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บทคัดย่อ 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั 
ชลบุรี ท าใหเ้ล็งเห็นปัญหาต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวในจงัหวดั จึงไดมี้การจดัท าโครงงาน โปรแกรมท่อง 
เท่ียวชลบุรีกระตุน้วฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน  จดัท าข้ึน 1. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความ 
ปลอดภยัต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี 2. เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวภายในจงัหวดัชลบุรีใหมี้ 
นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 3)เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้โปรแกรมท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ทางคณะ 
ผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเส้นทางการ 
ท่องเท่ียววฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน ในจงัหวดัชลบุรี และไดจ้ดั ท าคลิปวดีิโอเผยแพร่ลงในเพจ 
Facebook ท่ีมีช่ือวา่ สยาม โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ อะลาคอมปาณยพ์ทัยา ตลาดน ้า
4ภาคพทัยา และชุมชนจีนโบราณบา้นชากแงว้  
 จากการเผยแพร่วดีิโอลงในเพจ ท าใหมี้ผุเ้ขา้ชมทั้งหมด 8,400 คร้ัง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 
คร้ัง แสดงความคิดเห็นจ านวน 5 คน มีผูก้ดถูกใจเพจเพิ่ม 36 คนและยอดผูติ้ดตามเพจเพิ่มข้ึน 37 คน 
นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท ายงัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการประเมินความสนใจกบัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีได้
เผยแพร่ใน Facebook แบบสอบถามมี ทั้งหมด 115 ชุด  เป็นคนไทยจ านวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ 
จ านวน 6 ชุด โดยความสนใจต่อโปรแกรมท่องเท่ียวน้ีมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.17 การแปรผลระดบัความ
สนใจ มากทีสุด 2 ดา้น คือการ ผสมผสานแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ฝร่ัง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ 
และการประชาสัมพนัธ์ผา่น เพจ facebook เป็นทางเลือกท่ีจะกระตุน้การท่องเท่ียว และดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่น
ระดบัมาก 
ค าส าคญั : ท่องเท่ียวชลบุรี/ วฒันธรรมร่วมสมยั/ ฝร่ัง-ไทย-จีน 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เน่ืองจากส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี นั้นมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการขอ้มูลการ 

ท่องเท่ียวจงัหวดัชลบุรี รวมถึงสถานท่ีพกัต่าง ๆ กบันกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยงั 

สนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการภายในจงัหวดั และช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมา จนถึงตน้ปี พ.ศ. 

2563จ านวนนกัท่องเท่ียวไดล้ดจ านวนลงมาก สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ 

ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

 จากการท่ีส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหารือกบัหน่วยงาน 

ต่างๆในจงัหวดัชลบุรีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกบัสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา สถานประกอบการหลายแห่งปิดตวัลง บางแห่งมีการลดจ านวน 

พนกังาน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวลดนอ้ยลง ทางจงัหวดัจึงไดมี้ขอ้เสนอแนะในการกระตุน้การท่องเท่ียว 

ในจงัหวดั โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในภาคการท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี ใน

การประชาสัมพนัธ์ เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียว ภายใตก้ารท่องเท่ียวไทยเท่ียวไทย คนชลบุรีเท่ียวชลบุรี 

เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัต่างชาติหรือคนภายนอกวา่เราเท่ียวไดอ้ยา่งปลอดภยั คนต่างชาติก็สามารถ 

เท่ียวไดเ้ช่นกนั ผูด้  าเนินโครงงานจึงไดเ้ล็งเห็นวา่หากไดท้  าโปรแกรมท่องเท่ียว ท่ีเช่ือมโยงเส้นทาง 

วฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน ในจงัหวดัชลบุรีและน าขอ้มูลจากการเดินทางท่องเท่ียวรวบรวม 

ใหก้บัส านกังานเพื่อน าไปประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวจะเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวภายในจงัหวดั

และมีนกัท่องเท่ียวหนักลบัมาเท่ียวชลบุรีเพิ่มมากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี 

 1.2.2 เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวภายในจงัหวดัชลบุรีใหมี้นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 

 1.2.3 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหโ้ปรแกรมท่องเท่ียวมีความหลากหลาย 

 



 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  

  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นโปรแกรมท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ตลาดน ้า 4 ภาค,A La Campagne 

และตลาดจีนโบราณบา้นชากแงว้  

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

จ านวน 109 คน และชาวต่างชาติจ านวน 6 คน 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

  เร่ิมตั้งแต่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

 1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสาร,ขอ้มูล 

 สืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งการสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษารวมถึง

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งในโปรแกรมท่องเท่ียว 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัต่อการท่องเท่ียว 

 1.4.2 ช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวภายในจงัหวดัชลบุรีใหมี้นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน  

 1.4.3 ช่วยยกระดบัโปรแกรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรีใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัทาํโครงงานโปรแกรมท่องเท่ียวเร่ือง Program for touring Chonburi’s  Contemporary 

Art and Culture of European-Thai-Chinese. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้การ ท่องเท่ียวในจงัหวดั 

ชลบุรี ดงันั้นผูจ้ดัทาํโครงงานจึงมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัโครงงาน ดงัน้ี 

 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมร่วมสมยั 

 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

 ขอ้มูลของตลาดนํ้า 4 ภาค จงัหวดัชลบุรี 

 ขอ้มูลของ อะ ลา คอมปาณย ์(A La Campagne) 

 ขอ้มูลของตลาดจีนโบราณบา้นชากแงว้ 

 สรุป 4 ไฮไลทพ์ฤติกรรมการใช ้“Social Media” ทัว่โลก 

 Likert rating scale 

 Generation 

 VLLO - แอพท่ีทาํใหก้ารตดัต่อวิดีโอเป็นเร่ืองง่าย 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มาตรการดา้นความปลอดภยัของจงัหวดัในกรณีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  

ไว รัสโคโรนา (COVID-19) 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่ แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็เหมือนแนวคิด 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดีทั้งภาครัฐและเอกชนใน การตระหนกัถึงการ 

ท่องเท่ียวท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม จึงก่อใหเ้กิดกระแสเรียกร้องหลกั 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี                     

1. กระแสความตอ้งการของชาวโลกใหเ้กิดจิตสาํนึกการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในแหล่งท่องเท่ียวเป็น 

กระแสความตอ้งการของประชาชนทัว่โลกใหเ้กิดการสร้างจิตสาํนึกในแง่การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มระดบั

ทอ้งถ่ินจนถึงขอบข่ายกวา้งขวางไปทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอนุรักษร์ะบบนิเวศเพื่อคงความ 



 

 

หลากหลายทางชีวภาพไว ้                                                                                                                       

2.กระแสความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียวเป็นกระแสความตอ้งการท่ี

มีมากข้ึน กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการท่องเท่ียวมากกวา่ความสนุก 

เพลิดเพลินเพียงอยา่งเดียว เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่                               

 3. กระแสความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว เป็นกระแส 

ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้าร 

พฒันาการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง และชุมชนทอ้งถ่ินยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ท่ีจะไดรั้บ เพื่อใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้เหมาะสม 

 หลกัของการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม                                                                                             

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความสาํคญั คุณค่า ประวติัศาสตร์ความเป็นมา 

ของทรัพยากรวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น เพื่อเป็นขอ้มูลใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในการเพิ่มคุณค่า ของ 

ประสบการณ์ในการเขา้ชมในขณะเดียวกนัก็จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมของ 

ชุมชนทอ้งถ่ิน                                                                                                                                              

 2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการปลูกฝังสร้างจิตสาํนึกของคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้เกิดความรัก หวงแหน 

รักษา และดึงชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรของตนดว้ย และไดรั้บ 

ประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจา้งงาน การบริการนาํเท่ียว การให ้

บริการขนส่ง การใหบ้ริการท่ีพกั การขายสินคา้ท่ีระลึกเป็นตน้                                                          

 3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในวฒันธรรมและไดรั้บ 

ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวด 

ลอ้ม                                                                                                                                                 

4.เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการเคารพวฒันธรรมของเพื่อนบา้นหรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพใน 

วฒันธรรม ศกัด์ิศรีและผูค้นของตนเองดว้ย  

 ลกัษณะของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม                                                                                            

 ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญัมีอยู ่9 ประการ คือ                                        

1. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหค้วามสาํคญักบัประวติัศาสตร์ 



 

 

โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรม และประเพณี โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทาง 

วฒันธรรมไวใ้หดี้ท่ีสุดเพื่อสามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลงั                                                                    2.

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการจดัการอยา่งย ัง่ยนืทั้งเชิง 

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัท่ีวา่ดว้ยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือ กระ 

ทบนอ้ยท่ีสุด                                                                                                                                      3.

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหค้งไวซ่ึ้งวถีิชีวติของทอ้งถ่ินในแง่

สังคมและวฒันธรรม โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งใหเ้ป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการศึกษาความแตกต่าง 

ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมอนัหลากหลาย                                                                                               

 4. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้ง 

นกัท่องเท่ียว ผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยยดึหลกัท่ีวา่ 

ตอ้งใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียว พร้อมทั้งมีจิตสาํนึกในการ 

อนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม                                                                     

5.การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและ 

ไดรั้บผลประโยชน์ โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและ 

ไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวอนัจะเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน                                 

6.การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการตลาดของการบริการท่องเท่ียว

ครบตามเกณฑแ์ห่งการอนุรักษอ์ยา่งแทจ้ริง โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งใหธุ้รกิจท่องเท่ียวเนน้ในเร่ืองอนุรักษ ์

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                       

7. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ 

เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ทาํใหต้อ้งการกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ าอีก โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งมี 

กิจกรรมท่องเท่ียวตรงตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม                                                

8.การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีคาํนึงถึงขีดความสามารถรองรับของ

พื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งไม่เกินขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีในทุก ๆ 

ดา้นและตอ้งดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวอยูเ่สมอ                                                                    

9.การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัในชีวติ 

ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวโดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งป้องกนัรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่ง 

เขม้งวด เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวอบอุ่นใจ  



 

 

 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม                                                                        

 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ผูอ่ื้น และยอ้นกลบัมามองตวัเองอยา่ง 

เขา้ใจในสรรพส่ิงของโลกท่ีไม่สามารถแยกตวัออกจากกนัได ้ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ฉะนั้น 

องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญัจึงควรมี 6 ดา้นดงัต่อไปน้ี                                    

1. องคป์ระกอบดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินอนัประกอบดว้ยส่ิงดึงดูดใจ10ประการคือ                                                     

 1.1ประวติัศาสตร์และร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ียงัปรากฏใหเ้ห็น                                      

 1.2โบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานต่างๆ                                                                                    

 1.3 งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในทอ้งถ่ินและส่ิงปลูกสร้าง ผงัเมืองรวมทั้งซากปรักหกัพงั 

 1.4ศิลปะหตัถกรรมประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ันและแกะสลกั                                               

 1.5 ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา                                                                           

 1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่าง ๆ                                                                                

 1.7 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา                                                                             

 1.8 วถีิชีวติ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย การทาํอาหาร ขนบธรรมเนียมการรับประทานอาหาร                  

 1.9 ประเพณีวฒันธรรมพื้นบา้น ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่าง ๆ                                                   

 1.10 ลกัษณะงานหรือเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีมีการนาํามาใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน                                                    

2. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอ้ม 

โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเพื่อปลูกจิต 

สาํนึกท่ีถูกตอ้งในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว                                                   

3. องคป์ระกอบดา้นธุรกิจท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการใหบ้ริการทางการท่องเท่ียวโดยผูป้ระกอบ 

ธุรกิจท่องเท่ียวเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว และไดผ้ลตอบแทนในกาํไร สู่ธุรกิจท่องเท่ียว 

ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษา อีกทั้งช่วยอนุรักษท์รัพยากร 

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                

 4. องคป์ระกอบดา้นการตลาดท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวม่ีมีการคาํนึงถึงการตลาดท่องเท่ียวคุณภาพ 

โดยแสวงหานกัท่องเท่ียวคุณภาพใหเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เพื่อให้ 

นกัท่องเท่ียวคุณภาพไดรั้บรู้และไดป้ระสบการณ์จากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งพึงพอใจ อีกทั้ง 

ช่วยอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม                                                                      



 

 

  5.องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นการตลาดท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงถึงการมี 

ส่วนร่วมของชุมชน โดยใหชุ้มชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมนั้นมีส่วนร่วมในการพฒันา 

หรือการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งเตม็รูปแบบ และไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายไดสู่้ 

ทอ้งถ่ินและยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน                                                                                          

  6. องคป์ระกอบดา้นการสร้างจิตสาํนึกแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งคาํนึงถึง 

การปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งทางการท่องเท่ียวแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีการใหค้วามรู้และส่ือความ 

หมายในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายเกิดความรัก 

ความหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  

 ประเภทของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม                                                                                                 

 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมการการท่องเท่ียวชมโบราณสถาน ศิลปวฒันธรรม ประเพณีของ 

ทอ้งถ่ินต่าง ๆ เพื่อไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งศึกษาความเช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึนใน 

ขณะเดียวกนัก็มีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม โดยใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินมีส่วน 

ร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวดว้ย โดยแบ่งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นประเภทได ้5 ประเภท คือ 

1. การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่ง 

ท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว โดยไดรั้บ 

ความรู้และความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของความรับผดิชอบและ

มีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วน 

ร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว                                                                                                                              

2. การท่องเท่ียวงานวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) หมายถึง การเดินทาง 

ท่องเท่ียวเพื่อชมงานศิลปวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้น ๆ จดัข้ึนเพื่อใหไ้ดรั้บ 

ความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรีศิลป์และศึกษาความเช่ือ การยอมรับนบัถือ การเคารพพิธีกรรม 

ต่าง ๆ อีกทั้งไดรั้บความรู้ความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน    

บนพื้นฐานของความรับผดิชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของ 

สภาพแวดลอ้ม โดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว                                                            

   3. การท่องเท่ียวเชิงวถีิชีวิตชนบท (Rural Tourism/ Village Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว

ใน หมู่บา้นชนบทท่ีมีลกัษณะวถีิชีวติ และผลงานสร้างสรรคท่ี์มีเอกลกัษณ์พิเศษโดดเด่น เพื่อใหไ้ดรั้บ



 

 

ความ เพลิดเพลิน ไดค้วามรู้ ดูผลงานสร้างสรรค ์ และภูมิปัญญาพื้นบา้น อีกทั้งมีความเขา้ใจใน

วฒันธรรม ทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผดิชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรม

และคุณค่าของ สภาพแวดลอ้ม โดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว                                                           

4. การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีออกกาํลงักาย 

หรือเล่นกีฬาหรือแข่งขนัการกีฬา โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบของการจดัรายการกีฬาตาม 

เส้นทางท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัการ   

ออกกาํลงักาย เล่นกีฬาหรือการแข่งขนักีฬา ในขณะเดียวกนัก็ไดไ้ปยงัแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางการ 

จดัรายการกีฬา  ใหไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน บนพื้นฐานของความ 

รับผดิชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่า                                                     

  5. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทางวฒันธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว

ไป เยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ ฟ้ืนฟูสุขภาพทาง

วฒันธรรม เช่น การนวดตวั นวดฝ่าเทา้ การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การฝึกกายบริหาร การ

ฝึกสมาธิ  เป็นตน้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวติของนกัท่องเท่ียว บนพื้นฐานของความ

รับผดิชอบ และมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของ สภาพแวดลอ้ม โดยชุมชน

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ในการจดัการการท่องเท่ียว 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมร่วมสมัย 

 กมัพล แสงเอ้ียม(2559)กล่าววา่ ภายใตบ้ริบทโลกของความทนัสมยัท่ีเป็นปริมณฑลท่ีเตม็ไป 
ดว้ยวฒันธรรมท่ีมีชีวิต เป็นเสมือนกระแสหรือพลงัท่ีเรามองไม่เห็นแต่รู้สึกได ้ บริโภคได ้ และใชชี้วติ 
ส่วนใหญ่ในขณะท่ีเราต่ืนนอน ทาํงาน พกัผอ่นหยอ่นใจรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั รวมถึง 
มิติของเวลาในท่ามกลางโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัเป็นวฒันธรรมท่ีสร้างสรรค ์ แบบขา้มแดนขา้มประเทศ 
ขา้มชุมชน อยูค่นละท่ีคนละทางยงัสามารถสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม ต่างแดนได ้ วฒันธรรมขา้มยคุขา้ม 
สมยัเช่นเร่ืองราวในอดีตนบั 1000 ปีก็ยงัสามารถจะมามีความสาํคญัไดใ้นยคุสมยัปัจจุบนั จากท่ีกล่าว 
ในเบ้ืองตน้เราจะเห็นไดว้า่วฒันธรรมร่วมสมยั คือการ ผสมผสาน ทางความคิดและวฒันธรรมภายนอก 
ของวฒันธรรมตนเองและเกิดการคดัสรรของ วฒันธรรม ต่าง ๆ หล่อลอมเป็นวฒันธรรมใหม่ท่ี 
สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมนั้น ๆจากวฒันธรรมเดิมรวมเขา้กบั วฒันธรรมใหม่สู่วฒันธรรมร่วมสมยั 
จะเห็นไดช้ดัจากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม การแต่งตวัของผูค้นในสังคมต่าง ๆท่ีเปล่ียนไปตาม 
กระแสภายนอกและความเป็นสากลมากข้ึน 



 

 

2.3แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
สุรีรัตน์ เตชาทววีรรณ(2545)กล่าววา่เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของนกัท่องเท่ียว 

กลุ่มต่างๆ ควรทราบปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงข้ึนกบัสภาพสังคมท่ี นกัท่องเท่ียวอาศยัอยู ่

การคมนาคม รสนิยม ค่านิยม รวมถึงปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ( Economic Factor) เศรษฐกิจเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวและ 

สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละชาติ หากนกัท่องเท่ียวกลุ่มใคท่ีเดินทางมาจากต่าง 

ประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมกัถูกจดัอนัดบัตน้ ๆ เป็นท่ีตอ้งการ ของ

เกือบทุกประเทศ การแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมการใชจ้่ายจะใชไ้ปในทุกๆดา้น เช่น คา้นท่ีพกั จะใช้

บริการท่ีพกัในโรงแรมระดบัส่ีคาวถึงหา้ดาว คา้นอาหารจะใชบ้ริการอยูใ่นโรงแรมหรือภตัตาคาร ดา้น

นนัทนาการจะใชบ้ริการอยูใ่นโรงแรมระดบัสูง ดา้นการท่องเท่ียวจะใชบ้ริการกบัทางบริษทัตวั แทน

การท่องเท่ียวหรือบริษทันาํเท่ียว ดา้นการซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจะเลือกซ้ือท่ีอยูใ่นโรงแรมหรือแหล่ง 

ท่องเท่ียว เป็นตน้ ตรงกนัขา้มหากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกลุ่มประเทศพื้นฐานไม่ค่อยดี การ

แสดงออกของนกัท่องเท่ียวยอ่มถูกจาํกดัศกัยภาพในการใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ังดว้ย จึงมกัมี 

ปริมาณนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวและในการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ก็จะใชจ่้ายในระดบักลาง 

ถึงต่าํ 

2. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกลุ่มประเทศท่ีมี 

ประชากรมาก ๆ การแสดงออกของนกัท่องเท่ียว โดยมากแลว้จะแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง มา

จากประเทศท่ีมีประชากรนอ้ย ๆ เช่น นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน ซ่ึงมีประชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึง 

ของโลก คือกวา่หน่ึงพนัลา้นคน ผูท่ี้มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีพอในการเดินทางท่องเท่ียวได ้ ยอ่มอยูใ่น 

ระดบักลางถึงระดบัสูงในสังคม การแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ยอ่มแตกต่างหรือตรงขา้มกบั 

นกัท่องเท่ียวจากประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีประชากรอยูท่ี่ประมาณหกลา้นคน เป็นตน้ 

3. ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) มีผลต่อการแสดงออกของนกัท่องเท่ียว เช่น นกัท่องเท่ียวท่ี 

เดินทางมาจากประเทศแถบยุโรปเหนือหรือสแกนดิเนเวยีนั้น มกันิยมเดินทางท่องเท่ียวบริเวณชายหาด 

โดยรักท่ีจะนอนอาบแดดเป็นเวลานาน ๆ เพราะทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูน่ั้นเป็นเขตหนาว มีแสงแดดนอ้ยมาก 

ศรงกนัขา้มกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากประเทศแถบร้อน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นกัท่องเท่ียว 

นิยมใชบ้ริการแหล่งท่องเท่ียวในร่ม เช่น ศูนยก์ารคา้ (Shopping Centre)   หรือ แหล่งบนัเทิงในร่ม   



 

 

(In House Entertainment) ปัจจยัดา้นน้ีนบัวา่มีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรม 

นกัท่องเท่ียว เพราะนกัท่องเท่ียวถูกปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรมหล่อหลอมมาตลอด และ

ถ่ายทอดมาเป็นทศันคติกลุ่มคนเหล่านั้น ทศันศศิและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใตทอ้งถ่ินหน่ึงจะเป็น 

ตวักาํหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง การซ้ือสินคา้การเดินทางท่องเท่ียวของคนกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงมี 

ผลต่อการปรับปรุงผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียววา่จะอยูใ่นระดบัใดและรูปแบบใด 

4. ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) ปัจจยัทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรม การ

ท่องเท่ียวโดยเฉพาะต่อนกัท่องเท่ียวดว้ยเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวโดยมาก เดินทางท่องเท่ียวดว้ยเหตุผล หลกั

คือการพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงันั้น นกัท่องเท่ียวยอ่มไม่นิยมท่ีจะเดินทางไปในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิด ปัญหา

ทางการเมือง เช่น รัฐบาลอิสราเอลท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมาก อีกทั้งยงัมีศาสนาสถานท่ี สาํคญั

ของศาสนาคริสตท่ี์นกัแสวงบุญตอ้งการเดินทางดว้ยเหตุผลท่ีวา่นกัท่องเท่ียว ไม่ทราบวา่จะเกิด อะไร

ข้ึนเม่ือใดและมีเหตุการณ์ก่อวนิาศกรรมของชาวปาเลสไตลต์ลอดเวลา ทาํใหป้ริมาณนกัท่องเท่ียว ท่ี

เดินทางเขา้ไปในอิสราเอลมีจาํนวนไม่มากนกั 

5.ปัจจยัทางส่ือมวลชน (Media Factor) ดว้ยวทิยาการอนักวา้งไกลในยคุโลกาภิวฒัน์ ปัจจยัดา้น 

ส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อการศตัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ของท่องเท่ียว 

อยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารกนัทางส่ืออิเลคทรอนิคส์ คือ อินเตอร์เน็ต หรือส่ือทางดาวเทียม และ

อ่ืนๆ ปัจจยัดา้นส่ือสารมวลชนสามารถสร้างเสริมและทาํลายการท่องเท่ียวไดท้ั้งทางตรงและออ้ม เช่น 

เหตุการณ์เม่ือกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 เม่ือทางกระทรวงสาธารณสุขฮ่องกง ท่ีเดินทางกลบับา้น 

จากประเทศไทยไดติ้ดเช้ืออหิวาตกโรค ทาํใหเ้สียภาพพจน์ดา้นการท่องเท่ียวของไทยตกต่าํไปในทนัที 

ทั้งท่ีในความเป็นจริงประเทศไทยไดป้ลอดภยัจากเช้ืออหิวาตกโรคแลว้กวา่ 20 ปี 

6. ปัจจยัทางเวลา สภาวะและสุขภาพ (Factor of Timing,Situation and Healthy) ปัจจยัดา้นน้ีมีผลต่อการ 

เดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวมาก ดว้ยนกัท่องเท่ียวจะวางแผนการท่องเท่ียวหรือเดินทางแต่ละคร้ัง 

ปัจจยัทั้งสามอยา่งจะตอ้งพร้อม หากมีปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงไม่พร้อม ก็อาจจะกระทบต่อการเดินทางทนัที 

อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการเดินทางท่องเท่ียว 

7.ปัจจยัทางเทคโนโลย ี (Technology Factor) ปัจจยัทางเทคโนโลย ี ไดแ้ก่ ปัจจยัในการผลิตสินคา้หรือ 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว รวมถึงการใหก้ารบริการดา้นความสะดวกสบายต่อนกัท่องเท่ียวดว้ย เช่น 

เทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสาร อนัไดแ้ก่ระบบ การจองสาํรองท่ีนัง่เคร่ืองบิน การออกบตัรโดยสารของ 



 

 

สายการบินต่าง ๆ ซ่ึงใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ CRS (Computer Reservation System) ส่งผลถึง 

ความสะดวก รวดเร็ว นกัท่องเท่ียวยอ่มมีความมัน่ใจ และแสดงถึงความมัน่คงของผูใ้ห้บริการดว้ย 

นกัท่องเท่ียวเป็นผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้และบริการแตกต่างจากการบริโภค สินคา้จาํเป็นและ 

สินคา้อุตสาหกรรมทัว่ไป ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งคน้หาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียว วา่มี 

พฤติกรรมการซ้ือก่อนและหลงัการใชบ้ริการอยา่งไร เพื่อช่วยใหฝ่้ายการตลาด สามารถจดักลยทุธ์และ 

กิจกรรมการตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ไดอ้ยา่งหมาะสม 

กล่าวโดยสรุปคือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ยปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางส่ือมวลชน ปัจจยัทางเวลา 

และปัจจยัทางเทคโนโลยี 

2.4 ข้อมูลของตลาดน า้ 4 ภาค จังหวดัชลบุรี 

 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2563) กล่าววา่ ตลาดนํ้า 4 ภาค พทัยา ถือกาํเนิดข้ึนดว้ย 

เจตนารมณ์ของผูบ้ริหารท่ีจะใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นศูนย ์ กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม ท่ี 

จาํลองวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งไทยท่ีเรียบง่าย เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมท่ีผกูพนักบัสายนํ้าตั้งแต่อดีต 

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีเสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลใน 4 ภาค ของ

ประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต ้ เดิมทีท่ีตั้งของตลาดนํ้า 4 ภาค พทัยา 

เป็นพื้นท่ีหนองนํ้าเตม็ไปดว้ยป่ากกรกร้าง ทางผูบ้ริหาร ตลาดนํ้าไดเ้ล็งเห็นวา่พื้นท่ีบริเวณน้ีน่าจะสร้าง 

ความแปลกใหม่ใหก้บัเมืองพทัยาได ้ จึงไดร้ะดมสมองและกาํลงัเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีใหม่ใหใ้กลเ้คียง กบั

สภาพเดิม อีกทั้งยงัไดดึ้งวถีิชีวติท่ีเคยสัมผสัมาเม่ือคร้ังเยาวว์ยัมาสร้างสรรคใ์ห้อยู ่ ณ ท่ีแห่งน้ี จึงไดเ้กิด

เป็นตลาดนํ้า 4 ภาค พทัยา ซ่ึงไดเ้ปิดตลาดอยา่งเป็น ทางการ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตลาดนํ้า

ส่ีภาคเป็นตลาดยอ้นยคุ (สร้างใหม่โดยเลียน แบบรูปแบบวถีิไทยโบราณส่ีภาค)รวบรวมสินคา้ 

หลากหลายทั้งของกิน-ของใช ้ ซ่ึงถูกใหคุ้ณค่าวา่เป็น ของดีประจาํถ่ินยา่นนั้นๆมาใหน้กัท่องเท่ียวได ้

เลือกสรรได ้ ภายในตลาดแห่งน้ีเพียงแห่งเดียว โดยไม่ ตอ้งเดินทางไปหลายท่ีนอกจากน้ียงัมีกิจกรรม 

อ่ืนๆ ใหเ้ลือกสนุก หรือพกัผอ่นหยอ่นใจไดต้ามความตอ้งการอีกดว้ย อาทิเช่น ชมการแสดง 

ศิลปวฒันธรรม ล่องเรือเลาะ คลอง นวดแผนไทย ฯลฯ 

ตลาดนํ้า 4 ภาคพทัยา สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์างศิลปวฒันธรรมไทยแห่งใหม่ใจกลาง เมืองพทัยา 

ถือกาํเนิดข้ึนดว้ยเจตนารมณ์ของผูบ้ริหารเพื่อใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์



 

 

วฒันธรรมท่ีจาํลองวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งไทยท่ีเรียบง่าย เป็นแหล่งเรียนรู้วถีิพอเพียง ดั้งเดิมท่ีผกูพนั

กบัสายนํ้าตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมี เสน่ห์ท่ีน่า

หลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต ้       

 นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงาม นัง่เรือพาย 

ชมวถีิชีวติริม 2 ฝ่ังนํ้า ตระการตากบัร้านคา้เรือนไทยไมส้ักทั้งหลงัท่ีสร้างสรรคข้ึ์นตามเอกลกัษณ์ของ 

เรือนไทยภาคต่าง ๆ พร้อมลานกิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน สาํหรับสินคา้ทั้ง 4 

ภาคจะแตกต่างกนัออกไปตามวถีิชีวติแต่ละภาค โดยภาคเหนือจะเป็นสินคา้งานไมแ้กะสลกั เคร่ืองเงิน 

ผา้พื้นเมืองลวดลายงดงามวิจิตร ผา้ไหม และร่มกระดาษ สาํหรับสินคา้ภาคกลาง ไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์

หวาย  เคร่ืองประดบั กระเป๋าสาน ภาคอีสานโดดเด่นในกลุ่มสินคา้ผา้ไหมหมดัหม่ี ผา้ไหมแพรวา เทียน

หอม หมอนอิง และภาคใตสิ้นคา้เล่ืองช่ือไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว ผา้บาติก เรือไมจ้าํลอง 

 การเดินทาง 

- โดยรถยนตส่์วนตวัจากกรุงเทพฯ ขบัผา่นทางเล้ียวเขา้พทัยาเหนือ - กลาง ใต ้เลยทางเล้ียวเขา้พทัยาใต ้

ทางเดียวกบัไปอลงัการถึงก่อนอลงัการ ประมาณ 4.5 กม. 

- รถโดยสารประจาํทางถา้นัง่รถป.1 ท่ีเอกมยั ซ้ือตัว๋รถกรุงเทพ-สัตหีบ ตลาดนํ้าจะอยูท่างดา้นซา้ยมือ 

ติดถนนใหญ่ หรือจะนัง่รถมาลงแยกพทัยากลาง หรือใต ้แลว้นัง่รถสองแถวลงตลาดนํ้า 4 ภาค 

 

รูปที ่2.1 ตลาดน า้ 4 ภาค จังหวดัชลบุรี 

ทีม่า https://thailandtourismdirectory.go.th/ 



 

 

 

2.5 ข้อมูลของ อะ ลา คอมปาณย์ (A La Campagne) 

 The TripPacker(2562) กล่าวว่า A’ La Campagne อะลาคอมปาณย ์คือโครงการท่ีเติมเตม็ ความ

ฝันของ คุณอรรณพ               ชาญเช่ียววชิยั และ คุณชมพนุูท อ่ิมอุดม สองนกัธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีช่ืนชอบ 

การเดินทางและหลงใหลในศิลปะ ดว้ยเหตุผลท่ีรักในการเดินทางน้ีเอง จึงกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของแรง 

บนัดาลใจทั้งหมด โดยหยบิเอาความทรงจาํดี ๆ เก่ียวกบัหมู่บา้นเล็ก ๆในยโุรป มาร้อยเรียงกลายเป็น

ร้าน อาหารอนังดงามและสอด ผสานตาํนานความอร่อยเขา้กบัสถาปัตยกรรมของชนบทในยโุรปได้

อยา่ง ลงตวั เร่ิมจากอาหารไทย-อีสานรสชาติดั้งเดิม ช่ือวา่ส้มตาํวลิล่า (Somtum Villa) ซ่ึงตอบโจทย ์คน

ไทยอยูแ่ลว้ ตกแต่งในบรรยากาศแบบโบสถเ์ก่ายโุรปคลาสสิค เนน้สะทอ้นความสนุกสดใส เรียบง่าย 

ท่ามกลางความเป็นมิตร ของธรรมชาติ จดัวางเฟอร์นิเจอร์โทนสีอบอุ่นและนาํงานทอ้งถ่ิน มาปรับใช้

อยา่งน่าเอน็ดู อาทิ งานสาน เกา้อ้ีหวายจบัคู่กบัโตะ๊ไมสี้เขม้ เจาะช่องหนา้ต่างใหดู้สะดุดตา ตวัอาคาร

โชวค์วามงดงามของสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป ห้อมลอ้มไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียวร่มร่ืน ชวนใหน่้า ไป

สัมผสัอยา่งยิง่ หากตอ้งการสัมผสักบัอีกหน่ึงบรรยากาศ Tea Factory& More โซนน้ี ถูกออกแบบ มา

เพื่อคนรักชาโดยเฉพาะ ตกแต่งในสไตลค์ลาสสิก เหมือนโรงงานผลิตชาแบบยอ้นยคุในประเทศ ศรี

ลงักา ตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์สไตลย์โุรปไวค้อยตอ้นรับลูกคา้ นอกจากนั้นภายในโครงการยงัมีร้าน ขาย

ของ Shop & Gallery ท่ีคดัสรรสินคา้โดยเนน้ผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นมิตร ต่อ

ธรรมชาติ และยงัมีแผนจดักิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น คลาสโยคะ เวิร์คช็อปทาํผลิตภณัฑเ์ช่น นํ้า

สลดั สบู่ เทียนหอม ฯลฯ มีการเล้ียงสัตวเ์พื่อใหค้รอบครัวไดม้าทาํกิจกรรมร่วมกนั weekend market 

โดยเนน้ขายสินคา้ ประเภท art and craft เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและนาํเสนอผลงานของคนรุ่นใหม่ 

 การเดินทาง 

 จากชลบุรี มุ่งหนา้ไปจนถึงตลาดนํ้าส่ีภาคพทัยา จะพบอะลาคอมปาณย ์อยูก่่อนถึงแยกไฟแดง 

หว้ยใหญ่ 



 

 

 

รูปที ่2.2 อะ ลา คอมปาณย์ (A La Campagne) 

ทีม่า Facebook fanpage A La Campagne 

2.6 ข้อมูลของตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว 

 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา(2563) กล่าววา่ บา้นชากแงว้ ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ช่ือของบา้นชากแงว้ อาจจะไม่ค่อยคุน้หูมากนกั สาํหรับคนในยคุน้ี แต่เช่ือวา่ใครท่ีอยูแ่ถวพทัยาหรือ 

ใกลเ้คียง บริเวณนั้นก่อนจะมีการสร้างถนนสุขมุวทินั้น จะตอ้งรู้จกับา้นชากแงว้เป็นอยา่งดี เพราะใน 

อดีตนบัเป็น 100 ปี ไล่มาจนถึงก่อนจะสร้างถนนสุขมุวิท ท่ีบา้นชากแงว้เป็นยา่นการคา้ท่ีเคยเจริญรุ่ง 

เร่ืองมาก่อน ยอ้นไปในยคุเก่าแก่สมยัท่ีบา้นชากแงว้มีกลุ่มคนไทยเช้ือสายไทยอยูอ่าศยักนั ต่อมามี คน

จีนโพน้ทะเลจีนแตจ๋ิ้วอพยพยา้ยเขา้มาอยูบ่ริเวณบา้นชากแงว้ อาชีพหลกัๆ ในตอนนั้นคือการทาํการ 

เกษตร ปลูกมนัสาํปะหลงั ปลูกมากถึงขนาดท่ีมีโรงงานโม่แป้งอยูห่ลายโรงงาน ถึงแมต้อนน้ีจะปิด ไป

เกือบหมดแลว้ก็ตาม เม่ือมีโรงงานและมีการทาํการเกษตร จึงตอ้งมีแรงงานมากมาย จึงมีคน หลากหลาย

เขา้มาอยูท่ี่บา้นชากแงว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวจีน ทาํใหท่ี้บา้นชากแงว้เจริญข้ึนมากกวา่ ช่วงแรก ๆ มี

โรงหนงัท่ีช่ือวา่ ชากแงว้ราม่า ซ่ึงปัจจุบนัท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี ท่ีชากแงว้ราม่า ในสมยันั้น เป็นท่ีนิยม

มาก มีไวส้าํหรับบนัเทิงใจแก่ผูค้นในสมยัท่ีตัว๋หนงัราคาเพียง 5 บาท ก๋วยเต๋ียวชามละ 2.50 บาท ทั้ง

โรงงาน ทั้งส่ิงบนัเทิงเริงใจ ต่าง ๆ แสดงให้เห็นวา่สมยัก่อนนั้นบา้นชากแงว้น้ีเคยเจริญรุ่งเรือง มาก ๆ 

เร่ือยมาจนเม่ือมีการสร้างถนนสุขมุวทิ ความเจริญจึงยา้ยไปอยูท่างฝ่ังพทัยา ตามคาํบอกเล่าของ ชาวบา้น

ชากแงว้ท่ีอยูใ่นช่วงยคุสมยันั้น เม่ือความเจริญยา้ยไปยงัพทัยา จึงทาํใหบ้า้นชากแงว้ยงัคงไว ้ ซ่ึง

บา้นเรือนตึกแถวไมแ้บบเก่า มีบา้งท่ีมีการซ่อมแซมปรับปรุงดว้ยปูนซีเมนต ์ แต่อยา่งไรก็ยงัคงหลง 



 

 

เหลือเสน่ห์ของความคลาสสิคของเรือนไมแ้ถวแบบท่ีมีระเบียงยืน่ออกมาเช่ือมต่อกนัใหไ้ดเ้ห็นอยู ่ ดว้ย 

บา้นเรือนท่ีมีความคลาสสิคซ่ึงเป็นเสน่ห์ ท่ีน่าสนใจของบา้นชากแงว้รวมไปถึงประวติัศาสตร์อนั 

ยาวนานในอดีต กบัวฒันธรรมและวถีิชีวติแบบไทยและจีนท่ีผสมผสานเป็นหน่ึงเดียวกนั และอยูร่่วม 

กนัมาอยา่งยาวนานจนถึงปัจจุบนั 

 

 การเดินทาง 

 ขบัรถมาจากพทัยาใต ้มุ่งหนา้สู่สัตหีบ เลยโรงแรมแอมบาสเดอร์ประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีแยก 

ไฟแดง เลยแยกไฟแดงประมาณ 20 เมตร เล้ียวซา้ยเขา้ซอยสนามกอลฟ์ฟีนิกซ์ ปากซอยจะมี 7-Eleven 

กบั TESCO Lotus Express อยู ่เขา้ซอยมา ขบัตรงไปเร่ือย ๆ ประมาณ 5 กิโล จะมีป้ายบอกทาง ใหข้บั

ตาม 

 

รูปที ่2.3 ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว 

ทีม่า Facebook fanpage ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว 

2.7 สรุป 4 ไฮไลท์พฤติกรรมการใช้ “Social Media” ทัว่โลก 

MarketingOOPS (2562) กล่าวว่า 

1. การใชง้าน Social Media เติบโตในประเทศกาํลงัพฒันา 
 จาํนวนผูใ้ชง้าน Social Media ปี 2019 อยูท่ี่ 3,484 ลา้นคน เติบโตจากปี 2018 ท่ีมีผูใ้ชส่ื้อสังคม 

ออนไลน์ อยูท่ี่ 3,196 ลา้นคน  



 

 

 “จีน” เป็นประเทศท่ีมีการเติบโตของจาํนวนผูใ้ช ้ Social Media มากสุดของโลก ตามมาดว้ย 
อินเดีย, อินโดนีเซีย, บราซิล และฟิลิปปินส์  

จะสังเกตไดว้า่การเติบโตของผูใ้ชง้าน Social Media มาจากประเทศกาํลงัพฒันาเป็นหลกั 
 กลุ่มประชากรใหญ่ท่ีใช ้Social Media ยงัคงเป็นกลุ่มอาย ุ18 – 24 ปี และช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 
 ใชเ้วลาไปกบั Social Media โดยเฉล่ีย 2 ชัว่โมง 16 นาทีต่อวนั 
 ประชากร 1 คน โดยเฉล่ียแลว้มีบญัชี Social Media 8.9 บญัชีสรุป 3 ไฮไลทพ์ฤติกรรมการ         

ใช ้งาน “อินเทอร์เน็ต” ทัว่โลก 
2. “Facebook” ยงัเป็นส่ือสังคมออนไลน์ทรงอิทธิพลอนัดบั 1 ของโลก – ยอดผูใ้ชง้าน Facebook ใน
ไทยลดลง!! 

 Social Media ยอดนิยม อนัดบั 1 คือ Facebook ยอดผูใ้ชง้านกวา่ 2,200 ลา้นคน / อนัดบั 2 
YouTube 1,900 ลา้นคน / อนัดบั 3 WhatsApp 1,500 ลา้นคน / อนัดบั 4 Facebook Messenger 
1,300 ลา้นคน / อนัดบั 5 WeChat 1,083 ลา้นคน 

 ผูใ้ชง้าน Facebook ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ18 – 24 ปี และกลุ่ม 25 – 34 ปี 
 96% ของผูใ้ช ้Facebook เขา้ผา่นสมาร์ทโฟน และแทบ็เล็ต และ 25% เขา้ผา่นคอมพิวเตอร์ 
 จาํนวนผูใ้ชง้าน Facebook ท่ีเขา้ถึง “โฆษณา” บนแพลตฟอร์มน้ี อยูท่ี่ 2,121 ลา้นคน โดย 43% 

เป็นกลุ่มผูห้ญิง และอีก 57 คนเป็นผูช้าย 
 Top Page ท่ีมี Fan Page มากสุดคือ Facebook กวา่ 213 ลา้นไลค ์ ตามมาดว้ย Samsung, 

Cristiano Ronaldo, Real Madrid C.F. และ Coca-Cola 
 “ประเทศไทย” ท่ีมีผูใ้ชง้าน Facebook ลดลง 2.0% 
 “ประเทศไทย” ติดอนัดบั 1 ของ Organic Post Reach สะทอ้นไดว้า่แมย้อดผูใ้ชง้าน Facebook 

ลดลง แต่ยงัคงเป็นแพลตฟอร์ม Social Media หลกัท่ีคนไทยใชก้นัอยูม่าก 
3. “Instagram” โตในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 ยอดผูใ้ช ้ Instagram ท่ีสามารถเขา้ถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์มน้ี มี 894.9 ลา้นรายทัว่โลก 
แบ่งเป็นกลุ่มผูห้ญิง 50.3% และผูช้าย 49.7% 

 กลุ่มผูใ้ช ้Instagram ใหญ่คือ คนอาย ุ18 – 24 ปี และช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 
 Top Account ท่ีมีผูติ้ดตามสูงสุดของโลก อนัดบั 1 คือ Instagram 276 ลา้นราย ตามมาดว้ย 

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Ariana Grande, Dwayne Johnson 
4. “Twitter” แพลตฟอร์มท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูช้ายไดดี้ 



 

 

 ยอดผูใ้ชง้าน Twitter ท่ีเขา้ถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์มน้ี มี 250.8 ลา้นรายทัว่โลก แบ่งเป็นกลุ่ม
ผูห้ญิง 34.5% และผูช้าย 65.5% โดยผูใ้ชส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ18 – 24 ปี และ 25 – 35 ปี 

 Top Account ท่ีมีผูติ้ดตามสูงสุดของโลก อนัดบั 1 คือ Katy Perry ตามมาดว้ย Justin Bieber, 
Barack Obama, Rihanna, Taylor Swift  

2.8 Likert rating scale  
Likert, R. (1932) กล่าววา่มาตรวดัท่ีใชส้าํหรับใหผู้แ้สดงระดบัความคิดเห็นในแบบสอบถาม 

ปลายปิด วธีิวดัความ พึงพอใจหรือความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดว้ย Likert rating scale คือ 
การใหผู้ต้อบแบบสอบถาม เลือกแสดงความคิดเห็นจากระดบัความพึงพอใจหรือระดบัความเห็นดว้ย 5 
ระดบัต่อแบบสอบถามขอ้นั้น ๆ ระดบัความเห็นดว้ยทั้งหา้ระดบัของ Likert rating scale จะมีตั้งแต่
พอใจ หรือเห็นดว้ยท่ีสุด(Favorable) ไปจนถึงไม่พอใจ หรือไม่เห็นดว้ยท่ีสุด (Unfavorable) ดงัน้ี  

5 หมายถึง เห็นดว้ยท่ีสุด หรือพึงพอใจท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ย หรือ พอใจ 
3 หมายถึง เฉยๆ หรือ ปานกลาง 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย หรือ ไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง หรือ ไม่พอใจอยา่งยิง่ 

การแปลผลดว้ย Likert rating scale  
นอกจากน้ีเม่ือผูอ้อกแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม และนาํมาหาค่าเฉล่ีย (x Bar) ซ่ึง
จะสามารถแปลผลความพึงพอใจหรือความเห็นดว้ยของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวคิด Likert rating 
scale ไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00หมายความวา่มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดหรือมีความเห็นดว้ยใน 
ระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความวา่มีความพึงพอใจในระดบัมากหรือมีความเห็นดว้ยในระดบั 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความวา่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางหรือมีความเห็นดว้ยใน 
ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความวา่มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยหรือมีความเห็นดว้ยในระดบั 
นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความวา่มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดหรือมีความเห็นดว้ยใน 
ระดบันอ้ยท่ีสุด  



 

 

2.9 Generation 

 

รูปที ่2.4 มาดูกนั... คน 8 เจเนอเรช่ัน คุณอยู่ในกลุ่มไหนนะ 

ทีม่า https://hilight.kapook.com/view/83492 

2.10 VLLO – แอพที่ท าให้การตัดต่อวดิีโอเป็นเร่ืองง่าย 

Vimosolf (2563)กล่าววา่ สร้างวดีีโอ YouTube, IGTV, และ TikTok ของคุณดว้ย VLLOVLLO มา

พร้อมฟีเจอร์ มากมายท่ีพร้อมช่วยตดัต่อวดีีโอ ทั้งเสียงเพลง ขอ้ความ การเรียบเรียง การปรับความเร็ว 

และการเบลอแบบโมเสค ทั้งหมดมีใน VLLO ปราศจากลายนํ้าโดยไม่ตอ้งชาํระเงิน ทาํใหก้ารตดัต่อ 

วดีีโอเป็นเร่ืองง่าย ดว้ยแอปมือถือ 

 มาพร้อมฟังชัน่การซูมเขา้ ซูมออก เอฟเฟคภาพสะทอ้น และเอฟเฟคหมุนภาพ 



 

 

 เรียบเรียงและตดัต่อไดท้ั้งความเร็ว เล่นยอ้น แบ่งคลิป และยงัสามารถเพิ่มภาพและวดีีโอเขา้ไป

ในคลิปไดง่้ายๆดว้ยแอป VLLO 

 ปรับขนาดวดีีโอใหเ้หมาะสมกบั Instagram, YouTube, ขนาด 1 ต่อ 1, หรือเลือกปรับเฉพาะ

ฉากแรกของวีดีโอ และอ่ืนๆ 

 เพิ่มคุณภาพของวีดีโอดว้ยฟิลเตอร์ และฟีเจอร์มากมายท่ีช่วยในการปรับแต่งแกไ้ขคลิป และ 

VVLO ยงัสามารถปรับแต่งความสวา่ง ความต่างสี ความสด และเงาได ้

 มีกราฟฟิกสอดแทรกช่วงเปล่ียนฉากมากมายอาทิแบบเล่ือนจากซา้ยไปขวา แบบค่อยจางลง 

และกราฟิกท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะร่วมสมยั 

 ปราศจากลายนํ้าโดยไม่ตอ้งชาํระเงิน 

 เสียงเพลงและซาวดเ์อฟเฟคท่ีไร้ขอ้ผกูมดั 

 มีเพลงประกอบมากมายพร้อมใหเ้ลือกใชโ้ดยไร้ขอ้ผกูมดั 

 สามารถโหลดเพลงจากอุปกรณ์อ่ืนได ้

 ตดัต่อแบบมืออาชีพดว้ยเสียงเพลงท่ีค่อยดงัข้ึนและค่อยเบาลง 

 สามารถเพิ่มคุณภาพเสียงไดด้ว้ยซาวดเ์อฟเฟคมากมาย 

 สามารถบนัทึกเสียงทบัเขา้ไปไดข้ณะตดัต่อเพียงปลายน้ิวสัมผสั 

 สร้างความเก๋ไก๋ใหว้ดีีโอดว้ยสต๊ิกเกอร์และขอ้ความ 

 มีสต๊ิกเกอร์ให้เลือกมากกวา่ 1,000 แบบและขอ้ความเคล่ือนไหวท่ีอพัเดทใหท้นัต่อทุกเทศกาล 

 สต๊ิกเกอร์และขอ้ความสร้างข้ึนบนพื้นฐานของเวกเตอร์ทาํใหไ้ม่เสียคุณภาพเม่ือถูกขยาย 

 สามารถปักหมุดและเคล่ือนยา้ยตาํแหน่งของสต๊ิกเกอร์และขอ้ความไดต้ามใจ 

สามารถสร้างขอ้ความในไฟลข์องตวัเองไดโ้ดยการใชแ้อนิเมชนั รูปแบบสีเฉพาะตวั แสงเงา 

หรือปรับแต่งเส้นขอบของตวัหนงัสือได ้โหลดรูปภาพเขา้ในวดีีโอของคุณโดยผา่นฟีเจอร์ PIP เพื่อ 

สร้างวดีีโอความละเอียดสูงระดบั 4K  

2.11 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 วรัิญชนา ใจสม (2560) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัการรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผล 

ต่อการตดัสินใจเดินทาง ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

รับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ในภาพรวมในระดบัมาก โดยรับรู้ในเร่ืองส่ิงดึงดูดใจ 



 

 

ของแหล่งท่องเท่ียว การจดัการและส่ิงอานวยความสะดวก การเตรียมการเพื่อการท่องเท่ียว ลกัษณะ 

ขอ้มูลการท่องเท่ียว ประโยชน์ของส่ือออนไลน์ วธีิการใชง้านส่ือออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียว ชนิดและ 

ความหลากหลายของส่ือและการรับรู้วธีิการ เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ยตามลาดบั ปัจจยั 

การรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไทยอยา่งมีนยั 

สาคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ 5 ปัจจยัหลกั ประกอบดว้ย 1) การรับรู้วธีิการใชง้านส่ือออนไลน์ 2) การ

รับรู้ส่ิงดึงดูดใจผา่นส่ือออนไลน์ 3) การรับรู้การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4) การรับรู้บริการของ แหล่ง

ท่องเท่ียวและ 5) การรับรู้ขอ้มูลการเตรียมการ เพื่อการท่องเท่ียวตามลาดบั 

 บัวผนิ โตทรัพย์ และคณะ (2562) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการประชาสัมพน์ัการท่องเทีย่ว 

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ : กรณศึีกษาชุมชนพูเรียง อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี ได้ผลการวจัิยดังนี ้1.

รูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วในส่ือสังคมออนไลน์ คือ Facebook page โดยใชช่ื้อระบุวา่ 

พุมเรียงบา้นเรา มี Logo เป็นรูปปืนใหญ่ 2. การสร้าง Facebook page พุมเรียงบา้นเรา เป็นการนาํเสนอ 

เน้ือหาสถานท่ีนาํร่อง จาํนวน 9 แห่ง โดยมีการเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยคิีวอาร์โคด้ นกัวจิยัไดจ้ดั 

อบรมและมอบสิทธ์ิใหค้นในชุมชนเป็นผูดู้แลเพจ และรับผดิชอบเน้ือหาร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความ 

เคล่ือนไหวและสร้างความย ัง่ยนืใหก้บั Facebook page พุมเรียงบา้นเรา 3. ผูต้อบแบบสอบถามมีความ 

พึงพอใจต่อ Facebook page พุมเรียงบา้นเรา ในระดบัมากและเขา้ใชง้านเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัการ 

ท่องเท่ียวชุมชนมากท่ีสุด 

2.12 มาตรการด้านความปลอดภัยของจังหวดัในกรณีทีม่ีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ทางดา้นจงัหวดัชลบุรีไดมี้มาตรการต่าง ๆ ในการเนน้ย ํ้ามาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปยงัส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ดงัน้ี 



 

 

 



 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่3.1 สัญลกัษณ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี  

ทีม่า:  https://www.facebook.com/tourismsportschonburi/ 

ช่ือ :ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี  

   ( Tourism and Sports office, Chonburi province ) 

ทีอ่ยู่ : 223 หมู่ 1 ต าบล หนองไมแ้ดง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ชลบุรี 20000 

โทร : 038-274-284 

Fax : 038-054199 

E-Mail : chonburi@mots.go.th  

Website: www.chonburimots.go.th 

 

รูปที ่3.2 ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี 

ทีม่า: http://www.chonburimots.go.th  

http://www.ravindraresort.com/
http://www.chonburimots.go.th/
http://www.chonburimots.go.th/th/ติดต่อเรา/แผนที่.html


 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร 

 ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี ใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดัชลบุรี 

รวมถึงสถานท่ีพกัต่าง ๆกบันกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยงัสนบัสนุนการกีฬา 

และนนัทนาการ จดัท าเวบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมเทศกาลท่องเท่ียวต่าง ๆ 

ในจงัหวดัชลบุรี และมีพนัธกิจดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในทุกระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันา ของ

ประเทศ 

2. ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา และผลกัดนัการน านโยบายดา้นการท่องเท่ียว การกีฬา และ 

นนัทนาการไปสู่การปฏิบติั 

3. บูรณาการและบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการ 

พฒันาการท่องเท่ียวการกีฬา และนนัทนาการของประเทศ รวมทั้งก าหนดแนวทางการจดัสรร 

ทรัพยากรสนบัสนุนในทุกส่วนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจยัสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว การกีฬา และนนัทนาการ 

ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 

5. พฒันาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว การกีฬา และ 

นนัทนาการใหมี้ศกัยภาพ 

 3.2.1 ลกัษณะการให้บริการขององค์กร 

  1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  -งานการเงิน 

  -งานพสัดุ 

  -งานธุรการและงานสารบรรณ 

  -งานเลขานุการและบริหารงานบุคคล 

  -งานประชาสัมพนัธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  -งานยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

  -งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 



 

 

 
   รูปที ่3.3 ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผนงาน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

  2. กลุ่มส่งเสริมและพฒันาด้านการท่องเทีย่ว 

  -งานสถิติดา้นการท่องเท่ียว 

  -งานส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 

  -งานองคก์ารและเครือข่ายดา้นการท่องเท่ียว 

  -งานศูนยแ์กไ้ขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวจงัหวดัชลบุรี 

  -งานอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 

  -งานถ่ายท าภาพยนตร์ 

 
   รูปที ่3.4 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)                                                                                                                                    

   



 

 

 

3. กลุ่มส่งเสริมและพฒันาด้านกฬีาและนันทนาการ 

  -งานสถิติขอ้มูลการกีฬาและนนัทนาการ 

  -งานส่งเสริมและพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ 

  -งานองคก์รและเครือข่ายดา้นกีฬาและนนัทนาการ 

  -งานบุคลากรดา้นกีฬาเจา้หนา้ท่ีพลศึกษาประจ าอ าเภอ 

 
   รูปที ่3.5 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)      

                                                                                                                               

   

   

 

    



 

 

 

 

นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ 

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

 

 
นายโชติ ตราชู 

(ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

นายธนศร ดอกเด่ือ 

(ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
ชลบุรี) 

นางอ าไพ ศกัดานุกลูจิต สไลวนิสก้ี 

(ผูช่้วยท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี) 

กลุ่มยทุธศาสตร์และ
แผนงาน  

นางสาวนภาพร แช่มเฉย 

(หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และ
แผนงาน) 

 นางสาวณฐัชญา พึ่งโต 

(หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
การเงิน) 

นางสาวณฏัฐกนัต ์พ่ึงพา 

(เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน
งานการเงินและบญัชี) 

นางบานเยน็ อ่วงศรี 

(เจา้หนา้ท่ีอาคารและ
สถานท่ี) 

นายณรงค ์เอกวรรณ 

(หวัหนา้อาคารและ
สถานท่ี) 

นางสาวสุลดา แยม้ศกัด์ิ 

(เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงาน
พสัดุและบญัชี) 

กลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียว 

นางอ าไพ ศกัดานุกลูจิต สไลวนิสก้ี 

(กลุ่มส่งเสริมและพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียว) 

จ่าเอกเก้ือ เป้าหินตั้ง 

(หวัหนา้ศูนยช่์วยเหลือนกัท่องเท่ียว) 

นางสาวมินทต์รา ศรีวเิชียร 

(เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน) 

นางสาวเมวดี สารคม 

(เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานท่องเท่ียวและ
กีฬา)  

นายกิตติ ค าเหลา 

(เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน) 

 

 

นางสาวอาภาพรณ์ อ่ึงน่วม 

(เจา้หนา้ท่ีสถิติ) 

 

กลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ  

นายศกัดพ์นัธ์ุ บุญเอ่ียม 

(หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ) 

 
นายอนุชา แสงค า 

(เจา้หนา้ท่ีพลศึกษา
ประจ าส านกังาน) 

3.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์กร 

3.3.1 โครงสร้างขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.6 โครงสร้างองคก์ร 

ทีม่า: http://www.chonburimots.go.th  

 

http://www.chonburimots.go.th/th/ติดต่อเรา/แผนที่.html


 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปที ่3.7 นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา นาย จีระศกัด์ิ ไชยรบ                                                           

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)                                                                                                                                    

 ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  :นายจีระศกัด์ิ ไชยรบ 

 แผนก    : ยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 ต าแหน่ง  :ฝึกปฏิบติังานผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผนงาน  

 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

-ลงรับทะเบียนหนงัสือรับ/ส่ง ภายใน-ภายนอกส านกังาน และบึนทึกขอ้มูลลงในระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

-ตอ้นรับผูอ้  านวยการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี 

-ถ่ายเอกสาร/สแกนเอกสาร 

-บนัทึกขอ้มูลนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรมจงัหวดัชลบุรี 

-รับโทรศพัทส์ านกังานและใหข้อ้มูลต่าง ๆแก่บุคคลท่ีโทรเขา้มาท่ีส านกังาน 

- ส่งเอกสารท่ีศาลากลางจงัหวดัชลบุรี และออกเลขหนงัสือใหส้ านกังาน 

-ออกส ารวจแหล่งท่องเท่ียวร่วมกบัผูอ้  านวยการ/ดูงานกองถ่ายภาพยนตร์ในจงัหวดัชลบุรี 

-ส่งเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีไปรษณีย ์

-ตอ้นรับแขกท่ีเขา้พบผูอ้  านวยการหรือเขา้ร่วมประชุม ณ ส านกังาน 

-งานอ่ืน ๆ ตามท่ีพี่เล้ียงมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน  



 

 

 

รูปที ่3.8  นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา นายนนัณภสัสรณ์ วงศธ์รรมชยั                                                   

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563)                                                                                                                                  

 ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  : นายนนัณภสัสรณ์ วงศธ์รรมชยั 

 แผนก    : ยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 ต าแหน่ง  : ฝึกปฏิบติังานผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผนงาน  

 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

-ลงรับทะเบียนหนงัสือรับ/ส่ง ภายใน-ภายนอกส านกังาน และบึนทึกขอ้มูลลงในระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

-ตอ้นรับผูอ้  านวยการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี 

-ถ่ายเอกสาร/สแกนเอกสาร 

-บนัทึกขอ้มูลนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรมจงัหวดัชลบุรี 

-รับโทรศพัทส์ านกังานและใหข้อ้มูลต่าง ๆแก่บุคคลท่ีโทรเขา้มาท่ีส านกังาน 

- ส่งเอกสารท่ีศาลากลางจงัหวดัชลบุรี และออกเลขหนงัสือใหส้ านกังาน 

-ออกส ารวจแหล่งท่องเท่ียวร่วมกบัผูอ้  านวยการ/ดูงานกองถ่ายภาพยนตร์ในจงัหวดัชลบุรี 

-ส่งเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีไปรษณีย ์

-ตอ้นรับแขกท่ีเขา้พบผูอ้  านวยการหรือเขา้ร่วมประชุม ณ ส านกังาน 

-งานอ่ืน ๆ ตามท่ีพี่เล้ียงมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน  

 

 



 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่3.9 พนักงานทีป่รึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ : คุณนภาพร แช่มเฉย 

ต าแหน่ง : นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ(หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 17 มีนาคม  พ.ศ.2563รวม ระยะเวลา 46 วนั  

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

 ผูจ้ดัท า ปฏิบติังานและศึกษาปัญหาในหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งปฏิบติังาน แลว้น า

ประเด็นปัญหามาก าหนดหวัขอ้โครงงาน  

3.7.2 ก าหนดจุดหมายปลายทาง 

 รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม 

ไทย จีน และฝร่ังเศส พร้อมศึกษาเส้นทางระหวา่งแหล่งท่องเท่ียว 

  

3.7.3 ก าหนดวนั ระยะเวลา สถานทีท่่องเทีย่ว 

ก าหนดโปรแกรมท่องเท่ียวแบบ 1 day trip โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียว 3 แห่ง 



 

 

 3.7.4 ตัดต่อวดิีโอข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วทีร่วบรวมไว้ 

 ผูจ้ดัท าไดค้น้หาขอ้มูล วดีิโอคลิปต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว แลว้น าคลิปมา ตดั

ต่อวิดีโอใหมี้ความน่าสนใจ 

 3.7.5 เผยแพ่วดิีโอข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ว 

 ผูจ้ดัท าไดน้ าคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ ผา่นเพจFacebook เพื่อกระจายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ให้

นกัท่องเท่ียวเขา้ถึงได ้

3.7.6 ทดลองและสรุปผล                                                                                                                                                                     

ผูจ้ดัท าน าขอ้มูลท่ีได ้เสนอต่อส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี เพื่อท าการ 

ประชาสัมพนัธ์กระตุน้การท่องเท่ียวในจงัหวดัจากนั้นจะท าการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของ  

นกัท่องเท่ียว เพื่ิอมาใชใ้นการวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงงาน 

3.7.7 จัดท าเอกสาร 

  ผูจ้ดัท าจดัท ารูปเล่มโครงงานใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข 

3.7.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ผูจ้ดัท าเร่ิมด าเนินการท าโครงงานตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 
1.รวบรวมความตอ้งการและ 
ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

    

2.ก าหนดจุดหมายปลายทาง     
3.ก าหนดวนั ระยะเวลา 
สถานท่ีท่องเท่ียว 

    

4.ตดัต่อวดีิโอขอ้มูล 
แหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีรวบรวมไว ้

    

5. เผยแพว่ดีิโอ 
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 

    

6.ทดลองและสรุปผล                                                                                                                                                                         
7.จดัท าเอกสาร     
8.น าเสนอโครงงาน     
9.ส่งเอกสารฉบบัสมบูรณ์     
                               

 

 

 

 



 

 

บทที ่4  

 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง “Program for Touring Chonburi’s  contemporary art and culture of 

European-Thai-Chinese” มีการจดัท าวิดีโอน าเสนอแหล่งท่องเท่ียว เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวใน จงัหวดั

ชลบุรี โดยสามารถแสดงถึงขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1 โปรแกรมและแอปพลิเคชันทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

 4.1.1 โปรแกรม VLLO ใชใ้นการตดัต่อวดีิโอ 

 เลือกใชโ้ปรแกรมน้ีเน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสามารถโหลดในมือถือได ้ใชต้ดัต่อวิดีโอ ไดโ้ดย

ไม่เสียค่าบริการ ใชง้านง่ายและสะดวกสบาย 

 

รูปที ่4.1 โปรแกรม VLLO 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัท า 2563 
  

4.1.2 แอปพลิเคชนั Facebook ในการน าเสนอขอ้มูลผา่นทางเพจท่ีมีช่ือวา่ สยาม 

 เลือกใช ้Facebook ในการอพัโหลด เผยแพร่ขอ้มูลเน่ืองจากเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีเป็นท่ีนิยมสูงท่ี 

สุดในโลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย สามารถกระจายขอ้มูลไปยงัผูค้นไดร้วดเร็ว เขา้ถึงไดง้่าย 



 

 

 

รูปที่ 4.2 เพจสยาม 

ท่ีมา Facebook.com@Siyamamuangyim 

 

4.2 ขั้นตอนในการจัดเตรียมเส้นทางการท่องเที่ยว 

 ในส่วนของการจดัเตรียมเส้นทางของโปรแกรมท่องเท่ียว คณะผูจ้ดัท าไดป้รึกษากบัพนกังาน 

พี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาวา่จะท าโปรแกรมท่องเท่ียวแบบ 1 Day trip โดยสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทั้ง 3 ไดแ้ก่ ฝร่ัง ไทย และจีน ระยะทางของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละ แห่ง

จะตอ้งไม่ไกลกนัมาก เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  และสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละแห่งจะตอ้งมี 

มาตรการในดา้นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดว้ย 

 การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียว 

การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวของโปรแกรมท่องเท่ียวชลบุรี กระตุน้วฒันธรรมร่วยสมยั ฝร่ัง 

ไทย และจีน จะพิจารณาจากวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละท่ี วา่มีความคลา้ยคลึงกบั 3 

วฒันธรรมท่ีก าหนดไว ้และในแต่ละสถานท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ ใหน้กัท่องเท่ียวท า มาตรการในดา้นการ 

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  รวมไปถึงความน่าสนใจ มีความ 

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวดว้ย โดยมีเส้นทางดงัต่อไปน้ี 

 

 



 

 

อะลาคอมปาณย์(สถานทีท่่องเทีย่ว1)-ตลาดน า้ 4 ภาคพทัยา(สถานที่ท่องเทีย่ว2) 

 

รูปที ่4.3 เส้นทางจากอะลาคอมปาณยไ์ปยงัตลาดน ้า 4 ภาคพทัยา 
ท่ีมา Google map 

ตลาดน า้ 4 ภาคพทัยา(สถานทีท่่องเที่ยว2)-ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว 

 

รูปที ่4.4 เส้นทางจากตลาดน ้ า 4 ภาคพทัยาไปยงัตลาดจีนโบราณบา้นชากแงว้ 
ท่ีมา Google map 



 

 

4.3 การศึกษาค้นคว้า และเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคน้ควา้ และเก็บรวบรวมขอ้มูล คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการสืบคน้ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
ใน internet รวมถึงการสอบถามขอ้มูล จากพนกังานท่ีปรึกษา 

 สถานท่ีท่องเท่ียวกระตุน้วฒันธรรมร่วมสมยัฝร่ัง ไทย และจีน 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีในจงัหวดัชลบุรี ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลมานั้น ก็เพื่อท่ีจะเป็นส่วน 

ช่วยในการกระตุน้การท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ซ่ึงโปรแกรมกระตุน้การท่องเท่ียวน้ีสามารถท่องเท่ียวไดใ้นกรณีท่ีไม่มีการแพร่ะบาด 
ของเช้ือไวรัส โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัต่อไปน้ี 

1.อะ ลา คอมปาณย ์(A La Campagne) 
สาเหตุท่ีเลือก เน่ืองจาก อาลาคอมปาณย ์มีการออกแบบและสร้างใหค้ลา้ยกบัชุมชนในฝ่ังยโุรป 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมฝร่ัง ตวัอาคารและองคป์ระกอบต่าง ๆ 
นั้นมีการตกแต่งท่ีสวยงามตามสไตลย์โุรปคลาสสิก ทั้งยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้  ากนั ไม่
วา่จะเป็นสวนผกั ฟาร์มเล้ียงสัตว ์หรือเวิร์คช็อปท าผลิตภณัฑใ์นฟาร์ม นอกจากน้ีทางร้านยงัมี มาตรการ
ในดา้นการ ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ตามมาตรการ ของรัฐ 
โดยการปรับผงัโตะ๊และเกา้อ้ีใหห่้างกนัมากข้ึน เนน้ท าความสะอาดจุดสัมผสัทุก ๆ คร่ึงชัว่โมง วดั
อุณหภูมินกั ท่องเท่ียว รวมไปถึงการสวมหนา้การอนามยัดว้ย 

 

 
รูปที ่4.5  อะลาคอมปาณย ์

ท่ีมา Facebook แฟนเพจอะลาคอมปาณย ์



 

 

 2. ตลาดน ้า 4 ภาคพทัยา 

สาเหตุท่ีเลือก ตลาดน ้า 4 ภาคเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรวบรวบไวข้องวถีิชีวติความเป็นอยู ่ของ 
ชาวไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมารวมไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมกนัทั้ง 4 ภาค ซ่ึงแต่ละภาค 
ก็จะมีเอกลกัษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างกนัไป นอกจากจะไดช้มวถีิชีวติแลว้นกัท่องเท่ียวยงัจะได ้
เลือกซ้ือสินคา้ OTOP โดยฝีมือคนในชุมชน รวมไปถึงอาหารต่างๆนานา ท่ีรวมไวใ้หชิ้มไวท่ี้น่ีท่ีเดียว 
นอกจากน้ียงัมี มาตรการในดา้นการ ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ตามมาตรการ ของรัฐ โดยการติดตั้งอุโมงฆ่าเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีบริเวณประตูทางเขา้ การคุมเขม้ใน 
การสวมหนา้การอนามยั  การตรวจวดัอุณหภูมิ รวมถึงเจลออลกอฮอลฆ์่าเช้ือดว้ย 

 

 

รูปที ่4.6 ตลาดน ้า 4 ภาคพทัยา 
ท่ีมา http://www.smartactivebeach.dasta.or.th/place/15 

 

 3.ชุมชนจีนบา้นชากแงว้ 

 สาเหตุท่ีเลือก ชุมชนจีนบา้นชากแงว้มีประวติัการอพยพเขา้มาอาศยัอยูข่องชาวจีนโบราณ กวา่ 

100 ปี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเส้นทางการท่องเท่ียวของวฒันธรรมจีน นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจะได ้ซึม

ซบักล่ินอาย วถีิชีวติ ของชุมชนจีนโบราณ บนถนนสายวฒันธรรมของชุมชนท่ีสองฟากฝ่ังจะเป็น เรือน

ไมแ้บบดั้งเดิมท่ียงัคงเหลือไวใ้หเ้ห็นในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีมาตรการในดา้นการป้องกนัการ แพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ตามมาตรการของรัฐ โดยการปิดชัว่คราว และคาด

วา่จะเปิดอีกคร้ังในวนัเสาร์แรกของเดือนมิถุนายน 2563 และเม่ือกลบัมาเปิดตามปกติก็  

http://www.smartactivebeach.dasta.or.th/place/15


 

 

จะปฏิบติัตามนโยบายในการ ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยา่ง

เคร่งครัด 

 

 

รูปที ่4.7 ชุมชนจีนบา้นชากแงว้ 

ท่ีมา Facebookแฟนเพจ ชุมชนจีนบา้นชากแงว้ 

4.4 การตัดต่อคลปิวดิีโอแหล่งท่องเทีย่ว โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุ้นวฒันธรรมร่วมสมัย ฝร่ัง-
ไทย-จีน 

จากการท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของสถานท่ีท่องเท่ียว คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมคลิปวิดีโอท่ีเก่ียว 

ขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียว โดยท าการขออนุญาตจากเจา้ของคลิปแลว้น ามาตดัต่อวดีิโอ โดยใชโ้ปรแกรม 

VLLO ใหมี้ความน่าสนใจ และมีการเพิ่มรายละเอียดขอ้มูลของสถานท่ีรวมไปถึง ใส่เสียงประกอบคลิป 

วดีิโอใหน่้าติดตาม 



 

 

 
รูปที ่4.7 ตดัต่อวิดีโอโดยใชโ้ปรแกรม VLLO 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัท า (2563) 

4.5 เผยแพร่วดิีโอ โปรแกรมท่องเทีย่วชลบุรี กระตุ้นวฒันธรรมร่วมสมัย ฝร่ัง-ไทย-จีน 
 การเผยแพร่วดีิโอนั้น คณะผูจ้ดัท าไดมี้การอพัโหลดวดีิโอไปยงั Facebook แฟนเพจของ 
คณะ ผูจ้ดัท าท่ีมีช่ือวา่ “สยาม” เดิมมีผูติ้ดตามเพจจ านวน 3,624 คน และหลงัจากท่ีมีการอพัโหลดวดีิโอ 
ก็จะท า การบนัทึกสถิติ ยอดจ านวนการกดไลค ์กดแชร์ ความคิดเห็น รวมไปถึงยอดจ านวนการชม คลิป
วดีิโอ ในแต่ละวนั  

 
รูปที ่4.8 เผยแพร่วดีิโอผา่น facebook 

ท่ีมา Facebook.com@Siyamamuangyim 



 

 

4.6น าเสนอต่อส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีาจังหวดัชลบุรี 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวและน าเสนอต่อส านกังานการ

ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวต่อไป 

 

รูปที ่4.9 แผน่พบัประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัท า 2563 



 

 

4.7 ผลการด าเนินงาน 

 4.7.1 ภาพรวมของการเผยแพร่วดิีโอใน Facebook  

  หลงัจากไดมี้การเผยแพร่วดีิโอไปยงัเพจ Facebook คณะผูจ้ดัท าโครงงานไดติ้ดตาม 

ภาพรวมในการรับขอ้มูลข่าวสาร หลงัจากอพัโหลดคลิปวิดีโอ 5 วนั ซ่ึงมีผุเ้ขา้ชมทั้งหมด 8,400 คร้ัง กด

ถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 คร้ัง และแสดงความคิดเห็นจ านวน 5 คน นอกจากน้ียงัมีผูก้ดถูกใจเพจเพิ่ม ข้ึน

จากเดิม 3,549 คน เป็น 3,585 คน (เพิ่มขัึน 36 คน)และยอดผูติ้ดตามเพจเพิ่มข้ึนจากเดิม 3,624  คน เป็น 

3,661 คน (เพิ่มข้ึน 37 คน) 

 

รูปที ่4.10 ภาพรวมของการเผยแพร่วดีิโอ 

ท่ีมา Facebook.com@Siyamamuangyim  

4.7.2 ผลการประเมินโครงงานเร่ือง โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุ้นวฒันธรรมร่วมสมัย ฝร่ัง-ไทย-จีน                                                                                                                                                                   

ในการจดัท าโครงงาน โปรแกรมท่องเท่ียวชลบุรี กระตุน้วฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน   

(  Program for Touring Chonburi’s  contemporary art and culture of European-Thai-Chinese)  



 

 

คณะผูจ้ดัท ามีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการกระตุน้การท่องเท่ียวจงัหวดัชลบุรี ในกรณีท่ีไม่มี 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการด าเนินโครงงานคร้ังน้ีไดจ้ดัท าข้ึนใน 

แบบเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษา วเิคราะห์ และเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นประโยชน์กบัส านกังานการท่องเท่ียว 

และกีฬาจงัหวดัชลบุรี ในการใชข้อ้มูลเพื่อประชาสัมพนัธ์กระตุน้การท่องเท่ียว โดยมีการใชแ้บบ 

สอบถามในการประเมินความสนใจกบัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีไดเ้ผยแพร่ใน Facebook แบบสอบถามมี 

ทั้งหมด 115  เป็นคนไทยจ านวน 109 ชุด และชาวต่างชาติจ านวน 6 ชุด โดยสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ                        

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 34 29.57 
หญิง 81 70.43 
รวม 115 100 

จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.57 และเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 70.43      

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ 

*ช่วงอายอุา้งอิงตามเกณฑ ์Generation ต่าง ๆ ใบบทท่ี 2 ขอ้ 2.9 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 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 

จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มีอาย ุ20-37 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.43 

รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.83 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ38-52 ปี และ 53-71 

ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.87 



 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 109 94.78 
สมรส 5 4.35 
หยา่ร้าง 1 0.87 
รวม 115 100 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

94.78 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง มี

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.87  

 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ-รัฐวสิาหกิจ 1 0.87 
พนกังานบริษทั 2 1.74 
ธุรกิจส่วนตวั 1 0.87 
พอ่บา้น-แม่บา้น 2 1.74 
นกัเรียน-นกัศึกษา 109 94.78 

รวม 115 100 
จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นนกัศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.78 

รองลงมามีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัและพอ่บา้น-แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 1.74 โดยเป็นผูท่ี้มีอาชีพเป็น 

ขา้ราชการ-รัฐวสิาหกิจและธุรกิจส่วนตวันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.87 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 73 63.48 
10,000-15,000 บาท 24 20.87 
15,000-20,000 บาท 7 6.09 
มากกวา่ 20,000 บาท 11 9.56 

รวม 115 100 
จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

63.48 รองลงมาคือมีรายได ้10,000-15,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.87 และ 

9.56 ตามล าดบั โดยผูท่ี้มีรายได ้15,000-20,000 บาท มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.09 

 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการท่องเท่ียว 

ความถ่ีในการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
1คร้ัง/ เดือน 64 55.65 
2คร้ัง/เดือน 31 26.96 
3คร้ัง/เดือน 9 7.83 
4คร้ัง/เดือน 11 9.56 

รวม 115 100 
จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่องเท่ียว 1 คร้ัง/เดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.65 

รองลงมาคือท่องเท่ียว 2คร้ัง/เดือน และ4คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 26.96 และ ร้อยละ 9.56 ตามล าดบั 

โดยมีการเท่ียว  3คร้ัง/เดือน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.83 

      

 

 



 

 

     ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาทีใ่ช้ในการท่องเที่ยว 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
1วนั 35 30.43 
2 วนั 1 คืน 39 33.91 
3 วนั 2 คืน 32 27.83 
มากกวา่ 3 วนั 9 7.83 

รวม 115 100 
จาก ตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 2 วนั 1 คืน มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 33.91รองลงมาคือใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 1วนั และ3 วนั 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 30.43และ ร้อยละ 

27.83 ตามล าดบั โดยใชเ้วลาในการท่องเท่ียว  มากกวา่ 3 วนั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.83 

 

 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามจุดหมายปลายทางทีช่ื่นชอบในการ ท่องเทีย่ว

ในประเทศไทย 

จุดหมายปลายทาง จ านวน ร้อยละ 
ภาคกลาง 33 28.69 
ภาคใต ้ 26 22.61 
ภาคเหนือ 41 35.65 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 5.22 
ภาคตะวนัออก 9 7.83 

รวม 115 100 
จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ชอบท่องเท่ียวในภาคเหนือมากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 35.65 รองลงมาเป็นผูท่ี้ชอบท่องเท่ียวในภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.69 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีชอบ 

ท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.22 

  



 

 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบุคคลทีท่่องเทีย่วด้วย 

บุคคลท่ีท่องเท่ียวดว้ย จ านวน ร้อยละ 
เท่ียวคนเดียว 5 4.35 
เพื่อน 37 32.17 
ครอบครัว 54 46.96 
คนรัก 19 16.52 
กรุ๊ปทวัร์/บริษทัทวัร์ 0 0 

รวม 115 100 
จากตารางท่ี 4.9  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ชอบท่องเท่ียวกบัครอบครัวมากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 46.96  รองลงมาคือชอบท่องเท่ียวกบัเพื่อนและคนรัก คิดเป็นร้อยละ 32.17 และ ร้อยละ 16.52 

ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีชอบท่องเท่ียวคนเดียวมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.35 

 

 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกจิกรรมทีช่อบท า ระหว่าง

ท่องเทีย่ว 

กิจกรรมท่ีชอบท า ระหวา่งท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ถ่ายรูป 103 89.56 
กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 55 47.83 
เรียนรู้วถีิชีวติกบัคนในชุมชน 35 30.43 
ศึกษาประวติัศาสตร์ 12 10.43 
กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม 29 25.22 
กิจกรรมสุขภาพบ าบดั 13 11.30 
กิจกรรมอ่ืนๆ 9 7.83 
จากตารางท่ี 4.10 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามชอบถ่ายรูประหวา่งท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 89.56 รองลงมาคือชอบท ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ในระหวา่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 

47.83 โดยกลุ่มตวัอยา่งชอบท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.83 



 

 

จุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วไปบ่อยทีสุ่ดในจังหวดัชลบุรี 

 1.เกาะลา้น   2.หาดบางแสน   3.หาดจอมเทียน   4.สวนเสือศรีราชา   5.ตลาดน ้า 4 ภาค 

 6.สวนนงนุช   7.หาดชะอ า   8.เกาะสีชงั   9.หาดวอนนภา   10.The sky gallery 

จุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วอยากไปในจังหวดัชลบุรี 

 1. ตลาดน ้า 4 ภาค   2.ตลาดจีนโบราณบา้นชากแงว้   3.Frost Magical Ice Of Siam 

 4.เขาชีจรรย ์  5.เขาสามมุข   6.แกรนด์แคนยอน  

ส่วนที ่2 ข้อมูลความสนใจต่อโปรแกรมท่องเทีย่วชลบุรี กระตุ้นวฒันธรรมร่วมสมัย ฝร่ัง-ไทย-จีน  

ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับความสนใจต่อโปรแกรม 

ท่องเทีย่วชลบุรี กระตุ้นวฒันธรรมร่วมสมัย ฝร่ัง-ไทย-จีน 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล ระดบั
ความสนใจ 

1.การผสมผสานแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
ฝร่ัง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ 

4.21 0.66 มากท่ีสุด 

2.กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ 4.17 0.69 มาก 

3.ระยะเวลาของโปรแกรมมีความเหมาะสมท่ีจะเป็น 
1 day trip 

4.16 0.72 มาก 

4.การประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจ facebook เป็น
ทางเลือกท่ีจะกระตุน้การท่องเท่ียว 

4.24 0.70 มากท่ีสุด 

5.ท่านเคยท่องเท่ียวตามรอย เพจต่าง ๆทาง 
facebook 

4.04 0.95 มาก 

6.ความน่าสนสนใจในการเล่าเร่ืองของวิดีโอ 4.20 0.80 มาก 

7.รายระเอียดของวดีิโอมีเน้ือหาน่าสนใจ น่าติดตาม 4.15 0.85 มาก 

8.หากมีโอกาสท่านจะไปเท่ียวตามโปรแกรมน้ี 4.16 0.77 มาก 

9.ภาพรวมของโปรแกรมท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ 4.17 0.76 มาก 

รวม 4.17 0.77 มาก 



 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจต่อโปรแกรมท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากทีสุด 2 ดา้น 

คือ การผสมผสานแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ฝร่ัง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ และการประชาสัมพนัธ์ 

ผา่นเพจ facebook เป็นทางเลือกท่ีจะกระตุน้การท่องเท่ียว และดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก 

4.8 การต่อยอดของโครงงาน 

 จากการสรุปผลการด าเนินโครงงานจากผูต้อบแบบสอบถามท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดข้อ้มูล 

เพิ่มเติม เก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่ง และสามารถจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว ท่ีตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  จากแบบสอบถามขา้งตน้ได ้สามารถแสดงตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 

โปรแกรมท่องเท่ียวภาคเหนือ กระตุน้วฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน 
Day 1 กรุงเทพ-เชียงใหม่ (เดินทางโดยเคร่ืองบิน) 
07.30  สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ 
10.00 ถึงสนามบินเชียงใหม่  เช่ารถเพื่อใชใ้นการเดินทาง 
 -เดินทางไปยงัสถานท่ีแรก วนันิมมาน 
11.00  ถึงวนันิมมาน  อีกหน่ึงแลนดม์าร์คของจงัหวดัเชียงใหม่ ออกแบบภายใตแ้นวคิด Crafting 
Creative Community ยา่นท่ีรวมวถีิชีวติร่วมสมยั และร้านคา้สร้างสรรค ์เขา้ไวด้ว้ยกนั 
12.30 เดินทางต่อไปลีไวน์รักษไ์ทยแม่ฮ่องสอน 
18.00 ถึงลีไวน์รักษไ์ทย บา้นดินสไตลจี์นยนูนาน ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงไล่ระดบัขั้นบนเขา ชมบรรยากาศ
ไร่ชา โรงงานไวน์ รวมไปถึงร้านอาหารสไตลจี์นยนูนาน ท่ีไม่ควรพลาด 
 19.00ทานอาหารค ่า 
Day 2  
08.00 ทานอาหารเชา้ท่ีรีสอร์ท 
10.00 นัง่จิบชา ณ Coffee Ban Din 
11.00 ออกจากลีไวน์รักษไ์ทยขบัรถกลบัเชียงใหม่ 
17.00 ถึงเชียงใหม่ เดินเล่นถนนคนเดินท่าแพ แหล่งรวบรวมวฒันธรรมภาคเหนือของไทย ชมวถีิชีวติ 
ชาวเหนือ อาหารการกิน ส้ินคา้ต่าง ๆ ในชุมชน  
19.00 กลบัสนามบินเชียงใหม่ คืนรถเช่า 
20.30  ออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่-กรุงเทพ 



 

 

 บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผล 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 

จงัหวดัชลบุรี เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในต าแหน่งผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผนงาน ท าใหไ้ด ้

เรียนรู้งานในส่วนของราชการของภาคการท่องเท่ียว ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง Program 

for Touring Chonburi’s  contemporary art and culture of European-Thai-Chinese โดยมี วตัถุประสงค ์ 

1) เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี 2)เพื่อกระตุน้การ 

ท่องเท่ียวภายในจงัหวดัชลบุรีใหมี้นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 3)เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหโ้ปรแกรม 

ท่องเท่ียวมีความหลากหลาย  

เพื่อใหท้ราบผลสัมฤทธ์ิของโครงงาน คณะผูจ้ดัท าไดมี้การจดัท าวิดีโอประชาสัมพนัธ์ แหล่ง
ท่องเท่ียว 3 วฒันธรรมร่วมสมยั ไดแ้ก่ ฝร่ัง ไทย และจีน เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหโ้ปรแกรม 
ท่องเท่ียวในจงัหวดั และไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเพจ Facebook ช่ือเพจ สยาม เพื่อท่ีจะกระจายขอ้มูลใหเ้ป็น 
ไวรัลในโลกออนไลน์ และอาจเกิดเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต จากการเผยแพร่วดีิโอ ลง
ในเพจ ท าใหมี้ผุเ้ขา้ชม ทั้งหมด 8,400 คร้ัง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 คร้ัง แสดงความคิดเห็นจ านวน 5 
คน มีผูก้ดถูกใจเพจ เพิ่ม 36 คนและยอดผูติ้ดตามเพจเพิ่มข้ึน 37 คน นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท า ยงัไดใ้ช้
แบบสอบถามในการประเมินความสนใจกบัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีไดเ้ผยแพร่ใน Facebook แบบ 
สอบถามมีทั้งหมด 115 ชุด  เป็นคนไทยจ านวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ จ  านวน 6 ชุด โดยความสนใจ 
ต่อโปรแกรมท่องเท่ียวน้ี มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.17 การแปรผลระดบัความระดบัมากทีสุด 2 ดา้น คือการ 
ผสมผสานแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ฝร่ัง-ไทย-จีน มีความน่าสนใจ และการประชาสัมพนัธ์ผา่น 
เพจ facebook เป็นทางเลือกท่ีจะกระตุน้การท่องเท่ียว และดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีในส่วน ของ
การสร้างความปลอดภยัในดา้นการท่องเท่ียวภายในจงัหวดั ทางจงัหวดัไดมี้มาตรการเนน้ย  ้าใน ส่วน
ของการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างความปลอดภยัในจงัหวดั โดย
กระจายขอ้มูลข่าวสารการเฝ้าระวงัสู่ชุมชน และแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 3 แห่งท่ีอยูใ่นโปรแกรม ไดป้ฏิบติั
ตามมาตรการในดา้นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)   ตาม



 

 

มาตรการ ของรัฐ โดยการปรับผงัโตะ๊และเกา้อ้ีใหห่้างกนัมากข้ึน เนน้ท าความสะอาดจุดสัมผสัทุก ๆ 
คร่ึงชัว่โมง วดัอุณหภูมินกัท่องเท่ียว การสวมหนา้การอนามยั การติดตั้งอุโมงฆ่าเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ี
บริเวณประตูทางเขา้ การปิดชัว่คราวและเม่ือกลบัมาเปิดตามปกติก็จะปฏิบติัตามนโยบายในการ 
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 
 

 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

  5.1.2.1 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) ท าใหไ้ม่ 

สามารถไปส ารวจแหล่งท่องเท่ียวท่ีจ าท าการกระตุน้การท่องเท่ียวไดด้ว้ยตนเอง  

  5.1.2.2 สถานประกอบการไม่สามารถอพัโหลดคลิปวดีิโอลงในเพจของสถาน 

ประกอบการเองได ้เน่ืองจากไม่ใช่เอกสารของทางราชการ 

  

5.1.3 การแก้ไขปัญหาทีพ่บ 

  5.1.3.1 สืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงคลิปวดีิโอ ซ่ึงตอ้งขออนุญาต 

จากเจา้ของคลิป ก่อนจะน าขอ้มูลมาเผยแพร่ 

  5.1.3.2 อพัโหลดวดีิโอลงในเพจท่ีสร้างข้ึนมาเอง แต่มีผูติ้ดตามเพจอยูม่ากพอสมควร 

จึงท าใหส้ามารถเขา้ถึงผูค้นไดม้ากตามท่ีคาดหวงั 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี ในฝ่าย 

ยทุธศาสตร์และแผนงาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

  

 

 



 

 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การไดอ้อกปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีท าใหค้ณะผูจ้ดัท า ไดม้องเห็นการท างาน ของหน่วย 

งานภาครัฐในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของเอกสาร ซ่ึงจะตอ้งมีล าดบัข้ึนตอน ในการรับเอกสารท่ี 

ชดัเจน ถูกตอ้งและแม่นย  า การจดักิจกรรมต่าง ๆ ไดล้งพื้นท่ีปฏิบติังานจริงเช่น การส ารวจกองถ่าย 

ภาพยนตร์ในจงัหวดั การส ารวจแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั และยงัมีโอกาสไดพ้ดูคุย แลกเปล่ียน 

ประสบการณ์กบัพนกังานราชการ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการมองหางาน หรือสมคัรงานไดใ้น 

อนาคตหลงัจากจบการศึกษา 

 

 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีไม่ 

สามารถควบคุมได ้ ท าใหก้ารปฏิบติังาน ล าบากข้ึนทั้งในเร่ืองของการใชชี้วติประจ าวนัระหวา่งการ 

ปฏิบติังาน ตอ้งระมดัระวงัตวั ดูแลตวัเองมากข้ึน และผลกระทบบางอยา่งท าใหก้ารเรียนรู้งานไม่เป็น 

ไปตามท่ีคาดหวงั และยงัท าใหก้ารปฏิบติังานสหกิจศึกษาตอ้งส้ินสุดลงก่อนก าหนด ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ 

งานยงัไม่มากพอตามท่ีควรจะเป็น 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ทางส านกังานควรจะมีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการโทรเขา้มาปรึกษา ในส่วนของการ จด

ทะเบียนมคัคุเทศกห์รือบริษทัทวัร์ ซ่ึงไม่ใช่บทบาทของส านกังานแต่ยงัมีการโทรเขา้มาติดต่ออยู ่จึงควร

ท่ีจะกระจายขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์ใหผู้ร้้องเรียนปัญหา ติดต่อตรงไปท่ีส านกังานทะเบียนธุกิจ น าเท่ียว

และมคัคุเทศกแ์ทน 
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ภาคผนวก 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

  



 

 

ภาพขณะปฏบิัติงานและการนิเทศของอาจารย์ 

ตรวจเยีย่มแหล่งท่องเทีย่วในจังหวดัชลบุรี @Frost Magical Ice Of Siam 

 

 



 

 

ตรวจกองถ่ายภาพยนตร์ @สวนเสือศรีราชา 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตรวจเยีย่มแหล่งท่องเทีย่วในจังหวดั @จักสานพนัสนิคม 

 

 

 

 

 



 

 

มอบหน้ากากอนามัยแก่ศูนย์ช่วยเหลอืนักท่องเที่ยว 

 

 

 



 

 

ลงรับหนังสือและคีย์ข้อมูลลงในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 



 

 

งานประชุมมอบเงินสนับสนุนกฬีาจังหวดั 

 

 

 

 



 

 

ออกเลขหนังสือเวียนทีศ่าลากลางจังหวดัชลบุรี 

 
ไหว้ศาลหน้าส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีาจังหวดัชลบุรี 

 

 

 



 

 

แจกหน้ากากอนามัยแก่นักท่องเทีย่ว @พทัยา 

 

 



 

 

อาจารย์ทีป่รึกษามานิเทศนักศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

  



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง โปรแกรมท่องเทีย่วชลบุรี กระตุ้นวฒันธรรมร่วมสมัย ฝร่ัง-ไทย-จีน 

*หมายเหตุ โปรแกรมน้ีสามารถท่องเท่ียวไดใ้นกรณีท่ีไม่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนท่ี 2 ความสนใจต่อโปรแกรมท่องเท่ียวชลบุรี กระตุน้วฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1.เพศ   

             1.ชาย    2.หญิง 

2.อาย ุ

             1.นอ้ยกวา่ 20 ปี   2.20-37 ปี 

             3.38-52 ปี            4.53-71 ปี 

3.สถานภาพ 

 1.โสด    2.สมรส 

 3.หยา่ร้าง 

4.อาชีพ 

              1.ขา้ราชการ-รัฐวสิาหกิจ 2.พนกังานบริษทั 

              3.ธุรกิจส่วนตวั     4.พอ่บา้น-แม่บา้น 

              5.นกัเรียน-นกัศึกษา   6.อ่ืนๆ ระบุ ______________ 

 



 

 

5.รายไดต่้อเดือน 

 1.ต ่ากวา่ 10,000 บาท  2.10,000-15,000 บาท 

 3.15,000-20,000 บาท  4.มากกวา่ 20,000 บาท 

6.ท่านเดินทางท่องเท่ียวบ่อยแค่ไหน? 

1.1คร้ัง/ เดือน    2.2 คร้ัง/เดือน 

         3.3คร้ัง/เดือน   4.4คร้ัง/เดือน 

7.ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว? 

1.1วนั     2.2 วนั 1 คืน 

3.3 วนั 2 คืน    4.มากกวา่ 3 วนั  

8.จุดหมายปลายทางท่ีท่านช่ืนชอบในการท่องเท่ียวในประเทศไทย? 

         1.ภาคกลาง   2.ภาคใต ้

 3.ภาคเหนือ   4.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 5.ภาคตะวนัออก 

9.ท่านเดินทางท่องเท่ียวกบัใครบ่อยท่ีสุด 

 1.คนเดียว   2.เพื่อน 

 3.ครอบครัว   4.คนรัก 

5.กรุ๊ปทวัร์/บริษทัทวัร์ 

10.กิจกรรมท่ีชอบท าระหวา่งท่องเท่ียว(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.ถ่ายรูป   2.ท ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ 

 3.เรียนรู้วถีิชีวติกบัคนในชุมชน 4.ศึกษาประวติัศาสตร์ 



 

 

 5.กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม 6.กิจกรรมสุขภาพบ าบดั 

 7.อ่ืนๆ..................... 

11.สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรีท่ีท่านไปบ่อยท่ีสุด 

..................................................................................................................................................... 

12.สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรีท่ีท่านอยากไป(ยงัไม่เคยไป) 

...................................................................................................................................................... 

 

ตอนท่ี 2  ความสนใจต่อโปรแกรมท่องเท่ียวชลบุรี กระตุน้วฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน  

*หมายเหตุ เลือกตอบค าถามจากหวัขอ้ต่อไปน้ีตามระดบัความสนใจท่ีท่านมีต่อโปรแกรมท่องเท่ียว 

       5 = น่าสนใจมากท่ีสุด 

       4 = น่าสนใจมาก 

       3 = น่าสนใจปานกลาง 

       2 = น่าสนใจนอ้ย 

       1 = น่าสนใจนอ้ยท่ีสุด 

 

 
องคป์ระกอบของโปรแกรมการท่องเท่ียว 

ระดบัความสนใจ 

5 4 3 2 1 

13. การผสมผสานแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ฝร่ัง-ไทย-จีน มี
ความน่าสนใจ 

     

14. กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ      

15. ระยะเวลาของโปรแกรมมีความเหมาะสมท่ีจะเป็น 1 day trip      



 

 

16. การประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจ facebook เป็นทางเลือกท่ีจะกระตุน้
การท่องเท่ียว 

     

17. ท่านเคยท่องเท่ียวตามรอย เพจต่าง ๆทาง facebook      

18. ความน่าสนสนใจในการเล่าเร่ืองของวดีิโอ      

19. รายระเอียดของวิดีโอมีเน้ือหาน่าสนใจ น่าติดตาม      

20. หากมีโอกาสท่านจะไปเท่ียวตามโปรแกรมน้ี      

21. ภาพรวมของโปรแกรมท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ      

 

ขอ้เสนอแนะ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

  



 

 

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 

2.Age 

1.Lower than 20 years old             2. 20 – 37 years old 

3.38-52 years old                            4.53-71 years old 

3.Status 

 1.Single    2.Marry 

 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 

Interesting Scale 
5 4 3 2 1 

13. 
Interesting of stimulate for Contemporary culture European - 
Thailand - China 

     

14. Interesting for activities in Tourist attraction      
15. Duration of tour itinerary suitable for 1 day trip      

16. 
Public relations in facebook fanpage are optional for stimulate 
tourism 

     



 

 

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

 

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

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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บทคดัย่อ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจ 
ศึกษา ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั 
ชลบุรี ท าใหเ้ลง็เห็นปัญหาต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวใน 
จงัหวดั จึงไดมี้การจดัท าโครงงานโปรแกรมท่องเท่ียว 
ชลบุรี กระตุน้วฒันธรรมร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน  
จดัท า ข้ึนเพื่อกระตุน้การท่องเท่ียว ภายในจงัหวดั
ชลบุรี ท่ีได ้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้
นกัท่องเท่ียวใน จงัหวดัลดลงมากโดยมีวตัถุประสงค์
ในการจดัท าโครงงานน้ีข้ึน 1.เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ดา้นความปลอดภยั ต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี 
2.เพื่อกระตุน้การ ท่องเท่ียวภายในจงัหวดัชลบุรี ใหมี้
นกัท่องเท่ียวเพ่ิม มากข้ึน 3.เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้
โปรแกรม ท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดมี้การ  
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมี 
ความสอดคลอ้งกบัเสน้ทางการท่องเท่ียว วฒันธรรม 
ร่วมสมยั ฝร่ัง-ไทย-จีน ในจงัหวดัชลบุรีและได ้จดัท า
คลิป วดีิโอเผยแพร่ลงในเพจ Facebook ท่ีมีช่ือวา่ 

สยาม โดยมีสถานท่ี ท่องเท่ียวทั้งหมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
อะลาคอมปาณยพ์ทัยา ตลาดน ้ า 4 ภาค พทัยา และ
ชุมชนจีนโบราณบา้นชากแงว้  
 
 
จากการเผยแพร่วดีิโอลงในเพจ ท าใหมี้ผุเ้ขา้ชม 
ทั้งหมด 8,400 คร้ัง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 คร้ัง 
แสดงความคิดเห็นจ านวน 5 คน มีผูก้ดถูก ใจเพจเพ่ิม 
36 คนและยอดผูติ้ดตามเพจเพ่ิมข้ึน 37 คน นอกจากน้ี
คณะผูจ้ดัท ายงัไดใ้ชแ้บบ สอบถาม ในการ ประเมิน
ความสนใจ กบัโปรแกรมท่องเท่ียว ท่ีได ้ เผยแพร่ใน 
Facebook แบบสอบถามมี ทั้งหมด 115 ชุด  เป็นคน
ไทย จ านวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ จ านวน 6 ชุด 
โดยความสนใจต่อโปรแกรมท่องเท่ียวน้ี มีค่า เฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 4.17 การแปรผลระดบัความสนใจ อยูใ่น
ระดบั สนใจมาก 
ค าส าคญั : ท่องเท่ียวชลบุรี, วฒันธรรมร่วม สมยั, 
ฝร่ัง-ไทย-จีน 
ABSTRACT  

The project, “ Program for Touring 

Chonburi’s  Contemporary Art and  Culture of 

European-Thai-Chinese” was created to stimulate 
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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 ความเป็นมาและ

ความส าคญัของปัญหา 

 เน่ืองจากส านกังานการท่องเท่ียวและ กีฬา

จงัหวดัชลบุรีนั้นมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการขอ้มูลการ 

ท่องเท่ียวจงัหวดัชลบุรี รวมถึงสถาน ท่ีพกัต่าง ๆ กบั

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ อีกทั้งยงั 

สนบัสนุนการกีฬาและ นนัทนาการภายในจงัหวดั 

และช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมา จนถึงตน้ปี พ.ศ. 

2563 จ านวนนกัท่องเท่ียวไดล้ดจ านวนลงมากสืบ 

เน่ืองมาจากเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความ เช่ือมัน่ 
ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

 จากการท่ีส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 

จงัหวดัชลบุรีไดเ้ขา้ร่วมประชุมหารือกบั หน่วยงาน 

ต่างๆในจงัหวดัชลบุรีทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนเก่ียว 

กบัสถานการณ์การท่องเท่ียว ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก 

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สถาน 

ประกอบการหลายแห่ง ปิดตวัลงบางแห่งมีการลด 

จ านวนพนกังาน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวลดนอ้ยลง ทาง

จงัหวดัจึงไดมี้ขอ้เสนอแนะ ในการกระตุน้การ 

ท่องเท่ียวในจงัหวดั โดยขอความร่วมมือจากหน่วย 

งาน ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในภาคการท่องเท่ียวในจงัหวดั 

ชลบุรี ในการประชาสมัพนัธ์เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียว 

ภายใตก้ารท่องเท่ียวไทยเท่ียวไทย คนชลบุรีเท่ียว 

ชลบุรี เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัต่างชาติหรือคน 

ภายนอกวา่ เราเท่ียวไดอ้ยา่งปลอดภยัคนต่างชาติก็ 

สามารถเท่ียวไดเ้ช่นกนั ผูด้  าเนินโครงงานจึงได ้

เลง็เห็นวา่ หากไดท้ าโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง 

เสน้ทางวฒันธรรมร่วมสมยัฝร่ัง-ไทย-จีน ในจงัหวดั 

ชลบุรีและน าขอ้มูลจากการเดินทางท่องเท่ียว รวบรวม 

ใหก้บัส านกังาน เพื่อน าไปประชาสมัพนัธ์ แหล่ง 

ท่องเท่ียว จะเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวภายใน 

จงัหวดัและมีนกัท่องเท่ียว หนักลบัมาเท่ียวชลบุรี เพ่ิม

มากข้ึน 

ข้อมูลของสถานทีท่่องเทีย่ว 
1.อะ ลา คอมปาณย ์ (A La Campagne) มีการ 
ออกแบบ และสร้างใหค้ลา้ยกบัชุมชนในฝ่ัง ยโุรป ซ่ึง
สอดคลอ้ง กบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ เก่ียวขอ้งกบั



 

 

วฒันธรรม ฝร่ัง ตวัอาคารและองคป์ระกอบต่าง ๆ นั้น
มีการ ตกแต่งท่ีสวยงาม ตามสไตลย์โุรปคลาสสิก ทั้ง
ยงัมี กิจกรรมต่าง ๆ ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ ากนั ไม่วา่จะ
เป็น สวนผกั ฟาร์มเล้ียงสตัว ์ หรือเวร์ิคช็อปท า
ผลิตภณัฑใ์น ฟาร์ม 
2. ตลาดน ้ า 4 ภาค พทัยา แหล่งท่องเท่ียวท่ีรวบรวบ 
ไวข้องวถีิชีวติความเป็นอยู ่ของชาวไทยตั้งแต่อดีต มา
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมารวมไวใ้หน้กัท่องเท่ียว ได ้ เท่ียว
ชมกนัทั้ง 4 ภาค ซ่ึงแต่ ละภาคก็จะมีเอกลกัษณ์ มี
ความโดดเด่น แตกต่างกนัไป นอกจากจะไดช้ม วถีิ
ชีวติแลว้ นกัท่องเท่ียวยงัจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ OTOP 
โดยฝีมือคนในชุมชน รวมไปถึงอาหาร ต่างๆนานา ท่ี
รวมไวใ้หชิ้มไวท่ี้น่ีท่ีเดียว 
3.ชุมชนจีนบา้นชากแงว้ มีประวติัการอพยพเขา้มา 
อาศยัอยูข่องชาวจีนโบราณ กวา่ 100 ปี ซ่ึงมีความ 
สอดคลอ้งกบัเสน้ทางการท่องเท่ียว ของวฒันธรรมจีน 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจะได ้ ซึมซบักล่ินอาย วถีิชีวติ 
ของชุมชนจีนโบราณ บนถนนสายวฒันธรรมของ 
ชุมชนท่ีสองฟากฝ่ังจะเป็นเรือนไมแ้บบดั้งเดิม ท่ียงั 
คงเหลือไวใ้ห ้เห็นในปัจจุบนั 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยั 
ต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี 
 2.เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวภายในจงัหวดั 
ชลบุรีใหมี้นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

3.เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจใหโ้ปรแกรม 
ท่องเท่ียว มีความหลากหลาย 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยั 
ต่อการท่องเท่ียว 

2.ช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวภายใน จงัหวดั 
ชลบุรีใหมี้นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  
 3.ช่วยยกระดบัโปรแกรมการท่องเท่ียวใน 
จงัหวดัชลบุรีใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

วธีิการด าเนินการ 
1.ปฏิบติังานและศึกษาปัญหาในหน่วยงานท่ี

เกิดข้ึนจริงในระหวา่งปฏิบติังาน แลว้น าประเดน็
ปัญหามาก าหนดหวัขอ้โครง งาน  

2.รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ต่างๆ ใน
จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั วฒันธรรม ไทย 
จีน และฝร่ังเศส พร้อมศึกษา เสน้ทางระหวา่งแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.ก าหนดโปรแกรมท่องเท่ียวแบบ 1 day 
trip โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียว 3 แห่ง 

4.คน้หาขอ้มูล วดีิโอคลิปต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัแหล่งท่องเท่ียว แลว้น าคลิปมาตดัต่อวดีิโอใหมี้ 
ความน่าสนใจ 

5.น าคลิปวดีิโอไปเผยแพร่ ผา่นเพจ 
Facebook เพ่ือกระจายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ถึงได ้

6.เสนอต่อส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดัชลบุรี เพื่อท าการ ประชาสมัพนัธ์ กระตุน้การ 
ท่องเท่ียวในจงัหวดั 
สรุปผลโครงงาน 

 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการ ปฏิบติั

สหกิจศึกษา ณ ส านกังานการท่องเท่ียว และ กีฬา 

จงัหวดัชลบุรี เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในต าแหน่ง 



 

 

ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผนงาน ท าใหไ้ด ้

เรียนรู้งานในส่วนของ ราชการ ของภาคการท่องเท่ียว 

ทั้งน้ีคณะ ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง Program for 

touring Chonburi’s  contemporary art and culture of 

European-Thai-Chainese โดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ดา้นความปลอดภยัต่อการ 

ท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี 2) เพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียว 

ภายใน จงัหวดั ชลบุรีใหมี้นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 3) 

เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจใหโ้ปรแกรมท่องเท่ียวมีความ 

หลากหลาย กระตุน้การท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี ใน

กรณีท่ีไม่มีการแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัส โคโร

นา(COVID-19) ซ่ึง อาจจะช่วยใหเ้กิดประโยชน ์ แก่

สถานประกอบการ ในการกระตุน้การท่องเท่ียว ใน
จงัหวดัได ้

 เพิ่ือใหท้ราบผลสมัฤทธ์ิของโครงงาน คณะ 

ผูจ้ดัท าไดมี้การจดัท าวดีิโอประชาสมัพนัธ์แหล่ง ท่อง 

เท่ียว 3 วฒันธรรมร่วมสมยั ไดแ้ก่ ฝร่ัง ไทย และจีน 

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย ใหโ้ปรแกรมท่องเท่ียว ใน

จงัหวดั และได ้เผยแพร่ผา่นทางเพจ Facebook ช่ือเพจ 

สยาม เพื่อท่ีจะกระจายขอ้มูลใหเ้ป็นไวรัล ในโลก 

ออนไลน์ และอาจเกิดเป็นการกระตุน้ การท่องเท่ียว

ไดใ้นอนาคต หลงัจากอพัโหลดคลิป วดีิโอ 5 วนั จาก

การเผยแพร่วดีิโอลงในเพจ ท าใหมี้ ผุเ้ขา้ชม ทั้งหมด 

8,400 คร้ัง กดถูกใจ 50 คน กดแชร์ 12 คร้ัง แสดง

ความคิดเห็นจ านวน 5 คน มีผูก้ดถูกใจเพจ เพ่ิม 36 คน

และยอด ผูติ้ดตามเพจเพ่ิมข้ึน 37 คน นอกจากน้ี คณะ

ผูจ้ดัท ายงัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ในการ ประเมินความ

สนใจ กบัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีได ้ เผยแพร่ใน 

Facebook แบบสอบถามมี ทั้งหมด 115 ชุด  เป็นคน

ไทยจ านวน 109 ชุด และชาวต่างชาติ จ านวน 6 ชุด 

โดยความสนใจต่อโปรแกรมท่องเท่ียวน้ี มีค่าเฉล่ีย 

รวม อยูท่ี่ 4.17 การแปรผลระดบัความสนใจ อยูใ่น 

ระดบัสนใจมาก ทั้งน้ีในส่วนของการ สร้างความ 

ปลอดภยัในดา้นการท่องเท่ียวภายในจงัหวดั ทาง 

จงัหวดัไดมี้มาตรการเนน้ย  ้า ในส่วนของการป้องกนั

การแพร่ระบาด ของไวรัส โคโรนา(COVID-19) เพื่อ

สร้างความปลอดภยัใน จงัหวดั โดยกระจายขอ้มูล
ข่าวสาร การเฝ้าระวงัสู่ ชุมชน เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 การท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีไดจ้ดัท าน้ี จะ

มีความน่าสนใจ และสามารถเดินทาง           ท่องเท่ียว

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากไม่ไดรั้บ ผลกระทบจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
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