม "ยุทธนาวีเกาะช้าง

รู ปที่ 2.7 ตราประจาจังหวัดตราด
ที่มา http://www.trat.go.th/newweb2018/pages/detailtrat.html
เครื่ องหมายประจาจังหวัดตราด ได้กาเนิ ดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2483 โดยคณะกรรมการ
จังหวัดตราด ได้พิจารณาปรึ กษาหารื อกับข้าราชการ พ่อค้า คหบดี มีความเห็นร่ วมกันเป็ นส่ วนมากเลือกเอา
รู ปธรรมชาติ ที่ดี เด่นที่สุดของจังหวัดตราดเป็ นเครื่ องหมายประจาจังหวัด คือ รู ปเกาะช้าง ซึ่ งเป็ นเกาะที่
ใหญ่ ที่ สุ ด ของจังหวัด เคยเป็ นที่ ต้ ัง อ าเภอมาระยะหนึ่ ง เรี ย กว่ า อ าเภอเกาะช้าง ซึ่ งตั้ง อยู่ช ายฝั่ งทะเล
ตะวันออกของอ่าวไทย ด้านหน้าของรู ปเกาะช้างมีโป๊ ะ และเรื อใบ ความหมายก็คือ ตามท้องทะเลรอบๆ
เกาะช้างเป็ นแหล่งการประมง มี การทาโป๊ ะ จับปลาอยู่มากแห่ งและชุ มไปด้วยสัตว์ทะเลต่าง ๆ สาหรั บ
เรื อใบนั้นมีความหมายให้ระลึกถึงว่าเมืองตราดได้ก่อตั้งขึ้นก่อนสมัยกรุ งธนบุรี ในสมัยนั้นต้องใช้เรื อใบ
ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงและต่างประเทศ จึงให้มีภาพเรื อใบปรากฏอยู่ (สานักงานจังหวัดตราด, 2561)
2.2.2 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
2.2.2.1 เกาะช้าง
เกาะช้าง เป็ นเกาะที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ และยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ข้ ึนชื่อของ
ภาคตะวันออก ไม่ว่าจะฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน หรื อฤดูไหน ๆ น้ าทะเลสวย ๆ หาดทรายขาวละเอียดของ
"อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง" หรื อที่ใครๆ เรี ยกกันจนติดปากว่า เกาะช้าง ยังคงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสน
จะฮอทฮิตติดลมบนอันดับต้นๆ ของเมืองไทยที่ใครนึ กอยากจะไปพักผ่อนคลายเครี ยดคิดถึง เนื่ องจากเกาะ
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ช้างสามารถไปเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะความสวยงามของแต่ละฤดูที่เกาะช้างจะแตกต่างกันออกไป แถมยังมี
เกาะเล็ก เกาะใหญ่ มากกว่า 52 เกาะ ให้เลือกว่าจะไปนอนกินลมชมวิวสวยๆ ที่ไหน อีกทั้งบนเกาะช้างยังมี
กิจกรรมต่างๆ ให้ทาแบบไม่มีเหงา แต่เดิมเกาะช้างไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยูอ่ าศัย หากมีความสาคัญในฐานะ
ที่เป็ นท่าจอดเรื อหลบลมมรสุ ม เป็ นแหล่งเสบียงอาหารและน้ าจืด โดยเฉพาะบริ เวณอ่าวสลักเพชรหรื ออ่าว
สลัด เป็ นที่รู้จกั กันดีในหมู่โจรสลัด ชาวจีนไหหลาและญวน ปั จจุบนั บน เกาะช้าง มีประชาชนอาศัยอยู่ 8
หมู่บา้ น และมีเนื้อที่ท้ งั สิ้ น 650 ตารางกิโลเมตร เฉพาะเกาะช้าง มีเนื้อที่ถึง 268,125 ไร่ หรื อประมาณ 429
ตารางกิโลเมตร

รู ปที่ 2.8 เกาะช้าง
ที่มา https://travel.kapook.com/view347.html

รู ปที่ 2.9 จุดชมวิวเกาะช้าง
ที่มา https://travel.kapook.com/view347.html
2.2.2.2 ทรี ท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค
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ที่อยู่ 115 หมู่ 1 ตาบลเกาะช้างใต้ กิ่ ง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170 เวลาเปิ ดทา
การ : 09.00 - 17.00 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 2 สนาม 30 ฐาน ความมันส์ ไร้ขีดจากัดบนอ่าวใบลาน
เกาะช้าง จังหวัดตราด พบประสบการณ์ ความเร้าใจใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบนยอดไม้และวิวที่ท่าน
ต้องหยุดหายใจ จากต้นไม้ตน้ หนึ่ งไปอีกต้นหนึ่ ง ทรงตัวของท่านให้ดีกบั เกมสนุ กๆ เช่น ไต่สะพานเชือก
โหนห้วยแบบทาร์ซาน เล่นสเก็ตไต่เชือก โหนรอกสลิง ไม่เกี่ยงเพศไม่นบั วัย สนุกสนานนานนับชัว่ โมง

รู ปที่ 2.10 ทรี ท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค
ที่มา http://www.treetopadventurepark.com/kohchang/?lang=th
2.2.2.3 แหลมงอบ
อ าเภอแหลมงอบ จั ง หวั ด ตราด 0-3959-7259-60 เวลาเปิ ดท าการ : 24 ชั่ ว โมง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นอาเภอเลียบชายหาดของจังหวัดตราด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทาง
หลวงหมายเลข 3148 สายตราด-แหลมงอบ ประมาณ 17 กิโลเมตร ที่อาเภอแหลมงอบมีท่าเทียบเรื อขนาด
ใหญ่ ชื่อว่า ท่าเรื อแหลมงอบ อยูห่ ่ างจากที่ว่าการอาเภอแหลมงอบประมาณ 500 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถ
นัง่ เรื อโดยสารประจาทาง หรื อเช่าเรื อไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ ได้ เช่น เกาะช้าง เกาะกระดาด เกาะกูด เกาะแรด
นอกจากนั้น ยังเป็ นแหล่งร้านขายของที่ระลึก และอาหารทะเล กะปิ น้ าปลา กุง้ แห้ง
รวมทั้งงอบแบบต่างๆ ด้วย
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รู ปที่ 2.11 แหลมงอบ
ที่มา http://review.tourismthailand.org/4checkingpointsinleamngob/
2.2.2.4 อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
อ าเภอแหลมงอบ จัง หวัด ตราด 0 3959 7259-60 เวลาเปิ ดท าการ : 08.00 - 16.00
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว จัดสร้างขึ้นบริ เวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรี ยก์ รมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ผันพระพักตร์ไปยังบริ เวณยุทธนาวีเกาะช้าง มีการจัดบริ เวณและอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรื อรบ ด้านใน
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ ด้จ ัด แสดงข้อ มู ล ประวัติ ศ าสตร์ ข องกรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศัก ดิ์ ประวัติ ก ารสู ้ ร บของ
กองทัพเรื อไทยกับกองกาลังเรื อรบของฝรั่งเศสรอบๆ บริ เวณอนุ สรณ์สถานได้จดั เป็ นสวนสาหรับพักผ่อน
และจะมีงานฉลองเพื่อระลึกถึงการทายุทธนาวีของกองทัพเรื อไทย ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม ของทุกปี

รู ปที่ 2.12 อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ที่มา http://review.tourismthailand.org/4checkingpointsinleamngob/
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2.2.2.5 ตลาดพลอย หรื อ ถนนอัญมณี
ตลาดพลอย หรื อ ถนนอัญ มณี เป็ นตลาดการซื้ อขายพลอยในจัน ทบุ รีโด่ งดังและมี
ชื่อเสี ยงกว้างไกลในระดับโลก และเป็ นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็ นศูนย์รวม
การค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ตน้ น้ า ถึงปลายน้ า ตลาดพลอยอยู่ในใจกลางเมืองจันทบุรี ผูท้ ี่สนใจซื้ อ
เครื่ องประดับ หรื อต้องการเห็นบรรยากาศการซื้ อขายพลอยว่าทากันยังไง สามารถเดินชมการซื้ อขาย หรื อ
แวะซื้ อพลอยได้ ซึ่ งตลาดการค้าพลอยจะค่อนข้างคึกคักในช่วงสุ ดสัปดาห์ เดินชมตลาดพลอยแล้ว ยังเดิน
ต่อเนื่ องไปยังชุมชนริ มน้ าจันทบูร และโบสถ์คาทอลิกได้ไม่ไกลนัก ตลาดพลอย (ถนนอัญมณี ) ตั้งอยู่ ช่วง
ถนนศรี จนั ท์และตรอกกระจ่าง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยูต่ ิดกับถนนริ มน้ าจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี ถือเป็ นเมืองแห่งอัญมณี ระดับโลก เพราะเป็ นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบ
ครบวงจร พลอยเมืองจันท์ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็ นพลอยน้ าดี ได้รับการเจียระไนอย่างประณี ตจาก
ช่างฝี มือชั้นเลิศ แม้วา่ ปัจจุบนั พลอยเมืองจันท์แท้ๆ จะหาได้ค่อนข้างยาก แต่จนั ทบุรีก็ยงั คงเป็ นแหล่งอัญมณี
ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศไทย เส้นทางของพลอยในเมืองจันท์น้ นั มีต้ งั แต่ตน้ น้ า กลางน้ า
จนถึงปลายน้ า เพราะยังคงมีการขุดหาพลอย ทาเหมือง คัดพลอย ช่างฝี มือดีในการเจียระไน ไปจนถึงการทา
เป็ นเครื่ องประดับ
ในอดีตพลอยที่เคยพบในจังหวัดจันทบุรี ที่มีชื่อเสี ยงมากในระดับโลก ได้แก่ ทับทิมสยาม
เป็ นพลอยที่สวยที่สุด หรื อเป็ นราชาแห่งอัญมณี (King of Gems) เลยก็วา่ ได้

รู ปที่ 2.13 ตลาดพลอย เมืองจันท์
ที่มา https://www.google.co.th/search?q=ตลาดพลอย
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2.3 จังหวัดชลบุรี
2.3.1 ประวัติจงั หวัดชลบุรี
ชลบุรี เป็ นจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
หลายแห่ งตั้งอยู่ นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็ นจังหวัดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จ
สาคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก นอกจากนั้นยังเป็ นทั้งในด้านพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ของ
ประเทศ
ในอดีตจังหวัดชลบุรีน้ นั เคยเป็ นแหล่งที่ต้ งั ของเมืองท่าที่มีความสาคัญมาก แม้แต่ในปั จจุบนั นี้ ก็
ยังคงเป็ นที่ ต้ งั ของท่ าเรื อที่ มี ความสาคัญ ของประเทศรองจากท่ าเรื อกรุ งเทพ นั่น ก็คือท่ าเรื อแหลมฉบัง
เนื่ องจากมีทาเลที่ต้ งั เหมาะสม จังหวัดชลบุรีน้ ันมีอาณาเขตติดกับจังหวัดฉะเชิ งเทรา จังหวัดระยอง และ
จังหวัดจันทบุรี
จัง หวัด ชลบุ รี เคยเป็ นชุ ม ชนโบราณที่ เคยมี ม นุ ษ ย์ยุค หิ น ใหม่ อ าศัย อยู่ ม าตั้ง แต่ ส มัย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ เพราะว่าเคยมีการขุดค้นด้านโบราณคดีแล้วพบร่ องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์
บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าพานทองซึ่ งอยู่ในบริ เวณวัดโคกพนมดี ตาบลท่าข้าม อาเภอพนัสนิ คม พบร่ องรอย
ของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ โคกพนมดี ทาให้สันนิ ษฐานได้ว่าในอดีตพื้นที่บริ เวณจังหวัดชลบุรี
เคยเป็ นที่ต้ งั เมืองโบราณที่มีความรุ่ งเรื องถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ, เมืองศรี พโล และเมืองพญาแร่ โดย
อาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็ นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบนั
ชลบุรีเป็ นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยมีระบบการคมนาคม
ขนส่ งทัว่ ถึงและสะดวกในทุกด้าน ทั้งการขนส่ งทางบก, ทางเรื อ และทางอากาศ รวมทั้งมีการขนส่ งทางท่อ
สาหรับสิ นค้าเหลว ได้แก่ น้ ามันและสารเคมี การคมนาคมและขนส่ งของจังหวัดชลบุรีในปั จจุบนั อาศัย
ทางบกเป็ นหลัก นอกจากนั้นยังมีการขนส่ งทางเรื อและทางอากาศ ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง (สานักงานจังหวัดชลบุรี, 2561)

รู ปที่ 2.14 ตราประจาจังหวัดชลบุรี
ที่มา https://www.google.co.th/search?q=ตราประจาจังหวัดชลบุรี
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2.3.2 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
2.3.2.1 สวนนงนุชพัทยา
ตั้งอยูท่ ี่ 34/1 หมู่ 7 ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี 20250 เปิ ดอย่างเป็ น
ทางการในเมื่อปี 2523 (ค.ศ.1980) พร้อมจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่ วมสมัยและการแสดงช้าง
แสนรู ้ภายในโรงละคร กระทัง่ 3 ปี ต่อมาคุณนงนุ ชได้มอบให้ทายาทคนที่ 2 คือคุณกัมพล ตันสัจจา เข้ามา
พัฒนา บริ หารจัดการจนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้า เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ในเขตร้อนมากกว่า
18,000 ชนิ ด มี เนื้ อที่ ประมาณ 1,700 ไร่ ภายในมี ส วนไม้ดอกไม้ป ระดับ นานาชนิ ด เช่ น กล้วยไม้ เฟิ น
สับปะรดสี สวนไม้พุ่ม ไม้ดดั สวนหิ น สวนฝรั่งเศสกระบองเพชร ปาล์มจากทัว่ ทุกมุมโลก และต้นไม้ยกั ษ์
รวมทั้งสวนสัตว์ สวนผีเสื้ อ โดยผูก้ ่อตั้งสวนนงนุ ช คือ นางนงนุช ตันสัจจา และมีนายกาพล ตันสัจจา เป็ น
ผูอ้ านวยการ สวนนงนุ ช โดยปั จจุบนั นั้น สวนนงนุ ช มี 2 สาขา ได้แก่ สวนนงนุ ชพัทยา และสวนนงนุ ช
ปราจีนบุรี ปั จจุบนั สวนนงนุชพัทยาถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมในระดับแนวหน้า มีพ้ืนที่กว่า
1,700 ไร่ มีผเู ้ ข้าเยีย่ มชมไม่นอ้ ยกว่าวันละ 5,000 คน

รู ปที่ 2.15 สวนนงนุชพัทยา
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/สวนนงนุช
2.3.2.2 อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ ต์ พัทยา
“พัทยา” คือ หนึ่ งในเมื องท่ องเที่ ยวชื่ อดังอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่ หลายๆ คน
อยากจะมีโอกาสได้เดิ นทางมาเยือนสักครั้ง ทั้งความสนุ กสนานของกิ จกรรมริ มชายหาดอันหลากหลาย
ร้านอาหารทะเลสดๆ ซึ่งมีเปิ ดให้บริ การอยูม่ ากมายจนลายตา โรงแรมที่มีให้เลือกพักเกินกว่า 100 แห่ ง และ
แหล่งบันเทิงยามราตรี ที่เพียบพร้อม ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งซึ่ งดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวผูร้ ักในแสงสี และความมี
ชี วิตชี วาหลัง่ ไหลกัน มายังเมื องริ มทะเลชายฝั่ งตะวัน ออกของประเทศไทยแห่ งนี้ “การแสดงคาบาเร่ ต์
(Cabaret)” ก็ถือได้ว่าเป็ นเสน่ห์อนั โดดเด่นอีกอย่างของเมืองพัทยาที่มีนกั ท่องเที่ยวจานวนไม่ต่ากว่า 1 ล้าน
คน/ปี เดินทางมาเพื่อชมการแสดงเหล่านี้ [คาบาเร่ ต์ (Cabaret) : รู ปแบบการแสดงประเภทหนึ่ งซึ่ งมีลกั ษณะ
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สาคัญที่ประกอบไปด้วยละคร , การเล่นตลก , การร้องเพลง และการเต้นรา ณ จุดแรกเริ่ มเมื่อครั้งอดีตการ
แสดงคาบาเร่ ต์จ ะแสดงกัน บนเวที ภ ายในภัต ตาคารหรื อ ไนท์ค ลับ (Nightclub) ที่ ซ่ ึ งผู ช้ มสามารถนั่ ง
รั บประทานอาหารหรื อดื่ มสุ ราไปพร้ อมๆ กับชมการแสดงได้ ต่อมาจึ งมี ก ารพัฒ นาการแสดงคาบาเร่ ต์
ภายในโรงละครขึ้น] ซึ่ งหนึ่ งในคณะคาบาเร่ ตแ์ ห่ งเมืองพัทยาที่เปิ ดการแสดงมายาวนานหลายสิ บปี และมี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลกนั้นก็ได้แก่ “อัลคาซ่าร์ (Alcazar)”
“อัลคาซ่ าร์ คาบาเร่ ต์ พัทยา (Alcazar Cabaret Pattaya)” เริ่ มเปิ ดการแสดงเป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยมีเอกลักษณ์สาคัญของคณะคาบาเร่ ต์ คือ การใช้นกั แสดงซึ่ งเป็ น “สาวประเภท
2” หรื อที่เรี ยกกันว่า “Lady boy” ทั้งหมด และในปั จจุบนั เหล่า Lady boy ของอัลคาซ่าร์บางคนนั้นก็มีรูปร่ าง
หน้ า ตาที่ ส ะสวยเสี ย จนผู ห้ ญิ ง จริ ง ๆ บางคนยัง ต้อ งอายเลยที เดี ย ว [อัล คาซ่ าร์ (Alcazar) : คฤหาสน์ ,
ปราสาท , พระราชวัง หรื อ ป้อมปราการแบบสเปน]
การแสดงของ “อัลคาซ่ าร์ คาบาเร่ ต์ พัทยา (Alcazar Cabaret Pattaya)” ประกอบไปด้วยการแสดง
ย่อยๆ อัน น่ าตื่น ตาตื่น ใจทั้งหมด 18 ชุ ด ได้แก่ The Wondrous World , All The Lovers , Four Regions Of
Siam Kingdom , Ba Jong , Indonesian Dance , Hello Vietnam , Chinese Drama , I Will Survive , Lola
Want Love , Shaking Belly , Dance With Me , Change , Arirang Drum & Fans Dance , Supernova Light ,
One Man – One Woman , The World Is Not Enough , Fabulous Russia และ The Finale ซึ่ งการแสดงต่างๆ
เหล่านี้ ได้มีการรวบรวมนาเอาศิลปวัฒนธรรมการแสดง การร้อง การเต้นจากนานาชาติเข้ามาผสมผสานกับ
การแสดงคาบาเร่ ตไ์ ด้อย่างลงตัว จนกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะอีกอย่างหนึ่ งของอัลคาซ่ าร์ ที่ยากจะหาใคร
เหมือน

รู ปที่ 2.16 อัลคาซ่าร์ที่พทั ยา
ที่มา http://thongteaw.com/tour/บัตรชมการแสดง%20อัลคาซ่าร์%20Alcazar.html
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2.4 ทฤษฎีการท่ องเที่ยว
2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
สมาคมระหว่ า งประเทศแห่ ง ความเชี่ ย วชาญด้า นการท่ อ งเที่ ย ว (International Association of
Scientific Experts in Tourism) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้วา่ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง
จากที่อยูถ่ าวรไปอีกที่หนึ่งเป็ นการชัว่ คราวและไม่เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมที่เป็ นการหาเงิน (บุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒนา. 2548: 11)
การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยปกติหรื อถิ่นที่พานักถาวรไปยังที่
อื่นด้วยความสมัครใจและเป็ นการเดินทางชัว่ คราวโดยใช้เวลาพานัก ณ สถานที่น้ นั ๆ ชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรื อหารายได้ (ทิพวรรณ พุม่ มณี . 2550: 19)
2.3.2 ความสาคัญของการท่องเที่ยว
สุ วฒั น์ จุธากรณ์ (2557) และปรี ชา แดงโรจน์ (2544) ได้เห็นสอดคล้องกันถึง ความสาคัญ ของการ
ท่องเที่ยว ไว้ดงั นี้
1) ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การท่องเที่ยวช่วยกระตุน้ ให้ผคู ้ นออกเดินทาง ท่องเที่ยว
ไปยังสถานที่ ต่าง ๆ จึ งส่ งผลให้เกิ ดการเคลื่ อนไหวของนักท่องเที่ ยวและเศรษฐกิ จ จากการใช้ จ่ายของ
นักท่องเที่ยวตั้งแต่การออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง ทาให้ธุรกจิต่าง ๆ ได้รับประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จจากการท่ องเที่ ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งยังสามารถสร้ างรายได้ใน รู ป แบบเงิ น ตรา
ต่างประเทศ เนื่ องจากนักท่องเที่ยวนาเงินตราของตนเข้ามาใช้จ่ายในแหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ การท่องเที่ยวจึง
นับเป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญของเงินตราต่างประเทศ และสามารถช่วยกระจาย รายได้และการจ้างงานให้กบั
คนในประเทศ อีกทั้งยังนาไปสู่ การพัฒนาความเจริ ญ ความสะดวกสบาย ไปยังท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค
ต่าง ๆ เชน่ การคมนาคม สาธารณูปโภค ที่พกั ร้านอาหาร ร้านค้า และห้างสรรพสิ นค้าอีกด้วย
2) ความสาคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคน ต่างถิ่น
ต่างวัฒนธรรม นาไปสู่ ความเข้าใจกันระหว่างประเทศ ยังช่วยเสริ มสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดีจากการ
ั้ ้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีนาใจ
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเสริ มสร้างพื้นฐานสังคมที่ดี รจูกเอื
้ ํ เป็ นเจ้าบ้านที่ดี และ
มีรอยยิ้มแจ่มใส อีกทั้งการท่องเที่ยวยังช่วยฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ทาให้คนในท้องถิ่น
เกิดความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ยังช่วยให้คนในท้องถิ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จาก
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การผลิตสิ นค้าท้องถิ่นจาหน่ายเป็ นของที่ระลึก ส่ งผลให้เกิดการ เผยแพร่ วฒั นธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่คน
ในท้องถิ่นอีกด้วย
3) ความส าคั ญ ต่ อ ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม เนื่ องจากการท่ อ งเที่ ยวต้ อ งอาศั ย พึ่ งพ า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มในการดึ งดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วเป็ นอย่างมาก เพราะฉะนั้น จึ งต้อ งให้
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไม่ให้
ถูกทาลาย ไม่มีธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก็ไม่มีการท่องเที่ยว ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็ นแรงผลักดันให้เกิด
ความตระหนักและร่ วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นจากความสาคัญของการท่องเที่ยวข้างต้น
สรุ ปได้ว่า การท่องเที่ยวคือส่ วนสาคัญต่อการ พัฒนาของประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ถึงแม้
ประเทศจะเจอกับสภาวะวิกฤตการณ์ ที่ส่งผลต่อ เศรษฐกิ จของประเทศ การท่องเที่ ยวก็สามารถช่ วยฟื้ น
กลับมาสู่ สภาวะที่ดีข้ ึน อีกทั้งยังมีความสาคัญ ต่อการอนุ รักษ์วฒั นธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความยัง่ ยืนอีกด้วย
2.5 พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
2.5.1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
บุ ญ เลิ ศ จิ ตตั้งวัฒ นา (2548) กล่ าวว่า พฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวในการตัด สิ น ใจท่ องเที่ ยว
หมายถึง ปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรื อการใช้บริ การทางการท่องเที่ยว
รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งพอจะสรุ ปถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวว่ามีข้นั ตอนสาคัญอยู่ 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ คือ
ขั้น ที่ 1 การส่ ง เสริ ม ตลาดทางการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Promotion) เป็ นการอ านวยข่ าวสาร
ทางการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่ อต่างๆ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับ
ข่าวสารเหล่านั้น
ขั้นที่ 2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยว
แต่ละคน
ขั้นที่ 3 สิ่ งจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็ นแรงกระตุน้ ให้อยากท่องเที่ยวซึ่ งเกิดจาก
ปั จจัย 2 ประการ คือ Push Factor เป็ นแรงผลัก ดัน ให้เกิ ด ความอยากท่ องเที่ ยว และ Pull Factor เป็ นแรง
ดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
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ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) เป็ นแรงกระตุน้ จากสิ่ งจูงใจ จะทาให้
เกิดภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้นเพื่อ ประกอบการตัดสิ นใจว่าจะไป
ท่องเที่ยวที่ไหนดีที่สุด โดยคานึ งถึงความประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และความอภิรมย์ม ากที่สุดเป็ น
เกณฑ์
ขั้นที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) คือ การเตรี ยมวางแผน
ค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิ ดขึ้นในการท่องเที่ยวสถานที่น้ ันๆ เช่ น ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายซื้อของที่ระลึก เป็ นต้น
ขั้น ที่ 6 การเตรี ยมการเดิ น ทาง (Travel Preparation) คือ การเตรี ยมตัวในเรื่ องของการจองตัว๋
พาหนะที่ จะเดิ นทาง การจองรายการท่องเที่ยว การยืนยันการเดิ นทาง เช่ น หนังสื อเดิ นทาง การอนุ ญาตเข้า
ประเทศ เป็ นต้น
ขั้นที่ 7 การเดิ นทางท่องเที่ ยว (Travel) เป็ นการออกเดิ นทางจากบ้านเพื่อท่องเที่ยวจนกระทัง่
ท่องเที่ยวเสร็ จแล้วถึงกลับบ้าน
ขั้น ที่ 8 ประสบการณ์ นัก ท่ อ งเที่ ย ว (Experience) เมื่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้มี ก ารประเมิ น ผลการ
เดินทางท่องเที่ยว อาจเป็ นสถานที่ สภาพแวดล้อม ผูค้ น การบริ การ สิ่ งอานวยความสะดวก ก็จะได้ผลของ
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1) มีความพึงพอใจ
2) ไม่มีความพึงพอใจ
ขั้น ที่ 9 ทัศ นคติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Attitude) เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้รั บ ประสบการณ์ จ ากการ
ท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเกิ ดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ ถ้าหากว่านักท่องเที่ ยวได้รับความพึงพอใจ ก็จะมี
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วครั้ งนี้ อาจท าให้ เขากลับ มาท่ อ งเที่ ย วอี ก ครั้ งหรื อ บอกเล่ าให้ บุ ค คลอื่ น มา
ท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้รับความไม่พึงพอใจก็จะมีทศั นคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจทาให้ไม่
อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีกหรื อบอกเล่าให้บุคคลอื่นไม่อยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย
พฤติกรรมนักท่ องเที่ยวชาวจีน
ในวันที่ใครๆ ก็มองนักท่องเที่ยวจีนเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย และมีการสนับสนุ นให้ภาคธุ รกิจไทย
หาทางเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้ได้ ผ่านบริ การชาระเงินที่ชาวจีนนิยมใช้อย่าง Alipay หรื อ WeChat Pay
ไปจนถึ งการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ ม Social Media ที่ ชาวจี น ใช้งานอย่างล้น หลาม แต่ นั่น อาจไม่ ใช่
ทั้งหมด เพราะบางทีแม้จะหาทางดึงนักท่องเที่ยวจีนมาได้แล้วก็ยงั ไม่อาจสร้างความประทับใจได้ หากยังไม่
เข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนในบริ บทอื่น ๆ ที่เปลี่ยนไป (Hotel.com, 2560)
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มุมอื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวจีนที่เราจะนามาฝากกันวันนี้มาจากผลการสารวจข้อมูลการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวจีน (CITM) โดย Hotels.com ปี 2560 ที่ทาการสารวจนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน จานวน 3,000 รายที่เดิ นทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ และข้อมูลจากโรงแรมและที่ พกั 3,800 แห่ งใน
เว็บไซต์ Hotels.com ทัว่ โลก รวมถึงข้อมูลของ Hotels.com โดยตรง และบริ ษทั วิจยั ตลาด โดยพบว่า มีการ
แบ่งนักท่องเที่ยวจีนได้เป็ น 5 กลุ่มจากพฤติกรรมการท่องเที่ยว
- กลุ่มเที่ยวแบบเจาะลึก (30%) ส่ วนใหญ่เกิดในยุค 70 หรื อเป็ นกลุ่มมิลเลนเนียล และมองว่าการ
ท่องเที่ ยวเป็ นสิ่ งสาคัญของชี วิต โดยกลุ่มนี้ จะใช้เงินประมาณ 26% ของรายได้ไปกับการท่องเที่ยว และ
ปัจจัยเรื่ องราคาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
- กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของครอบครัว (30%) เป็ นกลุ่มที่เกิดในยุค 60 – 70
รายได้ปานกลาง ชอบใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว มักใช้จ่ายอย่างประหยัดประมาณ 407 เหรี ยญ
สหรัฐต่อวัน หรื อประมาณ 13,667 บาท
- กลุ่มท่องเที่ ยวเพื่อเปิ ดประสบการณ์ ชีวิต (14%) เกิ ดในยุค 80 – 90 อาศัยอยู่ในเมื องใหญ่ มี
รายได้ดี ใช้จ่ายเงินประมาณ 29% ของรายได้ส่วนตัวไปกับการท่องเที่ยว ชอบพักโรงแรมบูทีค และเชื่อมัน่
ในคาแนะนาจากคนท้องถิ่นก่อนออกเดินทางจริ ง
- กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ความสุ ข ใจ (9%) เกิ ด ในยุค 80 ใช้เงิ น เฉลี่ ย 3,546 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ
ประมาณ 119,074 บาทไปกับการท่องเที่ยวในปี 2559 ชอบพักโรงแรมห้าดาว และกว่า 60% มีแนวโน้มจะ
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
- กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วแบบเรี ย บง่ าย (17%) เกิ ด ในยุค 90 ไม่ ชอบท่ องเที่ ยวตามแบบแผน และใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด มองหาโรงแรมที่มีวฒั นธรรมที่เข้ากันได้มากกว่าโรงแรมหลายดาว
5 สิ่ งทีน่ ักท่ องเทีย่ วจีนต้ องการทีส่ ุ ดในการมาเทีย่ วต่ างแดน
- พนักงานโรงแรมที่พดู ภาษาจีนกลางได้
- รองรับวิธีชาระเงินของชาวจีน
- บริ การรถรับส่ งในพื้นที่
- มัคคุเทศก์ภาษาจีนกลาง
- ภัตตาคารหรื อร้านอาหารจีนในโรงแรม
ทั้ง 5 ข้อนี้ เป็ นหนึ่ งในคาร้องขอลาดับต้น ๆ ของลูกค้าชาวจีน แต่เป็ นเรื่ องที่บรรดาผูป้ ระกอบการ
โรงแรมไม่ค่อยให้ความสาคัญ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ก็คือ ผูป้ ระกอบการโรงแรมในไทยมีแผนที่จะยกระดับ
บริ การให้ลูกค้าชาวจีนโดย 35% จะพุ่งความสาคัญไปที่โปรแกรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม และ 38% มีแผน
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ที่จะขยายสื่ อ Social Media ของตนให้ครอบคลุมและเข้าถึงมากยิง่ ขึ้น ในขณะที่มีเพียง 24% เท่านั้นที่มีแผน
จะเพิ่มพนักงานที่พดู ภาษาจีนกลางได้
นักท่องเที่ยวจีนรุ่ นใหม่ในทุกช่วงวัยเดินทางบ่อยขึ้น และยาวนานขึ้น จานวนครั้งโดยเฉลี่ยของ
การท่องเที่ยวต่อปี ได้เพิ่มขึ้นจาก 3 ครั้ง เป็ น 4 ครั้ง และจานวนวันต่อการท่องเที่ยวหนึ่ งครั้งเพิ่มขึ้นจาก 5
วันในปี ที่แล้ว มาเป็ น 7 วัน นักท่องเที่ยวจีนยังใช้โอกาสในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเพื่อเยือนเมืองหลาย ๆ
แห่ง โดยกว่า 80% กล่าวว่าพวกเขาจะไม่พกั อยูแ่ ค่เมืองใดเมืองหนึ่งเท่านั้น
การใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อวันในระหว่างการท่องเที่ยวก็เพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่ นกัน โดยเพิ่มขึ้นจากปี
2559 ถึง 8% และกิจกรรมที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ การรับประทานอาหาร การเยี่ยมชมทิวทัศน์ และ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน CITM กลับระบุวา่ การช้อปปิ้ งกลับลดจากปี ที่แล้วถึง 35%
เป็ นการชี้ ให้เห็ นว่านักท่ องเที่ ยวจี น มี รูปแบบความชื่ น ชอบที่ ห ลากหลาย และมี ความรอบรู ้ ในเรื่ องการ
ท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
นิ ยมเที่ยวแบบแบ็คแพกมากขึ้น Hotels.com ระบุว่า รู ปแบบการท่องเที่ยวที่ชาวจีนชื่นชอบคือ
ง่าย ๆ สบาย ๆ โดยมีแนวโน้มว่ากลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวจีนจะทาการจองการเดิ นทางผ่านระบบกรุ๊ ปทัวร์
ลดลงเรื่ อย ๆ ในอนาคต เนื่ องจากนักท่องเที่ยวจีนรุ่ นใหม่จะใช้เวลาในการหาข้อมูลออนไลน์มากขึ้น (ใช้
เวลาประมาณ 12 วัน) และมักจะเริ่ มวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทางนานถึง 1 – 2 เดือน วิธีการสารองที่
พักที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด และมีการใช้งานกันอย่างล้นหลาม คือการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ โดยผูต้ อบ
แบบสารวจจานวนสู งถึง 46% ได้ทาการสารองที่พกั ผ่านมือถือในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยอีก 17% ใช้
วิธีการจองผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็ นวิธีการที่ได้รับความนิยมในอันดับที่สอง
ที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวสู งวัย หรื อกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และ 70 – 79 ปี ระบุ
ว่าพวกเขาต้องการที่ จะท่ องเที่ ยวแบบแบ็กแพ็กในอนาคต ซึ่ งกลุ่มนี้ มี จานวนเพิ่มขึ้น ถึ ง 15% และ 21%
ตามลาดับ
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการโรงแรมในไทยพบว่าในปี ที่ผา่ นมา จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วย
ตนเองมีจานวนเพิ่มสู งขึ้นถึง 68%
ประเทศที่เป็ นจุดหมายปลายทางของนั กท่ องเที่ยวจีน ในการสารวจยังพบว่า มี 11 ประเทศ
ปลายทางที่เป็ นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีน ดังนี้
ลาดับที่ 1 ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริ กา
ลาดับที่ 2 ออสเตรเลีย และแคนาดา
ลาดับที่ 3 เยอรมนี
ลาดับที่ 4 มัลดีฟส์
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ลาดับที่ 5 ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, สิ งคโปร์, ไทย และสหราชอาณาจักร

รู ปที่ 2.17 ผลการสารวจข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน
ที่มา http://thumbsup.in.th/2017/07/6-new-behaviors-of-chinese-tourists/
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับเส้ นทางการท่ องเที่ยว
เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Route) เป็ นแนวทางการสั ญ จรที่ ก าหนดขึ้ น ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อให้สามารถพบเห็ น หรื อเข้าชมแหล่งท่องเที่ ยวและจุดที่ สนใจต่างๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ได้รับ
ความรู ้ และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่ จดั ทาขึ้น ซึ่ งเส้นทางสาหรับนักท่องเที่ยวอาจเป็ นทางใช้
เส้นทางร่ วมกับสัญจรปกติของคนท้องถิ่น หรื ออาจเป็ นการกาหนดเส้นทางขึ้นมาใหม่เฉพาะเป็ นพอเศษ
สาหรับนักท่องเที่ยวก็ได้ แผนจัดนาเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวควรจะเน้นปัจจัยเหล่านี้
1. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในขณะนั้น ซึ่งพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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2. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก และมีมาตราฐานเทียบเท่ากับสถานที่อื่นๆ
3. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มรายได้ และต้อง
ค้นหาจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า
4. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีระยะที่ไกลพอสมควร มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว
5. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องคานึงถึงอากาศที่ดี ปลอดโปร่ งตลอดเวลา ซึ่งหมายถึง ถนน แม่น้ า ทาง
เท้าที่เป็ นทางสัญจรของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นระบบโครงข่ายที่ใช้เชื่อมส่ วนต่างๆ ของเมืองไว้ดว้ ยกัน มี
เส้นทางหลักและเส้นทางสายรอง โดยเส้นทางดังกล่าวต้องทาขึ้นมาอย่างชัดเจนเพียงพอให้นักท่องเที่ยว
หรื อผูม้ าเยือนหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยในเมือง สามารถเชื่อมโยงส่ วนต่างๆ ที่สาคัญของเมืองได้ (กุลวรา สุ วรรณพิมล,
2548)
2.7 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดรายการนาเที่ยว
การจัดรายการนาเที่ยว หรื อการจัดรวมผลิตภัณฑ์ หมายถึง การจัดรวมสิ นค้าและ บริ การการ
ท่องเที่ ยวหลายๆ อย่างที่ เหมาะสมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้ าหมายของ ธุ รกิ จ การจัดรวม
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจะกระทาได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542)
1. ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ (Supplier) รายเดี ยวกัน เป็ นผูจ้ ดั แล้วหาตลาดลูก ค้าและจาหน่ ายเอง เช่ น
Hotel weekend package โรงแรมจัดรวมที่พกั อาหารและกิจกรรมพักผ่อนอื่นๆ ไว้สาหรับลูกค้าครอบครัว
ในราคาเหมาจ่าย
2. ผูป้ ระกอบธุรกิจหลายรายร่ วมกันจัดรวมผลิตภัณฑ์ แล้วรวมขายเป็ นผลิตภัณฑ์เดียว (Single
Product) ในราคาเหมาจ่าย ทาให้ลูกค้ามีโอกาสในการเลือกซื้อในราคายุติธรรมและทาให้ผลิตภัณฑ์ขายง่าย
กว่าการขายเดี่ยว
3. ผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดนาเที่ยว (Tour Operator) บริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายการท่องเที่ยว (Travel
Agent) เป็ นผูจ้ ดั รวมผลิตภัณฑ์แล้วจาหน่ ายเอง โดยจ่ายค่านายหน้า (Commission) ให้แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
นั้นๆ การจัดแบบนี้ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหลากหลาย เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ ายที่สาคัญของผู ้
ประกอบธุรกิจและทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเจริ ญเติบโต อย่างไรก็ตามการจัดรายการนาเที่ยวของธุรกิจนา
เที่ยวแต่ละแห่งจะต้องมี 3 ขั้นตอน คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
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1. การวางแผนการจัดรายการนาเทีย่ ว
การวางแผนกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ในการวางแผนการจัดรายการนาเที่ ยวจาเป็ นต้องกาหนด
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้แน่นอนว่าเป็ นใคร ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายอาจกาหนดจากอาชีพ อายุ การศึกษา
รายได้ ฯลฯ
การวางแผนกาหนดสถานที่นาชม เป็ นการวางแผนกาหนดประเภททรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ต้องการจะเข้าชมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยต้องทาการศึกษาว่าทรัพยากร ท่องเที่ยวประเภท
ใดที่กาลังอยูใ่ นความนิ ยม ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ในการวางแผน เลือกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนา
ชมนั้นควรเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้ คือ
1) ต้องกาลังอยูใ่ นความนิยม
2) มีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมพอสมควร
3) มีสิ่งดึงดูดอย่างกว้างขวางแก่คนทุกกลุ่ม
4) มีระยะทางไกลพอสมควร เนื่องจากระยะทางไกลจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าและให้รายได้
แก่ธุรกิจนาเที่ยวได้ดีกว่าด้วย
5) มีฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงที่เหมาะสม
6) มีตวั แทนหรื อลูกค้าแนะนาให้กาหนดไว้ในรายการท่องเที่ยว
การวางแผนกาหนดวันเดินทาง เป็ นการวางแผนกาหนดจานวนวันเดินทางท่องเที่ยว แต่ไม่ควร
นานเกินไป และควรกาหนดวันเดินทางในวันหยุดหรื อเทศกาล จะทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถไปได้สะดวก
แต่จะมีปัญหาเรื่ องที่พกั ในช่วงวันหยุด
การวางแผนกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นการวางแผนกาหนดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ต่อ
คนแบบเหมาจ่าย ซึ่ งจะต้องกาหนดว่าจะรวมค่าใช้จ่ายอะไรไว้บา้ ง และค่าใช้จ่ายอะไรไม่รวมไว้บา้ ง เช่น
ค่าอาหารจะให้มีกี่ม้ือ แต่ละมื้อจะกินดีขนาดไหน เป็ นต้น
การวางแผนการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการวางแผนส่ งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุน้ หรื อเร่ งเร้าให้
นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจเลือกซื้อรายการนาเที่ยวของเรา แม้ว่าเราจะมีการจัดรายการนาเที่ยวที่ดี แต่ถา้ ไม่เป็ นที่
รู ้จกั ย่อมไร้ประโยชน์ จึงต้องใช้การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือช่วย นอกจากนั้นยังเป็ นที่ยอมรับกันว่า
แม้รายการน าเที่ ยวที่ มีคุณ ภาพเท่ าเที ยมกัน นัก ท่ องเที่ ยวจะ เลื อกซื้ อรายการน าเที่ ยวที่ มีระบบส่ งเสริ ม
การตลาดที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
2. การดาเนินการจัดรายการนาเทีย่ ว
การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เป็ นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการจัดรายการนา
เที่ยวที่ได้วางแผนไว้แล้ว โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียนรายละเอียดการจัดรายการนาเที่ยว ประกอบด้วย
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1) แผนที่ แ สดงที่ ต้ งั และระยะทางจากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วหนึ่ งไปยังอี ก ที่ ห นึ่ ง ท าให้ส ามารถ
คานวณระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างคร่ าวๆ
2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป เช่น แผ่นพิมพ์ วารสาร หรื อ สิ่ ง ตีพิมพ์อื่นๆ
ที่มีประวัติและข้อมูลอื่นๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
3) รายละเอียดของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ ง ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจที่พกั แรม ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นค้าที่ระลึก เป็ นต้น
4) รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น ประเภทของการขนส่ งที่จะเดินทาง ตารางการ เดินทาง
ของการขนส่ ง ค่าโดยสาร ที่ต้ งั โรงพยาบาล ที่ต้ งั สถานีตารวจ เป็ นต้น
การสารวจเส้นทางรายการนาเที่ยว เป็ นการเดินทางไปสารวจของรายการนาเที่ยวที่ได้ วางแผน
ไว้ โดยจะกาหนดเส้นทางสารวจไว้หยาบๆ ดังนี้
1) ยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทาง
2) ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ
3) ความยากง่ายในการเดินทาง
4) จุดท่องเที่ยว จุดหยุดพัก จุดพักรับประทานอาหาร จุดพักแรม จุดซื้อสิ นค้าที่ระลึก
5) มาตรฐาน ศักยภาพและคุณภาพของบริ การ ณ จุดต่างๆ ในข้อ 4
6) กิจกรรมการท่องเที่ยว
การติ ด ต่ อกับ ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นการเดิ น ทางไปติ ด ต่ อเจรจาเอง ท าให้ส ามารถสัมผัส กับ
สถานที่จริ ง บรรยากาศของสถานที่ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและได้รายละเอียดดี ยิ่งขึ้นธุ รกิ จ ที่ตอ้ ง
ติดต่อเจรจา ได้แก่
1) ที่พกั แรม เมื่อสารวจแล้วว่าจะมีจุดพักแรมที่ใดต้องติดต่อกับธุ รกิจที่พกั แรมในจุดนั้น อาจ
เป็ นโรงแรม บังกะโล รี สอร์ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเรื่ องราคาค่าห้องและจองห้องพักด้วย
2) อาหารเครื่ องดื่ม เมื่อสารวจแล้วว่าจะต้องมีจุดพักรับประทานอาหารกี่แห่ ง ก็ตอ้ งติดต่อกับ
ร้านอาหารที่มีชื่อของจุดพักนั้นๆ ไม่ควรจัดรายการอาหารซ้ ากันระหว่างเดินทาง
3) จุดแวะชมระหว่างทาง เมื่อสารวจแล้วว่าจะแวะชมจุดไหนและชมอะไร ถ้าหากจาเป็ นต้องขอ
อนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อน หรื อจะต้องเสี ยค่าเข้าชม หรื อต้องมีการจองล่วงหน้า ก็ตอ้ งติดต่อดาเนินการให้
เรี ยบร้อย
4) ยานพาหนะเดิ น ทาง เมื่ อสารวจแล้วว่าจะต้องใช้ยานพาหนะใดเดิ น ทาง ซึ่ งอาจจะต้องใช้
ยานพาหนะมากกว่าหนึ่ งชนิ ดก็ได้ นอกจากนั้นยังต้องคานึ งถึงจ านวนวันในการเดินทาง เพื่อจะได้ติดต่อ
สารองที่นงั่ หรื อเช่ายานพาหนะตามต้องการให้เรี ยบร้อย
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การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยว เป็ นการเขียนรายละเอียดของรายการนาเที่ยวที่กาหนดไว้
โดยผสมผสานกับข้อมูลที่ได้ไปสารวจมา ซึ่ งการเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสามารถเขียนได้เป็ น 2
ชนิดใหญ่ คือ
1) การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยว เป็ นการเขียนรายละเอียด รายการ
นาเที่ ยวแบบคร่ าวๆ เพื่อให้นักท่องเที่ ยวทราบว่ารายการนาเที่ ยวนี้ มีการเดิ นทางท่องเที่ ยวกี่ วนั เริ่ มออก
เดินทางเมื่อไร สิ้ นสุ ดการเดินทางวันไหน เดินทางโดยยานพาหนะใด ออกเดินทางเมื่อไร สิ้ นสุ ดที่ไหน พัก
ที่ใด มีการเลี้ยงอาหารมื้อใดบ้างไม่เลี้ยงมื้อใดบ้าง จุดแวะ พักหรื อจุดแวะชมอยู่ที่ไหน แต่ละแห่ งใช้เวลา
เท่าไร ซึ่งอาจเขียนรายการนาเที่ยวได้ 2 แบบ คือ
- การเขียนรายการนาเที่ยวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเที่ยวพร้อมวันเดินทางไป
และ กลับหรื อบอกจานวนวันเดินทางท่องเที่ยว
- การเขียนรายการนาเที่ยวแบบกาหนดเป็ นตารางที่บอกการท่องเที่ยวอย่างละเอียด ซึ่ ง
แบ่ง ออกเป็ น 2 รู ปแบบย่อยๆ คือ
(1) แบบ Outline Itinerary เป็ นการเขี ย นรายการน าเที่ ย วที่ บ อกก าหนดการ
ท่องเที่ยวแต่ละวันอย่างไม่มีรายละเอียดและ
(2) แบบ Descriptive Itinerary เป็ นการเขี ย นรายการน าเที่ ย วบอกก าหนดการ
ท่องเที่ยวแต่ละวันอย่างละเอียดตามเวลาที่กาหนดอย่างคร่ าวๆ
2) การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสาหรับหัวหน้าทัวร์ เป็ นการเขียนรายการนาเที่ยวอย่าง
ละเอี ยดส าหรั บ หัวหน้าทัวร์ โดยการน ารายละเอี ยดรายการน าเที่ ยวที่ เขียนเพื่ อนัก ท่ องเที่ ยวมาเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายที่ตอ้ งติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ฉุกเฉิ นพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
เช่น โรงพยาบาล โรงพัก บริ ษทั รถเช่า (ในกรณี เกิดรถเสี ย) นอกจากนั้นยังมีระยะเวลาที่ชดั เจนว่าแต่ละจุด
ต้องใช้เวลาเท่าไร สถานที่นาชม จุดพัก กิ จกรรมที่จะทา หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะต้องติดต่อใน
กรณี ฉุกเฉินด้วย
การเขียนระบุเงื่อนไขไว้ในรายการนาเที่ยว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวไม่
สามารถเอาผิดได้ โดยระบุเงื่อนไขไว้ ดังนี้ “หมายเหตุ: ราคาและรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า”
3.การคิดราคารายการนาเทีย่ ว
ปั จจัยกาหนดราคารายการนาเที่ยว เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการกาหนดราคารายการนาเที่ ยวแบบ
เหมาจ่าย ซึ่งมีปัจจัยสาคัญอยู่ 5 ปัจจัย คือ
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1) คุ ณ ภาพของรายการนาเที่ ยว เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการกาหนดราคารายการนาเที่ ยว ถ้าหาก
กาหนดรายการนาเที่ยวมีคุณภาพสู ง ราคาก็มกั จะต้องสู งด้วย เช่น การจัดรายการนาเที่ยวที่เลือกสถานที่ดี มี
ที่พกั ดี ยานพาหนะขนส่ งดี รับประทานอาหารหรู เป็ นต้น
2) ลักษณะเฉพาะของรายการนาเที่ ยว เป็ นการจัดรายการนาเที่ ยวที่ มีลกั ษณะแปลก เด่ นเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ แตกต่ างจากคู่แข่ง ย่อมท าให้สามารถก าหนดราคาสู งกว่าราคาทัว่ ไปได้ เช่ น จัด
รายการนาเที่ยวที่ให้นกั ท่องเที่ยวขี่ชา้ ง ล่องแพ นัง่ รถม้าชมเมือง เป็ นต้น
3) สภาพการแข่งขัน เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการกาหนดราคา ถ้าหากตลาดใด มีสภาพการ
แข่งขันสู ง การกาหนดราคาก็ไม่สามารถกาหนดสู งได้ ทั้งนี้ตอ้ งคานึงถึงราคาคู่แข่ง ขัน
4) ฤดูกาล ถ้าจัดรายการนาเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว สิ นค้าหรื อบริ การท่องเที่ยว มักจะไม่ลด
ราคาให้ผซู ้ ้ือมากนักเพราะถือว่าเป็ นเวลาทองของการดาเนิ นธุรกิจ ทาให้ตน้ ทุนการจัดรายการนาเที่ยวสู งจึง
ต้องคิดราคารายการนาเที่ยวสู งตามด้วย
5) กาไรที่ตอ้ งการ โดยทัว่ ไปราคารายการนาเที่ยวมักประกอบด้วยต้นทุนการผลิต +ต้นทุนการ
จัดการ+กาไร ถ้าหากธุรกิจนาเที่ยวใดต้องการกาไรมากก็จะทาให้ราคาสู งกว่าคู่แข่งขัน อาจขายรายการนา
เที่ยวไม่ได้จึงมักกาหนดอัตรากาไรอยูร่ ะหว่าง 10-20%
โครงสร้างราคารายการนาเที่ยว เป็ นส่ วนประกอบในการกาหนดราคารายการนาเที่ยวแบบเหมา
จ่าย ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สาคัญ 5 รายการ คือ
1) ค่าขนส่ ง เป็ นค่ายานพาหนะจากจุดเริ่ มต้นของการท่องเที่ ยวไปยังจุดหมายปลายทาง และ
กลับ ซึ่ งอาจรวมถึงค่ารับส่ งนักท่องเที่ยวจากสถานี ขนส่ งหรื อท่าอากาศยาน ค่าพาหนะ ขนส่ งภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ค่าภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทางด้วย
2) ค่าที่พกั เป็ นค่าพักแรมของนักท่องเที่ยวที่รวมในราคาเหมาจ่ายด้วย อาจเป็ นที่พกั ในโรงแรม
เกสท์เฮาส์ บังกะโล หรื อที่พกั แรมอื่นๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทลูกค้าเป้าหมาย
3) ค่าอาหาร เป็ นค่าจัดเลี้ยงอาหารแก่นักท่องเที่ยว ซึ่ งอาจเลี้ยงทุกมื้อหรื อบางมื้อก็ได้ โดยอาจ
เลี้ยงแบบธรรมดาหรื อหรู หราก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของลูกค้าเป้ าหมายแต่ตอ้ งแจ้งไว้ในรายการนา
เที่ยวว่าจะบริ การอาหารประเภทใด กี่ม้ือ มื้อใดบ้าง
4) ค่าบริ การอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตอ้ งจ่ายในการบริ การนักท่องเที่ยว เช่น ค่า เที่ยวชมเมือง
ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าเข้าชมการแสดง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋ า ค่ามัคคุเทศก์ ค่าประกันภัยเดินทาง ค่าเบ็ดเตล็ด
เป็ นต้น
5) ค่าประกอบการและกาไร เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานจัดรายการนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย
พร้อมกาไรที่ตอ้ งการ โดยปกติค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดรายการนาเที่ยวจะ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้าน
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การตลาดและค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ ส่ วนกาไรก็คือผลตอบแทนของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ตอ้ งเข้ามา
เสี่ ยงในการดาเนิ นงานจัดนาเที่ยวโดยปกติมกั คิดใน อัตรา 10-20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขึ้นอยู่กบั สภาพ
การแข่งขันเป็ นสาคัญ
2.8 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
เบญญาดา ฉัตรไชยาฤกษ์ (2551) ทาการศึกษาเรื่ อง การปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวในภาคเหนื อ
ของประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อดาเนิ นการปรับโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวแล้ว พบว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ที่ได้ เป็ นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ยงั คงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน เนื่ องจากจังหวัดใน
ภาคเหนื อตอนบนมีความพร้อมด้านสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามผล
การศึกษา คาดว่าจะเป็ นประโยชน์และเป็ นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือ
วาทิต อิทธิ ศิริเวทย์ (2551) ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในประเทศไทย ผลของการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านบวกที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยคือวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยเป็ นปั จจัยดึงดูดหรื อปัจจัยด้านบวกของประเทศ
ที่ มีความโดดเด่ น และมี เอกลัก ษณ์ มากที่ สุด วัตถุประสงค์ห ลัก ของการเดิ น ทางมาท่ องเที่ ยวคือพักผ่อน
รองลงมาคือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เยีย่ มเยียนเพื่อนหรื อญาติ ติดต่อธุรกิจและอื่นๆ
อัจฉรา สมบัตินนั ทนา (2555) ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลของการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์หลักในการเดิ นทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยคือ เพื่อพักผ่อนมากที่สุด เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่หลากหลาย ผนวกกับมีวฒั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละภาคของประเทศ จึงทาให้
นักท่องเที่ยวได้สมั ผัสกับการท่องเที่ยวได้หลายรู ปแบบ
น้ าฝน จันทร์ นวล (2555) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การตัด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ในระดับ มาก และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างรายได้ ค่าใช้จ่าย อายุ อาชี พแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแตกต่างกันด้วยเช่นกัน จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พฤติกรรม และประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาเป็ นครั้งแรก เลือกเดินทางมากับบริ ษทั ทัวร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นิยมมากที่สุด คือ
ทะเลทางภาคใต้

