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บทคดัย่อ 

 โครงการ Porto Chino CSR Trip มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้แก่ลูกคา้ท่ี
ติดตามบน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ www.portochino.com และเพื่อให้บริษทัใช้เป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมทางการตลาดในอนาคต ผลการตอบรับโครงการ Porto Chino CSR Trip 
ท าให้มีลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook Fanpage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) ให้ความสนใจโครงการ
น้ี ดว้ยการกดไลค ์จ านวนทั้งหมด 439 ไลค ์กดแชร์ จ านวนทั้งหมด 77 คร้ัง และมีการโพสต ์แสดง
ความคิดเห็นจ านวน 25 ความคิดเห็น  
 สถานท่ีจดั CSR Trip มีจ านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 1.อุทยานการเรียนรู้พนัทา้ยนรสิงห์  
2.โครงการปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืนและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล 3.สะพานแดง ศาลเจา้พ่อ
มจัฉานุ 4.ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 5.ศูนยศึ์กษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชยั หรือ ศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 2 6.ดอนหอยแครง สมุทรสาคร 7.แหล่งชมนก
ชายเลน (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โคกขาม) 8.หมู่บา้นชาวประมงท่าฉลอม 9.ดอนหอยหลอด 
สมุทรสงคราม 10.ศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นบางพลบั จ.สมุทรสงคราม ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การจดัโครงการ Porto Chino CSR Trip นั้นช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ Porto Chino ในเร่ือง
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และท าให้จงัหวดัสมุทรสาครเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
และผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดได ้
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Abstract 

The Porto Chino CSR Trip Program aimed to establish a good relationship for the 
customers who have subscribed to the Facebook Fan page of Porto Chino and 
www.portochino.com, and to serve as the guidelines for the company in the upcoming marketing 
events. The details regarding feedback from the Porto Chino CSR Trip program are as follows; 
439 likes have been given to the program from the Fanpage subscribers with 77 shares, and 25 
comments have been posted. 
 There are ten locations for the CSR Trip, which include; 1.Pantai Norasingh Learning 
Park; 2. Bamboo Embedded-Breakwaters and Coastal Natural Resources Rehabilitation Project; 
3. The Red Bridge, Macchanu Shrine; 4. Klong Klone Mangrove Forest Preservation Center; 5. 
Mahachai Bay Mangrove Forest Nature Learning Center a.k.a. the 2nd Learning Facilitation and 
Mangrove Forest Natural Resources Improvement Center; 6. Don Hoi Kraeng, Samut Sakorn; 7. 
Mangrove Forest Bird Watching Area (Nature Preservation Club of Kok Kham); 8. Ta Chalom 
Fishermen Village; 9. Don Hoi Lord, Samut Songkhram and 10. Ban Bang Plub Conservation 
Tourism Center, Samut Songkhram. The results found that advantages of this program can create 
a good image of the Porto Chino, especially social and environmental responsibilities. 
Furthermore, the entrepreneurs could apply this trip as an efficient way for creating activities to 
promote marketing campaign in the future. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่ 
ดา้นการขนส่ง ท่ีพกั อาหาร และธุรกิจน าเท่ียว ซ่ึงผลผลิตหลกัท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการ
กบัท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม ไดแ้ก่ การผลิตสินคา้ เป็นตน้ รวมเป็นการซ้ือสินคา้และการบริการ การ
ท่องเท่ียว ก่อให้เกิดรายไดห้มุนเวียนในประเทศของเราปีหน่ึง ๆ มีเงินเขา้ประเทศกว่า 8 แสนลา้น
บาท  ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เราไดรั้บจากการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยของเรารวมกนั  และการท่องเท่ียวจดัเป็น
อุตสาหกรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีความส าคญัของประเทศไทย เพราะสามารถท ารายไดใ้ห้กบัประเทศใน
ล าดบัตน้ ๆ มีรายไดร้องลงมาจากรายไดท่ี้เราไดรั้บจากการส่งออกในดา้นอุตสาหกรรม  กิจกรรม
เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์, ท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ,์ วิถีเกษตร 
เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ในพื้นท่ี การท า CSR ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นท่ีดีต่อสังคม เป็น
ภูมิคุม้กนัท่ีดีของบริษทัเม่ือถึงคราววิกฤติเกิดกบับริษทั บริษทัท่ีมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบ
อยา่งต่อเน่ือง มีโอกาสจะไดรั้บการสนบัสนุนจากลูกคา้มากกวา่บริษทัท่ีไม่ท าอะไรเพื่อสังคมเลย 

พอร์โต ้ชิโน่ (Porto Chino) มาจากค าวา่ “PORT OF CHINA” หรือ “ท่าจีน” ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสาย
ส าคญัของ จ.สมุทรสาคร ส่ือถึงความมีเอกลกัษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนเมืองท่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ถือ
เป็นไลฟสไตลล์มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนนพระราม2 ตั้ งอยู่ท  าเลท่ีส าคญัในเชิงการ
ท่องเท่ียว เพราะเป็นเส้นทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ เช่น หวัหิน ชะอ า เพชรบุรี เป็น
ตน้ โครงการ พอร์โต ้ชิโน่ (Porto Chino) ของบริษทั ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ากดั เปิดตวัข้ึนเม่ือปี 2554 
ดว้ยทุนการสร้าง 500 ลา้น พื้นท่ีโครงการ 15 ไร่  โครงการพอร์โต ้ชิโน่ ตั้งอยูท่ี่ถนนพระราม 2 กม.
25 บนพื้นท่ี 15 ไร่ พื้นท่ีอาคารรวม 25,000  ตารางเมตร แบ่งพื้นท่ีทั้งหมดเป็น 6 โซน ในรูปแบบ
อาคาร 2 ชั้น ประกอบดว้ย โซนอาหารและเคร่ืองด่ืม โซนสุขภาพและความงาม โซนบริการและ
ธุรกรรมต่าง ๆ โซนการศึกษา โซนแฟชัน่ และ ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีจะรวมไลฟ์
สไตลใ์นทุก ๆ ดา้นไวท่ี้น่ีท่ีเดียว และเป็นแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของสมุทรสาคร 

ในส่วนของกลุ่มลูกคา้ของพอร์โต ้ชิโน่ (Porto Chino) แบ่งออกเป็นกลุ่มลูกคา้ ดงัน้ี กลุ่ม
ครอบครัว กลุ่มคนท างาน กลุ่มคู่รัก และกลุ่มนกัเดินทาง เป็นตน้ กลุ่มคนท างาน 50 เปอร์เซ็น กลุ่ม
ลูกคา้เหล่าน้ีจะมาใชบ้ริการในเร่ืองของธนาคารและรับประทานอาหาร กลุ่มครอบครัว 20 เปอร์เซ็น 
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ในช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีจะมาใช้บริการซ้ือของใช้ท่ี 
FoodLand และรับประทานอาหาร กลุ่มนกัเดินทาง 20 เปอร์เซ็น กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีจะมาใช้บริการ
เป็นจุดนดัพบ และจุดแวะพกัรับประทานอาหาร กลุ่มคู่รัก 10 เปอร์เซ็น กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีเนน้ไปใน
เร่ืองของสุขภาพ และรับประทานอาหาร 

พอร์โต ้ชิโน่ (Porto Chino) ไดมี้การท าบทความเก่ียวกบัการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆใน
จงัหวดัสมุทรสาครในลกัษณะ CSR Trip ลงใน Facebook Fanpage Porto Chino และเวบ็ไซต ์
www.portochino.com ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูติ้ดตามบนเพจของพอร์โต ้ชิโน่ 
(Porto Chino) จ านวนมากและมีการติดตามบทความการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองจากพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายบน Facebook Fanpage จึงส่งผลให้มีความสนใจท่ีจะหยิบประเด็นการท่องเท่ียวแบบ 
CSR Trip มาจดัท าเป็นแผนการด าเนินการโดยเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ให้เกิดข้ึนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ จึงตอ้งการจะตอบแทนกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและ
กลุ่มลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ไดม้าท ากิจกรรมดีๆ และใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
ทางการตลาดในอนาคตต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
         1.2.1  เพื่อน าเสนอโครงการ Porto Chino CSR Trip ให้กลุ่มลูกคา้ FanPage เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีใหแ้ก่ลูกคา้และเป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรสาคร 

        1.2.2  เพื่อใหบ้ริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมทางการตลาดในอนาคต 
  
1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ดา้นเน้ือหา : ศึกษาความพึงพอใจการจดักิจกรรม CSR Trip เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั

พอร์โต ้ชิโน่ (Porto Chino)  

1.3.2  ดา้นประชากร : ศึกษาเฉพาะผูท่ี้มาร่วมกดไลค&์แชร์ใน Facebook Fanpage Porto Chino และ

เวบ็ไซต ์www.portochino.com ในกิจกรรม Porto Chino CSR Trip  

1.3.3 ด้านเวลาระยะเวลา :  ศึกษาและจัดท าโครงงานตั้ งแต่ วนัท่ี 1 กันยายน 2560 ถึง            

วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

 

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
      1.4.1 เสริมภาพลกัษณ์ของ Porto Chino ในเร่ืองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และท าใหจ้งัหวดัสมุทรสาครเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 
      1.4.2 ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดได ้

http://www.portochino.com/
http://www.portochino.com/


 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “โครงการ Porto Chino CSR Trip” มีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.5 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั CSR 

2.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั CRM 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

  ความหมายของการท่องเทีย่ว  

         ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียวต่างให้ความหมายของการท่องเท่ียวไป 

ตามทศันคติท่ีหลากหลายดงัน้ี  

         การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นค าท่ีมี 

ความหมายกวา้งขวางครอบคลุมถึง การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น การเล่นกีฬา การติดต่อทางธุรกิจ 

ตลอดจนการเยีย่มเยอืนญาติพี่นอ้ง  

              สหพนัธ์องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of 

Official Travel Organization หรือ IUOTO) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียววา่ จะตอ้งเป็นการ 

ท่องเท่ียวท่ีมีเง่ือนไขตามหลกัสากลดงัต่อไปน้ี  คือ (Goeldner & Ritchir, 2006)  

   1) ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูข่องตวัเองไปยงัท่ีอ่ืนแบบชัว่คราว  

   2) ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

   3) ต้องเป็นการเดินทางด้วยวตัถุประสงค์ท่ีต้องการจะไป และไม่ใช่เพื่อการ

ประกอบอาชีพหรือ การหารายไดใ้นการเดินทางไปท่ีนั้นๆ  

        สมชาติ อู่อน้ (2552) ไดใ้ห้ความหมายของ การท่องเท่ียว ไวว้า่ การเดินทางของผูค้น

จากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง ซ่ึงรวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหวา่งประเทศ 
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นอกจากน้ีการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจน

การเยี่ยมญาติพี่นอ้งก็นบั เป็นการท่องเท่ียวโดยในหลกัเกณฑ์ความหมายก าหนดไดโ้ดยเง่ือนไข 3 

ประการดงัน้ี  

1. เดินทางจากท่ีอยูข่องตวัเองไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว  

2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

   3. เดินทางดว้ยมีวตัถุประสงคท่ี์จะเดินทางไป แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือ

การหารายได ้ 

องคก์ารท่องเท่ียวโลก ไดก้ าหนดความหมายของ การท่องเท่ียว ไวใ้นปีพ.ศ. 2506 วา่ คือการ

เดินทางท่ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ีคือการเดินทางจากสถานท่ีอยู่ประจ าไปยงัสถานท่ีหน่ึงดว้ยความ

สมคัรใจ และการเดินทางท่ีมีจุดประสงค์ท่ีจะไปแต่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้ การ

ท่องเท่ียว มีลกัษณะส าคญั  4  ประการดงัน้ี 

    1. การเคล่ือนท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของมนุษยสู่์ท่ีหมายต่างๆ รวมทั้งการหยุด

พกัผอ่นในสถานท่ีนั้น 

   2. องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวมี  2  ส่วนคือ การเดินทางสู่จุดหมายท่ีจะเดินทาง

ไป และการหยดุพกัรวมทั้งประกอบกิจกรรมท่ีสถานท่ีนั้น 

   3. การเดินทางและการหยุดพกัเกิดข้ึนนอกภูมิล าเนา ดงันั้น การท่องเท่ียวจึงเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดกิจกรรม  

  4. การเดินทางสู่จุดหมายนั้น เป็นการเดินทางชัว่คราว โดยมีความตั้งใจวา่จะกลบั

ภายใน 2 - 3 วนั 2 - 3 สัปดาห์ หรือ 2 - 3 เดือน และความตั้งใจท่ีจะเดินทางไปพกัผอ่น  

       การท่องเท่ียวจึงเป็นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล  3  ประการคือ 

   4.1 เป็นการเดินทางชัว่คราว 

   4.2 เป็นการเดินทางโดยความสมคัรใจ  

   4.3 ไม่เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ  

  ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) อธิบายวา่การท่องเท่ียว เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบัการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งเป็นการเดินทางเพื่อ พกัผ่อน 

ประกอบกิจกรรมต่างๆท่ีสนใจ หรือเพื่อประกอบธุรกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน แต่ไม่ไดเ้ป็น

การเดินทางเพื่อไปท างานหรือประกอบอาชีพเป็นหลกั 
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  นิศา ชชักุล (2550) กล่าววา่ การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึง

ไปยงัจุดหน่ึง ซ่ึงนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ จนถึงจุดหมายปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั  3  ประการ 

คือ การเดินทาง การคา้งคืน และการกินอาหารนอกบา้น  

   จากค านิยามต่าง ๆ ดงัท่ีไดร้วบรวมมาในขา้งตน้น้ี สามารถสรุปไดว้า่การท่องเท่ียว คือการ

เดินทางออกจากสภาพแวดล้อมปกติ เช่น บา้น ท่ีท างาน ไปยงัสถานท่ีต่างๆ เป็นการชัว่คราว ทั้ง

ภายในและระหวา่งประเทศดว้ยความสมคัรใจ โดยมีจุดประสงคท่ี์จะไปเพื่อการพกัผอ่น การศึกษา 

ธุรกิจ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนใดแต่ตอ้งไม่เป็นการไดม้าซ่ึงรายไดจ้ากสถานท่ีท่ีไปถึง นั้นๆ 

  

         2.1.1 การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนไม่นาน และยงัมีการใช้ค  า

ภาษาองักฤษอ่ืนๆท่ีให้ความหมายเช่นเดียวกนัท่ีส าคญัไดแ้ก่ Nature Tourism, Biotourism, Green 

Tourism เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (sustainable tourism) ซ่ึงจากการประชุม 

Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดา ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนวา่ "การพฒันาท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน โดยมีการปกป้องและ

สงวน รักษาโอกาสต่างๆ การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ และความงามทางสุนทรียภาพในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมและระบบนิเวศด้วย "โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใต้

ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ และตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียวอีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งช้ีน าภายใต้

ความปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถานบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

และส่ิงแวดลอ้ม แห่งประเทศไทย, 2539) ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไดมี้

บุคคลหรือองคก์รต่างๆใหค้วามหมายและค าจ ากดัความไวม้ากมาย  

  Ceballos Lascurain (1991) อาจจะเป็นคนแรกท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษว์า่ "เป็นการท่องเท่ียว เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดย

ไม่ใหเ้กิดการรบกวนหรือท าความเสียหายของธรรมชาติ แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่ืนชม เพื่อศึกษา

เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ี

ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น" 
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  Elizabeth Boo (1991) ใหค้  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์า่ "การท่องเท่ียวแบบอิง

ธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ การอนุรักษ ์อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนส าหรับการปกป้องดูแลรักษา

พื้นท่ีมีการสร้างงานใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม" 

  The Ecotourism Society (1991) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์า่ "การ

เดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนรู้ถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์

ดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศและใน

ขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลใหก้ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนทอ้งถ่ิน" 

  Western (1993) ไดป้รับปรุง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง The Ecotourism Society ใหส้ั้น

และกระทดัรัดแต่มีความหมายสมบูรณ์มากข้ึนคือ "การเดินทางท่องเท่ียวท่ีรับผดิชอบต่อแหล่ง

ธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและท าใหชี้วติความเป็นอยูข่องประชาชนทอ้งถ่ินดีข้ึน" 

  The Commonwealt Department of Tourism (1994) ไดใ้หค้  าจ  ากดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

คือ การท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระการเรียนรู้ดา้นการศึกษา การเขา้ใจธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการเพื่อรักษาระบบนิเวศใหย้ ัง่ยนื ค  าวา่ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มยงัครอบคลุม

ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินดว้ยส่วนค าวา่การรักษาระบบนิเวศใหย้ ัง่ยนืนั้น หมายถึง การ

ปันผลประโยชน์ต่างๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ินและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหดี้ข้ึน 

  เสรี เวชบุษกร (2538) ใหค้  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์า่ "การท่องเท่ียวท่ีมีความ

รับผดิชอบต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติและต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงหมายความวา่ 

วฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ินตลอดจน โบราณสถาน และโบราณวตัถุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินดว้ย" 

จากการให้ความหมาย การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่งว ัฒนธรรมโดยไม่ ก่อให้ เ กิด  การรบกวนหรือท าความเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แต่มีวตัถุประสงค์อย่างมุ่งมัน่เพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และ

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์าตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏใน

แหล่งธรรมชาตินั้นอีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด 

 ความหมายของการตลาดท่องเท่ียว (Marketing of Tourism) ไดใ้ช้หลกัการเดียวกนักบั 

ความหมายของการตลาดทัว่ไป ซ่ึงมีนกัวชิาการดา้นการท่องเท่ียวไดใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี  

วินิจ วีรยางกูร (2532, หนา้ 83) ไดใ้ห้ความหมาย การตลาดท่องเท่ียววา่ หมายถึง ปรัชญา

ทางการจดัการท่ีมุ่งเนน้น าไปสู่ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวโดยอาศยัการวิจยัทางดา้นการตลาด 

การพยากรณ์ การคดัเลือกทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีก าลงัอยูใ่นความตอ้งการ เพื่อให้ธุรกิจนั้นไดรั้บ 

ประโยชน์สูงสุดในการเสนอบริการแก่นกัท่องเท่ียวตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2543, หนา้ 22) ไดใ้ห้ความหมายการตลาดท่องเท่ียววา่หมายถึง เป็น

การด าเนินกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ให้ทราบว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายตอ้งการสินคา้ และบริการ

ทางการท่องเท่ียวอะไรและเม่ือไร แลว้จะใชส่้วนผสมทางการตลาดท่องเท่ียวในการตอบสนอความ

ตอ้งการของนักท่องเท่ียวกลุ่มนั้น ให้ได้รับความพึงพอใจ และบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ท่ี

ส าคญัมีอยู ่3 ประการ คือ เพื่อสร้างลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้และตอ้งสร้างรายได้ หรือผลก าไรให้กบั

องคก์รหรือธุรกิจท่องเท่ียว 

ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ ( 2529, หน้า4-5) ได้ให้ความหมายการตลาดท่องเท่ียวว่า 

หมายถึง  เป็นการศึกษาองคป์ระกอบ (การผลิตและการบริโภคสินคา้และบริการ) ทางการท่องเท่ียว 

เพื่อใช้ก าหนดลู่ทางในการพฒันาสินค้าทางการท่องเท่ียวและส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวโดยมี

องคป์ระกอบส าคญัคือ อุปสงคท์างการท่องเท่ียว (Tourism Demand) และ อุปทานทางการท่องเท่ียว 

(Tourism Supply)  

Middleton V. (1990, p 11) ไดใ้ห้ความหมายการตลาดท่องเท่ียววา่หมายถึง เป็นการศึกษา

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และการจดัองคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่วนประสมการตลาด เพื่อให้

เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงให้เหมาะสมสอดคลอ้งกนั การด าเนินการทางดา้นการตลาดในธุรกิจ

น าเท่ียวเป็นส่ิงส าคญัมาก เช่น เดียวกบัการด าเนินการตลาด ในหลาย ๆ ธุรกิจ เน่ืองจากนักการ

ตลาดของธุรกิจน าเท่ียวจะตอ้งสามารถ วิเคราะห์เจาะลึกถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีมีความ

ตอ้งการท่ีละเอียดอ่อน มีความอ่อนไหว และไม่มัน่ใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นการท่องเท่ียว 

ไดโ้ดยง่าย นกัการตลาดจึงตอ้งมีจิตวทิยาสามารถศึกษาและเขา้ใจถึงความสนใจของนกัท่องเท่ียวใน

แต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะความนิยม ชมชอบของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและน ามาปรับให้ทนัตามสมยั 

ตอ้งนึกเสมอวา่ผลิตภณัฑ ์ทางการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือหยบิยกไปให้ลูกคา้ดูใน

ทนัทีทนัใดการท่ีลูกคา้จะไวว้างใจในผลิตภณัฑ์จะตอ้งใชเ้วลาและตอ้งเกิดการซ้ือในคร้ังแรกก่อน 
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จึงจะตอบไดว้า่สินคา้ บริการน าเท่ียวดีหรือไม่ดีอยา่งไรดงันั้นการสร้างความประทบัใจในคร้ังแรก

ส าหรับลูกคา้จึงเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงบริษทัตอ้งรู้จกัตวัเองและตอ้งรู้ใจลูกคา้ จึงจะสามารถครองส่วน

แบ่งตลาดได ้

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์มาจากคา ว่า “ประชา” กบั “สัมพนัธ์” ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

“Public Relations” หรือท่ีเรียกกนั ทัว่ไปวา่ “PR” และขยายความของค าวา่ ประชาสัมพนัธ์ให้เห็น 

เป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน ดงันั้น จึงหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวาแผนและเป็นการกระท าท่ีต่อเน่ือง ใน

อนั ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการกระท าส่ิงท่ีดีมีคุณค่า 

ใหก้บัสังคม เพื่อใหป้ระชาชนเหล่าน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมและบริการหรือสินคา้ของ 

หน่วยงานและเพื่อท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุน ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนเหล่าน้ีในระยะยาว (พร

ทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2551: 4)  

นิยามการประชาสัมพนัธ์นั้นมีมากมายหลายรูปแบบ นักวิชาการหลายคนได้เขียนเอาไว้

และมีขอ้ท่ีแตกต่างกนั เช่น การประชาสัมพนัธ์เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงานกบั บุคลากร 

ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีต่อกนัและหวงัผลให้เกิดความร่วมมือและการ

สนบัสนุนการด าเนินงานจากบุคลากรภายในและภายนอกองคก์ร (วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่ม ความดี, 

2543:4; ปินิดา พุ่มแยม้ , 2544: 11; ไกรทวี ประดิษฐ์จา, 2552:25; โชคชยั กลัป์ยากา้นตง, 2552:21) 

นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการคนอ่ืนท่ีให้ขยายความเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพิ่มไปในทิศทางของ

กระบวนการจดัการท่ีมีลกัษณะของการวางแผนล่วงหนา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือท่ีดี

และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั (กรรณิการ์ อศัวดรเดชา, 2544: 2) และมีแผนการด าเนินงานอยา่ง

เป็นระบบมุ่งเน้นการด า เนินงานในระบบของการส่ือสารแบบสองทางซ่ึงจะเป็น ประโยชน์

โดยรวมต่อความส าเร็จของสถาบนัและงานอยา่งราบร่ืน (กญัชลีสุขศรีสง่า, 2552: 25) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึง

พอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก

ยิ่งข้ึนท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีไดย้ิ่งข้ึนในตลาดปัจจุบนัถือว่า
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ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่และมีความส าคญัท่ีสุดของนกัธุรกิจ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้ง

ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียดถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจการซ้ือ 

ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผูบ้ริโภค

เหล่านั้นตอ้งการอะไรมีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ี

ผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้ งกระบวนการตดัสินใจซ้ือข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด มีตวัอยา่งดงัน้ี 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรม

การตัดสินใจ การซ้ือ การใช้และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมี

ความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ี

แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงท่ีน่าสนใจ 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ 

บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต วนัต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใน

การคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่างๆ ของ

ผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) 

ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 

กับบุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือก การซ้ือ การใช้ และการจดัการภายหลังการบริโภค

ผลิตภณัฑ/์บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึงๆ 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูล การซ้ือ การใช้การประเมินผลใน

สินคา้หรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี สามารถแยก ไดด้งัน้ี 

1. มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ดว้ยการเดินทางไปจบัจ่ายหาซ้ือและใช้สินคา้หรือบริการ
ตามความตอ้งการของบุคคล 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ การพิสูจน์ความตอ้งการ การ
ตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจบัจ่าย และการพดูคุยเพื่อคน้หาค ายนืยนั 

3. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งประกอบด้วย ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ีเป็นครอบครัวแม่บา้นหรือซ้ือไปเป็น
ของขวญัใหบุ้คคลอ่ืน 

กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553 : 90) ได้อธิบายถึง พฤติกรรม

ผูบ้ริโภควา่ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได ้(Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น การส่ือสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจยัด้านความคิด
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคดว้ยและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดรั้บผลกระทบมาจากปัจจยัภายในและ
ภายนอก จึงท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยุดน่ิงอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งความคิดความรู้สึกและการ
กระท ากบัส่ิงแวดล้อมภายนอกดงันั้น ความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษาทั้งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้/บริการ อะไร อยา่งไร 

3. พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความว่า ผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่าบางอยา่งกบับางคนในกรณีน้ีคือ การแลกเปล่ียนระหวา่งผูซ้ื้อ
กบัผูข้าย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

 
2.5 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบั CSR 

พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ (สถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัถ์) ได้ให้ความหมาย ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ว่าคือ การ

ด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลแ้ละ
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ไกลดว้ยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอนัท่ีจะท าให้อยู่

ร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุขนอกจากนั้นยงัไดข้ยายความต่อไปอีกวา่เป็นกิจกรรมท่ีรวมทั้ง

การคิดการพูดและการกระท า ซ่ึงครอบคลุมตั้ งแต่การวางแผนการตัดสินใจการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์การบริหารจดัการและการด าเนินงานขององคก์รท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของสังคม โดย

ท่ีสังคมใกลซ่ึ้งหมายถึง ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัวพนกังานชุมชนท่ีองคก์รตอ้งอยูซ่ึ่งรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม

หรือระบบนิเวศน์และสังคมไกลซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองค์กร ไดแ้ก่ คู่แข่งขนั ทางธุรกิจ 

ประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ ในนิยามขา้งตน้ยงัไดอ้ธิบายถึงเก่ียวขอ้งกบัผูค้นในมิติต่างๆ ประกอบดว้ย

ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ประชาสังคม และคู่แข่งขนัธุรกิจ  

เสนาะ ติเยาว(์2551, หน้า 36) ไดใ้ห้ความหมาย ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม 

(CSR) ว่า ภารกิจของบริษทัท่ีมีอยู่ต่อสังคมหรือกล่าวให้ชัดเจนลงไปก็คือภาระท่ีบริษทัจะตอ้ง

ด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูหุ้้น หรือเจา้ของบริษทัและต่อชุมชนภายนอกนั้นด้วยความ

รับผิดชอบของบริษทัจึงเป็นภาระท่ีบริษทัมีต่อผูท่ี้มีส่วนร่วมในบริษทันัน่เอง ผูมี้ส่วนร่วมภายในก็

คือพนกังานและผูถื้อหุ้นของบริษทั ผูมี้ส่วนร่วมภายนอกก็คือลูกคา้สหภาพแรงงาน ลูกหน้ีเจา้หน้ี

สถาบัน การเงิน บริษัทคู่ค้า พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์รัฐบาล หน่วยงานราชการ

สถาบนัการศึกษา สถาบนักฎหมาย ศาล รัฐบาลต่างประเทศ บริษทัท่ีเป็นพนัธมิตรคู่สัญญาและ

ชุมชน 

ศิริชยั สาครรัตนกุล(2553) ไดใ้หค้วามหมาย ความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR) 

วา่เป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติั 9 อยา่งมี

จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน

ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวง

กวา้ง 

2.6 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบั CRM 

CRM ยอ่มาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกวา่ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์
ก็คือการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยการใช้เทคโนโลยีและการ ใช้บุคลากรอย่างมีหลกัการ 
CRM ไดถู้กน ามาใชม้ากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองมาจากจ านวนคู่แข่งของ ธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มข้ึนสูง
มาก การแข่งขนัรุนแรงข้ึนในขณะท่ีจ านวนลูกคา้ยงัคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงตอ้งพยายามสรรหาวิธีท่ีจะ
สร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้อนัจะน าไปสู่ความจงรักภกัดีในท่ีสุด 
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              ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ (2546, น. 12-13)  คือ กิจกรรมการตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้ อาจจะเป็น
ลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้คนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่ายแต่ละรายก็จะเป็นอยา่งต่อเน่ืองมุ่งให้
ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกประทบัใจบริษทัและสินคา้หรือการบริการของ
บริษทั ทั้ งน้ีจะมุ่งเน้นกิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ใหไ้ดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นระยะเวลายาวนาน 

สินธ์ฟ้า  แสงจนัทร์ (2547, น.  47-49) คือ กลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ปฏิบติัต่อลูกคา้หรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการปฏิบติัเป็นลกัษณะตวัต่อตวัหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม อนัก่อให้เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้และ
บริการ ซ่ึงเป็นการสร้างความ สัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืและเพื่อผลก าไรในระยะยาวขององคก์ร 

    วิรพงศ ์ จนัทร์สนาม (2551, น.  45) คือ การบูรณาการเคร่ืองมือทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
และกระบวนการการให้บริการลูกคา้ในการขาย การตลาดทางตรง การจดัการทางการบญัชีและ
กระบวนการสั่งซ้ือ และการสนบัสนุนการให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ลูกคา้เกิด
ความเขา้ใจและรับรู้ท่ีดี อีกทั้งยงัตอ้งสามารถท าการวิเคราะห์ถึงคุณค่าความส าคญัของลูกคา้แต่ละ
บุคคล สร้างความจงรักภกัดีและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อองคก์รตลอดไป 

  โกศล พรประสิทธ์ิเวช (2552, น.  1-3) การศึกษา “ความตอ้งการ” และ “พฤติกรรม” ของ
ลูกคา้เป็นกระบวนการตอบสนองให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจมีความสัมพนัธ์ท่ีดียิ่งข้ึน น าไปสู่
รายไดผ้ลงานท่ีมากข้ึนในอนาคต น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก CRM มาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ก าหนด
นโยบายการขาย การให้บริการท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้แต่ละกลุ่ม สินคา้หรืองานแต่ละชนิด ในการ
ปรับปรุง เพิ่ม/ลด การท างานให้เหลือเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อลดค่าใชจ่้ายลง น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบมาใช้
ในการตรวจสอบและควบคุมภายในไดง่้ายและสะดวกข้ึน 

 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
 การศึกษาเร่ือง “โครงการ Porto Chino CSR Trip” มีรายละเอียดการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 
3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
      โครงการ พอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) 

    ทีต่ั้ง  : เลขท่ี 99/120 หมู่ 4 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

     Call Center : 1793#4 

 

รูปที ่3.1.1 ตราสัญลกัษณ์ โครงการ พอร์โต้ ชิโน่(Porto Chino) 

 

รูปที ่3.1.2 แผนที ่โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ 



14 
 

 

3.2  ลกัษณะการประกอบการ และให้บริการหลกัขององค์กร 

 3.2.1  จดักิจกรรม Event ใหก้บักลุ่มลูกคา้ 
 3.2.2   บริการส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บักลุ่มลูกคา้ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) 
 3.2.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 
 
3.3   ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 นาย บุญศกัด์ิ  บวับาน  รหสั  5604400271 
 ต าแหน่ง:  Marketing โครงการ Porto chino 
 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย: 
        *  โทรประสานงานกบับริษทัต่างๆ 
        *  จดักิจกรรมกระตุน้ยอดขายใหศู้นยก์ารคา้ภายในโครงการพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) 
        *  การสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
        *  ติดต่อประสานงานภายใน - ภายนอก 
        *  พิมพเ์อกสารต่างๆ 
        *  ถ่ายเอกสารต่างๆ 
        *  สรุปการประชุมต่างๆ 
 
3.4   ช่ือ และ ต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
      นางสาวจอมจุฑา เอ่ียมอากาศ    ต าแหน่ง  Marketing Officer ( Event ) 

3.5   ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
  ระยะเวลา  เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ถึง 8 ธนัวาคม 2560 
 
3.6  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.6.1 เกบ็รวบรวมข้อมูล 
  3.6.1.1  ศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจังหวดัสมุทรสาครพร้อมเก็บข้อมูลด้าน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  3.6.1.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยศึกษาทบทวนเน้ือหากิจกรรม One Day Trip ในอดีต
บน Facebook FanPage และเวบ็ไซต ์www.portochino.com  
  
 

http://www.portochino.com/
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3.6.2  ก าหนดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวกับ โครงการ Porto Chino CSR Trip เพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่วใน จ.สมุทรสาคร 
  กิจกรรมทางการท่องเท่ียวกบั โครงการ Porto Chino CSR Trip จดัมาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเนน้ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ จ.สมุทรสาคร และสร้างรายได้ให้กบั
คนในชุมชน ทั้งน้ีในการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผูติ้ดตามบน Facebook Fanpage และบน
เวบ็ไซต ์ท่ีสนใจในการท า CSR Trip ไดน้ าบทความ(Content)ไปใชป้ระโยชน์ให้เป็นกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนจริง 
 3.6.3 ประเมินผลการจัดกจิกรรม  
  ประเมินผลการจดักิจกรรม โดยการดูจ านวน ยอดไลค์ยอดแชร์ กบักลุ่มเป้าหมายท่ี
ติดตามบทความ(Content) CSR Trip  
 3.6.4 สรุปผลข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลพร้อมใหข้อ้เสนอแนะ 
 3.6.5 น าเสนอโครงการ 
 น าเสนอโครงการใหก้บัคณะกรรมการสอบเล่มโครงการ เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะจากกรรมการ 
น าไปใชป้รับแกไ้ข เพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
 3.6.6 จัดท าเล่มโครงการ 
 จัดท า เล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ และน าให้
มหาวทิยาลยัและสถานประกอบ เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 
3.7  ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค60 ก.ย60 ต.ค 60 พ.ย60 ธ.ค 60 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูล      
2. ก าหนดกิจกรรมโครงการ Porto 
Chino CSR Trip 

     

3. ประเมินผลการจดักิจกรรม      
4. สรุปผลขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะ      
5. น าเสนอโครงการ      
6. จดัท าเล่มโครงการ      

ตารางท่ี 3.1  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
- เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 

 
ซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรม Microsoft Word 2010 
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
 การศึกษาเร่ือง “โครงการ Porto Chino CSR Trip” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ให้กลุ่มลูกคา้บน 
Facebook Fanpage ท่ีสนใจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยจดัสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 10 
สถานท่ีของ จ.สมุทรสาคร มีผลการปฏิบติังานตามโครงงานดงัน้ี 
 
ศึกษาเร่ืองราวทีเ่คยโพสต์สถานทีท่่องเที่ยวบนเวบ็ไซต์ Porto Chino 
 

 
 

รูปจากเวบ็ไซต ์Porto Chino ท่ีแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวของ จ.สมุทรสาคร 
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รูปจากเวบ็ไซต ์Porto Chino ท่ีแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

 
 จึงไดท้  าโครงการ Porto Chino CSR น้ีข้ึนให้กบักลุ่มลูกคา้ทาง Facebook FanPage และใน
เวบ็ไซต ์Porto Chino ใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจเขา้ร่วมท ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มและยงัสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในพื้นท่ีของ จ. สมุทรสาคร โดยมี 10 สถานท่ีท่ี
สามารถท ากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงัต่อไปน้ี 
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จัดเตรียมเส้นทางท่องเทีย่ว 
1.ก าหนดเส้นทางท่ีจะจดัน าเท่ียว 
2.ส ารวจเส้นทางและศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระยะทางตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ ถึงปลายทาง ระยะเวลา
ในการเดินทาง ความยากง่ายของการเดินทาง และสภาพของเส้นทาง จุดท่องเท่ียว จุดหยดุพกั จุดพกั
รับประทานอาหาร จุดพกัแรม ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ณ จุดหยุดแวะ เช่น ห้องน ้ า ร้านขาย
ของท่ีระลึก และส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ขอ้มูลทางการวิชาการของแหล่งท่องเท่ียวในเส้นทางเพื่อ
น ามาบรรยายในการน าชม พาหนะท่ีควรใชใ้นการเดินทาง 
3.ก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวส าหรับรายการ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาส ารวจ เช่น แวะ
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าทอ้งถ่ิน ชมวิถีชาวบา้น ชมปลาโลมาและนกหลากหลายสายพนัธ์ตาม
ช่วงฤดูกาล เป็นตน้ 
4.อุปกรณ์ส าคญัในการเตรียมเส้นทางน าเท่ียว เช่น แผนท่ีชนิดต่าง ๆ ทั้งแผนท่ีภูมิศาสตร์ แผนท่ี
จงัหวดั แผนท่ีเมือง แผนท่ีทางหลวง เป็นตน้ 
เตรียมการน าเทีย่ว 
1. ระยะเวลาการท่องเท่ียวตามเส้นทางและระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละสถานท่ี 
2. ศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ชมแหล่งธรรมชาติ ซ้ือสินคา้ ชมวิถีชีวิตชาวบา้น พกัผอ่นตาม
อธัยาศยั เป็นตน้ 
3. สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีพกัแรม ตลอดจนสถานบริการต่าง ๆ  
4. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางและการท่องเท่ียว 
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1. อุทยานการเรียนรู้พนัทา้ยนรสิงห์ 

 

อุทยานการเรียนรู้พนัทา้ยนรสิงห์ตั้งอยู่ในโรงเรียนพนัทา้ยนรสิงห์ ต าบลโคกขาม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาครจดัสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนยก์ารศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตผูค้น และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของจงัหวดัสมุทรสาคร อาคาร
แห่งน้ีตั้ งอยู่บนพื้นท่ีมากถึง 7 ไร่ ภายในประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ีจะมีการจัดแสดง
นิทรรศการเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท้องถ่ินและการตั้ งถ่ินฐานของจังหวดัสมุทรสาคร สภาพ
ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาชาวบา้น ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ บุคคลส าคญัของจงัหวดั โครงกระดูก
สัตวท่ี์หาชมไดย้าก เช่น โครงกระดูกโลมาหวับาตร ตลอดจนถึงมรดกธรรมชาติป่าชายเลน เป็นตน้ 
ส่วนบริเวณดา้นนอกอาคารมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ตรงน้ีจดัเป็นเสมือนห้องเรียน
ศึกษาธรรมชาติกลางแจง้มีการให้ความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน สัตวแ์ละส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในป่าชายเลน 
เช่น ตน้โกงกาง ตน้แสม ปูกา้มดาบ ปลาตีน หอยพิม หอยแครง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีสถานีโครง
กระดูกปลาวาฬพนัธ์ุบลูด้า ปลาวาฬในอ่าวไทย ท่ีปัจจุบนัพบเห็นได้ยากมาก ทั้งน้ีโครงกระดูก
ปลาวาฬตวัน้ีถูกขุดคน้พบในบริเวณบ่อกุง้เก่าของนายประสิทธ์ิ เจริญชนม ์บริเวณหมู่ 8 ต าบลโคก
ขาม ห่างจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร การคน้พบน้ีน่าจะเป็นหลกัฐานทางธรณีวิทยาไดว้า่
พื้นท่ีแถบน้ีเคยเป็นทะเลลึกมาก่อน ทางศูนยจึ์งไดข้อน ามาเก็บไวศึ้กษาเรียนรู้ท่ีอุทยาน นอกจากน้ี
จะไดรั้บความรู้ในเร่ืองต่างๆอย่างเต็มเป่ียมแลว้ ทางอุทยานแห่งน้ียงัมีการจดักิจกรรมปลูกป่าชาย
เลนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ไม้ไผ่ตงปักชายฝ่ังเพื่อใช้ชะลอคล่ืนสร้าง
แผน่ดิน  

กิจกรรมท่ีหา้มพลาด : เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน / ชมโครงกระดูกปลาวาฬบรูดา้ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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2. โครงการปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืนและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล                           

   
 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแสดงภูมิปัญญาของชาวสมุทรสาคร ท่ีมีการน าไมไ้ผม่าแกปั้ญหาน ้ ากดั
เซาะชายฝ่ังรับแรงกระแทกของคล่ืน พื้นท่ีน้ีเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝ่ังทะเลบริเวณดา้นหนา้มีการปักไมไ้ผแ่บ่งเป็นแปลงไวป้ลูกป่าชายเลน ไมไ้ผช่ะลอคล่ืนเป็น
โครงการท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบา้น และเป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและฟ้ืนฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้
การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินจากการสังเกตุบริเวณกล ่ า
เพาะเล้ียงหอยแมลงภู่ท่ีเกิดการรวมตวักันของตะกอนดินเลน มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
ทดลองเป็นการปักแนวไมไ้ผ่ชะลอคล่ืน เพื่อแกไ้ขปัญหาการพงัทลายของชายฝ่ังและเพิ่มพื้นท่ีป่า
ชายเลนให้เพิ่มมากข้ึน และไดจ้ดัตั้งกลุ่มอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมหาชยั
ฝ่ังทะเลตะวนัออก เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจนถึงปัจจุบนัน้ี 

กิจกรรมท่ีหา้มพลาด : เดินชมเส้นทางปักไมไ้ผ ่เหมาะแก่การถ่ายรูปยามเยน็ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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3. สะพานแดง ศาลเจา้พอ่มจัฉานุ 

 
 

สะพานไมอ้นัมีเอกลกัษณ์ สร้างข้ึนเพื่อเป็นอีกท่ีหน่ึงในการเรียนรู้ป่าชายเลนตวัสะพาน

ทอดยาวล้อมรอบด้วยชายฝ่ังกวา้งใหญ่ด้านขา้งจะเห็นไมไ้ผ่ท่ีเอาไวช้ะลอคล่ืน บางจุดจะมีการ

ปรับปรุงเพราะไมผุ้พงัตามกาลเวลา จุดชมวิวปลาโลมาหรือสะพานแดง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 8 ต าบลพนั

ทา้ยนรสิงห์ เป็นจุดชมวิวบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลและชมพระอาทิตยต์ก ชมป่าชายเลนและไมไ้ผ่

ชะลอคล่ืน พิเศษโดยเฉพาะช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม จะพดัลมหนาวเขา้สู่อ่าวไทย สายลม 

และน ้ าเค็ม ได้พดัพาเอาฝูงปลาโลมาเขา้มาเป็นจ านวนมาก เป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจเป็นอย่างยิ่ง 

ส าหรับผูท่ี้ไดพ้บเห็น สะพานแดงมีอายุประมาณ 6 ปี สร้างโดยส านกังานโยธาธิการและผงัเมือง

จงัหวดัสมุทรสาคร เหตุผลท่ีทาสีสะพานเป็นสีแดง เพราะแต่เดิมหมู่บา้นท่ีเป็นท่ีตั้งของสะพานแดง 

มีช่ือว่า “หมู่บา้นแดง” สะพานแดงสร้างด้วยไมแ้ผ่นทั้งหมดรองรับฐานด้วยเสาปูน มีความยาว

ทั้งส้ิน 700 เมตร 

กิจกรรมท่ีหา้มพลาด : มาดูปลาโลมาในช่วงหนา้หนาว 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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4. ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 

 
 

การเท่ียวป่าชายเลนเป็นการเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มดว้ยบรรยากาศธรรมชาติ ท่ีป่าชาย
เลนคลองโคลน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นกัท่องเท่ียวจะไดช้มป่าชายเลน ให้อาหารลิงแสม 
ชมวิถีชีวิตการท าประมงพื้นบา้น การเล้ียงหอยแครง หอยแมงภู่ และหอยนางรม ป่าชายเลน
คลองโคนในอดีตนั้น มีพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ มีสัตวน์ ้ าอาศยัอยู่นานาชนิด มีระบบ
นิเวศท่ีดี มีกุง้หอยปูปลาชุกชุม ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูส่องฝ่ังคลองสามารถท ามาหากนัอยา่งไม่อด
อยาก ป่าชายเลนคลองโคนแต่ก่อนนั้น มีเน้ือท่ีมากกวา่ 70,000 ไร่ แต่เน่ืองจากการแปรสภาพ
ของน ้ าทะเล การลกัลอบตดัไมร้วมถึงการถางป่าเพื่อท าเป็นนากุง้ปัจจยัเหล่าน้ีเองท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของป่า นั่นก็คือจ านวนป่าลดน้อยลง จนกระทัง่ชาวบา้นเล็งเห็นปัญหาได้
ร่วมกนัหาทาง จึงเร่ิมฟ้ืนฟูป่าชายเลน ตั้งแต่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2524 เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ ก่อนจะปลูกป่าชายเลนต่อเน่ืองเร่ือยมา ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรม
ราชกุมารี เคยเสด็จมาเป็นขวญัก าลงัใจถึง 5 คร้ัง มีตน้ไมท่ี้ทรงปลูกอยูถึ่ง 5 แปลง โดยจากการ
คาดคะเนของผูมี้ประสบการณ์ คาดวา่ขณะน้ีคลองโคนน่าจะไดผ้นืป่าชายเลนคืนมากกวา่ 5,000 
ไร่ เม่ือป่าชายเลนกลบัมา ชุมชนมีความพร้อม ชาวบา้นส่วนหน่ึงจงัรวมตวักนัจดัตั้งโครงการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมข้ึนในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นรายไดเ้สริมให้กบั
ชุมชนและช่วยในเร่ืองการอนุรักษป่์าชายเลนดว้ยความร่วมมือของนกัท่องเท่ียวโดยมีการแบ่ง
การท างานในชุมชนเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพาะตน้กลา้ กลุ่มเรือ กลุ่มท ากะเตงกลางทะเล 
กลุ่มท าอาหาร กลุ่มท าโฮมสเตย ์
กิจกรรมท่ีหา้มพลาด : ล่องเรือชมธรรมชาติ/ใหอ้าหารลิงแสม / ร่วมถีบกระดานเก็บหอยแครง 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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5.  ศูนยศึ์กษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชยั หรือ ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้และพฒันา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 2  

 
ศูนยว์ิจยัป่าชายเลนสมุทรสาคร เป็นศูนยท่ี์ดูแลผืนป่าชายเลนของสมุทรสาครซ่ึงเป็นป่าสงวน

แห่งชาติซ่ึงเรียกกนัว่า ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย โดยมีอยู่สองฝ่ังคือฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก 
คัน่กลางดว้ยแม่น ้ าท่าจีน ป่าชายเลนอ่าวมหาชยัเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นบริเวณน ้ ากร่อยของปากแม่น ้ าท่า
จีน โดยมีอิทธิพลของกระแสน ้ าทะเลท่ีน าเอาโคนเลนมาทบัถมท าให้เกิดหาดเลนยาวตลอดแนว
ชายฝ่ัง จึงเกิดสภาพเป็นป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ  ศูนยว์ิจยั
ป่าชายเลนสมุทรสาครจดัตั้งข้ึนเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนของสมุทรสาครท่ีเคยมีถึงแสนไร่ จนเหลือ
น้อยเต็มที ด้วยความร่วมมือของราชการชาวบา้นและเอกชน เพื่อช่วยแต่งเติมชายฝ่ังทะเลให้มีสี
เขียวขจี สร้างอากาศท่ีบริสุทธ์ิสดช่ืนท่ีศูนยแ์ห่งน้ีตั้งอยูฝ่ั่งผนืป่าฝ่ังตะวนัตกในต าบลบางหญา้แพรก
ฝ่ังตะวนัตก (ต าบลบางหญา้แพรกก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ัง คัน่กลางดว้ยแม่น ้ าท่าจีนเช่นกนั) เป็นจุดท่ี
นกัดูนกนิยมมาดูนกชายเลน โดยมีเส้นทางเดินเทา้ยาวประมาณ 300 เมตร เพื่อชมป่าโกงกางและ
สัตวช์ายเลนประเภทต่างๆ อาทิ ปลาตีน ปูกา้มดาบ ฯ ก่อนเดินออกไปถึงระเบียงชายฝ่ังท่ีเป็นจุดดู
นกชายเลน ซ่ึงเป็นจุดท่ีสามารถดูนกได้นับพนันับหม่ืนตวั ช่วงฤดูหนาวเราจะมีโอกาสเห็นนก
ท้องถ่ินและนกอพยพนับเป็นแสนๆตัว บางสายพนัธ์ุหายากติดอันดับโลก เป็นห้องเรียนตาม
ธรรมชาติท่ีควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละเยี่ยมชม ศูนยว์ิจยัป่าชายเลนสมุทรสาครจึงถือเป็นแหล่งดูนก
ระดบันานาชาติเลยทีเดียว 

 กิจกรรมท่ีห้ามพลาด : ร่วมปลูกป่าชายเลน / ชมป่าโกงกางและสัตวช์ายเลน / ชมนกชาย

เลนหลากหลายพนัธ์ุในจุดชมนก โดยเฉพาะช่วงหนา้หนาว ท่ีนกอพยพยา้ยถ่ิน 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94


25 
 

 

6. ดอนหอยแครง สมุทรสาคร 

 
 

ดอนหอยแครง ตั้ งอยู่บริเวณปากอ่าวมหาชัย ฝ่ังตะวนัตก จงัหวดัสมุทรสาคร 

บริเวณศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี2 มีเน้ือท่ี 1,752 ไร่ ซ่ึงขอ

อนุญาติเล้ียงหอยแครงมาตั้งแต่ปี 2513 ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว

สามารถเท่ียวชมป่าชายเลนและชมวิถีชาวบ้านท่ีใช้กระดานเลนในการเก็บหอยแครง

 กิจกรรมท่ีห้ามพลาด : ชมวิถีชีวิตชาวบา้นเก็บหอยแครง / ทานหอยแครงยา่งแสน

อร่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94


26 
 

 

7. แหล่งชมนกชายเลน (ชมรมอนุรักษธ์รรมชาติ โคกขาม) 

 
 

โคกขาม ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีปากอ่าวไทยตอนใน มีทั้งป่าชายเลน นากุง้นาเกลือเป็นท่ีอาศยัของ

สัตวน์ ้ าเล็กๆ ซ่ึงเป็นอาหารของนกชายเลนนานาชนิด จึงท าให้โคกขามเป็นแหล่งดูนกชายเลนท่ีมี

ช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จักของกลุ่มนักดูนก โดยเฉพาะต าบลโคกขามนับเป็นแหล่งอาศัยท่ีมี

ความส าคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของนกชายเลนในช่วงฤดูหนาว เพราะมีพื้นท่ีบางส่วนติดกบัแนว

ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนใน ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัคงยึดอาชีพการท านาเกลือ เล้ียงสัตวน์ ้ า และประมง

ชายฝ่ังเป็นหลกั พื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นแหล่งอาศยัของนกขายเลนนานาชนิด เช่น นกชายเลนปากงอน นก

ชายเลนกระหม่อมแดง นกทะเลขาเขียวลายจุด เป็นตน้ และท่ีส าคญัยงัมีนกชายเลนปากชอ้น ซ่ึงเป็น

นกชายเลนท่ีหายากท่ีสุดชนิดหน่ึงของโลกประมาณการวา่มีประชากรเหลืออยูท่ ั้งส้ินไม่เกิน 400 ตวั 

แต่สามารถพบไดท่ี้ต าบลโคกขามเป็นประจ าทุกปี นอกจากนกัท่องเท่ียวจะเพลิดเพลินกบัการดูนก

ชายเลนแลว้ภายในงานยงัมีกิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษน์กชายเลน ป่าชายเลน โลมา วาฬ 

และวธีิการท านาเกลือตามวถีิ ภูมิปัญญาชาวบา้น จึงขอเชิญชวนนกัท่องเท่ียวทุกท่านมาร่วมงานและ

เท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวต่างๆท่ีอยูใ่กลเ้คียง อนัไดแ้ก่ ศาลพนัทา้ยนรสิงห์ วดัโคกขาม โครงการปัก

ไมไ้ผช่ะลอคล่ืนและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล จงัหวดัสมุทรสาคร ฯลฯ 

กิจกรรมท่ีหา้มพลาด : ส่องกลอ้งชมนกหาดูไดย้าก 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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8. หมู่บา้นชาวประมงท่าฉลอม 

 
 

ท่าฉลอม เป็นต าบลหน่ึงใน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งอยู่ปากอ่าวไทยต่อกบัแม่น ้ าท่าจีน 

ชาวท่าฉลอมส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาจากเมืองจีนทางเรือส าเภา แลว้กระจดักระจาย

ไปตั้งถ่ินฐานบริเวณปากแม่น ้ า เช่น แถวอ่างศิลา บางปะกง แม่กลอง และท่ีสมุทรสาคร ท่า

ฉลอมจึงมีอีกช่ือวา่ท่าจีน เพราะเป็นจุดท่ีมีชาวจีนล่องเรือเขา้มาและยงัเป็นช่ือของแม่น ้ า เรียกวา่ 

“ท่าจีน” ส่วนช่ือท่ีเรียก “ท่าฉลอม” เพราะเป็นบริเวณท่ีมีเรือฉลอมจอดเทียบ ซ่ึงในพจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน อธิบายวา่ เรือฉลอม คือ เรือต่อชนิดหน่ึง คลา้ยเรือกระแชง นิยมใชต้าม

หัวเมืองชายทะเลแถบปากอ่าวส าหรับบรรทุกสินค้าหรือหาปลา สมยัโบราณเวลาเกิดศึก

สงครามก็จะถูกเกณฑ์ไปใช้ในราชการทพัดว้ย อาจติดใบหรือไม่ก็ได ้ ชาวท่าฉลอมในอดีต

ส่วนมากมีอาชีพประมง โดยเฉพาะการท าโป๊ะ ดองปลา ท ากะปิ น ้ าปลา มีทั้งตลาดน ้ า และ

ตลาดบก 

กิจกรรมท่ีหา้มพลาด : ชมการต่อเรือของชาวบา้นท่าฉลอม / สัมผสัชีวติชาวประมง 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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9. ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม 

 
 

 ดอนหอยหลอด สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่
ปากแม่น ้าแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ท่ีชาวบา้นเรียกวา่ ทรายข้ีเป็ด ดอน
หอยหลอดมีอาณาบริเวณกวา้งประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร บริเวณสันดอนมีหอยอาศยัอยู่
หลายชนิด ไดแ้ก่ หอยหลอด หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็ด หอยแครง แต่พบว่าหอยหลอดเป็น
หอยท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดจึงเป็นจุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ี หอยหลอดเป็นหอยชนิด 2 ฝา 
ตวัสีขาวขุ่น มีเปลือกคลา้ยหลอดกาแฟ ฝังตวัอยูใ่นเลน การจบัหอยหลอด? จะจบัในช่วงน ้ าลง โดย
ใชไ้มเ้ล็ก ๆ ขนาดกา้นธูป จุ่มปูนขาว แลว้แทงลงไปในรูหอยหลอด หอยจะเมาปูนแลว้โผล่ข้ึนมาให้
จบั ไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอน เพราะจะท าใหห้อยท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นตายหมด ช่วงเวลา
เหมาะสมท่ีจะท่องเท่ียวดอนหอยหลอดคือ ช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม เพราะน ้ าทะเลจะลดลง
นานกว่าช่วงเวลาอ่ืน และสามารถมองเห็นสันดอนโผล่ข้ึนมา นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้าน
ขายสินคา้ของท่ีระลึกหลายร้านเรียงรายบริเวณดอนหอยหลอดขายสินคา้ประเภทอาหารทะเลสด -
แหง้ หอยหลอดสด-แหง้ น ้าปลา กะปิคลองโคน น ้าตาลปึก น ้าตาลสด ฯลฯ 

 กิจกรรมท่ีหา้มพลาด : เก็บหอยหลอดอยา่งสนุกสนาน และชมวถีิชีวติของชาวบา้นริมน ้า 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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10. ศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นบางพลบั จ.สมุทรสงคราม 

 
 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีสามารถเรียนรู้วิถีเกษตรอย่างแทจ้ริงตั้งแต่การผลิตไปจนถึง

การแปรรูป โดยไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ใช้ปุ๋ยธรรมชาติท่ีได้จากครัวเรือนอย่างครบวงจร มีการ

จดัระบบองคค์วามรู้น าเสนอนกัท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจดัท าเป็นฐานการ

เรียนรู้ส าหรับเรียนรู้วิถีเกษตร ชุมชนบา้นบางพลบัเป็นชุมชนท่ีมีความเรียบง่าย ชาวบา้นส่วนใหญ่

ท าสวนผลไม ้ได้แก่ ส้มโอพนัธ์ุขาวใหญ่ ชมพู่ ล้ินจ่ี มะม่วง มะพร้าวน ้ าหอม รวมถึงผลไมต้าม

ฤดูกาลต่าง ๆ นอกจากน้ีชุมชนบ้านบางพลับยงัเป็นส่วนหน่ึงของถนนสายผลไม้ของจังหวดั

สมุทรสงคราม ในโครงการเขา้ชมสวนล้ินจ่ี ชาวบา้นส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบไม่ใชส้ารเคมี ใช้

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัเพื่อ ลดตน้ทุนในการผลิต ปัจจุบนัชาวบ้านได้รวมกลุ่มกนัด าเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวในรูปแบบของการท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้ามา

สัมผสัวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใชชี้วิตแบบพอเพียงนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาเรียนรู้ การ

ปลูกส้มโอไร้สารพิษ การท าปุ๋ยชีวภาพ ผกัผลไม ้แช่อ่ิม ชมและชิมผลไมส้ด ๆ จากสวน นอกจากน้ี

ชุมชนยงัไดมี้การรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ และจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้มหาวิชาลยัภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินสมุทรสงคราม เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเกษตรกรรม

เป็นผูน้ าในการให้ความรู้แก่ผูส้นใจ และเป็นตน้แบบการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 กิจกรรมท่ีห้ามพลาด : ข่ีจกัรยานชมสวนและพูดคุยกบัชาวบา้น/ ชมการท า “ผลไมก้ลบั

ชาติ” ผกั ผลไมแ้ปรรูป 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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ผลการตอบรับของลูกค้าจาก Facebook FanPage 
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ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั 

โครงการ Porto Chino CSR Trip ดว้ยการกดไลค ์จ านวนทั้งหมด 439 ไลค ์
ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั 

โครงการ Porto Chino CSR Trip ดว้ยการกดแชร์ จ านวนทั้งหมด 77 คร้ัง 
ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั 

โครงการ Porto Chino CSR Trip ดว้ยการโพสต ์จ านวนทั้งหมด 25 ความคิดเห็น 
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ผลการตอบรับของลูกค้าจาก เวบ็ไซต์ Porto Chino 

 

 

 

 
 
ลูกคา้ท่ีเขา้ชมในเวบ็ไซต ์ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั โครงการ 

Porto Chino CSR Trip จ านวนผูเ้ขา้ชม 145 View 
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ขั้นตอนในการจัด CSR Trip 
ทริปวันที ่1 กบั Porto Chino CSR Trip 
 
07:15 น.    จุดนดัพบหนา้ โรงเบียร์ฮอลแลนด ์พระราม2 
    -ลงทะเบียนกบั Staff Porto Chino และรับอาหารเชา้กบั Staff ของทางบริษทัทวัร์ 
07:30 น.     ออกเดินทางไปยงั อุทยานการเรียนรู้พนัทา้ยนรสิงห์ 
    -พร้อมฟังค าบรรยายกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะเดินทาง กบั Staff Porto Chino  
08:30 น.    อุทยานการเรียนรู้พนัทา้ยนรสิงห์ 
   -ทางโครงการ Porto Chino CSR Trip จะพานกัท่องเท่ียวเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่า
ชายเลน และได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกป่าชายเลน สัตวแ์ละส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในป่าชายเลน เช่น ตน้
โกงกาง ตน้แสม ปูกา้มดาบ ปลาตีน หอยพิม และหอยแครง 
09:10 น.    โครงการปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืนและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล 
    -พาเดินชมเส้นทางปักไมไ้ผฉ่ลอคล่ืน พร้อมฟังวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ก่อนลงมือปลูก
ป่าชายเลน พร้อมแจกอุปรกรณ์ปลูกป่า โดย Staff Porto Chino และ Staff บริษทัทวัร์ 
10:10 น.   สะพานแดง ศาลเจา้พอ่มจัฉานุ 
    -กราบสักการะศาลเจา้พ่อมจัฉานุ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือและเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของชาว
ต าบลพนัทา้ยนรสิงห์ พร้อมชมววิทะเล และป่าชายเลน 
11:30 น.   แวะรับประทานอาหารท่ี Porto Chino 
      -ไลฟ์สไตล์มอลล์ของชาว จ.สมุทรสาคร ท่ีดีไซน์สะทอ้นความงดงามของแม่น ้ าท่าจีน
และเมืองท่าซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนาน โดยจะมี Staff Porto Chino พาไปรับประทานอาหาร 
12:40 น.   ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัยหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 2  
    -ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมฟังวิทยากรบรรยายให้
ความรู้เก่ียวกบัการปลูกตน้โกงกางและสัตวช์าย  
14:10 น.   แหล่งชมนกชายเลน (ชมรมอนุรักษธ์รรมชาติ โคกขาม) 
     -ส่องกลอ้งชมนกท่ีหาดูได้ยาก มีทั้งป่าชายเลน นากุง้ นาเกลือ เป็นท่ีอาศยัของสัตวน์ ้ า
เล็กๆ เช่นกุง้ หอย ปู ปลา ซ่ึงเป็นอาหารของนกชายเลนนานาชนิด จึงท าให้โคกขามเป็นแหล่งดูนก
ชายเลนท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มนกัดูนก 
16:00 น.   พกัท่ี บา้นไมช้ายเลน รีสอร์ท พร้อมท ากิจกรรม (1.2 ท่ีพกั บา้นไมช้ายเลน รีสอร์ท) 
16:15  น.  ล่องเรือชมป่าชายเลน และชมวถีิชีวติการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝ่ังกบัทางรีสอร์ท 
17:00 น.   รับประทานอาหารเยน็ท่ี รีสอร์ท บา้นไมช้ายเลน 
18:00 น.   พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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ทริปวันที ่2 กบั Porto Chino CSR Trip 
 
09:00 น.     ออกจากท่ีพกัเดินทางสู่ ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 
09:10 น.     ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคน 
     -ล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมฟังค าบรรยายจากวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการ     
อนุรักษป่์าชายเลนคลองโคน และร่วมท ากิจกรรมถีบกระดานเก็บหอยแครงกบัชาวบา้น 
11:00 น.   ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม 
     -เก็บหอยหลอด และชมวถีิชีวติของชาวบา้นริมน ้า  
12:00 น.   แวะรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารแดงอาหารทะเล (1.1 ร้านอาหารแดงอาหารทะเล) 
     -บริเวณภายในร้านจะเป็นบรรยากาศชายทะเลกบัวิวธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหาร
ทะเลกนัสด ๆ เป็นร้านท่ีข้ึนช่ือท่ีติดอนัดบัของดอนหอยหลอด 
13:30 น.   ศูนยท์่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นบางพลบั จ.สมุทรสงคราม 
     -ข่ีจกัรยานชมสวนและพดูคุยกบัชาวบา้น พร้อมฟังค าบรรยายและเรียนรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ 
กบัชาวบา้นท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองของการเกษตรแบบไม่ใชส้ารเคมี โดยใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกัเพื่อ
ลดตน้ทุนในการผลิตและชิมผลไมส้ด ๆ จากสวน 
15:00 น.   หมู่บา้นชาวประมงท่าฉลอม  
     -ชมการต่อเรือของชาวบา้นท่าฉลอม และสัมผสัชีวิตชาวประมงพร้อมซ้ือของฝากของ
สดและของแหง้ 
16:20 น.   ดอนหอยแครง สมุทรสาคร 
     -ชมวิถีชีวิตชาวบา้นเก็บหอยแครงท่ีใชก้ระดานเลนในการเก็บหอยแครง พร้อมชิมหอย
ดอง ท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ี 
17:00 น.   เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
    -พร้อมกล่าวค าขอบคุณจากทาง Staff Porto Chino และ Staff บริษทัทวัร์ 
18:00 น.   ถึง โรงเบียร์ฮอลแลนด ์พระราม2 
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1.1 ร้านอาหารแดงอาหารทะเล 
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1.2 ท่ีพกั บา้นไมช้ายเลน รีสอร์ท 
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ค่าบริการรวม 
-ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามโปรแกรมทวัร์ 
-ท่ีพกั บา้นไมช้ายเลน รีสอร์ท 1 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ท่านละ 1,000,000 บาท 
-ค่ามคัคุเทศก ์ดูแลตลอดทริป 
**ในส่วนของค่าใชข้องการจดักิจกรรม Porto Chino CSR Trip คนละ 999 บาท** 
ค่าบริการไม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกชนิด 
-ค่า Upgrade หอ้งพกั ในกรณีท่ีท่านเลือกหอ้งพกั ท่ีมีราคาสูงกวา่ในแพค็เกจ 
-ค่าใชจ่้ายในการเดินทางออกนอกเส้นทาง 
-ค่าท่ีนอนเสริมส าหรับเด็ก 
ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย 
-หมวกกนัแดด –ครีมกนัแดด -ร่ม –รองเทา้สวมใส่สบาย –ยาประจ าตวั –ชุดส าหรับท ากิจกรรม และ
ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือ กลอ้งถ่ายรูป 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั หากท่านไม่สามารถ
ท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือสถานท่ี ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง
พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได ้
 3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึน ดว้ยเหตุสุดวิสัย เช่น ภยัท่ีอาจ
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ  
วตัถุประสงค์ของการจัดกจิกรรมคร้ังนี ้
-ชมวถีิชาวบา้นใน จ.สมุทรสาคร 
-ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
-สร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีติดตามบน Facebook Fanpage และบนเวบ็ไซต ์Porto Chino 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลปฏบัิติงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

          จากการศึกษาและจดัท าโครงการลูกคา้ท่ีติดตามเพจของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) ให้ความ
สนใจเร่ือง “โครงการ Porto Chino CSR Trip” สรุปผลโครงงานได ้4 ส่วนดงัน้ี 
 5.1.1.1 ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั 
โครงการ Porto Chino CSR Trip ดว้ยการกดไลค ์จ านวนทั้งหมด 439 ไลค ์
 5.1.1.2 ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั 
โครงการ Porto Chino CSR Trip ดว้ยการกดแชร์ จ านวนทั้งหมด 77 คร้ัง 
 5.1.1.3 ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั 
โครงการ Porto Chino CSR Trip ดว้ยการโพสต ์จ านวนทั้งหมด 25 ความคิดเห็น 
 5.1.1.4 ลูกคา้ท่ีเขา้ชมในเวบ็ไซต ์ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้ความสนใจกบั โครงการ 
Porto Chino CSR Trip จ านวนผูเ้ขา้ชม 145 View 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และการปฏิบติังานในองค์กรนกัศึกษามีความสนใจในดา้นงานจึงท าให้
นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จากการไดป้ฏิบติังานจริง 

5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้ถึงประสบการณ์ในการท างานจริงของการจดั Event เช่น การจดักิจกรรม
บริจาคเลือด การจดัโปรโมชัน่ใหก้บัร้านคา้ และออกไปดูสถานท่ีต่างๆเพื่อใชใ้นการจดักิจกรรม 

5.2.1.2 ไดมี้โอกาสเรียนรู้งานท่ีแผนกอ่ืนๆ เช่น แผนกการตลาด แผนกฝ่ายอาคาร โดยการ
ไปช่วยพนกังานการตลาดช่วยในการจดักิจกรรมให้กบัร้านคา้ และช่วยแผนกฝ่ายอาคารดูแลเร่ือง
สถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ 

5.2.1.3 ได้เจอสถานการณ์จริงได้รับรู้ข้อผิดพลาดในการท างานและวิธีแก้ไขเม่ือเกิด
สถานการณ์ต่างๆภายในงาน 

5.2.1.4 นกัศึกษาไดพ้บปะกบัผูร่้วมงานในกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ 
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5.2.1.5 นกัศึกษามีการพฒันาบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมากยิง่ข้ึน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1 เกิดขอ้ผดิพลาดในการท างานบ่อยคร้ัง เน่ืองจากไม่เคยปฏิบติังานจริงมาก่อน 

5.2.2.2 การร่วมงานกบัผูอ่ื้น ซ่ึงอาจจะมีการส่ือสารท่ีผิดพลาดและไม่เขา้ใจกนัจึงท าให้
งานท่ีไดอ้อกมาไม่ตรงตามท่ีคาดไว ้

5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.3.1 นักศึกษาควรปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดขอ้บกพร่องน้อยท่ีสุดเพื่อให้
เกิดผลดีกบัตนเองและองคก์ร 

5.2.3.2 ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็นเม่ือมีการจดักิจกรรม
ต่างๆหรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัอีเวน้ทท่ี์น่าสนใจและสามารถดึงดูดลูกคา้ได ้

5.2.3.3 จดัหานกัแสดงหรือดาราท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมในงานกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจลูกคา้มากข้ึน 
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โครงการ Porto Chino CSR Trip 

นายบุญศกัด์ิ บวับาน 5604400271 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม                                                                            

 เลขท่ี 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 E-mail : boonyasak.bua@siam.edu 
 

บทคดัย่อ 
โครงการ Porto Chino CSR Trip” มีวตัถุประสงค ์
เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้แก่ลูกคา้ท่ีติดตาม
บน Facebook Fanpage และเว็บไซต ์
www.portochino.com และเพื่อให้บริษัทใช้เ ป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมทางการตลาดในอนาคต 
ผลการตอบรับโครงการ Porto Chino CSR Trip ท า
ใหมี้ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook FanPage ของพอร์โต ้
ชิโน่(Porto Chino) ให้ความสนใจโครงการน้ี ดว้ย
การกดไลค์ จ านวนทั้ งหมด 439 ไลค์ กดแชร์ 
จ านวนทั้งหมด 77 คร้ัง และมีการโพสต ์แสดงความ
คิดเห็นจ านวน 25 ความคิดเห็น  
 สถานท่ีจดั CSR Trip มีจ านวน 10 แห่ง 
ไดแ้ก่ 1.อุทยานการเรียนรู้พนัทา้ยนรสิงห์  
2 . โ ค ร งก า ร ปั กไม้ไ ผ่ ช ะลอค ล่ื นและ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล 3.สะพานแดง ศาล
เจา้พ่อมจัฉานุ 4.ศูนยอ์นุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
5.ศูนยศึ์กษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชยั หรือ 
ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทรัพยากรป่าชาย
เลนท่ี 2 6.ดอนหอยแครง สมุทรสาคร 7.แหล่งชม
นกชายเลน (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โคกขาม)  8.
หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม 9.ดอนหอยหลอด 
สมุทรสงคราม 10.ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้น
บางพลบั จ.สมุทรสงคราม ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การจดัโครงการ Porto Chino CSR Trip นั้นช่วย
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ Porto Chino ในเร่ือง
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และท าใหจ้งัหวดัสมุทรสาครเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน  
 
และผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าไปใชเ้ป็นแนว
ทางการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดได ้

ค าส าคญั: Porto Chino / CSR / CRM 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
         1.2.1  เพื่อน าเสนอโครงการ Porto Chino 

CSR Trip ใหก้ลุ่มลูกคา้ FanPage เพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีใหแ้ก่ลูกคา้และเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดั

สมุทรสาคร 

        1.2.2  เพื่อใหบ้ริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมทางการตลาดในอนาคต 
  
ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ดา้นเน้ือหา : ศึกษาความพึงพอใจการจดั

กิจกรรม CSR Trip เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัพอร์

โต ้ชิโน่ (Porto Chino)  

1.3.2  ดา้นประชากร : ศึกษาเฉพาะผูท่ี้มาร่วม

กดไลค&์แชร์ใน Facebook Fanpage Porto Chino 

และเวบ็ไซต ์www.portochino.com ในกิจกรรม 

Porto Chino CSR Trip  

1.3.3 ดา้นเวลาระยะเวลา : ศึกษาและจดัท า

โครงงานตั้งแต่ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึง            

วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
      1.4.1 เสริมภาพลกัษณ์ของ Porto Chino ในเร่ือง
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และท าใหจ้งัหวดัสมุทรสาครเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

mailto:boonyasak.bua@siam.edu
http://www.portochino.com/
http://www.portochino.com/


 

 

      1.4.2 ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดได ้
 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
- เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 

ซอฟต์แวร์ 
- โปรแกรม Microsoft Word 2010 
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
 
สรุปผลโครงงาน 

          จากการศึกษาและจดัท าโครงการ
ลูกคา้ท่ีติดตามเพจของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) 
ใหค้วามสนใจเร่ือง “โครงการ Porto Chino CSR 
Trip” สรุปผลโครงงานได ้3 ส่วนดงัน้ี 
 5.1.1.1 ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook 
FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้
ความสนใจกบั โครงการ Porto Chino CSR Trip 
ดว้ยการกดไลค ์จ านวนทั้งหมด 439 ไลค ์
 5.1.1.2 ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook 
FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้
ความสนใจกบั โครงการ Porto Chino CSR Trip 
ดว้ยการกดแชร์ จ านวนทั้งหมด 77 คร้ัง 
 5.1.1.3 ลูกคา้ท่ีติดตาม Facebook 
FanPage ของพอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้ห้
ความสนใจกบั โครงการ Porto Chino CSR Trip 
ดว้ยการโพสต ์จ านวนทั้งหมด 25 ความคิดเห็น 
 5.1.1.4 ลูกคา้ท่ีเขา้ชมในเวบ็ไซต ์ของ
พอร์โต ้ชิโน่(Porto Chino) มีผูใ้หค้วามสนใจกบั 
โครงการ Porto Chino CSR Trip จ านวนผูเ้ขา้ชม 
112 View 
เอกสารอ้างองิ 
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