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บทคัดย่อ
 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชนเป็นกิจกรรมของนันทนาการกลางแจ้งที่เหมาะ
แก่การเข้าร่วมของเยาวชนในช่วงเวลาว่างท่ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว
ทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรกท่ีเยาวชนไม่เพียงแต่เดินทางไปศึกษาหาความรู้ และได้รับประสบการณ์
จากการเข้าถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีแล้ว เยาวชน
ยังได้เรียนรู้และปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน การฝึกความรับผิดชอบ ความสามัคคี การเป็น
ผู้น�า และผู้ตามท่ีดี รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ช่วย
ในการพัฒนาองค์รวมของเยาวชนทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ให้กับเยาวชนให้มี
ความพร้อม มีความรู้ ความสามารถถูกปลูกฝังให้มีความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่ดี มีคุณภาพในอนาคต

ค�าส�าคัญ	:	ท่องเที่ยว ค่ายพักแรม เยาวชน
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Abstract
 The tourism camp is deemed as one of outdoor recreation activities apposite for 
youth. The activity helps in broadening the youth’s knowledge horizon as well as enhancing 
their experiences through tourism camp field trips which entices them not only to become 
exposed to more knowledge and experiences pertaining to natural resources, natural 
environment, arts and cultures, and traditions, but also to learn how to adapt themselves 
in order to behave and treat other people at the same time. Strengthening their sense of 
responsibility, unity, leadership and being a good follower through various activities can 
help to develop.
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บทน�า
 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพ่ือเยาวชนเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่เหมาะแก่
การเข้าร่วมของเยาวชนในช่วงเวลาว่างที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว การศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญาของเยาวชน ดังความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมท่องเท่ียวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมกับเวลาว่าง
ของเยาวชนที่ว่า “กิจกรรมค่ายพักแรมนี้จะช่วยให้เวลาว่างของเยาวชนมีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความหมาย
ต่อชีวิตของเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะค่ายพักแรมนั้นสามารถให้อุปนิสัยใจคอที่ดี ความรับผิดชอบ การปรับ
ตัว ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดียิ่ง ฉะนั้นค่ายพักแรม จึงมีบทบาท
ส�าคัญในการอุดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับเวลาว่างได้เป็นอย่างดี” (Thaneerath, J., 1970; Yimraksa, C., 
2007) กิจกรรมท่องเท่ียวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องนันทนาการค่ายพักแรมที่กล่าวไว้ว่า “ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรม
ที่มีความหลากหลายท่ีจะมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนทางด้านการปรับตัว และความสามารถทาง
สังคม ด้านสุขภาพและสมรรถภาพ ด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ด้านการสร้างความมั่นใจและความภูมิใจ
ในตนเอง และด้านมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง” (Karnjanakit, S., 2014) ทั้งยังช่วยในการพัฒนาองค์รวมของ
เยาวชนทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ให้กับเยาวชนให้มีความพร้อม มีความรู้ ความ
สามารถ ถูกปลูกฝังให้มีความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในอนาคต
 ปัจจุบันกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
ทั้งในสถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรทางศาสนา หนึ่งหน่วยงานจะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (Rongkankaew, W., 2006) ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความ
ส�าคัญของกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน ผู้เขียนจึงสรุปและวิเคราะห์การ
จัดการกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ผู้ที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมเพื่อเยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน
 2. เพื่อน�าเสนอขั้นตอน หลักการ คุณค่าและประโยชน์ที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชนจากหนังสือ งานวิจัย และอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้วจึงแยกแยะรายละเอียดของเนื้อหา ข้อมูล น�ามาจัดล�าดับ จัดขอบเขตของเนื้อหา ข้อมูล เพื่อท�าให้ทราบ
ความสัมพันธ์ สามารถตีความ อธิบาย และแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวเรื่อง หัวข้อย่อยได้อย่างมีระบบ และ
ครบถ้วน
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ประวัติค่ายพักแรมในประเทศไทย
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู ้เขียนได้สรุปวิวัฒนาการค่ายพักแรมของประเทศไทย 
(Thaneerath, J., 1970) ดังนี้
 ในปี พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองลูกเสือป่าข้ึนโดยมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมให้คนไทยมีความรู้รักสามัคคี 
มีความรักชาติ รู้จักการป้องกันประเทศ เป็นคนมีมนุษยธรรม รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม
และประเทศชาติ โดยค่ายพักแรมกองลูกเสือป่า นับเป็นค่ายพักแรมที่มีการจัดระเบียบแบบแผนค่ายแรกของ
ประเทศไทย หลังจากน้ันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นว่ากองลูกเสือป่าได้จัด
ตั้งมั่นคงแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองลูกเสือไทยพักแรมขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียกว่า 
กองลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1 ต่อมาได้น�าลูกเสือออกค่ายพักแรมเป็นประจ�า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงเป็นที่มา
ของค่ายพักแรมลูกเสือในโรงเรียน
 ในปี พ.ศ. 2497 เป็นช่วงที่เกิดการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมในสถานศึกษาโดยเริ่มต้นจากโรงเรียน
ฝึกหัดครูพลศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีผลิตครูพลศึกษาให้มีความรู้ทางวิชานันทนาการ โดยได้จัดไว้เป็นกิจกรรม
นันทนาการสาขาหนึ่ง การน�าวิชาค่ายพักแรมมาสอนในระยะต้น ส่วนใหญ่เป็นค่ายพักแรมแบบลูกเสือ 
ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยพลศึกษา ซ่ึงมีอาจารย์ที่จบการศึกษามาจากต่าง
ประเทศเข้าฝึกสอนเนื้อหาในรายวิชาจึงเปลี่ยนแปลงและโน้มเอียงไปทางค่ายนันทนาการมากขึ้น
 ในปี พ.ศ. 2502 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาพลศึกษามากขึ้น และได้
เปิดสอนวิชาค่ายพักแรมข้ึนโดยก�าหนดให้นิสิตที่ศึกษาวิชานี้จะต้องออกค่ายพักแรมภาคปฏิบัติด้วย ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เปิดสอนวิชานันทนาการโดยให้มีการจัดค่ายพักแรมมากขึ้น เช่น คณะสาธารณสุข
ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนเหล่านี้ต่างก็ได้น�าความรู้ใน
การจัดค่ายพักแรมที่เป็นระเบียบแบบแผนมาใช้เป็นหลักในการสอนทั้งสิ้น
 ต่อมาค่ายฤดูร้อนส�าหรับเด็กและเยาวชน กองบริการชุมชน กรมประชาสงเคราะห์ได้ริเร่ิมการจัด
ค่ายฤดูร้อนส�าหรับเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2506 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดลองและดูความต้องการของ
เด็กและเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมค่ายพักแรม แต่เนื่องจากขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์จึงได้จ้างนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยมาเป็นผู้น�ากิจกรรมค่ายพักแรม และที่ปรึกษาของค่ายในด้านต่างๆ ผลการทดลองนับว่าได้
ผลดีพอใช้แม้ว่าจะขาดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์แต่ก็เป็นการเร่ิมต้นจัดค่ายพักแรมส�าหรับเด็กและเยาวชน
ที่ดีเป็นครั้งแรก
 สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ (YMCA) หรือยุวคริสเตียนสมาคม เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
นันทนาการและบริการอื่นๆ แก่เด็กและเยาวชน ในส่วนของการจัดค่ายพักแรมส�าหรับเด็กและเยาวชนได้ถูก
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ค่ายพักแรมวาย เอ็ม ซี เอ นับได้ว่าเป็นค่ายพักแรมท่ีมี
การจัดระเบียบแบบแผนตามหลักการเป็นค่ายพักแรมแห่งแรกของประเทศไทย
 ในปี พ.ศ. 2510 ค่ายพักแรมของยุวกาชาด กรมพลศึกษาได้เริ่มตั้งค่ายพักแรมถาวรของยุวกาชาดใน
ที่ดินที่ได้รับบริจาคตั้งอยู่ท่ีแขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ มีชื่อเรียกว่า “ศูนย์
กิจกรรมยุวกาชาด ผิน แจ่มวิชาสอน” เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้น�ายุวกาชาดและเป็นสถานที่อยู่ค่าย
พักแรมของยุวสมาชิกนับได้ว่าเป็นค่ายพักแรมที่ถาวรและทันสมัยส�าหรับกิจกรรมของยุวกาชาดครั้งแรกของ
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ประเทศไทย
 การจัดค่ายมีวัตถุประสงค์โดยท่ัวไปเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือประสบผลส�าเร็จที่ก�าหนดไว้แต่
กิจกรรมค่ายมีลักษณะเฉพาะ คือ เน้นกิจกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง เน้นจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้จากการ
เข้าค่ายดังค�าที่ว่า “To teach not to learn to double up not to gain” ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ล�้าค่าที่
เยาวชนจะได้รับจากการมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม

วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม	
 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมนั้นมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. กิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมช่วยสร้างโอกาสให้เยาวชนได้รับความสุข สนุกสนาน ท้าทายผ่าน
กิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัยที่เน้นความ
ปลอดภัย โดยการก�ากับดูแลของผู้ช�านาญการด้านกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย
 2. กิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย สุขอนามัย ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ความอิสระเสรี และความผ่อนคลาย
 3. กิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมช่วยพัฒนาการปรับตัวตามสถานการณ์ตามธรรมชาติในด้าน
ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่ง การมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์กับธรรมชาติในแง่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 4. กิจกรรมท่องเท่ียวค่ายพักแรมช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาคุณค่าทางด้านจิตใจ ให้มี
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน�้าใจ มีความเมตตา มีความรัก ความเข้าใจ การรับฟัง และการยอมรับความเป็น
บุคคลที่ต้องอยู่ในศีลธรรม กฎระเบียบ และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
 5. กิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านความรู้และประสบการณ์ที่ดีจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม และกิจกรรมนันทนาการประจ�าปี
 6. กิจกรรมท่องเท่ียวค่ายพักแรมช่วยพัฒนาเยาวชนเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการด�ารงชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม เน้นความเป็นประชาธิปไตย การให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมด้วยความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม
 การบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมมีกระบวนการเหมือนกับการบริหารจัดการกิจกรรม
ทั่วไป แต่ลักษณะกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ คือ กิจกรรมท่องเที่ยวค่าย
พักแรมช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนภาวะผู้น�า ผู้ตาม การท�างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีช่วย
ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณค่าของบุคคล การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันในสังคม คุณค่า ค่านิยม และการด�ารงชีวิต ซึ่งผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมควรมีแนวทางที่เป็น
หลักการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
 1. การท�างานร่วมกัน และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ค่ายพักแรมเพ่ือให้กิจกรรมมีความหมาย 
และสื่อความหมายได้มากยิ่งขึ้น
 2. การสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อช่วยในการจูงใจให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือกัน
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ระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน
 3. การกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีให้การดูแลเอาใส่ใจในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน ปฏิบัติกับทุกคนด้วยความ
เท่าเทียมกัน และมีความยุติธรรม เน้นการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจร่วมกัน
 4. การกระตุ้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาของบุคคล ทั้งการแสดงออก ความท้าทายจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น และประทับใจ
 5. ช่วยส่งเสริม และท�าให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความส�าคัญของภาระหน้าที่ของตนในการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวค่ายพักแรม มีความตั้งใจท�างาน และแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่
 6. ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกถึงความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความมั่นคง และการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน
   จากการรวบรวมข้อมูลนั้น ผู ้เขียนได้ประยุกต์กับหลักการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวค่าย
พักแรม (Gulthawatvichai, T., 2011) และหลัก POSDCoRB (Gulick, L., 1937) เข้าด้วยได้ จึงสามารถ
อธิบายกระบวนการเพื่อการปฏิบัติในการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรม ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน

 ขั้นที่ 1 ขั้นก�าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน 
ผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมต้องมีการวางแผน การตัดสินใจ การก�าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ให้ชัดเจน แล้วก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกันในการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน และต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ลักษณะของกิจกรรมท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเรียนรู้ในการ

ขั้นที่ 1
ขั้นก�ำหนด

วัตถุประสงค์

ขั้นที่ 2
ขั้นเลือกกิจกรรม

ขั้นที่ 3
ขั้นกำรด�ำเนิน

กิจกรรม

ขั้นที่ 4
ขั้นระบุก�ำหนดกำร

กิจกรรม

ขั้นที่ 5 
ขั้นสรุปผล

ควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
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อยู่ร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการปรับตัวมากยิ่งขึ้น ทุกคนจึงต้องท�าความเข้าใจ และยอมรับซึ่งกัน
และกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง 
 ขั้นท่ี 2 ข้ันเลือกกิจกรรมท่องเท่ียวค่ายพักแรม นอกจากการเลือกกิจกรรมจะต้องท�าการเลือก
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายแล้ว กิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมยังมีลักษณะเฉพาะ คือ ต้อง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู ้อื่นจึงจ�าเป็นต้องสอดแทรกกิจกรรม
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การประสานงาน และความร่วมมือในการท�างาน
ร่วมกันอีกด้วย นอกจากนี้ควรเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นทั้งในเร่ืองทรัพยากร
ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ของสถานที่ที่ตั้งค่ายพักแรม รวมไปถึงการเรียนรู้เก่ียวกับวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น ชุมชนนั้นๆ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการด�าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดังนี้
 3.1 การเตรียมกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม ต้องมีการก�าหนดงบประมาณ ก�าหนดจ�านวนบุคลากร
แปรผันตามจ�านวนเยาวชน เลือกขนาดและสถานที่ที่ต้ังค่ายพักแรม มีการส�ารวจเส้นทาง ยานพาหนะที่
ใช้ส�าหรับการเดินทาง ที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม โปรแกรมหรือก�าหนดการ การเตียมตัว ยาสามัญ
ประจ�าบ้าน การประกันอุบัติเหตุ ของรางวัลและของที่ระลึก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในค่ายพักแรม สิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีครบถ้วน (Jaitiang, P., 2011) ผู้เข้าร่วมในการท�ากิจกรรม 
และเอกสารส�าหรับผู้เข้าร่วม เช่น ข้อมูลที่พักแรม ข้อมูลการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชน และหนังสือ
ขออนุญาตจากผู้ปกครอง
 3.2 วิธีการจัดค่ายพักแรม ดังนี้ การปฐมนิเทศ การก�าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย โปรแกรม
หรือก�าหนดการ การเตรียมตัว ระเบียบในการจัดค่ายพักแรม มีการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน การจัดแบ่งกลุ่ม 
ก�าหนดการนัดหมายในการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง กิจกรรมระหว่าง
การเดินทาง กิจกรรมภายในค่ายพักแรม โดยอาจเป็นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย กิจกรรม
สื่อความหมาย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมท่ีเน้นการอยู่และท�างานร่วมกัน กิจกรรมท่ีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน กิจกรรมการพัฒนาที่ต้ังค่าย
พักแรมและชุมชน รวมไปถึงการสรุปและประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรม การสรุปประเมินผลรวมการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพัก
แรมในครั้งต่อไป 
 3.3 การจัดการงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม โดยพิจารณารายละเอียด
ของวิธีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม โดยน�ารายละเอียดของกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมที่
จัดน�ามาเป็นแนวทางในการวางแผน การก�าหนด การควบคุม การจัดหา การจัดสรร และการบริหาร
จัดการทางการเงิน บัญชี และงบประมาณในการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพ่ือให้การจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด 
 ขั้นที่ 4 ขั้นระบุก�าหนดการการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวค่ายพักแรม การระบุก�าหนดการการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเป็นการก�าหนดการปฏิบัติงาน หรือการด�าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพัก
แรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบค่าย โดยต้องท�าการเลือกวิธีการด�าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวค่ายพักแรมที่ดีท่ีสุด และ
ปฏิบัติงานตามแผนการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การด�าเนินงาน



96 กระแสวฒันธรรม

ประสบความส�าเร็จมากท่ีสุด โดยลักษณะของก�าหนดการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายการน�าไปใช้ของผู้ใช้ว่าจะใช้ส�าหรับผู้ใดที่จะใช้เป็นขั้นตอนตามเวลาทั้งหมด
ส�าหรับทุกคนหรือก�าหนดการเฉพาะกิจกรรม ได้แก่ ก�าหนดการพิธีเปิด-ปิดค่าย การปฐมนิเทศ กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลาง
แจ้ง กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมมหกรรมกีฬา (Pothong, S., 2006) 
ซึ่งก�าหนดการเฉพาะกิจกรรมจะเป็นการก�าหนดการย่อยๆ ของการด�าเนินการค่ายพักแรมเป็นส่ิงจ�าเป็น
ส�าหรับผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม จะเป็นผู้ก�าหนดน�าเสนอให้ทุกฝ่ายพิจารณาร่วมกันก่อนน�าไปปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและประสบความส�าเร็จตามความคาดหวัง 
 ส่วนประกอบก�าหนดการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม ได้แก่ ชื่อกิจกรรมค่าย ก�าหนดการ 
โปรแกรมกิจกรรมตามช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือผู้ด�าเนินการค่าย ก�าหนดเวลาตามขั้นตอนกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม ข้อเสนอแนะและสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม
 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  ในขั้นตอนนี้ควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการสรุปการด�าเนินการค่ายพักแรม ความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวค่ายพักแรมในคร้ังต่อไป โดยควรจัดท�าเป็นเอกสารเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการรายงานการใช้งบประมาณ โดยการสรุปการด�าเนินการของกิจกรรมท่องเที่ยว
ค่ายพักแรมจะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
  1. กระบวนการการจัดด�าเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม 
  2. กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมนันทนาการ การท่องเท่ียว กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ กิจกรรมเกม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมผจญภัย และกีฬา รวมถึงกิจกรรมในส่วนของพิธีการต่างๆ 
เช่น พิธีเปิด จนถึงพิธีปิด 
  3. บุคคลทุกฝ่ายทั้งผู้จัดด�าเนินการ ผู้ด�าเนินและควบคุมแต่ละกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวค่ายพักแรม
  4. สรุปการเงิน บัญชี และงบประมาณ รวมไปถึงรายรับ รายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการด�าเนินการเรื่อง
สรุปบัญชีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรม
  การสรุปผลเป็นภาพรวมของการจัดด�าเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมและประเมินผล
ควบคู่กันไป ดังน้ันการจะได้ข้อสรุปต้องเป็นไปตามหลักการวัดผลและการประเมินผลซึ่งจะได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของการท�าเป็นข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวค่ายพักแรมในครั้งต่อไป

คุณค่าและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมต่อการพัฒนาเยาวชน
 ผู้เขียนได้ท�าการวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่าย
พักแรมต่อการพัฒนาเยาวชนจากแนวคิดของเร่ืองค่ายพักแรม (Karnjanakit, S., 2014) และแนวคิดเร่ือง
การใช้เกมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (Susoarat, P., 2002) ซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่ได้รับจากค่ายพักแรม
รายด้าน ดังนี้
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คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรมต่อการพัฒนาเยาวชน

 1. การพัฒนาศักยภาพทางกายภาพ (Physical Potential Development) การจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวค่ายพักแรมจะส่งเสริมคุณภาพของชีวิตของเยาวชนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านกายภาพที่ทาง
ค่ายได้จัดไว้ให้ เช่น การรับประทานอาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ การพักผ่อนท่ีเพียงพอ มีการให้
ช่วยเหลือในเรื่องข้อจ�ากัดในเรื่องของกิจกรรมทางกาย เน้นให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าการการนั่ง
ชมเพียงอย่างเดียว 
 2. การพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ (Mental Potential Development) การเข้าร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวค่ายพักแรมจะสามารถพัฒนาเยาวชนได้มากกว่าการเรียนรู ้ในชั้นเรียน เพราะได้พบเจอกับ
สถานการณ์จริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิด
ความสามารถในการแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นเรื่องจริง หรืออะไรเป็นสิ่งที่ชวนเชื่อ อีกทั้งเยาวชน
มีโอกาสอย่างแท้จริงในการวางแผน การเลือก การตัดสินใจร่วมกันในสิ่งที่ตนปรารถนา เพื่อให้ประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังสามารถมองเห็นตัวเองได้จากกลุ่มหรือจากพี่เลี้ยง จากความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ของผู้น�า เพราะคล้ายกับการส่องกระจกเงามองตนเองว่าควรปรับปรุงในมุมใดบ้าง ท�าให้เกิด
การรับฟัง การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 3. การพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ (Emotion Potential Development) โดยปกติเยาวชน
จะต้องการรับรู้ในการกระท�าของผู้อื่น การได้รับความรัก การได้รับการยอมรับ และการเข้าใจบุคคลอื่น 
การเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยท�าให้เยาวชนประสบผลส�าเร็จในด้าน
อารมณ์ เช่น การรับรู้ความรู้สึกของบุคคลอื่นและกลุ่ม การมีอิสระทางความคิด ตลอดจนความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม การได้รับการยอมรับ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความส�าเร็จที่ได้รับจากทั้งกลุ่มของ
ตนเองและกลุ่มอื่น 
 4. การพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม (Social Potential Development) บุคคลในสังคมต้องมี
ความเข้าใจบุคคลทั้งในกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย การอยู่ร่วมกันในสังคมและในค่ายพักแรมต้องยึดถือ
หลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกัน เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวค่ายพักแรมช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการเข้าใจผู้อื่น และเคารพสิทธิของบุคคลอื่น ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางค่ายจัดให้
 5. การพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณ (Spiritual Potential Development) โดยปกติแล้ว

                                                     
                                                     การพัฒนาเยาวชน

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว

ค่ายพักแรม

  1. การพัฒนาศักยภาพทางด้านกายภาพ
  2. การพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจ
  3. การพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์
  4. การศักยภาพทางด้านสังคม
  5. การพัฒนาศักยภาพทางด้าน
  จิตวิญญาณ
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เยาวชนจะถูกปลูกฝังให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน�้าใจ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่สังคมจะสอนและหล่อหลอมให้
พฤติกรรมเยาวชนที่บริสุทธิ์ลดน้อยลง การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมจะมีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ 
และปลูกฝังเยาวชนให้มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือบุคคลอื่น อ่อนน้อมถ่อมตน ทั้งยังมีกิจกรรมที่สอนใน
เรื่องของความงาม ความจริง และสิ่งต่างๆ ตามขั้นตอนที่ท�าให้เกิดความซาบซึ้งทางธรรมชาติของบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  
 จากงานวิจัยของชาตรี ยิ้มรักษา (Yimraksa, C., 2007) พบว่าเยาวชนที่มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
นันทนาการท่องเที่ยวในค่ายพักแรมเยาวชน เยาวชนจะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้นหลังเข้า
รับการเข้าร่วม โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านร่างกายและด้านสังคมมากกว่าด้านอื่นๆ โดยในด้านร่างกาย
เยาวชนจะได้พัฒนาในด้านการดูแลรักษาความสะอาด บุคลิกภาพของเยาวชน และการมีร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ ส่วนในด้านสังคมเยาวชนจะได้พัฒนาในด้านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ชอบที่จะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย รองลงมาคือด้านจิตใจและอารณ์ โดยในด้านจิตใจ
เยาวชนจะได้พัฒนาในด้านการสนใจในกิจกรรมต่างๆ รู้จักแบ่งปัน และมีความริเริ่มในการสร้างมิตรภาพ 
ส่วนในด้านอารมณ์เยาวชนจะได้พัฒนาในด้านการพูดจาสุภาพ เหมาะสมกับกาละเทศะ มีเหตุผล และ
การรู้จักให้อภัยผู้อื่น 

บทสรุป
 ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของนันทนาการกลางแจ้งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานสืบเนื่อง
มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมแก่การส่งเสริม
ให้กับเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมในเวลาว่างเนื่องจากค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่มีความหลาก
หลาย โดยการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมมีลักษณะเฉพาะ คือ ช่วยในการส่งเสริมและ
สนับสนุนภาวะผู้น�าเละเน้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยในการส่งเสริมคุณค่าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของเยาวชน โดยข้ันตอนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชนสามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน
ดังน้ี ขั้นก�าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นเลือกกิจกรรม ข้ันการด�าเนินกิจกรรม ข้ันระบุก�าหนดการกิจกรรม และ
ขั้นสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชนที่ถูก
ต้องจะเอ้ืออ�านวยให้การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อเยาวชนมีประสิทธิภาพและยังมีบทบาทส�าคัญในการ
ช่วยพัฒนาเยาวชนให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค่ายพักแรม ทั้งยังช่วย
พัฒนาเยาวชนในองค์รวมทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อที่จะท�าให้เยาวชน
เรียนรู้และพร้อมปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ มีน�้าใจ
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคี เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี ซึ่งจะท�าให้เยาวชนมีความพร้อม มีความคิด 
มีคุณธรรม จริยธรรม และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในอนาคต 



99กระแสวฒันธรรม

References
Gulick, L. (1937). Paper on the Science of Administration. In the Luther Gulick and Lyndall 
 Urwick (eds.), Notes	on	the	Theory	of	Organization. New York : Institute Of Public 
 Administration.
Gulthawatvichai, Tepprasit. (2011). Recreation. Bangkok : Chulalongkorn University Press.
Jaitiang, Puntida. (2011). Development	Guidelines	for	Managing	Children	Summer	Camp.	
 Bangkok : Chulalongkorn University.
Karnjanakit, Sombat. (2014). Recreation	and	Tourism	 Industry. Bangkok : Chulalongkorn 
 University Press. 
Pothong, Somkuan. (2006). Camping. Bangkok : Netikun Printing House.
Rongkankaew, Wipongchai. (2006). Camp	Management. Bangkok : Jindasan.
Susoarat, Prapansiri. (2002). Games and Youth Development through Gaming. Journal of 
 Educational 3(2-3) : 30. Bangkok: Srinakharinwirot University.
Thaneerath, Charin. (1970). Camping. Bangkok : Bang Sakae Printing.
Yimraksa, Chatree. (2007). The Effects of Recreational Activities in Youth Camp on the 
	 Development	of	Characters	of	Camp. Bangkok : Srinakharinwirot University.


