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ดิฉันซึ่งได้รับโอกาสจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ท่านวณิชย์  อ่วมศรี) ด้วย
ความอนุเคราะห์จากส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  การประสานงานโดยคุณวิไลวรรณ  วงศ์ทองศรี 
ผู้น าการเดินทาง คุณเสวต  แจ้งกิจ ท าให้การเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวครั้งนี้
ประสบความส าเร็จด้วยดี จึงขอร่วมเสนอแนวคิดเล็กๆ ที่ได้จากประสบการณ์การศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 

ข้อสรุปเมื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะพบว่า  คุณธรรมของเจ้าบ้านที่ให้แก่ผู้มาเยือน 
(นักท่องเทีย่ว)  ดิฉันพบว่าคือ “การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ / นักท่องเที่ยว” เช่น ในด้านความปลอดภัย  
ความสะดวก  ความสะอาด  ความสวยงาม  อาหารที่ดี  เป็นต้น 

สิ่งท่ีนักท่องเที่ยวต้องการ คือ 
๑.  ข้อมูลการท่องเที่ยว  ที่เหมาะสมกับรูปแบบการท่องเที่ยว   (การท่องเที่ ยวเป็นหมู่คณะ /ทัวร์ , 

การท่องเที่ยวแบบ Back pack , อ่ืนๆ )   สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะได้รับคือข้อมูลอะไร  เช่น  เรื่องราวความ
เป็นมาและความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยว   เส้นทางการท่องเที่ยวในสถานที่นั้น (มีล าดับความเป็นมาของ
การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่ เพ่ือความเข้าใจและท าให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มาสถานที่นี้  อาจแจก
เป็นเอกสารถ่ายส าเนาก็ได้)    ประโยชน์และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการเยี่ยมชม   ข้อมูลการเดินทาง
ไปยังที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว  การเดินทางที่เชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงแห่งอ่ืนๆ  ทั้งในรูปแบบ
เอกสารและข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น (นี่คือข้อดีของการท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ 
สามารถใช้เวลาเดินทางน้อยท าให้สามารถท่องเที่ยวได้หลายแห่งในเวลาที่นักท่องเที่ยวก าหนดไว้)  มีแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับบริการอื่นๆ ที่สถานที่ท่องเที่ยวจัดไว้ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น อาหารว่าง  ของที่ระลึกที่วาง
จ าหน่าย  รถรับส่ง (ถ้ามี)  เส้นทางที่ควรเยี่ยมชม   

๒.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่พูดได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ซึ่งอาจไม่ใช่บุคคลเสมอไป  แต่เป็นป้ายต่างๆ 
ที่บอกเล่าเรื่องราว  ป้ายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามส าหรับการถ่ายภาพที่ระลึก   วีดิทัศน์ /การน าเสนอที่
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ก้าวตามรอยพระราชา ๗๐ การท่องเที่ยว ควรมีการน าเสนอ
เรื่องในอดีตของพระราชกรณียกิจที่ถ่ายทอดโดยบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การออกแบบมัคคคุเทศก์
ท้องถิ่นควรเหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวไม่ท าลายทัศนียภาพ  เช่น ไม่จ าเป็นต้องสร้างตึกใหญ่โตที่ไม่สอดรับ
กับธรรมชาติ  เพียงเพ่ือน าเสนอวีดิทัศน์ด้วยเครื่องมือที่ยากต่อการใช้งานของคนในชุมชน  แต่เป็นอะไรที่ง่ายต่อ
การสื่อสารระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว  เช่น  ภาพถ่ายแสดงการเปลี่ยนแปลง / เปรียบเทียบ
สถานที่ในอดีตและปัจจุบัน  การแสดงภาพถ่ายวิถีชุมชนแบบดังเดิม   หรืออ่ืนๆ 

๓.  การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวที่สอดรับกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ
การให้ข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่ งปัจจุบันถือเป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว เข้าถึงคนหมู่มากได้โดยง่าย 
นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น เช่น แผ่นพับ  เอกสาร แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลที่จ าเป็นมี
ดังนี้ 

-  ข้อมูลตามความต้องการที่สัมพันธ์กับช่วงอายุของนักท่องเที่ยว เช่น วัยรุ่น ถึงกลางคน ที่นิยมการ
ท่องเที่ยวแบบอิสระ  อาจมีข้อมูลที่ให้รายละเอียดที่จ าเป็นต่อการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยวแบบ Back pack   
ร้านอาหารชื่อดังที่ควรแวะรับประทาน   ร้านผลไม้ขึ้นชื่อของท้องถิ่น    ร้านขายของที่ระลึก  ราคาโรงแรมใน
ระดับต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น   ส าหรับช่วงวัยชราอาจให้ข้อมูลสถานที่ที่สามารถพักผ่อนได้ในระยะยาวที่มี



 ๒ 

บริการต่างๆ อย่างครบวงจร  เช่น  มีกิจกรรมให้เลือกท า  มีสระว่ายน้ า  มีสวน  มีบริการเกี่ยวกับสุขภาพ  มี
พยาบาล  หรือสามารถใช้บริการการดูแลส่วนบุคคล เป็นต้น 

-  ข้อมูลการติดต่อเมื่อมีปัญหาเรื่องการเดินทาง  เช่น  สอบถามเส้นทางการเดินทางโดยรถประจ าทาง 
ใช้บริการ  ๑๓๔๘  บริการฉุกเฉินทางการแพทย์  ใช้บริการ  ๑๖๖๙  เป็นต้น 

-  ข้อมูลความชื่นชอบส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว  เช่น  การท่องเที่ยวชมงานศิลปะ ควรเดินทางไป
สถานที่ที่ใด  จะได้พบกับสิ่งใด , การปฏิบัติธรรมมีการจัดในช่วงเวลาใด ในสถานที่ใด เดินทางได้อย่างไร  มี
ค่าใช้จ่ายเท่าใด ,  หากต้องการใช้บริการท่องเที่ยวแบบที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวและ
ระยะเวลาที่ใช้เอง  มีข้อมูลที่ให้บริการการใช้บริการภาคเอกชนที่มีการรับประกันความปลอดภัยไม่ถูกหลอกลวง 
มีข้อมูลการเลือกอย่างไร , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  เป็นต้น 

๔.  ควรจัดให้มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการ  เช่น  สถานที่สวยๆ ส าหรับถ่ายรูป  ได้แก่  ป้ายต่างๆ 
มีตัวหนังสือสวยงาม ออกแบบป้ายให้สวยงาม   มีสวนไม้ดอก  มีการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  การแสดง
การต้อนรับต่างๆ   การลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่มีคุณภาพและอธิบายว่าผลดีต่อสุขภาพอย่างไร   รูปแบบความ
บันเทิงอ่ืนๆ เช่น  การแสดงโชว์  การประชาสัมพันธ์งานประเพณีท้องถิ่น  เป็นต้น 

๕.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะเจ้าบ้านที่ดี  คนในชุมชนจะต้องถ่ายทอดความภาคภูมิใจในถิ่น
ก าเนิด  ช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว  ห้องพัก ห้องน้ า  ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว  มอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้มาเยือน  เช่น  การให้ความช่วยเหลือเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการสอบถาม
เส้นทาง  เป็นต้น 

ดิฉันขอถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ
ผู้รับบริการ 

๑. การประหยัดพลังงานและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้บริการ  คือ ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ   
ขอยกตัวอย่างถนนสายหลักข้ามรัฐต่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (High way)   บางเส้นทางเป็น 

การลงทุนของภาคเอกชน จะมีการเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการ การออกแบบถนนถือเป็นการออกแบบที่สร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนน ดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ การออกแบบถนนจึง
สามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ บนถนนสายหลัก (High way) จะเป็นเส้นทางแยกกันเป็นสองฟากไม่มีการแล่น
สวนเลนกัน  พ้ืนที่คั่นกลางบางแห่งจะเว้าลงต่ ากว่าพ้ืนถนน และมีต้นไม้เล็กๆ บางแห่งถนนทั้ง ๒ ฟากจะไม่ได้
อยู่ในระนาบเดียวกัน มีการออกแบบเพ่ือให้รถสามารถยึดติดถนนได้มากที่สุดขณะวิ่งอยู่  ริมถนนทั้งสองฝั่งจะ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นหนาแน่นทั้งสองฝั่ง เป็นไม้ดอกและไม้ใบที่เปลี่ยนสีตามฤดูกาลสวยงามมาก  ที่ส าคัญคือไม่มี
โคมไฟติดตามถนน จะมีเฉพาะบริเวณทางแยก เช่น สี่แยก  มีทางแยกเข้าที่พักรถ (Rest aria)  ถนนจึงขีดเส้น
ด้วยสีสะท้อนแสง ขอบถนนด้านซ้ายของรถใช้สีเหลืองสะท้อนแสงขีดยาว (มีเลนเผื่ออีก ๑ เลนจากที่ขีดเส้น
เหลืองยาว)  ด้านขวาเมื่อรถวิ่งจะใช้สีขาวสะท้อนแสงขีดยาว (มีเลนเผื่ออีก ๑ เลนจากที่ขีดเส้นขาวยาว) บน
ถนนใช้เส้นปะสีขาวสะท้อนแสงแบ่งเลนวิ่ง  บางแห่งจะมีแผ่นสี่เหลี่ยมบนไม้ปักข้างทางด้วย สีที่ใช้ก็คือสีเหลือง
ด้านขวา สีขาวด้านซ้าย และเป็นแผ่นสีเขียวเมื่อถนนลอดใต้สะพานและเป็นทางโค้ง ความปลอดภัยในการใช้
รถ คือในเวลากลางคืนรถที่วิ่งจะเปิดทั้งไฟหน้าและไฟท้ายรถ (ไฟท้ายรถจะเป็นแถบยาวเต็มความกว้างของรถ)  
บนถนนสายหลักจะไม่มีทางแยกออกมาจากบ้านริมถนนแม้ถนนจะวิ่งผ่านชุมชนก็ตาม (ส่วนใหญ่จะมีบ้านข้าง
ทางน้อยมาก) การกลับรถจะมีทางแยกให้ออกวิ่งบนถนนที่เป็นสะพานข้ามถนนสายหลักกลับมายังอีกฝั่ง  
ช่องทางแยกเม่ือต้องการเปลี่ยนเส้นทาง  ทางที่แยกออกจะก ากับเป็นตัวเลข เช่น Exit 1  ชื่อถนนสายหลักก็จะ
เป็นตัวเลขเช่นกัน  เช่น High way 86 เป็นต้น     

(หมายเหตุ  ประเทศไทยมีพ้ืนที่น้อยคงท าเช่นเดียวกับที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้ เช่น โคมไฟติดถนน 
จ าเป็นต้องมีเพ่ือความปลอดภัย แต่ที่น ามากล่าวเพ่ือบอกว่าการออกแบบถนนที่กล่าวมา พบว่าจะต้องมีการน า



 ๓ 

ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถนนอย่างรอบด้าน และการน าความรู้เรื่องสีและการสร้างถนนที่ดีมาใช้  ซึ่งก็ตรงกับ
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ถนนที่มีคุณภาพมาก มีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ) 

๒.  คุณธรรม จริยธรรม 
ขอยกตัวอย่างเรื่องของห้องน้ า  ห้องน้ าในเขตพักรถ (Rest aria) ทุกแห่งสะอาด   ไม่มีสายฉีดน้ าใน

ห้องสุขา   มีกระดาษช าระและกระดาษเช็ดมือพร้อม  บางแห่งน้ าล้างมือเป็นน้ าอุ่น  ดิฉันไม่แน่ใจว่านี่คือ 
ระเบียบวินัย หรือการปลูกฝังเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหรือไม่ ท าให้การใช้ของสาธารณะของ
ประชาชนมีการรักษาสภาพได้อย่างดีเยี่ยม แม้บางแห่งจะเก่าแต่ก็ยังใช้งานได้ดี  รวมทั้งเรื่องกระดาษช าระที่คง
มีอยู่ในห้องน้ าทุกห้อง  เรื่องนี้มีการปลูกฝังกันอย่างไร  เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจมาก 

๓.  หลักสูตร 
พบว่าประชากรส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องอ้วน  ทุกหลักสูตรควรบรรจุเนื้อหาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น 

วิชาโภชนาการ บอกเล่าเรื่องสารอาหารและคุณค่าอาหารที่ร่างกายต้องการ  สอนการประกอบอาหารเบื้องต้น  
(หลักสูตรควรบรรจุเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ)   วิถีชิวิตนอกเวลางานของคนในชุมชนไม่
ค่อยจะมีกิจกรรมร่วมกันมากนัก  ยกเว้นการเข้าโบสถ์   การไปแหล่งท่องเที่ยวในวันหยุด 

การจัดให้มีกิจกรรม / รายวิชาเลือกที่น่าสนใจ ให้คนต่างกลุ่ม ต่างชั้นเรียน มาเรียนร่วมกัน เพ่ือเน้น
การใช้เวลาร่วมกัน  การท าความรู้จักกัน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (เพราะคนอ้วนโดยมากจะใช้เวลาว่างอยู่เป็น
ส่วนตัวจึงรับประทานอาหาร  อาหารว่างๆ ไปเรื่อยๆ   การออกแบบกิจกรรมให้เกิดเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม  การติดต่อสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์  เป็นต้น) 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตร คือ  จ าเป็นต้องมีกลุ่มวิชาให้เลือกที่สามารถสร้างเสริมคุณภาพ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพให้ทุกกลุ่มวิชาชีพได้เรียนรู้ เช่น   การท าบัญชีอย่างง่าย  (การค านวณต้นทุน/
ก าไร การท าบัญชีครัวเรือน  การขับ/ขี่รถยนต์อย่างถูกกฎจราจร  อาหารและโภชนาการ (ให้รู้จักเลือก
รับประทานและท าอาหารอย่างง่ายๆ ได้)  การแต่งกาย/มารยาทและการสมาคม   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การพยากรณ์อนาคต (การก าหนดเป้าหมายและการวางแผน ฯ)  เป็นต้น  (สิ่งที่ดิฉันเสนอแนะนี้ ได้มาจาก
การศึกษาว่าสภาพสังคมในมุมมองของดิฉัน ว่าเด็กๆ ควรรู้เรื่องเหล่านี้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
แรงงาน ซึ่งแต่ละยุคสมัยการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรอาจจ าเป็นต้องใช้ความรู้ไม่เหมือนกันก็ได้ 
เช่น  ดิฉันจะบอกลูกๆ ตั้งแต่สมัยลูกยังเด็ก ว่าทักษะจ าเป็นที่ลูกต้องมี คือ ว่ายน้ า  ยิงปืน  ถ่ายรูป  ขับรถ  
ปัจจุบันทักษะการถ่ายรูปมีความจ าเป็นน้อยลง เพราะเทคโนโลยีท าให้ง่ายขึ้นค่ะ   ใครๆ ก็ถ่ายรูปได้แค่มี
โทรศัพท์มือถือ)    

๔.  การออกแบบอาคารและการให้บริการ 
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีพ้ืนที่กว้างใหญ่  ในเขตที่ไม่ใช่ชุมชนหนาแน่น  ย่านค้าขายจะมีการ

สร้างอาคารเพียงชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องๆ  ห้างสรรพสินค้าก็มักจะเป็นอาคารชั้นเดียว 
ในเขตชุมชนบางแห่งรักษาอาคาร สถาปัตยกรรมเก่าไว้  เช่น  มีจัตุรัส  มีรถรางวิ่งให้บริการ  อาคารถูก

ออกแบบไว้อย่างสวยงาม 
โรงแรมมีระดับที่ค่าที่พักแพงมาก  เมื่อเปิดประตูเข้าห้องพักจะมีกลิ่นหอมทันทีที่เปิด เป็นกลิ่นหอม

ละมุนไม่ระคายเคืองจมูก (ไม่น่าจะใช่กลิ่นจากน้ าหอมปรับอากาศ)  ของใช้ในห้องน้ าจะเป็นกลิ่นเดียวกันไม่ว่า
สบู่ล้างหน้า  สบู่อาบน้ า  แชมพู  โลชั่น   และที่หน้าประตูลิฟท์ก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ (ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็น
น้ ามันหอมระเหยผสมเทียนเป็นเม็ดกลมเล็กๆ ใส่เป็นวงรอบนอกของทราย) 

๕. กิจกรรมในวันหยุด 
วัดพุทธเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวพุทธ  เนื่องจากเป็นที่จัดกิจกรรม  เช่น  งานหมั้นและมีพิธีสงฆ์ 

งานบุญประเพณีต่างๆ   ฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ   และให้คนในชุมชนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ  เช่น  ทาสีวัด   
ช่วยบริการเรื่องการจอดรถในวันงานต่างๆ  



 ๔ 

 สถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจร  เช่น  ดีสนีย์เวิลด์ (ในฟลอริด้า)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับเด็ก  มี
การแบ่งโซนนิ่งของสถานที่ไว้อย่างดี  มีส่วนแสดงโชว์ที่รวบรวมเหล่าฮีโร่ในการ์ตูน  มีสัญลักษณ์ของสถานที่ให้
ถ่ายรูป (ประสาท / หอคอยที่เป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์)   มีร้านอาหารใหญ่และร้านย่อยตามเส้นทางต่างๆ  มี
ร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึกที่เก่ียวข้องกับตัวการ์ตูนให้เด็กๆ ได้เป็นเจ้าของ   สามารถสวมใส่มาถ่ายรูปในดิสนีย์
เวิลด์  ของที่ระลึกส าหรับผู้ใหญ่  มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องหอมเพ่ือความผ่อนคลาย  
หลากหลายราคาให้เลือก  มีการจัดนิทรรศการ  เช่น  นิทรรศการไวน์  มีให้ชิมฟรี   มีรถรับส่ง  มีเรือข้ามฟาก   
 ความคิดเห็น  รัฐบาลไทยต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาสถานที่ที่ครบวงจร
ดังกล่าว  เช่น  ประสานให้มีการบริหารผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม    ให้มีการน าตัวเอกของการ์ตูนเรื่องช้าง  
ปังปอนด์  น ามาจ าหน่ายในสวนสนุกที่มีเอกชนลงทุนอยู่แล้วทุกแห่งในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้  น า
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นที่ต้องการมาจ าหน่ายในราคายุติธรรม  พัฒนาสวนสนุกเข้ากับโปรแกรมการท่องเที่ยว  
เป็นต้น 

๖. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร 
ต้นไม้สาธารณะ เมื่อมีการตัดตกแต่ง    จะมีเครื่องจักรมาวางในบริเวณนั้นเพื่อจัดการกิ่งไม้ให้เป็นชิ้น 

เล็กๆ  ถ้ารัฐเป็นผู้ด าเนินการก็จะกองทิ้งไว้ให้ประชาชนน ามาใช้  ปิดคลุมต้นไม้ (ได้ทั้งปุ๋ย ได้ทั้งการคลุมดิน
ไม่ให้ฟุ้งกระจาย)   ถ้าเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ก็จะน าเศษกิ่งไม้บรรจุถุงจ าหน่าย 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งควรมีการเก็บความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว เช่น  
ความพึงพอใจที่สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  เป็นต้น 
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