รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
โปรแกรมท่ องเที่ยวชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
Program for Touring Chonburi’s Contemporary Art and Culture of
European-Thai-Chinese

นายจีระศักดิ์
นายนันณภัชสรณ์

โดย
ไชยรบ
รหัส 5904400156
วงศ์ ธรรมชัย รหัส 6004400150

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562

ค

หัวข้อโครงงาน

:

โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่งไทย-จีน
หน่วยกิต
:
5
รายชื่อผูจ้ ดั ทา
:
นายจีระศักดิ์ ไชยรบ
นายนันนภัสสรณ์ วงศ์ธรรมชัย
อาจารย์ที่ปรึ กษา
:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิ ทธิ์
ระดับการศึกษา
:
ปริ ญญาตรี
สาขาวิชา
:
การท่องเที่ยว
คณะ
:
ศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
:
2/2562
บทคัดย่อ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ทาให้เล็งเห็นปั ญหาต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงได้มีการจัดทาโครงงาน โปรแกรมท่อง
เที่ยวชลบุรีกระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน จัดทาขึ้น 1. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ด้านความ
ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีให้มี
นักท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น 3)เพื่อเพิม่ ความน่าสนใจให้โปรแกรมท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกับเส้นทางการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน ในจังหวัดชลบุรี และได้จดั ทาคลิปวิดีโอเผยแพร่ ลงในเพจ
Facebook ที่มีชื่อว่า สยาม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ อะลาคอมปาณย์พทั ยา ตลาดน้ า
4ภาคพัทยา และชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
จากการเผยแพร่ วดิ ีโอลงในเพจ ทาให้มีผเุ ้ ข้าชมทั้งหมด 8,400 ครั้ง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12
ครั้ง แสดงความคิดเห็นจานวน 5 คน มีผกู้ ดถูกใจเพจเพิ่ม 36 คนและยอดผูต้ ิดตามเพจเพิ่มขึ้น 37 คน
นอกจากนี้คณะผูจ้ ดั ทายังได้ใช้แบบสอบถามในการประเมินความสนใจกับโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้
เผยแพร่ ใน Facebook แบบสอบถามมี ทั้งหมด 115 ชุด เป็ นคนไทยจานวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ
จานวน 6 ชุด โดยความสนใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยวนี้มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.17 การแปรผลระดับความ
สนใจ มากทีสุด 2 ด้าน คือการ ผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฝรั่ง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ
และการประชาสัมพันธ์ผา่ น เพจ facebook เป็ นทางเลือกที่จะกระตุน้ การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ อยูใ่ น
ระดับมาก
คาสาคัญ : ท่องเที่ยวชลบุรี/ วัฒนธรรมร่ วมสมัย/ ฝรั่ง-ไทย-จีน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นั้นมีหน้าที่ในการให้บริ การข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี รวมถึงสถานที่พกั ต่าง ๆ กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยัง
สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการภายในจังหวัด และช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ผา่ นมา จนถึงต้นปี พ.ศ.
2563จานวนนักท่องเที่ยวได้ลดจานวนลงมาก สื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมัน่
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
จากการที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่ วมประชุมหารื อกับหน่วยงาน
ต่างๆในจังหวัดชลบุรีท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา สถานประกอบการหลายแห่งปิ ดตัวลง บางแห่ งมีการลดจานวน
พนักงาน เนื่ องจากนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ทางจังหวัดจึงได้มีขอ้ เสนอแนะในการกระตุน้ การท่องเที่ยว
ในจังหวัด โดยขอความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ใน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยว ภายใต้การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย คนชลบุรีเที่ยวชลบุรี
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ต่างชาติหรื อคนภายนอกว่าเราเที่ยวได้อย่างปลอดภัย คนต่างชาติก็สามารถ
เที่ยวได้เช่นกัน ผูด้ าเนินโครงงานจึงได้เล็งเห็นว่าหากได้ทาโปรแกรมท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงเส้นทาง
วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน ในจังหวัดชลบุรีและนาข้อมูลจากการเดินทางท่องเที่ยวรวบรวม
ให้กบั สานักงานเพื่อนาไปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจะเป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
และมีนกั ท่องเที่ยวหันกลับมาเที่ยวชลบุรีเพิ่มมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
1.2.2 เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีให้มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
1.2.3 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้โปรแกรมท่องเที่ยวมีความหลากหลาย

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยูใ่ นโปรแกรมท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดน้ า 4 ภาค,A La Campagne
และตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
จานวน 109 คน และชาวต่างชาติจานวน 6 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
เริ่ มตั้งแต่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
1.3.4 ขอบเขตด้านเอกสาร,ข้อมูล
สื บค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องการสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษารวมถึง
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมท่องเที่ยว
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว
1.4.2 ช่วยกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีให้มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
1.4.3 ช่วยยกระดับโปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทําโครงงานโปรแกรมท่องเที่ยวเรื่ อง Program for touring Chonburi’s Contemporary
Art and Culture of European-Thai-Chinese. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ การ ท่องเที่ยวในจังหวัด
ชลบุรี ดังนั้นผูจ้ ดั ทําโครงงานจึงมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับโครงงาน ดังนี้













แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่ วมสมัย
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ข้อมูลของตลาดนํ้า 4 ภาค จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลของ อะ ลา คอมปาณย์ (A La Campagne)
ข้อมูลของตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว
สรุ ป 4 ไฮไลท์พฤติกรรมการใช้ “Social Media” ทัว่ โลก
Likert rating scale
Generation
VLLO - แอพที่ทาํ ให้การตัดต่อวิดีโอเป็ นเรื่ องง่าย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการด้านความปลอดภัยของจังหวัดในกรณี ที่มีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไว รัสโคโรนา (COVID-19)

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เหมือนแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้รับการตอบสนองเป็ นอย่างดีท้ งั ภาครัฐและเอกชนใน การตระหนักถึงการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดกระแสเรี ยกร้องหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตสํานึกการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวเป็ น
กระแสความต้องการของประชาชนทัว่ โลกให้เกิดการสร้างจิตสํานึกในแง่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ
ท้องถิ่นจนถึงขอบข่ายกว้างขวางไปทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อคงความ

หลากหลายทางชีวภาพไว้
2.กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเรี ยนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นกระแสความต้องการที่
มีมากขึ้น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่ องการท่องเที่ยวมากกว่าความสนุก
เพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่
3. กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็ นกระแส
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นหลักประกันให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และชุมชนท้องถิ่นยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
หลักของการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
1. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญ คุณค่า ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
ของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่นกั ท่องเที่ยวในการเพิ่มคุณค่า ของ
ประสบการณ์ในการเข้าชมในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น
2. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก หวงแหน
รักษา และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรของตนด้วย และได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การบริ การนําเที่ยว การให้
บริ การขนส่ ง การให้บริ การที่พกั การขายสิ นค้าที่ระลึกเป็ นต้น
3. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมและได้รับ
ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวด
ล้อม
4.เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านหรื อของชุมชนอื่นรวมทั้งเคารพใน
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูค้ นของตนเองด้วย

1.

ลักษณะของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาํ คัญมีอยู่ 9 ประการ คือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์

โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี โดยยึดหลักที่วา่ ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุดเพื่อสามารถสื บต่อถึงอนุชนรุ่ นหลัง
2.
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอย่างยัง่ ยืนทั้งเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดหลักที่วา่ ด้วยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อ กระ
ทบน้อยที่สุด
3.
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้คงไว้ซ่ ึ งวิถีชีวติ ของท้องถิ่นในแง่
สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่วา่ ต้องให้เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการศึกษาความแตกต่าง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
4. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้ง
นักท่องเที่ยว ผูด้ ูแลแหล่งท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักที่วา่
ต้องให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
5.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมและ
ได้รับผลประโยชน์ โดยยึดหลักที่วา่ ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ
ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอันจะเป็ นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
6.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการตลาดของการบริ การท่องเที่ยว
ครบตามเกณฑ์แห่งการอนุ รักษ์อย่างแท้จริ ง โดยยึดหลักที่วา่ ต้องให้ธุรกิจท่องเที่ยวเน้นในเรื่ องอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
7. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ทําให้ตอ้ งการกลับมาท่องเที่ยวซํ้าอีก โดยยึดหลักที่วา่ ต้องมี
กิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
8.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่คาํ นึงถึงขีดความสามารถรองรับของ
พื้นที่และความสะอาดของพื้นที่ โดยยึดหลักที่วา่ ต้องไม่เกินขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ในทุก ๆ
ด้านและต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ
9.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็ นการท่องเที่ยวในลักษณะที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยยึดหลักที่วา่ ต้องป้ องกันรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวอบอุ่นใจ

องค์ ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อเรี ยนรู้ผอู้ ื่น และย้อนกลับมามองตัวเองอย่าง
เข้าใจในสรรพสิ่ งของโลกที่ไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ฉะนั้น
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาํ คัญจึงควรมี 6 ด้านดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอันประกอบด้วยสิ่ งดึงดูดใจ10ประการคือ
1.1ประวัติศาสตร์ และร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยงั ปรากฏให้เห็น
1.2โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
1.3 งานสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ด้ งั เดิมในท้องถิ่นและสิ่ งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมทั้งซากปรักหักพัง
1.4ศิลปะหัตถกรรมประติมากรรม ภาพวาด รู ปปั้ นและแกะสลัก
1.5 ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่าง ๆ
1.7 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา
1.8 วิถีชีวติ เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย การทําอาหาร ขนบธรรมเนียมการรับประทานอาหาร
1.9 ประเพณี วฒั นธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่าง ๆ
1.10 ลักษณะงานหรื อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการนําามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการศึกษาสิ่ งแวดล้อม
โดยมีการศึกษาเรี ยนรู้สภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิต
สํานึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผเู้ กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3. องค์ประกอบด้านธุ รกิจท่องเที่ยว เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริ การทางการท่องเที่ยวโดยผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจท่องเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว และได้ผลตอบแทนในกําไร สู่ ธุรกิจท่องเที่ยว
ซึ่งผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมศึกษา อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
4. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว เป็ นการท่องเที่ยวมี่มีการคํานึงถึงการตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ
โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้
นักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู ้และได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างพึงพอใจ อีกทั้ง
ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม

5.องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น เป็ นการตลาดท่องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หรื อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรู ปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนท้องถิ่น
6. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสํานึกแก่ผเู้ กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็ นการท่องเที่ยวที่ตอ้ งคํานึงถึง
การปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมีการให้ความรู้และสื่ อความ
หมายในการอนุ รักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้ทุกฝ่ ายเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
ประเภทของการท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการการท่องเที่ยวชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งศึกษาความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นใน
ขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวด้วย โดยแบ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็ นประเภทได้ 5 ประเภท คือ
1. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว โดยได้รับ
ความรู ้และความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและ
มีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้นเพื่อให้ได้รับ
ความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุ นทรี ศิลป์ และศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรม
ต่าง ๆ อีกทั้งได้รับความรู ้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยว
3. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism/ Village Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
ใน หมู่บา้ นชนบทที่มีลกั ษณะวิถีชีวติ และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น เพื่อให้ได้รับ

ความ เพลิดเพลิน ได้ความรู ้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีกทั้งมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรม ท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของ สภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยว
4. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ออกกําลังกาย
หรื อเล่นกีฬาหรื อแข่งขันการกีฬา โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในรู ปแบบของการจัดรายการกีฬาตาม
เส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ
ออกกําลังกาย เล่นกีฬาหรื อการแข่งขันกีฬา ในขณะเดียวกันก็ได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการ
จัดรายการกีฬา ให้ได้รับความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า
5. การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
ไป เยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อ ฟื้ นฟูสุขภาพทาง
วัฒนธรรม เช่น การนวดตัว นวดฝ่ าเท้า การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การฝึ กกายบริ หาร การ
ฝึ กสมาธิ เป็ นต้น เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของนักท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ สภาพแวดล้อม โดยชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วม ในการจัดการการท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมร่ วมสมัย
กัมพล แสงเอี้ยม(2559)กล่าวว่า ภายใต้บริ บทโลกของความทันสมัยที่เป็ นปริ มณฑลที่เต็มไป
ด้วยวัฒนธรรมที่มีชีวิต เป็ นเสมือนกระแสหรื อพลังที่เรามองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ บริ โภคได้ และใช้ชีวติ
ส่ วนใหญ่ในขณะที่เราตื่นนอน ทํางาน พักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน รวมถึง
มิติของเวลาในท่ามกลางโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั เป็ นวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ แบบข้ามแดนข้ามประเทศ
ข้ามชุมชน อยูค่ นละที่คนละทางยังสามารถสัมพันธ์กบั วัฒนธรรม ต่างแดนได้ วัฒนธรรมข้ามยุคข้าม
สมัยเช่นเรื่ องราวในอดีตนับ 1000 ปี ก็ยงั สามารถจะมามีความสําคัญได้ในยุคสมัยปัจจุบนั จากที่กล่าว
ในเบื้องต้นเราจะเห็นได้วา่ วัฒนธรรมร่ วมสมัย คือการ ผสมผสาน ทางความคิดและวัฒนธรรมภายนอก
ของวัฒนธรรมตนเองและเกิดการคัดสรรของ วัฒนธรรม ต่าง ๆ หล่อลอมเป็ นวัฒนธรรมใหม่ที่
สอดคล้องกับบริ บททางสังคมนั้น ๆจากวัฒนธรรมเดิมรวมเข้ากับ วัฒนธรรมใหม่สู่วฒั นธรรมร่ วมสมัย
จะเห็นได้ชดั จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแต่งตัวของผูค้ นในสังคมต่าง ๆที่เปลี่ยนไปตาม
กระแสภายนอกและความเป็ นสากลมากขึ้น

2.3แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
สุ รีรัตน์ เตชาทวีวรรณ(2545)กล่าวว่าเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาของนักท่องเที่ยว
กลุ่มต่างๆ ควรทราบปั จจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ งขึ้นกับสภาพสังคมที่ นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่
การคมนาคม รสนิยม ค่านิยม รวมถึงปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
1. ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ( Economic Factor) เศรษฐกิจเป็ นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและ
สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติ หากนักท่องเที่ยวกลุ่มใคที่เดินทางมาจากต่าง
ประเทศที่มีพ้นื ฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมักถูกจัดอันดับต้น ๆ เป็ นที่ตอ้ งการ ของ
เกือบทุกประเทศ การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายจะใช้ไปในทุกๆด้าน เช่น ค้านที่พกั จะใช้
บริ การที่พกั ในโรงแรมระดับสี่ คาวถึงห้าดาว ค้านอาหารจะใช้บริ การอยูใ่ นโรงแรมหรื อภัตตาคาร ด้าน
นันทนาการจะใช้บริ การอยูใ่ นโรงแรมระดับสู ง ด้านการท่องเที่ยวจะใช้บริ การกับทางบริ ษทั ตัว แทน
การท่องเที่ยวหรื อบริ ษทั นําเที่ยว
ด้านการซื้อสิ นค้าที่ระลึกจะเลือกซื้ อที่อยูใ่ นโรงแรมหรื อแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็ นต้น ตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศพื้นฐานไม่ค่อยดี การ
แสดงออกของนักท่องเที่ยวย่อมถูกจํากัดศักยภาพในการใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละครั้งด้วย จึงมักมี
ปริ มาณนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวและในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ก็จะใช้จ่ายในระดับกลาง
ถึงต่าํ
2. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มี
ประชากรมาก ๆ การแสดงออกของนักท่องเที่ยว โดยมากแล้วจะแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มา
จากประเทศที่มีประชากรน้อย ๆ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งมีประชากรมากเป็ นอันดับหนึ่ง
ของโลก คือกว่าหนึ่งพันล้านคน ผูท้ ี่มีพ้นื ฐานทางเศรษฐกิจดีพอในการเดินทางท่องเที่ยวได้ ย่อมอยูใ่ น
ระดับกลางถึงระดับสู งในสังคม การแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมแตกต่างหรื อตรงข้ามกับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งมีประชากรอยูท่ ี่ประมาณหกล้านคน เป็ นต้น
3. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) มีผลต่อการแสดงออกของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากประเทศแถบยุโรปเหนือหรื อสแกนดิเนเวียนั้น มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวบริ เวณชายหาด
โดยรักที่จะนอนอาบแดดเป็ นเวลานาน ๆ เพราะท้องถิ่นที่อาศัยอยูน่ ้ นั เป็ นเขตหนาว มีแสงแดดน้อยมาก
ศรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศแถบร้อน เช่น อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ นักท่องเที่ยว
นิยมใช้บริ การแหล่งท่องเที่ยวในร่ ม เช่น ศูนย์การค้า (Shopping Centre) หรื อ แหล่งบันเทิงในร่ ม

(In House Entertainment) ปัจจัยด้านนี้นบั ว่ามีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวถูกปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมหล่อหลอมมาตลอด และ
ถ่ายทอดมาเป็ นทัศนคติกลุ่มคนเหล่านั้น
ทัศนศศิและวัฒนธรรมของท้องถิ่นใตท้องถิ่นหนึ่งจะเป็ น
ตัวกําหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง การซื้ อสิ นค้าการเดินทางท่องเที่ยวของคนกลุ่มนั้นๆ ซึ่งมี
ผลต่อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวว่าจะอยูใ่ นระดับใดและรู ปแบบใด
4. ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) ปัจจัยทางการเมืองเป็ นปั จจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่นกั ท่องเที่ยวโดยมาก เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตุผล หลัก
คือการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น นักท่องเที่ยวย่อมไม่นิยมที่จะเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิด ปัญหา
ทางการเมือง เช่น รัฐบาลอิสราเอลที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก อีกทั้งยังมีศาสนาสถานที่ สําคัญ
ของศาสนาคริ สต์ที่นกั แสวงบุญต้องการเดินทางด้วยเหตุผลที่วา่ นักท่องเที่ยว ไม่ทราบว่าจะเกิด อะไร
ขึ้นเมื่อใดและมีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมของชาวปาเลสไตล์ตลอดเวลา ทําให้ปริ มาณนักท่องเที่ยว ที่
เดินทางเข้าไปในอิสราเอลมีจาํ นวนไม่มากนัก
5.ปัจจัยทางสื่ อมวลชน (Media Factor) ด้วยวิทยาการอันกว้างไกลในยุคโลกาภิวฒั น์ ปัจจัยด้าน
สื่ อมวลชนเข้ามามีบทบาทและส่ งผลกระทบต่อการศัตสิ นใจในการเดินทางท่องเที่ยว ของท่องเที่ยว
อย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารกันทางสื่ ออิเลคทรอนิคส์ คือ อินเตอร์เน็ต หรื อสื่ อทางดาวเทียม และ
อื่นๆ ปัจจัยด้านสื่ อสารมวลชนสามารถสร้างเสริ มและทําลายการท่องเที่ยวได้ท้ งั ทางตรงและอ้อม เช่น
เหตุการณ์เมื่อกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 เมื่อทางกระทรวงสาธารณสุ ขฮ่องกง ที่เดินทางกลับบ้าน
ํ
จากประเทศไทยได้ติดเชื้ออหิ วาตกโรค ทําให้เสี ยภาพพจน์ดา้ นการท่องเที่ยวของไทยตกต่าไปในทั
นที
ทั้งที่ในความเป็ นจริ งประเทศไทยได้ปลอดภัยจากเชื้ออหิ วาตกโรคแล้วกว่า 20 ปี
6. ปัจจัยทางเวลา สภาวะและสุ ขภาพ (Factor of Timing,Situation and Healthy) ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาก ด้วยนักท่องเที่ยวจะวางแผนการท่องเที่ยวหรื อเดินทางแต่ละครั้ง
ปั จจัยทั้งสามอย่างจะต้องพร้อม หากมีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อม ก็อาจจะกระทบต่อการเดินทางทันที
อาจก่อให้เกิดปั ญหาต่อการเดินทางท่องเที่ยว
7.ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจัยทางเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยในการผลิตสิ นค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้การบริ การด้านความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวด้วย เช่น
เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสาร อันได้แก่ระบบ การจองสํารองที่นงั่ เครื่ องบิน การออกบัตรโดยสารของ

สายการบินต่าง ๆ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า CRS (Computer Reservation System) ส่ งผลถึง
ความสะดวก รวดเร็ ว นักท่องเที่ยวย่อมมีความมัน่ ใจ และแสดงถึงความมัน่ คงของผูใ้ ห้บริ การด้วย
นักท่องเที่ยวเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการสิ นค้าและบริ การแตกต่างจากการบริ โภค สิ นค้าจําเป็ นและ
สิ นค้าอุตสาหกรรมทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องค้นหาพฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเที่ยว ว่ามี
พฤติกรรมการซื้ อก่อนและหลังการใช้บริ การอย่างไร เพื่อช่วยให้ฝ่ายการตลาด สามารถจัดกลยุทธ์และ
กิจกรรมการตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้อย่างหมาะสม
กล่าวโดยสรุ ปคือ ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทางสื่ อมวลชน ปัจจัยทางเวลา
และปัจจัยทางเทคโนโลยี
2.4 ข้ อมูลของตลาดนา้ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) กล่าวว่า ตลาดนํ้า 4 ภาค พัทยา ถือกําเนิดขึ้นด้วย
เจตนารมณ์ของผูบ้ ริ หารที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็ นศูนย์ กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒั นธรรม ที่
จําลองวิถีชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างไทยที่เรี ยบง่าย เรี ยนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผกู พันกับสายนํ้าตั้งแต่อดีต
สื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั รวมถึงการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน 4 ภาค ของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้ เดิมทีที่ต้ งั ของตลาดนํ้า 4 ภาค พัทยา
เป็ นพื้นที่หนองนํ้าเต็มไปด้วยป่ ากกรกร้าง ทางผูบ้ ริ หาร ตลาดนํ้าได้เล็งเห็นว่าพื้นที่บริ เวณนี้น่าจะสร้าง
ความแปลกใหม่ให้กบั เมืองพัทยาได้ จึงได้ระดมสมองและกําลังเพื่อปรับปรุ งพื้นที่ใหม่ให้ใกล้เคียง กับ
สภาพเดิม อีกทั้งยังได้ดึงวิถีชีวติ ที่เคยสัมผัสมาเมื่อครั้งเยาว์วยั มาสร้างสรรค์ให้อยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เกิด
เป็ นตลาดนํ้า 4 ภาค พัทยา ซึ่ งได้เปิ ดตลาดอย่างเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตลาดนํ้า
สี่ ภาคเป็ นตลาดย้อนยุค (สร้างใหม่โดยเลียน แบบรู ปแบบวิถีไทยโบราณสี่ ภาค)รวบรวมสิ นค้า
หลากหลายทั้งของกิน-ของใช้ ซึ่ งถูกให้คุณค่าว่าเป็ น ของดีประจําถิ่นย่านนั้นๆมาให้นกั ท่องเที่ยวได้
เลือกสรรได้ ภายในตลาดแห่งนี้เพียงแห่งเดียว โดยไม่ ต้องเดินทางไปหลายที่นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรม
อื่นๆ ให้เลือกสนุก หรื อพักผ่อนหย่อนใจได้ตามความต้องการอีกด้วย อาทิเช่น ชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ล่องเรื อเลาะ คลอง นวดแผนไทย ฯลฯ
ตลาดนํ้า 4 ภาคพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งใหม่ใจกลาง เมืองพัทยา
ถือกําเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผูบ้ ริ หารเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมที่จาํ ลองวิถีชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างไทยที่เรี ยบง่าย เป็ นแหล่งเรี ยนรู้วถิ ีพอเพียง ดั้งเดิมที่ผกู พัน
กับสายนํ้าตั้งแต่อดีตสื บทอดมาจนถึงปัจจุบนั
รวมถึงการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มี เสน่ห์ที่น่า
หลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม นัง่ เรื อพาย
ชมวิถีชีวติ ริ ม 2 ฝั่งนํ้า ตระการตากับร้านค้าเรื อนไทยไม้สักทั้งหลังที่สร้างสรรค์ข้ ึนตามเอกลักษณ์ของ
เรื อนไทยภาคต่าง ๆ พร้อมลานกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สําหรับสิ นค้าทั้ง 4
ภาคจะแตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวติ แต่ละภาค โดยภาคเหนือจะเป็ นสิ นค้างานไม้แกะสลัก เครื่ องเงิน
ผ้าพื้นเมืองลวดลายงดงามวิจิตร ผ้าไหม และร่ มกระดาษ สําหรับสิ นค้าภาคกลาง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์
หวาย เครื่ องประดับ กระเป๋ าสาน ภาคอีสานโดดเด่นในกลุ่มสิ นค้าผ้าไหมหมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา เทียน
หอม หมอนอิง และภาคใต้สินค้าเลื่องชื่อได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผ้าบาติก เรื อไม้จาํ ลอง
การเดินทาง
- โดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุ งเทพฯ ขับผ่านทางเลี้ยวเข้าพัทยาเหนือ - กลาง ใต้ เลยทางเลี้ยวเข้าพัทยาใต้
ทางเดียวกับไปอลังการถึงก่อนอลังการ ประมาณ 4.5 กม.
- รถโดยสารประจําทางถ้านัง่ รถป.1 ที่เอกมัย ซื้ อตัว๋ รถกรุ งเทพ-สัตหีบ ตลาดนํ้าจะอยูท่ างด้านซ้ายมือ
ติดถนนใหญ่ หรื อจะนัง่ รถมาลงแยกพัทยากลาง หรื อใต้ แล้วนัง่ รถสองแถวลงตลาดนํ้า 4 ภาค

รู ปที่ 2.1 ตลาดนา้ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี
ทีม่ า https://thailandtourismdirectory.go.th/

2.5 ข้ อมูลของ อะ ลา คอมปาณย์ (A La Campagne)
The TripPacker(2562) กล่าวว่า A’ La Campagne อะลาคอมปาณย์ คือโครงการที่เติมเต็ม ความ
ฝันของ คุณอรรณพ
ชาญเชี่ยววิชยั และ คุณชมพูนุท อิ่มอุดม สองนักธุรกิจรุ่ นใหม่ที่ชื่นชอบ
การเดินทางและหลงใหลในศิลปะ ด้วยเหตุผลที่รักในการเดินทางนี้เอง จึงกลายเป็ นจุดเริ่ มต้นของแรง
บันดาลใจทั้งหมด โดยหยิบเอาความทรงจําดี ๆ เกี่ยวกับหมู่บา้ นเล็ก ๆในยุโรป มาร้อยเรี ยงกลายเป็ น
ร้าน อาหารอันงดงามและสอด ผสานตํานานความอร่ อยเข้ากับสถาปัตยกรรมของชนบทในยุโรปได้
อย่าง ลงตัว เริ่ มจากอาหารไทย-อีสานรสชาติด้ งั เดิม ชื่อว่าส้มตําวิลล่า (Somtum Villa) ซึ่งตอบโจทย์ คน
ไทยอยูแ่ ล้ว ตกแต่งในบรรยากาศแบบโบสถ์เก่ายุโรปคลาสสิ ค เน้นสะท้อนความสนุกสดใส เรี ยบง่าย
ท่ามกลางความเป็ นมิตร ของธรรมชาติ จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โทนสี อบอุ่นและนํางานท้องถิ่น มาปรับใช้
อย่างน่าเอ็นดู อาทิ งานสาน เก้าอี้หวายจับคู่กบั โต๊ะไม้สีเข้ม เจาะช่องหน้าต่างให้ดูสะดุดตา ตัวอาคาร
โชว์ความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุ รป ห้อมล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวร่ มรื่ น ชวนให้น่า ไป
สัมผัสอย่างยิง่ หากต้องการสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศ Tea Factory& More โซนนี้ ถูกออกแบบ มา
เพื่อคนรักชาโดยเฉพาะ ตกแต่งในสไตล์คลาสสิ ก เหมือนโรงงานผลิตชาแบบย้อนยุคในประเทศ ศรี
ลังกา ตกแต่งด้วยเฟอร์ นิเจอร์ สไตล์ยโุ รปไว้คอยต้อนรับลูกค้า นอกจากนั้นภายในโครงการยังมีร้าน ขาย
ของ Shop & Gallery ที่คดั สรรสิ นค้าโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็ นมิตร ต่อ
ธรรมชาติ และยังมีแผนจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น คลาสโยคะ เวิร์คช็อปทําผลิตภัณฑ์เช่น นํ้า
สลัด สบู่ เทียนหอม ฯลฯ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ครอบครัวได้มาทํากิจกรรมร่ วมกัน weekend market
โดยเน้นขายสิ นค้า ประเภท art and craft เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมและนําเสนอผลงานของคนรุ่ นใหม่
การเดินทาง
จากชลบุรี มุ่งหน้าไปจนถึงตลาดนํ้าสี่ ภาคพัทยา จะพบอะลาคอมปาณย์ อยูก่ ่อนถึงแยกไฟแดง
ห้วยใหญ่

รู ปที่ 2.2 อะ ลา คอมปาณย์ (A La Campagne)
ทีม่ า Facebook fanpage A La Campagne
2.6 ข้ อมูลของตลาดจีนโบราณบ้ านชากแง้ ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(2563) กล่าวว่า บ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ชื่อของบ้านชากแง้ว อาจจะไม่ค่อยคุน้ หูมากนัก สําหรับคนในยุคนี้ แต่เชื่อว่าใครที่อยูแ่ ถวพัทยาหรื อ
ใกล้เคียง บริ เวณนั้นก่อนจะมีการสร้างถนนสุ ขมุ วิทนั้น จะต้องรู้จกั บ้านชากแง้วเป็ นอย่างดี เพราะใน
อดีตนับเป็ น 100 ปี ไล่มาจนถึงก่อนจะสร้างถนนสุ ขมุ วิท ที่บา้ นชากแง้วเป็ นย่านการค้าที่เคยเจริ ญรุ่ ง
เรื่ องมาก่อน ย้อนไปในยุคเก่าแก่สมัยที่บา้ นชากแง้วมีกลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยอยูอ่ าศัยกัน ต่อมามี คน
จีนโพ้นทะเลจีนแต้จ๋ิวอพยพย้ายเข้ามาอยูบ่ ริ เวณบ้านชากแง้ว อาชีพหลักๆ ในตอนนั้นคือการทําการ
เกษตร ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกมากถึงขนาดที่มีโรงงานโม่แป้ งอยูห่ ลายโรงงาน ถึงแม้ตอนนี้จะปิ ด ไป
เกือบหมดแล้วก็ตาม เมื่อมีโรงงานและมีการทําการเกษตร จึงต้องมีแรงงานมากมาย จึงมีคน หลากหลาย
เข้ามาอยูท่ ี่บา้ นชากแง้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวจีน ทําให้ที่บา้ นชากแง้วเจริ ญขึ้นมากกว่า ช่วงแรก ๆ มี
โรงหนังที่ชื่อว่า ชากแง้วราม่า ซึ่ งปัจจุบนั ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ชากแง้วราม่า ในสมัยนั้น เป็ นที่นิยม
มาก มีไว้สาํ หรับบันเทิงใจแก่ผคู ้ นในสมัยที่ตว๋ั หนังราคาเพียง 5 บาท ก๋ วยเตี๋ยวชามละ 2.50 บาท ทั้ง
โรงงาน ทั้งสิ่ งบันเทิงเริ งใจ ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้นบ้านชากแง้วนี้ เคยเจริ ญรุ่ งเรื อง มาก ๆ
เรื่ อยมาจนเมื่อมีการสร้างถนนสุ ขมุ วิท ความเจริ ญจึงย้ายไปอยูท่ างฝั่งพัทยา ตามคําบอกเล่าของ ชาวบ้าน
ชากแง้วที่อยูใ่ นช่วงยุคสมัยนั้น เมื่อความเจริ ญย้ายไปยังพัทยา จึงทําให้บา้ นชากแง้วยังคงไว้ ซึ่ง
บ้านเรื อนตึกแถวไม้แบบเก่า มีบา้ งที่มีการซ่อมแซมปรับปรุ งด้วยปูนซีเมนต์ แต่อย่างไรก็ยงั คงหลง

เหลือเสน่ห์ของความคลาสสิ คของเรื อนไม้แถวแบบที่มีระเบียงยืน่ ออกมาเชื่อมต่อกันให้ได้เห็นอยู่ ด้วย
บ้านเรื อนที่มีความคลาสสิ คซึ่ งเป็ นเสน่ห์
ที่น่าสนใจของบ้านชากแง้วรวมไปถึงประวัติศาสตร์อนั
ยาวนานในอดีต กับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ แบบไทยและจีนที่ผสมผสานเป็ นหนึ่งเดียวกัน และอยูร่ ่ วม
กันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบนั

การเดินทาง
ขับรถมาจากพัทยาใต้ มุ่งหน้าสู่ สัตหีบ เลยโรงแรมแอมบาสเดอร์ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีแยก
ไฟแดง เลยแยกไฟแดงประมาณ 20 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสนามกอล์ฟฟี นิกซ์ ปากซอยจะมี 7-Eleven
กับ TESCO Lotus Express อยู่ เข้าซอยมา ขับตรงไปเรื่ อย ๆ ประมาณ 5 กิโล จะมีป้ายบอกทาง ให้ขบั
ตาม

รู ปที่ 2.3 ตลาดจีนโบราณบ้ านชากแง้ ว
ทีม่ า Facebook fanpage ตลาดจีนโบราณบ้ านชากแง้ ว
2.7 สรุ ป 4 ไฮไลท์พฤติกรรมการใช้ “Social Media” ทัว่ โลก
MarketingOOPS (2562) กล่าวว่า
1. การใช้งาน Social Media เติบโตในประเทศกําลังพัฒนา
 จํานวนผูใ้ ช้งาน Social Media ปี 2019 อยูท่ ี่ 3,484 ล้านคน เติบโตจากปี 2018 ที่มีผใู้ ช้สื่อสังคม
ออนไลน์ อยูท่ ี่ 3,196 ล้านคน

 “จีน” เป็ นประเทศที่มีการเติบโตของจํานวนผูใ้ ช้ Social Media มากสุ ดของโลก ตามมาด้วย
อินเดีย, อินโดนีเซีย, บราซิล และฟิ ลิปปิ นส์
จะสังเกตได้วา่ การเติบโตของผูใ้ ช้งาน Social Media มาจากประเทศกําลังพัฒนาเป็ นหลัก
 กลุ่มประชากรใหญ่ที่ใช้ Social Media ยังคงเป็ นกลุ่มอายุ 18 – 24 ปี และช่วงอายุ 25 – 34 ปี
 ใช้เวลาไปกับ Social Media โดยเฉลี่ย 2 ชัว่ โมง 16 นาทีต่อวัน
 ประชากร 1 คน โดยเฉลี่ยแล้วมีบญั ชี Social Media 8.9 บัญชีสรุ ป 3 ไฮไลท์พฤติกรรมการ
ใช้ งาน “อินเทอร์เน็ต” ทัว่ โลก
2. “Facebook” ยังเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของโลก – ยอดผูใ้ ช้งาน Facebook ใน
ไทยลดลง!!
 Social Media ยอดนิยม อันดับ 1 คือ Facebook ยอดผูใ้ ช้งานกว่า 2,200 ล้านคน / อันดับ 2
YouTube 1,900 ล้านคน / อันดับ 3 WhatsApp 1,500 ล้านคน / อันดับ 4 Facebook Messenger
1,300 ล้านคน / อันดับ 5 WeChat 1,083 ล้านคน
 ผูใ้ ช้งาน Facebook ส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มอายุ 18 – 24 ปี และกลุ่ม 25 – 34 ปี
 96% ของผูใ้ ช้ Facebook เข้าผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต และ 25% เข้าผ่านคอมพิวเตอร์
 จํานวนผูใ้ ช้งาน Facebook ที่เข้าถึง “โฆษณา” บนแพลตฟอร์มนี้ อยูท่ ี่ 2,121 ล้านคน โดย 43%
เป็ นกลุ่มผูห้ ญิง และอีก 57 คนเป็ นผูช้ าย
 Top Page ที่มี Fan Page มากสุ ดคือ Facebook กว่า 213 ล้านไลค์ ตามมาด้วย Samsung,
Cristiano Ronaldo, Real Madrid C.F. และ Coca-Cola
 “ประเทศไทย” ที่มีผใู้ ช้งาน Facebook ลดลง 2.0%
 “ประเทศไทย” ติดอันดับ 1 ของ Organic Post Reach สะท้อนได้วา่ แม้ยอดผูใ้ ช้งาน Facebook
ลดลง แต่ยงั คงเป็ นแพลตฟอร์ม Social Media หลักที่คนไทยใช้กนั อยูม่ าก
3. “Instagram” โตในกลุ่มคนรุ่ นใหม่
 ยอดผูใ้ ช้ Instagram ที่สามารถเข้าถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์มนี้ มี 894.9 ล้านรายทัว่ โลก
แบ่งเป็ นกลุ่มผูห้ ญิง 50.3% และผูช้ าย 49.7%
 กลุ่มผูใ้ ช้ Instagram ใหญ่คือ คนอายุ 18 – 24 ปี และช่วงอายุ 25 – 34 ปี
 Top Account ที่มีผตู้ ิดตามสู งสุ ดของโลก อันดับ 1 คือ Instagram 276 ล้านราย ตามมาด้วย
Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Ariana Grande, Dwayne Johnson
4. “Twitter” แพลตฟอร์ มที่เข้าถึงกลุ่มผูช้ ายได้ดี

 ยอดผูใ้ ช้งาน Twitter ที่เข้าถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์มนี้ มี 250.8 ล้านรายทัว่ โลก แบ่งเป็ นกลุ่ม
ผูห้ ญิง 34.5% และผูช้ าย 65.5% โดยผูใ้ ช้ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 18 – 24 ปี และ 25 – 35 ปี
 Top Account ที่มีผตู้ ิดตามสู งสุ ดของโลก อันดับ 1 คือ Katy Perry ตามมาด้วย Justin Bieber,
Barack Obama, Rihanna, Taylor Swift
2.8 Likert rating scale
Likert, R. (1932) กล่าวว่ามาตรวัดที่ใช้สาํ หรับให้ผแู้ สดงระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม
ปลายปิ ด วิธีวดั ความ พึงพอใจหรื อความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้วย Likert rating scale คือ
การให้ผตู้ อบแบบสอบถาม เลือกแสดงความคิดเห็นจากระดับความพึงพอใจหรื อระดับความเห็นด้วย 5
ระดับต่อแบบสอบถามข้อนั้น ๆ ระดับความเห็นด้วยทั้งห้าระดับของ Likert rating scale จะมีต้ งั แต่
พอใจ หรื อเห็นด้วยที่สุด(Favorable) ไปจนถึงไม่พอใจ หรื อไม่เห็นด้วยที่สุด (Unfavorable) ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยที่สุด หรื อพึงพอใจที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วย หรื อ พอใจ
3 หมายถึง เฉยๆ หรื อ ปานกลาง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรื อ ไม่พึงพอใจ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรื อ ไม่พอใจอย่างยิง่
การแปลผลด้วย Likert rating scale
นอกจากนี้ เมื่อผูอ้ อกแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม และนํามาหาค่าเฉลี่ย (x Bar) ซึ่ง
จะสามารถแปลผลความพึงพอใจหรื อความเห็นด้วยของผูต้ อบแบบสอบถาม ตามแนวคิด Likert rating
scale ได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00หมายความว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดหรื อมีความเห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่ามีความพึงพอใจในระดับมากหรื อมีความเห็นด้วยในระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางหรื อมีความเห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่ามีความพึงพอใจในระดับน้อยหรื อมีความเห็นด้วยในระดับ
น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่ามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดหรื อมีความเห็นด้วยใน
ระดับน้อยที่สุด

2.9 Generation

รู ปที่ 2.4 มาดูกนั ... คน 8 เจเนอเรชั่น คุณอยู่ในกลุ่มไหนนะ
ทีม่ า https://hilight.kapook.com/view/83492
2.10VLLO – แอพที่ทาให้ การตัดต่ อวิดีโอเป็ นเรื่องง่ าย
Vimosolf (2563)กล่าวว่า สร้างวีดีโอ YouTube, IGTV, และ TikTok ของคุณด้วย VLLOVLLO มา
พร้อมฟี เจอร์ มากมายที่พร้อมช่วยตัดต่อวีดีโอ ทั้งเสี ยงเพลง ข้อความ การเรี ยบเรี ยง การปรับความเร็ ว
และการเบลอแบบโมเสค ทั้งหมดมีใน VLLO ปราศจากลายนํ้าโดยไม่ตอ้ งชําระเงิน ทําให้การตัดต่อ
วีดีโอเป็ นเรื่ องง่าย ด้วยแอปมือถือ
 มาพร้อมฟังชัน่ การซูมเข้า ซูมออก เอฟเฟคภาพสะท้อน และเอฟเฟคหมุนภาพ

 เรี ยบเรี ยงและตัดต่อได้ท้ งั ความเร็ ว เล่นย้อน แบ่งคลิป และยังสามารถเพิม่ ภาพและวีดีโอเข้าไป
ในคลิปได้ง่ายๆด้วยแอป VLLO
 ปรับขนาดวีดีโอให้เหมาะสมกับ Instagram, YouTube, ขนาด 1 ต่อ 1, หรื อเลือกปรับเฉพาะ
ฉากแรกของวีดีโอ และอื่นๆ
 เพิ่มคุณภาพของวีดีโอด้วยฟิ ลเตอร์ และฟี เจอร์มากมายที่ช่วยในการปรับแต่งแก้ไขคลิป และ
VVLO ยังสามารถปรับแต่งความสว่าง ความต่างสี ความสด และเงาได้
 มีกราฟฟิ กสอดแทรกช่วงเปลี่ยนฉากมากมายอาทิแบบเลื่อนจากซ้ายไปขวา แบบค่อยจางลง
และกราฟิ กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะร่ วมสมัย
 ปราศจากลายนํ้าโดยไม่ตอ้ งชําระเงิน
 เสี ยงเพลงและซาวด์เอฟเฟคที่ไร้ขอ้ ผูกมัด
 มีเพลงประกอบมากมายพร้อมให้เลือกใช้โดยไร้ขอ้ ผูกมัด
 สามารถโหลดเพลงจากอุปกรณ์อื่นได้
 ตัดต่อแบบมืออาชีพด้วยเสี ยงเพลงที่ค่อยดังขึ้นและค่อยเบาลง
 สามารถเพิ่มคุณภาพเสี ยงได้ดว้ ยซาวด์เอฟเฟคมากมาย
 สามารถบันทึกเสี ยงทับเข้าไปได้ขณะตัดต่อเพียงปลายนิ้วสัมผัส
 สร้างความเก๋ ไก๋ ให้วดี ีโอด้วยสติ๊กเกอร์ และข้อความ
 มีสติ๊กเกอร์ ให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบและข้อความเคลื่อนไหวที่อพั เดทให้ทนั ต่อทุกเทศกาล
 สติ๊กเกอร์ และข้อความสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเวกเตอร์ทาํ ให้ไม่เสี ยคุณภาพเมื่อถูกขยาย
 สามารถปั กหมุดและเคลื่อนย้ายตําแหน่งของสติ๊กเกอร์และข้อความได้ตามใจ
สามารถสร้างข้อความในไฟล์ของตัวเองได้โดยการใช้แอนิเมชัน รู ปแบบสี เฉพาะตัว แสงเงา
หรื อปรับแต่งเส้นขอบของตัวหนังสื อได้ โหลดรู ปภาพเข้าในวีดีโอของคุณโดยผ่านฟี เจอร์ PIP เพื่อ
สร้างวีดีโอความละเอียดสู งระดับ 4K
2.11 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วิรัญชนา ใจสม (2560) ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเดินทาง ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้ผลการวิจยั ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย
รับรู ้ข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่ อสังคมออนไลน์ในภาพรวมในระดับมาก โดยรับรู้ในเรื่ องสิ่ งดึงดูดใจ

ของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการและสิ่ งอานวยความสะดวก การเตรี ยมการเพื่อการท่องเที่ยว ลักษณะ
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประโยชน์ของสื่ อออนไลน์ วิธีการใช้งานสื่ อออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว ชนิดและ
ความหลากหลายของสื่ อและการรับรู้วธิ ีการ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ปัจจัย
การรับรู ้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ ตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยอย่างมีนยั
สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ 5 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 1) การรับรู้วธิ ีการใช้งานสื่ อออนไลน์ 2) การ
รับรู ้สิ่งดึงดูดใจผ่านสื่ อออนไลน์ 3) การรับรู้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4) การรับรู้บริ การของ แหล่ง
ท่องเที่ยวและ 5) การรับรู ้ขอ้ มูลการเตรี ยมการ เพื่อการท่องเที่ยวตามลาดับ
บัวผิน โตทรัพย์ และคณะ (2562) ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาการประชาสั มพัน์การท่ องเทีย่ ว
ผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์ : กรณีศึกษาชุ มชนพูเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้ ผลการวิจัยดังนี้ 1.
รู ปแบบการประชาสั มพันธ์ การท่ องเทีย่ วในสื่ อสังคมออนไลน์ คือ Facebook page โดยใช้ชื่อระบุวา่
พุมเรี ยงบ้านเรา มี Logo เป็ นรู ปปื นใหญ่ 2. การสร้าง Facebook page พุมเรี ยงบ้านเรา เป็ นการนําเสนอ
เนื้อหาสถานที่นาํ ร่ อง จํานวน 9 แห่ง โดยมีการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด นักวิจยั ได้จดั
อบรมและมอบสิ ทธิ์ ให้คนในชุมชนเป็ นผูด้ ูแลเพจ และรับผิดชอบเนื้ อหาร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั Facebook page พุมเรี ยงบ้านเรา 3. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อ Facebook page พุมเรี ยงบ้านเรา ในระดับมากและเข้าใช้งานเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวชุมชนมากที่สุด
2.12 มาตรการด้ านความปลอดภัยของจังหวัดในกรณีทมี่ ีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ทางด้านจังหวัดชลบุรีได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการเน้นยํ้ามาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปยังส่ วนต่าง ๆ ในชุมชน ดังนี้

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
ทีม่ า: https://www.facebook.com/tourismsportschonburi/
ชื่อ

:สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
( Tourism and Sports office, Chonburi province )

ทีอ่ ยู่

: 223 หมู่ 1 ตาบล หนองไม้แดง อาเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000

โทร

: 038-274-284

Fax

: 038-054199

E-Mail : chonburi@mots.go.th
Website: www.chonburimots.go.th

รู ปที่ 3.2 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
ทีม่ า: http://www.chonburimots.go.th

3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์ กร
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้บริ การข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
รวมถึงสถานที่พกั ต่าง ๆกับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ จัดทาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวต่าง ๆ
ในจังหวัดชลบุรี และมีพนั ธกิจดังนี้
1. กาหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา ของ
ประเทศ
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนานโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และ
นันทนาการไปสู่ การปฏิบตั ิ
3. บูรณาการและบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวการกีฬา

และนันทนาการของประเทศ

รวมทั้งกาหนดแนวทางการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุนในทุกส่ วนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริ หาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และ
นันทนาการให้มีศกั ยภาพ
3.2.1 ลักษณะการให้ บริการขององค์ กร
1. ฝ่ ายยุทธศาสตร์ และแผนงาน
-งานการเงิน
-งานพัสดุ
-งานธุรการและงานสารบรรณ
-งานเลขานุการและบริ หารงานบุคคล
-งานประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
-งานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

รู ปที่ 3.3 ฝ่ ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2563)
2. กลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาด้ านการท่ องเทีย่ ว
-งานสถิติดา้ นการท่องเที่ยว
-งานส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
-งานองค์การและเครื อข่ายด้านการท่องเที่ยว
-งานศูนย์แก้ไขปั ญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
-งานอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
-งานถ่ายทาภาพยนตร์

รู ปที่ 3.4 กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2563)

3. กลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาด้ านกีฬาและนันทนาการ
-งานสถิติขอ้ มูลการกีฬาและนันทนาการ
-งานส่ งเสริ มและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
-งานองค์กรและเครื อข่ายด้านกีฬาและนันทนาการ
-งานบุคลากรด้านกีฬาเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอ

รู ปที่ 3.5 กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2563)

3.3 รู ปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์ กร
3.3.1 โครงสร้ างขององค์ กร
นายพิพฒั น์ รัชกิจประการ
(รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
นายโชติ ตราชู
(ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
นายธนศร ดอกเดื่อ
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุรี)
นางอาไพ ศักดานุกลู จิต สไลวินสกี้

(ผูช้ ่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี)
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
นางสาวนภาพร แช่มเฉย
(หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน)

กลุ่มส่งเสริ มและ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว

กลุ่มส่งเสริ มและ
พัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ

นางอาไพ ศักดานุกลู จิต สไลวินสกี้

นายศักด์พนั ธุ์ บุญเอี่ยม

(กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว)

(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริ มและ
พัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ)

นางสาวณัฐชญา พึ่งโต

นายณรงค์ เอกวรรณ

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่
การเงิน)

(หัวหน้าอาคารและ
สถานที่)

(หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว)

นายอนุชา แสงคา

นางสาวณัฏฐกันต์ พึ่งพา

นางสาวสุลดา แย้มศักดิ์

นางสาวมินท์ตรา ศรี วเิ ชียร

(เจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานการเงินและบัญชี)

(เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน
พัสดุและบัญชี)

(เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน)

(เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประจาสานักงาน)

นางบานเย็น อ่วงศรี
(เจ้าหน้าที่อาคารและ
สถานที่)

จ่าเอกเกื้อ เป้ าหิ นตั้ง

นางสาวเมวดี สารคม

(เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานท่องเที่ยวและ
กีฬา)
นายกิตติ คาเหลา
(เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน)

รู ปที่ 3.6 โครงสร้างองค์กร
ทีม่ า: http://www.chonburimots.go.th

นางสาวอาภาพรณ์ อึ่งน่วม
(เจ้าหน้าที่สถิติ)

3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.7 นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา นาย จีระศักดิ์ ไชยรบ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2563)
 ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน

:นายจีระศักดิ์ ไชยรบ

 แผนก

: ยุทธศาสตร์และแผนงาน

 ตาแหน่ ง

:ฝึ กปฏิบตั ิงานผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
-ลงรับทะเบียนหนังสื อรับ/ส่ ง ภายใน-ภายนอกสานักงาน และบึนทึกข้อมูลลงในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
-ต้อนรับผูอ้ านวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
-ถ่ายเอกสาร/สแกนเอกสาร
-บันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมจังหวัดชลบุรี
-รับโทรศัพท์สานักงานและให้ขอ้ มูลต่าง ๆแก่บุคคลที่โทรเข้ามาที่สานักงาน
- ส่ งเอกสารที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และออกเลขหนังสื อให้สานักงาน
-ออกสารวจแหล่งท่องเที่ยวร่ วมกับผูอ้ านวยการ/ดูงานกองถ่ายภาพยนตร์ในจังหวัดชลบุรี
-ส่ งเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่ไปรษณี ย ์
-ต้อนรับแขกที่เข้าพบผูอ้ านวยการหรื อเข้าร่ วมประชุม ณ สานักงาน
-งานอื่น ๆ ตามที่พี่เลี้ยงมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 3.8 นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา นายนันณภัสสรณ์ วงศ์ธรรมชัย
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2563)
 ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน

: นายนันณภัสสรณ์ วงศ์ธรรมชัย

 แผนก

: ยุทธศาสตร์และแผนงาน

 ตาแหน่ ง

: ฝึ กปฏิบตั ิงานผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
-ลงรับทะเบียนหนังสื อรับ/ส่ ง ภายใน-ภายนอกสานักงาน และบึนทึกข้อมูลลงในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
-ต้อนรับผูอ้ านวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
-ถ่ายเอกสาร/สแกนเอกสาร
-บันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมจังหวัดชลบุรี
-รับโทรศัพท์สานักงานและให้ขอ้ มูลต่าง ๆแก่บุคคลที่โทรเข้ามาที่สานักงาน
- ส่ งเอกสารที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และออกเลขหนังสื อให้สานักงาน
-ออกสารวจแหล่งท่องเที่ยวร่ วมกับผูอ้ านวยการ/ดูงานกองถ่ายภาพยนตร์ในจังหวัดชลบุรี
-ส่ งเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่ไปรษณี ย ์
-ต้อนรับแขกที่เข้าพบผูอ้ านวยการหรื อเข้าร่ วมประชุม ณ สานักงาน
-งานอื่น ๆ ตามที่พี่เลี้ยงมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงาน

3.5 ชื่อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.9 พนักงานทีป่ รึกษา
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา (2563)
ชื่อ : คุณนภาพร แช่มเฉย
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ(หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ.2563รวม ระยะเวลา 46 วัน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
ผูจ้ ดั ทา ปฏิบตั ิงานและศึกษาปัญหาในหน่วยงานที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างปฏิบตั ิงาน แล้วนา
ประเด็นปั ญหามากาหนดหัวข้อโครงงาน
3.7.2 กาหนดจุดหมายปลายทาง
รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ไทย จีน และฝรั่งเศส พร้อมศึกษาเส้นทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว

3.7.3 กาหนดวัน ระยะเวลา สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
กาหนดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ 1 day trip โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว 3 แห่ง

3.7.4 ตัดต่ อวิดีโอข้ อมูลแหล่ งท่องเทีย่ วทีร่ วบรวมไว้
ผูจ้ ดั ทาได้คน้ หาข้อมูล วิดีโอคลิปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว แล้วนาคลิปมา ตัด
ต่อวิดีโอให้มีความน่าสนใจ
3.7.5 เผยแพ่วดิ ีโอข้ อมูลแหล่ งท่องเทีย่ ว
ผูจ้ ดั ทาได้นาคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ ผ่านเพจFacebook เพื่อกระจายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้
3.7.6 ทดลองและสรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทานาข้อมูลที่ได้ เสนอต่อสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อทาการ
ประชาสัมพันธ์กระตุน้ การท่องเที่ยวในจังหวัดจากนั้นจะทาการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของ
นักท่องเที่ยว เพืิ ่อมาใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ ของโครงงาน
3.7.7 จัดทาเอกสาร
ผูจ้ ดั ทาจัดทารู ปเล่มโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
3.7.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ผูจ้ ดั ทาเริ่ มดาเนินการทาโครงงานตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.รวบรวมความต้องการและ
ศึกษาข้อมูลของโครงงาน
2.กาหนดจุดหมายปลายทาง
3.กาหนดวัน ระยะเวลา
สถานที่ท่องเที่ยว
4.ตัดต่อวิดีโอข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว
ที่รวบรวมไว้
5. เผยแพ่วดิ ีโอ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
6.ทดลองและสรุ ปผล
7.จัดทาเอกสาร
8.นาเสนอโครงงาน
9.ส่ งเอกสารฉบับสมบูรณ์

ม.ค. 63

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ก.พ. 63
มี.ค. 63

เม.ย. 63

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การจัดทาโครงงานเรื่ อง “Program for Touring Chonburi’s contemporary art and culture of
European-Thai-Chinese” มีการจัดทาวิดีโอนาเสนอแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวใน จังหวัด
ชลบุรี โดยสามารถแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 โปรแกรมและแอปพลิเคชั นทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
4.1.1 โปรแกรม VLLO ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ
เลือกใช้โปรแกรมนี้ เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่สามารถโหลดในมือถือได้ ใช้ตดั ต่อวิดีโอ ได้โดย
ไม่เสี ยค่าบริ การ ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

รู ปที่ 4.1 โปรแกรม VLLO
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทา 2563
4.1.2 แอปพลิเคชัน Facebook ในการนาเสนอข้อมูลผ่านทางเพจที่มีชื่อว่า สยาม
เลือกใช้ Facebook ในการอัพโหลด เผยแพร่ ขอ้ มูลเนื่องจากเป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่เป็ นที่นิยมสู งที่
สุ ดในโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย สามารถกระจายข้อมูลไปยังผูค้ นได้รวดเร็ ว เข้าถึงได้ง่าย

รู ปที่ 4.2 เพจสยาม
ที่มา Facebook.com@Siyamamuangyim

4.2 ขั้นตอนในการจัดเตรียมเส้ นทางการท่องเที่ยว
ในส่ วนของการจัดเตรี ยมเส้นทางของโปรแกรมท่องเที่ยว คณะผูจ้ ดั ทาได้ปรึ กษากับพนักงาน
พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาว่าจะทาโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ 1 Day trip โดยสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมทั้ง 3 ได้แก่ ฝรั่ง ไทย และจีน ระยะทางของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละ แห่ง
จะต้องไม่ไกลกันมาก เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งจะต้องมี
มาตรการในด้านการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วย
 การกาหนดสถานที่ท่องเที่ยว
การกาหนดสถานที่ท่องเที่ยวของโปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุน้ วัฒนธรรมร่ วยสมัย ฝรั่ง
ไทย และจีน จะพิจารณาจากวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละที่ ว่ามีความคล้ายคลึงกับ 3
วัฒนธรรมที่กาหนดไว้ และในแต่ละสถานที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นกั ท่องเที่ยวทา มาตรการในด้านการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมไปถึงความน่าสนใจ มีความ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

อะลาคอมปาณย์(สถานทีท่ ่องเทีย่ ว1)-ตลาดนา้ 4 ภาคพัทยา(สถานที่ท่องเทีย่ ว2)

รู ปที่ 4.3 เส้นทางจากอะลาคอมปาณย์ไปยังตลาดน้ า 4 ภาคพัทยา
ที่มา Google map
ตลาดนา้ 4 ภาคพัทยา(สถานทีท่ ่องเที่ยว2)-ตลาดจีนโบราณบ้ านชากแง้ ว

รู ปที่ 4.4 เส้นทางจากตลาดน้ า 4 ภาคพัทยาไปยังตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว
ที่มา Google map

4.3 การศึกษาค้ นคว้ า และเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสื บค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ใน internet รวมถึงการสอบถามข้อมูล จากพนักงานที่ปรึ กษา
 สถานที่ท่องเที่ยวกระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัยฝรั่ง ไทย และจีน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ในจังหวัดชลบุรี ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลมานั้น ก็เพื่อที่จะเป็ นส่ วน
ช่วยในการกระตุน้ การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ซึ่ งโปรแกรมกระตุน้ การท่องเที่ยวนี้สามารถท่องเที่ยวได้ในกรณี ที่ไม่มีการแพ่ระบาด
ของเชื้ อไวรัส โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
1.อะ ลา คอมปาณย์ (A La Campagne)
สาเหตุที่เลือก เนื่องจาก อาลาคอมปาณย์ มีการออกแบบและสร้างให้คล้ายกับชุมชนในฝั่งยุโรป
ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมฝรั่ง ตัวอาคารและองค์ประกอบต่าง ๆ
นั้นมีการตกแต่งที่สวยงามตามสไตล์ยโุ รปคลาสสิ ก ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นกั ท่องเที่ยวได้ทากัน ไม่
ว่าจะเป็ นสวนผัก ฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ หรื อเวิร์คช็อปทาผลิตภัณฑ์ในฟาร์ม นอกจากนี้ทางร้านยังมี มาตรการ
ในด้านการ ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการ ของรัฐ
โดยการปรับผังโต๊ะและเก้าอี้ให้ห่างกันมากขึ้น เน้นทาความสะอาดจุดสัมผัสทุก ๆ ครึ่ งชัว่ โมง วัด
อุณหภูมินกั ท่องเที่ยว รวมไปถึงการสวมหน้าการอนามัยด้วย

รู ปที่ 4.5 อะลาคอมปาณย์
ที่มา Facebook แฟนเพจอะลาคอมปาณย์

2. ตลาดน้ า 4 ภาคพัทยา
สาเหตุที่เลือก ตลาดน้ า 4 ภาคเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวบไว้ของวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ของ
ชาวไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งมารวมไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่ งแต่ละภาค
ก็จะมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป นอกจากจะได้ชมวิถีชีวติ แล้วนักท่องเที่ยวยังจะได้
เลือกซื้ อสิ นค้า OTOP โดยฝี มือคนในชุมชน รวมไปถึงอาหารต่างๆนานา ที่รวมไว้ให้ชิมไว้ที่นี่ที่เดียว
นอกจากนี้ยงั มี มาตรการในด้านการ ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตามมาตรการ ของรัฐ โดยการติดตั้งอุโมงฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริ เวณประตูทางเข้า การคุมเข้มใน
การสวมหน้าการอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงเจลออลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อด้วย

รู ปที่ 4.6 ตลาดน้ า 4 ภาคพัทยา
ที่มา http://www.smartactivebeach.dasta.or.th/place/15

3.ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว
สาเหตุที่เลือก ชุมชนจีนบ้านชากแง้วมีประวัติการอพยพเข้ามาอาศัยอยูข่ องชาวจีนโบราณ กว่า
100 ปี ซึ่ งมีความสอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยวของวัฒนธรรมจีน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้ ซึม
ซับกลิ่นอาย วิถีชีวติ ของชุมชนจีนโบราณ บนถนนสายวัฒนธรรมของชุมชนที่สองฟากฝั่งจะเป็ น เรื อน
ไม้แบบดั้งเดิมที่ยงั คงเหลือไว้ให้เห็นในปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั มีมาตรการในด้านการป้ องกันการ แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการของรัฐ โดยการปิ ดชัว่ คราว และคาด
ว่าจะเปิ ดอีกครั้งในวันเสาร์ แรกของเดือนมิถุนายน 2563 และเมื่อกลับมาเปิ ดตามปกติก็

จะปฏิบตั ิตามนโยบายในการ ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่าง
เคร่ งครัด

รู ปที่ 4.7 ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว
ที่มา Facebookแฟนเพจ ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว
4.4 การตัดต่ อคลิปวิดีโอแหล่ งท่ องเทีย่ ว โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่งไทย-จีน
จากการที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมคลิปวิดีโอที่เกี่ยว
ข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยทาการขออนุญาตจากเจ้าของคลิปแล้วนามาตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม
VLLO ให้มีความน่าสนใจ และมีการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลของสถานที่รวมไปถึง ใส่ เสี ยงประกอบคลิป
วิดีโอให้น่าติดตาม

รู ปที่ 4.7 ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม VLLO
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทา (2563)
4.5 เผยแพร่ วดิ ีโอ โปรแกรมท่ องเทีย่ วชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
การเผยแพร่ วดิ ีโอนั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการอัพโหลดวิดีโอไปยัง Facebook แฟนเพจของ
คณะ ผูจ้ ดั ทาที่มีชื่อว่า “สยาม” เดิมมีผตู้ ิดตามเพจจานวน 3,624 คน และหลังจากที่มีการอัพโหลดวิดีโอ
ก็จะทา การบันทึกสถิติ ยอดจานวนการกดไลค์ กดแชร์ ความคิดเห็น รวมไปถึงยอดจานวนการชม คลิป
วิดีโอ ในแต่ละวัน

รู ปที่ 4.8 เผยแพร่ วดิ ีโอผ่าน facebook
ที่มา Facebook.com@Siyamamuangyim

4.6นาเสนอต่ อสานักงานการท่ องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดชลบุรี
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและนาเสนอต่อสานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยวต่อไป

รู ปที่ 4.9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทา 2563

4.7 ผลการดาเนินงาน
4.7.1 ภาพรวมของการเผยแพร่ วดิ ีโอใน Facebook
หลังจากได้มีการเผยแพร่ วดิ ีโอไปยังเพจ Facebook คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ติดตาม
ภาพรวมในการรับข้อมูลข่าวสาร หลังจากอัพโหลดคลิปวิดีโอ 5 วัน ซึ่ งมีผเุ ้ ข้าชมทั้งหมด 8,400 ครั้ง กด
ถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 ครั้ง และแสดงความคิดเห็นจานวน 5 คน นอกจากนี้ยงั มีผกู้ ดถูกใจเพจเพิ่ม ขึ้น
จากเดิม 3,549 คน เป็ น 3,585 คน (เพิ่มขึัน 36 คน)และยอดผูต้ ิดตามเพจเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,624 คน เป็ น
3,661 คน (เพิ่มขึ้น 37 คน)

รู ปที่ 4.10 ภาพรวมของการเผยแพร่ วดิ ีโอ
ที่มา Facebook.com@Siyamamuangyim
4.7.2 ผลการประเมินโครงงานเรื่อง โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
ในการจัดทาโครงงาน โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
( Program for Touring Chonburi’s contemporary art and culture of European-Thai-Chinese)

คณะผูจ้ ดั ทามีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการกระตุน้ การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ในกรณี ที่ไม่มี
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการดาเนินโครงงานครั้งนี้ได้จดั ทาขึ้นใน
แบบเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ และเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นประโยชน์กบั สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชลบุรี ในการใช้ขอ้ มูลเพื่อประชาสัมพันธ์กระตุน้ การท่องเที่ยว โดยมีการใช้แบบ
สอบถามในการประเมินความสนใจกับโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้เผยแพร่ ใน Facebook แบบสอบถามมี
ทั้งหมด 115 เป็ นคนไทยจานวน 109 ชุด และชาวต่างชาติจานวน 6 ชุด โดยสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
34
29.57
หญิง
81
70.43
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 29.57 และเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 70.43
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่ วงอายุ
*ช่วงอายุอา้ งอิงตามเกณฑ์ Generation ต่าง ๆ ใบบทที่ 2 ข้อ 2.9
อายุ
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 20 ปี
9
7.83
20-37 ปี
104
90.43
38-52 ปี
1
0.87
53-71 ปี
1
0.87
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 20-37 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 90.43
รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.83 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 38-52 ปี และ 53-71
ปี มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.87

ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
โสด
109
94.78
สมรส
5
4.35
หย่าร้าง
1
0.87
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
94.78 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 4.35 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่าร้าง มี
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.87

ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ร้อยละ
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
1
0.87
พนักงานบริ ษทั
2
1.74
ธุ รกิจส่ วนตัว
1
0.87
พ่อบ้าน-แม่บา้ น
2
1.74
นักเรี ยน-นักศึกษา
109
94.78
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็ นนักศึกษามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 94.78
รองลงมามีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั และพ่อบ้าน-แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 1.74 โดยเป็ นผูท้ ี่มีอาชีพเป็ น
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจและธุ รกิจส่ วนตัวน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 0.87

ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้
รายได้
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 10,000 บาท
73
63.48
10,000-15,000 บาท
24
20.87
15,000-20,000 บาท
7
6.09
มากกว่า 20,000 บาท
11
9.56
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
63.48 รองลงมาคือมีรายได้ 10,000-15,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.87 และ
9.56 ตามลาดับ โดยผูท้ ี่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.09

ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความถี่ในการท่องเที่ยว
ความถี่ในการท่องเที่ยว
จานวน
ร้อยละ
1ครั้ง/ เดือน
64
55.65
2ครั้ง/เดือน
31
26.96
3ครั้ง/เดือน
9
7.83
4ครั้ง/เดือน
11
9.56
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามท่องเที่ยว 1 ครั้ง/เดือนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.65
รองลงมาคือท่องเที่ยว 2ครั้ง/เดือน และ4ครั้ง/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 26.96 และ ร้อยละ 9.56 ตามลาดับ
โดยมีการเที่ยว 3ครั้ง/เดือน น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.83

ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการท่องเที่ยว
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
จานวน
ร้อยละ
1วัน
35
30.43
2 วัน 1 คืน
39
33.91
3 วัน 2 คืน
32
27.83
มากกว่า 3 วัน
9
7.83
รวม
115
100
จาก ตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 33.91รองลงมาคือใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1วัน และ3 วัน 2 คืน คิดเป็ นร้อยละ 30.43และ ร้อยละ
27.83 ตามลาดับ โดยใช้เวลาในการท่องเที่ยว มากกว่า 3 วัน น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.83

ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้ อยละจาแนกตามจุดหมายปลายทางทีช่ ื่นชอบในการ ท่ องเทีย่ ว
ในประเทศไทย
จุดหมายปลายทาง
จานวน
ร้อยละ
ภาคกลาง
33
28.69
ภาคใต้
26
22.61
ภาคเหนือ
41
35.65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6
5.22
ภาคตะวันออก
9
7.83
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่ชอบท่องเที่ยวในภาคเหนือมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 35.65 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่ชอบท่องเที่ยวในภาคกลาง คิดเป็ นร้อยละ 28.69 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ชอบ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.22

ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามบุคคลทีท่ ่องเทีย่ วด้ วย
บุคคลที่ท่องเที่ยวด้วย
จานวน
ร้อยละ
เที่ยวคนเดียว
5
4.35
เพื่อน
37
32.17
ครอบครัว
54
46.96
คนรัก
19
16.52
กรุ๊ ปทัวร์ /บริ ษทั ทัวร์
0
0
รวม
115
100
จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นผูท้ ี่ชอบท่องเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 46.96 รองลงมาคือชอบท่องเที่ยวกับเพื่อนและคนรัก คิดเป็ นร้อยละ 32.17 และ ร้อยละ 16.52
ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ชอบท่องเที่ยวคนเดียวมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.35

ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามกิจกรรมทีช่ อบทา ระหว่าง
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรมที่ชอบทา ระหว่างท่องเที่ยว
จานวน
ร้อยละ
ถ่ายรู ป
103
89.56
กิจกรรมแอดเวนเจอร์
55
47.83
เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ กับคนในชุมชน
35
30.43
ศึกษาประวัติศาสตร์
12
10.43
กิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม
29
25.22
กิจกรรมสุ ขภาพบาบัด
13
11.30
กิจกรรมอื่นๆ
9
7.83
จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามชอบถ่ายรู ประหว่างท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 89.56 รองลงมาคือชอบทากิจกรรมแอดเวนเจอร์ในระหว่างท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ
47.83 โดยกลุ่มตัวอย่างชอบทากิจกรรมอื่น ๆ เป็ นจานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.83

จุดหมายปลายทางทีน่ ักท่ องเทีย่ วไปบ่ อยทีส่ ุ ดในจังหวัดชลบุรี
1.เกาะล้าน 2.หาดบางแสน 3.หาดจอมเทียน 4.สวนเสื อศรี ราชา 5.ตลาดน้ า 4 ภาค
6.สวนนงนุช 7.หาดชะอา 8.เกาะสี ชงั 9.หาดวอนนภา 10.The sky gallery
จุดหมายปลายทางทีน่ ักท่ องเทีย่ วอยากไปในจังหวัดชลบุรี
1. ตลาดน้ า 4 ภาค 2.ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว 3.Frost Magical Ice Of Siam
4.เขาชีจรรย์ 5.เขาสามมุข 6.แกรนด์แคนยอน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลความสนใจต่ อโปรแกรมท่องเทีย่ วชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
ตารางที่ 4.11 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับความสนใจต่ อโปรแกรม
ท่ องเทีย่ วชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
รายการประเมิน
1.การผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ฝรั่ง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ
2.กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
3.ระยะเวลาของโปรแกรมมีความเหมาะสมที่จะเป็ น
1 day trip
4.การประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจ facebook เป็ น
ทางเลือกที่จะกระตุน้ การท่องเที่ยว
5.ท่านเคยท่องเที่ยวตามรอย เพจต่าง ๆทาง
facebook
6.ความน่าสนสนใจในการเล่าเรื่ องของวิดีโอ
7.รายระเอียดของวิดีโอมีเนื้อหาน่าสนใจ น่าติดตาม
8.หากมีโอกาสท่านจะไปเที่ยวตามโปรแกรมนี้
9.ภาพรวมของโปรแกรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล ระดับ
ความสนใจ

4.21

0.66

มากที่สุด

4.17

0.69

มาก

4.16

0.72

มาก

4.24

0.70

มากที่สุด

4.04

0.95

มาก

4.20

0.80

4.15

0.85

4.16

0.77

4.17

0.76

4.17

0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมากทีสุด 2 ด้าน
คือ การผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฝรั่ง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ และการประชาสัมพันธ์
ผ่านเพจ facebook เป็ นทางเลือกที่จะกระตุน้ การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก
4.8 การต่ อยอดของโครงงาน
จากการสรุ ปผลการดาเนินโครงงานจากผูต้ อบแบบสอบถามทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง และสามารถจัดทาโปรแกรมท่องเที่ยว ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว จากแบบสอบถามข้างต้นได้ สามารถแสดงตัวอย่างได้ ดังนี้
โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนื อ กระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
Day 1 กรุ งเทพ-เชียงใหม่ (เดินทางโดยเครื่ องบิน)
07.30 สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่ จงั หวัดเชียงใหม่
10.00 ถึงสนามบินเชียงใหม่ เช่ารถเพื่อใช้ในการเดินทาง
-เดินทางไปยังสถานที่แรก วันนิมมาน
11.00 ถึงวันนิมมาน อีกหนึ่ งแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบภายใต้แนวคิด Crafting
Creative Community ย่านที่รวมวิถีชีวติ ร่ วมสมัย และร้านค้าสร้างสรรค์ เข้าไว้ดว้ ยกัน
12.30 เดินทางต่อไปลีไวน์รักษ์ไทยแม่ฮ่องสอน
18.00 ถึงลีไวน์รักษ์ไทย บ้านดินสไตล์จีนยูนนาน ตั้งอยูบ่ นเนินเขาสู งไล่ระดับขั้นบนเขา ชมบรรยากาศ
ไร่ ชา โรงงานไวน์ รวมไปถึงร้านอาหารสไตล์จีนยูนนาน ที่ไม่ควรพลาด
19.00ทานอาหารค่า
Day 2
08.00 ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ ท
10.00 นัง่ จิบชา ณ Coffee Ban Din
11.00 ออกจากลีไวน์รักษ์ไทยขับรถกลับเชียงใหม่
17.00 ถึงเชียงใหม่ เดินเล่นถนนคนเดินท่าแพ แหล่งรวบรวมวัฒนธรรมภาคเหนือของไทย ชมวิถีชีวติ
ชาวเหนื อ อาหารการกิน สิ้ นค้าต่าง ๆ ในชุมชน
19.00 กลับสนามบินเชียงใหม่ คืนรถเช่า
20.30 ออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่-กรุ งเทพ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่ บ การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผล
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ในตาแหน่งผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ทาให้ได้
เรี ยนรู ้งานในส่ วนของราชการของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง Program
for Touring Chonburi’s contemporary art and culture of European-Thai-Chinese โดยมี วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ด้านความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 2)เพื่อกระตุน้ การ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีให้มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3)เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้โปรแกรม
ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ ของโครงงาน คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการจัดทาวิดีโอประชาสัมพันธ์ แหล่ง
ท่องเที่ยว 3 วัฒนธรรมร่ วมสมัย ได้แก่ ฝรั่ง ไทย และจีน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้โปรแกรม
ท่องเที่ยวในจังหวัด และได้เผยแพร่ ผา่ นทางเพจ Facebook ชื่อเพจ สยาม เพื่อที่จะกระจายข้อมูลให้เป็ น
ไวรัลในโลกออนไลน์ และอาจเกิดเป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยวได้ในอนาคต จากการเผยแพร่ วดิ ีโอ ลง
ในเพจ ทาให้มีผเุ ้ ข้าชม ทั้งหมด 8,400 ครั้ง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 ครั้ง แสดงความคิดเห็นจานวน 5
คน มีผกู ้ ดถูกใจเพจ เพิม่ 36 คนและยอดผูต้ ิดตามเพจเพิ่มขึ้น 37 คน นอกจากนี้คณะผูจ้ ดั ทา ยังได้ใช้
แบบสอบถามในการประเมินความสนใจกับโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้เผยแพร่ ใน Facebook แบบ
สอบถามมีท้ งั หมด 115 ชุด เป็ นคนไทยจานวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ จานวน 6 ชุด โดยความสนใจ
ต่อโปรแกรมท่องเที่ยวนี้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.17 การแปรผลระดับความระดับมากทีสุด 2 ด้าน คือการ
ผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฝรั่ง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ และการประชาสัมพันธ์ผา่ น
เพจ facebook เป็ นทางเลือกที่จะกระตุน้ การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ในส่ วน ของ
การสร้างความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ทางจังหวัดได้มีมาตรการเน้นย้าใน ส่ วน
ของการป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างความปลอดภัยในจังหวัด โดย
กระจายข้อมูลข่าวสารการเฝ้ าระวังสู่ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่งที่อยูใ่ นโปรแกรม ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการในด้านการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตาม

มาตรการ ของรัฐ โดยการปรับผังโต๊ะและเก้าอี้ให้ห่างกันมากขึ้น เน้นทาความสะอาดจุดสัมผัสทุก ๆ
ครึ่ งชัว่ โมง วัดอุณหภูมินกั ท่องเที่ยว การสวมหน้าการอนามัย การติดตั้งอุโมงฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่
บริ เวณประตูทางเข้า
การปิ ดชัว่ คราวและเมื่อกลับมาเปิ ดตามปกติก็จะปฏิบตั ิตามนโยบายในการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่ งครัด

5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
5.1.2.1 จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทาให้ไม่
สามารถไปสารวจแหล่งท่องเที่ยวที่จาทาการกระตุน้ การท่องเที่ยวได้ดว้ ยตนเอง
5.1.2.2 สถานประกอบการไม่สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอลงในเพจของสถาน
ประกอบการเองได้ เนื่องจากไม่ใช่เอกสารของทางราชการ

5.1.3 การแก้ไขปัญหาทีพ่ บ
5.1.3.1 สื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงคลิปวิดีโอ ซึ่ งต้องขออนุญาต
จากเจ้าของคลิป ก่อนจะนาข้อมูลมาเผยแพร่
5.1.3.2 อัพโหลดวิดีโอลงในเพจที่สร้างขึ้นมาเอง แต่มีผตู้ ิดตามเพจอยูม่ ากพอสมควร
จึงทาให้สามารถเข้าถึงผูค้ นได้มากตามที่คาดหวัง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ในฝ่ าย
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้

5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การได้ออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ทาให้คณะผูจ้ ดั ทา ได้มองเห็นการทางาน ของหน่วย
งานภาครัฐในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่ องของเอกสาร ซึ่ งจะต้องมีลาดับขึ้นตอน ในการรับเอกสารที่
ชัดเจน ถูกต้องและแม่นยา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ลงพื้นที่ปฏิบตั ิงานจริ งเช่น การสารวจกองถ่าย
ภาพยนตร์ ในจังหวัด การสารวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และยังมีโอกาสได้พดู คุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั พนักงานราชการ ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแนวทางในการมองหางาน หรื อสมัครงานได้ใน
อนาคตหลังจากจบการศึกษา

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
เนื่องจากเกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ทาให้การปฏิบตั ิงาน ลาบากขึ้นทั้งในเรื่ องของการใช้ชีวติ ประจาวันระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน ต้องระมัดระวังตัว ดูแลตัวเองมากขึ้น และผลกระทบบางอย่างทาให้การเรี ยนรู้งานไม่เป็ น
ไปตามที่คาดหวัง และยังทาให้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาต้องสิ้ นสุ ดลงก่อนกาหนด ทาให้ได้เรี ยนรู้
งานยังไม่มากพอตามที่ควรจะเป็ น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ทางสานักงานควรจะมีการปรึ กษาหารื อกันเกี่ยวกับการโทรเข้ามาปรึ กษา ในส่ วนของการ จด
ทะเบียนมัคคุเทศก์หรื อบริ ษทั ทัวร์ ซึ่ งไม่ใช่บทบาทของสานักงานแต่ยงั มีการโทรเข้ามาติดต่ออยู่ จึงควร
ที่จะกระจายข้อมูล ประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ ้องเรี ยนปั ญหา ติดต่อตรงไปที่สานักงานทะเบียนธุกิจ นาเที่ยว
และมัคคุเทศก์แทน
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ภาพขณะปฏิบัติงานและการนิเทศของอาจารย์
ตรวจเยีย่ มแหล่ งท่ องเทีย่ วในจังหวัดชลบุรี @Frost Magical Ice Of Siam

ตรวจกองถ่ ายภาพยนตร์ @สวนเสื อศรีราชา

ตรวจเยีย่ มแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด @จักสานพนัสนิคม

มอบหน้ ากากอนามัยแก่ ศูนย์ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ลงรับหนังสื อและคีย์ข้อมูลลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานประชุ มมอบเงินสนับสนุนกีฬาจังหวัด

ออกเลขหนังสื อเวียนทีศ่ าลากลางจังหวัดชลบุรี

ไหว้ ศาลหน้ าสานักงานการท่ องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดชลบุรี

แจกหน้ ากากอนามัยแก่ นักท่ องเทีย่ ว @พัทยา

อาจารย์ทปี่ รึกษามานิเทศนักศึกษา

มอบประกาศนียบัตรแก่ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม
เรื่อง โปรแกรมท่ องเทีย่ วชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
*หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถท่องเที่ยวได้ในกรณี ที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
คาชี้แจง แบบสอบถามมีท้ งั หมด 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความสนใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.เพศ
1.ชาย

2.หญิง

1.น้อยกว่า 20 ปี

2.20-37 ปี

3.38-52 ปี

4.53-71 ปี

2.อายุ

3.สถานภาพ
1.โสด

2.สมรส

3.หย่าร้าง
4.อาชีพ
1.ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ

2.พนักงานบริ ษทั

3.ธุ รกิจส่ วนตัว

4.พ่อบ้าน-แม่บา้ น

5.นักเรี ยน-นักศึกษา

6.อื่นๆ ระบุ ______________

5.รายได้ต่อเดือน
1.ต่ากว่า 10,000 บาท

2.10,000-15,000 บาท

3.15,000-20,000 บาท

4.มากกว่า 20,000 บาท

6.ท่านเดินทางท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหน?
1.1ครั้ง/ เดือน

2.2 ครั้ง/เดือน

3.3ครั้ง/เดือน

4.4ครั้ง/เดือน

7.ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว?
1.1วัน

2.2 วัน 1 คืน

3.3 วัน 2 คืน

4.มากกว่า 3 วัน

8.จุดหมายปลายทางที่ท่านชื่นชอบในการท่องเที่ยวในประเทศไทย?
1.ภาคกลาง

2.ภาคใต้

3.ภาคเหนือ

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.ภาคตะวันออก
9.ท่านเดินทางท่องเที่ยวกับใครบ่อยที่สุด
1.คนเดียว

2.เพื่อน

3.ครอบครัว

4.คนรัก

5.กรุ๊ ปทัวร์ /บริ ษทั ทัวร์
10.กิจกรรมที่ชอบทาระหว่างท่องเที่ยว(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.ถ่ายรู ป

2.ทากิจกรรมแอดเวนเจอร์

3.เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ กับคนในชุมชน 4.ศึกษาประวัติศาสตร์

5.กิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม

6.กิจกรรมสุ ขภาพบาบัด

7.อื่นๆ.....................
11.สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่ท่านไปบ่อยที่สุด
.....................................................................................................................................................
12.สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่ท่านอยากไป(ยังไม่เคยไป)
......................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 ความสนใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
*หมายเหตุ เลือกตอบคาถามจากหัวข้อต่อไปนี้ ตามระดับความสนใจที่ท่านมีต่อโปรแกรมท่องเที่ยว
5 = น่าสนใจมากที่สุด
4 = น่าสนใจมาก
3 = น่าสนใจปานกลาง
2 = น่าสนใจน้อย
1 = น่าสนใจน้อยที่สุด

องค์ประกอบของโปรแกรมการท่องเที่ยว
13. การผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฝรั่ง-ไทย-จีน มี
ความน่าสนใจ
14. กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
15. ระยะเวลาของโปรแกรมมีความเหมาะสมที่จะเป็ น 1 day trip

ระดับความสนใจ
5

4

3

2

1

16. การประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจ facebook เป็ นทางเลือกที่จะกระตุน้
การท่องเที่ยว
17. ท่านเคยท่องเที่ยวตามรอย เพจต่าง ๆทาง facebook
18. ความน่าสนสนใจในการเล่าเรื่ องของวิดีโอ
19. รายระเอียดของวิดีโอมีเนื้อหาน่าสนใจ น่าติดตาม
20. หากมีโอกาสท่านจะไปเที่ยวตามโปรแกรมนี้
21. ภาพรวมของโปรแกรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

Questionare
Topic : Chonburi tour itinerary about stimulate for Contemporary culture European Thailand – China
*This tour itinerary could be use except in case of coronavirus (COVID-19) spreading
Explanation : Questionare have 2 parts
Part 1: General Information
Part 2: Attention for Chonburi tour itinerary stimulate for Contemporary culture European - Thailand
– China
Part 1 General Information
1.Gender
1.Male

2.Female

1.Lower than 20 years old

2. 20 – 37 years old

3.38-52 years old

4.53-71 years old

1.Single

2.Marry

2.Age

3.Status

3.Divorce
4.Occupation
1.Civil servant

2. Company Employee

3.Personal Business

4. House Husband/House Wife

5.Student

6.Etc.

5. Monthly income
1.Lower than 10,000 Baht

2. 10,000 – 15,000 baht

3.15,000 – 20,000 Baht

4. More than 20,000 Baht

6.How often do you travel?
1.1 Time/Month

2. 2 Time/Month

3. 3 Time/Month

4. 4 Time/Month

7.How long do you travel?
1. 1 Day

2. 2 Day 1 Night

3. 3 day 2 night

4. More than 3 day

8. Where is your favorite destination in Thailand?
1.Central Thailand

2. Southern Thailand

3.Northern Thailand

4. North-east Thailand

5.South-East Thailand
9.Who do you travel with the most?
1. Self-Traveler

2.Friend

3.Familly

4.Boyfriend/Gitlfriend

5. Tour Group
10. The Most favorite activities while traveling(can choose more than 1 option)
1.Photography

2.Adventure Activity

3. Learning Local Culture

4.Learning History

5. Environmental protection activity

6. Health therapy

7.Etc.
11.Which tourist locations do you visit most frequently in Chonburi ,Thailand?
...................................................................................................................................................................
12.Where do you want to travel in Chonburi,Thailand?
...................................................................................................................................................................

Part 2 Attention for Chonburi itinerary about stimulate for Contemporary culture European Thailand – China
*Explanation Choose an answer from these topic by scale
5 = The Most Interesting
4 = Very Interesting
3 = So-so
2 = not quite interesting
1 = not interesting
The Element of itinerary
13.
14.
15.
16.

Interesting of stimulate for Contemporary culture European Thailand - China
Interesting for activities in Tourist attraction
Duration of tour itinerary suitable for 1 day trip
Public relations in facebook fanpage are optional for stimulate
tourism

Interesting Scale
5 4 3 2 1

17.
18.
19.
20.
21.

You have tried traveling by facebook fanpage.
Interesting of story telling in the video.
Content of Video is interesting
If you have chance, you would travel in this itinerary.
Overall of tour itinerary has interesting.

Suggestion.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง

โปรแกรมท่ องเทีย่ วชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
Program for Touring Chonburi’s Contemporary Art and Culture of European-Thai-Chinese

บทคัดย่ อ

นายจีระศักดิ์ ไชยรบ
นายนันนภัสสรณ์ วงศ์ธรรมชัย
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิ ทธิ์
38 ถนนเพชรเกษม เขต ภาษีเจริ ญ กทม. 10160
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail : Jeerasakchairob@gmail.com
E-mail : Nnphs.wtc@gmail.com
สยาม โดยมีสถานที่ ท่องเที่ยวทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่
อะลาคอมปาณย์พทั ยา ตลาดน้ า 4 ภาค พัทยา และ
ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว

จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษา ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ทาให้เล็งเห็นปั ญหาต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวใน
จังหวัด จึงได้มีการจัดทาโครงงานโปรแกรมท่องเที่ยว
ชลบุรี กระตุน้ วัฒนธรรมร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน
จัดทา ขึ้นเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยว ภายในจังหวัด
ชลบุรี ที่ได้ รับผลกระทบ จากการแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้
นักท่องเที่ยวใน จังหวัดลดลงมากโดยมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดทาโครงงานนี้ข้ ึน 1.เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
ด้านความปลอดภัย ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
2.เพื่อกระตุน้ การ ท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี ให้มี
นักท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น 3.เพื่อเพิม่ ความน่าสนใจให้
โปรแกรม ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้มีการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ที่มี
ความสอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรม
ร่ วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน ในจังหวัดชลบุรีและได้ จัดทา
คลิป วิดีโอเผยแพร่ ลงในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า

จากการเผยแพร่ วดิ ีโอลงในเพจ
ทาให้มีผเุ ้ ข้าชม
ทั้งหมด 8,400 ครั้ง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 ครั้ง
แสดงความคิดเห็นจานวน 5 คน มีผกู ้ ดถูก ใจเพจเพิ่ม
36 คนและยอดผูต้ ิดตามเพจเพิ่มขึ้น 37 คน นอกจากนี้
คณะผูจ้ ดั ทายังได้ใช้แบบ สอบถาม ในการ ประเมิน
ความสนใจ กับโปรแกรมท่องเที่ยว ที่ได้ เผยแพร่ ใน
Facebook แบบสอบถามมี ทั้งหมด 115 ชุด เป็ นคน
ไทย จานวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ จานวน 6 ชุด
โดยความสนใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยวนี้ มีค่า เฉลี่ย
รวมอยูท่ ี่ 4.17 การแปรผลระดับความสนใจ อยูใ่ น
ระดับ สนใจมาก
คาสาคัญ : ท่องเที่ยวชลบุรี, วัฒนธรรมร่ วม สมัย,
ฝรั่ง-ไทย-จีน
ABSTRACT
The project, “ Program for Touring
Chonburi’s Contemporary Art and Culture of
European-Thai-Chinese” was created to stimulate

tourism in Chonburi, who had been affected by
Corona Virus (COVID-19) . Which also was the
reason why the number of tourists decreased . The
purpose of this study was: 1. To build confidence in
the safety of tourists in the near futur. 2. To
stimulate tourism in Chonburi ; 3. To increase
interest in travel programs. The organizing team
researched and collected information on tourist
attractions that were consistent with Contemporary
Art and Culture of European-Thai-Chinese in
Chonburi. Then, created a video clip and posted it on
Siam’s Facebook page. It has 3 tourist attractions,
which were A’ La Campagne, Pattaya floating
market and Ban Sak Ngaeo Old Chinese Market.
The video was posted on Facebook and
resulted in 8,400 views, 50 likes, 12 shares and 5
comments. The page had 36 likes and 37 followers.
In addition, the organizing team used questionaires
to assess their interest in programs for touring
Chonburi on Facebook . There was 115 sets of
questionaires, 109 Thai respondants and 6
foreigners. The interest in this program had a mean
of 4.17, and the result is very interesting.
Keywords : Tourism in Chonburi/Contemporary
culture/European-Thai-Chinese ความเป็ นมาและ
ความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากสานักงานการท่องเที่ยวและ กีฬา
จังหวัดชลบุรีน้ นั มีหน้าที่ในการให้บริ การข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี รวมถึงสถาน ที่พกั ต่าง ๆ กับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ อีกทั้งยัง

สนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการภายในจังหวัด
และช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ผา่ นมา จนถึงต้นปี พ.ศ.
2563 จานวนนักท่องเที่ยวได้ลดจานวนลงมากสื บ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความ เชื่อมัน่
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
จากการที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรีได้เข้าร่ วมประชุมหารื อกับ หน่วยงาน
ต่างๆในจังหวัดชลบุรีท้ งั ภาครัฐและ ภาคเอกชนเกี่ยว
กับสถานการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สถาน
ประกอบการหลายแห่ง ปิ ดตัวลงบางแห่งมีการลด
จานวนพนักงาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ทาง
จังหวัดจึงได้มีขอ้ เสนอแนะ
ในการกระตุน้ การ
ท่องเที่ยวในจังหวัด โดยขอความร่ วมมือจากหน่วย
งาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวในจังหวัด
ชลบุรี ในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยว
ภายใต้การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย
คนชลบุรีเที่ยว
ชลบุรี เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ต่างชาติหรื อคน
ภายนอกว่า เราเที่ยวได้อย่างปลอดภัยคนต่างชาติก็
สามารถเที่ยวได้เช่นกัน
ผูด้ าเนินโครงงานจึงได้
เล็งเห็นว่า หากได้ทาโปรแกรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
เส้นทางวัฒนธรรมร่ วมสมัยฝรั่ง-ไทย-จีน ในจังหวัด
ชลบุรีและนาข้อมูลจากการเดินทางท่องเที่ยว รวบรวม
ให้กบั สานักงาน เพื่อนาไปประชาสัมพันธ์ แหล่ง
ท่องเที่ยว
จะเป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและมีนกั ท่องเที่ยว หันกลับมาเที่ยวชลบุรี เพิ่ม
มากขึ้น
ข้ อมูลของสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
1.อะ ลา คอมปาณย์ (A La Campagne) มีการ
ออกแบบ และสร้างให้คล้ายกับชุมชนในฝั่ง ยุโรป ซึ่ง
สอดคล้อง กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรม ฝรั่ง ตัวอาคารและองค์ประกอบต่าง ๆ นั้น
มีการ ตกแต่งที่สวยงาม ตามสไตล์ยโุ รปคลาสสิ ก ทั้ง
ยังมี กิจกรรมต่าง ๆ ให้นกั ท่องเที่ยวได้ทากัน ไม่วา่ จะ
เป็ น สวนผัก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรื อเวิร์คช็อปทา
ผลิตภัณฑ์ใน ฟาร์ม
2. ตลาดน้ า 4 ภาค พัทยา แหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวบ
ไว้ของวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ของชาวไทยตั้งแต่อดีต มา
จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งมารวมไว้ให้นกั ท่องเที่ยว ได้ เที่ยว
ชมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งแต่ ละภาคก็จะมีเอกลักษณ์ มี
ความโดดเด่น แตกต่างกันไป นอกจากจะได้ชม วิถี
ชีวติ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เลือกซื้อสิ นค้า OTOP
โดยฝี มือคนในชุมชน รวมไปถึงอาหาร ต่างๆนานา ที่
รวมไว้ให้ชิมไว้ที่นี่ที่เดียว
3.ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว มีประวัติการอพยพเข้ามา
อาศัยอยูข่ องชาวจีนโบราณ กว่า 100 ปี ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยว ของวัฒนธรรมจีน
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้ ซึมซับกลิ่นอาย วิถีชีวติ
ของชุมชนจีนโบราณ บนถนนสายวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่สองฟากฝั่งจะเป็ นเรื อนไม้แบบดั้งเดิม ที่ยงั
คงเหลือไว้ให้ เห็นในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัย
ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
2.เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ชลบุรีให้มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3.เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้โปรแกรม
ท่องเที่ยว มีความหลากหลาย
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัย
ต่อการท่องเที่ยว
2.ช่วยกระตุน้ การท่องเที่ยวภายใน จังหวัด
ชลบุรีให้มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3.ช่วยยกระดับโปรแกรมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดชลบุรีให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น

วิธีการดาเนินการ
1.ปฏิบตั ิงานและศึกษาปั ญหาในหน่วยงานที่
เกิดขึ้นจริ งในระหว่างปฏิบตั ิงาน แล้วนาประเด็น
ปั ญหามากาหนดหัวข้อโครง งาน
2.รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ใน
จังหวัดชลบุรี ที่มีความเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม ไทย
จีน และฝรั่งเศส พร้อมศึกษา เส้นทางระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว
3.กาหนดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ 1 day
trip โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว 3 แห่ง
4.ค้นหาข้อมูล วิดีโอคลิปต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งท่องเที่ยว แล้วนาคลิปมาตัดต่อวิดีโอให้มี
ความน่าสนใจ
5.นาคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ ผ่านเพจ
Facebook เพื่อกระจายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้
6.เสนอต่อสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี เพื่อทาการ ประชาสัมพันธ์ กระตุน้ การ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สรุปผลโครงงาน

จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการ ปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษา ณ สานักงานการท่องเที่ยว และ กีฬา
จังหวัดชลบุรี เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ในตาแหน่ง

ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ทาให้ได้
เรี ยนรู ้งานในส่วนของ ราชการ ของภาคการท่องเที่ยว
ทั้งนี้คณะ ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง Program for
touring Chonburi’s contemporary art and culture of
European-Thai-Chainese โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ 1)
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
ด้านความปลอดภัยต่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยว
ภายใน จังหวัด ชลบุรีให้มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 3)
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้โปรแกรมท่องเที่ยวมีความ
หลากหลาย กระตุน้ การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ใน
กรณี ที่ไม่มีการแพร่ ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
นา(COVID-19) ซึ่ง อาจจะช่วยให้เกิดประโยชน์ แก่
สถานประกอบการ ในการกระตุน้ การท่องเที่ยว ใน
จังหวัดได้
เพืิ อให้
่ ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้มีการจัดทาวิดีโอประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่อง
เที่ยว 3 วัฒนธรรมร่ วมสมัย ได้แก่ ฝรั่ง ไทย และจีน
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ให้โปรแกรมท่องเที่ยว ใน
จังหวัด และได้ เผยแพร่ ผา่ นทางเพจ Facebook ชื่อเพจ
สยาม เพื่อที่จะกระจายข้อมูลให้เป็ นไวรัล ในโลก
ออนไลน์ และอาจเกิดเป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยว
ได้ในอนาคต หลังจากอัพโหลดคลิป วิดีโอ 5 วัน จาก
การเผยแพร่ วดิ ีโอลงในเพจ ทาให้มี ผุเ้ ข้าชม ทั้งหมด
8,400 ครั้ง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 ครั้ง แสดง
ความคิดเห็นจานวน 5 คน มีผกู ้ ดถูกใจเพจ เพิ่ม 36 คน
และยอด ผูต้ ิดตามเพจเพิ่มขึ้น 37 คน นอกจากนี้ คณะ
ผูจ้ ดั ทายังได้ใช้แบบสอบถาม ในการ ประเมินความ
สนใจ กับโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้ เผยแพร่ ใน
Facebook แบบสอบถามมี ทั้งหมด 115 ชุด เป็ นคน
ไทยจานวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ จานวน 6 ชุด
โดยความสนใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยวนี้ มีค่าเฉลี่ย

รวม อยูท่ ี่ 4.17 การแปรผลระดับความสนใจ อยูใ่ น
ระดับสนใจมาก ทั้งนี้ในส่วนของการ สร้างความ
ปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ทาง
จังหวัดได้มีมาตรการเน้นย้า ในส่วนของการป้ องกัน
การแพร่ ระบาด ของไวรัส โคโรนา(COVID-19) เพื่อ
สร้างความปลอดภัยใน จังหวัด โดยกระจายข้อมูล
ข่าวสาร การเฝ้ าระวังสู่ ชุมชน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
การท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ได้จดั ทานี้ จะ
มีความน่าสนใจ และสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หากไม่ได้รับ ผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
บรรณานุกรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563).
ชุมชนจีนบ้ านชากแง้ ว. [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก : https://thai
landtourismdirectory.go.th/th/info/attractio
n/compare/itemid/755?fbclid=IwAR1teeSn
TuCnolOX6CUcs4i1QZNdr7F0RC2mWiT
JICTGRbOBdZFfDD-9Qi8. (วันที่คน้
ข้อมูล : 10 กุมภาพันธ์ 2563)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563).
ตลาดนา้ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก :
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/inf
o/attraction/detail/itemid/3231?fbclid=IwA
R1V9cfGyKtf4zaG8p8VYZwWVNSoQwu
6cGJDG2T4lJ8RL1k53ChLIzgC7NE.
(วันที่คน้ ข้อมูล : 10 กุมภาพันธ์ 2563)
กัมพล แสงเอี้ยม. (2559). วัฒนธรรมร่ วมสมัย.

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://so05.tcithaijo.
org/index.php/fineartstujournal/article/view
/233720/160635. (วันที่คน้ ข้อมูล : 11
กุมภาพันธ์ 2563)
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548).
การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://digit
al_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/5293021
6/chapter2.pdf. (วันที่คน้ ข้อมูล : 11
กุมภาพันธ์ 2563)
บัวผิน โตทรัพย์ และคณะ. (2562).
การศึกษาการประชาสัมพัน์การท่อง เทีย่ ว
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ :
กรณีศึกษาชุมชนพูเรียง อาเภอไชยา จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี. [ออนไลน์ ]. เข้ าถึงได้ จาก
:https://
commarts.dpu.ac.th/journal/upload/issue/15
79676230.pdf. (วันที่คน้ ข้อมูล : 10
กุมภาพันธ์ 2563)
วิรัญชนา ใจสม. (2560).
การศึกษาปัจจัยการรับรู้ สื่อสังคมออนไลน์
ทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสินใจเดินทาง
ท่ องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทย.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://dspace.bu.ac.th/bitstream
/123456789/2923/1/wirunchana_jais.pdf
(วันที่คน้ ข้อมูล : 13 กุมภาพันธ์ 2563)
สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ . (2545). ปัจจัยทีม่ ี
ผลต่ อพฤติกรรมนักท่ องเทีย่ ว.[ออน ไลน์].
เข้าถึงได้จาก
:http://mslib.kku.ac.th/elib/multim/books/T
ourism2556/KRIT%20TECHAPRASERT/

05_ch2.pdf . (วันที่คน้ ข้อมูล : 15
กุมภาพันธ์ 2563)
สรุป 4 ไฮไลท์ พฤติกรรมการใช้ “Social
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี.
(2562). ข้ อมูลองค์ กร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก
: https://chonburi.mots.go.th/ (วันที่คน้
ข้อมูล : 12 กุมภาพันธ์ 2563)
Generation. (2556). [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก :
https://hilight.kapook.com/view/83492?fbc
lid
=IwAR2SoJexeyKgepgCFm4AktLqXpPEJ
P6NSY0LJb59tWax5T0HxzYw1vswaM4.
(วันที่คน้ ข้อมูล : 15 กุมภาพันธ์ 2563)
Lilert ,R . (1932). Likert rating scale.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://it.nation.ac.th/research/ntu/files/5601
1310393.pdf. (วันที่คน้ ข้อมูล : 15
กุมภาพันธ์ 2563)
MarketingOOPS . (2562). สรุป 4 ไฮไลท์
พฤติกรรมการใช้ “Social Media” ทัว่ โลก.
[ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก
:
https://www.marketingoops.com/
reports/global-and-thailand-digital-trend2019/ .(วันที่คน้ ข้อมูล : 15 กุมภาพันธ์
2563)
TheTripPacker. (2562). A'La Campagne
(อะลาคอมปาณย์) Pattaya. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้

จาก:https://www.thetrippacker.com/th/revi
ew/location/12897?fbclid=IwAR3emRWL
ToUw9p _weFgxFrWBY7Mac9GxNbY2Lb
rbBf0VTkz1v3IMB-WoGY (วันที่คน้
ข้อมูล : 10 กุมภาพันธ์ 2563)
Vimosolf. (2563). VLLO – แอพทีท่ าให้ การ
ตัดต่ อวิดโี อเป็ นเรื่องง่ าย.[ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก
:
https://play.google.com
/store/apps/details?id=com.darinsoft.vimo
&hl=th&fbclid=IwAR2-Kn299h
wZt
DM7nqSkyzc20NamjXkDdWAa
A06nTACfGdAz4vtnBiLw1w. (วันที่ ค้น
ข้อมูล : 15 กุมภาพันธ์ 2563)

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

ประวัติผู้จัดทา

นายจีระศักดิ์

ไชยรบ

ปัจจุบนั ศึกษาอยูท่ ี่ มหาวิทยาลัยสยาม
ชั้นปี ที่ 4 คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
สาขาการท่องเที่ยว

นายนันณภัชสรณ์ วงศ์ธรรมชัย
ปัจจุบนั ศึกษาอยูท่ ี่ มหาวิทยาลัยสยาม
ชั้นปี ที่ 4 คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
สาขาการท่องเที่ยว

