
 

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

การประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวทางแม่น า้เจ้าพระยา ใน

กรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร 

ผ่านส่ือวดีโีอกบับริษทั โค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ 

Public Relations of Tourism on the Chao Phraya River in Bangkok 

by Express Boat via video with Co Van Kessel Bangkok Tour 

 

โดย 

นางสาวพชิญา บ ารุงพนัธ์ 5704400042 

นายทยากร เลาหสกลุงาม 5704400206 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกจิศึกษา 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560 



หัวข้อโครงงาน  การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้าเจา้พระยาในกรุงเทพมหานคร 

โดยเรือโดยสารผา่นส่ือวดีีโอกบับริษทัโคแวนเคสเซ่ล บางกอกทวัร์ 

Public Relations of Tourism on the Chao Phraya River in Bangkok by 

Express Boat via video with Co Van Kessel Bangkok Tour 

รายช่ือผู้จัดท า  1.  นางสาวพิชญา บ ารุงพนัธ์ 

2.  นายทยากร เลาหสกุลงาม 

ภาควชิา   การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารย ์ศุภตัรา ฮวบเจริญ 

 อนุมติัให้โครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานสหกิจภาควิชาการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

                                                                คณะกรรมการสอบโครงงาน 

       ………..…………………….อาจารยท่ี์ปรึกษา 

      (อาจารยศุ์ภตัรา ฮวบเจริญ) 

       ………..……………………พนกังานท่ีปรึกษา 

      (คุณทิติยาพร วะชุม) 

      ……..………………………....กรรมการกลาง 

      (อาจารยพ์ิมพพ์ิชชา เลิศสกุลผาสุข) 

…..…………………………ผูช่้วยอธิการบดีและผูอ้  านวยการส านกัสหกิจศึกษา 

        (ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวฒันะ) 



ค 

 

ช่ือโครงงาน  :  การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้าเจา้พระยา ใน 
    กรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผา่นส่ือวดีีโอกบับริษทั  

    โคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ 

หน่วยกติ :  5 
ช่ือนักศึกษา  :  นางสาวพิชญา บ ารุงพนัธ์  

    นายทยากร เลาหสกุลงาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา  :  อาจารยศุ์ภตัรา  ฮวบเจริญ 
ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรี 
สาขาวชิา  :  การท่องเท่ียว 
คณะ   :  ศิลปศาสตร์ 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา : 1/2560 

บทคดัย่อ 

บริษทั โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ เป็นบริษทัท่ีให้การบริการการท่องเท่ียวโดยจกัรยาน 
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เส้นทางการให้บริการทุกสีของเรือด่วนนั้นมีการบริการท่ีเหมือนกนั เรือด่วนธงสีฟ้าให้บริการ
เส้นทางระยะสั้ นไป-กลบั จากท่าพระอาทิตยถึ์งเอเชียทีค เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์เส้นทางท่ี
สามารถเดินทางไดเ้ร็วข้ึน และสามารถเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1.   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ในปัจจุบนัในประเทศไทยได้พบปัญหาเก่ียวกบัทางด้านการจราจร ติดอนัดบัตน้ ๆ ท่ีมี

การจราจรท่ีติดขดัท่ีสุดในโลก เน่ืองจากผูท่ี้ใชร้ถยนตเ์สียเวลากบัการจราจรมากจนเกินไป จากการ

ส ารวจพบวา่แทบจะไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาการจราจรท่ีติดขดัน้ีได ้ดงันั้นทางบริษทัโค แวน เคส

เซ่ล บางกอก ทวัร์ ไดม้องเห็นปัญหาเก่ียวกบัการเดินทางมายงับริษทั และสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีเป็นท่ี

นิยมหลาย ๆ ท่ีในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ของบริษทัวิเคราะห์ขอ้มูลการจราจรของ INRIX เผยว่ารายงานการ

ประเมินสภาพจราจรทัว่โลก ประจ าปี พ.ศ. 2559 หรือ Global Traffic Scorecard Report ไดก้ล่าวไว้

ว่าประเทศไทยของเรานั้นจดัไดว้่าเป็นประเทศท่ีมีการจราจรติดขดัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัตน้ๆของ

โลก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร คนจ านวนมากนิยมขบัรถยนตส่์วนตวั เดินทางออกไปท างาน 

ท าใหเ้สียเวลาบนทอ้งถนนจนเกินความจ าเป็น หรือเสียเวลาวนหาท่ีจอดรถ โดยเฉล่ียเป็นรายบุคคล

วา่เสียเวลาบนทอ้งถนนคนละประมาณ 61 ชัว่โมงต่อปี  ส่วนอนัดบัท่ีรองลงมานั้น ตามดว้ยประเทศ

โคลอมเบียและประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงคนเสียเวลาไปกบัรถติดประมาณ 47 ชัว่โมงต่อปี ขณะท่ี

รัสเซียและสหรัฐฯ เสียเวลากบัรถติดประมาณ 42 ชัว่โมงต่อปี ส่วนกรุงเทพมหานครจากท่ีเคยอยู่

อนัดบัท่ี 30 เม่ือปีท่ีแลว้กลายเป็นอบัดบัตน้ๆของโลก โดยเฉล่ียเวลากวา่ร้อยละ 25 เปอร์เซ็นต ์หมด

ไปกับการรอสัญญาณไฟจราจรโดยเปล่าประโยชน์ การใช้เวลาบนทอ้งถนนในแต่ละวนัส่งผล

กระทบต่อการพฒันาคุณภาพสังคมและสุขภาพประชาชน ทั้งยงัท าให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ไม่มีมาตรการใดท่ีจะก าจดัปัญหารถติดไดอ้ย่างถาวร เพราะแต่ละเมืองมีปัญหาเฉพาะของตวัเอง 

ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาถนนท่ีไม่เพียงพอหรือไม่สมดุลกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ถใช้ถนน การ

บริหารจดัการเส้นทางจราจรถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นปัญหาใหญ่ การแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีตอ้ง

อาศยัวิธีท่ียืดหยุ่นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การปรับปรุงเร่ืองเส้นทางและค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้มีความ

หลากหลาย หรือน าเสนอเส้นทางใหม่ในการเดินทางท่ีดียิง่ข้ึน  
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ผูจ้ดัท าโครงงาน ไดส้ังเกตเห็นถึงปัญหาของลูกคา้ท่ีตอ้งการเดินทางมายงับริษทั เพื่อเขา้

ร่วมทวัร์ แต่ไม่สามารถเดินทางมาไดต้รงตามเวลา เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขดัรวมทั้งปัญหาการ

โก่งราคาค่าโดยสารจากรถประจ าทาง เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยและไม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้หายขาด

ได ้ซ่ึงลูกคา้ส่วนมากนิยมนัง่รถแทก็ซ่ี หรือสามลอ้ เน่ืองจากพบตามทอ้งถนนหรือสถานท่ีท่องเท่ียว

ทัว่ไปไดง่้าย มีจ านวนเยอะ ผูจ้ดัท าจึงอยากน าเสนอเส้นทางท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม แต่สามารถเดินทาง

ไดง่้ายและไม่ตอ้งเสียเวลานานตามทอ้งถนน ทั้งยงัสามารถเป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถ

ชมวิถีการใชชี้วิตของคนไทยริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นอยา่งดี  เป็นความครบครันท่ีลงตวั สามารถ

เดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียง คือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม และวดัอรุณราชวราราม เป็นตน้  

ทางบริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์นั้นก่อตั้งข้ึนโดย คุณจาโคบสั (โค) แวน เคสเซ่ล 

และ คุณจนัทร์มณี พลภกัดี ทั้งสองท่านมีจุดประสงคห์ลกัในการจดัตั้งทวัร์จกัรยานข้ึนร่วมกนั เพื่อ

น าเสนอการท่องเท่ียว ในเชิงวฒันธรรมรูปแบบใหม่ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้จกัรยาน 

สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิด ต่อวงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเมืองไทย และร่วม

ส่งเสริมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจกบัการใช้จกัรยานในเมืองหลวง เพื่อลดปัญหาการจราจรท่ี

ติดขดับนทอ้งถนน  

คุณจาโคบสั (โค) แวน เคสเซ่ล เป็นชายชาวดทัซ์ ผูซ่ึ้งก่อตั้ง และบุกเบิกทวัร์จกัรยานแห่ง

แรกในกรุงเทพมหานคร เป็นผูท่ี้มีใจรักในการป่ันจกัรยาน มีความตอ้งการท่ีจะน าเสนอเส้นทาง

ท่องเท่ียวทวัร์จกัรยาน ท่ีสามารถสัมผสัถึงมิตรภาพ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สามารถเขา้ถึงวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่อนัหลากหลาย และมีเสน่ห์ ของคน ในเมืองหลวงไดอ้ยา่งใกลชิ้ด จากประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในเร่ืองของเส้นทางในกรุงเทพมหานคร  ท าให้ผลงานทวัร์จกัรยานของเขา

ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวดทัซ์ และนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก ทุก

คนอยากท่ีจะมาผจญภยัทวัร์จกัรยาน จากค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเขา้มาท่องเท่ียวดูวิถีชุมชน

ผา่นทวัร์จกัรยาน ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากคือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 70% 

และนักท่องเท่ียวจากประเทศต่างๆ 30%  เช่น ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอเมริกา ประเทศจีน 

ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
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เส้นทางการท่องเท่ียวของทวัร์จกัรยานนั้น มีให้นกัท่องเท่ียวเลือกสรรอยา่งหลากหลาย ซ่ึง

จากการส ารวจพบวา่ ทวัร์ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ ‘Co Combo’  เป็นทวัร์จกัยาน 5 ชัว่โมงท่ี

รวบรวมความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนและธรรมชาติไวอ้ยา่งลงตวั มีเวลาให้เลือก 2 ช่วงเวลา เช่น 

ทวัร์ช่วงเชา้เวลา 07.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. เป็นทวัร์ยอดฮิตท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 

เม่ือนกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจในการท่องเท่ียวผา่นทวัร์จกัรยานทางบริษทัจึงเกิดการบอกต่อ 

ท าให้จ  านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทางผูจ้ดัท าจึงอยากเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหา

เก่ียวกบัการเดินทางมายงับริษทั หรือการเดินทางต่อไปยงัท่ีท่องเท่ียวต่างๆหลงัจากจบทวัร์ สาเหตุท่ี

เกิดจากการจราจรท่ีติดขดัในกรุงเทพมหานคร ท าให้การเดินทางมาบริษทัเกิดความล่าชา้ บางคร้ัง

ลูกคา้อาจเดินทางมาไม่ทนัทวัร์ในวนันั้น ๆ ท าให้เสียโอกาสหรือ เสียเวลาในการเดินทางไปโดยใช้

เหตุ ทางบริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ จึงเกิดแนวคิดในการจดัท าการประชาสัมพนัธ์ การ

ท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านส่ือวีดีโอ เพื่อแก้ไขใน

ปัญหาท่ีลูกคา้ ประสบปัญหารถติดและโดนรถโดยสารคิดค่าโดยสารท่ีเกินมาตรฐาน เพราะเห็น

เป็นชาวต่างชาติ ดงันั้นเราจึงจดัท าวิดีโอเก่ียวกบัการใชก้ารโดยสารทางเรือด่วนท่ีถูกวิธี เพราะมีค่า

เดินทางท่ีถูกกว่าและเร่ืองปัญหาท่ีเจอจราจรท่ีติดขดัและเสียเวลานั้นก็จะช่วยประหยดัเวลาให้กบั

นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมากโดยเฉพาะลูกคา้ของ บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ ท่ีเดินทาง

มาท าทวัร์ของเราก็จะสะดวกสบายยิ่งข้ึนและประหยดัค่าใชจ่้ายกบัการเดินทาง นอกจากน้ี เรือด่วน

ยงัสามารถนัง่ไปถึงสถานีรถไฟฟ้าสาทร เพื่อเดินทางต่อไดอี้กดว้ย 

1.2.  วตัถุประสงค์ 

1.2.1. เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจา้พระยา ในกรุงเทพมหานครโดยเรือ

โดยสาร ผา่นส่ือวิดีโอ กบับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ ให้กบัลูกคา้ไดท้ราบ

ถึงการเดินทางท่ีถูกตอ้ง 

1.2.2. เพื่อการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มจ านวนลูกค้าให้รู้จกักับบริษทัโค แวน เคสเซ่ล 

บางกอก ทวัร์ 

1.3. ขอบเขตของโครงงำน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
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1.3.1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การศึกษาข้อมูลในเร่ืองของหลักการประชาสัมพันธ์ การตลาด พฤติกรรม

นกัท่องเท่ียว และงานวิจยัต่างๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจา้พระยา ใน

กรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ค(Facebook) และ ยูทูบ(YouTube) 

ของบริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ 

1.3.2. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจากทาง

บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

1.3.3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

อยูใ่นระยะเวลา 2 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

1.3.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ และเส้นทางเดินโดยสารเรือด่วนเจา้พระยา 

1.4. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1. บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

1.4.2. มีการเคล่ือนไหวผา่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และ ยทููบ (YouTube) ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ได ้

          ติดตามรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

1.4.3. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัองคก์รโดยการส่ือวดีิโอผา่นทางช่องทางอินเตอร์เน็ต 

1.4.4. ท าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจถึงช่องทางการเดินทางโดยเรือโดยสารอยา่งถูกตอ้ง 

 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฏีและโครงงานที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาสหกิจเร่ือง การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจ้าพระยา ใน

กรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผา่นส่ือวิดีโอ ไดมี้การส ารวจและคน้ควา้ทฤษฎี ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อ

เป็นกรอบและแนวทางส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีโดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1. การขนส่งและการจราจร 

2.1.1. การขนส่งทางบก 

2.1.2. การขนส่งทางน ้า 

2.1.3. การขนส่งทางอากาศ 

2.1.4 ขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งทาง บก น ้า อากาศ 

2.2. พฤติกรรมและความหมายของการท่องเท่ียว 

2.2.1. การท่องเท่ียว 

2.2.2. วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 

2.2.3. ปัญหาของนกัท่องเท่ียว 

2.3. การตลาด 

2.3.1. การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือวดีิโอ  

2.4. วธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูล 

2.5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1. การขนส่งและการจราจร 

การขนส่งคือการเคล่ือนยา้ยคน สินคา้ หรือบริการ จากต าแหน่งหน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งหน่ึง 

ในกรณีของการเคล่ือนยา้ยคน จะเป็นเร่ืองของการขนส่งผูโ้ดยสารโดยส่วนใหญ่ (วอยซ์ทีวี,2560) 

การขนส่งนั้นก็จะแบ่งออกเป็นหลายช่องทางตามสภาพแวดลอ้มมีการขนส่งทั้ง ทางบก ทางน ้ า และ

ทางอากาศ การขนส่งทางดา้นดงักล่าวก็ยงัมีโดยสารหลากหลายประเภท เช่น เรือ เรือด่วน รถยนต ์

มอเตอร์ไซด ์และเคร่ืองบิน   

การจราจร นั้นคือการเดินทางโดยใช้ทางสาธารณะ ใช้ส าหรับขบัข่ี หรือใช้ส าหรับคน

เดินทางเทา้ การจราจรสามารถตีความหมายไดห้ลากหลายรูปแบบ สามารถใช้ในการเดินจูงสัตย์

เล้ียงหรือการไล่ตอ้นสัตย ์และการจราจรยงัสามารถท าให้เกิดปัญหาได ้ปัญหาการจราจร หมายถึง 

อุปสรรค ข้อขัดข้อง ท่ีท าให้การจราจรติดขดัไม่บรรลุเป้าหมายของผูข้บัข่ี คนเดินเท้าหรือ

ประชาชน ทัว่ไปในสังคม ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการจราจรท่ี ทางตรงและทางออ้ม 

สามารถแยกการขนส่งออกเป็น 3 ทาง คือ 

2.1.1. การขนส่งทางบก  

การขนส่งทางบก หมายถึง การล าเลียง คน สัตว ์และส่ิงของ  จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 

โดยใช้พาหนะท่ีเคล่ือนท่ีบนบก พฒันามาเร่ือยๆโดยเร่ิมจากการแบกหาม โดยมนุษย์ ใช้สัตว์

ประเภทชา้ง มา้ ววั ควาย บรรทุกส่ิงต่างๆ ใชส้ัตวล์ากยานพาหนะ ซ่ึงในปัจจุบนัมนุษยนิ์ยมหนัใช้

การเดินทางโดยรถไฟและรถยนต์ มนุษยมี์ความเช่ือวา่การมีรถยนต์หลากหลายประเภท ท าให้การ

เดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากข้ึน ปัจจุบันใน

กรุงเทพมหานคร มีการนิยมการน ายานพาหนะมาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัในการเดินทางบนบก 

การขนส่งทางบกกับการจราจรท่ีติดขัดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑลและเมืองใหญ่ ไม่ใช่แค่ปัญหาทางดา้นเทคนิคท่ีจะแกไ้ด้ดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น 

ระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีสะทอ้นให้เห็นภาพถึง

โครงสร้างและปัญหาทั้งหมดของสังคมไทยทั้งหมด การท่ีรัฐบาลและผูบ้ริหารในกรุงเทพมหานคร 

ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้สะทอ้นให้เห็นถึงขีดความสามารถของคนไทยท่ียงัไม่สามารถเขา้ใจ
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และไม่สามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาการจราจรท่ีต้นตอได้ สาเหตุหลักของจราจรติดขดั ใน

ปัจจุบนัประชากรในกรุงเทพมหานคร นิยมซ้ือรถยนต์มากข้ึน ผูค้นหันมาใช้รถส่วนตวัแทนการ

เดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ เปรียบเทียบกันแล้วพบว่า เมืองใหญ่หลายๆแห่งในโลก ท่ี

ประชาชนประเทศนั้น ๆ มีความร ่ ารวยกว่า สามารถซ้ือรถยนต์ได้มากกว่าคนไทย แต่ประชากร

เหล่านั้นส่วนมากใช้การขนส่งสาธารณะเป็นหลกั มากกว่าใช้รถบุคคล เฉพาะบางกรณีเท่านั้น 

เพราะวา่การใชร้ถส่วนบุคคล ท าใหเ้ปลืองพื้นท่ีบนทอ้งถนนมากกวา่ใชร้ถโดยสารสาธารณะ 

2.1.2. การขนส่งทางน ้า 

การขนส่งทางน ้ า (กรมการขนส่งทางน ้ า,2559) หมายถึงการล าเลียง คน สัตว ์และส่ิงของ

จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยใชพ้าหนะท่ีเคล่ือนท่ีบนน ้ า ซ่ึงเป็นการขนส่งทั้งทางแม่น ้ าล าคลอง 

และทะเลทั้งภายในและภายนอกประเทศการขนส่งทางน ้ าไดเ้ปรียบกวา่การขนส่งทางอ่ืนคือ การ

ขนส่งทางน ้านัน่สามารถบรรทุกสินคา้หนกัและปริมาณมากๆได ้เช่น น ้ ามนั ไมซุ้ง หิน กรวดทราย 

สัตวมี์ชีวิต นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างซ่อมแซม หรือบ ารุงเส้นทางขนส่งทางน ้ ามีนอ้ยกว่า

ทางอ่ืน ๆ การขนส่งทางน ้ ามีวิวฒันาการของการขนส่งทางน ้ า เร่ิมจากใชท้่อนไมซ่ึ้งลอยน ้ าไดเ้ป็น

ตวัช่วยพยุง ต่อมาน าท่อนไมม้าผูกรวมเป็นแพลอยน ้ าไดส้ าหรับบรรทุกวตัถุต่าง ๆ ปัจจุบนัมนุษย์

นิยมใช้เรือท่ีมีเคร่ืองยนต์ และในกรุงเทพมหานคร ไดมี้การน าเรือมาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ซ่ึง

เรือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ทั้งสะดวกรวดเร็วและราคาประหยดั นั้นก็คือ เรือด่วนโดยสาร

แม่น ้าเจา้พระยา 

2.1.2.1. การขนส่งทางน ้ากบัการขนส่งสาธารณะโดยเรือโดยสาร  

กรมเจา้ท่าเดิมยงัเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม ท่ีมีภารกิจควบคู่ไปกบั

การพฒันาประเทศ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะในดา้นการ

ส่งเสริมการพฒันาเก่ียวกบัระบบการขนส่งทางน ้ า และการพาณิชยน์าวีให้เช่ือมโยงกบั

ระบบการขนส่งประเภทอ่ืนๆ(กรมการขนส่งทางน ้ า,2559) ยกตวัอย่างเช่น การขนส่ง

ผูโ้ดยสารโดยเรือด่วนแม่น ้ าเจ้าพระยา และ การส่งสินคา้โดยเรือ ในปัจจุบนันั้นมีการ

ส่งเสริมพฒันาท่าเรือ อู่ต่อเรือ กองเรือไทย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้

นกัธุรกิจ หรือประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทัว่ถึง รวมถึงความปลอดภยัใน
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การเดินทางของแต่ละคร้ังอีกดว้ย รวมไปถึงการสนบัสนุกภาคการส่งออกของประเทศไทย

ท่ีมีความเขม้แข็งด้วยศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆอีกด้วย 

และมีภารกิจในการพฒันาโดยมีดงัน้ี 

 ดา้นการคมนาคมทางน ้ ากบัภารกิจในการขุดลอกบ ารุงรักษาสภาพของแหล่งน ้ า สร้าง

เข่ือนป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง และการป้องกนัการกดัเซาะ โดยมีการควบคุมดูแล

ยานพาหนะ ตรวจสภาพเรือและจดทะเบียนเรือ 

 ภารกิจดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้มทางน ้า ท่ีมีการควบคุมดูแลการทิ้งของเสียลงไปใน

แม่น ้ า โดยการควบคุมดูแลไม่ให้มีการบกรุกหรือส่ิงก่อสร้างท่ีจะสร้างแถว ๆ ล าน ้ า 

รวมไปถึงการควบคุมการขจดัคราบน ้ามนั 

2.1.2.2. ประเภทของเรือด่วนโดยสารแม่น ้าเจา้พระยา และเส้นทางของการขนส่ง 

                           (กรมเจา้ท่า, 2557) แบ่งออกเป็น 5 สี 

1. เรือประจ าทาง แบบ ไม่มีธง  

 เส้นทาง นนทบุรี – วดัราชสิงขร  

 บริการ จนัทร์ – ศุกร์ โดยแบ่งเวลาเป็น 06.45 – 07.30 น. เชา้  

กบั 16.00 – 16.30 น. เยน็ อตัราค่าโดยสาร  

 อตัราค่าโดยสาร 9 / 11 / 13 บาท ตามระยะทาง 

2. เรือด่วนพิเศษ ธงสีส้ม 

 เส้นทาง นนทบุรี – วดัราชสิงขร 

 บริการ ทุกวนั โดยแบ่งเวลาเป็น 06.00 – 19.00 น.  

 อตัราค่าโดยสาร 14 บาท ตลอดเส้นทาง 
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3. เรือด่วนพิเศษ ธงสีเขียว 

 เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี – สาธร 

 บริการ จนัทร์ – ศุกร์ โดยแบ่งเวลาเป็น 06.10 – 08.10 น. เชา้ กบั 16.05 – 

18.05 น. เยน็  

 อตัราค่าโดยสาร 13 / 20 / 32 บาท ตามระยะทาง 

4. เรือด่วนพิเศษ ธงสีเหลือง  

 เส้นทาง นนทบุรี – สาธร 

 บริการ จนัทร์ – ศุกร์ โดยแบ่งเวลาเป็น 06.15 – 08.20 น. เชา้ กบั 16.00 – 

20.00 น. เยน็ 

 อตัราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดเส้นทาง 

5. เรือด่วนพิเศษ ธงสีฟ้า ( Tourist express boat ) 

 เส้นทาง ท่าเรือสาธร – ท่าพระอาทิตย ์

 บริการ ทุกวนั เร่ิม 9.30 น. ถึง 17.00 น. 

 อตัราค่าโดยสาร 50 บาท ตลอดเส้นทาง ต่อรอบ กบั 150 บาท คือราคาเหมา

ทั้งวนั 
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แผนท่ีเส้นทางการเดินเรือ ของเรือด่วนเจา้พระยา 

ภาพท่ี 2.1. แผนท่ีเส้นทางการเดินเรือ ของเรือด่วนเจา้พระยา 
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ท่ีมา : http://f.ptcdn.info/050/020/000/1402632103-yuyuuyuJPG-o.jpg 

2.1.3. การขนส่งทางอากาศ 

การขนส่งทางอากาศ หมายถึง การล าเลียงคน สัตว ์และส่ิงของ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง

โดยใชย้านพาหนะท่ีเคล่ือนท่ีในอากาศ รวมถึงการเดินทางของมนุษยโ์ดยทางอากาศ ยานพาหนะท่ี

ใช้ในการขนส่ง คือ เคร่ืองบิน ส าหรับยานพาหนะท่ีสามารถเคล่ือนท่ีในอากาศได้มีหลายชนิด 

ไดแ้ก่ เคร่ืองร่อน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เป็นตน้ ซ่ึงพฒันาจากการขนส่งทางอากาศ เร่ิมจาก

เคร่ืองร่อน บอลลูน เรือเหาะ และในปัจจุบนัใชเ้คร่ืองบินการรับขนสาธารณะโดยอากาศยาน ซ่ึงคน

โดยสาร สัมภาระ สินคา้ และไปรษณียภณัท์ ท่ีแยกกนัหรือรวมกนั โดยมีค่าตอบแทนหรือค่าจา้ง  

การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งท่ีสะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน แต่ตอ้งใช้จ่ายค่าเช้ือเพลิงสูง 

เหมาะส าหรับการขนส่งสินคา้ท่ีมีราคาแพงและจ าเป็นท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง มีน ้ าหนกัไม่มาก

เกินไป ปัจจุบนัเกือบทุกประเทศในโลก มีสายการบินพาณิชยข์องตนเอง เพื่อใช้ขนส่งผูโ้ดยสาร 

และสินคา้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

2.1.4. ขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งทาง บก น ้า อากาศ 

 การขนส่งทางบนบก  

ตารางท่ี 2.1. ขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งทางบก(Nattida,2008) 

ข้อดี  
 

1. ประหยดั ขนส่งสินคา้ไดจ้  านวนมากหลายชนิด  

2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินคา้ไดท้นัตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการ 

3. สะดวก เพราะมีตูห้ลายชนิดใหเ้ลือกเพื่อความเหมาะสมกบัสินคา้ 

4. ปลอดภยัสูง เม่ือเทียบกบัเส้นทางอ่ืน  

5. ขนส่งไดทุ้กสภาพดินฟ้าอากาศ 

ข้อเสีย        1. ไม่สามารถขนส่งสินคา้ใหถึ้งท่ีตอ้งการขนถ่ายได ้

       2. ความยดืหยุน่มีนอ้ย เพราะมีเส้นทางตายตวั 

       3. มีความคล่องตวันอ้ยกวา่การขนส่งแบบอ่ืน เพราะมีกฎระเบียบมาก 

       4.   ไม่เหมาะสมกบัผูส่้งสินคา้รายยอ่ย ปริมาณนอ้ย 
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 การขนส่งทางน ้า 

ตารางท่ี 2.2. ขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งทางน ้า(Nattida,2008) 

ข้อดี 1. อตัราค่าขนส่งถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งประเภทอ่ืน 

2. ขนส่งไดป้ริมาณมาก 

3. มีความปลอดภยั 

4. สามารถส่งไดร้ะยะไกล ๆ 

ข้อเสีย 1. มีความล่าชา้ในการขนส่งมาก 

2. ในฤดูน ้าลดหรือฤดูร้อน น ้าอาจมีนอ้ย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะ

เรือเกยต้ืนได ้

3. ไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในการขนส่งไดข้ึ้นอยูก่บัภูมิอากาศ และ 

ภูมิประเทศ 

 การขนส่งทางอากาศ 

ตารางท่ี 2.3. ขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งทางอากาศ(Nattida,2008) 

ข้อดี 1. สะดวก รวดเร็วมากเป็นท่ีสุด 

2. สามารถขนส่งสินคา้กระจายไปไดท้ัว่ถึงไดอ้ยา่งกวา้งขวางทั้งในประเทศ

และระหวา่งประเทศ 

3. สามารถขนส่งไปในทอ้งถ่ินท่ีการขนส่งประเภทอ่ืนไปไม่ถึงหรือไป

ยากล าบาก 

4. เหมาะกบัการขนส่งระยะไกลๆ 

5. เหมาะกบัการขนส่งสินคา้ท่ีเสียง่าย จ าเป็นตอ้งถึงปลายทางรวดเร็ว 

6. ขนส่งไดห้ลายเท่ียวในแต่ละวนั เพราะเคร่ืองบินข้ึนลงไดร้วดเร็ว 
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ข้อเสีย 1. ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงกวา่ประเภทอ่ืน 

2. จ ากดัขนาดและน ้าหนกัของสินคา้ท่ีบรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน ้าหนกัมาก

ไม่ได ้

3. บริการขนส่งไดเ้ฉพาะเมืองท่ีมีท่าอากาศยานเท่านั้น 

4. การขนส่งข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ 

5. การลงทุนและค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 

6. มีความเส่ียงภยัอนัตรายสูง 

2.2. พฤติกรรมและความหมายของการท่องเทีย่ว 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว  เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้น

นกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตาม เพื่อ

มุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง(ชวลันุช อุทยาน ,2551) โดย

พฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตได้

โดยอาศยัประสาทสัมผสั  ส่วนพฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior)  

เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่

ภายในจะมีความสัมพนัธ์กนั  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วน

ใหญ่  องคป์ระกอบส าคญั  7  ประการ  คือ 

1. เป้าหมาย                                                 5.    การตอบสนอง  

2. ความพร้อม                                             6.    ผลลพัธ์ท่ีตามมา  

3. สถานการณ์                                             7.    ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั 

4. การแปลความหมาย 

2.2.1. การท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียว  หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีอาศยัอยู่ประจ าไปยงั

สถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวและเดินทางกลบัไปสถานท่ีอาศยัเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพื่อ

ประกอบอาชีพโดยตรง แมว้า่รูปแบบของการท่องเท่ียวบางประเภทจะมีเร่ืองของอาชีพ หรือธุรกิจ
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การงานเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง เช่น การท่องเท่ียวในรูปแบบของการจดัประชุม การจดัสัมมนา การ

จดัฝึกอบรม นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางท่องเท่ียวมกัจะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายในการ

เดินทางท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีปัจจยัประกอบท่ีเป็นตวัสนบัสนุน 

ประเภทของนกัท่องเท่ียว 

การจดัประเภทของนกัท่องเท่ียวสามารถจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ตามการจดัการเดินทาง 

 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนมาก(Mass Tourists)  มีการเดินทางท่องเท่ียวในรายการ

เดียวกนั พกัโรงแรมในระดบัเดียวกนั รับประทานอาหาร และท ากิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืน 

ๆ ในแบบเดียวกนั 

 Eco Tourists นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยมีจุดประสงคท่ี์มุ่งรักษาสภาพแวดลอ้ม

ของระบบนิเวศน์  

 ตามจ านวนมากนอ้ยของนกัท่องเท่ียว 

 เป็นกลุ่ม (Group Tour หรือ Escort Tour) 

 เป็นส่วนบุคคล (Independent Tour) 

2. ตามวตัถุประสงคข์องการเดินทาง ความมุ่งหมายในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงแบ่งได ้8 

ประการ คือ 

 การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุ(holiday-mass Popular individual) 

 การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้

วฒันธรรมของสังคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู่ การชมศิลปะ ดนตรี ละคร การ

นมสัการศูนยศ์าสนา เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา(Educational) เป็นการเดินทางเพื่อการท าวิจยัการศึกษา สอน

หนงัสือ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ซ่ึงจะตอ้งพ านกัอยูส่ถานท่ีนั้นๆ เป็นเวลานาน 

 การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและบนัเทิง (Sport and Recreation) คือการเดินทางไปชม หรือ

ร่วมแข่งขนักีฬา หรือนนัทนาการต่างๆ 

 การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and special interests) 
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 การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึงการท่องเท่ียวเพื่อท างานอดิเรก เช่นการ

วาดภาพ การเขียน วนนิยาย เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (visiting Friend and Relative) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ

(Business) เป็นการเดินทางของนกัธุรกิจท่ีจดัเวลาบางส่วนของการเดินทางหลงัจะท าธุรกิจ

เสร็จส้ินแลว้ ใชเ้วลาในการท่องเท่ียวก่อนเดินทางกลบั 

3. ตามวธีิการเดินทาง 

 แบบเหมาจ่าย (Package Tour) 

 แบบเบด็เสร็จ (Inclusive Tour) 

 แบบเป็นรางวลั (Incentive Tour) 

 แบบเช่าเหมาล า (Charter Tour) 

 ตามอาย ุ

 ตามเพศ 

 ตามฐานะทางสังคม 

 ตามประสบการณ์และบทบาท 

2.2.2. วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว  

          (Seabrook, 2007) ไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว ไวด้งัน้ี 

1. การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) 

2. การท่องเท่ียวแบบอิงศาสนา (Religious Tourism) 

3. การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) 

4. การท่องเท่ียวแบบสวสัดิการ (Social Tourism) 

5. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational Tourism) 

6. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) 

7. การท่องเท่ียวแบบชมทิวทศัน์ (Scenic Tourism) 

8. การท่องเท่ียวแบบการแสวงหาความส าราญ (Hedonistic Tourism) 

9. การท่องเท่ียวเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมหรือท ากิจกรรม (Activity Tourism) 
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10. การท่องเท่ียวแบบมุ่งความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 

2.2.3. ปัญหาของนกัท่องเท่ียว 

1. นกัท่องเท่ียวถูกแท็กซ่ี และสามลอ้มีราคาค่าโดยสารสาธารณะไม่มีมาตรฐาน เช่น การขบั

ออ้มไปออ้มมา เพื่อท าใหเ้สียเวลา และเพิ่มอตัราค่าโดยสารแพงกวา่เท่าท่ีควร  

2. ราคาสินคา้ไม่มีมาตรฐาน 

3. ปัญหาการจราจรติดขดั  

4. มาตรฐานความปลอดภยัท่ีค่อนขา้งต ่า ท าให้มีข่าวนกัท่องเท่ียวเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

รัฐบาลนานาประเทศ ต่างเรียกร้องให้ไทยเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภยัแก่ชาวต่างชาติ 

ซ่ึงเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเป็นประวติัการณ์ 

5. นกัท่องเท่ียวเรียกร้องให้ไทยเร่งแกไ้ขปัญหาดา้นความสะอาดของสถานท่ีสาธารณะ เช่น 

หอ้งน ้าสาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.3. การตลาด  

 การท ากิจกรรมกบัตลาดเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบ าบดัความ

ต้องการ และสนองต่อความจ าเป็นของมนุษย์ท าให้เกิดความพึงพอใจ(Phillip Kotler,1931) 

การตลาดมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ และยกระดบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์ในสังคม ท า

ให้เกิดการพึ่งพาอาศยักนัอย่างเป็นระบบในสังคมมนุษย ์การตลาดมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อ

ความเจริญเติบโต และพฒันาการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ เน่ืองจากการตลาดเป็นตวักระตุน้ให้

เกิดการวิจยั และพฒันาหาส่ิงใหม่ มาสนองความ ตอ้งการของตลาดและสังคม ท าให้ผูบ้ริโภคมี

โอกาส เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการไดห้ลายทาง และผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค รวมถึงสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค จึงมีผลท าใหเ้กิด การจา้งงาน เกิดรายไดก้บั

แรงงาน ธุรกิจ ท าให้ประชาชน  มีก าลงัการซ้ือ และสามารถสนองความตอ้งการในการบริโภค ซ่ึง

ท าใหม้าตรฐานค่าครองชีพของบุคคลในสังคมมีระดบัสูงข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ความส าคญัของ

การตลาดอาจกล่าวไดด้งัน้ี 
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1. การตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดการแลกเปล่ียน  การด าเนินการตลาดของธุรกิจจะท าให้

ผูผ้ลิตกับผู ้บริโภคเข้ามาใกล้กัน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้บริโภคด้วยการเสนอ

ผลิตภณัฑท่ี์ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดความพึ่งพอใจระหวา่ง ผูซ้ื้อ และผูข้าย 

การตลาดยงัไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเท่านั้นแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคกลบัมาใช ้หรือซ้ือผลิตภณัฑซ์ ้ าเม่ือมีความตอ้งการ 

2. การตลาดเป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของผลิตภณัฑ์กบัผูบ้ริโภค การด าเนินการ

ทางการตลาดท าให้ผูเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองและสร้างความ พึงพอใจให้กบั

ผูบ้ริโภคได้ ด้วยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์สถานภาพ ของ

ผูบ้ริโภคดว้ยการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในปริมาณ ในเวลา ในสถานท่ี ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ใน

ราคา ท่ีผูบ้ริโภคมีก าลังการซ้ือ และโอนความเป็นเจ้าของได้ การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์

ระหวา่ง ผูเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์กบัผูบ้ริโภค นอกจากจะด าเนินการในหนา้ท่ีของการตลาด ให้

เกิดการเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัในเร่ืองดงักล่าว ส่ิงท่ีส าคญัจะตอ้งกระท าอีกประการหน่ึงก็คือ 

สร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคในกิจกรรมดงักล่าว   

3. การตลาดเป็นตวัผลกัดนัให้มีการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์     ดว้ยแนวคิด ของการตลาด ใน

การมุ่งสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค และรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลกัดนัให้ผลิตภณัฑ์ตอ้งพฒันาปรับปรุงตรงต่อความตอ้งการต่อผูบ้ริโภค และสร้างความพึง

พอใจให้กบัผูบ้ริโภค ตลอดจนจูงใจผูบ้ริโภคดว้ย การเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และ

ระบบการตลาดเสรี ซ่ึงมีการแข่งขนักนัมากในการสร้าง ความพึงพอใจ และจูงใจผูบ้ริโภค จึง

ยิง่เป็นแรงผลกัดนัใหมี้การพฒันาปรับปรุง ผลิตภณัฑเ์พื่อการแข่งขนั ในตลาดเสรี 

4. การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ   ดว้ยการก่อให้เกิดการบริโภคและการ

พึ่งพากนัอย่างเป็นระบบมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ การสร้างความ

ตอ้งการและการสนองความตอ้งการในการบริโภค ผลิตภณัฑ์ท าให้เกิดการไหลเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ คือเกิดการจา้งงาน เกิดรายได ้เกิดการบริโภค และเกิดการใช้แรงงาน ซ่ึงจะมีการ

พึ่งพากันและเช่ือมโยงไหลเวียนตามล าดบัอย่างเป็นระบบ ผลจะท าให้การด ารงชีวิต ของ

มนุษยชาติในสังคมอยูใ่นระดบัท่ีมีการกินดีอยูดี่ มีความเป็นอยู ่อยา่งเป็นสุขโดยทัว่กนั 
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 ส่วนประกอบการตลาด (Marketing mix strategy) 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีธุรกิจน าเสนอขายให้แก่ผูบ้ริโภคหรือตลาด เพื่อให้เกิดความ

สนใจและตอ้งการเป็นเจ้าของท่ีจะน ามาใช้หรือบริโภค เพื่อสนองความตอ้งการและความ

จ าเป็นให้ได้รับความพึงพอใจ ตวัผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย รูปแบบ ลักษณะ สีสัน ตรา

สัญลกัษณ์ ช่ือยี่ห้อ การให้บริการ และการรับประกนั ซ่ึงธุรกิจสามารถพฒันาปรับปรุงไดอ้ยู่

เสมอ 

2. ราคา (Price) เป็นมูลค่าในการแลกเปล่ียนซ้ือขายผลิตภณัฑ์ และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชพ้ิจารณา

ประกอบการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการตั้งราคาจึงควรให้อยู่บนความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจจึงตอ้งพิจารณาถึงการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถควบคุม

ได ้

3. สถานท่ี (Place) เป็นโครงสร้างของช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) ท่ี

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงถือวา่เป็น

กิจกรรมท่ีช่วยในการเคล่ือนยา้ยกระจายตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค ธุรกิจสามารถ

เลือกสถานท่ีหรือช่องทางการจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และ

เป็นการแจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายในตลาด นอกจากน้ีการส่งเสริม

การตลาดยงัท าหน้าท่ีศึกษาวิจยักระบวนการติดต่อส่ือสารให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค เพื่อน าไปใช้ในการชกัชวนผูบ้ริโภคให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือเพื่อเตือนความ

ทรงจ าให้แก่ผูบ้ริโภค โดยอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การ

ส่งเสริมการขาย และการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

จากการขอ้มูลของการตลาด(Marketing mix strategy) เราน าเร่ืองสถานท่ี (Place) มาปรับ

ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากวา่ส่ือวดีีโอไดมี้การจดัท าวธีิการเดินทางมายงับริษทั เพื่อโฆษณา

ให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติรู้จกักบับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์มากข้ึน และทราบถึงการ

ใหบ้ริการของทางบริษทั 

 

  



19 
 

 

 ส่ือท่ีใชข้องการประชาสัมพนัธ์โดยเรือโดยสารเพื่อการท่องเท่ียวทางแม่น ้าเจา้พระยา 

ในกรุงเทพมหานคร คือ การท ารูปแบบประชาสัมพนัธ์โดยเรือด่วนของแม่น ้าเจา้พระยาเพื่อ

การเดินทางและเพื่อการท่องเท่ียวโดยผา่นการถ่ายท าเป็นวิดีโอ โดยมีการถ่ายท าการใชเ้รือโดยสาร

วา่มีการเดินเรือผา่นเส้นทางไหนบา้ง แนะน าการเดินทางจากสถานท่ีหน่ึง ไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง วา่

ควรเดินทางอยา่งไร เพื่อให้ถึงยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวจะไป เช่น นกัท่องเท่ียวอยูท่ี่บาง

รัก แต่จะไปขา้วสาร ควรนัง่เรือด่วนจาก ท่าเรือสาธร ไปยงัท่าพระอาทิตย ์และในเน้ือหาของวิดีโอ

นั้นก็จะมีบอกวิธีการจ่ายค่าโดยสารไดต้รงท่าเรือท่ีนกัท่องเท่ียวจะข้ึน และอีกทั้งยงัสามารถจ่ายค่า

โดยสารภายในเรือท่ีนกัท่องเท่ียวจะนั่งอีกด้วย โดยแต่ละเรือโดยสารจะแบ่งประเภทของเรือท่ีมี

ราคาแตกต่างกนั โดยสามารถสังเกตได ้บนทา้ยเรือท่ีมีธงแต่ละสีท่ีบ่งบอกถึงราคาท่ีเราตอ้งจ่ายค่า

โดยสารนั้นๆ ผา่นส่ือวดีิโอ เป็นตน้ 

 การประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด 

ความหมายของค าว่าการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด หมายถึง กระบวนการในการ

วางแผนงานปฏิบติัการให้เสร็จส้ินตามแบบแผนการท่ีได้วางไวต้ลอดจนประเมินผลหรือติดตาม

ผลงานความส าเร็จของโครงงาน ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการซ้ือและ

สามารถตอบสนองความส าเร็จของดา้นโครงงาน ท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิด

การซ้ือขาย และยงัสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นหรือความต้องการความเก่ียวพันและ

ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างท่ีถูกท่ีสุดและจนน าไปสู่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผ่านช่อง

ทางการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ และเกิดความประทบัใจ โดยระบุถึงบริษทั หรือ

กลุ่มบุคคลและผลิตภณัฑข์องบริษทั(วรัิช ลภิรัตนกุล, 2544)   

2.3.1 การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือวดีิโอ 

2.3.3.1. เทคนิคการถ่ายภาพวดีิโอ    

 เร่ืองมุมกลอ้ง คือ การถ่ายภาพในมุมท่ีแตกต่างกนั เพราะมุมของภาพนั้นมีผลต่อความคิด

ความรู้สึกของผูดู้ได ้โดยมีการแบ่งมุมกลอ้งเป็น 3 ระดบั คือ  

1. ภาพระดับสายตา คือ การถ่ายภาพในต าแหน่งท่ีอยู่ในระดับสายตาปกติท่ีเราสามารถ

มองเห็น ขนาดเท่ากบัพื้นดิน ภาพท่ีจะไดจ้ะใหค้วามรู้สึกเป็นภาพท่ีปกติและธรรมดามาก 
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2. ภาพมุมต ่าหรือการถ่ายภาพในมุมต ่า คือ การถ่ายภาพในต าแหน่งท่ีมีความต ่ากวา่วตัถุหรือ

บุคคลท่ีถูกถ่าย จะให้ความรู้สึกของภาพเป็นความรู้สึกท่ีสูงใหญ่ยิ่งข้ึน หรือ ยิ่งใหญ่กว่า

ความเป็นจริง แสดงถึงความสง่า 

3. ภาพถ่ายท่ีถ่ายจากมุมสูง คือ การตั้งกลอ้งถ่ายน าต าแหน่งท่ีสูงกวา่วตัถุหรือตวัแบบ จึงท าให้

ภาพแสดงความรู้สึกถึงความเล็กตอ้ยต ่าของวตัถุ แต่ถา้ถ่ายบุคคลท าใหดู้ผอมเรียว สวยงาม 

2.3.3.2. เทคนิคการซูมและการโฟกสั 

ในขณะถ่ายภาพวิดีโอนั้นไม่ควรซูมหรือเคล่ือนไหว เพราะมนัจะท าให้เวลาเราถ่ายวิดีโอ

นั้นอาจจะเกิดการสั่นไหวอยา่งสูง แต่ถา้หากตอ้งการเคล่ือนท่ีดว้ยตอนซูม โดยให้มีการดึงซูมออก

มาให้สุดก่อนแลว้ค่อยกดบนัทึกและหลงัจากนั้นให้เดินเขา้ไปแทนการซูมของเลนส์ ควรหยุดการ

ซูมในขณะเคล่ือนไหวกล้อง หรือซูมก่อนค่อยกดบนัทึกภาพ ทั้ งน้ีท าให้ช่วยท าให้วิดีโอท่ีได้

น่าสนใจมากข้ึน เช่น การถ่ายภาพวิวทศัน์ หรือ ตวับุคคล เช่น ตั้งกล่องซูมเขา้ไปท่ีตวับุคคลจากนั้น

กดปุ่มเพื่อบนัทึก หลงัจากนั้นค่อยๆซูมออกมาใหเ้ห็นทั้งหมดของตวัแบบ  

2.3.3.3. ขอ้ดีการถ่ายวดีิโอมุมกวา้งและการแพนกลอ้ง 

การถ่ายมุมกวา้ง คือ เราจะไดภ้าพวิดีโอท่ีบอกรายละเอียดไดช้ดัวา่สถานท่ีแต่ละสถานท่ี ท่ี

ถ่ายนั้นคือท่ีไหน และไดรู้้วา่เป็นงานประเภทไหนท่ีก าลงัถ่ายท าวดีิโออยู ่หากวา่ถ่ายเห็นป้ายของตึก

เขา้ไปดว้ยไดย้ิ่งดี การถ่ายภาพวิดีโอน้ีดูเป็นการถ่ายท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว บอกเล่าเร่ืองราวตามล าดบั

แต่ละขั้นตอนวา่มีใครท าอะไรบา้ง สถานท่ีท าคือท่ีไหน ไม่วา่จะเป็นงานพิธีการต่างๆ หรือถ่ายกนั

เล่นๆเพราะวา่ ภาพจะสลบัมุมต่างๆมาใหช้มท าใหผู้ช้มนั้นไม่เกินความรู้สึกเบ่ือ 

การถ่ายมุมการแพน คือ โดยการยกกลอ้งข้ึนลงการซูม, การเล่ือนกลอ้งจากซา้ยไปขวา หรือ

การเล่นมุมกลอ้งแบบต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อท าใหค้นดูวดีิโอของเรานั้นไม่เกินความรู้สึกท่ีเบ่ือหน่าย 
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2.4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติ ในทางปฏิบติัอาจท าไดห้ลายวธีิ คือ 

1. วธีิการสัมภาษณ์จากผูใ้หค้  าตอบโดยตรง (Personal interview or Face to face interview) 

เป็นวธีิการท่ีส่งเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานออกไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ค  าตอบ และบนัทึกค าตอบลง

ในแบบข้อถาม วิธีน้ีนิยมใช้กันมากในการท าส ามะโนและส ารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

สภาพการณ์ของประเทศไทย เป็นวิธีการท่ีจะท าให้ได้ขอ้มูลท่ีละเอียด พนักงานสัมภาษณ์

สามารถช้ีแจงหรืออธิบายให ้ผูต้อบเขา้ใจในค าถามได ้ท าใหไ้ดรั้บค าตอบตรงตามวตัถุประสงค ์

แต่การท่ีจะให้ไดค้  าตอบท่ีดี ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น วิสัยสามารถของผูต้อบท่ีจะเขา้ใจ

ค าถาม ความตั้งใจของผูต้อบและความสุจริตใจท่ีจะใหค้  าตอบ ความสามารถของพนกังาน ท่ีจะ

สัมภาษณ์ไดอ้ยา่งละเอียดครบถว้น และบนัทึกค าตอบอยา่งถูกตอ้ง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความ

ซ่ือสัตย์สุจริตของพนักงานสัมภาษณ์ท่ีจะไม่กรอกขอ้มูลเอง ซ่ึงในทางปฏิบติัก่อนท่ีจะส่ง

เจา้หน้าท่ีหรือพนักงานออกไปปฏิบติังาน จะตอ้งท าการอบรมช้ีแจงให้เขา้ใจถึงขั้นตอนการ

สัมภาษณ์ ตลอดจนวตัถุประสงคข์องโครงการ ค าจ ากดัความหรือความหมายของค าต่างๆ ท่ีใช้

ในแบบขอ้ถาม การกรอกแบบขอ้ถาม ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดก้  าหนดไวใ้นคู่มือการ

ปฏิบติังานเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. วธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone)  

เป็นวิธีการท่ีอาจท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทุ่นค่าใช้จ่าย เพราะไม่ตอ้งเดินทาง แต่มีขอบเขต

จ ากดั คือใชไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้มีโทรศพัทเ์ท่านั้น ค าถามท่ีถามจะตอ้งสั้นและเขา้ใจง่าย วิธีน้ีจึงใชใ้น

การเก็บรวบรวมท่ีรายการขอ้ถามไม่มากนกั ประมาณ 1 – 2 รายการ จึงมกัใชร่้วมกบัวธีิอ่ืน หรือ

ใชใ้นการทวงถามใบแบบขอ้ถาม หรือสอบถามเพิ่มเติมเม่ือมีขอ้สงสัย เก่ียวกบัค าตอบ หรือไม่

ไดรั้บค าตอบในบางรายการ หรืออาจใชใ้นการตรวจสอบการท างานของพนกังาน 

3. วธีิการใหพ้นกังานไปทอดแบบไวใ้หผู้ต้อบกรอกขอ้มูลเอง (Self-enumeration)  

วิธีน้ีพนกังานจะน าแบบขอ้ถามไปมอบไวใ้ห้กบัผูต้อบ โดยอธิบายถึงวิธีการกรอกเท่าท่ี

จ  าเป็น ผูต้อบจะตอ้งกรอกแบบ ขอ้ถามเอง พนกังานจะกลบัไปรับแบบขอ้ถามท่ีกรอกขอ้มูล

แลว้ในวนัท่ีก าหนด ในขณะเดียวกนัพนกังานจะตอ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ
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ครบถ้วนของขอ้มูลท่ีกรอกแล้ว ถ้าผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วนจะตอ้งสัมภาษณ์เพิ่มเติม วิธีน้ี

เหมาะท่ีจะใชก้บัผูท่ี้ มีการศึกษาพอท่ีจะอ่าน เขียน เขา้ใจค าถามได ้ส าหรับประเทศไทยระดบั

การศึกษา และการให้ความร่วมมือของประชากรยงัแตกต่างกนัมาก ฉะนั้นจึงเหมาะสมท่ีจะใช้

กบังานบางโครงการเท่านั้น แบบขอ้ถามท่ีจะใช้วิธีน้ีจะตอ้งมีค าถามท่ีเขา้ใจง่าย มีค าอธิบาย

อยา่งชดัเจน และการกรอกแบบขอ้ถามตอ้งไม่ ยุง่  ยาก 

4. วธีิการส่งแบบขอ้ถามใหผู้ต้อบทางไปรษณีย ์(Mailed questionnaire)  

เป็นวธีิท่ีส่งแบบขอ้ถาม ใหผู้ต้อบทางไปรษณีย ์และใหผู้ต้อบส่งแบบขอ้ถามท่ีกรอกขอ้มูล

แลว้กลบัคืนมาทางไปรษณียเ์ช่นเดียวกนั วิธีน้ีคลา้ยกบัการทอดแบบ แต่ต่างกนัตรงท่ีส่งแบบ

ทางไปรษณีย ์เป็นวิธีการท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด เพราะเสียเพียงค่าแสตมป์แทนค่าใชจ่้ายของ

พนกังานสนาม โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูท่ี้จะใหค้  าตอบอยูก่ระจดักระจายกนัมาก ซ่ึงไม่อยูใ่นวิสัย

ท่ีจะส่งพนกังานสนามไปท าการสัมภาษณ์ได ้ในกรณีท่ีผูต้อบเห็นความส าคญัของขอ้มูล ขอ้มูล

ท่ีไดอ้าจมีคุณภาพดีกว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เพราะผูต้อบมีเวลาคิด ก่อนตอบ และไม่

ตอ้งตอบภายใตส้ถานการณ์เร่งรีบของพนกังานสัมภาษณ์ แต่วิธีน้ีก็มีขอ้เสียท่ีมกัจะมีอตัราการ

ไม่ตอบสูง (non-response rate)  

5. วธีิการสังเกตการณ์ (Observation) 

เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา ท่าทาง หรือเหตุการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ ท่ีเกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึง และจดบนัทึกไวโ้ดยไม่มีการสัมภาษณ์ วิธีน้ีใชก้นั

อย่างกวา้งขวางในการวิจัย เช่น จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผูข้ ับรถยนต์บนท้องถนนภายใต ้

สภาพการณ์จราจรต่างๆกนั ก็อาจจะส่งเจา้หนา้ท่ีไปยืนสังเกตการณ์ได ้การสังเกตจ านวนลูกคา้

และบนัทึกปริมาณการขายของสถานประกอบการ โดยพนกังานเก็บภาษีของกรมสรรพากร 

เพราะการไปสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการถึงปริมาณการขายยอ่มไม่ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง 

6. วธีิการบนัทึกขอ้มูลจากการวดัหรือนบั  

วิธีน้ีจะมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวดัหรือนบัตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เช่น การ

นับจ านวนรถยนต์ท่ีแล่นผ่านท่ีจุดใดจุดหน่ึง ก็อาจใช้เคร่ืองนับโดยให้รถ แล่นผ่านเคร่ือง

ดงักล่าวหรือ การเก็บขอ้มูลดว้ยการวดั เช่น การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดของ แปลงเพาะปลูก 
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พืช ท าไดโ้ดยการวดัความยาวของแต่ละดา้น เพื่อค านวณหาพื้นท่ีตามหลกัเกณฑ์การหาพื้นท่ี 

เป็นตน้ 

2.5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัญญา นอ้ยเปรม และคณะ(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร,2558) ได้

พิจารณาพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีความพึงพอใจกบัการใช้เรือด่วนเจา้พระยา ได้ มีผล

การศึกษาพบว่าเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อปัจจยัของส่วน

ประสมทางการตลาดในเร่ืองการใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาท่ีจ าแนกตามลักษณะต่างๆทาง

ประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ และกลุ่มประเภทของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของการใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาทั้ งโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน การจัดการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว  คือ ‘นิเทศศาสตร์’ เป็นศาสตร์ท่ีมีการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบ ไม่วา่

จะเป็นการส่ือสารมวลชน หรือการโฆษณาการประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนมีการพูดและการแสดง 

ดงันั้น ค าวา่ ‘นิเทศ’ หมายถึงการช้ีแจงหรือการแสดงนั้นเอง การประชาสัมพนัธ์(Public Relations) 

เป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์เป็นกิจกรรม

เพื่อสร้างความเขา้ใจ และความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มคนประเภทต่างๆ  

วิรัช ลภิรัตนกุล(2553)ได้กล่าวถึงความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ว่าเพื่อการชักจูง

ประชามติ ดว้ยวธีิการติดต่อส่ือสาร เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดมีความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกนึก

คิดท่ีดีต่อหน่วยงาน องค์การสถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นท่ีเผยแพร่ ท่ีเป็นในเชิงการ

สร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่กลุ่มประชาชนต่างๆ ด้วยวิธีการบอกกล่าว ช้ีแจให้

ประชาชนไดท้ราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์และส่ิงซ่ึงองคก์าร สถาบนัไดท้  าลงไป ในขณะท่ี  

รัตนวดี ศิริทองถาวร(การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ,2546) ไดก้ล่าวถึงประชาสัมพนัธ์ต่อธุรกิจ

วา่ ประชาสัมพนัธ์เป็นการด าเนินความพยายามขององคก์าร สถาบนั หรือหน่วยงานต่างๆ ในการ

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์ และรักษาทศันคติท่ีดีของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนยอมรับ สนบัสนุกและให้ความร่วมมือ การประกอบธุรกิจนั้นตอ้งเก่ียวของกบั

ประชาชนหลายกลุ่ม หากไดรั้บความร่วมมือ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนทุกกลุ่มก็จะท า

ใหก้ารประกอบธุรกิจประสบผลส าเร็จ 
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 กฤตติกา คาสียา(2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดย

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใช้บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ บริการ ด้านส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากร และด้าน

กระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์

ดา้นความถ่ีใน การใช้บริการต่อระยะเวลาท่ีเปิดโครงการ โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตามาก

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1. ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 ภาพท่ี 3.1. โลโกบ้ริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์  

ช่ือสถานประกอบการ: บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ 

ที่ตั้งของสถานประกอบการ: 23, อาคารริเวอร์ ซิต้ี ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ ห้อง 164, ถนนโยธา, แขวง

ตลาดนอ้ย เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร, 10110 

3.2. ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ ก่อตั้งข้ึนโดยคุณจาโคบสั (โค) แวน เคสเซ่ล และ 

คุณจนัทร์มณี พลภกัดี ทั้งสองท่านมีจุดประสงคใ์นการจดัตั้งทวัร์จกัรยานข้ึนร่วมกนั เพื่อน าเสนอ

การท่องเท่ียว ในเชิงวฒันธรรมรูปแบบใหม่ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใช้จกัรยานสร้างสรรค์

ความแปลกใหม่ ทวัร์จกัรยานท่ีจดัตั้งข้ึนท าให้เกิดผลบวกต่อวงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ

เมืองไทย และยงัสนับสนุนและส่งเสริมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจกบัการใช้จกัรยานในเมือง

หลวง เพื่อลดปัญหาการจราจรท่ีติดขดับนทอ้งถนน และ ท่ีส าคญัทวัร์จกัรยานเป็นการน าเท่ียวท่ี
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สามารถสัมผสัถึงมิตรภาพ รอยยิม้ เสียงหวัเราะ สามารถเขา้ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยูอ่นัหลากหลาย 

และมีเสน่ห์ ของคน ในเมืองหลวงไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  

โปรแกรมการท่องเท่ียวโดยจกัรยานของทางบริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์เป็นทางเลือกใหม่

ในการเปิดประสบการณ์การท่องเท่ียว ทวัร์ท่ีไม่ตอ้งไปเบียดกบัฝงูชนตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

แต่จะพานกัท่องเท่ียวไปสัมผสักบัวถีิชีวติท่ีแปลกใหม่ของชาวบา้น สัมผสัความมีเสน่ห์ของวิถีชีวิต 

เรียนรู้วฒันธรรมของคนไทย ต่ืนเตน้กบัเส้นทางทวัร์ท่ีแตกต่างกนัทุกวนั และทางบริษทัไดมี้การ

พฒันาเส้นทางป่ันจกัรยาน และการบริการอยา่งต่อเน่ือง 30 ปี เพื่อคาดหวงัให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

เกิดความประทบัใจสูงสุด  

3.2.1. ประเภทของทวัร์ท่ีใหบ้ริการ 

1. Program Tour 1 - Co Combo : 5-Hour Bicycle and Boat Tour 

รายละเอียดโปรแกรม : เป็นโปรแกรมทวัร์ท่ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 5 ชัว่โมง เป็นการเดินทางท่ีมี

การป่ันจกัรยานและนั่งเรือหางยาว โดยโปรแกรมทวัร์น้ีมีอาหาร ของว่าง และเคร่ืองด่ืมไว้

บริการ เป็นทวัร์ท่ีเร่ิมป่ันจกัรยานจากยา่นเยาวราช น าจกัรยานลงเรือหางยาวล่องลงสู่ล าคลอง

พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งเพาะปลูก นักท่องเท่ียวจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนริมฝ่ังคลอง ท่ีด าเนินมา

ตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั รวบรวมความมีเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร  ไวใ้นเวลาแค่คร่ึงวนั 

ประเภทการเดินทาง : ทวัร์จกัรยาน/ เรือหางยาว         

ระยะทาง : 15 กิโลเมตร 

ระยะเวลา : 7.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 18.00 น. 

ราคา : 1,650 บาท    
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2. Program Tour 2 - Co Classical : 3-Hour Bicycle Tour 

รายละเอียดโปรแกรม : เป็นโปรแกรมทวัร์ท่ีใช้ระยะเวลาทั้งหมด 3 ชัว่โมง ทวัร์น้ีจะน า

นกัท่องเท่ียวไปชมย่านกรุงเก่า เยาวราช ตลาดสดต่างๆ ชมบา้นพกัอาศยัและวิถีชีวิต ทวัร์น้ีจะ

น านักท่องเท่ียวพกัทานขนมในร้านคา้ของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระจายรายได้สู่

ชุมชน เป็นโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีไดส้ัมผสัวถีิชีวติ และความแต่งต่างทางดา้นของภาษา  

ประเภทการเดินทาง : ทวัร์จกัรยาน                  

ระยะทาง : 12 กิโลเมตร 

ระยะเวลา : 8.00 น. – 11.00 น. และ 14.00 น. – 17.00 น. 

ราคา  : 950 บาท      

3. Program Tour 6 - Co By Night : 3-Hour Bicycle Tour 

รายละเอียดโปรแกรมทวัร์ : เป็นโปรแกรมทวัร์ท่ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 3 ชัว่โมง ทวัร์น้ีจะพาชม

แสงสียามค ่าคืนของกรุงเทพมหานคร ชมตลาดคนเดินยา่นเยาวราช พาไปชมบรรยากาศวดัโพธ์ิ

ยามค ่าคืน  ทวัร์น้ีจะมีการพานกัท่องเท่ียวพกัทานขนม และเคร่ืองด่ืมในร้านคา้ของชุมชน เพื่อ

เป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชน และเป็นการสัมผสัวถีิชีวติอยา่งใกลชิ้ด เรียนรู้ความแต่งต่างของ

ภาษา เป็นเสน่ห์ของงการท่องเท่ียวยาวค ่าคืน 

ประเภทการเดินทาง : ทวัร์จกัรยาน            

ระยะทาง : 14 กิโลเมตร 

ระยะเวลา : 18.00 น. - 21.00 น. 

ราคา  : 950 บาท 
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4. Program Tour 5 - Co All Day : 9 Hour Bicycle Boat and Train Tour 

รายละเอียดโปรแกรม : เป็นโปรแกรมทวัร์ท่ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 9 ชัว่โมงโปรแกรมทวัร์น้ีมี

อาหาร ของว่าง และเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการ โดยหัวหน้าทัวร์ทวัร์จะน านักท่องเท่ียวโดยสาร

ยานพาหนะต่างๆในกรุงเทพมหานคร เช่น รถไฟ รถประจ าทางโดยสาร รถสามลอ้ เป็นตน้ 

จากนั้นหัวหน้าทวัร์จะพาไปชมเสน่ห์ของธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตของชาวสวน และการใช้ชีวิต

ของชาวบ้านริมฝ่ังคลอง รวมทั้ งชมวดัไทย และสถานท่ีทางศาสนาของชาวมุสลิม เป็น

โปรแกรมท่องเท่ียว 1 วนัท่ีรวมทุกๆอยา่งในกรุงเทพมหานครเอาไว ้

ประเภท : ทวัร์จกัรยาน / เรือหางงยาว / รถไฟ       

ระยะทาง : 25  กิโลเมตร 

ระยะเวลา : 9.00 น. - 18.00 น. 

ราคา  : 2,100 บาท 

5. Program Tour 9 - Co Rocket Boat : 5 Hour Multi-Boat Tour 

รายละเอียดโปรแกรม : เป็นโปรแกรมทวัร์ท่ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 5 ชัว่โมง หวัหนา้ทวัร์จะน า

นกัท่องเท่ียวล่องเรือหางยาวจากแม่น ้ าใหญ่ จนถึงล าคลองในชุมชน ทวัร์น้ีจะพาชมวิถีชีวิต

จริงๆริมฝ่ังแม่น ้า ชมตลาดน ้าและน านกัท่องเท่ียวชิมขนมพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ

ไทย ชมวดัไทยและวดัจีน ชมความแตกต่างของศาสนาท่ีหลากหลายแต่สามารถอยูร่่วมกนัได้

อยา่งลงตวั 

ประเภทการเดินทาง : เรือหางงยาว             

ระยะทาง : 15  กิโลเมตร 

ระยะเวลา : 13.00 น. - 18.00 น. 

ราคา  : 1,850 บาท 
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6. Program Tour 7 - Co Canaling : 2 Hour Long tail Boat Tour  

รายละเอียดโปรแกรม : เป็นโปรแกรมทวัร์ท่ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 2 ชัว่โมง โปรแกรมทวัร์น้ีมี

ของว่าง และเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการเป็น เป็นโปรแกรมล่องเรือระยะสั้น ท่ีมีการรวบรวมวิถีชีวิต

ของชาวบา้นริมฝ่ังคลอง เสน่ห์ของบา้นเรือนท่ีสวยงาม จากนั้นหวัหนา้ทวัร์จะน านกัท่องเท่ียว

ชมวดัไทยและตลาดน ้า 

ประเภทการเดินทาง : เรือหางยาว             

ระยะทาง : 15  กิโลเมตร 

ระยะเวลา : 10.00 น. - 12.00 น. และ14.00 น. - 16.00 น. 

ราคา  : 1,350 บาท                                                                                                                                            

3.3. รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

การบริหารงานของบริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์นั้น ใช้รูปแบบพึ่งพาอาศยักนั

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นการบริหารท่ีใส่ใจสภาพแวดลอ้มดว้ย ทั้งชาวบา้นในทอ้งถ่ินท่ีไดท้  า

การเขา้ไปเยีย่มชม และสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวโดยมีวิสัยทศัน์ประจ าองคก์ร คือ “ เราใช้

ใจป่ันจกัรยาน ไม่ไดใ้ชส้องเทา้ป่ัน ” 

คณะผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายบญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่าย

บุคคล 

ฝ่ายปฏิบติังงาน 

(ไกด ์/ ผูช่้วยไกด)์ 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายช่าง 

โครงสร้างองค์กรบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางงกอก ทวัร์ 
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3.4. ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

ภาพท่ี 3.2. นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวพิชญา บ ารุงพนัธ์ 

 ช่ือนักศึกษา : นางสาวพิชญา บ ารุงพนัธ์ 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Guide trainee, Marketing and Reception 

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

1. ท าหนา้ท่ีรับโทรศพัทเ์พื่อรับการจองทวัร์ใหลู้กคา้ 

2. ขายทวัร์ใหก้บัลูกคา้ท่ี Walk in เขา้มายงับริษทั 

3. ช่วยเหลือฝ่ายบญัชี/ฝ่ายช่าง/ฝ่ายการตลาด 

4. ออกปฏิบติังานทวัร์ 

5. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆเวลาออกทวัร์ เช่น ร้านอาหาร เรือโดยสาร และ

รถไฟ 

6. ฝ่ายตอ้นรับลูกคา้ และฝ่ายเช็คอิน 

7. สรุปการประเมินของลูกคา้ผา่นเวบ็ไซต ์TRIPANDVISOR 
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ภาพท่ี 3.3. นกัศึกษาฝึกงาน นายทยากร เลาหสกุลงาม 

 ช่ือนักศึกษา : นายทยากร เลาหสกุลงาม 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Guide trainee, Marketing and Reception 

 หน้าที่และความรับผดิชอบหลกั 

1. ขายทวัร์ใหก้บัลูกคา้ท่ี Walk in เขา้มายงับริษทั 

2. ช่วยเหลือฝ่ายบญัชี /ฝ่ายช่าง /ฝ่ายการตลาด 

3. ออกปฏิบติังานทวัร์ 

4. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆเวลาออกทวัร์ เช่น ร้านอาหาร เรือโดยสาร และ

รถไฟ 

5. ฝ่ายตอ้นรับลูกคา้ และฝ่ายเช็คอิน 

6. สรุปการประเมินของลูกคา้ผา่นเวบ็ไซต ์TRIPANDVISOR 

7. ช่วยเหลือในการถ่ายท าส่ือต่าง ๆ 
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3.5. ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพท่ี 3.4 ภาพพนกังานท่ีปรึกษาคุณทิติยาพร วะชุม 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา :  คุณทิติยาพร วะชุม 

 ต าแหน่ง :  ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล  

3.6. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ถึง 8 ธนัวาคม 2560 

3.7. ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

ในการคิดหัวข้อเร่ืองของการท าโครงงานการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวโดยแม่น ้ า

เจา้พระยาโดยเรือโดยสารในกรุงเทพมหานคร กบับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ ทางบริษทั
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ไดส้ังเกตเห็นถึงปัญหาประจ าวนั คือ ลูกคา้ท่ีตอ้งการมาท ากิจกรรมกบัทางบริษทั ประสบปัญหา

การเดินทางมาล่าช้า และมาเขา้ร่วมกิจกรรมสาย เน่ืองจากปัญหาการจราจรท่ีติดขดับนทอ้งถนน 

รวมทั้งการโดนคิดค่าบริการท่ีมีราคาสูงกว่ามาตรฐานจากรถรับจา้งและรถโดยสาร ดงัน้ี สามล้อ 

แท็กซ่ี และรถจกัรยานยนต์รับจา้ง ซ่ึงบางคร้ังเป็นการเดินทางท่ีใกลแ้ต่มีการวนรถเพื่อโก่งราคา 

เพราะนกัท่องเท่ียวไม่ใช่คนในพื้นท่ีจึงถูกเอาเปรียบไดง่้าย  

ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมีความคิดเห็นท่ีตอ้งการน าเสนอช่องทางท่ีท าให้ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ

และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีทางเลือกอ่ืนในการเดินทาง จึงท าการน าเสนอสู่ห้องประชุม โดยผูท่ี้

เขา้ร่วมประชุมไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายการตลาดและคณะผูจ้ดัท า โดยมีจุดประสงค์ท่ี

ตอ้งการให้โครงงานน้ีมีความสร้างสรรค์ และมีความรู้ สามารถน าไปใช้ไดจ้ริงคณะผูจ้ดัท าและ

คณะท่ีจดัการประชุมไดใ้ห้ความเห็นร่วมกนั ท่ีจะน าเสนอการเดินทางโดยเรือโดยสาร เน่ืองจากไม่

ตอ้งเสียเวลานานในการเดินทาง สามารถเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวไดส้ะดวก และยงัสามารถช่ืน

ชมบรรยากาศของแม่น ้ าเจา้พระยาไดอี้กดว้ย คณะประชุมจึงตดัสินใจ คิดโครงงานน้ีข้ึน โดยใชช่ื้อ

ดงักล่าว “ การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจา้พระยาในกรุงเทพมหานคร โดยเรือ

โดยสาร ผา่นส่ือวดีีโอกบั บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ ” 

        3.7.2.    วเิคราะห์ระบบงาน 

คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูลจากเว็บไซด์และโครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ทั้งแนวงานวจิยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวบรวมทั้งหาขอ้มูลประเภทของเรือโดยสาร เส้นทางการ

เดินเรือ หลกัการโดยสารอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั ขอ้ห้ามในการปฏิบติั จะเน้นในการแนะน า

ท่าเรือต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวชอบเดินทางไปท่องเท่ียว ในการจดัท าวิดีโอนั้นไดค้  านึงถึงหลกัการถ่าย

วิดีโอให้น่าดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มารับชม มีเน้ือหาท่ีกระชบัและไม่ยาวจนเกินไป คณะผูจ้ดัท าจึง

คดัเลือกประเภทของ เรือโดยสารท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง เน่ืองจากวา่เรือโดยสารนั้น

มีหลากหลายประเภท มีช่วงเวลาการเดินเรือท่ีต่างกนั และมีการจอดแต่ละท่าเรือท่ีไม่เหมือนกนั ใน

โครงงานน้ีมีขอบเขตของคือ การโดยสารทางแม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงจะเน้นท่ีแม่น ้ าสายหลกัท่ีเป็น

แหล่งคมนาคมท่ีกวา้งขวาง โดยจะกล่าวถึงความเป็นมา และความส าคญัต่างๆของแม่น ้าเจา้พระยา 

 

 



34 
 

 

3.7.2 วางแผนระบบการท างาน 

ในการลงพื้นท่ีจริงนั้น ทางคณะผูจ้ดัท าและฝ่ายการตลาดได้เร่ิมจากการเขียนเค้าโครง

เน้ือหา เรียบเรียงขอ้มูลไวอ้ยา่งละเอียดและครอบคลุม โดยมีตารางการลงพื้นท่ีจริง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3.1. การวางแผนงานปฏิบติังานการถ่ายส่ือวดีิโอ 

วนั/เดือน/ปี เวลา รายละเอยีดการด าเนินการ สถานที่ 

19 สิงหาคม 2560 13.00 - 14.00 เข้าร่วมประชุมเพื่อคิดหัวข้อใน

การจดัท าโครงงาน 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

30 กนัยายน 2560 11.00 – 14.00 เข้าร่วมการประชุมเพื่อขออนุมัติ

หัวข้อเ ร่ืองโครงงาน และ วาง

ต าแหน่งผูจ้ดัท าวดีิโอ 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

4 ตุลาคม 2560 10.00 – 17.00 เขียนโครงร่างรายละเอียดข้อมูล

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน เช่น 

ราคา ลกัษณะของเรือด่วน สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสามารถเดินทางโดย

เรือด่วน ฯลฯ 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

9 ตุลาคม 2560 10.00 – 12.00 เร่ิมถ่ายฉากเร่ิมตน้ของวิดีโอ และ

เก็บภาพรายละเอียดริมฝ่ังแม่น ้ า

เจา้พระยา 

ท่าเรือ 

River City 

Shopping Mall 
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วนั/เดือน/ปี เวลา รายละเอยีดการด าเนินการ สถานที่ 

 13.00 – 14.00 ถ่ายภาพและวิดีโอบรรยากาศบน

เ รื อ ขณ ะ ท่ี โ ด ย ส า ร เ รื อ ด่ ว น

เจ้าพระยา และการท างานของ

เจา้หนา้ท่ีบนเรือคณะโดยสาร โดย

ใชเ้รือด่วนท่องเท่ียว ( ธงสีฟ้า ) 

เร่ิมเดินทางจาก 

ท่าเรือด่วนส่ีพระ

ยา – ท่าพระ

อาทิตย ์

15 ตุลาคม 2560 12.00 – 16.00 
ถ่ายฉากเจา้หน้าท่ีก าลงัปฏิบติังาน

ตั้งแต่ท่าเรือด่วน ตั้งแต่ท่าเรือด่วน

เร่ิมต้นจนถึงท่าเรือด่วนจุดหมาย

ปลายทางโดยใช้เรือด่วนธรรมดา 

(ธงสีส้ม) 

ท่าเรือด่วนวดัราช

สิงขร จนถึงท่าเรือ

นนทบุรี 

19 ตุลาคม 2560 13.00 – 15.00 เร่ิมท าการอดัเสียงเน้ือหาเพื่อท่ีจะ

เอาไปใส่ในวดีิโอ 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

21 ตุลาคม 2560 12.00 – 17.00 เ ร่ิ ม รวบรวมไฟล์ทั้ งหมด เข้า

โปรแกรม Sony Vegas และเร่ิม

การตัด ต่อส่วนแรกของวิ ดี โอ

พร้อมสีเสียงและเพลงเข้าไปใน

วดีิโอ 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

24 ตุลาคม 2560 12.00 – 17.00 เ ร่ิ ม ท า ก า ร ตัด ต่ อ วิ ดี โ อ ส่ ว น

บรรยากาศและเน้ือหาเสียงลงไป

ในวดีิโอจนจบ 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 
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วนั/เดือน/ปี เวลา รายละเอยีดการด าเนินการ สถานที่ 

28 ตุลาคม 2560 12.00 – 18.00 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของวิดีโอ

พร้อมกบัRender ไฟล์เป็น MP4 

และน าไฟล์ไปเสนอให้กบัหวัหนา้

ก่ อ นน า ไ ฟ ล์ ไ ป แ ช ร์ บนท า ง 

Facebook และ YouTube 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

30 ตุลาคม 2560 13.00 ท า ก า ร แ ช ร์ วิ ดี โ อ ล ง สู่ ส่ื อ

อินเตอร์เน็ต ทั้ง Facebook และ 

YouTube 

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

15 พฤศจิกายน 

2560 

- ท าการเช็คยอดถูกใจ ยอดเข้าชม

ของ Facebook และ YouTube คร้ัง

ท่ี 1  

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 

16 พฤศจิกายน 

2560 ถึง 

7 ธนัวาคม 2560 

- จัดท าโครงงานน าเสนอรูปเล่ม

วิชาสหกิจศึกษา พร้อมทั้ง จดัท า 

Power Pointประกอบการน าเสนอ  

บริษทั โค แวน 

เคสเซ่ล บางกอก 

ทวัร์ 
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3.7.3 จดัท าและพฒันา 

จากการออกปฏิบติังานในการถ่ายท าวิดีโอประกอบโครงงาน ขั้นตอนต่อไปคือการตดัต่อ

วดีิโอโดยใชโ้ปรแกรม Sony Vegas  ในการตดัต่อวดีิโอนั้นแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ภาพท่ี 3.5. ภาพโปรแกรม Sony Vegas Pro 13 ท่ีใชติ้ดต่อวิดีโอ 

 ขั้นตอนท่ี 1  เร่ิมจากการจดัไฟล์วิดีโอและตั้งค่าไฟล์เสียงลงใน Folder ท าการจดัเรียบเรียง

เป็นหมวดหมู่ เพื่อใหท้  าการตดัต่อวดีิโอไดง่้ายยิง่ข้ึน  

 ขั้นตอนท่ี 2 จดัเรียงเน้ือเร่ือง โดยการน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 นั้นมาจดัเรียงบน Timeline 

ของโปรแกรม Sony Vegas ตามท่ีเราตอ้งการ การตดัต่อโดยการน าวิดีโอทั้งหมดเก่ียวกบั

การโดยสารโดยเรือด่วน แม่น ้ าเจา้พระยา ทั้งบรรยากาศริมฝ่ังแม่น ้ า,สถานท่ีท่องเท่ียว รวม

ไปถึงขอ้มูลต่างๆเรือด่วนแม่น ้าเจา้พระยา 

 ขั้นตอนท่ี 4 ท  าการตกแต่งหรือปรับวิดีโอเพิ่มเติมโดยใส่ Effect ของสีหรือ Transition และ

ใส่ตวัอกัษรเพิ่มเติมลงในวดีิโอท่ีจดัท า 

 ขั้นตอนท่ี 5 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยคือ น าไฟล์ทั้งหมดท่ีสมบูรณ์เช่น ตวัอกัษร สี และเสียง

ของวิดีโอ น าไป Render โดยปรับค่าใชข้นาดความคมชดั 1080 MP4 เพื่อท่ีสามารถอพั

โหลดลงสู่ Facebook และ YouTube ของทางบริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ 
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3.7.4 ทดสอบและสรุปผล 

จาการทดสอบไดเ้ร่ิมจากการน าวิดีโออพัโหลดลงสู่ช่องทางอินเตอร์เน็ต คือ ยูทูบ 

(YouTube) และ เฟสบุ๊ค(Facebook) ไดท้  าการสังเกตยอดเขา้ชมและยอดถูกใจทุก ๆ 15 วนั 

หลงัจากการอพัโหลดลงช่องทางอินเตอร์เน็ต พบวา่ในช่วงแรกของการแชร์มียอดถูกใจและ

ยอดเขา้ชมท่ีมากข้ึน  

จากการส ารวจมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัวิดีโอ ทั้งในขอ้ดีและขอ้เสีย 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงความประทบัใจในการจดัท าวีดีโอน้ีข้ึนทั้งยงั

กล่าววา่เม่ือมีโอกาสมาประเทศไทย การโดยสารทางเรือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจ แต่

ค่อนขา้งเป็นการโดยสารท่ีเส่ียงอนัตราย พาดโผน คณะผูจ้ดัท ามีความเห็นพร้อมตอ้งกนัว่า

การโดยสารทุกช่องทางสามารถเกิดอุบติัเหตุได้ทุกเม่ือ ทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ 

อยา่งไรก็ตามการโดยสารทุกประเภทนกัท่องเท่ียวควรมีความระมดัระวงั  

3.8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.2.  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. ตั้งหัวข้อของ

โครงงาน 

     

2. ศึกษาและค้นคว้า

รวบรวมข้อมูลที่

เกีย่วข้องกบั

โครงงาน 

     

3. เร่ิมเขียนโครงงาน      

4. สรุปและรายงานผล

การด าเนินการ 

     

5. จัดท าเอกสาร      
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ประกอบโครงงาน 

3.9. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ :  

1.  คอมพิวเตอร์และโนต้บุก๊ 

2.  เอกสาร 

3. กลอ้งถ่ายท าวดีีโอ 

อุปกรณ์ซอฟแวร์ :  

1. Microsoft Word 

2. Sony Vegas 

3. Adobe Premiere Pro 



 

 

บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

การจดัท าโครงงานเร่ืองจดัการประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจ้าพระยา ใน

กรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสารผ่านส่ือวิดีโอกับ บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ โดยมี

วตัถุประสงค์ในการประชาสัมพนัธ์  การเดินทางท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายและ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการ การเดินทางท่องเท่ียวไป

ยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานคร 

จากการท่ีเราไดเ้ลือกท าการขนส่งทางน ้า โดยเรือด่วนเจา้พระยา เน่ืองจากการขนส่งทางบก

นั้นมีปัญหาการจราจรท่ีติดขดัเป็นอย่างมาก ผูค้นท่ีใช้การโดยสารทางบกนั้นพบปัญหา เร่ืองการ

เสียเวลาบนทอ้งถนนเป็นอยา่งมาก และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงับริษทั โคแวน เคสเซ่ล บางกอก

ทวัร์ บางคนท่ีพบเจอปัญหาการจราจรท่ีติดขดั ท าให้เกิดปัญหาของการมาจุดหมายปลายทางท่ีช้า 

ผูจ้ดัท าไดม้องเห็นถึงการเดินทาง ทางน ้ ามีความเหมาะ และตรงตามจุดประสงคข์องนกัท่องเท่ียวท่ี

ตอ้งการเดินทาง ไปท่ อ ง เ ท่ี ย วย ัง

สถานท่ีต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1. ภาพอธิบายประเภทของเรือด่วน 
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ท่ีมา :  http://infographic.in.th/infographic/%E0%B9%80%E0%B8% 

 

ภาพท่ี 4.2. ภาพอธิบายเส้นทางการเดินเรือของเรือด่วน จดัท าโดย infographic.in.th 

ท่ีมา : http://infographic.in.th/infographic/%E0%B9%80%E0%B8% 

ดงันั้นเราจึงมีการจดัท าวดีิโอการใชเ้รือด่วนเจา้พระยาน้ีข้ึน จากการหารือเราพบวา่เรือด่วน

โดยสารเจ้าพระยามีหลากหลายรูปแบบ จึงท าการคัดเลือกเรือโดยสารท่ีวิ่งผ่านสถานท่ี ท่ี
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นกัท่องเท่ียวสนใจ ออกมาเหลือ 2 ประเภทจากทั้งหมด 5 ประเภท เน่ืองจากวา่มีเส้นทางการเดินเรือ

ท่ีครอบคลุมพื้นท่ี และมีรอบเดินเรือท่ีชดัเจน ดงัน้ี 

1. เรือด่วนเจา้พระยา (ธงสีส้ม)  

ภาพท่ี 4.3. ภาพแสดงลกัษณะเรือด่วนโดยสาร ธงสีส้ม 

ท่ีมา : http://www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/ 

 

เรือด่วนล าน้ีมีเส้นทางท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียว เดินทางได้รวดเร็ว เพราะรอบท่ี

ให้บริการมากกวา่ประเภทของเรือสีอ่ืนๆ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. -19.00 น. เส้นทางท่ีเปิด

ให้บริการเร่ิมตั้งแต่ ท่าเรือด่วนนนทบุรี – ท่าเรือด่วนวดัราชสิงขร และยงัมีค่าโดยสารท่ีมีความ

คุม้ค่าและเหมาะสม ราคาอยูท่ี่ 15 บาทต่อหน่ึงท่าน 

 

ท่าเรือท่ีจอด : วดัราชสิงขร/ วดัวรจรรยาวาส/ ท่าสาทร/ โอเรียนเต็ล/ ส่ีพระยา/ กรมเจา้ท่า/ ราชวงศ/์ 

สะพานพุทธ/ ท่าเตียน/ ท่าชา้ง/ ศิริราช/ พระป่ินเกลา้/ พระอาทิตย/์ เทเวศร์/ สะพานกรุงธน/ พายพั/ 

เกียกกาย/ บางโพ(จอดท่าวดัสร้อยทองแทน)/ พระราม 7/ พระราม 5/ นนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

http://www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/
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2. เรือด่วนพิเศษ (ธงฟ้า) หรือ เรือท่องเท่ียวเจา้พระยา  

 

 
ภาพท่ี 4.4. ภาพแสดงเรือด่วนพิเศษธงฟ้า 

ท่ีมา : https://chaophrayatouristboat.com/aboutus.html 

 

เรือล าน้ีท่ีให้บริการครอบคลุมท่าเรือ 8 แห่งริมแม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเช่ือมต่อกับสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคญัและมีช่ือเสียงต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เรือเร่ิมตน้ท่ีท่าสาทร(เช่ือมต่อกบัรถไฟฟ้า

สะพานตากสิน) และล่องไปตามแม่น ้ าเจา้พระยา โดยจอดตามท่าเรือส าคญัท่ีเช่ือมต่อกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร นักท่องเท่ียวท่ีถือบตัรโดยสารประเภท 1 วนั สามารถเดินทางได้

โดยสะดวก ไม่ตอ้งกงัวลกบัการซ้ือตัว๋โดยสารใหม่หรือกงัวลว่าจะหลงทาง เรือด่วน ธงสีฟ้า ยงั

ตอบโจทยส์ าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี เช่น เรือ Hop on Hop off  ท่ีมีชั้น2 

นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนไปนัง่ชมทิวทศัน์ระหว่างทางได ้ถา้นกัท่องเท่ียวอยากใช้บริการเรือด่วน

เจา้พระยาตลอดทั้งการเดินทางในวนันั้น ทางเรือด่วนเจา้พระยา มีราคาตัว๋โดยสารรายวนั(One day 

trip) ใหก้บันกัท่องเท่ียว เป็นราคา 150 บาทต่อวนั เป็นราคาท่ีประหยดัมาก เม่ือเทียบกบัราคาค่าโดย

แทก็ซ่ี หรือ สามลอ้ มีเวลาการเดินทางท่ีชดัเจน  

 

https://chaophrayatouristboat.com/aboutus.html
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4.1. ต าแหน่งการปฏิบัติงาน 

1.  ช่ือ - นามสกุล :   Mr.Diederick 

Tyndall 

       ต าแหน่งงาน :  Project Manager 

       ท าหนา้ท่ีเป็น Director ของ Project  How to use the CHAO PHRAYA EXPRESS BOAT in 

Bangkok ( Co van Kessel Bangkok Tours ) 

2.  ช่ือ - นามสกุล :  Ms. Nina de bruin 

       ต าแหน่งงาน :  Intern student , Actress 

       ท าหนา้ท่ีเป็น Actress ของ Project  How to use the CHAO 

PHRAYA EXPRESS BOAT in Bangkok ( Co van Kessel Bangkok 

Tours ) 

3.  ช่ือ - นามสกุล :  นายททยากร เลาหสกุลงาม 

       ต าแหน่งงาน :  Intern student , นกัศึกษาฝึกงาน 

       ท าหนา้ท่ีเป็น Camera Operation  ของ Project  How to use the 

CHAO PHRAYA EXPRESS BOAT in Bangkok ( Co van Kessel 

Bangkok Tours ) 

 

4.   ช่ือ – นามสกุล : นางสาวพิชญา บ ารุงพนัธ์ 

      ต าแหน่งงาน :  Intern student , นกัศึกษาฝึกงาน 
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      ท าหนา้ท่ี เก่ียวกบัคน้หาขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ ของ Project  How to use the CHAO 

PHRAYA EXPRESS BOAT in Bangkok ( Co van Kessel Bangkok Tours ) 

 

4.2. ก่อนการปฏิบัติการประชาสัมพนัธ์  

 

ภาพท่ี 4.5.  แสดงหนา้เวบ็ไซดใ์นการเดินทางมายงับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ 

ทางบริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการเดินของลูกคา้จาก

สถานท่ีพกัหรือสถานท่ีอ่ืนๆ มายงับริษทั หรือปัญหาของการเดินไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีนิยม

ในกรุงเทพมหานคร ทางบริษทัไดว้างแผนรายละเอียดของในการเดินทางมายงับริษทั โคแวน เคส

เซ่ล บางกอกทวัร์ (ภาพท่ี 4.1.1) โดยแนะน าการโดยสารทางเรือด่วนแม่น ้ าเจา้พระยาคือเส้นทางท่ี

สะดวกท่ีสุดในการเดินทางผ่านทางช่องทางเว็บไซด์ แต่ลูกคา้ส่วนมากไม่นิยมเดินทางโดยเรือ 

เพราะเกิดความไม่แน่ใจในการเดินทางและไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัมากนัก ท าให้นักท่องเท่ียวหันไป

สนใจการเดินทางโดยแท็กซ่ีหรือสามล้อ ทางบริษทัจึงมีความตอ้งการท่ีจะประชาสัมพนัธ์การ

เดินทางโดยสารโดยเรือด่วนแม่เจา้พระยาโดยผา่นส่ือวิดีโอ เพื่อน าเสนอแนวทางในการเดินทางท่ี

สะดวกรวดเร็ว จึงเร่ิมจากการมอบหมายงานให้แก่ฝ่าย การตลาด เพื่อท าการถ่ายท าวิดีโอน้ีข้ึนมา

เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวทราบถึงเส้นทางการเดินทางท่ีถูกตอ้ง 
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ภาพท่ี 4.6. ระหวา่งถ่ายท าวดีิโอ ณ.ท่าพระอาทิตย ์

 จากภาพท่ี 4.6. เป็นภาพระหว่างการถ่ายท าวิดีโอ ในการอธิบายวิธีการใช้และอธิบาย

ประเภทของเรือด่วนแม่น ้ าเจา้พระยา ท่ีมีหลากหลายเส้นทาง  และราคาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงวิดีโอน้ี

ครอบคลุมเน้ือหาขอ้มูลดา้นราคา และการเดินทาง ใชเ้วลาในการถ่ายท าวดีิโอทั้งหมด 2 สัปดาห์  

 

ภาพท่ี 4.7. ภาพแสดงการตดัต่อของวดีิโอ การโดยสารโดยเรือด่วนแม่น ้าเจา้พระยา 
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จากภาพท่ี 4.7. แสดงถึงการตดัต่อโดยการน าวิดีโอทั้งหมดเก่ียวกบัการโดยสารโดยเรือ

ด่วน แม่น ้ าเจา้พระยา ทั้งบรรยากาศริมฝ่ังแม่น ้ า,สถานท่ีท่องเท่ียว รวมไปถึงขอ้มูลต่างๆเรือด่วน

แม่น ้าเจา้พระยา 

 

ภาพท่ี 4.8. แสดงภาพวดีิโอหลงัจากการถ่ายท าเสร็จ 

จากภาพขา้งตน้ คือ วดีิโอท่ีท าการตดัต่อเสร็จเรียบร้อย และมีการตั้งช่ือเร่ืองของวิดีโอตวัน้ี

ท่ีจะน าไปลงส่ือโซเชียล เช่น เฟสบุค๊(Facebook) ยทููบ(YouTube)  

4.3. หลงัจากการตัดต่อวดิีโอเสร็จส้ิน 

 

ภาพท่ี 4.9. แสดงภาพวดีิโอท่ีอพัโหลดลงใน เวบ็เพจเฟสบุค๊ (Web Page Facebook)  

ของบริษทั โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ 

วิดีโอท่ีมีการตดัต่อเสร็จเรียบร้อยแลว้น าวิดีโอตวัน้ีไปลงใน เวบ็เพจเฟสบุ๊ค(Web Page 

Facebook)  เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาดูในเวบ็ไซตแ์ละไดท้ราบถึงการใช้การคมนาคมท่ีถูกตอ้ง
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และถูกวิธีโดยผ่านส่ือวิดีโอเรือด่วนแม่น ้ าเจา้พระยา อีกทั้งวิดีโอตวัน้ีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาดู ไดรั้บ

ความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดีอย่างเห็นได้ชัด หลังจากโพสต์วิ ดีโอลง เฟสบุ๊ค

(Facebook)บริษทั โคแวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ 3 สัปดาห์ข้ึนไป จะสังเกตุไดว้า่มีคนสนใจและยอด

เขา้ร่วมชมรวมถึงการกดถูกใจเพิ่มข้ึนมาก 

 

ภาพท่ี 4.10. แสดงภาพวดีิโอท่ีอพัโหลดลงไปใน เวบ็ไซต ์ยทููบ(YouTube)  

เม่ือท าการตดัต่อวดีิโอเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะถูกอพัโหลดลงลงในเวบ็ไซต ์ยทููบ(YouTube) 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาดูวิดีโอน้ีได้ทราบและเขา้ใจยิ่งข้ึนของการใช้เรือด่วนโดยสารไปยงั

สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 4.11. แสดงภาพตวัอยา่งคอมเมนตข์องเวบ็ไซต ์ยทููบ(YouTube) 

จากภาพท่ี 4.11. คือ คอมเมนต์ท่ีมาจากวิดีโอการประชาสัมพนัธ์โดยเรือโดยสารแม่น ้ า

เจา้พระยาลงในเวบ็ไซต์ของยทููบ(YouTube) ท่ีมีการคอมเมนตด์า้นบวก คือ วีดีโอตวัน้ีเป็นวีดีโอท่ี

ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเส้นทางและแผนท่ีของการเดินทางไดดี้มากๆ ( อา้งอิงมาจากคอม

เมนตใ์นรูป)  

 

ภาพท่ี 4.12. แสดงโฆษณาเก่ียวกบัการใหบ้ริการทวัร์ของบริษทั โค แวน เคสเซ่ล บางกอก  ทวัร์ 
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จากภาพท่ี 4.12. คือ วิดีโอท่ีเก่ียวกบัการท าทวัร์ของบริษทั โคแวนเคสเซ่ล บางกอกทวัร์ ท่ี

ใส่ลงไปทา้ยวิดีโอท่ีจดัท าข้ึน เพื่อช่วยในการโปรโมททวัร์ของบริษทัอีกดว้ย ทางบริษทัอยากท่ีจะ

ให้นกัท่องเท่ียวท่ีดูวิดีโอน้ีแลว้มีความรู้ความเขา้ใจ ในการใช้เรือและการลกัษณะการท าทวัร์ของ

บริษทัเป็นอยา่งไร อีกทั้งยงัสามารถดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวอยากมาท าทวัร์กบัเราดว้ย 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิแสดงค่าเปรียบเทยีบยอดผู้เข้าชมทาง เฟสบุ๊ค(FACEBOOK) และ ยูทูบ(YOUTUBE) 

จากแผนภูมิจะเห็นไดว้า่เส้นแผนภูมิสีฟ้าแทนยอดไลทข์อง เฟสบุ๊ค(Facebook) ในเดือน

พฤศจิกายน ปี 2560 สรุปผลผูเ้ข้าชมล่าสุดท่ี 49 คน และแผนภูมิสีส้มแทนยอดผูเ้ขา้ชม ยูทูบ

(YouTube) ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 แทนยอดผูเ้ขา้ชมล่าสุดท่ี 2,000 คน ซ่ึงหมายความวา่มีการ

ใหค้วามสนใจของผูเ้ขา้ชมมากข้ึน 

0 10 39 49 
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4.4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงงานการประชาสัมพนัธ์โดยเรือด่วนแม่น า้เจ้าพระยาผ่าน

ส่ือวดิีโอ 

 จากการศึกษาโครงงานเร่ืองการประชาสัมพนัธ์โดยเรือด่วนแม่น ้ าเจา้พระยา ผา่นส่ือวีดีโอ 

ไดพ้บว่านกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท าทวัร์กบับริษทั โคแวนเคสเซ่ล บางกอกทวัร์ ส่วนมากใชก้าร

คมนาคมโดย แท็กซ่ี หรือ สามลอ้ ตอ้งประสบปัญหาเร่ืองการจราจรท่ีติดขดั ท าให้ใช้เวลาในการ

เดินทางค่อนขา้งมาก และยงัตอ้งเสียค่าโดยสารอย่างไม่มีมาตรฐาน จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เราจดัท า

วิดีโอตวัน้ีข้ึนมาเพื่อให้นกัท่องเท่ียวหลายๆคนท่ียงัไม่ทราบถึงการเดินทางน ้ าไดอ้ย่างชัดเจน ให้

ทราบขอ้มูลเหล่าน้ีโดยผา่นส่ือวดีิโอ 

 

4.5 สรุปผลการศึกษา 

 จากการส ารวจช่องทางส่ือโซเชียลต่างๆ ผลการศึกษาพบวา่ตั้งแต่มีการท าวดีีโอน้ีข้ึนมาและ

น าไปโพสตใ์น เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค(Facebook) และ ยทููบ(YouTube) นั้นมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ

เขา้มาดูเป็นอย่างมาก ทราบไดจ้ากยอดจ านวนท่ีคนเขา้มาดูเร่ิมจาก 0 ตั้งแต่วนัท่ีโพสต์ 31 ตุลาคม 

2560 และยอดก็เพิ่มข้ึนมาเร่ือยๆไปถึงปัจจุบนั มีจ านวนยอดเขา้ชมคนดูเป็น 2,000 คน และยงัมีคอม

เมนตจ์ากผูเ้ขา้ชมวา่ เป็นวีดีโอท่ีมีความรู้ความน่าสนใจและเขา้ใจอยา่งง่าย ในการใชเ้รือด่วนแม่น ้ า

เจา้พระยา จากการไดส้อบถามลูกคา้เดิมท่ีเคยใชบ้ริการกบัทาง บริษทั โคแวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ 

พบวา่การเดินทางโดยวธีิ โดยสารทางเรือตามค าแนะน าจากการดูวิดีโอท าให้การเดินทางไดส้ะดวก

มากในคร้ังแรก 

การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจา้พระยา ในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร 

ผ่านส่ือวิดีโอ กบับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ นั้นได้น าเสนอเส้นทางการเดินเรือโดย

คดัเลือกจากทั้งหมด 5 ลักษณะเหลือเพียง 2 ลักษณะ ท่ีเส้นทางการเดินเรือครอบคลุมสถานท่ี

ท่องเท่ียวภายในกรุงเทพมหานคร คือ เรือด่วนพิเศษ ธงสีส้ม เดินทางจากเส้นทาง นนทบุรี – วดัราช

สิงขร และเรือด่วนพิเศษ ธงสีฟ้า ( Tourist Express Boat ) เดินทางจากเส้นทาง ท่าเรือสาธร – ท่า

พระอาทิตย ์เน่ืองจากว่าเป็นเส้นทางการเดินเรือท่ีครอบคลุมไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีเป็นท่ี

นิยม และทั้ง 2 ธงน้ีมีรอบเดินเรือมากกว่า ธงสีอ่ืนๆ ท าให้เดินทางไดส้ะดวกและใชเ้วลาสั้น ๆใน
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การเดินทาง ทั้งยงัเช่ือมต่อนัง่เรือและเดินทางต่อไปยงัรถไฟฟ้าเพื่อเดินทาง เขา้ตวัเมืองได ้ซ่ึงเป็น

การเดินทางท่ีครบครันและท่ีตั้งของบริษทั และสามารถหลีกเล่ียงการจราจรท่ีติดขดับนทอ้งถนนได ้

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลของโครงงาน 

จากการประชาสัมพนัธ์การเดินทางโดยสาร โดยเรือด่วนเจา้พระยาผา่นส่ือวิดีโอ หลงัจาก

ไดน้ าวดีิโอลงไปในโซเชียล นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก ไดม้องเห็นถึงประโยชน์ของ

การเดินทางโดยเรือด่วนเจา้พระยา ท่ีสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมในกรุงเทพอยา่ง

สะดวกและประหยดัเวลา ซ่ึงมีการกดแชร์ต่อๆกนัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากทุกๆประเทศ มี

ยอดถูกใจท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และมีการแสดงความคิดเห็นผา่นทางช่องทางต่างๆ พบวา่ลูกคา้ท่ีเดินทาง

มายงับริษทั ไดใ้หผ้ลตอบรับดีมากกบัวิธีการเดินทางดว้ยวิธีน้ี จากการสังเกตวิดีโอน้ีสามารถน าส่ิง

ท่ีไดรั้บจากโครงการไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

ผลการศึกษาพบวา่การจดัท าส่ือวดีิโอ เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจา้พระยา 

ในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านส่ือวิดีโอ ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงการเดินทางท่ีถูกตอ้ง และ

เป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนลูกคา้ใหรู้้จกักบับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ 

5.2. ประโยชน์ทีอ่งค์กรหรือบริษัทได้รับ 

1. ท าใหบ้ริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

2. เวบ็เพจเฟสบุค๊(Facebook) ของบริษทัมีจ านวนผูติ้ดตามเพิ่มข้ึน  

3. ลูกคา้หรือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทราบการช่องทางการเดินทางท่ีเพิ่มข้ึน และใช้

บริการเรือด่วนมากข้ึน  

4. ผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ราบถึงสถานท่ีท่องเท่ียว และการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆไดเ้พิ่มข้ึน 

5. ผูจ้ดัท าโครงงานหรือมหาลยัสามารถน าเน้ือหาหรือแนวทางการท าโครงงานคร้ังต่อไป 

ไดป้ระโยชน์แนวทางในการท าโครงงานเร่ืองอ่ืนคร้ังต่อไปได ้
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5.3. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมภายในองคก์ร รู้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมนั้นและท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. ไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาในเร่ืองการ เซอร์วสิมายด์(Service mind)และภาษาองักฤษ มา

ใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

3. ไดศึ้กษาอบรมเพิ่มเติม เก่ียวกบัการรับโทรศพัทเ์พื่อจองทวัร์ให้ลูกคา้ซ่ึงถือเป็นความรู้

ใหม่ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการท างานในอนาคต 

4. ไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง รู้จกัวธีิการแกไ้ขปัญหามากยิง่ข้ึน 

5. สร้างวนิยัและความรับผดิชอบใหเ้กิดข้ึนต่อตนเอง เม่ือไดรั้บหนา้ท่ี ท่ีบริษทัมอบหมาย

ใหป้ฏิบติั 

6. พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

7. สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้

8. ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานจริง รู้จกัล าดบัความส าคญัของงาน 

5.4. ข้อเสนอแนะ 

1. นกัศึกษาควรมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

2. นักศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ และตรงต่อเวลายึดมัน่ในกฎระเบียบของ

องคก์รอยา่งเคร่งครัด 

3. คณะผูจ้ดัท าใคร่ขอเสนอแนะให้บริษทัด าเนินโครงงานน้ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด 

4. ในการท าวิดีโอตวัน้ี ไดเ้กิดแนวคิดเร่ือง การท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีสามารถใชบ้ริการ

เรือด่วนเจ้าพระยาไปยงัสถานท่ีนั้นๆได้สะดวกสบาย และค่าโดยสารไม่แพงมาก 

เพราะบางท่าเรือด่วนนั้นสามารถเขา้ถึงวิธีชุมชนไดอ้ย่างง่าย  ต่อแนวทางน าเสนอใน

คร้ังต่อไป 

5. เน่ืองจากโครงงานน้ีมีมีขอ้จ ากดัด้านเวลา จึงท าให้เห็นความเปล่ียนแปลงไม่มากนัก 

คณะผูจ้ดัท าขอเสนอแนะให้ด าเนินงานน้ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อท าให้เกิดประโยชน์ต่อ

องคก์รไดอ้ยา่งมากท่ีสุด 
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6. ในการปฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการขออนุญาตถ่ายท า ท่ีท่าเรือต่าง ๆ 

จึงตอ้งใชเ้วลาในการท าเร่ืองขออนุญาตเพิ่มเติม 

7. เจา้หนา้ท่ีประจ าท่าเรือและในเรือ ไม่ใหค้วามร่วมมือในการถ่ายท า 
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บทคดัย่อ 

บริษัท โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ เป็น
บริษทัท่ีให้การบริการการท่องเท่ียวโดยจักรยาน 
เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายถือก าเนิดข้ึนมานาน
กวา่ 30 ปี มิสเตอร์จาโคบสั (โค) แวน เคสเซ่ล และ
คุณจันทร์มณี พลภกัดี (คุณน้อง) การบริการของ
บริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ เป็นทัวร์
จักรยานแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมาย
หลกัในการเปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวแบบใหม่ พา
นกัท่องเท่ียวสัมผสักบัวิถีชีวิตท่ีน่าหลงใหลของคน
ไทย จากการการสังเกตพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการกบัทางบริษทั ไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการ
เดินทางมาเขา้ร่วมทวัร์ล่าชา้ เน่ืองจากการจราจรท่ี
ติดขัดของกรุงเทพมหานคร จึงได้ด าเนินการ
น าเสนอเส้นทางการเดินทาง ท่ีให้ความสะดวก
มากกวา่การจราจรบนทอ้งถนนแก่นกัท่องเท่ียวผ่าน
ส่ือวดีีโอ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อประชาสัมพนัธ์
ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง แ ม่ น ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ใ น
กรุงเทพมหานครให้กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้
ทราบถึงการเดินทางท่ีถูกต้อง และเพ่ือส่งเสริม
การตลาดและเพ่ิมจ านวนลูกค้าให้รู้จักบริษัท โค
แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ ผลการศึกษาพบวา่โดยมี
เรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้ามาน าเสนอจากทั้งหมด 
5 ประเภท เน่ืองจากเรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้า

ดังกล่าวมีการให้บริการท่ีครอบคลุมมากกว่า
ประเภทอ่ืนๆ เรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้าท่ีเปิด
ให้บริการตั้งแต่เชา้จนถึงเยน็ 06.00 – 19.00 น. (สี
ส้ม) 09.00 – 18.40 น. (สีฟ้า) รวมถึงมีราคาท่ี
เหมาะสมกบัค่าโดยสาร และเส้นทางการให้บริการ
ทุกสีของเรือด่วนนั้นมีการบริการท่ีเหมือนกนั เรือ
ด่วนธงสีฟ้าใหบ้ริการเสน้ทางระยะสั้นไป-กลบั จาก
ท่ า พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ถึ ง เ อ เ ชี ย ที ค  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร
ประชาสมัพนัธ์เส้นทางท่ีสามารถเดินทางไดเ้ร็วข้ึน 
และสามารถเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบนั 

Abstract 

Co van Kessel Bangkok Tours is a company 
that provide bicycle tours to clients. It is widely 
known for 30 years by Mr. Co Van Kessel, who 
was from Netherland. The service of Co Van 
Kessel Bangkok Tour is the first bicycle tour of 
Thailand. The main purpose is to open the new 
travel experience. To take the travelers to face the 
fascinating lifestyle of the local Thai people. The 
observation that travelers come to take the tour 
with Co Van Kessel Bangkok Tour has a trouble is 
late while traveling from their places to our 
company due to traffic jam in Bangkok. Therefore, 
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we provided more new route for traveling to the 
tourists through the video public relations is to take 
the Chao Phraya Express Boat instead by having 
objective are public relations of tourism on the 
Chao Phraya River in Bangkok by express boat to 
foreign tourists get correctly way for journey. 
Also, to promote the market for increasing the 
average of clients to getting know Co Van Kessel 
Bangkok Tour. In case of studying, we found that 
there are express boats, orange flag and blue flag 
to offer from totally 5 colors flag. Because they 
offer more service times than other colors flag. For 
the express boat orange flag and blue flag, they are 
open from morning until evening 06.00 – 19.00 น. 
(Orange flag) 09.00 – 18.40 น. (Blue flag). The 
services of distance all colors flag are the same. 
The blue flag express boat, they service short 
distance from Phra Arthit Pier until Asiatique The 
Riverfront. To offer the faster way to travel and 
can access more easily to popular tourist 
attractions for our clients, recently. 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ า

เจา้พระยา ในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร 

ผ่านส่ือวิดีโอ กับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล 

บางกอก ทัวร์ ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงการ

เดินทางท่ีถูกตอ้ง 

2. เพ่ือการส่งเสริมการตลาดและเพ่ิมจ านวนลูกคา้

ให้รู้จักกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก 
ทวัร์ 

ขอบเขตของโครงงาน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มี

ขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาขอ้มูลในเร่ือง

ของหลักการประชาสัมพัน ธ์  การตลาด 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว และงานวิจยัต่างๆ เพ่ือ

ประชาสัมพัน ธ์การ ท่อง เ ท่ียวทางแ ม่น ้ า

เจา้พระยา ในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร 

ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ค(Facebook) และ ยูทูบ

(YouTube) ของบริษัทโค แวน เคสเซ่ล 

บางกอก ทวัร์ 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีมา

ใช้บริการจากทางบริษัทโค แวน เคสเซ่ล 

บางกอก ทวัร์ และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา อยู่ในระยะเวลา 2 

เดือน โดยเร่ิมตั้ งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือน

พฤศจิกายน 

4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี บริษัทโค แวน เคสเซ่ล 

บางกอกทวัร์ และเสน้ทางเดินโดยสารเรือด่วน
เจา้พระยา 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์เป็นท่ีรู้จกั

มากข้ึน 

2. มีการเคล่ือนไหวผ่าน เฟสบุ๊ค (Facebook) และ 

ยูทูบ (YouTube) ท าให้กลุ่มลูกคา้ไดติ้ดตาม

รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

3. สร้างความเช่ือมั่นให้กับองค์กรโดยการส่ือ

วดีิโอผา่นทางช่องทางอินเตอร์เน็ต 

4. ท าให้นักท่องเ ท่ียว เข้าใจถึงช่องทางการ
เดินทางโดยเรือโดยสารอยา่งถูกตอ้ง 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
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1. รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของ
โครงงาน 

ในการคิดหัวขอ้เร่ืองของการท าโครงงานการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวโดยแม่น ้ าเจา้พระยา
โดยเรือโดยสารในกรุงเทพมหานคร กับบริษทัโค 
แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ ทางบริษทัไดส้งัเกตเห็น
ถึงปัญหาประจ าว ันของลูกค้า ท่ีต้องการมาท า
กิจกรรมกบัทางบริษทั ประสบปัญหาการเดินทางมา
ล่าชา้ และมาเขา้ร่วมกิจกรรมสาย เน่ืองจากปัญหา
การจราจรท่ีติดขดับนทอ้งถนน รวมทั้งการโดนคิด
ค่าบริการท่ีมีราคาสูงกว่ามาตรฐานจากรถรับจ้าง
จ าก รถ โดยสา ร  ดั ง น้ี  ส ามล้อ  แท็ ก ซ่ี  แ ล ะ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ซ่ึงบางคร้ังเป็นการเดินทางท่ี
ใกลแ้ต่มีการวนรถเพ่ือโก่งราคา เพราะนกัท่องเท่ียว
ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีจึงถูกเอาเปรียบได้ง่าย ทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดเห็นท่ีตอ้งการน าเสนอช่องทาท่ี
ท า ให้ ลูกค้า ท่ีมาใช้บ ริการและนัก ท่อง เ ท่ี ยว
ชาวต่างชาติ มีทางเลือกอ่ืนในการเดินทาง และท า
การน าเสนอสู่ห้องประชุม โดยผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม
ได้แก่ คณะผูบ้ริหาร พนักงานฝ่ายการตลาดและ
คณะผู ้จัดท า  โดยมี จุดประสงค์ ท่ีต้องการให้
โครงงานน้ีมีความสร้างสรรค ์และมีความรู้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง คณะผู ้จัดท าและคณะท่ีจัดการ
ประชุมได้ให้ความเห็นร่วมกัน ท่ีจะน าเสนอการ
เดินทางโดยเรือโดยสาร เ น่ืองจากไม่ต้องเสีย
เวลานานในการเดินทาง สามารถเดินทางไปสถานท่ี
ท่อง เ ท่ี ยวได้สะดวก  และยังสามารถ ช่ืนชม
บรรยากาศของแม่น ้ าเจ้าพระยาได้อีกด้วย คณะ
ประชุมจึงตดัสินใจ คิดโครงงานน้ีข้ึน โดยใช้ช่ือ
ดังกล่าว “ การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทาง
แม่น ้ า เจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร โดยเ รือ
โดยสาร ผ่านส่ือวีดีโอกับ บริษทัโค แวน เคสเซ่ล 
บางกอก ทวัร์ ” 

2.วเิคราะห์งานระบบงาน 

คณะผู ้จัดท าได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซด์และ
โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ทั้ งแนวงานวิจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง รวบรวมทั้ งหา
ขอ้มูลประเภทของเรือโดยสาร เส้นทางการเดินเรือ 
หลกัการโดยสารอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั ขอ้ห้าม
ในการปฏิบัติ จะเน้นในการแนะน าท่าเรือต่างท่ี
นกัท่องเท่ียวชอบเดินทางไปท่องเท่ียว ในการจดัท า
วิดีโอนั้นไดค้  านึงถึงหลกัการถ่ายวิดีโอให้น่าดึงดูด
นกัท่องเท่ียวเขา้มารับชม มีเน้ือหาท่ีกระชบัและไม่
ยาวจนเกินไป คณะผูจ้ดัท าจึงคดัเลือกประเภทของ 
เรือโดยสารท่ีนักท่องเท่ียวสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
เน่ืองจากวา่เรือโดยสารนั้นมีหลากหลายประเภท มี
ช่วงเวลาการเดินเรือท่ีต่างกนั และมีการจอดแต่ละ
ท่าเรือท่ีไม่เหมือนกนั ในโครงงานน้ีมีขอบเขตของ
คือ การโดยสารทางแม่น ้ าเจ้าพระยา ซ่ึงจะเน้นท่ี
แม่น ้ าสายหลักท่ีเป็นแหล่งคมนาคมท่ีกวา้งขวาง 
โดยจะกล่าวถึงความเป็นมา และความส าคญัต่าง
ของแม่น ้ า 

3.วางแผนระบบการท างาน 

ในการลงพ้ืนท่ีจริงนั้น ทางคณะผูจ้ดัท าและฝ่าย
การตลาดไดเ้ร่ิมจากการเขียนเคา้โครงเน้ือหา เรียบ
เรียงข้อมูลไวอ้ย่างละเอียดและครอบคลุม โดยมี
ตารางการลงพ้ืนท่ีจริง ดงัน้ี 

ตารางการวางแผนงานปฏิบติังานการถ่ายส่ือวดีิโอ 

 

4.จดัท าและพฒันา 
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จากการออกปฏิบัติงานในการถ่ายท าวิดีโอ
ประกอบโครงงาน ขั้นตอนต่อไปคือการตัดต่อ
วิดีโอโดยใชโ้ปรแกรม Sony Vegas  ในการตดัต่อ
วดีิโอนั้นแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  เร่ิมจากการจดไฟลว์ดีิโอและ
ตั้งค่าไฟลเ์สียงลงใน Folder ท าการจดัเรียบเรียง
เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ท าการตดัต่อวิดีโอไดง่้าย
ยิง่ข้ึน  
 ขั้นตอนท่ี 2 จดัเรียงเน้ือเร่ือง โดยการน า
ข้อ มูลจากขั้ นตอนท่ี  2 นั้ นมาจัด เ รียงบน 
Timeline ของโปรแกรม Sony Vegas ตามท่ีเรา
ต้องการ การตัดต่อโดยการน าวิดีโอทั้ งหมด
เ ก่ี ยวกับการโดยสารโดย เ รือ ด่วน  แ ม่น ้ า
เจ้าพระยา ทั้ งบรรยากาศริมฝ่ังแม่น ้ า,สถานท่ี
ท่องเท่ียว รวมไปถึงขอ้มูลต่างๆเรือด่วนแม่น ้ า
เจา้พระยา 
 ขั้นตอนท่ี 4 ท าการตกแต่งหรือปรับวิดีโอ
เพ่ิมเติมโดยใส่ Effect ของสีหรือ Transition 
และใส่ตวัอกัษรเพ่ิมเติมลงในวดีิโอท่ีจดัท า 
 ขั้นตอนท่ี 5 เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือ น า
ไฟล์ทั้ งหมดท่ีสมบูรณ์เช่น ตัวอักษร สี และ
เสียงของวิดีโอ น าไป Render โดยปรับค่าใช้
ขนาดความคมชดั 1080 MP4 เพื่อท่ีสามารถอพั
โหลดลงสู่ Facebook และ YouTube ของทาง
บริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์  

5.ทดสอบและสรุปผล 

จากการทดสอบได้เ ร่ิมจากการน าวิดีโออัพ
โหลดลง สู่ ช่ อ งท า ง อิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต  คื อ  ยู ทู บ 
(YouTube) และ เฟสบุ๊ค(Facebook) ได้ท าการ
สัง เกตยอดเข้าชมและยอดถูกใจทุกๆ 15 ว ัน 
หลงัจากการอพัโหลดลงช่องทางอินเตอร์เน็ต พบวา่
ในช่วงแรกของการแชร์มียอดถูกใจและยอดเขา้ชม
ท่ีมากข้ึน  

จากการส ารวจมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
เก่ียวกบัวิดีโอ ทั้ งในขอ้ดีและขอ้เสีย นักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงความประทบัใจ
ในการจดัท าวดีีโอน้ีข้ึนทั้งยงักล่าววา่เม่ือมีโอกาสมา
ประเทศไทย การโดยสารทางเรือเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกท่ีน่าสนใจ แต่ค่อนขา้งเป็นการโดยสารท่ี
เส่ียงอันตราย พาดโผน คณะผูจ้ ัดท ามีความเห็น
พร้อมตอ้งกนัวา่การโดยสารทุกช่องทางสามารถเกิด
อุบัติเหตุได้ทุกเม่ือ ทั้ งทางบก ทางน ้ า และทาง
อากาศ อย่างไรก็ตามการโดยสารทุกประเภท
นักท่องเท่ียวควรมีระมดัระวงัและมีการต่ืนตวัอยู่
เสมอ 

6.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

7.อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ :  

1.  คอมพิวเตอร์และโนต้บุ๊ก 

2.  เอกสาร 

3. กลอ้งถ่ายท าวดีีโอ 

อุปกรณ์ซอฟแวร์ :  

1. Microsoft Word 

2. Sony Vegas 

3. Adobe Premiere Pro 

ลกัษณะการด าเนินงานของระบบ 
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพวิดีโอท่ีอพัโหลดลงใน เวบ็เพจ
เฟสบุ๊ค (Web Page Facebook) ของบริษทั โค แวน 
เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ หลงัจากการตดัต่อวิดีโอเสร็จ
ส้ิน น าวิดีโอตัวน้ีไปลงใน เว็บเพจเฟสบุ๊ค(Web 
Page Facebook)  เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาดูใน
เวบ็ไซตแ์ละไดท้ราบถึงการใชก้ารคมนาคมทางน ้ า
ท่ีถูกตอ้งและถูกวิธีโดยผ่านส่ือวิดีโอเรือด่วนแม่น ้ า
เจ้าพระยา อีกทั้งวิดีโอตวัน้ีนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาดู 
ไดรั้บความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอยา่งดีอย่าง
เ ห็นได้ชัด  หลังจากโพสต์วิ ดี โอลง  เฟสบุ๊ ค
(Facebook)บริษทั โคแวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ 3 
สัปดาห์ข้ึนไป จะสังเกตได้ว่ามีคนสนใจและยอด
เขา้ร่วมชมรวมถึงการกดถูกใจเพ่ิมข้ึนมาก 

 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพวิดีโอท่ีอัพโหลดลงไปใน 
เว็บไซต์ ยูทูบ(YouTube) เม่ือท าการตดัต่อวิดีโอ
เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะถูกอพัโหลดลงลงในเวบ็ไซต ์
ยทููบ(YouTube) เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาดูวิดีโอ
น้ีได้ทราบและเข้าใจยิ่ง ข้ึนของการใช้เ รือด่วน
โดยสารไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆได้สะดวก
ยิง่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพตวัอยา่งคอมเมนตข์องเวบ็ไซต ์ยู
ทูบ(YouTube) คือ คอมเมนต์ท่ีมาจากวิดีโอการ
ประชาสัมพนัธ์โดยเรือโดยสารแม่น ้ าเจา้พระยาลง
ในเวบ็ไซต์ของยูทูบ(YouTube) ท่ีมีการคอมเมนต์
ดา้นบวก คือ วีดีโอตวัน้ีเป็นวีดีโอท่ีให้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเสน้ทางและแผนท่ีของการเดินทางได้
ดีมากๆ ( อา้งอิงมาจากคอมเมนตใ์นรูป) 

 

ภาพท่ี 4 แสดงโฆษณาเก่ียวกับการให้บริการทัวร์
ของบริษัท โค แวน เคสเซ่ล บางกอก  ทัวร์ คือ 
วิดีโอท่ีเก่ียวกบัการท าทัวร์ของบริษทั โคแวนเคส
เซ่ล บางกอกทัวร์ ท่ีใส่ลงไปทา้ยวิดีโอท่ีจดัท าข้ึน 
เพ่ือช่วยในการโปรโมททวัร์ของบริษทัอีกดว้ย ทาง
บริษทัอยากท่ีจะให้นักท่องเท่ียวท่ีดูวิดีโอน้ีแลว้มี
ความรู้ความเขา้ใจ ในการใช้เรือและการลกัษณะ
การท าทวัร์ของบริษทัเป็นอยา่งไร อีกทั้งยงัสามารถ
ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวอยากมาท าทวัร์กบัเราดว้ย 

สรุปผลของโครงงาน 

จากการประชาสัมพันธ์การเดินทางโดยสาร 
โดยเรือด่วนเจา้พระยาผ่านส่ือวิดีโอ หลงัจากไดน้ า
วิดีโอลงไปในโซเชียล นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก ได้มองเห็นถึงประโยชน์ของการ
เดินทางโดยเรือด่วนเจา้พระยา ท่ีสามารถเดินทางไป
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ยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมในกรุงเทพมหานครอยา่ง
สะดวกและประหยดัเวลา ซ่ึงมีการกดแชร์ต่อๆกนั
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากทุกๆประเทศ มี
ยอดถูกใจท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และมีการแสดงความ
คิดเห็นผา่นทางช่องทางต่างๆ พบวา่ลูกคา้ท่ีเดินทาง
มายังบริษัท ได้ให้ผลตอบรับดีมากกับวิ ธีการ
เดินทางดว้ยวิธีน้ี จากการสังเกตวิดีโอน้ีสามารถน า
ส่ิงท่ีไดรั้บจากโครงการไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

ผลการศึกษาพบว่าการจัดท าส่ือวิดีโอ เ พ่ือ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจ้าพระยา 
ในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านส่ือวิดีโอ 
ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงการเดินทางท่ีถูกตอ้ง และเป็น
การส่งเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกคา้ให้รู้จกั
กบับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทวัร์ 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก 
ทัวร์ ท่ีได้ให้โอกาสในการพัฒนาแบบประเมิน
ออนไลน์และให้การสนับสนุนดา้นต่างๆด้วยดีใน
การด าเนินการท าโครงงานในคร้ังน้ีและขอขอบคุณ
นางทิติยาพรวะชุมและอาจารย์ศุภัตราฮวบเจริญ
อาจารย์ท่ีปรึกษาภาควิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวคณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามในการ
จดัท าโครงงานน้ี 
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ภาคผนวก ข 

 ภาพการปฏิบัตงิาน  
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ภาพท่ี 6.1 ภาพขณะท าการแสดงประกอบวดีีโอ 

 

ภาพท่ี 6.2. ภาพการท าภารกิจการขนยา้ยจกัรยาน 
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ภาพท่ี 6.3. ภาพระหวา่งการออกปฏิบติังานภาคสนาม 

 

 

ภาพท่ี 6.4. การถ่ายท าวดีีโอประกอบโครงงาน 
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ภาพท่ี 6.5. ภาพการเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมประวติัยา่นตลาดนอ้ย 

ภาพท่ี 6.6. ภาพอาจารยท่ี์ปรึกษามาเยีย่มท่ีสถานท่ีฝึกงาน 
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ภาพท่ี 6.7. จดัซุ่มกิจกรรม คลองสาน-ธนบุรี ดีไลท ์ณ.สยาม 

ภาพท่ี 6.8. ภาพการท ากิจกรรมตวัแทนคุณครูสอนภาษาองักฤษ 
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ภาพท่ี 6.9. ภาพบรรยากาศขณะออกปฏิบติังานทวัร์ 
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ภาพท่ี 6.10. ภาพลูกคา้และชาวบา้นในสถานท่ีท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 โปสเตอร์ ( ไวนิล ) 
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ภาคผนวก ง 

 บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา  
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โครงงานนีม้ีประโยชน์ต่อสถานทีป่ระกอบการนีอ้ย่างไร 

 โครงงาน การประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียวทางแม่น ้าเจา้พระยา ในกรุงเทพมหานครโดย

เรือโดยสารผา่นส่ือวิดีโอกบั บริษทั โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ ไดมี้ประโยชน์ คือท าใหลู้กคา้

ชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการกบับริษทัโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ ไดมี้ช่องทางการเดินทางมายงั

บริษทั โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทวัร์ ไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ประหยดัค่าโดยสาร และ หลงัจากมาท า

ทวัร์ของทางบริษทัเสร็จ สามารถไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆไดง่้ายมากข้ึน ทั้งน้ี ท าใหลู้กคา้

ชาวต่างชาติไม่เป็นกงัวลในเร่ือง การเดินทางท่ีชา้หรือเสียเวลากบัจราจรท่ีคดั และการท่ีจะโดนคิด

ค่าบริการโดยสารท่ีเกินมาตรฐาน อีกทั้ง ยงัสามารถเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ในการนัง่เรือด่วน

เจา้พระยาไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

 

 

 

 

 

……………………..…... 

( คุณทิติยาพร วะชุม ) 
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 ข้อมูลผู้จัดท ำ 

 

รหสันกัศึกษา     :   5704400042 

ช่ือ-นามสกุล      :   นางสาวพิชญา บ ารุงพนัธ์ 

คณะ                   :   ศิลปะศาสตร์ 

สาขาวชิา            :   การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                   :   31/265 ซ.กาญจนาภิเษก 005/1 
แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

ผลงาน                :   จดัท าส่ือวดีีโอประชาการ
สัมพนัธ์การเดินทางโดยสามลอ้ แทก็ซ่ี และเรือด่วน
โดยสาร 

 

 

 

รหสันกัศึกษา     :    5704400206 

ช่ือ-นามสกุล      :    นายทยากร เลาหสกุลงาม 
คณะ                   :    ศิลปะศาสตร์ 
สาขาวชิา            :    การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่                   :    585/3 ซอย.สาธุประดิษฐ ์28 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

ผลงาน                :   จดัท าส่ือวดีีโอประชาการ
สัมพนัธ์การเดินทางโดยสามลอ้ แทก็ซ่ี และเรือด่วน
โดยสาร 
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