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บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานสหกิจเรื่ อง คิวอาร์โค้ดวิดีโอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม บริ ษทั พาโนราม่า
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โปรแกรมทัว ร์ เ มื อ งพัท ยาด้ว ยการสแกน QR Code เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ได้ น าลงบนเพจของบริ ษ ทั
พาโนราม่า ทราแวล จากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีผเู ้ ข้าชมเพจ 139 คน กดถูกใจ 9 คน แสดง
ความคิดเห็น 12 รายการ วันที่ 28 เมษายน 2564 มีผเู ้ ข้าชมเพจ 136 คน กดถูกใจ 6 คน แสดงความ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การสื่ อสารเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ อย่ า งหนึ่ งในการดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ นอกเหนื อ จาก
ปั จจัยพื้นฐานด้านอื่นๆ มนุ ษย์มีการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั
มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็ วในการสื่ อสารมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าของการสื่ อสาร ทําให้รูปแบบกระบวนการและวิธีการสื่ อสารในปั จจุบนั แปรเปลี่ ยนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผูใ้ ช้งานอยูต่ ลอดเวลา และจากพฤติกรรมการอ่านของคน
ไทย ปี 2561 มี ก ารอ่ าน การรั บ รู้ ข ้อมู ล จากสื่ อสั ง คมออนไลน์ ม ากถึ ง 69.2% และมี แนวโน้ม ที่
เพิ่มขึ้นทุกปี

ภาพที่ 1.1 ภาพรวมสถิติพฤติกรรมการอ่านของคนไทยปี 2561
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ และ TK Park
Video Content เป็ นสื่ อออนไลน์ อี ก ช่ อ งทางหนึ่ งที่ น่ า สนใจและมี ผ ลลั พ ธ์ ใ นมุ ม ของ
Engagement มากที่สุดในบรรดารู ปแบบของคอนเทนต์ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ในช่วง Lockdown
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ Tiktok ที่คนมีชื่อเสี ยงหรื อแม้กระทัง่ คนรอบตัวที่ออกมาสร้างคอนเทนต์
ให้เห็นกันเกือบทุกวัน จากสถิติของ Facebook จํานวนผูช้ ม Video Live Content มีจาํ นวนมากขึ้นถึง
50% ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2020 Video Content ถื อเป็ นรู ป แบบคอนเทนต์หนึ่ งที่ มี อิท ธิ พลในการ
สื่ อสารในมุมของแบรนด์ที่สื่อสารออกไปได้มากที่สุด เราได้สรุ ปข้อมูลเชิงสถิติที่มีมุมมองเกี่ยวกับ
การบริ โภคสื่ อวีดีโอ (Video Content) เพื่อเพิ่มมิติในการสร้างกลยุทธ์สื่อให้มีความน่าสนใจ
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ภาพที่ 1.2 ภาพแสดง% การใช้ Video content ในการทํา Marketing
ที่มา: พฤติกรรมการเสพย์สื่อวิดีโอในปี 2020-2021
85% ของธุ ร กิ จ ใช้ รู ป แบบ Video Content สํ า หรั บ การทํา การตลาด, 92%ของนั ก การตลาดมี
ความเห็ นว่า รู ปแบบ Video Content สําคัญสําหรับกลยุทธ์ของพวกเขา และเกิ ดการแข่งขันสู งขึ้น
ในปี ที่ ผ่ า นมา ไม่ แ ปลกใจเลยที่ เราจะเห็ น แคมเปญดี ๆ หรื อ มี โ ฆษณาโทรทัศ น์ (Television
Commercial“TVC”) ที่น่าสนใจออกมาในช่ วงนี้ค่อนข้างเยอะไม่วา่ จะด้วยช่องทาง Facebook หรื อ
YouTube ซึ่ งในปี 2020 นี้ 59% ของนักการตลาดจะมีการเริ่ มทํา Video Marketing ทั้งที่ปีก่อนหน้า
นี้ ไม่ได้ให้ความสําคัญในการทํา Video Content โดย 66% ของผูบ้ ริ โภคสื่ อ ต้องการรู ปแบบวีดีโอ
โฆษณาที่มีขนาดกระชับมากกว่าวีดีโอที่ยาว, 54% ของผูบ้ ริ โภคชอบเนื้ อหาของวิดีโอที่ค่อนข้าง
สร้างสรรค์ไม่ใช่รูปแบบเดิม

ภาพที่ 1.3 ภาพแสดงรู ปแบบเนื้อหาวิดีโอที่เป็ นที่นิยม
ที่มา: พฤติกรรมการเสพย์สื่อวิดีโอในปี 2020-2021
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การทํา Video Content มีอิทธิ พลค่อนข้างสู งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ช่วงของสถานการณ์ โควิด-19 จะเห็นว่าได้เรี ยนรู ้ ได้ทกั ษะเพิ่มไม่วา่ จะเป็ นการทําอาหาร การออก
กําลังกาย ฯลฯ, 87%ของวิดีโอสร้างคอนเทนต์เพื่อการโฆษณาทําให้เกิด Traffic เข้าสู่ หน้าเว็บไซต์
ของแบรนด์เพิ่ ม สู งขึ้ น , 81%ทําให้ ผูใ้ ช้อิ น เตอร์ เน็ ต ใช้เวลาในการอยู่บ นหน้าเพจนั้น ๆ มากขึ้ น
เพราะว่าดูคลิปในเว็บไซต์ที่ลง

ภาพที่ 1.4 ภาพแสดง% การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจากสื่ อวิดีโอ
ที่มา: พฤติกรรมการเสพย์สื่อวิดีโอในปี 2020-2021
ผูจ้ ดั ทําโครงงานจึงเห็ นช่ องทางในการทําประชาสัมพันธ์ แหล่ งท่องเที่ยวผ่านสื่ อออนไลน์
เพื่อให้ผสู ้ นใจได้เห็ นภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในความเป็ นจริ งผ่านวิดีโอ จากการทํา
โครงงาน เรื่ อง“คิวอาร์ โค้ดวิดีโอโปรแกรมทัวร์ ยอดนิ ยม บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด” ผ่าน
สื่ อออนไลน์ เพื่อทําให้โปรแกรมทัวร์ ที่ได้รับความนิ ยมมีโอกาสในการขายและดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
1.2. วัตถุประสงค์ โครงงาน
เพื่อจัดทํา QR Code วิดีโอโปรแกรมทัวร์ ยอดนิยม ของ บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ผ่านสื่ อออนไลน์
1.3 ขอบเขตโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษาวิธีการสร้าง QR Code สําหรับประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจของบริ ษทั
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2. ขอบเขตด้านสถานที่
- บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
3. ขอบเขตด้านเวลา
- ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สร้างความดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ในรู ปแบบวิดีโอที่ง่ายขึ้น
2. ทําให้มีวธิ ี การเข้าถึงโปรแกรมทัวร์ ได้หลากหลายช่องทาง
3. ทําให้การนําเสนอขายโปรแกรมทัวร์ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเช่น นําเสนอผ่าน
YouTube นําเสนอผ่าน TikTok การไลฟ์ สด
4. ทําให้เพิ่มโอกาสในการขายทัวร์ ได้เพิ่มขึ้น

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1

ชื่ อและทีต่ ้ งั สถานที่ประกอบการ

ภาพที่ 2.1 ภาพตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ที่มา: บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ชื่ อสถานทีป่ ระกอบการ :
ทีต่ ้ งั สถานที่ประกอบการ :

บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
59/30 หมู่บา้ นกลางเมืองบริ ติชทาวน์ ถนนศรี นคริ นทร์
หมู่ 16 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ภาพที่ 2.2 แผนที่บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ที่มา : บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวลจํากัด
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เกีย่ วกับบริษัท
บริ ษทั เปิ ดดําเนิ นธุ รกิ จท่องเที่ ยวเมื่อปี พ.ศ. 2548โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี
ด้วยบริ ก ารเป็ นที่ ห นึ่ ง ในการจัดทัวร์ “อิ น เซนที ฟ ”(Incentive) หรื อ ทัวร์ ก รุ๊ ป เหมาที่ จดั ทุ ก อย่า ง
ตามใจผูเ้ ดิ น ทางโดยให้ค าํ ปรึ ก ษาที่ ถู ก ต้องและเหมาะสม รั บ ปรึ ก ษาเส้ นทางท่ องเที่ ย วทั่วโลก
รวมทั้งประเมินราคาล่วงหน้า ซึ่ งเหมาะสําหรับบริ ษทั หน่วยงานต่างๆ ที่ตอ้ งการนําข้อมูลเพื่อไปใช้
ในการประเมิ น หรื อ คํานวณค่ า ใช้จ่ ายล่ ว งหน้ า หรื อ วางแผนงบการตลาดทั้ง ต่ างประเทศและ
ภายในประเทศโดยครอบคลุ มทุกเส้นทางทัว่ โลก ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของทีมงาน รายการ
ทัวร์ ทุกรายการได้รับการวางแผนคัดเลือกอย่างดี และเหมาะสําหรับแต่ละคณะและความต้องการ
โดยแทรกเสริ มเพิ่มเติมให้ผรู ้ ่ วมเดินทางได้รับแต่สิ่งดีๆ ในราคาที่ดีที่สุด มีมคั คุเทศก์มืออาชี พที่ให้
ทั้งบริ การที่เป็ นหนึ่ งและความรู ้ในท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อให้ผูร้ ่ วม
เดินทางได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ให้บริ การจัดนํานักท่องเที่ยว
ชาวไทย เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ บริ การจัดนํานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เดิ นทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้บริ การรับจองสนามกอล์ฟทัว่
ประเทศและทัว่ โลก พร้อมทั้งจัดสรรสถานที่พกั จัดสรรร้านอาหาร จัดหายานพาหนะเดินทาง และ
มัคคุเทศก์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเส้นทาง ให้บริ การด้านการจองสถานที่พกั ทั้งภายในและต่างประเทศทัว่ โลก
จําหน่ ายตัว๋ โดยสารเครื่ องบินภายในประเทศและทุ กสายการบินทัว่ โลก ให้บริ การจัดสัมมนา จัด
งานสันทนาการ จัดงานรื่ นเริ ง นําคณะท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ
2.2
-

ลักษณะการให้ บริการของบริษัท
ปรึ กษาวางแผน ประเมินราคาล่วงหน้า และให้คาํ แนะนําสําหรับการเดินทางทัว่ โลก
จัดนําคณะท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะหรื อส่ วนตัว เพื่อประชุมดูงานแสดงสิ นค้าในต่างประเทศ
บริ การจัดนํานักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
บริ การจัดนํานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยและอินโดจีน
บริ การจองโรงแรม รี สอร์ ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้บริ การจัดสัมมนา จัดสันทนาการ จัดงานรื่ นเริ ง การจัดประชุมทั้งในและต่างประเทศ
บริ การรับจอง เรื อสําราญ รถไฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2.3

ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

ภาพที่ 2.3 ภาพนักศึกษาสหกิจ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา
ชื่ อนักศึกษาฝึ กงาน :
ตําแหน่ งงาน
:
หน้ าที่รับผิดชอบ :

2.4

นายไรวินท์ นนทะสุ ต
ผูช้ ่วยประสานงานทัวร์ และงานเอกสารทัว่ ไป
ออกแบบโปรแกรมทัวร์
ทํา QR Code แนะนําโปรแกรมทัวร์

ชื่ อและตําแหน่ งหัวหน้ าทีป่ รึ กษา

ภาพที่ 2.4 ภาพหัวหน้าที่ปรึ กษา
ที่มา : บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ชื่ อหัวหน้ าทีป่ รึกษา
ตําแหน่ งงาน

:
:

นายศรี สยาม เกื้อนุ่น
กรรมการผูจ้ ดั การ
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2.5

ชื่ อและตําแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

ภาพที่ 2.5 ภาพพนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ชื่ อพนักงานทีป่ รึกษา :
ตําแหน่ งงาน
:
2.6

นายพงศธร เมฆสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์

ตารางระยะเวลาการดําเนินงาน
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงรายละเอียดระยะเวลาการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ม.ค.64

ก.พ.64

มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64

1. คิดหัวข้อโครงงานและนําเสนอหัวข้อ
โครงงาน
2. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผนและดําเนินงานการจัดทํา
คลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. เก็บรวมรวมข้อมูลการเข้าถึงและ
ผลตอบรับ
5. สรุ ปผลและจัดทํารู ปเล่มโครงงาน
2.7

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เริ่ มฝึ กปฏิบตั ิงานวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 – วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
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2.8
1.
2.
3.
4.

5.
2.9

ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนิ นงานโครงการตามลําดับเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
คิดหัวข้อโครงงานและนําเสนอหัวข้อโครงงานเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อรับฟั ง
คําแนะนําและดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่ อวิดีโอและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมในประเทศ
ไทย
วางแผนและดําเนิ นการออกแบบสื่ อวิดีโอ เสนอแหล่งท่องเที่ยวของโปรแกรมทัวร์ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจ Facebook ของบริ ษทั ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น
เก็บรวมรวมข้อมูลการเข้าถึงและผลตอบรับโดยตรวจสอบข้อมูลการเข้าถึงจากข้อมูลเชิงลึก
ของเพจ เพื่อทราบถึ งความสนใจของการประชาสัมพันธ์ QR Code วิดีโอของโปรแกรม
ทัวร์
จัดทําเอกสารเพื่ อนําเสนอโครงงาน โดยจัดทําเป็ นรู ป เล่ ม รายงานเรี ย งตามลําดับ 5 บท
รวมถึงการจัดทําการนําเสนอโครงงานในรู ปแบบ Power Point
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ ดแวร์

อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์

2.10

1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือ
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
1. แอพพลิเคชัน่ Facebook
2.โปรแกรม Microsoft Office Word
3.โปรแกรม Power Point
4. แอพพลิเคชัน่ ตัดต่อ Video Guru

สรุ ปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้นาํ ความรู ้จากการเรี ยนมาฝึ กใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
2. ทําให้รับรู ้ความสามารถของตนเอง เพื่อเลือกสายอาชีพได้ตรงกับความถนัด
3. เรี ยนรู ้สร้างสรรค์และพัฒนาตัวเอง
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ง่ายยิง่ ขึ้น
5. มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกในตนเองมากขึ้น
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2.11

ข้ อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจ
1 เพิ่มเติมความรู ้ดา้ นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้คนไทยรู ้จกั เพิ่มขึ้น
2 เพิ่มความรับผิดชอบในการทํางานให้มีรายละเอียดและรอบคอบมากขึ้น
3 เพิ่มความรับผิดชอบในด้านของเวลาเพราะเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก
4 เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

บทที่ 3
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการนําเสนอโครงงานคิวอาร์ โค้ดวิดีโอโปรแกรมทัวร์ ยอดนิยม บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล
จํากัด ผ่านเว็บไซต์โปรแกรมทัวร์ ผูจ้ ดั ทําจึงได้ศึกษาข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการท่องเที่ยว
3.2 แนวคิดพื้นฐานของ QR Code สําหรับวิดีโอและวิธีการทํางาน
3.3 แนวคิดการสร้างวิดีโอ
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
3.5 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์
3.6 แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังช่วงโควิด-19
3.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีการจัดการท่องเที่ยว
ความหมายของการท่ องเที่ยว
องค์การท่ องเที่ ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) ได้ให้ความหมายของการ
ท่ อ งเที่ ย วดั ง นี้ “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.” จากความหมายนี้ สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่ อื่นเป็ นการชัว่ คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจ เพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุ ระและวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรื อหา
รายได้
สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลาย
ความเครี ยด แสวงหาประสบการณ์ แปลกใหม่ โดยมีเงื่ อนไขว่าการเดิ นทางนั้นเป็ นการเดิ นทาง
เพียงชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑู รย์ พงศะบุ ตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่ งไม่ใช่เป็ นที่พาํ นักอาศัยประจําของบุคคล
นั้น และเป็ นการไปเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็ นการประกอบอาชีพหารายได้
จากคํานิ ยามและความหมายของการท่ องเที่ ยว (Tourism) ผูเ้ ขี ยนหลายท่ านได้ให้ ค วาม
หมายไว้ขา้ งต้นสรุ ปได้ดงั นี้ “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุ ษย์จากสถานที่
ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรื อการเดินทางจากถิ่นพํานักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็ นการ
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ชั่วคราวด้ว ยความสมัค รใจไป และเป็ นการเดิ น ทางด้วยเหตุ ผ ลของการท่ อ งเที่ ย วมิ ใ ช่ เพื่ อการ
ประกอบอาชี พ หรื อหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขัน
กี ฬา (อาทิ การแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ โอลิ มปิ ก เป็ นต้น) การเดิ นทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อ
ประชุ ม สั ม มนา การเดิ น ทางเพื่ อ เยี่ย มเยือ นญาติ พี่ น้ อ งหรื อ เพื่ อ น การเดิ น ทางเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรม เป็ นต้น
รูปแบบของการท่ องเทีย่ ว
การท่ อ งเที่ ย วเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ อี ก แนวหนึ่ งที่ ท ํา ให้ เกิ ด ความสุ ข สนุ ก สนาน
เพลิ ด เพลิ น บัน เทิ ง ใจและเกิ ด การเรี ย นรู้ ทุ ก คนต่ างรู ้ จ ัก ความหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ของการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ได้รับการกระตุน้ ให้ตื่นตัวเป็ นอย่างมาก มีการจัดรู ปแบบ
ของการท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศให้ มี ค วามหลากหลายมากยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความแปลกใหม่ ที่
น่าสนใจและสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้อย่างดี
การท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ขึ้ น ในรู ป แบบที่ แ ตกต่ างกัน ออกไปอย่า งหลากหลายแต่ รูป แบบการ
ท่องเที่ยวที่ Travel in Thailand ได้จดั แบ่งไว้มีดงั นี้
1. รู ปแบบการท่ องเทีย่ วในแหล่ งธรรมชาติ (Natural Based Tourism)ได้แก่
• การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ (Ecotourism) เป็ นการท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่ นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศ ทําให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกันระหว่างผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ ยวอย่างมีส่วน
ร่ วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตสํานึกในการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
• การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศทางทะเล (Marine Eco Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
ธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ ยวกับระบบนิ เวศทาง
ทะเลอย่างมี ความรับผิดชอบ ทําให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่างผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ภายใต้การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีส่วนร่ วมกับท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นการปลูก
จิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
• การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรณี วิ ท ยา (Geo-Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ธรรมชาติ ที่ มี
ลักษณะเป็ นหิ นผา ลานหิ นทราย อุโมงค์โพรงถํ้า นํ้าลอดถํ้า หิ นงอกหิ นย้อยเพื่อชมความ
งามและศึกษาภูมิทศั น์ต่างๆ บนพื้นผิวโลกที่เกิ ดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นหิ นดินแร่
ต่างๆ และฟอสซิ ล เพื่อให้เกิดความรู้และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่บนพื้นฐานของ
จิ ต สํ านึ ก ในการท่ องเที่ ย วอย่างรั บ ผิด ชอบต่ อ การรั ก ษาสภาพแวดล้อ ม ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยว
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• การท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร (Agro Tourism) เป็ นการท่องเที่ ยวในพื้ นที่ เกษตรกรรมไร่ ส วน
ฟาร์ มปศุสัตว์ สวนสมุ นไพรเพื่อชมความงามและเกิ ดการเรี ยนรู้และประสบการณ์ โดยมี
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่
• การท่องเที่ยวเชิ งดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็ นการท่องเที่ ยวเพื่อชมและศึกษา
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ และเรี ยนรู้ระบบสุ ริยะจักรวาลเช่น สุ ริยุปราคา จันทรุ ปราคา
ฝนดาวตกและการดู ด าวจัก ราศี ทํา ให้ เกิ ด ความรู ้ ค วามประทับ ใจความทรงจํา และ
ประสบการณ์โดยมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่ น ซึ่ งประชาชนในท้องถิ่ นจะมี ส่ วนร่ วมในการจัดการท่ องเที่ ยวร่ วมกันอย่าง
ยัง่ ยืน
2. การท่ องเทีย่ วในแหล่ งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) มีดงั นี้
• การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ เพื่ อชมความงามให้เกิดความเพลิดเพลิ นใจและเพื่อเรี ยนรู้ให้เกิดเป็ น
ประสบการณ์ โดยนักท่องเที่ ยวจะต้องมีจิตสํานึ กและรับผิดชอบต่อการรักษามรดกทาง
วัฒ นธรรมและสภาพแวดล้อ มโดยประชาชนในท้อ งถิ่ น จะมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การ
ท่องเที่ยว
• การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) เป็ นการ
ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ชมและร่ ว มงานประเพณี ต่ างๆ ของชาวบ้านท้อ งถิ่ น จัด ขึ้ น ให้ เกิ ด ความ
เพลิ ดเพลิ นความทรงจําและประสบการณ์ ที่ดี รวมทั้งเพื่อเรี ยนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่ น
พิธีกรรมและความเชื่ อต่างๆ ด้วยการมี จิตสํานึ กที่ ดีและมี ค วามรับ ผิดชอบในการรัก ษา
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมจัดโดยมีประชาชนในท้องถิ่นเป็ นส่ วนร่ วมในการ
จัดการท่องเที่ยว
• การท่องเที่ ยวชมวิถี ชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) เป็ นการท่ องเที่ ย ว
เพื่อศึก ษาวิถีชีวิตของคนในหมู่ บา้ นตามชนบท เรี ยนรู้ การสร้ างสรรค์ผลงานซึ่ งเป็ นภูมิ
ปั ญ ญาชาวบ้านที่ มี เอกลัก ษณ์ โดดเด่ น เพื่ อให้ เกิ ด ความรู้ ป ระสบการณ์ ค วามเข้า ใจใน
วัฒ นธรรมท้องถิ่ นเกิ ดความเพลิ ดเพลิ นโดยมีป ระชาชนในท้องถิ่ นเป็ นส่ วนร่ วมในการ
จัดการท่องเที่ยว

14
3. การท่ องเทีย่ วในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)
• การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ (Health Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและเรี ยนรู้
วิธี ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพกายและใจในแหล่ ง ธรรมชาติ แ ละแหล่ ง วัฒ นธรรมให้ เกิ ด ความ
เพลิ ด เพลิ น และสุ น ทรี ย ภาพ จัด ในรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สุ ขภาพและความงาม
นักท่องเที่ยวมีจิตสํานึ กในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นและประชาชนใน
ท้องถิ่นจะมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
• การท่องเที่ยวเชิ งทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวศึกษา
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ปรั ช ญาทางศาสนา สั จ ธรรมแห่ งชี วิ ต ฝึ กสมาธิ โ ดยจะได้ รั บ
ประสบการณ์ และความรู ้ ที่ แปลกใหม่ ทําให้ คุ ณ ภาพชี วิต ดี ข้ ึ น มี จิตสํานึ ก ในการรัก ษา
สิ่ งแวดล้อมและวัฒ นธรรมท้องถิ่ น ประชาชนในท้องถิ่ น ให้ ก ารมี ส่ วนร่ วมจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการท่องเที่ยวในรู ปแบบนี้จะมีนกั ท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มุ่งเพื่อเรี ยนรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ทําอาหารไทย การนวดแผนไทย เป็ นต้น
• การท่องเที่ ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ หรื อวัฒนธรรมชนกลุ่ มน้อย (Ethnic Tourism) เป็ น
การท่องเที่ ยวเพื่ อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรื อชนเผ่า
ต่างๆ เพื่อประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ด้วยการมีจิตสํานึ กต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
• การท่องเที่ยวเชิ งกีฬา (Sports Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อการเล่ นกี ฬาให้ได้รับความ
เพลิดเพลิน ความสนุ กสนาน ความตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่ งก่อให้เกิดผลดีต่อร่ างกายและจิตใจไม่
ว่าจะเป็ นการดํานํ้า ตกปลา ตีกอล์ฟ สนุกเกอร์ สกีน้ าํ กระดานโต้คลื่น
• การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) เป็ นการท่องเที่ยวที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจ
ผจญภัยไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในแบบพิเศษ ซึ่ งจะสร้างความทรงจําความ
ประทับใจและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว
– การท่ อ งเที่ ย วแบบโฮมสเตย์แ ละฟาร์ ม สเตย์ (Home & Farm Stay) เป็ นการท่ อ งเที่ ย ว
สําหรับผูท้ ี่ชอบใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องถิ่นแบบใกล้ชิด เพื่อที่จะเรี ยนรู้วถิ ีชีวติ และ
วัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีจิตสํานึ กในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านจะมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ยงั่ ยืน
– การท่องเที่ยวพํานักระยะยาว (Longstay) เป็ นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เหมาะสําหรับผูท้ ี่
ต้องการใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการท่องเที่ยวในต่างแดนเป็ นเวลานานอย่างน้อย
1 เดือน
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– การท่องเที่ ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) เป็ นการท่องเที่ ยวที่ถูกจัดขึ้น เพื่อเป็ นการ
สมนาคุ ณแก่ผทู้ ี่ ประสบความสําเร็ จในการเพิ่มยอดเป้ าหมายโดยกลุ่มผูแ้ ทนบริ ษทั ต่างๆ
จะเป็ นผู้อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางค่ า ที่ พ ัก และค่ า อาหารระหว่ า งการเดิ น ทางใน
ระยะเวลา 2-7 วัน ซึ่ งจะเป็ นการนําเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรื ออาจมีการผสมผสานกับการ
ท่องเที่ยวในรู ปแบบอื่นๆ
– การท่ องเที่ ยวเพื่อการประชุ ม (MICE ย่อมาจากM=Meeting, I=Incentive,C=Conference,
E=Exhibition) เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อบริ การให้กบั ผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุ มที่มีการจัดรายการนํา
เที่ ยวในรู ปแบบต่างๆ ทัว่ ประเทศ ซึ่ งมี ท้ งั แบบเที่ยวเดียวและแบบเที่ยวพักค้างแรม 2-4
วัน โดยมีการคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริ การโดยการนําเที่ยวจะมีก่อนประชุ ม
(Pre-Tour) หรื อหลังประชุม (Post-Tour)
– การท่องเที่ ยวแบบผสมผสาน เป็ นการท่องเที่ ยวอีกรู ปแบบที่ผูจ้ ดั รายการนําเที่ ยวคัดสรร
รู ปแบบการท่องเที่ ยวมาอย่างดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความแตกต่างจากการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาหลายวัน
นอกจากนี้ ยังมี การท่ องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆ ที่ เกิ ดขึ้นแตกต่างออกมาจากแนวคิดของ
นักท่องเที่ ยวในปั จจุ บนั ไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ ยวเพื่อต้องการอนุ รักษ์ธรรมชาติที่เรี ยกว่า Green
Tourism หรื อการท่ องเที่ ย วเพื่อร่ วมเป็ นอาสาสมัค รในการทํากิ จกรรมเพื่ อบําเพ็ญประโยชน์ ต่อ
สัง คมที่ เรี ย กว่า Volunteer Tourism เป็ นต้น แต่ ไ ม่ว่าจะเป็ นการท่ องเที่ ย วในรู ป แบบไหนก็ ตาม
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี จ ะต้อ งมี จิ ต สํ า นึ ก ในการช่ ว ยกัน อนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม ศิ ล ปะวัฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของสถานที่น้ นั เพราะจะทําให้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยงั คงสวยงามอย่าง
นี้ตลอดไป
สิ่ งดึงดูดใจทางการท่ องเทีย่ ว (Attractions)
จากสื่ อการสอนออนไลน์ วิช าการตลาดท่ องเที่ ย ว วิท ยาลัยการจัดการเพชรเกษม เรื่ อง
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้ขอ้ มูลโดยสรุ ปว่า สถานที่ท่องเที่ยวเป็ นองค์ประกอบสําคัญประการแรก
ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือน นักท่องเที่ยวจะเลือกไปยังแหล่งท่องเที่ยวใดขึ้นอยูก่ บั ว่า บริ ษทั
นําเที่ยวสามารถจัดรายการนําเที่ยวโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วควรมี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกที่ จ าํ เป็ น ได้แ ก่ ร้ า นอาหาร ที่ จ อดรถ ร้ า นค้า
โครงสร้ างพื้นฐาน สภาพถนนหนทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งของการ
จัดนําท่องเที่ยว การเดิ นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต้องไม่ลาํ บาก ไม่ควรใช้เวลานาน ระยะทางใน
การเดินทางจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งนํามาพิจารณา เพราะถ้ายิ่งไกลจะยิ่งเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง
เนื่องจากต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดนําเที่ยวมาก และเสี ยเวลามากด้วย
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โดยทัว่ ไปเราสามารถแบ่งประเภทของสิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ยวได้ตามลักษณะของ
สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่ น่าสนใจ (Site Attraction) ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทาง
ภูมิประเทศ วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ หรื ออาจแบ่งสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้ตามเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Event Attraction) อาจเป็ นนิทรรศการ งานรื่ นเริ ง เทศกาลประจําปี งานแสดงแสงสี
เสี ยงสะพานข้ามแม่น้ ําแคว เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากจะแบ่งสิ่ งดึ งดูดใจทางการท่ องเที่ยวให้มี
ความหลากหลายชัดเจนขึ้ น ก็ ส ามารถแบ่ง ประเภทของสิ่ งดึ ง ดู ดใจทางการท่ องเที่ ยวได้เป็ น 3
ประเภทดังนี้
1. ประเภทธรรมชาติ เป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ มี ค วามสวยงามที่ เกิ ดขึ้ น เองตามธรรมชาติ โดยมี
ทรัพ ยากรธรรมชาติ เป็ นสิ่ งดึ งดู ดใจให้นัก ท่องเที่ ยวมาเยือน ซึ่ งทรัพ ยากรธรรมชาติ เหล่ านี้
อาจจะเป็ นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณ ฐานที่
สําคัญทางธรณี วิท ยาและภูมิ ศาสตร์ อนั เป็ นเอกลักษณ์ หรื อเป็ นสัญลักษณ์ ข องท้องถิ่ นนั้น ๆ
สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ที่ มี ล ั ก ษณะพิ เศษ (Special Environmental Features) หรื อ
สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้ ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนี้
• ดอยอินทนนท์
• ป่ าสนวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
• เมืองลอง จังหวัดแพร่
2. ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานโบราณวัตถุ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรื ออาคารสิ่ งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่
หรื อ เคยมี เหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ เกิ ด ขึ้ น ในประวัติ ศ าสตร์ ทรั พ ยากรทางประวัติ ศ าสตร์ เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ข้ ึนมาให้กลายเป็ นสิ่ งดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวให้เดินทางเข้า
ไปเยี่ย มชมทรั พ ยากรทางประวัติศ าสตร์ เช่ น โบราณสถาน อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน
โบราณ กํา แพงเมื อ ง คู เมื อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วัด ศาสนสถาน ตัว อย่ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สาํ คัญมีดงั นี้
• อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
• ปราสาทหิ นพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
• อนุสาวรี ยช์ าวบ้านบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี
3. ประเภทศิ ลปะวัฒ นธรรม กิจกรรม เทศกาลงานประเพณี เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ มีคุณค่าทาง
ศิลปะและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็ นมรดกสื บทอดกัน
มา แหล่ งท่องเที่ ยวประเภทนี้ ป ระกอบด้วย งานประเพณี วิถีชี วิตความเป็ นอยู่ของผูค้ น การ
แสดงศิลปะวัฒนธรรม สิ นค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่าตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวมีดงั นี้
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• งานประเพณี แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
• งานประเพณี ปอยส่ างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• งานประเพณี แห่ผตี าโขนจังหวัดเลย
ข้ อมูลแหล่ งท่ องเทีย่ วยอดนิยม ในการนําเสนอด้ วย QR Code วิดีโอ:
ข้ อมูลเกีย่ วกับจังหวัดอุบลราชธานี
จากข้อมูล สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี (2561) จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างที่ ส ามารถเห็ นดวงอาทิ ตย์ข้ ึนได้ก่อนพื้นที่ อื่นๆ ของประเทศไทย
เพราะตั้งอยูท่ างตะวันออกสุ ดของประเทศ ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของเส้นเวลาหลักของประเทศที่เส้นแวง
105 องศาตะวันออกและมีความสําคัญในฐานะเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่ องราวทางประวัติ
ศาสตร์ มีวฒั นธรรมและประเพณี ด้ งั เดิมที่ตกทอดรุ่ นสู่ รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณที่
ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่ นอีสานปั จจุบนั เกิดเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่น่าสนใจ จังหวัด
อุบ ลราชธานี ยงั อุ ดมไปด้วยทรั พ ยากรธรรมชาติ ม ากมายทั้งป่ าไม้ สัตว์ป่ า พื ช พรรณนานาชนิ ด
แหล่งนํ้าขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ งและภูมิทศั น์ที่งดงามแปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมี โรงแรมที่ พ กั
มากมายและการคมนาคมสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิง่ มีสนามบินทําให้จงั หวัดอุบลราชธานี เป็ น
เมืองท่ องเที่ ยวที่ น่าสนใจไม่แพ้จงั หวัดอื่นๆ ของภูมิ ภาคที่นักเดิ นทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน
จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดกรุ งเทพประมาณ 630 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตาราง
กิโลเมตรหรื อประมาณ 10 ล้านไร่ เป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยูใ่ น
บริ เวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสู งลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าํ มูลไหล
ผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกมาบรรจบกับแม่น้ าํ ชีแล้วไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขงที่
อําเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสําคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขา
พนมดงรัก
6 สถานทีท่ ่ องเทีย่ วจังหวัดอุบลราชธานี แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ สัมผัสธรรมชาติน้ าํ ตกป่ าเขา
1. วัดมหาวนาราม เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีฐานะเป็ นพระอารามหลวงอีกแห่ งหนึ่ งของจังหวัดอุบลราช
ธานี ภายในวัดเป็ นที่ประดิ ษฐานปูชนี ยวัตถุที่สําคัญคือ พระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็ นพระพุทธรู ป
ปางมารวิชัยก่ออิ ฐถื อปู นพร้ อมกับ ลงรัก ปิ ดทอง ลักษณะศิ ลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้าง
ประมาณ 3 เมตรสู งจากเรื อ นแท่ น ถึ ง เปลวพระโมลี 5 เมตร เป็ นพระพุ ท ธรู ป คู่ บ ้า นคู่ เมื อ ง
อุบลราชธานีจากความเชื่อศรัทธาของคนในจังหวัดอุบลราชธานี
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2. ขัวน้ อยสะพานแห่ งศรั ทธา เดิ มเป็ นสะพานไม้แต่นานวันเข้าก็เกิดจากการชํารุ ดทรุ ดโทรม ทํา
ให้ปัจจุบนั ได้สร้างเป็ นสะพานปูนคอนกรี ตที่ต้งั อยูท่ ่ามกลางทุ่งนาสี เขียวขจี มีขนาดความกว้าง
1.40 เมตร ความยาว 271.50 เมตรและความสู ง 1.50 เมตร สร้างขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ได้เดินข้าม
มาบิ ณฑบาตและใช้เป็ นเส้ นทางระหว่างหมู่บา้ นชี ทวนและบ้านหนองแคน เพื่อให้ชาวบ้าน
ละแวกนั้นได้เดินทางมาทําบุญหรื อร่ วมประเพณี ตกั บาตรเทโวเนื่ องในวันสําคัญทางศาสนา
3. นํา้ ตกแสงจันทร์ นํ้าตกลงรู นํ้าตกแสงจันทร์มีลกั ษณะเป็ นสายธารนํ้าตกที่โปรยละอองผ่านช่อง
หิ นลงมาเป็ นสี ขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ โดยเฉพาะในวันเพ็ญที่แสงจันทร์ จะสาดส่ องมาตรงรู
หิ น พอดี พร้ อมกับ ละอองของธารนํ้าตกที่ โปรยปรายดู เป็ นประกายสี นวลสวยงามมาก ซึ่ ง
ทั้ง หมดนี้ คื อ ที่ ม าของชื่ อและเสน่ ห์ ข องนํ้า ตกแห่ ง นี้ ที่ มี ค วามงามสงบผสานกลมกลื น กับ
ธรรมชาติ
4. จุดชมวิวแม่ นํ้าสองสี หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า ดอนด่านปากแม่น้ าํ มูล เป็ นบริ เวณที่แม่น้ าํ สําคัญ
2 สายคือแม่น้ าํ โขงและแม่น้ าํ มูลไหลมาบรรจบกัน ทําให้เกิดการเปรี ยบเทียบสี ของแม่น้ าํ ทั้ง
สองซึ่ งแตกต่างกันอย่างเห็ นได้ชดั โดยแม่น้ าํ โขงจะเห็นเป็ นสี ขาวขุ่นส่ วนแม่น้ าํ มูลเห็นเป็ นสี
เขียวอมฟ้ าจึงเป็ นที่มาของวลี “โขงสี ปูนมูลสี คราม” จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ าํ สองสี ได้อย่าง
ชัดเจนคือ บริ เวณลาดริ มตลิ่งหน้าวัดโขงเจียมและบริ เวณบางส่ วนของหมู่บา้ นห้วยหมาก ทั้งนี้
เดือนเมษายนจะเป็ นเดือนที่เห็นความแตกต่างของสี น้ าํ ได้ชดั เจนที่สุด
5. วัดสิ รินธรวรารามภูพร้ าว วัดสิ รินธรวรารามแต่เดิมชื่อว่า “วัดภูพร้าว”เป็ นวัดป่ าที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ น
เขาสู งในอําเภอสิ รินธร ตัวอุโบสถจําลองมาจากวัดเชียงทองของประเทศลาวมีขนาดใหญ่กว่า
ของจริ งประมาณหนึ่ งเท่า ด้านในอุโบสถจะมีเสาเรี ยงรายทอดยาวไปยังพระประธานปางสมาธิ
ที่ประดิษฐานอยูภ่ ายใน โดยเสาเหล่านี้มีการลงลวดลายดอกบัวเอาไว้เพื่อแฝงคติธรรมเรื่ องบัวสี่
เหล่ า ด้านหลังอุ โบสถเป็ นจิ ตรกรรมฝาผนังภาพต้น กัล ปพฤกษ์เรื องแสงออกแบบโดยช่ าง
คุ ณ ากร ปริ ญญาปุ ณ โณโดยได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่ งชี วิตในภาพยนตร์ เรื่ องอวตาร
และยังเป็ นต้นคิดในการนําเอา “สารฟอสเฟอร์ (Phosphor)” ซึ่ งเป็ นสารเรื องแสงมาใช้ในงาน
ศิลปะที่ งดงามแห่ งนี้ อีกด้วย นอกจากนี้ บริ เวณลานยังมีการฝั งลวดลายนู นตํ่าซึ่ งจะเรื องแสง
ในช่ วงพระอาทิตย์ตกดิ นด้วยเช่นกันทําให้เกิดเป็ นภาพที่สวยงามน่ าประทับใจ นอกจากนี้ วดั
แห่ งนี้ ยงั มี จุดชมวิวพระอาทิ ตย์ตกดิ นที่สวยงามซึ่ งสามารถมองเห็นลํานํ้าโขงและอ่างเก็บนํ้า
บริ เวณเชิงเขาได้อย่างชัดเจน
6. พิพิธภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติที่จดั ตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้
เป็ นศู นย์อนุ รักษ์เผยแพร่ ศิล ปะวัฒนธรรมของท้องถิ่ นและให้บ ริ ก ารทางการศึก ษาเกี่ ยวกับ
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ขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรมศิ ลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง การจัดแสดงนิ ทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นเรื่ องราวด้านต่างๆ ของจังหวัด
อุบลราชธานี ท้ งั ด้านภูมิศาสตร์ ธรณี วิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน
ชาติพนั ธุ์ วิทยาศาสนาและการปกครอง
การเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี
1. โดยรถยนต์จากกรุ งเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
– ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิ น) จนถึงจังหวัดสระบุรีแยกขวาเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 2
(มิตรภาพ) ไปจนถึ งจังหวัดนครราชสี มา จากนั้นแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัด
บุรีรัมย์-จังหวัดสุ รินทร์ -จังหวัดศรี สะเกษไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี
– ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิ น) จนถึงจังหวัดสระบุรีแยกขวาเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 2
(มิ ตรภาพ) ไปจนถึ งอําเภอสี คิ้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอําเภอ
โชคชัย-อําเภอนางรอง-อําเภอสังขะ-อําเภอเดชอุดมไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี
2. โดยรถประจํา ทาง มี ร ถโดยสารปรั บ อากาศของบริ ษ ัท ขนส่ ง จํา กัด และของเอกชนสาย
กรุ งเทพฯ-อุ บลราชธานี และกรุ งเทพฯ-โขงเจียม ออกจากสถานี ขนส่ งสายเหนื อ (หมอชิ ต 2)
ถนนกําแพงเพชร 2 ทุกวันๆ ละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง
3. โดยรถไฟ การรถไฟแห่ งประเทศไทยมีบริ การรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุ งเทพ (หัวลําโพง)
ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน ทั้งรถเร็ ว-รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ
8 ชัว่ โมงครึ่ ง-12 ชัว่ โมง
4. โดยเครื่ อ งบิ น การบิ น ไทยและสายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย มี เที่ ย วบิ น ไป-กลับ กรุ ง เทพอุบลราชธานีทุกวัน
ข้ อมูลเกีย่ วกับจังหวัดชลบุรี
จากข้อมูล สํานักงานจังหวัดชลบุ รี (2564) จังหวัดชลบุรีหรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกกันสั้นๆ ว่า
“เมื องชล” เป็ นจังหวัดท่องเที่ ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสี ยงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่
อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวาราวดี กลายเป็ นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความเจริ ญรุ่ งเรื องในหลายๆ
ด้า นโดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิถี ชี วิต ชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรมระดับ
นานาชาติ สํ าหรั บ คนทั่วไปแล้วชลบุ รีอ าจเป็ นที่ รู้จกั ในฐานะเมื อ งตากอากาศชายทะเลที่ ใ กล้
กรุ งเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสนและพัทยาซึ่ งได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศต่างก็เดิ นทางเข้ามาสัมผัสความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวันออกอันมีมนต์
เสน่ห์แห่ งนี้ การที่ชลบุรีต้ งั อยู่ติดทะเลมีชายฝั่งทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร จังหวัดชลบุรีระยะห่ าง
จังหวัดกรุ งเทพ 81 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตรหรื อ 2,968,107 ไร่ มีภูเขาทอด
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อยูเ่ กือบกลางของจังหวัดเป็ นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ สภาพ
พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นที่ ราบสลับ เนิ นเขา และที่ ราบชายฝั่ งทะเลตอนเหนื อเป็ นที่ ราบเหมาะแก่การ
กสิ กรรม ทิศตะวันออกและทิศใต้เดิมเป็ นป่ าเขาพื้นที่ลุ่มดอนแต่ปัจจุบนั เปลี่ยนสภาพจากป่ าไม้เป็ น
ที่โล่งเตียนใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
3 สถานทีท่ ่ องเทีย่ วจังหวัดชลบุรี
1. Art in Paradise ถื อ ว่ า เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะรู ป แบบใหม่ ที่ น อกจากเราจะได้ช มภาพวาด
จิตรกรรมสวยๆ แล้ว ยังได้สนุ กสนานไปกับการออกแบบท่าทางให้เข้ากับ ภาพสามมิติด้วย
พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติ ตั้งอยู่ที่พทั ยาเหนือ บนถนนพัทยาสาย 2 บนพื้นที่กว่า 5,800
ตารางเมตร Art in Paradise มี ช าวเกาหลี ใต้ผูย้ า้ ยครอบครัวมาลงหลัก ปั ก ฐานที่ เมื องไทยคื อ
Mr.Shin Jae Yeoul (ชิ น แจ ยอล) และหุ ้นส่ วนศิลปิ นจํานวน 6 คน ไปชักชวนเพื่อนศิลปิ นที่
เกาหลี ใต้อีก 6 คน มาร่ วมด้วยช่ วยกันวาดภาพขึ้นบนผนังแต่จะเลือกวาดภาพอะไรนั้น ศิลปิ น
ทุกคนได้ทาํ การสื บเสาะหาข้อมูลมาก่อนว่า คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย จะมี ค วามสุ ข เมื่ อ ได้ถ่ า ยภาพกับ ภาพวาดของศิ ล ปิ นชื่ อ ดัง คนไหน หรื อ มี
ภาพวาดอะไรอีกบ้างที่ควรจะวาดเสริ มขึ้นมา ภาพที่วาดขึ้นทั้งหมดจึงกระจายไปอยู่ตามห้อง
ต่างๆ 10 ห้อง ได้แก่ ห้องลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปิ นระดับโลก
ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนื อจริ ง ห้องไดโนเสาร์ ห้องนํ้าตก ห้องวิวทิวทัศน์ และห้อง
นิทรรศการศิลปะ ซึ่ งส่ วนสุ ดท้ายนี้กนั ไว้เป็ นพื้นที่ของนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน
2. เกาะล้ า น ตั้ง อยู่ใ นเขตเมื อ งพัท ยา จัง หวัด ชลบุ รี มี พ้ื น ที่ ท้ ัง หมดประมาณ 3,500 ไร่ ขนาด
ใกล้เคียงกับเกาะเสม็ดทั้งด้านขนาดและความสวยงามของชายหาด แต่สิ่งที่เกาะล้านได้เปรี ยบก็
คือ การเดิ นทางที่ ใช้เวลาน้อยกว่าทําให้สามารถไปเช้า-เย็นกลับได้สบายๆ และการที่อยู่ใกล้
พัทยาทําให้มีตวั เลื อกที่ พกั มากมายตามงบของแต่ละคน โดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องพักบนเกาะก็ได้
เกาะล้า นอยู่ห่ างจากท่ าเรื อ แหลมบาลี ฮ ายประมาณ 7 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางโดยเรื อโดยสาร
ประมาณ 45 นาที และสปี ดโบ๊ท 15 นาที
3. ตลาดนํ้าสี่ ภาค ตลาดนํ้า 4 ภาคเป็ นตลาดนํ้าที่เกิดจากแนวคิดที่ตอ้ งการรวบรวมอาหาร สิ นค้า
และวัฒ นธรรมต่ า งๆ ของคนไทยทั้ง 4 ภาคทัว่ ประเทศมารวมไว้ใ นเมื อ งพัท ยา ซึ่ งที่ นี่ ก็ มี
กิจกรรมให้เลื อกทํามากมายอย่างเช่น นัง่ เรื อพายชมตลาด โหนสลิงเหิ นเวหา นัง่ รถราง ชมนก
แสนสวย โชว์ลิง ประคบสมุนไพร สะพานแห่งรัก ตลาดคลองแพ สาธิตการทอผ้าไหมหมู่บา้ น
วิถีไทยและชมการแสดงประจําวันบนพื้นที่ 72 ไร่
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การเดินทางมายังจังหวัดชลบุรี
1. โดยรถยนต์จากกรุ งเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดชลบุรีได้หลายเส้นทาง คือ
– เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางสายบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 เข้าสู่ จงั หวัดชลบุรี
– เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางสายกรุ งเทพฯ-มีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านจังหวัด
ฉะเชิงเทรา-บางปะกงเข้าสู่ จงั หวัดชลบุรี
– เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางสายเก่าถนนสุ ขมุ วิททางหลวงหมายเลข 3 ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ
ไปจนถึ ง แยกอําเภอบางปะกงและให้แยกเข้าสู่ เส้ น ทางหมายเลข 34 ไปจนถึ ง
ชลบุรี
– เส้นทางที่ 4 ใช้เส้นทางหลวงพิเศษ (MOTOR WAY) สายกรุ งเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา
2. โดยรถประจําทาง
– สถานี ขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) มีบริ การรถประจําทางปรับอากาศไปชลบุรีทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 5.30 - 21.00 น.รถออกทุก 40 นาที รถประจําทางปรับอากาศชั้น 2 มีบริ การระหว่างเวลา
5.00 - 21.00 น. ออกทุ ก 30 นาที รถประจําทางธรรมดามีบริ การ ตั้งแต่เวลา 5.00 - 21.00 น.
ออกทุก 30 นาที
– สถานีขนส่ งหมอชิต 2 มีรถประจําทางปรับอากาศบริ การตั้งแต่เวลา 6.30 - 18.30 น.
3. โดยรถไฟ จากสถานี ร ถไฟหั ว ลํา โพง มี บ ริ ก ารรถไฟไปจัง หวัด ชลบุ รีทุ ก วัน ๆ ละ 1 เที่ ย ว
ไปสิ้ นสุ ดที่สถานีรถไฟพลูตาหลวง
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3.2 แนวคิดพืน้ ฐานของ QR Code สํ าหรับ Video และวิธีการทํางาน
จากบทความของ K&O Systems and Consulting Co.,Ltd เรื่ อง “แนวคิดพื้นฐานของ QR Code
สําหรับ video และวิธีการทํางาน (2563)”
QR Code สําหรั บ วิดีโอคื อ QR Code ประเภทหนึ่ งที่ มี URL ของวิดีโอหรื อวิดีโอสั้ นๆ QR
Code ประเภทนี้ ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในด้านการตลาด ธุ รกิ จ การศึกษา การดูแลสุ ขภาพและการ
เดินทาง QR Code สําหรับวิดีโอมี 2 ประเภทได้แก่
1. QR Code ของวิดีโอ URL คื อ QR Code ของวิดีโอประเภทหนึ่ งที่ ใช้ URL ของวิดีโอใน
การฝั ง ลงใน QR Code URLของวิ ดี โ อที่ ไ ด้ รั บ มาจาก YouTube และ Google Drive
ประเภทของ QR Code ที่ ส ามารถสร้างด้วยรหัสวิดีโอ URL คื อ QR Code แบบคงที่และ
แบบไดนามิ ก หากใช้ QR Code ของวิ ดี โ อ URL สํ า หรั บ การถ่ า ยทอดวิ ดี โ อในด้า น
การศึกษาและไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ QR Code แบบไดนามิก QR Code แบบนี้ คงเหมาะ
อย่างไรก็ตาม QR Code จะสามารถเข้ารหัสได้เพียงครั้งเดียวซึ่ งไม่อนุ ญาตให้แก้ไขหรื อ
เพิ่มข้อมูล
2. QR Code ของวิดีโอ MP4 QR Code ของไฟล์วดิ ีโอเป็ น QR Code แบบไดนามิกที่ช่วยให้
สามารถอัพโหลดวิดีโอจากที่เก็บข้อมูลในเครื่ อง ประเภทของ QR Code ที่สามารถใช้ใน
การสร้าง QR Code ของไฟล์วดิ ีโอ คือ QR Code แบบไดนามิก
QR Code แบบไดนามิก คือ QR Code ที่แก้ไขได้ ซึ่ งช่ วยให้สามารถเพิ่มหรื อลบข้อมูลได้
QR Code ประเภทนี้ ช่วยในการติดตามข้อมูล หากเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลและนักการตลาดสามารถใช้ QR
Code แบบไดนามิกในการสร้าง QR Code ของวิดีโอ ด้วยวิธีน้ ี จะสามารถเปรี ยบเทียบวิธีต่างๆ ใน
การเพิ่มจํานวนการดูวดิ ีโอได้
รหัส QR ของวิดีโอทํางานโดยการสแกนรหัส QR โดยใช้แอพสแกน QR Code หรื อกล้อง
ในตัวในสมาร์ ทโฟนรุ่ นล่ าสุ ด เมื่ อสแกน QR จะถูกนําไปยังโปรแกรมเล่นวิดีโอบนหน้าเว็บของ
วิดีโอ ด้วยวิธีน้ ี จะไม่ตอ้ งลําบากในการเปิ ดหน้าเว็บหรื อแอพของวิดีโอ พิมพ์ชื่อวิดีโอและค้นหา
วิดีโอ
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3.3 แนวคิดการสร้ างวิดีโอ
การสร้างผลงานวิดีโอสักเรื่ อง จะต้องผ่านกระบวนการคิด วางแผนมาอย่างรอบครอบไม่ใช่
ไปถ่ า ยวิดี โอแล้วก็ นํามาตัด ต่ อเลย เพราะปั ญ หาที่ ม ัก เกิ ด ขึ้ น เสมอก็ คื อ การที่ ไ ม่ ไ ด้ภ าพตามที่
ต้องการ เนื้ อหาที่ ถ่ายมาไม่ ส อดคล้องกับ สิ่ งที่ ต้องการนําเสนอ ในที่ น้ ี ข อแนะนําแนวคิ ดในการ
ทํางานวิดีโออย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามความต้องการ โดยมีลาํ ดับแนวคิดของงานสร้างวิดีโอ
เบื้องต้น ดังนี้
1. เขียน Storyboard สิ่ งแรกที่ควรเรี ยนรู้ก่อนสร้างงานวิดีโอ ก็คือ การเขียน Storyboard คือ การ
จินตนาการฉากต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายทําจริ ง เพียงเขียนวัตถุประสงค์ของงานให้ชดั เจนว่าต้องการ
สื่ ออะไรหรื องานประเภทไหน เขียนออกมาเป็ นฉาก เรี ยงลําดับ 1, 2 และ 3
2. เตรี ยมองค์ ประกอบต่ างๆ ที่ ต้องใช้ในการทํางานวิดีโอ จะต้องเตรี ยมองค์ประกอบต่างๆให้
ครบถ้ว น ไม่ ว่าจะเป็ นไฟล์ วิ ดี โ อ ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ไฟล์เสี ย ง หรื อ ไฟล์ด นตรี ต ัด ต่ อ งานวิดี โ อ
การตัดต่อ คือ การนําองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะออกมา
ดีน่าสนใจเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสําคัญ
3. ใส่ เอฟเฟ็ กต์ / ตั ดต่ อใส่ เสี ยงในขั้นตอนการตัดต่อ จะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิ คพิเศษ
ต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการเล่ นสี การใส่ ขอ้ ความ หรื อเสี ยงดนตรี ซึ่ งจะช่ วยให้งานมี สี สั น และ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
4. แปลงวิดีโอ เพื่อนําไปใช้งานจริ ง ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการทํางาน
วิดีโอที่เราได้ทาํ เรี ยบร้อยแล้วนั้นไปใช้งาน โปรแกรม Ulead Video Studio สามารถทําได้หลาย
รู ปแบบ เช่น ทําเป็ น VCD DVD หรื อเป็ นไฟล์ WMV สําหรับนําเสนอทางอินเทอร์ เน็ต
ประโยชน์ ของงานวีดีโอ
1. แนะนําองค์กรและหน่วยงาน การสร้างงานวีดีโอเพื่อแนะนําสถานที่ต่างๆ หรื อในการ
นําเสนอข้อมูลภายในหน่วยงานและองค์กร
2. บัน ทึ ก ภาพความทรงจําและเหตุ ก ารณ์ สําคัญ ต่างๆ เช่ น การเดิ น ทางไปท่ องเที่ ยวใน
สถานที่ต่างๆ งานวันเกิด งานแต่งงาน ซึ่ งเราจะเก็บไว้ในรู ปภาพนิ่ง
3. การทําสื่ อการเรี ยนการสอน คุณครู สามารถสร้างสื่ อการสอนในรู ปแบบวิดีโอ
4. การนําเสนอรายงาน วิท ยานิ พ นธ์ และงานวิจยั ต่างๆ ซึ่ งปรับ เปลี่ ยนการนําเสนอรู ป
แบบเดิ ม ที่ เป็ นเอกสารภาพประกอบ แผ่น ชาร์ ต แผ่น ใส ให้ ท ัน สมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
5. วิดีโอสําหรับบุ คคลพิเศษ บุคคลสําคัญในโอกาสพิเศษ อาจหมายถึ ง วิทยากรที่เชิ ญมา
บรรยาย ผูท้ ี่เกษียณอายุจากการทํางาน บ่าวสาว โอกาสของบุคคลที่ได้รับรางวัลต่างๆ
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3.4 แนวคิดเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์ เพือ่ การตลาด
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด หรื อ MPR เป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุ นการตลาด
(PR Support Marketing) ซึ่ งเป็ นพัฒนาการส่ วนหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์ และเป็ นที่นิยมกันมาก
ในปั จจุบนั เพราะเป็ นยุคการสื่ อสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
นัก ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละนั ก การตลาดต้อ งศึ ก ษาพัฒ นาและปรั บ กลยุท ธ์ ท้ ัง การตลาดและการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ท ัน กับ การเปลี่ ย นแปลงรวมทั้ง ให้ส อดคล้อ งกัน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในการ
ดําเนินงานนั้นนักประชาสัมพันธ์ตอ้ งทํางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ ายการตลาด
วิรัช ลภิรัตนกุล (2544)ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด ไว้วา่ หมายถึง
“กระบวนการในการวางแผน (Process of planning) การปฏิ บตั ิการให้สําเร็ จ ตลอดจนประเมินผล
โครงการซึ่ งช่วยส่ งเสริ มการซื้ อ (Encourage purchase) และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคผ่านข้อมูล
ข่าวสารที่ น่าเชื่ อถื อ (Credible communication of information) และประทับ ใจ โดยระบุ ถึ งบริ ษ ัท
และผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั รวมทั้งความจําเป็ น ความต้องการ ความเกี่ ยวพัน และผลประโยชน์ของ
ผูบ้ ริ โภค”
วัตถุ ป ระสงค์ข อง MPR : วิรัช ลภิ รัตนกุล (2544) กล่ าวถึ งการประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ การตลาดว่า
สามารถนําไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายตื่นตัวและรับรู ้ (Raise awareness)
เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู ้ (Inform and Educate)
เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจอันดี (Gain understanding)
เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ (Build trust)
เพื่อสร้างความเป็ นมิตรไมตรี (Make friend)
เพื่อให้เหตุผลประชาชนสําหรับการซื้ อ (Give people reasons to buy)
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับของผูบ้ ริ โภค (Create a climate of consumer
acceptance)
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• รู ปแบบการตลาดมีหลักๆ 2 ประเภท คือ
1. การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง การตลาดแบบรุ ก (Proactive MPR) เป็ นการมุ่ ง สร้ า งโอกาสทาง
การตลาดมากกว่าคอยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว ในภาวะการแข่งขันทางการตลาด
อย่า งรุ น แรง การประชาสั ม พัน ธ์ เชิ ง การตลาดแบบรุ ก มี ค วามจํา เป็ นอย่า งมาก เพราะมุ่ ง
วัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็ นสําคัญ
2. การประชาสั ม พันธ์ เชิ งการตลาดแบบรั บ (Reactive MPR) เป็ นการมุ่งแก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นกับ
สิ นค้าหรื อบริ ษ ทั อันเป็ นการทําลายชื่ อเสี ยง ภาพลัก ษณ์ ข องสิ นค้าหรื อบริ ษ ทั เช่ น การให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขและควบคุมการเกิดข่าวลือ (Rumor Control) การจัดการกับ
ภาวะวิกฤต (Crisis Management)
• หลักการตลาดเพือ่ การท่ องเที่ยว
ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546) ได้กล่าวถึ งการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างจาก
การตลาดสิ นค้าอุ ตสาหกรรม ทั้งนี้ เพราะเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตน ผูบ้ ริ โภคไม่ได้สัมผัสสิ นค้า
ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่แบ่งแยกไม่ได้ การผลิตและการบริ โภคเกิดขึ้ นในเวลาเดียวกัน
และเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ สู ญ เสี ย ได้ ดัง นั้น การตลาดของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา ปั จจัยที่ ต้องนํามาพิ จารณาในการพัฒ นาการตลาดอย่างหนึ่ ง คื อ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี การสื่ อสารต่างๆ ซึ่ งสามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว และเข้าถึงประชากรอย่างแพร่ หลาย จะ
มีส่วนสนับสนุ นให้ประชากรเกิ ดความสนใจในการเดิ นทางท่องเที่ ยวมากขึ้น ทําให้ประชากรมี
ความสามารถในการเดินทางได้มากยิง่ ขึ้น
ความหมายการตลาดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ประการคือ
1. การกําหนดความต้องการของสิ นค้า และบริ การ
2. กําหนดขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ
3. กําหนดราคาตามอัตราการแข่งขันของตลาดและกําไรที่ตอ้ งการจะได้
4. คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อการสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปสู่
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมาย
5. การขายการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ กมล รัตนวิระกุล (2550) ได้กล่าวถึงการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปั จจุบนั
ว่า มีการใช้การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร IMC (Integrated Marketing Communication) เป็ น
เครื่ องมือที่นิยมใช้กนั มาก เพื่อหวังผลให้สินค้าและข่าวสารการเสนอขายได้รับความสนใจ สร้าง
แรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายสามารถตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ วและมากที่สุด
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การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง การเลือกเครื่ องมือสื่ อสารที่เหมาะสมกับสิ นค้า หรื อ
บริ ก ารมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ผ สมผสานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
ประกอบด้วย การส่ งเสริ ม การขายโดยบุ ค คล การประชาสัม พัน ธ์ การตลาดตรง การตลาดเชิ ง
กิจกรรม การโฆษณา การจัดแสดงสิ นค้า การอบรม การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การบอกเล่าปากต่อ
ปาก การตลาดท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวหลักของภาครัฐ
จําเป็ นต้องศึ ก ษาลัก ษณะของกลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมาย อาทิ กลุ่ ม นัก ท่ องเที่ ย วที่ มี อายุน้อยลง เป็ นผู้
เดิ น ทางหนุ่ ม สาวมากขึ้ น นัก ธุ ร กิ จ สตรี เป็ นกลุ่ ม นัก เดิ น ทางรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามต้อ งการเฉพาะ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ รัก สุ ข ภาพ เป็ นต้น ช่ อ งการการจัด จําหน่ ายสมัย ใหม่ จ าํ เป็ นต้อ งใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่า นจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) ระบบการตลาด
อินเตอร์ เน็ ต (Internet marketing) จะเป็ นความจําเป็ นที่หลี กเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติ กรรมของนักเดิ นทางที่ เปลี่ ยนไป เครื่ องมือสื่ อสารและเอกสารโฆษณาและแผ่นพับ จะเป็ น
ระบบ Digital brochure สภาพเหมือนจริ ง (Virtual) ส่ งตรงถึงลูกค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งลูกค้า
สามารถเปิ ดดู ข ้อมู ล และรายละเอี ย ดผ่านคอมพิ วเตอร์ ที่ ไ หนก็ ไ ด้ เวลาใดก็ ไ ด้ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ
อย่างไรก็ตาม การเลื อกใช้สื่อประเภทต่างๆ นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการท่องเที่ยวในสภาพที่เป็ น
จริ งของกลุ่มลูกค้า
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3.5

แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
จากบทความ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ : Social Network ของครู กฤติน (2560) ปั จจุบนั
การสื่ อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ ว อันเป็ นผลมาจากความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์มากขึ้น สื่ อชนิดหนึ่ ง
ผูใ้ ช้ส ามารถมี ส่ วนร่ วมสร้ าง และแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ต่างๆ ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตได้ คื อ
Social media คํานี้ คณะกรรมการจัดทําพจนานุ กรมศัพท์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ราชบัณ ฑิ ตยสถานบัญญัติศ พั ท์ว่า สื่ อสังคมหรื อที่ ค นทั่วไปเรี ยกว่า สื่ อออนไลน์ หรื อสื่ อสังคม
ออนไลน์ ในทางเทคนิ ค สื่ อสั งคมจะหมายถึ ง โปรแกรมกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ท าํ งานโดยใช้พ้ื น ฐานและ
เทคโนโลยีข องเว็บ ตั้ง แต่ เวอร์ ชั่น 2.0 เช่ น MySpace Facebook Twitter และบล็อ กต่ างๆ ในทาง
ธุ รกิ จเรี ยกสื่ อสั งคมว่า สื่ อที่ ผูบ้ ริ โภคสร้ างขึ้ น (Consumer-generated media หรื อ CGM) สําหรั บ
กลุ่มบุคคลผูต้ ิดต่อสื่ อสารกันโดยผ่านสื่ อสังคม ซึ่ งนอกจากจะส่ งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว
ยังอาจทํากิจกรรมที่สนใจร่ วมกันด้วย กลุ่มบุคคลที่ติดต่อสื่ อสารกันโดยผ่านสื่ อสังคมดังกล่าว คือ
Social network ซึ่ งคณะกรรมการจัดทําพจนานุ กรมศัพท์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญญัติศพั ท์ Social network ว่า เครื อข่ายสังคม ในเครื อข่ายสังคม กลุ่ม “เพื่อน” หรื อ “ผูต้ ิดต่อกัน”
จะต้องแนะนําตนเองอย่างสั้นๆ โดยทัว่ ไปซอฟต์แวร์ ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมจะเปิ ดโอกาสให้
กลุ่ มเพื่อนๆ วิพากษ์วิจารณ์ กนั เองได้ ส่ งข้อความส่ วนตัวและเข้าไปอ่านข้อความของในกลุ่มได้
ซอฟต์แวร์ บางประเภทสามารถเพิ่มเสี ยงและภาพเคลื่อนไหวลงในประวัติของตนได้ดว้ ย นอกจากนี้
ยังสามารถสร้างโปรแกรมย่อยๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกัน เช่น เล่นเกม ถามปั ญหา หรื อปรับแต่งรู ปภาพ
ทําให้บางคนมีผสู ้ มัครเข้ามาเป็ นเพื่อนด้วยมากมาย ในบริ การเครื อข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย
การแชท ส่ งข้อความ ส่ งอีเมล วิดีโอ เพลงอัพโหลดรู ป การทํางานคือ คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลพวกนี้
ไว้ในรู ปฐานข้อมูล SQLส่ วน Video หรื อรู ปภาพ อาจเก็บเป็ นไฟล์ก็ได้ บริ การเครื อข่ายสังคมที่เป็ น
ที่นิยมได้แก่ MySpace Facebook Orkut โดยเว็บเหล่านี้ มีผใู ้ ช้มากมาย เช่น Facebook เป็ นเว็บไซต์ที่
คนไทยใช้มากที่สุด ในขณะที่ Orkut เป็ นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย ปั จจุบนั บริ การเครื อข่าย
สังคมมีผลประโยชน์คือ หาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใช้บตั รเติมเงิน
• ประเภทของสื่ อสั งคมออนไลน์
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี ห ลายรู ป แบบทั้ง ประเภทเครื่ อ งมื อ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านที่
หลากหลายซึ่ งอาจแบ่งได้ดงั นี้
1. เครื อ ข่ ายสั งคม (Social networking site) เป็ นเว็บ ไซต์ที่ บุ ค คลหรื อ หน่ วยงานสามารถสร้ า ง
ข้อมู ล และเปลี่ ยนข้อมูล (สถานะของตน) เผยแพร่ รูป ภาพ ภาพเคลื่ อนไหวโดยที่ บุ คคลอื่ น
สามารถเข้ามาแสดงความชอบหรื อส่ งต่อหรื อเผยแพร่ หรื อแสดงความเห็น โต้ตอบการสนทนา
หรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติมได้ เช่น Facebook, Badoo, Google+, Linkdin, Orkut สื่ อสังคม
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ออนไลน์ (Social Media) เป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายสังคมออนไลน์(Social Network) โดยมี
ผูใ้ ห้ความหมายของสื่ อสังคมออนไลน์ไว้ ดังนี้
– รู ปแบบของสื่ อที่ช่วยให้คนสามารถสื่ อสารและแบ่งปั นข้อมูลด้วยการใช้อินเทอร์ เน็ต
หรื อโทรศัพท์มือถือ
– สื่ อสังคม (Social media) หมายถึง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไป
มีส่วนร่ วมสร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ สื่ อเหล่านี้เป็ น
ของบริ ษทั ต่างๆ ที่ให้บริ การผ่านเว็บไซต์ เช่น Facebook Hi5 Twitter Wikipedia
– โดยสรุ ป Social media หมายถึง รู ปแบบของสื่ อชนิดหนึ่ งที่ช่วยให้คนสามารถสื่ อสาร
และแบ่งปั นด้วยการใช้อินเทอร์ เน็ ต ทั้งยังเป็ นสื่ อกลางที่ ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่ วนร่ วม
สร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ เช่น Slideshare
2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความสั้น ในเรื่ องที่ สนใจ
เฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่ องหมาย # (hashtag) เพื่อเชื่ อมต่อกับกลุ่มคนที่มีความสนใจ
ในเรื่ องเดียวกันได้ เช่น Twitter Blauk Weibo Tout Tumblr
3. เว็บไซต์ที่ให้บริ การแบ่งปั นสื่ อออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็ นเว็บไซต์ที่ให้
ผูใ้ ช้สามารถฝาก หรื อนําสื่ อข้อมูล รู ปภาพ วีดีโอ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อแบ่งปั นแก่ผอู้ ื่น เช่น Flicker
Vimero YouTube Instagram Pinterest
4. บล็ อ ก ส่ ว นบุ ค คลและองค์ก ร (Personal and corporate blogs) เป็ นเว็บ ไซต์ที่ ผู้เขี ย นบัน ทึ ก
เรื่ องราวต่างๆ เสมือนเป็ นบันทึกไดอารี ออนไลน์สามารถเขียนในลักษณะไม่เป็ นทางการและ
แก้ไ ขได้บ่ อ ย ซึ่ งบล็ อ กสามารถใช้ไ ด้ท้ ัง ส่ ว นบุ ค คล และกลุ่ ม หรื อ องค์ก ร เช่ น Blogger
WordPress Blog gang Extern
5. บล็อกที่ มีสื่อสิ่ งพิมพ์เป็ นเจ้าของเว็บไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ใน
การนําเสนอข่าวสารของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งมีความเป็ นทางการน้อยกว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์แต่มีรูปแบบ
และความเป็ นทางการมากกว่าบล็อ ก เช่ น the guardian.com เจ้าของ คื อ หนัง สื อพิ ม พ์ The
Guardian
6. วิกิ แ ละพื้ น ที่ ส าธารณะของกลุ่ ม (Wikis and online collaborative space) เป็ นเว็บ ไซต์ที่ เป็ น
พื้นที่สาธารณะออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูล และเอกสาร เช่น Wikipedia Wikia
7. กลุ่มหรื อพื้นที่แสดงความคิดเห็น (Forums discussion board and group)
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3.6 แนวคิดพฤติกรรมนักท่ องเที่ยวช่ วงหลังโควิด-19
จากบทวิเคราะห์ ข อง KrungThai Compass เรื่ อง เจาะพฤติ ก รรมท่ องเที่ ยวใน New Normal:
เมื่อโควิดทําชี วิตเปลี่ยน (2020) ได้สรุ ป พฤติกรรมของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤติ
โควิด-19 เป็ น 3 พฤติกรรม New Normal ของการท่องเที่ยว ได้แก่
1. เที่ยวในประเทศเป็ นตัวเลือกแรก
2. เที่ยวใกล้
3. เที่ยวที่ Unseen

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงรู ปแบบการท่องเที่ยวในยุคโควิด-19
ที่มา : บทวิเคราะห์จาก KrungThai Compass
• เทีย่ วในประเทศเป็ นตัวเลือกแรก
เที่ ย วนอกประเทศลําบาก เที่ ยวในประเทศจึ งเป็ นตัวเลื อกแรก ในช่ วงที่ วคั ซี นยังไม่ ถู ก
ค้น พบหรื อ กระจายแพร่ ห ลาย ในหลายประเทศมี ม าตรการจํากัด การเดิ น ทางเข้า ประเทศจาก
ต่างประเทศ เพื่ อควบคุ ม การระบาดของโรค ทําให้การเดิ นทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าไปจะเที่ ยว
พักผ่อนหรื อติดต่อธุ รกิจทําได้ยาก แม้จะเที่ยวนอกประเทศได้แต่คนก็ยงั อยากเที่ยวในประเทศกัน
อยู่ แม้จะไม่มีผลสํารวจในไทยโดยตรง แต่ผลการสํารวจจากต่างประเทศก็พอทําให้เราคาดการณ์
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พฤติ ก รรมของคนไทยได้ โดยจากผลสํ ารวจของ McKinsey ต่ อ กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วจี น ในเดื อ น
พฤษภาคม 2020 โดยมีการถามว่าในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในครั้งถัดไป คิดว่าจะท่องเที่ยวในที่
ที่ ไ กลเพี ย งใด ซึ่ งการท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศถู ก รวมอยู่ ใ นคํา ถามนี้ ด้ว ย ผลปรากฎว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถาม 55% คิดว่าจะเที่ยวในประเทศก่อน ซึ่ งความต้องการเที่ยวในประเทศดังกล่าวอาจมา
จากทั้งเหตุผลเรื่ องเศรษฐกิ จ และเหตุผลเรื่ องความเสี่ ยงจากการติดเชื้ อไวรัสโควิด-19 จากการไป
เที่ยวต่างประเทศ
• เทีย่ วใกล้
ในช่ วงโควิด-19 ระบาด นักท่องเที่ยวในหลายประเทศนิ ยมขับรถไปเที่ยว จึงมักเป็ นทริ ป
ใกล้ๆ สั้นๆ จากการสํารวจของบริ ษทั ที่ปรึ กษาชั้นนําหลายแห่ ง จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 10 ประเทศ
นักท่องเที่ยวเลือกที่จะขับรถไปท่องเที่ยวเอง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม อย่างในกรณี ของจีนระยะทางที่คนอยากไปเที่ยวมากที่สุดอยูใ่ นระยะการขับรถที่มากกว่า
3 ชัว่ โมง (McKinsey) เช่นเดี ยวกับในกรณี ของสหรัฐฯ ที่ผตู้ อบแบบสอบถามกว่า 60% ของผูท้ ี่จะ
ขับ รถไปเที่ ย ว เลื อ กที่ จะขับ รถในรั ศ มี ไ ม่ เกิ น 300 ไมค์ หรื อ 483 กิ โลเมตร ซึ่ งผลสํ า รวจของ
Lufthasaในกลุ่มนักท่องเที่ ยวจีน เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่น พบว่า นักท่องเที่ยว 70% มีแนวโน้มจะไปเที่ยว
ทริ ปสั้นๆ ไม่กี่วนั ในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์มากกว่า
เช่ นเดี ยวกันกับไทย ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2020 ชี้ วา่ จังหวัดที่อยูไ่ ม่ไกลเกินจากรัศมีการ
ขับรถจากกรุ งเทพฯ มีอตั ราการพัก (Occupancy Rate หรื อ OR) ที่ฟ้ื นตัวได้เร็ วกว่าจังหวัดอื่น อัตรา
การเข้าพักโดยเฉลี่ ย ณ เดื อนกรกฎาคม 2020 ทั้งประเทศอยู่ที่ 25.7% ฟื้ นตัวจาก 2.3% และ 3.8%
ในช่วงเดื อนเมษายนและพฤษภาคมที่มีการ Lockdown จังหวัดท่องเที่ยวที่ค่า OR ฟื้ นตัวได้ดีกว่า
จังหวัดอื่ น ส่ วนหนึ่ ง คื อ เป็ นจัง หวัด ที่ อยู่ไ ม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ ซึ่ งมี ผูบ้ ริ โภคจํานวนมาก และ
สามารถขับรถไปเที่ยวได้ เช่น ประจวบคีรีขนั ธ์ กาญจนบุรี นครราชสี มา ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวมัก
ต้องเดิ นทางไปเที่ยวด้วยเครื่ องบิน ค่า OR ยังฟื้ นตัวได้ไม่ดีนกั เช่ น ภูเก็ต กระบี่ เป็ นต้น เทรนด์น้ ี
ยังคงดําเนิ นต่อไป โดยข้อมูลที่รวดเร็ วกว่าอย่างข้อมูลจาก Apple Map ก็สื่อว่าจังหวัดที่อยูร่ อบข้าง
กรุ งเทพฯ กําลังเป็ นที่นิยมในการท่องเที่ยว Krungthai COMPASS ได้นาํ ข้อมูลการขอรับเส้นทาง
จาก Apple Map ในจังหวัดที่ อยู่ใกล้ๆ กรุ งเทพฯ เช่ น กาญจนบุรี นครราชสี มา ยังคงมีผคู้ นขอใช้
Apple Map ในการขับ รถไปมากกว่า จังหวัดอื่ นๆ เช่ นเดี ยวกับ จังหวัดที่ เป็ นจังหวัดท่ องเที่ ยวใน
ภูมิภาคต่างๆ ก็มีคนไปท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน เช่ น อุบลราชธานี และขอนแก่น ในขณะที่จงั หวัด
อย่างภูเก็ตและเชี ยงใหม่ คนยังไม่ขบั รถไปเที่ยวกัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าคนไทยจะกลับไปเที่ยวบาง
จังหวัดไม่ต่างจากช่วงก่อนโควิด-19 แต่ไม่ได้หมายความว่ารายได้ท่องเที่ยวนั้นๆ จะกลับมาเท่าเดิม
เพราะบางจังหวัดมี สัดส่ วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงมาก แม้ว่าคนไทยจะกลับไปเที่ยว
จังหวัดนั้นๆ เหมือนเดิ มแล้ว แต่รายได้การท่องเที่ยวคาดว่าน่ าจะยังตํ่ากว่าช่ วงก่อนโควิด -19 อยู่
เยอะ อย่างเช่น ชลบุรี ที่มีสัดส่ วนรายได้จากชาวต่างชาติถึง 80% ในปี 2019
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• เทีย่ วที่ Unseen สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในมุมมองที่แปลกใหม่
ความปลอดภัยต้องมาก่อนในการท่องเที่ยวยุคโควิด-19 จากผลสํารวจของ McKinsey ถึ ง
ปัจจัยที่จะทําให้นกั ท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง โดยพบว่า นักท่องเที่ยวในสหรัฐฯ ถึง 75% บอกว่าต้อง
มีวคั ซี นก่อนจึงจะเริ่ มเที่ยวอีกครั้ง ในขณะที่ 39% บอกว่าในพื้นที่จะต้องไม่มีผตู้ ิดเชื้ อใหม่ติดต่อกัน
ไม่ต่ าํ กว่า 1 เดื อน ซึ่ งทั้งหมดนี้ ล้วนสื่ อถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากโควิด-19 ในการ
ท่องเที่ ยว ผูป้ ระกอบการที่ พกั ต่างๆ ควรมี มาตรการความปลอดภัย ในช่ วงก่อนที่จะมีวคั ซี น แม้
หลังจากวัคซี นถู กค้นพบแต่ยงั ถู กกระจายไม่ทวั่ ถึ ง นักท่องเที่ยวน่ าจะยังมีความกังวลเรื่ องความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวอยู่ และให้ความสําคัญอย่างมากกับการเลื อกใช้บริ การธุ รกิ จท่องเที่ยวที่
ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรมีเครื่ องการันตีให้นกั ท่องเที่ยว
มั่น ใจ อย่า งเช่ น การปรั บ มาตรการความปลอดภัย ของที่ พ ัก ให้ ไ ด้รับ SHA (Amazing Thailand
Safety and Health Administration) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
จากความร่ วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เป็ นต้น ความกังวลเรื่ องความปลอดภัย ทําให้นกั ท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวที่ Unseen
มากยิง่ ขึ้น นักเขียนหนังสื อท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า
นักท่องเที่ยวอาจหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนไปเยอะ ซึ่ งอาจทําให้มีความเสี่ ยง
ในการติดไวรัสเพิ่มมากขึ้น และเลือกไปสถานที่ที่คนไม่พลุกพล่านและสามารถไปเที่ยวด้วยตัวเอง
ได้แทน ซึ่ งก็สอดคล้องกับผลการสํารวจนักท่องเที่ยวจีนของ McKinsey ที่พบว่านักท่องเที่ยวจีน
44% มีความต้องการที่จะเที่ยวแหล่งทิวทัศน์กลางแจ้งมากที่สุด ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวประเภท
ช้อปปิ้ งกลายเป็ นที่ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวน้อยที่สุด
จากปั จจัยข้างต้น ผูจ้ ดั ทําจึงเลือกโปรแกรมทัวร์ ยอดนิ ยม ของบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล
จํากัด มาจัดทํา “QR Code วิดีโอ” เพื่อโปรโมทโปรแกรมทัวร์ยอดนิยมในประเทศ 2 โปรแกรม คือ
1. เที่ยวใกล้ - โปรแกรม เกาะล้าน พัทยา ชลบุรี
2. เที่ยวที่ Unseen - โปรแกรม ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

32
3.7 งานวิจัยเกีย่ วข้ อง
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
วนัชพรไกยราช(2561)“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด เพื่อส่ งเสริ มกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้สําหรับสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร” หลักสู ตรปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสาร โดยการศึกษาสภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์ โค้ดในสวนพฤกษศาสตร์ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
1. ผลการแจกแบบสอบถามให้กบั นักศึกษาแผนกพืชศาสตร์ พบว่าต้องการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ดเพื่อช่วยให้สวนพฤกษ์ศาสตร์ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรมีความน่าสนใจ
2. ในการหาข้อมูลช่วยอํานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนมาใช้บริ การเพิ่ม เพราะบางครั้งนักศึกษาคณะ
พืชศาสตร์ไม่สามารถให้ความรู ้กบั นักเรี ยนผูม้ าใช้บริ การได้ตลอดเวลา
3. ผลการสร้างและประเมินการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดในสวนพฤกษ์ศาสตร์ วทิ ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตรประเมินให้ดา้ นการใช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
4. ป้ ายคิวอาร์ โค้ดมีความสวยงามสื่ อความหมายได้ตรงตามความต้องการ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัด
แสดงคิวอาร์ โค้ดมีการประเมินอยูใ่ นระดับเหมาะสมที่สุด
5. ผลจากการทําแบบทดสอบวัดความรู ้จากการใช้คิวอาร์ โค้ด จากผูใ้ ช้จาํ นวน 30 คนในระยะเวลา
30วัน ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบเพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้
สําหรับสวนพฤกษศาสตร์ กบั เกณฑ์ร้อยละ 80 แบบทดสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ ย
16.33 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบเกณฑ์กบั คะแนนพบว่า สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5
6. จากการศึ กษาความพึ งพอใจในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดในสวนพฤกษศาสตร์ วิท ยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรโดยภาพรวมให้อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดคื อ ด้านการ
ออกแบบ การนํ า เสนอ ด้ า นเนื้ อ หาจากการที่ ไ ด้นํา เทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ด มาใช้ใ นสวน
พฤกษศาสตร์
นภัสวันต์ ชมภูนุช (2559) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นระบบ
QR Code ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครพบว่า ปั จจัย3 อันดับแรก คือการประหยัดเวลาในการ
เดินทาง สิ นค้ามี ความหลากหลาย และสิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับชื่ อเสี ยงของแบรนด์ ตามลําดับ
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้จาํ นวนผูบ้ ริ โภคที่มีการซื้ อสิ นค้าออนไลน์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้ นในทุ กปี ผูป้ ระกอบธุ รกิจจึ งจําเป็ นต้องพัฒนาระบบแอพพลิ เคชั่น หรื อเว็บไซต์ของธุ รกิ จ
เพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โภคมี ค วามสะดวกในการใช้ง านมากยิ่ง ขึ้ น ไม่ ว่าจะอยู่ใ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารใดเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความรู้ สึกที่ ดีและมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้บริ การซื้ อ
สิ นค้า ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการใช้บริ การซํ้า นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องของ
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ข้อมูลสิ นค้าที่มีอย่างครบถ้วน เช่น รู ปของสิ นค้า ขนาด ราคา ฉลากสิ นค้า รวมถึงวิธีในการชําระค่า
สิ นค้า และการจัดส่ ง ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ธัชกร หิ รัญพฤกษ์ (2559) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดงานเทศกาลสตรอเบอร์ รี่
พบว่าการวางนโยบายและแนวคิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดสําหรับรู ปแบบกิ จกรรมพิเศษ
ของบริ ษทั เซ็ นทรัลพัฒนาจํากัด (มหาชน) เป็ นเครื่ องมือการสนับสนุ นทางการตลาดที่สําคัญมาก
ทางผูบ้ ริ หารจึงให้ความสําคัญกับการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านรู ปแบบกิ จกรรมพิเศษ ซึ่ งการวาง
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ถือเป็ นโอกาสสําคัญทั้งในด้านการสร้างรายได้ให้กบั ลูกค้าทั้งผูท้ ี่มาเช่า
พื้นที่ ทั้งในด้านของภาพลักษณ์ และได้นาํ การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดของสิ นค้าและบริ การภายในศูนย์การค้า

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
การจัดทํา โครงงาน เรื่ อ ง คิ วอาร์ โค้ด วิดีโอโปรแกรมทัวร์ ยอดนิ ย ม บริ ษ ัท พาโนราม่ า
ทราแวล จํา กัด มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จัด ทํา QR Code วิ ดี โ อโปรแกรมทัว ร์ ย อดนิ ย มของบริ ษ ัท
พาโนราม่า ทราแวล จํากัด ผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นการเพิ่มโอกาสในการขายและดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาใช้บริ การ และจากแนวคิดพฤติกรรม New Normal ของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลัง
วิกฤติโควิด-19 ซึ่ งคาดการณ์วา่ นักท่องเที่ยวจะเที่ยวภายในประเทศเป็ นตัวเลือกแรก เที่ยวใกล้ขบั รถ
ไปได้ และเที่ยวที่ Unseen สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในมุมมองที่แปลกใหม่
จึงทําให้เลื อกโปรโมทโปรแกรมท่องเที่ ยวใน 2 เส้นทางคือ พัทยา จังหวัดชบุรี เที่ยวใกล้
ขับรถไปและเลื อกจังหวัดอุ บลราชธานี เที่ ยวที่ Unseen สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจในมุ มมองที่
แปลกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเตรี ยมจัดหาข้อมูลสถานที่เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว
4.2 ขั้นตอนการเตรี ยมการจัดทําวิดีโอ
4.3 การสร้าง QR Code
4.4 การประชาสัมพันธ์บนเพจ Facebook ของบริ ษทั
4.5 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพันธ์
4.1

ขั้นตอนการเตรียมจัดหาข้ อมูลสถานทีเ่ พือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว

ภาพที่ 4.1 เตรี ยมจัดหาข้อมูลสถานที่เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านสื่ อวิดีโอและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
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2. หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสู งสุ ดขณะนั้น เพือ่ เตรี ยมรู ปแบบวีดีโอให้ตรงกับ
ความสนใจของลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆ
3. ศึกษาเส้นทาง ระยะทาง เวลาที่ใช้การเดินทาง และวิธีการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
4.2

ขั้นตอนการเตรียมการจัดทําวิดีโอ
การดําเนิ นงานโครงการเป็ นขั้นตอนตามลําดับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เข้าเว็บไซต์เลือกโปรแกรมทัวร์ ที่นิยมหาความน่าสนใจ

ภาพที่ 4.2 เข้าเว็บไซต์เลือกโปรแกรมทัวร์ ที่นิยมหาความน่าสนใจ
ที่มา :https://www.thaitravelcenter.com/th/
2. อ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ดูรีววิ สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพที่ 4.3 เข้าเว็บไซต์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มา : YouTube Chanel
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3. คัดเลือกโปรแกรมทัวร์ 2 เส้นทางนําไปใช้

ภาพที่ 4.4 โปรแกรมทัวร์ อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา
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ภาพที่ 4.5โปรแกรมทัวร์ อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา

ภาพที่ 4.6 โปรแกรมทัวร์ เกาะล้าน พัทยา 2 วัน 1 คืน
ที่มา : บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
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4. เตรี ยมวิดีโอที่นาํ มาใช้ในการตัดต่อ

ภาพที่ 4.7 วิดีโอที่นาํ มาใช้ในการตัดต่อ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา
5. จัดเรี ยงภาพและเสี ยงประกอบให้วดิ ีโอมีความน่าสนใจ โดยใช้แอพพลิเคชัน่ Video Guru

ภาพที่ 4.8 จัดเรี ยงภาพและเสี ยงประกอบโดยใช้แอพพลิเคชัน่ Video Guru
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา
6. ตัดต่อเสร็ จเรี ยบร้อย ส่ งให้ที่ปรึ กษาภายในบริ ษทั ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขชิ้นงาน
7. หลังจากทําการแก้ไขเสร็ จสิ้ น นําวิดีโอตัวอย่างไปสร้าง QR Code
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ผลลัพธ์ วดิ ีโอ

ภาพที่ 4.9 ผลลัพธ์วดิ ีโอโปรแกรมทัวร์ อุบลราชธานี
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

ภาพที่ 4.10 ผลลัพธ์วดิ ีโอโปรแกรมทัวร์ เกาะล้าน พัทยา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา
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4.3

ขั้นตอนการสร้ าง QR Code
1. เข้าเว็บไซต์สมัครในการสร้างคิวอาร์ โค้ด https://www.the-qrcode-generator.com/

ภาพที่ 4.11 ภาพของเว็บไซต์ออกแบบ QR Code
ที่มา: เว็บไซต์ QR Code Generetor.com
2. นําลิ้งค์ไฟล์งานที่ตอ้ งการตัดต่อผ่านเว็บ เพื่อทําการออกแบบ QR Code

ภาพที่ 4.12 ภาพของเว็บไซต์ออกแบบ QR Code
ที่มา: เว็บไซต์ QR Code Generetor.com
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3. ได้ QR Code ที่ออกแบบ นําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจ Facebook
บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวลจํากัด

ภาพที่ 4.13 ภาพ QR Code ที่ออกแบบนําไปใช้ประชาสัมพันธ์บนเพจ Facebook
ของ บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา
4.4

การประชาสั มพันธ์ บนเพจ Facebook ของบริษัท พาโนราม่ า ทราแวล จํากัด
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4.14 ภาพเพจ Facebook ของบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ที่มา: เพจ Facebook ของบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ภาพที่ 4.14 เป็ นภาพแสดงเพจ Facebook ของบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด โดยทางบริ ษทั มี
เพจหลักใช้เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
ของบริ ษทั
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Facebook คือ บริ การบนอินเทอร์ เน็ตประเภทหนึ่ ง ที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่ อสาร ตลอดจนทํา
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อนๆ หรื อกลุ่มเพื่อน หรื อบุคคลอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งประเด็นถาม-ตอบ
ในเรื่ องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรื อบล็อก แชทออนไลน์ รับรู้ขอ้ มูล
ข่ าวสารแบบเป็ นกลุ่ ม เพื่ อตอบสนองผูใ้ ช้อยู่อ ย่า งต่ อเนื่ อง การโพสต์ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ่านเพจ
สามารถรับรู ้ถึงผลตอบรับได้ มีเครื่ องมือรายงานผล จํานวนของคนที่เข้ามาคอมเม้นท์ ในการโพสต์
แต่ละครั้ง มี ยอดแชร์ ช่ วงอายุของแฟนเพจ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ คือข้อมูลสําหรับการวางแผนการทํา
การตลาดที่ดีของบริ ษทั ในอนาคต
– ประชาสัมพันธ์ QR Code วิดีโอ ผ่านเพจ Facebook ของบริ ษทั

ภาพที่ 4.15 ประชาสัมพันธ์ QR Code วิดีโอ ผ่านเพจ Facebook ของบริ ษทั
ที่มา: เพจบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ภาพที่ 4.15 วันที่ 27 เมษายน 64 เวลา 18.10 น. นํา QR Code วิดีโอ แนะนําการท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานี ลงในเพจของบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
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ภาพที่ 4.16 ประชาสัมพันธ์ QR Code วิดีโอ ผ่านเพจ Facebook ของบริ ษทั
ที่มา: เพจบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ภาพที่ 4.16 วันที่ 28 เมษายน 64 เวลา 14.24 น. นํา QR Code วิดีโอ แนะนําการท่องเที่ยวพัทยาลงใน
เพจของบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
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4.5

ผลการตอบรับจากการประชาสั มพันธ์
– ข้อมูลเชิงลึกการเข้าถึง QR Code วิดีโอ ในช่วงระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน
ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ภาพที่ 4.17 แสดงจํานวนการเข้าถึงโพสต์ในรู ปแบบกราฟ
ที่มา : เพจบริ ษทั พาโนราม่า ทรา แวล จํากัด
ภาพที่ 4.17 จากกราฟข้อมูลเชิงลึก เป็ นกราฟแสดงจํานวนผูท้ ่ีรับชม QR Code วิดีโอในระยะเวลา
7 วัน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยมีผโู ้ พสต์ 8 โพสต์ แสดงความ
คิดเห็น 23 ความคิดเห็น และแสดงความรู ้สึก 40 ความรู ้สึก

ภาพที่ 4.18 จํานวนการเข้าถึงโพสต์ และการติดตามเพจ
ที่มา : เพจบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ภาพที่ 4.18 กราฟแสดงจํานวนการเข้าเยีย่ มชมเพจ ในช่วงที่โพสต์ QR Code วิดีโอแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยว วันที่ 27 เมษายน มีผเู ้ ข้าชมเพจ 139 คน ชม QR Code วิดีโอจังหวัดอุบลราชธานี และกด
ถูกใจ 9 คน แสดงความคิดเห็น 12 รายการ วันที่ 28 เมษายน มีผเู ้ ข้าชมเพจ 136 คน ชม QR Code
วิดีโอ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และกดถูกใจ 6 คน แสดงความคิดเห็น 3 รายการ

45
– ผลการตอบรับ

ภาพที่ 4.19 แสดงรายละเอียดการสนทนากับลูกค้า
ที่มา : เพจบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
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ภาพที่ 4.20 แสดงรายละเอียดการสนทนากับลูกค้า
ที่มา : เพจบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ภาพที่ 4.20 รายละเอียดการสนทนากับลูกค้า หลังจากประชาสัมพันธ์ QR Code วิดีโอแนะนํา
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเพจ
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– สรุ ปผลตอบรับจากลูกค้าที่สแกน QR Code เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว
จากการตอบรับของลูกค้าที่เข้ามาเยีย่ มชมเพจ บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด และใช้การ
สแกน QR Code ในการชมสถานที่ท่องเที่ยว ลูกค้าให้ความเห็นว่า น่าสนใจ ทันสมัย ใช้งานสะดวก
ทําให้เห็นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวชัดเจน จากภาพเคลื่อนไหว ทําให้เกิดความสนใจและอยากไป
เที่ยว
– สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
จากการจัด ทํ า QR Code วิ ดี โ อ แนะนํ า สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว นํ า ลงในเพจ ของบริ ษั ท
พาโนราม่ า ทราแวล จํา กั ด จํา นวน 2 วิ ดี โ อ ซึ่ งวิ เคราะห์ จ ากพฤติ ก รรม New Normal ของ
นักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คือ โปรแกรมการท่องเที่ ยวจังหวัดอุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน ความยาว
3 นาที 3 วินาที และโปรแกรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2 วัน 1 คืน ความยาว 3 นาที
12 วินาที โดยประชาสั ม พันธ์ ลงเพจเมื่ อวันที่ 27 -28 เมษายน 2564 มี ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเพจ วันที่ 27
เมษายน 139 คน ชม QR Code วิดีโอจังหวัดอุ บลราชธานี กดถู กใจ 9 คน แสดงความคิ ดเห็ น 12
รายการ วันที่ 28 เมษายน มีผเู ้ ข้าชมเพจ 136 คน ชม QR Code วิดีโอ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ
กดถู ก ใจ 6 คน แสดงความคิ ดเห็ น 3 รายการ จากผลตอบรับ ของผูท้ ี่ เข้าชมการแนะนํา สถานที่
ท่องเที่ ยว ด้วยการสแกน QR Code ให้ความเห็ นว่า การสแกน QR Code เพื่อทราบโปรแกรมทัวร์
และสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึ งโรงแรมที่ พกั มีความน่ าสนใจ ทันสมัย ใช้งานสะดวก เหมาะกับ
สถานการณ์ช่วงนี้ ที่ทาํ ให้คลายเครี ยดได้ จากการได้เห็นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวจริ งที่สวยชัดเจน
จากภาพเคลื่ อนไหว ทําให้เกิ ดความสนใจและอยากไปเที่ยว หลังจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19
จากข้อมูลเชิ งลึ กของบริ ษทั ทําให้เห็ นว่าQR Code วิดีโอ สามารถเป็ นอีกช่ องทางที่ทาํ ให้
การนําเสนอโปรแกรมทัวร์ มีความน่าสนใจ

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
จากการเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน
2564 รวมระยะเวลาการเข้าฝึ กงานทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยประสานงานทัวร์
และงานเอกสารทัว่ ไป ที่ บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จากัด ทางผูจ้ ดั ทาได้นาเสนอโครงการ QR
Code วีดีโอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จากัด โดยมีการนาโครงการนี้ เสนอ
ผ่านเว็บเพจของบริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จากัด
ทางผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาคลิปวิ ดีโอ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยม จากแนวคิดพฤติก รรม New
Normal ของการเดิ นทางท่ องเที่ย วในประเทศหลังวิกฤติ โควิด -19 นักท่องเที่ยวจะนิ ยมเที่ ย วใน
ประเทศเป็ นตัวเลื อกแรก โดยเที่ ย วใกล้ๆ ขับรถไปได้ และเที่ ย วที่ Unseen สถานที่ ท่องเที่ ย วที่
น่าสนใจในมุมมองที่แปลกใหม่
จึงทาให้เลือกโปรโมทโปรแกรมท่องเที่ยวใน 2 เส้นทางคือ พัทยา เที่ยวใกล้ขบั รถไปและ
เลือกจังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวที่ Unseen ที่ทางผูจ้ ดั ทาเลือกจังหวัดอุบลราชธานีเพราะเป็ นจังหวัดที่
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวบางคนยังไม่ค่อยรู ้จกั จังหวัดและไปท่องเที่ยวจังหวัดนี้
แต่ในจังหวัดอุบ ลราชธานี มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางด้านธรรมชาติ สถาปั ตยกรรม วัดวา
อาราม ตลาดเก่า การที่เลือกจังหวัดนี้จะทาให้เป็ นสถานที่อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพิม่ เติมให้กบั
ลูกค้าของบริ ษทั อีกแห่งที่เลือกคือเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่เลือกจังหวัดนี้ เพราะเป็ นสถานที่ที่มี
ชื่อเสี ยงของประเทศไทย เป็ นสถานที่ที่ชาวต่างชาติให้ความนิ ยมในการมาท่องเที่ยว อีกทั้งเมือง
พัทยาก็ได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆ เพื่ อรองรับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด ผูจ้ ดั ทาจึง
เห็นว่าเมืองพัทยาเป็ นเมืองที่น่าสนใจที่จะนามาโปรโมทในโครงการ โดยคลิปท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานี มีความยาว 3 นาที 3 วินาที และเกาะล้าน พัทยา จังหวัดชลบุรี ความยาว 3 นาที 12
วินาที หลังจากที่ได้จดั ทาคลิปวิดีโอโดยผ่านโครงการเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวผ่าน QR Code แล้ว
นั้น ได้รับกระแสตอบรับจากฐานลูกค้าเดิมของบริ ษทั พาโนราม่ า ทราแวล จากัด ว่าเป็ นโครงการ
ที่น่าสนใจดี ใช้เทคโนโลยีการสแกน QR Code มาโปรโมทโปรแกรมทัวร์ ทาให้ไม่ตอ้ งมานัง่ อ่าน
ตัวเอกสารท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว สามารถเข้าไปดูวิดีโอที่นาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดู
แล้วเพลิน ทาให้อยากไปท่องเที่ยวในสถานที่น้ นั ๆ เหมือนที่วิดีโอแนะนา
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5.2 ข้อเสนอแนะจากการทาโครงงาน
1. การนาQR Code วิดีโอมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ตอ้ งพัฒนาสื่ อให้ลูกค้าสนใจในช่วง
สภาวะปกติ
2. ควรนา QR Code วิดีโอมาเป็ นการเพิ่มช่องทางในการขายโปรแกรมทัวร์
3. หากมีความพร้อมในด้านเครื่ องมือ สามารถต่อยอดด้วยการเพิ่มเสี ยงบรรยายแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในวิดีโอได้ดว้ ย
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ภาคผนวก ก
การปฏิบัติงาน

เรียนรู้ เอกสารทีใ่ ช้ สําหรับการออกทัวร์

บรรยากาศการสอนจัดงานเอกสาร

เรียนรู้ฝึกการเขียนโปรแกรมทัวร์

จัดทําแท็กกระเป๋ าเพือ่ ออกกรุ๊ ปอสม. อาสาสมัครชุ มชน

ตรวจนับจํานวนสต๊ อกของออกทัวร์

จัดเตรียมอุปกรณ์เพือ่ ออกกรุ๊ ปอสม.อาสาสมัครชุ มชน

หาข้ อมูลเพือ่ จัดทําโปรแกรมทัวร์ ยอดนิยมในรู ปแบบคิวอาร์ โค้ ดวีดีโอ

บรรยากาศการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ทบี่ ริษัทนํามาจําหน่ ายช่ วงสถานการณ์ โควิด-19

โปรโมท บริษัท พาโนราม่ า ทราแวล จํากัด ได้ รับตราสั ญลักษณ์ มาตรฐาน SHA

มีกจิ กรรมสวดมนต์ ในวันพระ

บรรยากาศการทําความสะอาดบริษัท

ภาคผนวก ข
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

เป็ นการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสัมผัสพื้นผิวสาธารณะและช่วยให้สามารถวัดระยะห่าง
ทางสังคมได้ในขณะเดียวกันก็ให้ประสบการณ์ผเู ้ ข้าเยีย่ มชมแบบโต้ตอบที่ไม่เหมือนใคร สามารถดู
ข้อมูลเสมือนจริ งก่อนเดินทางจริ งเห็นภาพที่สวยงามทําให้กระตุน้ ความต้องการการเดินทางลดการ
ใช้ก ระดาษลดการใช้หมึ ก พิม พ์ลดขยะลดการทําลายป่ าไม้สะดวกต่อผูใ้ ห้บ ริ การสามารถแก้ไข
รายละเอียดเพิ่มเติมได้
………………………….
(นายศรี สยาม เกื้อนุ่น)

ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ
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บทคัดย่ อ
การจั ด ทํ า โครงงานสหกิ จ เรื่ อง
คิ ว อาร์ โ ค้ด วิ ดี โ อโปรแกรมทัว ร์ ย อดนิ ย ม
บริ ษ ั ท พาโนราม่ า ทราแวล จํา กั ด โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จัด ทํ า QR Code วิ ดี โ อ
โ ป ร แ ก ร ม ทั ว ร์ ย อ ด นิ ย ม ข อ งบ ริ ษั ท
พาโนราม่า ทราแวล จํากัด ผ่านสื่ อออนไลน์
โดยเลื อ กเส้ น ทางโปรแกรมจากพฤติ ก รรม
New Normal ของนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19
ใน 2 เส้ น ทาง คื อจังหวัดอุ บ ลราชธานี และ
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเมื่อได้ดาํ เนิ นการจัดทําคลิปวิดีโอ
โปรโมทโปรแกรมทัวร์ จงั หวัดอุ บลราชธานี
และโปรแกรมทัวร์ เมืองพัทยาด้วยการสแกน
QR Code เสร็ จเรี ยบร้อย ได้นาํ ลงบนเพจของ
บริ ษ ทั พาโนราม่ า ทราแวล จํากัด เมื่ อวัน ที่
27 เมษายน 2564 มีผูเ้ ข้าชมเพจ 139 คน กด
ถู ก ใจ 9 คน แสดงความคิ ดเห็ น 12 รายการ
วันที่ 28 เมษายน 2564 มีผเู ้ ข้าชมเพจ 136 คน
กดถูกใจ 6 คน แสดงความคิดเห็ น 3 รายการ
ลูกค้าที่ เข้ามาเยี่ยมชมเพจ และใช้การสแกน
QR Code ในการชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ให้
ความเห็นว่า การสแกน QR Code ชมสถานที่
ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทันสมัย ใช้งานสะดวก ทํา
ให้เห็ นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวชัดเจนจาก

ภาพเคลื่อนไหว เกิดความสนใจและอยากไป
เที่ยว ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
คําสํ าคัญ คิวอาร์โค้ดวิดีโอ /ประชาสัมพันธ์
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การสื่ อสารเป็ นปั จจัย สําคัญ ในการ
ดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์มี ก ารพัฒ นา
รู ป แบบการสื่ อสาร มีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็ วในการ
สื่ อสาร ให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของ
ตลาดและผู ้ ใ ช้ ง านอยู่ ต ลอดเวลา Video
Content เป็ นสื่ อ ออนไลน์ ช่ อ งทางหนึ่ งที่ มี
อิ ท ธิ พ ลค่ อ นข้า งสู ง ต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ ก
ซื้ อสิ นค้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ ว งของ
สถานการณ์ โควิด -19 ทํา ให้ เกิ ด Traffic เข้า
สู่ ห น้ า เว็บ ไซต์ข องแบรนด์ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ผูใ้ ช้
อิ น เตอร์ เน็ ต ใช้ เวลาในการอยู่บ นหน้ า เพจ
มากขึ้น ผูจ้ ดั ทําโครงงานจึงเห็ นช่ องทางใน
การทําประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่ อ
อ อ น ไ ล น์ เพื่ อ ใ ห้ ผู ้ ส น ใจ ไ ด้ เ ห็ น ภ าพ
บรรยากาศของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในความ
เป็ นจริ งผ่านวิดีโอ
แนวคิดในการทําโครงงาน
แน วคิ ดเกี่ ยวกั บ ท ฤษ ฏี ก ารจั ด ก าร
ท่องเที่ยวโดย
สํานัก งานพัฒ นาการท่ องเที่ ย ว (2546)
การท่ องเที่ ยวหมายถึ ง การเดิ นทางเพื่อผ่อน

คลายความเครี ย ด แสวงหาประสบการณ์
แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าการเดิ นทางนั้น
เป็ นการเดิ น ทางเพี ย งชั่ ว คราว ผู้เดิ น ทาง
จะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะ
บุ ต ร (2542) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการ
ท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไป
เยื อ นสถานที่ ต่ า งถิ่ น ซึ่ งไม่ ใ ช่ เป็ นที่ พ ํา นั ก
อาศัย ประจําของบุ คคลนั้น และเป็ นการไป
เยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่ เพื่อเป็ นการประกอบ
อาชีพหารายได้
แนวคิ ด พื้ น ฐานของ QR Code สําหรั บ
วิดี โ อและวิธี ก ารทํา งาน จากบทความของ
K&O Systems and Consulting Co.,Ltd เรื่ อง
“แน วคิ ด พื้ น ฐาน ของ QR Code สํ า ห รั บ
video และวิธีการทํางาน (2563)”
QR Code สํ า หรั บ วิ ดี โ อคื อ QR Code
ประเภทหนึ่ งที่ มี URL ของวิดีโอหรื อวิดีโอ
สั้ น ๆ QR Code ป ร ะ เภ ท นี้ ใช้ กั น อ ย่ า ง
แพร่ หลายในด้านการตลาด ธุ รกิจ การศึกษา
การดู แลสุ ข ภาพและการเดิ น ทาง QR Code
สําหรับวิดีโอมี 2 ประเภทได้แก่
1. QR Code ของวิ ดี โ อ URL คื อ QR
Code ของวิดีโอประเภทหนึ่ งที่ใช้ URL ของ
วิ ดี โ อในการฝั ง ลงใน QR Code URLของ
วิดีโอที่ ไ ด้รับ มาจาก YouTube และ Google
Drive ประเภทของ QR Code ที่สามารถสร้าง
ด้วยรหัสวิดีโอ URL คือ QR Code แบบคงที่
และแบบไดนามิ ก หากใช้ QR Code ของ
วิดีโอ URL สําหรับการถ่ายทอดวิดีโอในด้าน
การศึ ก ษาและไม่ มี เงิ น เพี ย งพอที่ จ ะใช้ QR
Code แบ บ ไดน ามิ ก QR Code แบ บนี้ คง

เหมาะ อย่า งไรก็ ต าม QR Code จะสามารถ
เข้า รหั ส ได้เพี ย งครั้ งเดี ย วซึ่ งไม่ อ นุ ญ าตให้
แก้ไขหรื อเพิ่มข้อมูล
2. QR Code ของวิดีโอ MP4 QR Code
ของไฟล์วิดีโอเป็ น QR Code แบบไดนามิกที่
ช่ ว ยให้ ส ามารถอัพ โหลดวิ ดี โ อจากที่ เก็ บ
ข้อ มู ล ในเครื่ อ ง ประเภทของ QR Code ที่
สามารถใช้ในการสร้ าง QR Code ของไฟล์
วิดีโอ คือ QR Code แบบไดนามิก
การสร้างแนวคิดการสร้างวิดีโอ
ผล งาน วิ ดี โอสั ก เรื่ อง จะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการคิ ด วางแผนมาอย่างรอบคอบ
ไม่ ใ ช่ ไ ปถ่ า ยวิ ดี โ อแล้ ว ก็ นํ า มาตัด ต่ อ เลย
เพราะปั ญ หาที่ ม ัก เกิ ด ขึ้ น เสมอก็ คื อ การที่
ไม่ได้ภาพตามที่ตอ้ งการ เนื้ อหาที่ ถ่ายมาไม่
สอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการนําเสนอ ในที่น้ ี ขอ
แนะนํา แนวคิ ด ในการทํา งานวิ ดี โ ออย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ตรงตามความต้องการ โดยมี
ลํา ดับ แนวคิ ด ของงานสร้ า งวิ ดี โ อเบื้ อ งต้น
ดังนี้
1. เขี ย น Storyboard สิ่ ง แ ร ก ที่ ค ว ร
เรี ย นรู ้ ก่ อ นสร้ า งงานวิ ดี โ อ ก็ คื อ การเขี ย น
Storyboard คื อ การจิ น ตนาการฉากต่ า งๆ
ก่อนที่จะถ่ายทําจริ ง เพียงเขียนวัตถุประสงค์
ของงานให้ ชัด เจนว่าต้องการสื่ ออะไรหรื อ
งานประเภทไหน เขี ย นออกมาเป็ นฉาก
เรี ยงลําดับ 1, 2 และ 3
2. เตรี ยมองค์ป ระกอบต่างๆ ที่ ตอ้ งใช้
ใน การทํ า งานวิ ดี โ อ จะต้ อ งเตรี ยมองค์
ประกอบต่างๆให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์
วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่ ง ไฟล์เสี ยง หรื อไฟล์ดนตรี
ตัด ต่ อ งานวิดี โอ การตัด ต่ อ คื อ การนํา องค์

ประกอบต่างๆ ที่ เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงาน
วิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสําคัญ
3. ใส่ เอฟ เฟ็ กต์ / ตั ด ต่ อ ใส่ เสี ยงใน
ขั้นตอนการตัดต่ อ จะต้องตกแต่ งงานวิดีโอ
ด้วยเทคนิ คพิเศษต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นสี
การใส่ ขอ้ ความ หรื อเสี ยงดนตรี ซึ่งจะช่วยให้
งานมีสีสัน และน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
4. แปลงวิ ดี โ อ เพื่ อ นํา ไปใช้ ง านจริ ง
ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
ในการทํางานวิดีโอที่เราได้ทาํ เรี ยบร้ อยแล้ว
นั้นไปใช้งาน โปรแกรม Ulead Video Studio
สามารถทํา ได้ ห ลายรู ป แบบ เช่ น ทํา เป็ น
VCD DVD ห รื อเป็ นไฟ ล์ WMV สํ า ห รั บ
นําเสนอทางอินเทอร์เน็ต
แนวคิดเกี่ ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การตลาด
วิรัช ลภิ รัตนกุ ล (2544)ให้ความหมาย
ของการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาด ไว้ว่า
หมายถึ ง “กระบวนการในการวางแผน
(Process of planning) ก าร ป ฏิ บั ติ ก าร ให้
สําเร็ จ ตลอดจนประเมินผลโครงการซึ่ งช่ วย
ส่ ง เสริ ม การซื้ อ (Encourage purchase) และ
ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โภคผ่านข้อ มูล ข่า ว
สารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ (Credible communication
of information) และประทับ ใจ โดยระบุ ถึ ง
บริ ษทั และผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั รวมทั้งความ
จํา เป็ น ความต้อ งการ ความเกี่ ย วพัน และ
ผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค”
แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวช่วงหลัง
โควิด-19

จ า ก บ ท วิ เค ร า ะ ห์ ข อ ง KrungThai
Compass เรื่ อง เจาะพฤติ ก รรมท่ อ งเที่ ย วใน
New Normal: เมื่ อ โ ค วิ ด ทํ า ชี วิ ต เป ลี่ ย น
(2020) ได้ส รุ ป พฤติ ก รรมของการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 เป็ น
3 พฤติกรรม New Normal ของการท่องเที่ยว
ได้แก่
1. เที่ ยวในประเทศเป็ นตัวเลื อกแรก จาก
เหตุ ผลเรื่ องความเสี่ ยงจากการติ ดเชื้ อไวรั ส
โควิด-19 จากการไปเที่ยวต่าง ประเทศ
2. เที่ยวใกล้ นักท่องเที่ยวเลือกที่จะขับรถ
ไปท่ อ งเที่ ยวเอง ด้ ว ยเห ตุ ผ ลด้ า นความ
ปลอดภัยและการรักษาระยะห่างทางสังคม
3. เที่ยวที่ Unseen นักท่องเที่ ยวอาจหลี ก
เลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปเยอะ ซึ่ งอาจทํา
ให้ มีค วามเสี่ ย งในการติ ดไวรั ส จึ งเลื อกไป
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจในมุ ม มองที่
แปลกใหม่ และคนไม่พลุกพล่าน
งานวิจยั เกี่ยวข้อง
วนั ช พร ไกยราช(2561)“การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรม
การเรี ยนรู ้สาํ หรับสวนพฤกษศาสตร์
นภัสวันต์ ชมภูนุช (2559) ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นระบบ
QR Code
ธั ช กร หิ รั ญ พ ฤกษ์ (2559) กลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ การตลาดงานเทศกาล
สตรอเบอร์ รี่
จาก ปั จจั ย ข้ า งต้ น ผู ้ จ ั ด ทํ า จึ งเลื อ ก
โปรแกรมทัว ร์ ย อดนิ ย ม ของบริ ษ ัท พาโน

ราม่ า ทราแวล จํา กัด มาจัด ทํา “QR Code
วิดีโอ” เพื่อโปรโมทโปรแกรมทัวร์ ยอดนิ ยม
ในประเทศ 2 โปรแกรม คือ
1. เที่ยวใกล้ - โปรแกรม เกาะล้าน พัทยา
ชลบุ รี 2 วัน 1 คื น โดยสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบไปด้ ว ย พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ภ าพสามมิ ติ
Art In Paradise Pattaya เกาะล้ า น หาดแสม
ตลาดนํ้าสี่ ภาค
2. เที่ ยวที่ Unseen - โปรแกรม ท่องเที่ ยว
จังหวัดอุบลราชธานี 3 วัน 2 คืนโดยสถานที่
ท่องเที่ยวประกอบไปด้วยวัดมหานวรามพระ
อารามหลวง ขัวน้อย นํ้าตกแสงจันทร์ จุดชม
วิ ว แม่ น้ ํา สองสี วัด สิ ริ น ธราวรราม ภู พ ร้ า ว
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจงั หวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ โครงงาน
1. เพื่ อ จัด ทํา QR Code วิ ดี โ อโปรแกรม
ทัว ร์ ย อดนิ ย ม ของ บริ ษ ัท พาโนราม่ า
ทราแวล จํากัด ผ่านสื่ อออนไลน์
ขอบเขตโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
– ศึกษาวิธีการสร้างคิวอาร์ โค้ดสําหรับ
ประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจของบริ ษทั
2. ขอบเขตด้านสถานที่
– บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
– สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานีและเมืองพัทยา ชลบุรี
3. ขอบเขตด้านเวลา
–ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2564
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สร้างความดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสแกน

คิวอาร์ โค้ดเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ ในรู ปแบบวิดีโอที่ง่ายขึ้น
2. ทําให้มีวธิ ี การเข้าถึงโปรแกรมทัวร์
ได้หลากหลายช่องทาง
3. ทําให้การนําเสนอขายโปรแกรมทัวร์ มี
ความหลากหลายเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น นําเสนอ
ผ่ า น YouTube นํ า เส น อผ่ า น TikTok
การไลฟ์ สด
4. ทํา ให้ เพิ่ ม โอกาสในการขายทั ว ร์ ไ ด้
เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน
1. คิ ด หั ว ข้อ โครงงานและนํา เสนอหัว ข้อ
โครงงานเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาโครง
งาน เพื่อรับฟั งคําแนะนําและดําเนิ นการ
แก้ไขให้ถูกต้อง
2. ศึ กษาหาข้อมู ลเกี่ ยวข้องกับ งานด้านสื่ อ
วิ ดี โ อในการเลื อ กใช้ โ ปรแกรมVideo
Guru ตัดต่ อวีโอเพื่ อนําเสนอและแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของบริ ษทั พบว่ามี
2 โปรแกรมทัวร์ ยอดนิ ยมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คือ
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี แ ละเมื อ งพัท ยา
จังหวัดชลบุรี
3. วางแผนและดํา เนิ น การออกแบบสื่ อ
วิ ดี โ อ นํ า เสนอแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ
โปรแกรมทัว ร์ ย อดนิ ย มทั้ง 2 เส้ น ทาง
เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า น Facebook
เพจบริ ษ ัท พาโนราม่ า ทราแวล จํา กัด
เป็ นจํานวน 2 ครั้ ง โดยครั้ งที่ 1 ประชา
สัมพันธ์คิวอาร์ โค้ดวีดีโอโปรแกรมทัวร์
จัวหวัด อุ บ ลราชธานี 3 วัน 2 คื น ความ
ยาววี ดี โ อประมาณ 3 นาที แ ละครั้ งที่ 2

ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ คิ ว อ าร์ โค้ ด วี ดี โ อ
โปรแกรมทัวร์ เมื องพัทยาจังหวัดชลบุ รี
2 วัน 1 คืน ความยาวของวีดีโอประมาณ
3 นาที เช่นกัน
4. หลังจากทําการโพสดังกล่ าว ผูจ้ ดั ทําได้
เก็บรวมรวมข้อมูลการเข้าถึงและผลตอบ
รับ โดยตรวจสอบข้อมู ล การเข้าถึ งจาก
ข้อมูลเชิ งลึกของเพจ เพื่อทราบถึ งความ
สนใจของการประชาสัมพันธ์ QR Code
วิดีโอของโปรแกรมทัวร์
5. จัดทําเอกสารเพื่อนําเสนอโครงงาน โดย
จัดทําเป็ นรู ป เล่ มรายงานเรี ยงตามลําดับ
5 บท รวมถึ ง การจั ด ทํ า การนํ า เสนอ
โครงงานในรู ปแบบ Power Point
สรุ ปผลโครงงาน
จากการเข้ า ฝึ กปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
ศึ ก ษาตั้ง แต่ ว ัน ที่ 11 มกราคม 2564 จนถึ ง
วันที่ 30 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาการเข้า
ฝึ กงานทั้ งหมด 16 สั ป ดาห์ ในตํ า แหน่ ง
เจ้า หน้ า ที่ ผู้ช่ ว ยประสานงานทัว ร์ แ ละงาน
เอกสารทัว่ ไป ที่บริ ษทั พาโนราม่า ทราแวล
จํากัด ทางผูจ้ ดั ทํา ได้นําเสนอโครงการ QR
Code วิดี โ อโปรแกรมทัว ร์ ย อดนิ ย มบริ ษ ัท
พาโนราม่ า ทราแวล จํา กัด โดยมี ก ารนํ า
โครงการนี้ เสนอผ่ า นเว็ บ เพจของบริ ษั ท
พาโนราม่า ทราแวล จํากัด
ทางผู ้ จ ั ด ทํ า ได้ จ ั ด ทํ า คลิ ป วิ ดี โอ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ยม จากแนวคิ ด
พฤติ ก รรม New Normal ของการเดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศหลัง วิ ก ฤติ โ ควิ ด -19
นัก ท่ อ งเที่ ย วจะนิ ย มเที่ ย วในประเทศเป็ น

ตัว เลื อ กแรก โดยเที่ ย วใกล้ๆ ขับ รถไปได้
และเที่ ยวที่ Unseen ส ถาน ที่ ท่ อ งเที่ ยวที่
น่าสนใจในมุมมองที่แปลกใหม่
จึ ง ทํา ให้ เลื อ กโปรโมทโปรแกรม
ท่องเที่ ย วใน 2 เส้ น ทาง คื อ พัท ยาเที่ ยวใกล้
ขับ รถไป และเลื อ กอุ บ ลราชธานี เที่ ย วที่
Unseen ที่ ท างผู้ จ ั ด ทํ า เลื อ กจั ด ทํ า จั ง หวัด
อุ บ ลราชธานี เพราะเป็ นจัง หวัด ที่ มี ส ถานที่
ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจ นักท่ องเที่ ยวบางคนยัง
ไม่ค่อยรู ้จกั จังหวัดและไปท่องเที่ยวจังหวัดนี้
แต่ในจังหวัดอุบ ลราชธานี มี แหล่งท่องเที่ยว
มากมาย ทั้งทางด้านธรรมชาติ สถาปั ตยกรรม
วัดวาอาราม ตลาดเก่า การที่เลือกจังหวัดนี้จะ
ทําให้เป็ นสถานที่อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
เพิ่มเติมให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั อีกแห่งที่เลือก
คือเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่เลือกจังหวัดนี้
เพราะเป็ นสถานที่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศ
ไทย เป็ นสถานที่ ที่ชาวต่างชาติให้ความนิ ยม
ในการมาท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ง เมื อ งพัท ยาก็ ไ ด้
สร้ างแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ น่ าสนใจใหม่ ๆ เพื่ อ
รองรั บนักท่องเที่ ยวมาโดยตลอด ผูจ้ ดั ทําจึ ง
เห็ น ว่ า เมื อ งพั ท ยาเป็ นเมื อ งที่ น่ า สนใจที่
จะนํ า มาโปรโมทในโครงการ โดยคลิ ป
ท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด อุ บ ลราชธานี มี ค วาม
ยาว 3 นาที 3 วิ น าที และเกาะล้ า น พัท ยา
จัง หวัด ชลบุ รี ความยาว 3 นาที 12 วิ น าที
หลั ง จากที่ ได้ จ ั ด ทํ า คลิ ป วิ ดี โอโดยผ่ า น
โครงการเลื อกโปรแกรมท่ องเที่ ยวผ่าน QR
Code แล้วนั้น ได้รับกระแสตอบรั บจากฐาน
ลู ก ค้า เดิ ม ของบริ ษ ัท พาโนราม่ า ทราแวล
จํา กั ด ว่ า เป็ น โครงการที่ น่ าส นใจดี ใช้
เทคโนโลยีการสแกน QR Code มาโปรโมท

โปรแกรมทัว ร์ ทํา ให้ ไ ม่ ต้อ งมานั่ง อ่ า นตัว
เอกสารท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว สามารถเข้า
ไปดู วิ ดี โ อที่ นํ า เสนอสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
น่าสนใจ ดูแล้วเพลิน ทําให้อยากไปท่องเที่ยว
ในสถานที่น้ นั ๆ เหมือนที่วดิ ีโอแนะนํา
ข้ อเสนอแนะจากการทําโครงงาน
1. ก ารนํ า QR Code วิ ดี โอม าใช้ ใ น ก าร
ประชาสั ม พัน ธ์ ต้อ งพัฒ นาสื่ อ ให้ ลู ก ค้า
สนใจในช่วงสภาวะปกติ
2. ควรนํ า QR Code วิ ดี โ อมาเป็ นการเพิ่ ม
ช่องทางในการขายโปรแกรมทัวร์
3. ห ากมี ความพ ร้ อ ม ใน ด้ า น เครื่ องมื อ
สามารถต่อยอดด้วยการเพิ่มเสี ยงบรรยาย
แนะนํา สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะแห่ ง ใน
วิดีโอได้ดว้ ย
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