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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การส่ือสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจาก

ปัจจยัพื้นฐานดา้นอ่ืนๆ มนุษยมี์การพฒันารูปแบบการส่ือสารมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่ออาํนวยความสะดวกและรวดเร็วในการส่ือสารมากข้ึน ดว้ยเทคโนโลยีท่ี

กา้วหน้าของการส่ือสาร ทาํให้รูปแบบกระบวนการและวิธีการส่ือสารในปัจจุบนัแปรเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและผูใ้ชง้านอยูต่ลอดเวลา และจากพฤติกรรมการอ่านของคน

ไทย ปี 2561 มีการอ่าน การรับรู้ข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์มากถึง 69.2% และมีแนวโน้มท่ี

เพิ่มข้ึนทุกปี 

 
ภาพท่ี 1.1 ภาพรวมสถิติพฤติกรรมการอ่านของคนไทยปี 2561 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ และ TK Park 

 Video Content เป็นส่ือออนไลน์อีกช่องทางหน่ึงท่ี น่าสนใจและมีผลลัพธ์ในมุมของ

Engagement  มากท่ีสุดในบรรดารูปแบบของคอนเทนตท์่ามกลางวิกฤตโควิด-19ในช่วง Lockdown 

ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็คือ Tiktok ท่ีคนมีช่ือเสียงหรือแมก้ระทัง่คนรอบตวัท่ีออกมาสร้างคอนเทนต์

ใหเ้ห็นกนัเกือบทุกวนั จากสถิติของ Facebook จาํนวนผูช้ม Video Live Content มีจาํนวนมากข้ึนถึง

50% ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 Video Content ถือเป็นรูปแบบคอนเทนต์หน่ึงท่ีมีอิทธิพลในการ

ส่ือสารในมุมของแบรนดท่ี์ส่ือสารออกไปไดม้ากท่ีสุด เราไดส้รุปขอ้มูลเชิงสถิติท่ีมีมุมมองเก่ียวกบั

การบริโภคส่ือวดีีโอ (Video Content) เพื่อเพิ่มมิติในการสร้างกลยทุธ์ส่ือใหมี้ความน่าสนใจ  
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ภาพท่ี 1.2 ภาพแสดง% การใช ้Video content ในการทาํ Marketing 

ท่ีมา: พฤติกรรมการเสพยส่ื์อวดีิโอในปี 2020-2021 

85% ของธุรกิจใช้รูปแบบ  Video Content สําหรับการทําการตลาด, 92%ของนักการตลาดมี

ความเห็นว่า รูปแบบ Video Content สําคญัสําหรับกลยุทธ์ของพวกเขา และเกิดการแข่งขนัสูงข้ึน

ในปีท่ีผ่านมา ไม่แปลกใจเลยท่ีเราจะเห็นแคมเปญดีๆ หรือมีโฆษณาโทรทัศน์  (Television 

Commercial“TVC”) ท่ีน่าสนใจออกมาในช่วงน้ีค่อนขา้งเยอะไม่วา่จะดว้ยช่องทาง Facebook หรือ 

YouTube ซ่ึงในปี 2020 น้ี 59% ของนกัการตลาดจะมีการเร่ิมทาํ Video Marketing ทั้งท่ีปีก่อนหน้า

น้ีไม่ไดใ้ห้ความสําคญัในการทาํ Video Content โดย 66% ของผูบ้ริโภคส่ือ ตอ้งการรูปแบบวีดีโอ

โฆษณาท่ีมีขนาดกระชบัมากกว่าวีดีโอท่ียาว, 54% ของผูบ้ริโภคชอบเน้ือหาของวิดีโอท่ีค่อนขา้ง

สร้างสรรคไ์ม่ใช่รูปแบบเดิม 

 
ภาพท่ี 1.3 ภาพแสดงรูปแบบเน้ือหาวดีิโอท่ีเป็นท่ีนิยม 

ท่ีมา: พฤติกรรมการเสพยส่ื์อวดีิโอในปี 2020-2021 
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การทาํ Video Content มีอิทธิพลค่อนขา้งสูงต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 

 ช่วงของสถานการณ์โควิด-19 จะเห็นวา่ไดเ้รียนรู้ ไดท้กัษะเพิ่มไม่วา่จะเป็นการทาํอาหาร การออก

กาํลงักาย ฯลฯ, 87%ของวิดีโอสร้างคอนเทนตเ์พื่อการโฆษณาทาํให้เกิด Traffic เขา้สู่หน้าเวบ็ไซต์

ของแบรนด์เพิ่มสูงข้ึน, 81%ทาํให้ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตใช้เวลาในการอยู่บนหน้าเพจนั้ นๆ มากข้ึน

เพราะวา่ดูคลิปในเวบ็ไซตท่ี์ลง 

  
ภาพท่ี 1.4 ภาพแสดง% การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากส่ือวิดีโอ 

ท่ีมา:  พฤติกรรมการเสพยส่ื์อวดีิโอในปี 2020-2021 

 ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงเห็นช่องทางในการทาํประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์

เพื่อให้ผูส้นใจไดเ้ห็นภาพบรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียวในความเป็นจริงผ่านวิดีโอ จากการทาํ

โครงงาน เร่ือง“คิวอาร์โคด้วิดีโอโปรแกรมทวัร์ยอดนิยม บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั” ผ่าน

ส่ือออนไลน์ เพื่อทาํให้โปรแกรมทวัร์ท่ีไดรั้บความนิยมมีโอกาสในการขายและดึงดูดนกัท่องเท่ียว

ใหบ้ริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

1.2. วตัถุประสงค์โครงงาน 

  เพื่อจดัทาํ QR Code วดีิโอโปรแกรมทวัร์ยอดนิยม ของ บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั  

 ผา่นส่ือออนไลน์ 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

   - ศึกษาวธีิการสร้าง QR Code สาํหรับประชาสัมพนัธ์ 

   - ประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจของบริษทั 
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 2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

   - บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

   - สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีและเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา 

   - ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม ถึง 30 เมษายน  2564 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สร้างความดึงดูดใหลู้กคา้สนใจสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมทวัร์ 

ในรูปแบบวดีิโอท่ีง่ายข้ึน 

2. ทาํใหมี้วธีิการเขา้ถึงโปรแกรมทวัร์ไดห้ลากหลายช่องทาง 

3. ทาํใหก้ารนาํเสนอขายโปรแกรมทวัร์มีความหลากหลายเพิ่มข้ึนเช่น นาํเสนอผา่น 

YouTube นาํเสนอผา่น TikTok การไลฟ์สด   

4. ทาํใหเ้พิ่มโอกาสในการขายทวัร์ไดเ้พิ่มข้ึน 



 
 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ 

 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ท่ีมา: บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

 

ช่ือสถานทีป่ระกอบการ :  บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั  

ทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ :  59/30 หมู่บา้นกลางเมืองบริติชทาวน์ ถนนศรีนครินทร์ 

หมู่ 16 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ท่ีมา : บริษทั พาโนราม่า ทราแวลจาํกดั 
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เกีย่วกบับริษัท 

บริษทั เปิดดาํเนินธุรกิจท่องเท่ียวเม่ือปี พ.ศ. 2548โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์กว่า 20 ปี

ด้วยบริการเป็นท่ีหน่ึงในการจดัทวัร์ “อินเซนทีฟ”(Incentive) หรือทัวร์กรุ๊ปเหมาท่ีจดัทุกอย่าง

ตามใจผูเ้ดินทางโดยให้คาํปรึกษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม รับปรึกษาเส้นทางท่องเท่ียวทั่วโลก

รวมทั้งประเมินราคาล่วงหนา้ ซ่ึงเหมาะสาํหรับบริษทั หน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งการนาํขอ้มูลเพื่อไปใช้

ในการประเมินหรือคาํนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หรือวางแผนงบการตลาดทั้ งต่างประเทศและ

ภายในประเทศโดยครอบคลุมทุกเส้นทางทัว่โลก ดว้ยประสบการณ์ท่ียาวนานของทีมงาน รายการ

ทวัร์ทุกรายการไดรั้บการวางแผนคดัเลือกอย่างดีและเหมาะสําหรับแต่ละคณะและความตอ้งการ

โดยแทรกเสริมเพิ่มเติมใหผู้ร่้วมเดินทางไดรั้บแต่ส่ิงดีๆ ในราคาท่ีดีท่ีสุด มีมคัคุเทศก์มืออาชีพท่ีให้

ทั้งบริการท่ีเป็นหน่ึงและความรู้ในทอ้งถ่ินนั้นๆ รวมทั้งวฒันธรรมดา้นอาหารทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูร่้วม

เดินทางไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆ ดา้นการท่องเท่ียวแบบครบวงจร ใหบ้ริการจดันาํนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย เดินทางท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ บริการจดันาํนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศ ให้บริการรับจองสนามกอล์ฟทัว่

ประเทศและทัว่โลก พร้อมทั้งจดัสรรสถานท่ีพกั จดัสรรร้านอาหาร จดัหายานพาหนะเดินทาง และ

มคัคุเทศก์ผูเ้ช่ียวชาญเส้นทาง ให้บริการดา้นการจองสถานท่ีพกัทั้งภายในและต่างประเทศทัว่โลก 

จาํหน่ายตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศและทุกสายการบินทัว่โลก ให้บริการจดัสัมมนา จดั

งานสันทนาการ จดังานร่ืนเริง นาํคณะท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ 

2.2        ลกัษณะการให้บริการของบริษัท 

- ปรึกษาวางแผน ประเมินราคาล่วงหนา้ และใหค้าํแนะนาํสาํหรับการเดินทางทัว่โลก 

- จดันาํคณะท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะหรือส่วนตวั เพื่อประชุมดูงานแสดงสินคา้ในต่างประเทศ  

- บริการจดันาํนกัท่องเท่ียวชาวไทย เดินทางท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  

- บริการจดันาํนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทยและอินโดจีน  

- บริการจองโรงแรม รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- ใหบ้ริการจดัสัมมนา จดัสันทนาการ จดังานร่ืนเริง การจดัประชุมทั้งในและต่างประเทศ 

- บริการรับจอง เรือสาํราญ รถไฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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2.3 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ภาพนกัศึกษาสหกิจ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 

 

  ช่ือนักศึกษาฝึกงาน  : นายไรวนิท ์ นนทะสุต 

  ตําแหน่งงาน  : ผูช่้วยประสานงานทวัร์และงานเอกสารทัว่ไป 

  หน้าที่รับผดิชอบ  : ออกแบบโปรแกรมทวัร์   

     ทาํ QR Code แนะนาํโปรแกรมทวัร์ 

 

2.4 ช่ือและตําแหน่งหัวหน้าทีป่รึกษา 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ภาพหวัหนา้ท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

 

  ช่ือหัวหน้าทีป่รึกษา : นายศรีสยาม  เก้ือนุ่น 

  ตําแหน่งงาน : กรรมการผูจ้ดัการ 
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2.5 ช่ือและตําแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพท่ี 2.5 ภาพพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

 

  ช่ือพนักงานทีป่รึกษา :  นายพงศธร  เมฆสัมพนัธ์ 

  ตําแหน่งงาน  :  เจา้หนา้ท่ีประสานงานทวัร์ 

 

2.6 ตารางระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงรายละเอียดระยะเวลาการดาํเนินงาน 

 

2.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เร่ิมฝึกปฏิบติังานวนัจนัทร์ท่ี 11 มกราคม 2564 – วนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ม.ค.64 ก.พ.64  มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 

1. คิดหวัขอ้โครงงานและนาํเสนอหวัขอ้

โครงงาน 

     

2. ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง      

3. วางแผนและดาํเนินงานการจดัทาํ  

คลิปวดีิโอเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

     

4. เก็บรวมรวมขอ้มูลการเขา้ถึงและ      

ผลตอบรับ 

     

5. สรุปผลและจดัทาํรูปเล่มโครงงาน      
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2.8 ข้ันตอนและวธีิดําเนินงาน 

 ขั้นตอนการดาํเนินงานโครงการตามลาํดบัเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. คิดหวัขอ้โครงงานและนาํเสนอหวัขอ้โครงงานเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน เพื่อรับฟัง

คาํแนะนาํและดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

2. ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นส่ือวิดีโอและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศ

ไทย 

3. วางแผนและดาํเนินการออกแบบส่ือวดีิโอ เสนอแหล่งท่องเท่ียวของโปรแกรมทวัร์เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจ Facebook ของบริษทัใหดู้น่าสนใจมากข้ึน 

4. เก็บรวมรวมขอ้มูลการเขา้ถึงและผลตอบรับโดยตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ถึงจากขอ้มูลเชิงลึก

ของเพจ เพื่อทราบถึงความสนใจของการประชาสัมพนัธ์ QR Code วิดีโอของโปรแกรม

ทวัร์ 

5. จดัทาํเอกสารเพื่อนําเสนอโครงงาน โดยจดัทาํเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามลาํดับ 5 บท 

รวมถึงการจดัทาํการนาํเสนอโครงงานในรูปแบบ Power Point 

2.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

   2. โทรศพัทมื์อถือ 

   3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 1. แอพพลิเคชัน่ Facebook 

      2.โปรแกรม Microsoft Office Word  

   3.โปรแกรม Power Point 

   4. แอพพลิเคชัน่ตดัต่อ Video Guru 

2.10   สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดน้าํความรู้จากการเรียนมาฝึกใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

2. ทาํใหรั้บรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเลือกสายอาชีพไดต้รงกบัความถนดั 

3. เรียนรู้สร้างสรรคแ์ละพฒันาตวัเอง 

4. มีมนุษยส์ัมพนัธ์และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดง่้ายยิง่ข้ึน 

5. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกในตนเองมากข้ึน 
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2.11   ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิ  

1 เพิ่มเติมความรู้ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยใหค้นไทยรู้จกัเพิ่มข้ึน 

2 เพิ่มความรับผิดชอบในการทาํงานใหมี้รายละเอียดและรอบคอบมากข้ึน 

3 เพิ่มความรับผิดชอบในดา้นของเวลาเพราะเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก 

4 เพิ่มทกัษะในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 



 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการนาํเสนอโครงงานคิวอาร์โคด้วิดีโอโปรแกรมทวัร์ยอดนิยม บริษทั พาโนราม่า ทราแวล 

จาํกดั ผา่นเวบ็ไซตโ์ปรแกรมทวัร์ ผูจ้ดัทาํจึงไดศึ้กษาขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการจดัการท่องเท่ียว 

 3.2 แนวคิดพื้นฐานของ QR Code สาํหรับวดีิโอและวธีิการทาํงาน    

 3.3 แนวคิดการสร้างวดีิโอ 

 3.4 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด 

 3.5 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์      

 3.6 แนวคิดพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวหลงัช่วงโควดิ-19 

 3.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎกีารจัดการท่องเที่ยว 

ความหมายของการท่องเที่ยว 

 องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : WTO) ได้ให้ความหมายของการ

ท่องเท่ียวดังน้ี  “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places 

outside their usual environment  for not more than one consecutive year for leisure, business and 

other purpose.” จากความหมายน้ีสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่

อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจ เพื่อ

การพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา

รายได ้

 สํานักงานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่าการเดินทางนั้นเป็นการเดินทาง

เพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว 

(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพาํนกัอาศยัประจาํของบุคคล

นั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้

จากคาํนิยามและความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) ผูเ้ขียนหลายท่านได้ให้ความ 

หมายไวข้า้งตน้สรุปไดด้งัน้ี “การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษยจ์ากสถานท่ี

ใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพาํนกัท่ีอาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการ 
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ชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการ

ประกอบอาชีพ หรือหารายได ้เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขนั

กีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬาซีเกมส์ โอลิมปิก เป็นตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อ

ประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องหรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียน

วฒันธรรม เป็นตน้ 

รูปแบบของการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวเป็นการเปิดประสบการณ์อีกแนวหน่ึงท่ีทําให้เกิดความสุขสนุกสนาน

เพลิดเพลินบันเทิงใจและเกิดการเรียนรู้ ทุกคนต่างรู้จักความหมายและวตัถุประสงค์ของการ

ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวในประเทศไทยก็ไดรั้บการกระตุน้ใหต่ื้นตวัเป็นอยา่งมาก มีการจดัรูปแบบ

ของการท่องเท่ียวภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ท่ี

น่าสนใจและสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งดี 

การท่องเท่ียวเกิดข้ึนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลายแต่รูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ี Travel in Thailand ไดจ้ดัแบ่งไวมี้ดงัน้ี 

1. รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาต ิ(Natural Based Tourism)ไดแ้ก่ 

• การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวไปในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วน

ร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้การปลูกจิตสาํนึกในการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

• การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล  (Marine Eco Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง

ธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศทาง

ทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ ทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว มีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเนน้การปลูก

จิตสาํนึกท่ีดีในการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

• การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี

ลกัษณะเป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรงถํ้า นํ้ าลอดถํ้ า หินงอกหินยอ้ยเพื่อชมความ

งามและศึกษาภูมิทศัน์ต่างๆ บนพื้นผิวโลกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นหินดินแร่

ต่างๆ และฟอสซิล เพื่อให้เกิดความรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่บนพื้นฐานของ

จิตสํานึกในการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อม ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว 
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• การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกษตรกรรมไร่สวน

ฟาร์มปศุสัตว ์สวนสมุนไพรเพื่อชมความงามและเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์โดยมี

จิตสาํนึกรับผดิชอบต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี 

• การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมและศึกษา

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และเรียนรู้ระบบสุริยะจกัรวาลเช่น สุริยุปราคา จนัทรุปราคา

ฝนดาวตกและการดูดาวจักราศี  ทําให้เกิดความรู้ความประทับใจความทรงจําและ

ประสบการณ์โดยมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม

ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงประชาชนในท้องถ่ินจะมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวร่วมกนัอย่าง

ย ัง่ยนื 
 

2. การท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) มีดงัน้ี 

• การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งโบราณคดี

และประวติัศาสตร์เพื่อชมความงามให้เกิดความเพลิดเพลินใจและเพื่อเรียนรู้ให้เกิดเป็น

ประสบการณ์ โดยนักท่องเท่ียวจะตอ้งมีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อการรักษามรดกทาง

วฒันธรรมและสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถ่ินจะมีส่วนร่วมในการจดัการ

ท่องเท่ียว 

• การท่องเท่ียวชมงานวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) เป็นการ

ท่องเท่ียวเพื่อชมและร่วมงานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้านท้องถ่ินจัดข้ึนให้เกิดความ

เพลิดเพลินความทรงจาํและประสบการณ์ท่ีดี รวมทั้งเพื่อเรียนรู้ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

พิธีกรรมและความเช่ือต่างๆ ด้วยการมีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบในการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมจดัโดยมีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นส่วนร่วมในการ

จดัการท่องเท่ียว 

• การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) เป็นการท่องเท่ียว

เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนในหมู่บา้นตามชนบท เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานซ่ึงเป็นภูมิ

ปัญญาชาวบ้านท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อให้เกิดความรู้ประสบการณ์ความเข้าใจใน

วฒันธรรมท้องถ่ินเกิดความเพลิดเพลินโดยมีประชาชนในท้องถ่ินเป็นส่วนร่วมในการ

จดัการท่องเท่ียว 
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3. การท่องเทีย่วในความสนใจพเิศษ (Special Interest Tourism) 

• การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อนและเรียนรู้

วิธีการรักษาสุขภาพกายและใจในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมให้เกิดความ

เพลิดเพลินและสุนทรียภาพ  จัดในรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม

นกัท่องเท่ียวมีจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินและประชาชนใน

ทอ้งถ่ินจะมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

• การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) เป็นการท่องเท่ียวศึกษา

แลกเป ล่ียนเรียน รู้  ป รัชญ าท างศาสนา  สัจธรรมแห่ งชีวิต  ฝึกสมาธิโดยจะได้ รับ

ประสบการณ์และความรู้ท่ีแปลกใหม่ ทาํให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนมีจิตสํานึกในการรักษา

ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินให้การมีส่วนร่วมจดัการการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีจะมีนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีมุ่งเพื่อเรียนรู้

วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ทาํอาหารไทย การนวดแผนไทย เป็นตน้ 

• การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมชนกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) เป็น

การท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่า

ต่างๆ เพื่อประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการมีจิตสํานึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

• การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อการเล่นกีฬาให้ไดรั้บความ

เพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความต่ืนเตน้เร้าใจ ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายและจิตใจไม่

วา่จะเป็นการดาํนํ้า ตกปลา ตีกอลฟ์ สนุกเกอร์ สกีนํ้า กระดานโตค้ล่ืน 

• การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Travel) เป็นการท่องเท่ียวท่ีสนุกต่ืนเตน้เร้าใจ 

ผจญภยัไปในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในแบบพิเศษ ซ่ึงจะสร้างความทรงจาํความ 

ประทบัใจและไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเท่ียว 

– การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home & Farm Stay) เป็นการท่องเท่ียว

สาํหรับผูท่ี้ชอบใชชี้วติร่วมกบัผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินแบบใกลชิ้ด เพื่อท่ีจะเรียนรู้วถีิชีวติและ 

วฒันธรรมรวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยมีจิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม

ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงชาวบา้นจะมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื 

– การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว (Longstay) เป็นการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีเหมาะสําหรับผูท่ี้

ตอ้งการใชชี้วิตช่วงบั้นปลายหรือผูท่ี้ตอ้งการท่องเท่ียวในต่างแดนเป็นเวลานานอยา่งน้อย        

1 เดือน 
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– การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (Incentive Travel) เป็นการท่องเท่ียวท่ีถูกจดัข้ึน เพื่อเป็นการ

สมนาคุณแก่ผูท่ี้ประสบความสําเร็จในการเพิ่มยอดเป้าหมายโดยกลุ่มผูแ้ทนบริษทัต่างๆ  

จะเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าท่ีพักและค่าอาหารระหว่างการเดินทางใน

ระยะเวลา 2-7 วนั ซ่ึงจะเป็นการนาํเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ หรืออาจมีการผสมผสานกบัการ

ท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ 

– การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE ย่อมาจากM=Meeting, I=Incentive,C=Conference, 

E=Exhibition) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อบริการให้กบัผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมท่ีมีการจดัรายการนาํ

เท่ียวในรูปแบบต่างๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีทั้งแบบเท่ียวเดียวและแบบเท่ียวพกัคา้งแรม  2-4  

วนั โดยมีการคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการโดยการนาํเท่ียวจะมีก่อนประชุม 

(Pre-Tour) หรือหลงัประชุม (Post-Tour) 

– การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน เป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบท่ีผูจ้ดัรายการนาํเท่ียวคดัสรร

รูปแบบการท่องเท่ียวมาอย่างดี เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับความแตกต่างจากการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาหลายวนั 

นอกจากน้ี ยงัมีการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนแตกต่างออกมาจากแนวคิดของ

นักท่องเท่ียวในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเพื่อตอ้งการอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีเรียกว่า Green 

Tourism หรือการท่องเท่ียวเพื่อร่วมเป็นอาสาสมคัรในการทาํกิจกรรมเพื่อบาํเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคมท่ีเรียกว่า Volunteer Tourism เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบไหนก็ตาม

นักท่องเท่ียวท่ีดีจะต้องมีจิตสํานึกในการช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ศิลปะวฒันธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสถานท่ีนั้น เพราะจะทาํใหเ้รามีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียงัคงสวยงามอยา่ง

น้ีตลอดไป 

ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว (Attractions)  

จากส่ือการสอนออนไลน์ วิชาการตลาดท่องเท่ียว วิทยาลัยการจดัการเพชรเกษม เร่ือง

ทรัพยากรการท่องเท่ียว ให้ขอ้มูลโดยสรุปวา่ สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบสําคญัประการแรก

ท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ไปเยือน นกัท่องเท่ียวจะเลือกไปยงัแหล่งท่องเท่ียวใดข้ึนอยูก่บัวา่ บริษทั

นาํเท่ียวสามารถจดัรายการนาํเท่ียวโดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจไดม้ากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี

ในแหล่งท่องเท่ียวควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น ได้แก่ ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ ร้านค้า 

โครงสร้างพื้นฐาน สภาพถนนหนทาง การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวนบัวา่เป็นปัจจยัสําคญัยิ่งของการ

จดันาํท่องเท่ียว การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งไม่ลาํบาก ไม่ควรใช้เวลานาน ระยะทางใน

การเดินทางจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งนาํมาพิจารณา เพราะถา้ยิ่งไกลจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 

เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดันาํเท่ียวมาก และเสียเวลามากดว้ย  
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โดยทัว่ไปเราสามารถแบ่งประเภทของส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวได้ตามลกัษณะของ

สถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัท่ีน่าสนใจ (Site Attraction) ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นทาง

ภูมิประเทศ วฒันธรรมประวติัศาสตร์ หรืออาจแบ่งส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไดต้ามเหตุการณ์

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (Event Attraction) อาจเป็นนิทรรศการ งานร่ืนเริง เทศกาลประจาํปี งานแสดงแสงสี

เสียงสะพานข้ามแม่นํ้ าแคว เป็นตน้ อย่างไรก็ตามหากจะแบ่งส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวให้มี

ความหลากหลายชัดเจนข้ึน ก็สามารถแบ่งประเภทของส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวได้เป็น 3

ประเภทดงัน้ี 

1. ประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยมี

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี 

อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานท่ี

สําคญัทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ 

สภาพ แวดล้อมท างธรรมชาติ ท่ี มีลักษณ ะพิ เศษ  (Special Environmental Features) หรือ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวชิาการก็ได ้ตวัอยา่งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ดงัน้ี 

• ดอยอินทนนท ์ 

• ป่าสนวดัจนัทร์ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้จงัหวดัเชียงใหม่  

• เมืองลอง จงัหวดัแพร่ 

2. ประเภทประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสําคญัและคุณค่า

ทางประวติัศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่

หรือเคยมีเหตุการณ์สําคัญเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ ทรัพยากรทางประวติัศาสตร์เพื่อการ

ท่องเท่ียวท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค์ข้ึนมาให้กลายเป็นส่ิงดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวให้เดินทางเขา้

ไปเยี่ยมชมทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชน

โบราณ กําแพงเมือง คู เมือง พิพิธภัณฑ์  ว ัด ศาสนสถาน ตัวอย่างแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

• อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

• ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

• อนุสาวรียช์าวบา้นบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี  

3. ประเภทศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาลงานประเพณี เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทาง

ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกนั

มา แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น การ

แสดงศิลปะวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผา่ตวัอยา่งแหล่งท่องเท่ียวมีดงัน้ี 
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• งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี 

• งานประเพณีปอยส่างลอง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

• งานประเพณีแห่ผตีาโขนจงัหวดัเลย 

ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม ในการนําเสนอด้วย QR Code วดิีโอ: 

ข้อมูลเกีย่วกบัจังหวดัอุบลราชธานี 

จากขอ้มูล สํานักงานจงัหวดัอุบลราชธานี (2561) จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ีสามารถเห็นดวงอาทิตยข้ึ์นได้ก่อนพื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทย

เพราะตั้งอยูท่างตะวนัออกสุดของประเทศ ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของเส้นเวลาหลกัของประเทศท่ีเส้นแวง 

105 องศาตะวนัออกและมีความสําคญัในฐานะเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองราวทางประวติั 

ศาสตร์ มีวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมท่ีตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณท่ี

ผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรมไทยถ่ินอีสานปัจจุบนัเกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ จงัหวดั

อุบลราชธานียงัอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด 

แหล่งนํ้ าขนาดใหญ่น้อยหลายแห่งและภูมิทศัน์ท่ีงดงามแปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมท่ีพกั

มากมายและการคมนาคมสะดวกสบายโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีสนามบินทาํให้จงัหวดัอุบลราชธานีเป็น

เมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจไม่แพจ้งัหวดัอ่ืนๆ ของภูมิภาคท่ีนักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จงัหวดัอุบลราชธานีห่างจากจงัหวดักรุงเทพประมาณ 630 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 16,113 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 10 ลา้นไร่ เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 5 ของประเทศ ตั้งอยูใ่น

บริเวณแอ่งโคราช ลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูงลาดเอียงไปทางตะวนัออก มีแม่นํ้ ามูลไหล

ผา่นกลางจงัหวดัจากทิศตะวนัตกมายงัทิศตะวนัออกมาบรรจบกบัแม่นํ้ าชีแลว้ไหลลงสู่แม่นํ้ าโขงท่ี

อาํเภอโขงเจียม มีภูเขาสลบัซับซ้อนทางตอนใต ้เทือกเขาสําคญัคือ เทือกเขาบรรทดัและเทือกเขา

พนมดงรัก 

6 สถานทีท่่องเทีย่วจังหวดัอุบลราชธานี แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์สัมผสัธรรมชาตินํ้าตกป่าเขา 

1. วัดมหาวนาราม เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีฐานะเป็นพระอารามหลวงอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัอุบลราช 

ธานี ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานปูชนียวตัถุท่ีสําคญัคือ พระเจา้ใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูป

ปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูนพร้อมกบัลงรักปิดทอง ลกัษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตกักวา้ง

ประมาณ  3 เมตรสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

อุบลราชธานีจากความเช่ือศรัทธาของคนในจงัหวดัอุบลราชธานี 
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2. ขัวน้อยสะพานแห่งศรัทธา เดิมเป็นสะพานไมแ้ต่นานวนัเขา้ก็เกิดจากการชาํรุดทรุดโทรม ทาํ

ใหปั้จจุบนัไดส้ร้างเป็นสะพานปูนคอนกรีตท่ีตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งนาสีเขียวขจี มีขนาดความกวา้ง 

1.40 เมตร ความยาว 271.50 เมตรและความสูง 1.50 เมตร สร้างข้ึนเพื่อให้พระสงฆไ์ดเ้ดินขา้ม

มาบิณฑบาตและใช้เป็นเส้นทางระหว่างหมู่บา้นชีทวนและบา้นหนองแคน เพื่อให้ชาวบา้น      

ละแวกนั้นไดเ้ดินทางมาทาํบุญหรือร่วมประเพณีตกับาตรเทโวเน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนา 
 

3. นํา้ตกแสงจันทร์นํ้าตกลงรู นํ้าตกแสงจนัทร์มีลกัษณะเป็นสายธารนํ้ าตกท่ีโปรยละอองผา่นช่อง

หินลงมาเป็นสีขาวนวลคลา้ยแสงจนัทร์ โดยเฉพาะในวนัเพ็ญท่ีแสงจนัทร์จะสาดส่องมาตรงรู

หินพอดี พร้อมกับละอองของธารนํ้ าตกท่ีโปรยปรายดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซ่ึง

ทั้ งหมดน้ีคือท่ีมาของช่ือและเสน่ห์ของนํ้ าตกแห่งน้ีท่ีมีความงามสงบผสานกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ 
 

4. จุดชมวิวแม่นํ้าสองสี หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า ดอนด่านปากแม่นํ้ ามูล เป็นบริเวณท่ีแม่นํ้ าสําคญั       

2 สายคือแม่นํ้ าโขงและแม่นํ้ ามูลไหลมาบรรจบกนั ทาํให้เกิดการเปรียบเทียบสีของแม่นํ้ าทั้ง

สองซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยแม่นํ้ าโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่นส่วนแม่นํ้ ามูลเห็นเป็นสี

เขียวอมฟ้าจึงเป็นท่ีมาของวลี “โขงสีปูนมูลสีคราม” จุดท่ีสามารถมองเห็นแม่นํ้ าสองสีไดอ้ยา่ง

ชดัเจนคือ บริเวณลาดริมตล่ิงหนา้วดัโขงเจียมและบริเวณบางส่วนของหมู่บา้นห้วยหมาก ทั้งน้ี

เดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีเห็นความแตกต่างของสีนํ้าไดช้ดัเจนท่ีสุด 
 

5. วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว วดัสิรินธรวรารามแต่เดิมช่ือวา่ “วดัภูพร้าว”เป็นวดัป่าท่ีตั้งอยูบ่นเนิน

เขาสูงในอาํเภอสิรินธร ตวัอุโบสถจาํลองมาจากวดัเชียงทองของประเทศลาวมีขนาดใหญ่กว่า

ของจริงประมาณหน่ึงเท่า ดา้นในอุโบสถจะมีเสาเรียงรายทอดยาวไปยงัพระประธานปางสมาธิ

ท่ีประดิษฐานอยูภ่ายใน โดยเสาเหล่าน้ีมีการลงลวดลายดอกบวัเอาไวเ้พื่อแฝงคติธรรมเร่ืองบวัส่ี

เหล่า ด้านหลังอุโบสถเป็นจิตรกรรมฝาผนังภาพต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงออกแบบโดยช่าง

คุณากร ปริญญาปุณโณโดยได้แรงบนัดาลใจมาจากตน้ไมแ้ห่งชีวิตในภาพยนตร์เร่ืองอวตาร

และยงัเป็นตน้คิดในการนาํเอา “สารฟอสเฟอร์(Phosphor)” ซ่ึงเป็นสารเรืองแสงมาใช้ในงาน

ศิลปะท่ีงดงามแห่งน้ีอีกด้วย นอกจากน้ีบริเวณลานยงัมีการฝังลวดลายนูนตํ่าซ่ึงจะเรืองแสง

ในช่วงพระอาทิตยต์กดินดว้ยเช่นกนัทาํให้เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ นอกจากน้ีวดั

แห่งน้ียงัมีจุดชมวิวพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงามซ่ึงสามารถมองเห็นลาํนํ้ าโขงและอ่างเก็บนํ้ า

บริเวณเชิงเขาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

6. พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ีจดัตั้งข้ึนตามจุดมุ่งหมายของ

การพฒันากิจการพิพิธภณัฑส์มยัใหม่ โดยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและเพื่อให้

เป็นศูนยอ์นุรักษ์เผยแพร่ศิลปะวฒันธรรมของท้องถ่ินและให้บริการทางการศึกษาเก่ียวกับ
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ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมศิลปะ ประวติัศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง การจดัแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภณัฑ์มุ่งเนน้เร่ืองราวดา้นต่างๆ ของจงัหวดั

อุบลราชธานีทั้งดา้นภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะหตัถกรรมพื้นบา้น

ชาติพนัธ์ุ วทิยาศาสนาและการปกครอง 

การเดินทางไปจังหวดัอุบลราชธานี 

1. โดยรถยนตจ์ากกรุงเทพฯ สามารถไปได ้2 เส้นทาง คือ 

– ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจงัหวดัสระบุรีแยกขวาเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 2 

(มิตรภาพ) ไปจนถึงจงัหวดันครราชสีมา จากนั้นแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจงัหวดั

บุรีรัมย-์จงัหวดัสุรินทร์-จงัหวดัศรีสะเกษไปจนถึงจงัหวดัอุบลราชธานี 

– ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจงัหวดัสระบุรีแยกขวาเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 2 

(มิตรภาพ) ไปจนถึงอาํเภอสีคิ้วแยกเขา้ทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชยั-เดชอุดม) ผ่านอาํเภอ

โชคชยั-อาํเภอนางรอง-อาํเภอสังขะ-อาํเภอเดชอุดมไปจนถึงจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. โดยรถประจําทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทขนส่งจํากัดและของเอกชนสาย

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีและกรุงเทพฯ-โขงเจียม ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) 

ถนนกาํแพงเพชร 2 ทุกวนัๆ ละหลายเท่ียว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 

3. โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาํโพง) 

ไปยงัจงัหวดัอุบลราชธานีทุกวนั ทั้งรถเร็ว-รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

8 ชัว่โมงคร่ึง-12 ชัว่โมง  

4. โดยเคร่ืองบินการบินไทยและสายการบินไทยแอร์เอเชีย มี เท่ียวบินไป-กลับกรุงเทพ -

อุบลราชธานีทุกวนั  

ข้อมูลเกีย่วกบัจังหวดัชลบุรี 

จากขอ้มูล สํานักงานจงัหวดัชลบุรี (2564) จงัหวดัชลบุรีหรือท่ีคนทัว่ไปเรียกกนัสั้ นๆ ว่า 

“เมืองชล” เป็นจงัหวดัท่องเท่ียวชายทะเลภาคตะวนัออกท่ีมีช่ือเสียงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่

อาศยัยอ้นไปไดถึ้งยุคทวาราวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ 

ด้านโดยเฉพาะการท่องเท่ียวขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตชุมชนและอุตสาหกรรมระดับ

นานาชาติ สําหรับคนทั่วไปแล้วชลบุรีอาจเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลท่ีใกล้

กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสนและพทัยาซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศต่างก็เดินทางเขา้มาสัมผสัความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวนัออกอนัมีมนต์

เสน่ห์แห่งน้ี การท่ีชลบุรีตั้งอยู่ติดทะเลมีชายฝ่ังทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร จงัหวดัชลบุรีระยะห่าง

จงัหวดักรุงเทพ 81 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,968,107 ไร่ มีภูเขาทอด
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อยูเ่กือบกลางของจงัหวดัเป็นแนวยาวจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้สภาพ

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลบัเนินเขา และท่ีราบชายฝ่ังทะเลตอนเหนือเป็นท่ีราบเหมาะแก่การ

กสิกรรม ทิศตะวนัออกและทิศใตเ้ดิมเป็นป่าเขาพื้นท่ีลุ่มดอนแต่ปัจจุบนัเปล่ียนสภาพจากป่าไมเ้ป็น

ท่ีโล่งเตียนใชเ้พาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

3 สถานทีท่่องเทีย่วจังหวดัชลบุรี 

1. Art in Paradise ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะรูปแบบใหม่ ท่ีนอกจากเราจะได้ชมภาพวาด

จิตรกรรมสวยๆ แล้ว ยงัได้สนุกสนานไปกบัการออกแบบท่าทางให้เขา้กบัภาพสามมิติด้วย 

พิพิธภณัฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติ ตั้งอยู่ท่ีพทัยาเหนือ บนถนนพทัยาสาย 2 บนพื้นท่ีกว่า 5,800 

ตารางเมตร Art in Paradise มีชาวเกาหลีใต้ผูย้า้ยครอบครัวมาลงหลักปักฐานท่ีเมืองไทยคือ 

Mr.Shin Jae Yeoul (ชิน แจ ยอล) และหุ้นส่วนศิลปินจาํนวน 6 คน ไปชักชวนเพื่อนศิลปินท่ี

เกาหลีใตอี้ก 6 คน มาร่วมดว้ยช่วยกนัวาดภาพข้ึนบนผนงัแต่จะเลือกวาดภาพอะไรนั้น ศิลปิน

ทุกคนไดท้าํการสืบเสาะหาขอ้มูลมาก่อนวา่ คนไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทย จะมีความสุขเม่ือได้ถ่ายภาพกับภาพวาดของศิลปินช่ือดังคนไหน หรือมี

ภาพวาดอะไรอีกบา้งท่ีควรจะวาดเสริมข้ึนมา ภาพท่ีวาดข้ึนทั้งหมดจึงกระจายไปอยู่ตามห้อง

ต่างๆ 10 ห้อง ไดแ้ก่ ห้องลวงตา ห้องใตส้มุทร ห้องแห่งสัตวป่์า ห้องภาพวาดศิลปินระดบัโลก 

ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องนํ้ าตก ห้องวิวทิวทศัน์ และห้อง

นิทรรศการศิลปะ ซ่ึงส่วนสุดทา้ยน้ีกนัไวเ้ป็นพื้นท่ีของนิทรรศการศิลปะหมุนเวยีน 

2. เกาะล้าน ตั้ งอยู่ในเขตเมืองพัทยา จงัหวดัชลบุรี มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 3,500 ไร่ ขนาด

ใกลเ้คียงกบัเกาะเสม็ดทั้งดา้นขนาดและความสวยงามของชายหาด แต่ส่ิงท่ีเกาะลา้นไดเ้ปรียบก็

คือ การเดินทางท่ีใช้เวลาน้อยกว่าทาํให้สามารถไปเช้า-เยน็กลบัได้สบายๆ และการท่ีอยู่ใกล้

พทัยาทาํให้มีตวัเลือกท่ีพกัมากมายตามงบของแต่ละคน โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งพกับนเกาะก็ได้

เกาะล้านอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมบาลีฮายประมาณ 7 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยเรือโดยสาร

ประมาณ 45 นาที และสปีดโบท๊ 15 นาที 

3. ตลาดนํ้าส่ีภาค ตลาดนํ้ า 4 ภาคเป็นตลาดนํ้ าท่ีเกิดจากแนวคิดท่ีตอ้งการรวบรวมอาหาร สินคา้

และวฒันธรรมต่างๆ ของคนไทยทั้ ง 4 ภาคทั่วประเทศมารวมไวใ้นเมืองพัทยา ซ่ึงท่ีน่ีก็มี

กิจกรรมให้เลือกทาํมากมายอยา่งเช่น นัง่เรือพายชมตลาด โหนสลิงเหินเวหา นัง่รถราง ชมนก

แสนสวย โชวลิ์ง ประคบสมุนไพร สะพานแห่งรัก ตลาดคลองแพ สาธิตการทอผา้ไหมหมู่บา้น

วถีิไทยและชมการแสดงประจาํวนับนพื้นท่ี 72 ไร่ 

 



21 

 

การเดินทางมายงัจังหวดัชลบุรี 

1. โดยรถยนตจ์ากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจงัหวดัชลบุรีไดห้ลายเส้นทาง คือ 

– เส้นทางท่ี 1  ใชเ้ส้นทางสายบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 เขา้สู่จงัหวดัชลบุรี 

– เส้นทางท่ี 2  ใชเ้ส้นทางสายกรุงเทพฯ-มีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ผา่นจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา-บางปะกงเขา้สู่จงัหวดัชลบุรี 

– เส้นทางท่ี 3  ใชเ้ส้นทางสายเก่าถนนสุขมุวทิทางหลวงหมายเลข 3 ผา่นจงัหวดัสมุทรปราการ 

ไปจนถึงแยกอาํเภอบางปะกงและให้แยกเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 34 ไปจนถึง

ชลบุรี 

– เส้นทางท่ี 4 ใชเ้ส้นทางหลวงพิเศษ (MOTOR WAY) สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พทัยา 

2. โดยรถประจาํทาง  

– สถานีขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั) มีบริการรถประจาํทางปรับอากาศไปชลบุรีทุกวนั ตั้งแต่

เวลา 5.30 - 21.00 น.รถออกทุก 40 นาที รถประจาํทางปรับอากาศชั้น 2 มีบริการระหวา่งเวลา 

5.00 - 21.00 น. ออกทุก 30 นาที รถประจาํทางธรรมดามีบริการ ตั้งแต่เวลา 5.00 - 21.00 น. 

ออกทุก 30 นาที 

– สถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถประจาํทางปรับอากาศบริการตั้งแต่เวลา 6.30 - 18.30 น.  

3. โดยรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลาํโพง มีบริการรถไฟไปจังหวดัชลบุรีทุกวนัๆ ละ 1 เท่ียว        

ไปส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟพลูตาหลวง 
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3.2 แนวคิดพืน้ฐานของ QR Code สําหรับ Video และวธีิการทาํงาน 

จากบทความของ K&O Systems and Consulting Co.,Ltd เร่ือง “แนวคิดพื้นฐานของ QR Code 

สาํหรับ video และวธีิการทาํงาน (2563)” 

QR Code สําหรับวิดีโอคือ QR Code ประเภทหน่ึงท่ีมี URL ของวิดีโอหรือวิดีโอสั้ นๆ QR 

Code ประเภทน้ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในดา้นการตลาด ธุรกิจ การศึกษา การดูแลสุขภาพและการ

เดินทาง QR Code สาํหรับวดีิโอมี 2 ประเภทไดแ้ก่  

1. QR Code ของวิดีโอ URL คือ QR Code ของวิดีโอประเภทหน่ึงท่ีใช้ URL ของวิดีโอใน

การฝั งล งใน  QR Code URLข องวิ ดี โอ ท่ี ได้ รับ ม าจาก  YouTube แล ะ Google Drive 

ประเภทของ QR Code ท่ีสามารถสร้างด้วยรหัสวิดีโอ URL คือ QR Code แบบคงท่ีและ

แบบไดนามิก หากใช้ QR Code ของวิดีโอ URL สําหรับการถ่ายทอดวิดีโอในด้าน

การศึกษาและไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะใช้ QR Code แบบไดนามิก QR Code แบบน้ีคงเหมาะ 

อยา่งไรก็ตาม QR Code  จะสามารถเขา้รหัสไดเ้พียงคร้ังเดียวซ่ึงไม่อนุญาตให้แกไ้ขหรือ

เพิ่มขอ้มูล  

2. QR Code ของวดีิโอ MP4 QR Code ของไฟลว์ดีิโอเป็น QR Code แบบไดนามิกท่ีช่วยให ้

สามารถอพัโหลดวิดีโอจากท่ีเก็บขอ้มูลในเคร่ือง ประเภทของ QR Code ท่ีสามารถใช้ใน

การสร้าง QR Code ของไฟลว์ดีิโอ คือ QR Code แบบไดนามิก 

QR Code แบบไดนามิก คือ QR Code ท่ีแกไ้ขได ้ซ่ึงช่วยให้สามารถเพิ่มหรือลบขอ้มูลได ้

QR Code ประเภทน้ีช่วยในการติดตามขอ้มูล หากเป็นผูมี้อิทธิพลและนกัการตลาดสามารถใช ้QR 

Code แบบไดนามิกในการสร้าง QR Code ของวิดีโอ ดว้ยวิธีน้ีจะสามารถเปรียบเทียบวิธีต่างๆ ใน

การเพิ่มจาํนวนการดูวดีิโอได ้

รหสั QR ของวิดีโอทาํงานโดยการสแกนรหสั QR โดยใชแ้อพสแกน QR Code หรือกลอ้ง

ในตวัในสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด เม่ือสแกน QR จะถูกนาํไปยงัโปรแกรมเล่นวิดีโอบนหน้าเวบ็ของ

วิดีโอ ดว้ยวิธีน้ีจะไม่ตอ้งลาํบากในการเปิดหน้าเว็บหรือแอพของวิดีโอ พิมพช่ื์อวิดีโอและคน้หา

วดีิโอ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRCXnBGLWHEkq2T4AHHSeMA
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3.3  แนวคิดการสร้างวดิีโอ 

การสร้างผลงานวดีิโอสักเร่ือง จะตอ้งผา่นกระบวนการคิด วางแผนมาอยา่งรอบครอบไม่ใช่ 

ไปถ่ายวิดีโอแล้วก็นํามาตัดต่อเลย เพราะปัญหาท่ีมักเกิดข้ึนเสมอก็คือ การท่ีไม่ได้ภาพตามท่ี

ตอ้งการ เน้ือหาท่ีถ่ายมาไม่สอดคล้องกบัส่ิงท่ีต้องการนําเสนอ ในท่ีน้ีขอแนะนําแนวคิดในการ

ทาํงานวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการ โดยมีลาํดบัแนวคิดของงานสร้างวิดีโอ

เบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1. เขียน Storyboard ส่ิงแรกท่ีควรเรียนรู้ก่อนสร้างงานวิดีโอ ก็คือ การเขียน Storyboard คือ การ

จินตนาการฉากต่างๆ ก่อนท่ีจะถ่ายทาํจริง  เพียงเขียนวตัถุประสงคข์องงานให้ชดัเจนวา่ตอ้งการ

ส่ืออะไรหรืองานประเภทไหน เขียนออกมาเป็นฉาก เรียงลาํดบั 1, 2 และ 3 

2. เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ท่ีต้องใช้ในการทาํงานวิดีโอ จะตอ้งเตรียมองค์ประกอบต่างๆให้

ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพน่ิง ไฟล์เสียง หรือไฟล์ดนตรีตัดต่องานวิดีโอ       

การตดัต่อ คือ การนาํองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเตรียมไวม้าตดัต่อเป็นงานวดีิโอ งานวดีิโอจะออกมา

ดีน่าสนใจเพียงใดข้ึนอยูก่บัการตดัต่อเป็นสาํคญั 

3. ใส่เอฟเฟ็กต์/ ตัดต่อใส่เสียงในขั้นตอนการตดัต่อ จะตอ้งตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสี การใส่ขอ้ความ หรือเสียงดนตรี ซ่ึงจะช่วยให้งานมีสีสัน และ

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

4. แปลงวิดีโอ เพื่อนําไปใช้งานจริง ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทาํงาน

วดีิโอท่ีเราไดท้าํเรียบร้อยแลว้นั้นไปใชง้าน โปรแกรม Ulead Video Studio สามารถทาํไดห้ลาย

รูปแบบ เช่น ทาํเป็น VCD DVD หรือเป็นไฟล ์WMV สาํหรับนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ต 

ประโยชน์ของงานวดีีโอ 

1. แนะนาํองค์กรและหน่วยงาน การสร้างงานวีดีโอเพื่อแนะนาํสถานท่ีต่างๆ หรือในการ

นาํเสนอขอ้มูลภายในหน่วยงานและองคก์ร 

2. บนัทึกภาพความทรงจาํและเหตุการณ์สําคญัต่างๆ เช่น การเดินทางไปท่องเท่ียวใน

สถานท่ีต่างๆ งานวนัเกิด งานแต่งงาน ซ่ึงเราจะเก็บไวใ้นรูปภาพน่ิง 

3. การทาํส่ือการเรียนการสอน คุณครูสามารถสร้างส่ือการสอนในรูปแบบวดีิโอ 

4. การนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัต่างๆ ซ่ึงปรับเปล่ียนการนําเสนอรูป

แบบเดิมท่ีเป็นเอกสารภาพประกอบ  แผ่นชาร์ต  แผ่นใส  ให้ทันสมัยเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั 

5. วิดีโอสําหรับบุคคลพิเศษ บุคคลสําคญัในโอกาสพิเศษ อาจหมายถึง วิทยากรท่ีเชิญมา

บรรยาย ผูท่ี้เกษียณอายจุากการทาํงาน บ่าวสาว โอกาสของบุคคลท่ีไดรั้บรางวลัต่างๆ 
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3.4 แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์เพือ่การตลาด 

การประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด หรือ MPR เป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุนการตลาด 

(PR Support Marketing) ซ่ึงเป็นพฒันาการส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ และเป็นท่ีนิยมกนัมาก

ในปัจจุบนั เพราะเป็นยุคการส่ือสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดต้องศึกษาพัฒนาและปรับกลยุทธ์ทั้ งการตลาดและการ

ประชาสัมพนัธ์ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงรวมทั้ งให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ดาํเนินงานนั้นนกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัฝ่ายการตลาด 

วรัิช ลภิรัตนกุล (2544)ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด ไวว้า่ หมายถึง 

“กระบวนการในการวางแผน (Process of planning) การปฏิบติัการให้สําเร็จ ตลอดจนประเมินผล

โครงการซ่ึงช่วยส่งเสริมการซ้ือ (Encourage purchase) และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผ่านขอ้มูล

ข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือ (Credible communication of information) และประทับใจ โดยระบุถึงบริษัท

และผลิตภณัฑ์ของบริษทัรวมทั้งความจาํเป็น ความตอ้งการ ความเก่ียวพนั และผลประโยชน์ของ

ผูบ้ริโภค” 

วตัถุประสงค์ของ MPR : วิรัช ลภิรัตนกุล (2544) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดว่า 

สามารถนาํไปใชใ้นหลายวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่ืนตวัและรับรู้ (Raise awareness) 

2. เพื่อบอกกล่าวและใหค้วามรู้ (Inform and Educate) 

3. เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเขา้ใจอนัดี (Gain understanding) 

4. เพื่อสร้างความเช่ือถือไวว้างใจ (Build trust) 

5. เพื่อสร้างความเป็นมิตรไมตรี (Make friend) 

6. เพื่อใหเ้หตุผลประชาชนสาํหรับการซ้ือ (Give people reasons to buy) 

7. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับของผูบ้ริโภค (Create a climate of consumer 

acceptance)  
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• รูปแบบการตลาดมีหลกัๆ 2 ประเภท คือ 
 

1. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุก  (Proactive MPR) เป็นการมุ่งสร้างโอกาสทาง

การตลาดมากกว่าคอยแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนเพียงอยา่งเดียว ในภาวะการแข่งขนัทางการตลาด

อย่างรุนแรง การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุกมีความจาํเป็นอย่างมาก เพราะมุ่ง

วตัถุประสงคท์างการตลาดเป็นสาํคญั 

2. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรับ (Reactive MPR) เป็นการมุ่งแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

สินค้าหรือบริษทั อนัเป็นการทาํลายช่ือเสียง ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริษทั เช่น การให้

ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพื่อแก้ไขและควบคุมการเกิดข่าวลือ (Rumor Control) การจดัการกบั

ภาวะวกิฤต (Crisis Management)  
 

• หลกัการตลาดเพือ่การท่องเที่ยว 

ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2546) ได้กล่าวถึงการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างจาก

การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน ผูบ้ริโภคไม่ได้สัมผสัสินคา้

ก่อนตดัสินใจซ้ือ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีแบ่งแยกไม่ได ้การผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั

และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสูญเสียได้ ดังนั้ นการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ปัจจยัท่ีต้องนํามาพิจารณาในการพัฒนาการตลาดอย่างหน่ึงคือ ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี การส่ือสารต่างๆ ซ่ึงสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเขา้ถึงประชากรอยา่งแพร่หลาย จะ

มีส่วนสนับสนุนให้ประชากรเกิดความสนใจในการเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน ทาํให้ประชากรมี

ความสามารถในการเดินทางไดม้ากยิง่ข้ึน  

ความหมายการตลาดการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 5 ประการคือ  

1. การกาํหนดความตอ้งการของสินคา้ และบริการ  

2. กาํหนดขั้นตอนเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ  

3. กาํหนดราคาตามอตัราการแข่งขนัของตลาดและกาํไรท่ีตอ้งการจะได ้ 

4. คดัเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อการส่ือสารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวไปสู่

นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย  

5. การขายการท่องเท่ียว 

นอกจากน้ี กมล รัตนวิระกุล (2550) ไดก้ล่าวถึงการตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปัจจุบนั

วา่ มีการใช้การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร IMC (Integrated Marketing Communication) เป็น

เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กนัมาก เพื่อหวงัผลให้สินคา้และข่าวสารการเสนอขายไดรั้บความสนใจ สร้าง

แรงจูงใจใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมากท่ีสุด  
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การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ หรือ

บริการมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ผสมผสานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ประกอบด้วย การส่งเสริมการขายโดยบุคคล การประชาสัมพนัธ์ การตลาดตรง การตลาดเชิง

กิจกรรม การโฆษณา การจดัแสดงสินคา้ การอบรม การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การบอกเล่าปากต่อ

ปาก การตลาดท่องเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มการส่งเสริมการท่องเท่ียวหลกัของภาครัฐ

จาํเป็นต้องศึกษาลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุน้อยลง เป็นผู ้

เดินทางหนุ่มสาวมากข้ึน นักธุรกิจสตรีเป็นกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ท่ีมีความต้องการเฉพาะ 

นักท่องเท่ียวท่ีรักสุขภาพ เป็นต้น ช่องการการจัดจาํหน่ายสมัยใหม่จาํเป็นต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมากข้ึน การติดต่อส่ือสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบการตลาด

อินเตอร์เน็ต (Internet marketing) จะเป็นความจาํเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบั

พฤติกรรมของนักเดินทางท่ีเปล่ียนไป เคร่ืองมือส่ือสารและเอกสารโฆษณาและแผ่นพบัจะเป็น

ระบบ Digital brochure สภาพเหมือนจริง (Virtual) ส่งตรงถึงลูกคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงลูกคา้

สามารถเปิดดูข้อมูลและรายละเอียดผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ท่ีลูกค้าต้องการ 

อยา่งไรก็ตาม การเลือกใชส่ื้อประเภทต่างๆ นั้นอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของการท่องเท่ียวในสภาพท่ีเป็น

จริงของกลุ่มลูกคา้  
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3.5  แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

จากบทความ เครือข่ายสังคมออนไลน์ : Social Network ของครูกฤติน (2560) ปัจจุบนั 

การส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาใหส่ื้อสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้

ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์ากข้ึน ส่ือชนิดหน่ึง

ผูใ้ช้สามารถมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ 

Social media คาํน้ีคณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ราชบณัฑิตยสถานบัญญัติศพัท์ว่า ส่ือสังคมหรือท่ีคนทั่วไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์หรือส่ือสังคม

ออนไลน์ ในทางเทคนิคส่ือสังคมจะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงท่ีทาํงานโดยใช้พื้นฐานและ

เทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0 เช่น MySpace Facebook Twitter และบล็อกต่างๆ ในทาง

ธุรกิจเรียกส่ือสังคมว่า ส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึน (Consumer-generated media หรือ CGM) สําหรับ

กลุ่มบุคคลผูติ้ดต่อส่ือสารกนัโดยผา่นส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแลว้ 

ยงัอาจทาํกิจกรรมท่ีสนใจร่วมกนัดว้ย กลุ่มบุคคลท่ีติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคมดงักล่าว คือ 

Social network ซ่ึงคณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บญัญติัศพัท ์Social network วา่ เครือข่ายสังคม ในเครือข่ายสังคม กลุ่ม “เพื่อน” หรือ “ผูติ้ดต่อกนั” 

จะตอ้งแนะนาํตนเองอยา่งสั้นๆ โดยทัว่ไปซอฟตแ์วร์ท่ีใหบ้ริการเครือข่ายสังคมจะเปิดโอกาสให ้

กลุ่มเพื่อนๆ วิพากษ์วิจารณ์กนัเองได้ ส่งขอ้ความส่วนตวัและเขา้ไปอ่านขอ้ความของในกลุ่มได ้

ซอฟตแ์วร์บางประเภทสามารถเพิ่มเสียงและภาพเคล่ือนไหวลงในประวติัของตนไดด้ว้ย นอกจากน้ี 

ยงัสามารถสร้างโปรแกรมยอ่ยๆ ข้ึนมาให้ใชร่้วมกนั เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรือปรับแต่งรูปภาพ 

ทาํให้บางคนมีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพื่อนดว้ยมากมาย ในบริการเครือข่ายสังคมมกัจะประกอบไปดว้ย 

การแชท ส่งขอ้ความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลงอพัโหลดรูป การทาํงานคือ คอมพิวเตอร์เก็บขอ้มูลพวกน้ี

ไวใ้นรูปฐานขอ้มูล SQLส่วน Video หรือรูปภาพ อาจเก็บเป็นไฟลก์็ได ้บริการเครือข่ายสังคมท่ีเป็น

ท่ีนิยมไดแ้ก่ MySpace Facebook Orkut โดยเวบ็เหล่าน้ีมีผูใ้ชม้ากมาย เช่น Facebook เป็นเวบ็ไซตท่ี์

คนไทยใชม้ากท่ีสุด ในขณะท่ี Orkut เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบนับริการเครือข่าย

สังคมมีผลประโยชน์คือ หาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใชบ้ตัรเติมเงิน 

• ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์มีหลายรูปแบบทั้ งประเภทเคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้งานท่ี

หลากหลายซ่ึงอาจแบ่งไดด้งัน้ี  

1. เครือข่ายสังคม (Social networking site) เป็นเว็บไซต์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานสามารถสร้าง

ขอ้มูล และเปล่ียนขอ้มูล (สถานะของตน) เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวโดยท่ีบุคคลอ่ืน

สามารถเขา้มาแสดงความชอบหรือส่งต่อหรือเผยแพร่หรือแสดงความเห็น โตต้อบการสนทนา 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้เช่น Facebook, Badoo, Google+, Linkdin, Orkut ส่ือสังคม
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ออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network) โดยมี

ผูใ้หค้วามหมายของส่ือสังคมออนไลน์ไว ้ดงัน้ี 

– รูปแบบของส่ือท่ีช่วยให้คนสามารถส่ือสารและแบ่งปันขอ้มูลดว้ยการใช้อินเทอร์เน็ต

หรือโทรศพัทมื์อถือ 

– ส่ือสังคม (Social media) หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไป

มีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็น

ของบริษทัต่างๆ ท่ีใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์เช่น Facebook Hi5 Twitter Wikipedia 

– โดยสรุป Social media หมายถึง รูปแบบของส่ือชนิดหน่ึงท่ีช่วยให้คนสามารถส่ือสาร

และแบ่งปันด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งยงัเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วม

สร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้เช่น Slideshare 
 

2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีใช้เผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความสั้ น ในเร่ืองท่ีสนใจ

เฉพาะดา้น รวมทั้งสามารถใช้เคร่ืองหมาย # (hashtag) เพื่อเช่ือมต่อกบักลุ่มคนท่ีมีความสนใจ

ในเร่ืองเดียวกนัได ้เช่น Twitter Blauk  Weibo Tout Tumblr 
 

3. เวบ็ไซต์ท่ีให้บริการแบ่งปันส่ือออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้

ผูใ้ชส้ามารถฝาก หรือนาํส่ือขอ้มูล รูปภาพ วีดีโอ ข้ึนเวบ็ไซตเ์พื่อแบ่งปันแก่ผูอ่ื้น เช่น Flicker 

Vimero YouTube Instagram Pinterest 
 

4. บล็อก ส่วนบุคคลและองค์กร (Personal and corporate blogs) เป็นเว็บไซต์ท่ีผู ้เขียนบันทึก 

เร่ืองราวต่างๆ เสมือนเป็นบนัทึกไดอารีออนไลน์สามารถเขียนในลกัษณะไม่เป็นทางการและ

แก้ไขได้บ่อย ซ่ึงบล็อกสามารถใช้ได้ทั้ งส่วนบุคคล และกลุ่ม หรือองค์กร เช่น Blogger 

WordPress Blog gang Extern 
 

5. บล็อกท่ีมีส่ือส่ิงพิมพ์เป็นเจา้ของเวบ็ไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีใช้ใน

การนาํเสนอข่าวสารของส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงมีความเป็นทางการน้อยกว่าส่ือส่ิงพิมพ์แต่มีรูปแบบ 

และความเป็นทางการมากกว่าบล็อก เช่น the guardian.com เจ้าของ คือ หนังสือพิมพ์ The 

Guardian 
 

6. วิกิและพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่ม (Wikis and online collaborative space) เป็นเว็บไซต์ท่ีเป็น

พื้นท่ีสาธารณะออนไลน์เพื่อรวบรวมขอ้มูล และเอกสาร เช่น Wikipedia Wikia 
 

7. กลุ่มหรือพื้นท่ีแสดงความคิดเห็น (Forums discussion board and group) 
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3.6 แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวช่วงหลงัโควดิ-19 

จากบทวิเคราะห์ของ KrungThai Compass เร่ือง เจาะพฤติกรรมท่องเท่ียวใน New Normal: 

เม่ือโควิดทาํชีวิตเปล่ียน (2020) ไดส้รุป พฤติกรรมของการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศหลงัวิกฤติ

โควดิ-19 เป็น 3 พฤติกรรม New Normal ของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

1. เท่ียวในประเทศเป็นตวัเลือกแรก  

2. เท่ียวใกล ้

3. เท่ียวท่ี Unseen  
 

 

ภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงรูปแบบการท่องเท่ียวในยคุโควดิ-19 

ท่ีมา : บทวเิคราะห์จาก KrungThai Compass 

• เทีย่วในประเทศเป็นตัวเลอืกแรก 

เท่ียวนอกประเทศลาํบาก เท่ียวในประเทศจึงเป็นตวัเลือกแรก ในช่วงท่ีวคัซีนยงัไม่ถูก

ค้นพบหรือกระจายแพร่หลาย ในหลายประเทศมีมาตรการจาํกัดการเดินทางเข้าประเทศจาก

ต่างประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ทาํให้การเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าไปจะเท่ียว

พกัผ่อนหรือติดต่อธุรกิจทาํไดย้าก แมจ้ะเท่ียวนอกประเทศไดแ้ต่คนก็ยงัอยากเท่ียวในประเทศกนั

อยู่ แมจ้ะไม่มีผลสํารวจในไทยโดยตรง แต่ผลการสํารวจจากต่างประเทศก็พอทาํให้เราคาดการณ์
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พฤติกรรมของคนไทยได้ โดยจากผลสํารวจของ McKinsey ต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนในเดือน

พฤษภาคม 2020 โดยมีการถามวา่ในการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นในคร้ังถดัไป คิดวา่จะท่องเท่ียวในท่ี

ท่ีไกลเพียงใด ซ่ึงการท่องเท่ียวต่างประเทศถูกรวมอยู่ในคําถามน้ีด้วย ผลปรากฎว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 55% คิดวา่จะเท่ียวในประเทศก่อน ซ่ึงความตอ้งการเท่ียวในประเทศดงักล่าวอาจมา

จากทั้งเหตุผลเร่ืองเศรษฐกิจ และเหตุผลเร่ืองความเส่ียงจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จากการไป

เท่ียวต่างประเทศ 

• เทีย่วใกล้ 

ในช่วงโควิด-19 ระบาด นกัท่องเท่ียวในหลายประเทศนิยมขบัรถไปเท่ียว จึงมกัเป็นทริป

ใกล้ๆ  สั้ นๆ จากการสํารวจของบริษทัท่ีปรึกษาชั้นนาํหลายแห่ง จากกลุ่มตวัอย่างกว่า 10 ประเทศ 

นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะขบัรถไปท่องเท่ียวเอง ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยัและการรักษาระยะห่าง

ทางสังคม อยา่งในกรณีของจีนระยะทางท่ีคนอยากไปเท่ียวมากท่ีสุดอยูใ่นระยะการขบัรถท่ีมากกวา่

3 ชัว่โมง (McKinsey) เช่นเดียวกบัในกรณีของสหรัฐฯ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามกว่า 60% ของผูท่ี้จะ

ขับรถไปเท่ียว เลือกท่ีจะขับรถในรัศมีไม่เกิน 300 ไมค์ หรือ 483 กิโลเมตร ซ่ึงผลสํารวจของ 

Lufthasaในกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น พบว่า นกัท่องเท่ียว 70% มีแนวโน้มจะไปเท่ียว 

ทริปสั้นๆ ไม่ก่ีวนัในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์มากกวา่ 

เช่นเดียวกนักบัไทย ขอ้มูลเดือนกรกฎาคม 2020 ช้ีวา่ จงัหวดัท่ีอยูไ่ม่ไกลเกินจากรัศมีการ

ขบัรถจากกรุงเทพฯ มีอตัราการพกั (Occupancy Rate หรือ OR) ท่ีฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกวา่จงัหวดัอ่ืน อตัรา

การเขา้พกัโดยเฉล่ีย ณ เดือนกรกฎาคม 2020 ทั้งประเทศอยู่ท่ี 25.7% ฟ้ืนตวัจาก 2.3% และ 3.8%

ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมท่ีมีการ Lockdown จงัหวดัท่องเท่ียวท่ีค่า OR ฟ้ืนตวัได้ดีกว่า

จงัหวดัอ่ืน ส่วนหน่ึงคือ เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซ่ึงมีผูบ้ริโภคจาํนวนมาก และ

สามารถขบัรถไปเท่ียวได ้เช่น ประจวบคีรีขนัธ์ กาญจนบุรี นครราชสีมา ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวมกั

ตอ้งเดินทางไปเท่ียวดว้ยเคร่ืองบิน ค่า OR ยงัฟ้ืนตวัไดไ้ม่ดีนกั เช่น ภูเก็ต กระบ่ี เป็นตน้ เทรนด์น้ี

ยงัคงดาํเนินต่อไป โดยขอ้มูลท่ีรวดเร็วกวา่อย่างขอ้มูลจาก Apple Map ก็ส่ือวา่จงัหวดัท่ีอยูร่อบขา้ง

กรุงเทพฯ กาํลงัเป็นท่ีนิยมในการท่องเท่ียว Krungthai COMPASS ไดน้าํขอ้มูลการขอรับเส้นทาง

จาก Apple Map ในจงัหวดัท่ีอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ เช่น กาญจนบุรี นครราชสีมา ยงัคงมีผูค้นขอใช ้

Apple Map ในการขบัรถไปมากกว่า จงัหวดัอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัจงัหวดัท่ีเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวใน

ภูมิภาคต่างๆ ก็มีคนไปท่องเท่ียวมากข้ึนเช่นกนั เช่น อุบลราชธานี และขอนแก่น ในขณะท่ีจงัหวดั

อย่างภูเก็ตและเชียงใหม่ คนยงัไม่ขบัรถไปเท่ียวกนั อย่างไรก็ดี แมว้่าคนไทยจะกลบัไปเท่ียวบาง

จงัหวดัไม่ต่างจากช่วงก่อนโควิด-19 แต่ไม่ไดห้มายความวา่รายไดท้่องเท่ียวนั้นๆ จะกลบัมาเท่าเดิม 

เพราะบางจงัหวดัมีสัดส่วนรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างชาติสูงมาก แมว้่าคนไทยจะกลบัไปเท่ียว

จงัหวดันั้นๆ เหมือนเดิมแลว้ แต่รายไดก้ารท่องเท่ียวคาดว่าน่าจะยงัตํ่ากว่าช่วงก่อนโควิด -19 อยู่

เยอะ อยา่งเช่น ชลบุรี ท่ีมีสัดส่วนรายไดจ้ากชาวต่างชาติถึง 80% ในปี 2019 
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• เทีย่วที ่Unseen สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในมุมมองท่ีแปลกใหม่ 

ความปลอดภยัตอ้งมาก่อนในการท่องเท่ียวยุคโควิด-19 จากผลสํารวจของ McKinsey ถึง

ปัจจยัท่ีจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาอีกคร้ัง โดยพบวา่ นกัท่องเท่ียวในสหรัฐฯ ถึง 75% บอกวา่ตอ้ง

มีวคัซีนก่อนจึงจะเร่ิมเท่ียวอีกคร้ัง ในขณะท่ี 39% บอกวา่ในพื้นท่ีจะตอ้งไม่มีผูติ้ดเช้ือใหม่ติดต่อกนั

ไม่ตํ่ากว่า 1 เดือน ซ่ึงทั้งหมดน้ีล้วนส่ือถึงความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัจากโควิด-19 ในการ

ท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการท่ีพกัต่างๆ ควรมีมาตรการความปลอดภยั ในช่วงก่อนท่ีจะมีวคัซีน แม้

หลงัจากวคัซีนถูกคน้พบแต่ยงัถูกกระจายไม่ทัว่ถึง นักท่องเท่ียวน่าจะยงัมีความกงัวลเร่ืองความ

ปลอดภยัในการท่องเท่ียวอยู ่และให้ความสําคญัอยา่งมากกบัการเลือกใช้บริการธุรกิจท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยั ดงันั้น ผูป้ระกอบการไทยจึงควรมีเคร่ืองการันตีให้นกัท่องเท่ียว

มั่นใจ อย่างเช่น การปรับมาตรการความปลอดภัยของท่ีพักให้ได้รับ SHA (Amazing Thailand 

Safety and Health Administration) ซ่ึงเป็นมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเพื่อนกัท่องเท่ียว 

จากความร่วมมือระหวา่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย เป็นตน้ ความกงัวลเร่ืองความปลอดภยั ทาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากไปเท่ียวท่ี Unseen 

มากยิง่ข้ึน นกัเขียนหนงัสือท่องเท่ียวยอดนิยมของสหรัฐฯ ใหค้วามเห็นวา่ 

นกัท่องเท่ียวอาจหลีกเล่ียงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีคนไปเยอะ ซ่ึงอาจทาํให้มีความเส่ียง

ในการติดไวรัสเพิ่มมากข้ึน และเลือกไปสถานท่ีท่ีคนไม่พลุกพล่านและสามารถไปเท่ียวดว้ยตวัเอง

ไดแ้ทน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัผลการสํารวจนักท่องเท่ียวจีนของ McKinsey ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวจีน 

44% มีความตอ้งการท่ีจะเท่ียวแหล่งทิวทศัน์กลางแจง้มากท่ีสุด ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวประเภท     

ชอ้ปป้ิงกลายเป็นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไปเท่ียวนอ้ยท่ีสุด 

จากปัจจยัขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจึงเลือกโปรแกรมทวัร์ยอดนิยม ของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล

จาํกดั มาจดัทาํ “QR Code วดีิโอ” เพื่อโปรโมทโปรแกรมทวัร์ยอดนิยมในประเทศ 2 โปรแกรม คือ 

1. เท่ียวใกล ้- โปรแกรม เกาะลา้น พทัยา ชลบุรี 

2. เท่ียวท่ี Unseen - โปรแกรม ท่องเท่ียว จงัหวดัอุบลราชธานี 
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3.7 งานวจัิยเกีย่วข้อง 

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและผลงานวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

วนัชพรไกยราช(2561)“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้สําหรับสวนพฤกษศาสตร์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร” หลกัสูตรปริญญาการศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร โดยการศึกษาสภาพและความตอ้งการใช้เทคโนโลยี

คิวอาร์โคด้ในสวนพฤกษศาสตร์ภายในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีิจิตร 

1. ผลการแจกแบบสอบถามให้กบันกัศึกษาแผนกพืชศาสตร์พบว่าตอ้งการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์

โคด้เพื่อช่วยใหส้วนพฤกษศ์าสตร์ภายในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีิจิตรมีความน่าสนใจ 

2. ในการหาขอ้มูลช่วยอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนมาใชบ้ริการเพิ่ม เพราะบางคร้ังนกัศึกษาคณะ

พืชศาสตร์ไม่สามารถใหค้วามรู้กบันกัเรียนผูม้าใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา 

3. ผลการสร้างและประเมินการใชเ้ทคโนโลยคิีวอาร์โคด้ในสวนพฤกษศ์าสตร์วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีิจิตรประเมินใหด้า้นการใชง้านทัว่ไปอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

4. ป้ายคิวอาร์โคด้มีความสวยงามส่ือความหมายไดต้รงตามความตอ้งการ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดั

แสดงคิวอาร์โคด้มีการประเมินอยูใ่นระดบัเหมาะสมท่ีสุด 

5. ผลจากการทาํแบบทดสอบวดัความรู้จากการใชคิ้วอาร์โคด้ จากผูใ้ชจ้าํนวน 30 คนในระยะเวลา

30วนั ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการทาํแบบทดสอบเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

สําหรับสวนพฤกษศาสตร์กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 แบบทดสอบ 20 ขอ้ 20 คะแนน มีคะแนนเฉล่ีย 

16.33 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบเกณฑ์กบัคะแนนพบวา่ สูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

6. จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ในสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรโดยภาพรวมให้อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านการ

ออกแบบ การนําเสนอ ด้านเน้ือหาจากการท่ีได้นําเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในสวน

พฤกษศาสตร์ 

นภสัวนัต์ ชมภูนุช (2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นระบบ

QR Code ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบวา่ ปัจจยั3 อนัดบัแรก คือการประหยดัเวลาในการ

เดินทาง สินคา้มีความหลากหลาย และสินคา้มีราคาเหมาะสมกบัช่ือเสียงของแบรนด์ ตามลาํดบั 

ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้จาํนวนผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนในทุกปี ผูป้ระกอบธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของธุรกิจ 

เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะอยู่ในระบบปฏิบัติการใดเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและมีทศันคติท่ีดีต่อการใช้บริการซ้ือ

สินคา้ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการใชบ้ริการซํ้ า นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ 
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ขอ้มูลสินคา้ท่ีมีอยา่งครบถว้น เช่น รูปของสินคา้ ขนาด ราคา ฉลากสินคา้ รวมถึงวธีิในการชาํระค่า

สินคา้ และการจดัส่ง ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ธัชกร หิรัญพฤกษ์ (2559) กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดงานเทศกาลสตรอเบอร์ร่ี

พบวา่การวางนโยบายและแนวคิดการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดสําหรับรูปแบบกิจกรรมพิเศษ

ของบริษทัเซ็นทรัลพฒันาจาํกดั (มหาชน) เป็นเคร่ืองมือการสนับสนุนทางการตลาดท่ีสําคญัมาก

ทางผูบ้ริหารจึงให้ความสําคญักบัการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านรูปแบบกิจกรรมพิเศษ ซ่ึงการวาง       

กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ถือเป็นโอกาสสําคญัทั้งในดา้นการสร้างรายไดใ้ห้กบัลูกคา้ทั้งผูท่ี้มาเช่า

พื้นท่ี ทั้งในด้านของภาพลกัษณ์และได้นาํการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดมาเป็นส่วนหน่ึงของ    

กลยทุธ์การตลาดเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดของสินคา้และบริการภายในศูนยก์ารคา้ 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ 

การจดัทาํโครงงาน เร่ือง คิวอาร์โค้ดวิดีโอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม บริษัท พาโนราม่า     

ทราแวล จาํกัด มีวตัถุประสงค์ เพื่อจัดทํา QR Code วิดีโอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยมของบริษัท              

พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั ผา่นส่ือออนไลน์ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและดึงดูดนกัท่องเท่ียว

ให้มาใชบ้ริการ และจากแนวคิดพฤติกรรม New Normal ของการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศหลงั

วกิฤติโควดิ-19 ซ่ึงคาดการณ์วา่นกัท่องเท่ียวจะเท่ียวภายในประเทศเป็นตวัเลือกแรก เท่ียวใกลข้บัรถ

ไปได ้และเท่ียวท่ี Unseen สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในมุมมองท่ีแปลกใหม่ 

จึงทาํให้เลือกโปรโมทโปรแกรมท่องเท่ียวใน 2 เส้นทางคือ พทัยา จงัหวดัชบุรี เท่ียวใกล้

ขบัรถไปและเลือกจงัหวดัอุบลราชธานี เท่ียวท่ี Unseen สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในมุมมองท่ี

แปลกใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 ขั้นตอนการเตรียมจดัหาขอ้มูลสถานท่ีเพื่อโปรโมทการท่องเท่ียว 

 4.2 ขั้นตอนการเตรียมการจดัทาํวดีิโอ 

 4.3 การสร้าง QR Code 

 4.4 การประชาสัมพนัธ์บนเพจ Facebook ของบริษทั 

 4.5 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ 

4.1 ข้ันตอนการเตรียมจัดหาข้อมูลสถานทีเ่พือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว 

 
ภาพท่ี 4.1 เตรียมจดัหาขอ้มูลสถานท่ีเพื่อโปรโมทการท่องเท่ียว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ือวดีิโอและแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีและเมืองพทัยา

จงัหวดัชลบุรี  
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2. หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดขณะนั้น เพือ่เตรียมรูปแบบวดีีโอให้ตรงกบั

ความสนใจของลูกคา้ในช่วงเวลานั้นๆ 

3. ศึกษาเส้นทาง ระยะทาง เวลาท่ีใชก้ารเดินทาง และวธีิการเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

4.2 ข้ันตอนการเตรียมการจัดทาํวดิีโอ 

  การดาํเนินงานโครงการเป็นขั้นตอนตามลาํดบั เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เขา้เวบ็ไซตเ์ลือกโปรแกรมทวัร์ท่ีนิยมหาความน่าสนใจ 

 
ภาพท่ี 4.2 เขา้เวบ็ไซตเ์ลือกโปรแกรมทวัร์ท่ีนิยมหาความน่าสนใจ 

ท่ีมา :https://www.thaitravelcenter.com/th/ 

2. อ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์ดูรีววิสถานท่ีท่องเท่ียว 

 
ภาพท่ี 4.3 เขา้เวบ็ไซตร์ายละเอียดโปรแกรมทวัร์ดูรีวิวสถานท่ีท่องเท่ียว 

ท่ีมา : YouTube Chanel 
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3. คดัเลือกโปรแกรมทวัร์ 2 เส้นทางนาํไปใช ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 โปรแกรมทวัร์ อุบลราชธานี 3 วนั 2 คืน 

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 
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ภาพท่ี 4.5โปรแกรมทวัร์ อุบลราชธานี 3 วนั 2 คืน 

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 โปรแกรมทวัร์ เกาะลา้น พทัยา 2 วนั 1 คืน 

ท่ีมา :  บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 
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4. เตรียมวดีิโอท่ีนาํมาใชใ้นการตดัต่อ 
 

 

ภาพท่ี 4.7 วดีิโอท่ีนาํมาใชใ้นการตดัต่อ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 

5. จดัเรียงภาพและเสียงประกอบใหว้ดีิโอมีความน่าสนใจ โดยใชแ้อพพลิเคชัน่ Video Guru 
 

 
ภาพท่ี 4.8 จดัเรียงภาพและเสียงประกอบโดยใชแ้อพพลิเคชัน่Video Guru 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 

6. ตดัต่อเสร็จเรียบร้อย ส่งใหท่ี้ปรึกษาภายในบริษทัตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขช้ินงาน 

7. หลงัจากทาํการแกไ้ขเสร็จส้ิน นาํวดีิโอตวัอยา่งไปสร้าง QR Code 
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ผลลพัธ์วดิีโอ 

 

ภาพท่ี 4.9 ผลลพัธ์วดีิโอโปรแกรมทวัร์ อุบลราชธานี 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 

 

ภาพท่ี 4.10 ผลลพัธ์วดีิโอโปรแกรมทวัร์ เกาะลา้น พทัยา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 
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4.3 ข้ันตอนการสร้าง QR Code 

1. เขา้เวบ็ไซตส์มคัรในการสร้างคิวอาร์โคด้ https://www.the-qrcode-generator.com/ 

 
ภาพท่ี 4.11 ภาพของเวบ็ไซตอ์อกแบบ QR Code 

ท่ีมา: เวบ็ไซต ์QR Code Generetor.com 

 

2. นาํล้ิงคไ์ฟลง์านท่ีตอ้งการตดัต่อผา่นเวบ็ เพื่อทาํการออกแบบ QR Code 

 
ภาพท่ี 4.12 ภาพของเวบ็ไซตอ์อกแบบ QR Code 

ท่ีมา: เวบ็ไซต ์QR Code Generetor.com 
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3. ได ้QR Code ท่ีออกแบบ นาํไปใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจ Facebook 

             บริษทั พาโนราม่า ทราแวลจาํกดั 

 
ภาพท่ี 4.13 ภาพ QR Code ท่ีออกแบบนาํไปใชป้ระชาสัมพนัธ์บนเพจ Facebook 

ของ บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ท่ีมา:  ผูจ้ดัทาํ 

4.4 การประชาสัมพนัธ์บนเพจ Facebook ของบริษัท พาโนราม่า ทราแวล จํากดั 

1. ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 

 
ภาพท่ี 4.14 ภาพเพจ Facebook ของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ท่ีมา: เพจ Facebook ของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ภาพท่ี 4.14 เป็นภาพแสดงเพจ Facebook ของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั โดยทางบริษทัมี 

เพจหลกัใชเ้ป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์

ของบริษทั 
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Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทหน่ึง ท่ีช่วยให้เราสามารถติดต่อส่ือสาร ตลอดจนทาํ

กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ หรือกลุ่มเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนๆ ได ้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถาม-ตอบ

ในเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภาพ โพสตค์ลิปวดีิโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทออนไลน์ รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารแบบเป็นกลุ่ม เพื่อตอบสนองผูใ้ช้อยู่อย่างต่อเน่ือง การโพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ

สามารถรับรู้ถึงผลตอบรับได ้มีเคร่ืองมือรายงานผล จาํนวนของคนท่ีเขา้มาคอมเมน้ท ์ในการโพสต์

แต่ละคร้ัง มียอดแชร์ ช่วงอายุของแฟนเพจ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี คือขอ้มูลสําหรับการวางแผนการทาํ

การตลาดท่ีดีของบริษทัในอนาคต 

– ประชาสัมพนัธ์ QR Code วดีิโอ ผา่นเพจ Facebook ของบริษทั 

 

ภาพท่ี 4.15 ประชาสัมพนัธ์ QR Code วดีิโอ ผา่นเพจ Facebook ของบริษทั 

ท่ีมา: เพจบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ภาพท่ี 4.15 วนัท่ี 27 เมษายน 64 เวลา 18.10 น. นาํ QR Code วดีิโอ แนะนาํการท่องเท่ียวจงัหวดั

อุบลราชธานี ลงในเพจของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.16 ประชาสัมพนัธ์ QR Code วดีิโอ ผา่นเพจ Facebook ของบริษทั 

ท่ีมา: เพจบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ภาพท่ี 4.16 วนัท่ี 28 เมษายน 64 เวลา 14.24 น. นาํ QR Code วดีิโอ แนะนาํการท่องเท่ียวพทัยาลงใน

เพจของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 
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4.5 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ 

– ขอ้มูลเชิงลึกการเขา้ถึง QR Code วดีิโอ ในช่วงระยะเวลา 7 วนั ระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายน 

ถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
 

 
ภาพท่ี 4.17 แสดงจาํนวนการเขา้ถึงโพสตใ์นรูปแบบกราฟ 

ท่ีมา : เพจบริษทั พาโนราม่า ทรา แวล จาํกดั 

ภาพท่ี 4.17  จากกราฟขอ้มูลเชิงลึก เป็นกราฟแสดงจาํนวนผูท่ี้รับชม QR Code วดีิโอในระยะเวลา  

7 วนั ระหวา่งวนัท่ี 24 เมษายน ถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 โดยมีผูโ้พสต ์8 โพสต ์ แสดงความ

คิดเห็น 23 ความคิดเห็น และแสดงความรู้สึก 40 ความรู้สึก 

 

 

ภาพท่ี 4.18 จาํนวนการเขา้ถึงโพสต ์และการติดตามเพจ 

ท่ีมา : เพจบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ภาพท่ี 4.18 กราฟแสดงจาํนวนการเขา้เยีย่มชมเพจ ในช่วงท่ีโพสต ์QR Code วดีิโอแนะนาํสถานท่ี

ท่องเท่ียว วนัท่ี 27 เมษายน มีผูเ้ขา้ชมเพจ 139 คน ชม QR Code วดีิโอจงัหวดัอุบลราชธานี และกด

ถูกใจ 9 คน แสดงความคิดเห็น 12 รายการ วนัท่ี 28 เมษายน มีผูเ้ขา้ชมเพจ 136 คน ชม QR Code 

วดีิโอ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และกดถูกใจ 6 คน แสดงความคิดเห็น 3 รายการ 
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– ผลการตอบรับ 

 
 

ภาพท่ี 4.19 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา : เพจบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.20 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา : เพจบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ภาพท่ี 4.20 รายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ หลงัจากประชาสัมพนัธ์ QR Code วดีิโอแนะนาํ

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในเพจ 
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– สรุปผลตอบรับจากลูกคา้ท่ีสแกน QR Code เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว   

 จากการตอบรับของลูกคา้ท่ีเขา้มาเยีย่มชมเพจ บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั และใชก้าร

สแกน QR Code ในการชมสถานท่ีท่องเท่ียว ลูกคา้ใหค้วามเห็นวา่ น่าสนใจ ทนัสมยั ใชง้านสะดวก 

ทาํให้เห็นภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวชดัเจน จากภาพเคล่ือนไหว ทาํใหเ้กิดความสนใจและอยากไป

เท่ียว 
 

– สรุปผลการปฏิบติังาน 

 จากการจัดทํา QR Code วิดีโอ แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว นําลงในเพ จ ของบริษัท              

พาโนราม่า ทราแวล จํากัด จ ํานวน 2 วิดีโอ ซ่ึงวิเคราะห์จากพฤติกรรม New Normal ของ

นกัท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 คือ โปรแกรมการท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี 3 วนั 2 คืน ความยาว       

3 นาที 3 วินาที และโปรแกรมการท่องเท่ียวเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 2 วนั 1 คืน  ความยาว 3 นาที 

12 วินาที โดยประชาสัมพนัธ์ลงเพจเม่ือวนัท่ี 27 -28 เมษายน 2564 มีผูเ้ขา้เยี่ยมชมเพจ วนัท่ี 27 

เมษายน 139 คน ชม QR Code วิดีโอจงัหวดัอุบลราชธานี กดถูกใจ 9 คน แสดงความคิดเห็น 12 

รายการ วนัท่ี 28 เมษายน มีผูเ้ขา้ชมเพจ 136 คน ชม QR Code วิดีโอ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และ

กดถูกใจ 6 คน แสดงความคิดเห็น 3 รายการ จากผลตอบรับของผูท่ี้เข้าชมการแนะนําสถานท่ี

ท่องเท่ียว ดว้ยการสแกน QR Code ให้ความเห็นว่า การสแกน QR Code เพื่อทราบโปรแกรมทวัร์

และสถานท่ีท่องเท่ียว รวมไปถึงโรงแรมท่ีพกั มีความน่าสนใจ ทนัสมยั ใช้งานสะดวก เหมาะกบั

สถานการณ์ช่วงน้ี ท่ีทาํให้คลายเครียดได ้จากการไดเ้ห็นภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวจริงท่ีสวยชดัเจน 

จากภาพเคล่ือนไหว ทาํให้เกิดความสนใจและอยากไปเท่ียว หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส Covid-19 

 จากขอ้มูลเชิงลึกของบริษทัทาํให้เห็นว่าQR Code วิดีโอ สามารถเป็นอีกช่องทางท่ีทาํให้

การนาํเสนอโปรแกรมทวัร์มีความน่าสนใจ  

 



 

 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการเขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน  
2564 รวมระยะเวลาการเขา้ฝึกงานทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีผูช่้วยประสานงานทวัร์
และงานเอกสารทัว่ไป ท่ีบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จ ากัด ทางผูจ้ดัท าได้น าเสนอโครงการ QR 
Code วีดีโอโปรแกรมทวัร์ยอดนิยม บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จ ากดั โดยมีการน าโครงการน้ี เสนอ
ผา่นเวบ็เพจของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จ ากดั 

ทางผูจ้ดัท าได้จดัท าคลิปวิดีโอ สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม จากแนวคิดพฤติกรรม New 
Normal ของการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 นักท่องเท่ียวจะนิยมเท่ียวใน
ประเทศเป็นตัวเลือกแรก โดยเท่ียวใกล้ๆ ขับรถไปได้ และเท่ียวท่ี  Unseen สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจในมุมมองท่ีแปลกใหม่ 

จึงท าให้เลือกโปรโมทโปรแกรมท่องเท่ียวใน 2 เส้นทางคือ พทัยา เท่ียวใกลข้บัรถไปและ
เลือกจงัหวดัอุบลราชธานีเท่ียวท่ี Unseen ท่ีทางผูจ้ดัท าเลือกจงัหวดัอุบลราชธานีเพราะเป็นจงัหวดัท่ี
มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ นกัท่องเท่ียวบางคนยงัไม่ค่อยรู้จกัจงัหวดัและไปท่องเท่ียวจงัหวดัน้ี  
แต่ในจงัหวดัอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ทั้งทางด้านธรรมชาติ สถาปัตยกรรม วดัวา
อาราม  ตลาดเก่า การท่ีเลือกจงัหวดัน้ีจะท าใหเ้ป็นสถานท่ีอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมให้กบั
ลูกคา้ของบริษทั อีกแห่งท่ีเลือกคือเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีเลือกจงัหวดัน้ีเพราะเป็นสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศไทย เป็นสถานท่ีท่ีชาวต่างชาติให้ความนิยมในการมาท่องเท่ียว อีกทั้งเมือง
พทัยาก็ไดส้ร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจใหม่ๆ เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวมาโดยตลอด ผูจ้ดัท าจึง
เห็นวา่เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาโปรโมทในโครงการ โดยคลิปท่องเท่ียวของจงัหวดั
อุบลราชธานี มีความยาว 3 นาที 3 วินาที และเกาะลา้น พทัยา จงัหวดัชลบุรี ความยาว 3 นาที 12 
วินาที หลงัจากท่ีไดจ้ดัท าคลิปวิดีโอโดยผ่านโครงการเลือกโปรแกรมท่องเท่ียวผ่าน QR Code แลว้
นั้น ไดรั้บกระแสตอบรับจากฐานลูกคา้เดิมของบริษทั พาโนราม่า ทราแวล จ ากดั ว่าเป็นโครงการ       
ท่ีน่าสนใจดี ใชเ้ทคโนโลยีการสแกน QR Code มาโปรโมทโปรแกรมทวัร์ ท าให้ไม่ตอ้งมานัง่อ่าน
ตวัเอกสารท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว สามารถเขา้ไปดูวิดีโอท่ีน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ดู
แลว้เพลิน ท าใหอ้ยากไปท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆ เหมือนท่ีวิดีโอแนะน า 
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5.2 ข้อเสนอแนะจากการท าโครงงาน 
1. การน าQR Code วิดีโอมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ตอ้งพฒันาส่ือใหลู้กคา้สนใจในช่วง

สภาวะปกติ 
2. ควรน า QR Code วิดีโอมาเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายโปรแกรมทวัร์ 
3. หากมีความพร้อมในดา้นเคร่ืองมือ สามารถต่อยอดดว้ยการเพิ่มเสียงบรรยายแนะน า

สถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งในวิดีโอไดด้ว้ย 
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การปฏบัิติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

เรียนรู้เอกสารทีใ่ช้สําหรับการออกทวัร์ 

 

 

บรรยากาศการสอนจัดงานเอกสาร 

 

 

 

 



 
 

 

 
เรียนรู้ฝึกการเขียนโปรแกรมทวัร์ 

 

 
 

จัดทาํแทก็กระเป๋าเพือ่ออกกรุ๊ปอสม. อาสาสมัครชุมชน 

 
ตรวจนับจํานวนสต๊อกของออกทวัร์ 



 
 

 

 

 

จัดเตรียมอุปกรณ์เพือ่ออกกรุ๊ปอสม.อาสาสมัครชุมชน 

 

 

 

หาข้อมูลเพือ่จัดทาํโปรแกรมทวัร์ยอดนิยมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดวดีีโอ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

บรรยากาศการเรียนรู้ผลติภัณฑ์ทีบ่ริษัทนํามาจําหน่ายช่วงสถานการณ์โควดิ-19 

 

โปรโมท บริษัท พาโนราม่า ทราแวล จํากดั ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน  SHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

มีกจิกรรมสวดมนต์ในวนัพระ 

 

 

 

บรรยากาศการทาํความสะอาดบริษัท 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

  



 
 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 
 

 

เป็นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีช่วยลดการสัมผสัพื้นผวิสาธารณะและช่วยให้สามารถวดัระยะห่าง

ทางสังคมไดใ้นขณะเดียวกนัก็ใหป้ระสบการณ์ผูเ้ขา้เยีย่มชมแบบโตต้อบท่ีไม่เหมือนใคร สามารถดู

ขอ้มูลเสมือนจริงก่อนเดินทางจริงเห็นภาพท่ีสวยงามทาํให้กระตุน้ความตอ้งการการเดินทางลดการ

ใช้กระดาษลดการใช้หมึกพิมพ์ลดขยะลดการทาํลายป่าไม้สะดวกต่อผูใ้ห้บริการสามารถแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติมได ้

 

 

                                          …………………………. 

 (นายศรีสยาม    เก้ือนุ่น) 
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บทความวชิาการ 
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QR Code of a Popular Tour ProgramVideo of Panorama Travel Company Limited  

นายไรวนิท์  นนทะสุต  
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บทคัดย่อ 

 การจัดทําโครงงานส หกิจเร่ือง    

คิวอาร์โค้ดวิดีโอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม 

บริษัท  พาโนราม่า ทราแวล จํากัด โดยมี    

วัต ถุป ระส งค์  เพื่ อจัดทํา QR Code วิ ดีโอ

โ ป ร แ ก ร ม ทั ว ร์ ย อ ด นิ ย ม  ข อ ง บ ริ ษั ท            

พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั ผ่านส่ือออนไลน์

โดยเลือกเส้นทางโปรแกรมจากพฤติกรรม 

New Normal ของนักท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 

ใน 2 เส้นทาง คือจงัหวดัอุบลราชธานี และ

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

 ซ่ึงเม่ือไดด้าํเนินการจดัทาํคลิปวิดีโอ

โปรโมทโปรแกรมทวัร์จงัหวดัอุบลราชธานี 

และโปรแกรมทวัร์เมืองพทัยาดว้ยการสแกน 

QR Code เสร็จเรียบร้อย ไดน้าํลงบนเพจของ

บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกัด เม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2564 มีผูเ้ขา้ชมเพจ 139 คน กด

ถูกใจ 9 คน แสดงความคิดเห็น 12 รายการ 

วนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีผูเ้ขา้ชมเพจ 136 คน 

กดถูกใจ 6 คน แสดงความคิดเห็น 3 รายการ 

ลูกคา้ท่ีเขา้มาเยี่ยมชมเพจ และใช้การสแกน 

QR Code ในการชมสถานท่ีท่องเท่ียว ให้

ความเห็นวา่ การสแกน QR Code ชมสถานท่ี

ท่องเท่ียวน่าสนใจ ทนัสมยั ใชง้านสะดวก ทาํ

ให้เห็นภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวชดัเจนจาก

ภาพเคล่ือนไหว เกิดความสนใจและอยากไป

เท่ียว ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

คําสําคัญ คิวอาร์โคด้วดีิโอ /ประชาสัมพนัธ์ 

Abstract 

 The objective of this study was to 

create a QR Code of a Popular Tour 

Program Video of Panorama Travel 

Company Limited through online media. 

The program route was chosen based on the 

New Normal behavior of tourists after 

COVID-19 in 2 routes:  UbonRatchathani 

Province and Pattaya City, Chonburi 

Province.  

 When the video clips promoting the 

UbonRatchathani tour program and the 

Pattaya city tour program with the QR Code 

were completed, the video clips were posted 

on the Panorama Travel Company Limited 

page.  As of April 27, 2021, there were 139 

page views, 9 likes, and 12 comments. As of 

April 28, 2021, there were 136 page views, 

6 likes, and 3 comments.  Customers who 

visited the page and used the QR Code to 



 
 

see tourist attractions commented that 

scanning the QR Code to see attractions was 

interesting, modern, convenient to use, 

presented a clear picture of tourist 

attractions from the video and wanting to go 

on a trip meets the intended objective. 

Keywords: QR Code video /public relations 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การส่ือสารเป็นปัจจยัสําคัญในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์มีการพัฒนา

รูปแบบการส่ือสาร มีการพฒันาเทคโนโลยี

เพื่ออาํนวยความสะดวกและรวดเร็วในการ

ส่ือสาร ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตล าดแล ะผู ้ใช้งาน อยู่ตล อดเวล า  Video 

Content เป็นส่ือออนไลน์ช่องทางหน่ึงท่ีมี

อิทธิพลค่อนข้างสูงต่อการตัดสินใจเลือก   

ซ้ือสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ

สถานการณ์โควิด-19 ทาํให้เกิด Traffic เข้า    

สู่หน้าเว็บไซต์ของแบรนด์เพิ่มสูงข้ึน ผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตใช้เวลาในการอยู่บนหน้าเพจ 

มากข้ึน ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงเห็นช่องทางใน

การทาํประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวผา่นส่ือ

อ อ น ไ ล น์ เพื่ อ ใ ห้ ผู ้ส น ใ จ ไ ด้ เห็ น ภ า พ

บรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียวในความ 

เป็นจริงผา่นวดีิโอ  

แนวคิดในการทาํโครงงาน 

แน วคิ ด เก่ี ย วกับ ท ฤ ษ ฏี ก ารจัด ก าร

ท่องเท่ียวโดย 

สํานักงานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) 

การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อน

คลายความเครียด  แสวงหาประสบการณ์

แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่าการเดินทางนั้น

เป็นการเดินทางเพี ยงชั่วคราว  ผู ้เดินทาง

จะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวลิาสวงศ ์พงศะ

บุ ตร  (2542) ได้ให้ ค วาม ห ม ายข องก าร

ท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไป

เยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ ํานัก

อาศยัประจาํของบุคคลนั้ น และเป็นการไป

เยือนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบ

อาชีพหารายได ้

แนวคิดพื้นฐานของ QR Code สําหรับ

วิดีโอและวิธีการทํางาน จากบทความของ 

K&O Systems and Consulting Co.,Ltd เร่ือง 

“แน วคิ ด พื้ น ฐาน ข อง  QR Code สํ าห รับ 

video และวธีิการทาํงาน (2563)” 

QR Code สํ าห รับ วิ ดี โอคื อ  QR Code 

ประเภทหน่ึงท่ีมี URL ของวิดีโอหรือวิดีโอ

สั้ น ๆ  QR Code ป ร ะ เภ ท น้ี ใ ช้ กั น อ ย่ า ง

แพร่หลายในดา้นการตลาด ธุรกิจ การศึกษา 

การดูแลสุขภาพและการเดินทาง QR Code 

สาํหรับวดีิโอมี 2 ประเภทไดแ้ก่  

1. QR Code ของวิ ดี โอ  URL คื อ  QR 

Code ของวิดีโอประเภทหน่ึงท่ีใช้ URL ของ

วิดีโอในการฝังลงใน  QR Code URLของ

วิดีโอท่ีได้รับมาจาก YouTube และ Google 

Drive ประเภทของ QR Code ท่ีสามารถสร้าง

ดว้ยรหัสวิดีโอ URL คือ QR Code แบบคงท่ี

และแบบไดนามิก  หากใช้ QR Code ของ

วดีิโอ URL สําหรับการถ่ายทอดวดีิโอในดา้น

การศึกษาและไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะใช้ QR 

Code แบ บ ได น ามิ ก  QR Code แ บ บ น้ี ค ง



 
 

เหมาะ อย่างไรก็ตาม QR Code จะสามารถ

เข้ารหัสได้เพียงคร้ังเดียวซ่ึงไม่อนุญาตให้

แกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูล  

2. QR Code ของวิดีโอ MP4 QR Code 

ของไฟล์วิดีโอเป็น QR Code แบบไดนามิกท่ี

ช่วยให้สามารถอัพโหลดวิดีโอจากท่ีเก็บ

ข้อมูลในเคร่ือง ประเภทของ  QR Code ท่ี

สามารถใช้ในการสร้าง QR Code ของไฟล์

วดีิโอ คือ QR Code แบบไดนามิก  

การสร้างแนวคิดการสร้างวดีิโอ 

ผ ล ง าน วิ ดี โ อ สั ก เร่ือ ง  จ ะ ต้อ ง ผ่ าน

กระบวนการคิด วางแผนมาอย่างรอบคอบ

ไม่ใช่ไปถ่ายวิดีโอแล้วก็นํามาตัดต่อเลย 

เพราะปัญหาท่ีมักเกิดข้ึนเสมอก็คือ การท่ี

ไม่ได้ภาพตามท่ีตอ้งการ เน้ือหาท่ีถ่ายมาไม่

สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการนาํเสนอ ในท่ีน้ีขอ

แนะนําแนวคิดในการทํางานวิดีโออย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการ โดยมี

ลําดับแนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบ้ืองต้น 

ดงัน้ี 

1. เขี ย น  Storyboard ส่ิ ง แ ร ก ท่ี ค ว ร

เรียนรู้ก่อนสร้างงานวิดีโอ ก็คือ การเขียน 

Storyboard คือ  การจินตนาการฉากต่างๆ 

ก่อนท่ีจะถ่ายทาํจริง  เพียงเขียนวตัถุประสงค์

ของงานให้ชัดเจนว่าต้องการส่ืออะไรหรือ

งานป ระเภท ไหน  เขียนออกม าเป็ นฉ าก 

เรียงลาํดบั 1, 2 และ 3 

2. เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ท่ีตอ้งใช้

ใน ก ารทํางาน วิ ดี โอ  จะ ต้อ งเต รียม องค ์

ประกอบต่างๆให้ครบถว้น ไม่ว่าจะเป็นไฟล์

วิดีโอ ไฟล์ภาพน่ิง ไฟล์เสียง หรือไฟล์ดนตรี

ตดัต่องานวิดีโอ การตัดต่อ คือ การนําองค ์

ประกอบต่างๆ ท่ีเตรียมไวม้าตดัต่อเป็นงาน

วิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใด

ข้ึนอยูก่บัการตดัต่อเป็นสาํคญั 

3. ใส่ เอ ฟ เฟ็ ก ต์ / ตัด ต่ อ ใส่ เสี ย งใน

ขั้นตอนการตดัต่อ จะตอ้งตกแต่งงานวิดีโอ

ดว้ยเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเล่นสี 

การใส่ขอ้ความ หรือเสียงดนตรี ซ่ึงจะช่วยให้

งานมีสีสัน และน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

4. แปลงวิดีโอ  เพื่อนําไปใช้งานจริง 

ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดทา้ย

ในการทาํงานวิดีโอท่ีเราได้ทาํเรียบร้อยแล้ว

นั้นไปใชง้าน โปรแกรม Ulead Video Studio 

สามารถทําได้หลายรูปแบบ  เช่น  ทําเป็น 

VCD DVD ห รือ เป็ น ไฟ ล์  WMV สํ าห รับ

นาํเสนอทางอินเทอร์เน็ต 

แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อ

การตลาด 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2544)ให้ความหมาย

ของการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด ไวว้่า 

หม ายถึง  “กระบ วน การใน การวางแผน 

(Process of planning)  ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้

สําเร็จ ตลอดจนประเมินผลโครงการซ่ึงช่วย

ส่งเสริมการซ้ือ (Encourage purchase) และ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผ่านข้อมูลข่าว 

สารท่ี น่าเช่ือถือ  (Credible  communication  

of information) และประทับใจ โดยระบุถึง

บริษทัและผลิตภณัฑ์ของบริษทัรวมทั้งความ

จาํเป็น  ความต้องการ ความเก่ียวพัน  และ

ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค” 

แนวคิดพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวช่วงหลงั

โควดิ-19 



 
 

จ า ก บ ท วิ เค ร า ะ ห์ ข อ ง  KrungThai 

Compass เร่ือง เจาะพฤติกรรมท่องเท่ียวใน 

New Normal: เ ม่ื อ โ ค วิ ด ทํ า ชี วิ ต เป ล่ี ย น 

(2020) ได้สรุป พฤติกรรมของการเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศหลงัวกิฤติโควดิ-19 เป็น 

3 พฤติกรรม New Normal ของการท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ 

 1. เท่ียวในประเทศเป็นตวัเลือกแรก จาก

เหตุผลเร่ืองความเส่ียงจากการติดเช้ือไวรัส    

โควดิ-19 จากการไปเท่ียวต่าง ประเทศ 

2. เท่ียวใกล ้นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะขบัรถ

ไป ท่ องเท่ี ยว เอ ง ด้วย เห ตุผ ล ด้าน ค วาม

ปลอดภยัและการรักษาระยะห่างทางสังคม 

3. เท่ียวท่ี Unseen นักท่องเท่ียวอาจหลีก 

เล่ียงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนไปเยอะ ซ่ึงอาจทาํ

ให้มีความเส่ียงในการติดไวรัส  จึงเลือกไป

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในมุมมองท่ี

แปลกใหม่ และคนไม่พลุกพล่าน  

งานวจิยัเก่ียวขอ้ง 

วนัชพร ไกยราช(2561)“การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

การเรียนรู้สาํหรับสวนพฤกษศาสตร์ 

นภสัวนัต์ ชมภูนุช (2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นระบบ

QR Code  

ธัช ก ร  หิ รัญ พ ฤ ก ษ์  (2559) ก ล ยุท ธ์ ก าร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดงานเทศกาล      

สตรอเบอร์ร่ี 

จ า ก ปั จ จัย ข้ า ง ต้ น  ผู ้ จ ัด ทํ า จึ ง เลื อ ก

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม ของบริษัท พาโน 

ราม่า ทราแวล จํากัด มาจัดทํา “QR Code 

วิดีโอ” เพื่อโปรโมทโปรแกรมทวัร์ยอดนิยม

ในประเทศ 2 โปรแกรม คือ 

1. เท่ียวใกล ้- โปรแกรม เกาะลา้น พทัยา 

ชลบุ รี  2 ว ัน  1 คืนโดยสถานท่ี ท่องเท่ี ยว

ประกอบไปด้วย  พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ       

Art In Paradise Pattaya เกาะล้าน  หาดแสม 

ตลาดนํ้าส่ีภาค 

2. เท่ียวท่ี Unseen - โปรแกรม ท่องเท่ียว 

จงัหวดัอุบลราชธานี 3 วนั 2 คืนโดยสถานท่ี

ท่องเท่ียวประกอบไปดว้ยวดัมหานวรามพระ

อารามหลวง ขวันอ้ย นํ้ าตกแสงจนัทร์ จุดชม

วิวแม่นํ้ าสองสี วดัสิรินธราวรราม ภูพร้าว 

พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติจงัหวดัอุบลราชธานี 

วตัถุประสงค์โครงงาน 

1. เพื่ อจัดทํา QR Code วิดีโอโปรแกรม

ทัวร์ยอดนิยม ของ บริษัท พาโนราม่า 

ทราแวล จาํกดั ผา่นส่ือออนไลน์ 

ขอบเขตโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

– ศึกษาวธีิการสร้างคิวอาร์โคด้สาํหรับ 

 ประชาสัมพนัธ์ 

– ประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจของบริษทั 

2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

– บริษทั พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

– สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดั 

  อุบลราชธานีและเมืองพทัยา ชลบุรี 

3. ขอบเขตดา้นเวลา 

–ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม ถึง 

  วนัท่ี 30 เมษายน  2564 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สร้างความดึงดูดใหลู้กคา้สนใจสแกน 



 
 

คิวอาร์โคด้เพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม 

ทวัร์ในรูปแบบวดีิโอท่ีง่ายข้ึน 

2. ทาํใหมี้วธีิการเขา้ถึงโปรแกรมทวัร์ 

ไดห้ลากหลายช่องทาง 

3. ทาํให้การนาํเสนอขายโปรแกรมทวัร์มี

ความหลากหลายเพิ่มข้ึนเช่น นําเสนอ

ผ่าน  YouTube นําเส น อ ผ่าน  TikTok 

การไลฟ์สด   

4. ทําให้ เพิ่มโอกาสในการขายทัวร์ได้

เพิ่มข้ึน 

ข้ันตอนและวธีิดําเนินงาน 

1. คิดหัวข้อโครงงานและนําเสนอหัวข้อ

โครงงานเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาโครง 

งาน เพื่อรับฟังคาํแนะนาํและดาํเนินการ

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

2. ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบังานด้านส่ือ

วิดีโอในการเลือกใช้โปรแกรมVideo 

Guru ตดัต่อวีโอเพื่อนําเสนอและแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของบริษทัพบวา่มี

2 โปรแกรมทวัร์ยอดนิยมท่ีสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 คือ

จังหวัดอุบลราชธานีและเมืองพัทยา

จงัหวดัชลบุรี 

3. วางแผนและดําเนินการออกแบบส่ือ

วิ ดี โอ  นําเส น อแห ล่งท่ องเท่ี ยวข อง

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยมทั้ ง 2 เส้นทาง 

เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่าน  Facebook 

เพจบริษัท พาโนราม่า ทราแวล จาํกัด 

เป็นจาํนวน 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ประชา 

สัมพนัธ์คิวอาร์โคด้วีดีโอโปรแกรมทวัร์

จวัหวดัอุบลราชธานี 3 วนั 2 คืน ความ

ยาววีดีโอประมาณ  3 นาทีและคร้ังท่ี 2 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด วี ดี โ อ

โปรแกรมทวัร์เมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี  

2 วนั  1 คืน ความยาวของวีดีโอประมาณ 

3 นาที เช่นกนั  

4. หลงัจากทาํการโพสดงักล่าว ผูจ้ดัทาํได้

เก็บรวมรวมขอ้มูลการเขา้ถึงและผลตอบ

รับ โดยตรวจสอบข้อมูลการเข้าถึงจาก

ขอ้มูลเชิงลึกของเพจ เพื่อทราบถึงความ

สนใจของการประชาสัมพนัธ์ QR Code 

วดีิโอของโปรแกรมทวัร์ 

5. จดัทาํเอกสารเพื่อนาํเสนอโครงงาน โดย

จดัทาํเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามลาํดับ        

5 บ ท  รวม ถึงการจัดทําการนําเส น อ

โครงงานในรูปแบบ Power Point 

สรุปผลโครงงาน 

จากการเข้าฝึกป ฏิ บัติงาน ส หกิ จ

ศึกษาตั้ งแต่ว ันท่ี  11 มกราคม 2564 จนถึง

วนัท่ี 30 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาการเขา้

ฝึกงานทั้ งห มด 16 สั ป ดาห์  ในตําแหน่ ง

เจ้าหน้าท่ีผู ้ช่วยประสานงานทัวร์และงาน

เอกสารทัว่ไป ท่ีบริษทั พาโนราม่า ทราแวล

จาํกัด ทางผูจ้ดัทาํได้นําเสนอโครงการ QR 

Code วิดีโอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยมบริษัท  

พาโนราม่า ทราแวล จํากัด โดยมีการนํา

โครงการน้ี เสนอผ่าน เว็บ เพจของบ ริษัท        

พาโนราม่า ทราแวล จาํกดั 

ท างผู ้จ ัด ทําไ ด้จัด ทําค ลิ ป วิ ดี โอ  

ส ถานท่ี ท่ องเท่ี ยวยอดนิยม  จากแน วคิด

พฤติกรรม New Normal ของการเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 

นักท่องเท่ียวจะนิยมเท่ียวในประเทศเป็น



 
 

ตัวเลือกแรก โดยเท่ียวใกล้ๆ ขับรถไปได ้

แล ะ เท่ี ยว ท่ี  Unseen ส ถ าน ท่ี ท่ อ งเท่ี ยว ท่ี

น่าสนใจในมุมมองท่ีแปลกใหม่ 

จึงทําให้ เลือกโปรโมทโปรแกรม

ท่องเท่ียวใน 2 เส้นทาง คือ พทัยาเท่ียวใกล้

ขับรถไป และเลือกอุบลราชธานี เท่ียวท่ี 

Unseen ท่ี ท างผู ้จ ัดทํา เลื อก จัดทําจังห วัด

อุบลราชธานีเพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ นักท่องเท่ียวบางคนยงั

ไม่ค่อยรู้จกัจงัหวดัและไปท่องเท่ียวจงัหวดัน้ี  

แต่ในจงัหวดัอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเท่ียว

มากมาย ทั้งทางดา้นธรรมชาติ สถาปัตยกรรม 

วดัวาอาราม  ตลาดเก่า การท่ีเลือกจงัหวดัน้ีจะ

ทาํให้เป็นสถานท่ีอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจ

เพิ่มเติมใหก้บัลูกคา้ของบริษทั อีกแห่งท่ีเลือก

คือเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีเลือกจงัหวดัน้ี

เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ

ไทย เป็นสถานท่ีท่ีชาวต่างชาติให้ความนิยม

ในการมาท่องเท่ียว อีกทั้ งเมืองพัทยาก็ได้

สร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจใหม่ๆ เพื่อ

รองรับนักท่องเท่ียวมาโดยตลอด ผูจ้ดัทาํจึง

เห็นว่าเมืองพัท ยาเป็ นเมืองท่ี น่ าส นใจท่ี      

จะนํามาโปรโมทในโครงการ โดยคลิป

ท่องเท่ียวของจงัหวดัอุบลราชธานี มีความ

ยาว 3 นาที  3 วินาที และเกาะล้าน พัทยา 

จังหวัดชลบุรี ความยาว 3 นาที 12 วินาที 

ห ลังจาก ท่ี ได้จัดทําค ลิ ป วิ ดี โอโดยผ่าน

โครงการเลือกโปรแกรมท่องเท่ียวผ่าน QR 

Code แล้วนั้น ได้รับกระแสตอบรับจากฐาน

ลูกค้าเดิมของบริษัท พาโนราม่า ทราแวล 

จํากัด  ว่า เป็ น โค รงก ารท่ี น่ าส น ใจดี  ใช้

เทคโนโลยีการสแกน QR Code มาโปรโมท

โปรแกรมทัวร์ ทําให้ไม่ต้องมานั่งอ่านตัว

เอกสารท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว สามารถเขา้

ไปดูวิดีโอท่ีนําเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

น่าสนใจ ดูแลว้เพลิน ทาํใหอ้ยากไปท่องเท่ียว

ในสถานท่ีนั้นๆ เหมือนท่ีวดีิโอแนะนาํ 

ข้อเสนอแนะจากการทาํโครงงาน 

1. ก าร นํ า  QR Code วิ ดี โ อ ม าใช้ ใ น ก าร

ประชาสัมพันธ์ต้องพัฒนาส่ือให้ลูกค้า

สนใจในช่วงสภาวะปกติ 

2. ควรนํา QR Code วิดีโอมาเป็นการเพิ่ม

ช่องทางในการขายโปรแกรมทวัร์ 

3. ห าก มี ค วาม พ ร้อ ม ใน ด้ าน เค ร่ือ งมื อ 

สามารถต่อยอดดว้ยการเพิ่มเสียงบรรยาย

แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งใน

วดีิโอไดด้ว้ย 
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บรรทัดผลสาํรวจล่าสุดเผยคนไทย

อ่านหนังสือ 80 นาที/วนั. เขา้ถึงได้

จาก  https://www.bltbangkok.com 

Healthserv. (2563). 3 พฤติกรรม New  

Normal ของการเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศหลังวิกฤติโควิด-19.  

เขา้ถึงไดจ้าก  

https://healthserv.net/3513 

Iplandigital. (ม.ป.ป.). พฤติกรรมการเสพส่ือ  

วีดีโอในปี 2020-2021.  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.iplandigital.co.th/youtu

be-marketing/video-content-in-

social-media/ 

Tourism Of World. (ม.ป.ป.). รูปแบบการ 

ท่องเท่ียว. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://

tourismatbuu.wordpress.com/

ความรู้เบ้ืองตน้การท่องเท่ียว/

รูปแบบการท่องเท่ียว/ 
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บันทกึการปฏบัิติงาน 
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ท่ีอยู ่ 277 ซอยหมู่บา้นเศรษฐกิจ31-9 ถนนเพชรเกษม 

 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 

 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

E-mail khunnooice830@gmail.com 
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