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บทที$ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 

บริษทับีพี ลกัซูรี-  ทราเวล จาํกดั เป็นบริษทัดา้นการจดัทาํแผนการท่องเที-ยวในต่างประเทศ ทาํ 

Visa และบริการเช่ารถในประเทศ และต่างประเทศ (ญี-ปุ่น สหรัฐอเมริกา) เพื-อตอบสนองความ

ตอ้งการในการจดัทาํเอกสารการเดินทางเพื-อติดต่อสื-อสารหรือท่องเที-ยว และการเดินทางไปยงั

ต่างประเทศ รวมไปถึงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง 

การบริการและการนาํเสนอสินคา้ (แพค็เกจทวัร์) ถือวา่เป็นสิ-งสาํคญัของการดาํเนินงานของ

บริษทัเพื-อใหบ้รรลุเป้าหมาย และตระหนกัดีวา่ นอกจากการบริการและการนาํเสนอสินคา้ คุณภาพ

ของสินคา้เองกมี็ผลเช่นกนั และพฒันาสินคา้ต่อไป เพื-อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

ไดม้ากที-สุด และบริษทัมี นโยบายขยายขอบเขตการทาํงานไปใหไ้ดม้ากกวา่นีT  เพื-อที-จะมุ่งมั-นจดัทาํ

โปรแกรมการท่องเที-ยวและบริการต่างๆ ขา้งบนของบริษทัต่อไป 

ดงันัTน เพื-อเป็นการเผยแพร่บริการและแผนการท่องเที-ยวของบริษทั บริษทัจึงไปเปิดบูธแสดง

สินคา้ภายในงาน "เที-ยวทั-วไทย ไปทั-วโลก" ครัT งที- 23 ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติY  วนัที- 9-12 

สิงหาคม 2561 โดยสมาคมไทยบริการท่องเที-ยวเป็นผูด้าํเนินการจดังาน เพื-อเป็นการกระตุน้กิจการ

ท่องเที-ยวต่างประเทศ นาํความสุขสู่ผูบ้ริโภค โดยจดัรูปแบบบูธแสดงสินคา้ และใหผู้บ้ริโภคเดินชม

ภายในงาน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื-อศึกษาขัTนตอนการจดักิจกรรมพิเศษ ในการดาํเนินการจดัโครงการในครัT งนีT  

2. เพื-อศึกษาขัTนตอนและสาํคญัของการดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

3. เพื-อศึกษาในการแกไ้ขปัญหา ในกรณีอนัเกิดจากการบริหารจดัการ 

 

 

 

 



 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

การศึกษาขัTนตอนและวธีิการจดับูธแสดงสินคา้  ในตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ที-ประสานงาน

และการจดัการ โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่ง วนัที- 1 กรกฎาคม 2561 -  15 สิงหาคม 

2561 

 

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ  

1. ไดท้ราบขัTนตอนการติดต่อประสานงานเพื-อในการดาํเนินการจดัในโครงการในครัT งนีT   

2. ไดท้ราบขัTนตอนและสาํคญัของการดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

3. ไดท้ราบขัTนตอนในการแกไ้ขปัญหาในกรณีอนัเกิดจากการบริหารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที$ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

 

รายงานผลการดาํเนินงานสหกิจเรื1อง ขั5นตอนการจดักิจกรรมแสดงสินคา้ของบริษทับีพี 

ลกัซูรี1  ทราเวล ที1งาน "เที1ยวทั1วไทย ไปทั1วโลก" โดยมุ่งศึกษาขั5นตอนการจดักิจกรรมและรายละเอียด

ปลีกยอ่ย ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที1เกี1ยวขอ้งผูศึ้กษาในเรื1องต่อไปนี5 คือ 

2.1 องคป์ระกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม 

2.2 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

2.3 ขั5นตอนในการวเิคราะห์ความตอ้งการในการจดัอีเวน้ท ์

2.4 ขั5นตอนการจดั Business Launch Event 

 

2.1 องค์ประกอบของการตลาดเชิงกจิกรรม 

ผูจ้ดังาน Event Marketing ต่างมีความคาดหวงัที1จะไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงานตาม

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑที์1วางไว ้ (niche target audience) กิจกรรมทางการตลาดที1ช่วยส่งเสริม

ใหลู้กคา้เป้าหมายไดรั้บประสบการณ์ตรง ในการทดลอง หรือทาํความเขา้ใจกบัผลิตภณัฑ ์ หรือ

บริการที1ผูจ้ดัตอ้งการนาํเสนอ (Brand Experience) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ การใชเ้ทคนิค 

และเครื1องมือสื1อสารหลากหลาย ผสมผสานกนัจนเกิดแรงผลกัใหผ้ลของงานเกิดกบักลุ่มเป้าหมาย 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การจัด Event ที$ด ีเกดิจาก 

1. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดังาน 

2. กลุ่มเป้าหมายที1จะเขา้ร่วมงานนั5น มีใครบา้ง 

3. วางรูปแบบของงาน วา่ตอ้งการใหง้านออกมาในรูปแบบใด 

4. เลือกกิจกรรมที1สามารถเรียกลูกคา้ได ้กิจกรรมนั5นตอ้งมีความน่าสนใจพอให ้ผูเ้ขา้ร่วมงานเกิด

ความตื1นเตน้ อยากเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย และตอ้งเป็นสิ1งที1เขาจะไดรั้บความประทบัใจ เกิดการ

จดจาํขอ้มูลที1ผูจ้ดัตอ้งการนาํเสนอ จนสามารถนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคข์องการ

จดังานได ้สุดทา้ยความประทบัใจนั5น จะทาํใหเ้ขาตั5งตารอคอยที1จะเขา้ร่วมงานครั5 งต่อไปดว้ย 



 

 

5. คดัเลือกแขกคนสาํคญั ที1เป็นที1สนใจของผูร่้วมงาน ที1สามารถดึงคนใหม้าร่วมงานได ้มีใครบา้ง 

6. กาํหนด วนั เวลา และสถานที1จดังาน ใหเ้หมาะสม 

7. วางกลยทุธ์ ใหเ้กิดการบอกต่อ จะทาํอยา่งไรใหค้นตื1นเตน้กบังานที1กาํลงัจะเกิดขึ5น เกิดการพดู

ถึง บอกต่อ ชกัชวนกนัไปอยา่ง ไม่มีที1สิ5นสุด 

บ่อยครั5 งที1 event เลก็ๆ สามารถสร้างการบอกต่อ ไดอ้ยา่งมากมาย ในเวลาเพียงไม่กี1วนั และทาํให้

ธุรกิจนั5นเป็นที1รู้จกัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

  

2.2 การตลาดเชิงกจิกรรม (Event Marketing) 

          การตลาดยุคปัจจุบัน มีการเปลี1ยนแปลงและปรับเปลี1ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา  การเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใด สิ1 งสําคญัที1สุด คือ การทาํให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้

ผลิตภณัฑ ์และมั1นใจในคุณสมบติัของสินคา้    การจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ1งที1

ขาดไม่ไดส้าํหรับผูป้ระกอบการ  เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการแลว้ 

ยงัเป็นการกระตุน้ยอดขายหรือสร้างกระแสใหเ้กิดขึ5น ในช่วงใดช่วงหนึ1ง ทาํใหสิ้นคา้หรือกิจกรรม

ที1จดัขึ5นไดรั้บการกล่าวถึง  การจดักิจกรรมให้เป็นที1สนใจและเป็นที1กล่าวขานกบัทั5งกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย สื1อมวลชนและสาธารณชนเพื1อแนะนาํสินคา้ เพื1อตอกย ํ5าความเหนียวแน่นกบัลูกคา้ เพื1อ

บอกกล่าวถึงการเปลี1ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 

Marketing) ที1นบัวนัจะไดรั้บความนิยมมากยิ1งขึ5น   กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็น

เครื1องมือทางการตลาดที1เป็นจุดเด่นหลกัในยคุปัจจุบนั  ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดมี้โอกาสสมัผสั

กบัสินคา้อยา่งใกลชิ้ดมากยิ1งขึ5น   

          ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรม  คือ เครื1 องมือทางการตลาดใน

รูปแบบกิจกรรม ที1แต่ละผลิตภณัฑ์จะคิดขึ5นมา เพื1อดึงดูดลูกคา้เป้าหมายให้มาเจอกบัสินคา้ และ

บริษทัสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจดังานไดท้นัที   การทาํกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ

เช่น การจดัประกวด การจดัการแข่งขนั การจดัฉลอง การทาํแรลลี1 การสัมมนา เป็นตน้ (เกรียงไกร 

กาญจนะโภคิน, 2550)  

          ในมุมของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน นักบริหารผูค้ว ํ1าหวอดในงานการตลาดเชิงกิจกรรม      

คาํวา่  Event marketing นั5นหมายถึง “สื1อสารการตลาดผา่นกิจกรรม”   ส่วนคาํจาํกดัความของ Event 

marketing คือ “เครื1 องมือที1 ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ตรงของ

กลุ่มเป้าหมายดว้ยสัมผสัทั5ง 5 ของเขาเอง”   ซึ1 งหมายความวา่  การใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ วา่ตราสินคา้



 

 

นั5นเป็นเช่นไร   โดยตราสินคา้นั5นจะถูกสื1อผา่นออกมาใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้และจดจาํผา่นสมัผสั

ทั5งหา้ คือ รูป รส กลิ1น เสียง สัมผสั  จากประสบการณ์ตรงของตนเองที1ไม่สามารถถ่ายทอดไดด้ว้ย

วิธีอื1นๆ    นอกจากนี5 ยงัใหค้วามหมายขององคป์ระกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม วา่ประกอบดว้ย  

1) Brand experience คือ  เครื1 องมือที1 ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตราสินค้า  2) Deliver any 

messages คือ การสื1อสารถ่ายทอดผา่นกิจกรรม  3) Gain more attention from niche targets คือ การ

เลือกกลุ่มเป้าหมายศึกษาลงไปในแนวลึก  และ 4) Lead, support, amplification for any IMC tools 

คือ เครื1องมือผสมผสานเพิ1มแรงผลกัสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (บิสิเนสไทย, 2550) 

          การทาํการตลาดเชิงกิจกรรมนบัวา่เป็นภารกิจที1ทา้ทายความสามารถของนกัการตลาด ในการ

ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  ดงัจะเห็นไดว้า่กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที1เกิดขึ5น สามารถ

สร้างความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภคและแวดวงโฆษณาเป็นระยะๆ ทาํใหเ้กิดกระแสของการแข่งขนัการ

จดักิจกรรมพิเศษ เพื1อฉีกแนวออกจากการจดักิจกรรมแบบเดิมๆ หรือบางครั5 งกดึ็งกลยทุธ์แบบเก่าๆ 

แต่ไดผ้ล  อาทิ วนัสําคญัต่างๆ  งานเปิดตลาด งานวดัหรืองานประจาํปี หรือการออกบูธในแหล่ง

ชุมชน    แต่ในความเป็นจริงนั5นการจดักิจกรรมทางการตลาดที1ดีนั5น ไม่เพียงอาศยัแค่งบประมาณ

หากแต่ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creation Idea) ที1จะนําไปสู่ความสําเร็จและบรรลุ

วตัถุประสงค์ที1วางเอาไว  ้   เพื1อจะให้ได้มาซึ1 งจาํนวนผูบ้ริโภคสินคา้ที1เพิ1มขึ5น   รวมทั5งการดึง

ผูบ้ริโภคให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดเพื1อสร้างความรู้จกัหรือประทบัใจในตรา

สินคา้มากยิ1งขึ5น   

          ปัจจุบนัสินคา้จาํนวนไม่นอ้ยใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของตนเอง  

โดยเฉพาะตราสินคา้ที1เป็นที1รู้จกัดี  ที1ปรกติมกัใชเ้งินทุนไปกบัการโฆษณาผ่านสื1อต่างๆ  เริ1มให้

ความสนใจจดัสรรงบการตลาดในการตลาดเชิงกิจกรรมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยิ1งขึ5น   สาํหรับ

ตราสินคา้ที1ยงัไม่เป็นที1รู้จกัการจดัอีเวน้ทห์รือกิจกรรมการตลาดเป็นช่องทางที1ดีที1ทาํให้ตราสินคา้

เหล่านี5สามารถแจง้เกิดไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้งินทุนมากนกั (วิทยา ด่านธาํรงกลู, 2548)  ซึ1 งในความเป็น

จริง การจดักิจกรรมพิเศษนบัเป็นส่วนหนึ1งของการประชาสัมพนัธ์   แต่ไดผ้ลมากกว่าวิธีการอื1นๆ 

เพราะเปิดโอกาสใหลู้กคา้เป้าหมายและบุคคลทั1วไปไดมี้ส่วนร่วมและเกิดการทาํกิจกรรมร่วม หรือ

ดาํเนินการส่งเสริมการขายไปพร้อมกนัดว้ย ทาํให้สามารถวดัผลทางการตลาดไดช้ดัเจนกว่าการ

ประชาสมัพนัธ์ทั1วไป (เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม, 2551) 

เหตุผลสําคญัที1ทาํให้การตลาดเชิงกิจกรรม แจ้งเกิดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบ 

ประมาณการตลาดนั5น คือการที1สื1อโฆษณาหลกัต่างๆ มีราคาแพงขึ5น  โฆษณาทางโทรทศัน์ที1มีราคา

แพงขยบัราคาสูงขึ5นเฉลี1ย 10-15% ทุกปี   สื1อวิทยมีุค่ายต่างๆ ทุ่มเงินประมูลเช่าคลื1น   เนื1องจากโดย



 

 

ธรรมชาติแล้วสื1 อเหล่านี5 สามารถเข้าถึงประชาชนได้ใกล้ชิด แต่ปัญหาของนักการตลาดคือ

ประชาชนบางส่วนอาจจะไม่ใช่ลูกคา้เป้าหมายเลย วิธีการวดัผลเพื1อศึกษาว่าสื1อเจาะเขา้กลุ่มที1

ตอ้งการหรือไม่จึงไม่สามารถทาํไดช้ดัเจน  การโฆษณาอย่างไร้ทิศทางอาจจะเกิดความสูญเปล่า

ตามมา   เจา้ของสินคา้จึงวางแผนการใชง้บประมาณทางการตลาดเสียใหม่ เพื1อทาํใหก้ารใชเ้งินทุก

บาทเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

          การใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมบางครั5 งสามารถสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้และบริการไดไ้ม่แพ้

การนาํเสนอผา่นสื1อหลกัต่างๆ หากมีการวางแผนการใชสื้1อที1ดีควบคู่กบัการสร้างกิจกรรมที1ดีและ

น่าสนใจ จะทาํให้เลือกเผยแพร่ข่าวสารในมุมต่างๆ ได้  ทั5งก่อนหน้าการจดักิจกรรม ระหว่าง

กิจกรรม และหลงัจากกิจกรรม ทาํให้สินคา้นั5นไดเ้ผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื1อง และสร้างความ

จดจาํไดดี้กว่าการใชสื้1อหลกัที1หากตอ้งการสร้างความต่อเนื1องขนาดนั5นอาจจะตอ้งใชง้บประมาณ

มหาศาล    

          จากเหตุผลขา้งตน้ปัจจุบนัสินคา้ต่างๆ จึงให้ความสนใจหนัมาทาํการตลาดเชิงกิจกรรมแบบ 

integrated marketing communication หรือใชก้ารโฆษณาร่วมกบัการทาํตลาดแบบถึงตวัลูกคา้ ทาํ

ให้ตราสินคา้ เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยิ1งขึ5น   ทั5งนี5 มีหลากหลายเหตุผลที1สินคา้หนัมาให้ความสนใจ

กบัการทาํตลาดแบบประชิดตวั  กล่าวคือ 

          1.  สามารถสื1อความเป็นตวัตนของตราสินคา้พร้อมทั5งให้ขอ้มูลของตราสินคา้ที1การโฆษณา

ไม่สามารถใหไ้ด ้(เช่นการทดลองสินคา้ การชิม การสมัผสั การมีประสบการร่วมกนั เป็นตน้) 

          2  สามารถใช้ขอ้มูลในการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ของ

ตนเองได ้

          3.  สามารถผสานการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมไปกบัเครื1องมือสื1อสารการตลาดต่างๆ เช่น 

โปรโมชั1น, การแสดงสินคา้และผลิตภณัฑ,์ การเล่นเกมชิงรางวลั เป็นตน้ 

          ขอ้ดีของการทาํการตลาดเชิงกิจกรรม  คือนกัการตลาดสามารถจดักิจกรรมไดต้ลอดเวลา ไม่

วา่จะเป็นการจดัเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ  ไม่วา่วนัครบรอบ ฉลองยอดขาย การจดัเปิดตวัสินคา้ การ

แข่งขนั การมอบรางวลั การจดัขอบคุณลูกคา้ การจดัการแสดงพิเศษ แฟชั1นโชว ์คอนเสิร์ต ละคร

การกศุล  การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย    โดยเขา้มาแทนที1การลด แลก แจก แถม ทั5งนี5อาจเพิ1มเติม

สีสันดว้ยการแสดงบนเวที กิจกรรมบนัเทิง การเล่นเกม การจดัมุมโปรโมชั1นในงาน  โดยดึงดูดให้

คนมาสนใจและร่วมกิจกรรมใหม้ากที1สุด   กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนาเฉพาะดา้น 

หรือเปิดประเด็นสามารถเชื1อมโยงไปยงัสินคา้หรือบริการได ้การจดันิทรรศการให้ความรู้ การ



 

 

แสดงความกา้วหนา้ทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจดัแสดงสินคา้ ลว้นแลว้เป็นความหลากหลาย

ของการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมทั5งสิ5น    อีกทั5งการตลาดเชิงกิจกรรมในปัจจุบนัสามารถกระจาย

การจดัไปตามสถานที1ต่างๆ หลายจุดพร้อมกนัได ้ ทั5งแหล่งชุมชนใหญ่ๆ ในกทม. และเมืองสาํคญัๆ  

รวมไปถึงพื5นที1ขนาดเล็ก (พจน์ ใจชาญสุขกิจ,  2551)  การตลาดเชิงกิจกรรมจึงกลายมาเป็นสิ1งที1

ควบคู่ไปกบัการโฆษณาในปัจจุบนัอยา่งขาดเสียไม่ไดเ้ลยทีเดียว 

          การดาํเนินการตลาดเชิงกิจกรรมจะสามารถใช้ให้ผลอย่างดียิ1ง ต้องควบคู่ไปกับการทาํ

โปรโมชั1นที1เหมาะสม  มีความคิดสร้างสรรคที์1แตกต่างจากคู่แข่ง   กลยทุธ์ใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรม  

มีประโยชน์มีหลายประการ เช่น 

1. ทาํให้เกิดการเผยแพร่ในสื1อต่างๆ โดยไม่เสียเงิน ทั5งนี5 กิจกรรมนั5นตอ้งน่าสนใจมีจุดให้

สื1ออยากนาํเสนอ 

          2. ทาํใหไ้ดก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายชดัเจน เนื1องจากสามารถเลือกกิจกรรมที1อยูใ่นความสนใจของ

ลูกคา้เป้าหมาย  สร้างโอกาสใหเ้ขารู้จกัและชอบ “ตราสินคา้” มากขึ5น 

3. สาํหรับสื1อมวลชนกลยทุธ์นี5นอกจากสื1อมวลชนจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหฟ้รีแลว้ ยงั

ช่วยสร้างความน่าเชื1อถือไดดี้อีกดว้ย หากเชิญสื1อมวลชนไปเยี1ยมชมงานหรือโรงงานหรือกิจกรรม   

ดงันั5นหลกัสาํคญัในการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมคือ  “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดงั” ไม่ซํ5 าใคร 

กิจกรรมที1จดัอยา่งต่อเนื1องยอ่มช่วยสร้าง “บุคลิกภาพของตราสินคา้” (Brand Personality)" 

กรณีการสร้างตราสินคา้ใหโ้ดดเด่น อาทิ “กระทิงแดง เอก็ซ์ตร้า” ที1เลือกจดัการแข่งขนักีฬาผาดโผน 

“Extreme Games” เช่นจกัรยานผาดโผน สเก็ตบอร์ด เจ็ตสกี ฯลฯ อย่างต่อเนื1อง จนสามารถสร้าง

บุคลิกภาพใหม่ใหต้ราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

          การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นกลยทุธ์การตลาดที1ไดผ้ลทั5งในดา้นการสร้างการรับรู้ของตราสินคา้

และการสร้างยอดขายหากมีการจดัการส่งเสริมการขายพร้อมกนัดว้ย จึงเป็นการใชง้บประมาณดา้น

การตลาดที1ไดผ้ลกวา่การทาํประชาสมัพนัธ์ หรือการโฆษณา   โดยสรุปการจดัทาํกิจกรรมพิเศษตอ้ง

พิจารณาหลกัการต่อไปนี5  (เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม, 2551) 

          1. กิจกรรมที1เลือกจดั ตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ 

          2. ชื1อของกิจกรรมที1จดั ตอ้งมีชื1อของตราสินคา้ร่วมอยูด่ว้ย 

          3. เครื1องหมายและสญัลกัษณ์ของกิจกรรม ตอ้งมีโลโกข้องตราสินคา้ร่วมอยูด่ว้ย 



 

 

          4. ตอ้งมีป้ายหรือโลโกข้องตราสินคา้ในบริเวณงานอยา่งทั1วถึง 

          5. ควรมีสญัลกัษณ์ประจาํงาน (Mascot) เพื1อสร้างความสะดุดตา คึกคกั เป็นที1น่าสนใจ 

          6. ควรเชิญสื1อมวลชนมาร่วมงานมากๆ 

          7. ตอ้งมีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ อยา่งเพียงพอ ทั5งก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 

          8. ควรเชิญผูมี้ชื1อเสียงหรือผูที้1สังคมส่วนใหญ่รู้จกัมาร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นกัร้อง 

นกักีฬา ที1มีชื1อเสียง 

          9. ควรใชร่้วมกบัเครื1องมือการสื1อสารการตลาดอื1นๆ 

          อีกเหตุผลหนึ1 งที1ทาํให้การตลาดเชิงกิจกรรมไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วเนื1องมาจากการที1

ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัมากขึ5น ทั5งในรสนิยม กิจกรรม รวมถึงวิธีการรับ

สื1อ  ทาํใหลู้กคา้แต่ละกลุ่มต่างมีความตอ้งการหรือพฤติกรรมที1แตกต่างกนัออกไปมากขึ5น  อีเวน้ท์

หรือกิจกรรมจึงเขา้มาทาํหนา้ที1ตรงนี5 แทน  เพื1อเจาะลูกคา้เฉพาะกลุ่ม สนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง ถึงแมว้่ากลุ่มลูกคา้จะเล็กลงแต่การเขา้ถึงลูกคา้ตวัจริงได ้ก็ย่อมเพิ1มโอกาสในการขายได้

ดีกวา่   ดงัการศึกษาของจิตรภทัร์ (2543, บทคดัยอ่)  ที1ดาํเนินการศึกษาการมีส่วนร่วม ทศันคติ การ

ตดัสินใจซื5อ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที1มีต่อสินคา้ความ

เกี1ยวพนัสูงและสินคา้ความเกี1ยวพนัตํ1า ที1มีการจดัการตลาดเชิงกิจกรรม  ผลการวจิยัพบวา่การมีส่วน

ร่วมกบัการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื5อสินคา้ของผูบ้ริโภค  การศึกษา

ดงักล่าวจึงยิ1งสะทอ้นความสาํคญัและประสิทธิผลของการตลาดเชิงกิจกรรมต่อการตลาดเชิงรุกใน

ปัจจุบนัมากยิ1งขึ5น 

          หากแต่การทาํการตลาดเชิงกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงความเหมาะสมหรือ

สอดคลอ้งกบัรสนิยมหรือความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเท่านั5น  แต่ยงัจะตอ้งเป็นกิจกรรมที1โดด

เด่น และน่าสนใจดว้ย   เพื1อผลในการประชาสัมพนัธ์ สามารถดึงดูดสื1อมวลชนใหน้าํเสนอเป็นข่าว   

การจดัการตลาดเชิงกิจกรรมจึงตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นขั5นเป็นตอนดว้ย  ตวัอยา่งเช่น การตลาด

เชิงกิจกรรมของบริษทัผูผ้ลิตเครื1องประดบัแห่งหนึ1 งอาจจะจดังานภาคเชา้ให้มีการประกวดหรือ

แข่งขนัออกแบบเครื1องประดบัอญัมณี   ช่วงบ่ายอาจจะมีการเสวนาเรื1องการลงทุนในอญัมณีหรือ

เสวนากบันกัวชิาการ    ส่วนภาคคํ1าเป็นการจดัปาร์ตี5 เพื1อเป็นข่าวในเชิงสงัคมและบนัเทิง   จึงจะเห็น

วา่การจดัการตลาดเชิงกิจกรรมงานหนึ1งๆ มีความจาํเป็นจะตอ้งวางกลยทุธ์ใหดี้เพื1อใหส้ามารถสร้าง

ประโยชน์กลบัมาในเชิงการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ที1สุด     



 

 

          การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเพื1อเจาะกลุ่มลูกค้านับวนัจะแพร่หลาย แต่ปัญหาที1จะต้อง

พิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ  คือการสร้างการตลาดเชิงกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้และสามารถเผยแพร่ข่าวสารแก่คนส่วนใหญ่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  การทาํ

กิจกรรมอาจจดัขึ5นเพื1อสร้างการรับรู้เกี1ยวกบั “ตราสินคา้” (Brand Awareness) เพียงอยา่งเดียวหรือ

เพื1อส่งเสริมการขายไปพร้อมกนักไ็ด ้  ที1สาํคญัคือตอ้งเตรียมพนกังานผูรั้บผดิชอบไปใหพ้ร้อมและ

พอเพียง   การตลาดเชิงกิจกรรมที1ดีจะตอ้งมีการประสานงานกนัระหว่างฝ่ายการตลาด และฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์  ตอ้งวางขั5นตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหวา่งงาน  และภายหลงั

งานเพื1อสร้างความพึงพอใจและสร้างความจดจาํในตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภคอย่างย ั1งยืน  และใน

ขณะเดียวกนัตอ้งบรรลุเป้าหมายของการจดังานที1วางไวต้อนตน้จึงจะถือไดว้า่เป็นการทาํการตลาด

เชิงกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 

 

2.3 ขั?นตอนในการวเิคราะห์ความต้องการในการจัดอเีว้นท์ 

ขั5นตอนในการวเิคราะห์ความตอ้งการในการจดักิจกรรมทางการตลาดนั5น ควรมุ่งไปที1การ

คน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภค และพฒันาแผนไปสู่ความสามารถในการนาํเสนอ กิจกรรมทาง

การตลาดที1ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เมื1อไดไ้อเดียของรูปแบบกิจกรรมที1สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ ก็

จาํเป็นที1จะตอ้งพิจารณาอีกครั5 งถึงความถูกตอ้งของแนวคิดนั5นๆ ดว้ยการสอบถามความคิดเห็นจาก 

ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ผูอ้อกงาน และทีมผูบ้ริหารการจดังาน ก่อนจะสรุปรูปแบบของงาน  สามารถแบ่ง

ขั5นตอนประกอบการพิจารณารูปแบบการจดัอีเวน้ท ์ไดด้งันี5  

1. แบ่งหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมาย ทั5งผูร่้วมงาน และผูอ้อกงาน 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ทั5ง 2 กลุ่ม ความสาํเร็จในการจดังานนั5นวดัไดที้1ความ

พึงพอใจของผูร่้วมงาน ถา้เป็นการจดักิจกรรมเสมือนจริง กต็อ้งใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงกวา่ 

การจดักิจกรรมทั1วไป 

3. เขียนแนวคิดของการจดังานออกมาอยา่งละเอียด ผูจ้ดัตอ้งเห็นภาพของกิจกรรมอยา่งชดัเจน วา่

งานนี5จดัขึ5นเพื1ออะไร เพื1อใคร และจดัขึ5นทาํไม กิจกรรมนี5ตอบสนองความตอ้งการของตลาด

ในแง่มุมไหน และตอบสนองไดดี้กวา่วธีิที1ใชอ้ยูไ่ดอ้ยา่งไร 

4. ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจาก ผูมี้อิทธิพลในวงการนั5นๆ (influential) ในแต่ละวงการ กจ็ะมี

ดาราเด่นที1 เป็นตวัดึงดูดใหค้นเขา้ร่วมงาน เช่นองคก์รหลกั หรือบริษทัใหญ่ๆในวงการ หรือ



 

 

อาจเป็นคนที1ไดรั้บความสนใจกไ็ด ้ขั5นตอนนี5 เป็นส่วนสาํคญัที1ช่วยสนบัสนุน ใหง้านที1จดัขึ5น

เป็นที1น่าเชื1อถือ และไดรั้บการตอบรับจากผูร่้วมงานอยา่งดี 

5. เตรียมงบประมาณในการจดักิจกรรมทางการตลาดใหเ้หมาะสม ตั5งประมาณการรายรับใหพ้อดี 

ไม่มากเกินจริง และประมาณการค่าใชจ่้ายอยา่งละเอียดถี1ถว้น เพื1อใหก้ารจดังานอยูใ่น

งบประมาณที1วางไว ้

6. สุดทา้ยเป็นขั5นตอนของการตดัสินใจ จากองคป์ระกอบทั5งหมด ที1ไดพิ้จารณามาวา่ ถึงโอกาส

ทางธุรกิจจะจดังานหรือไม่ หรือจะสามารถจดักิจกรรมทางการตลาดเสมือนจริงออนไลน์

หรือไม่ 

ไม่วา่กิจกรรมทางการตลาดที1จดัขึ5นจะเป็นงานที1จดัทั1วไป หรือผา่นทางออนไลน์ ต่างกไ็ม่มีคาํตอบ

ของการบริหารความเสี1ยงในการจดังานที1แน่นอนตายตวั ผูจ้ดัจึงตอ้งวเิคราะห์ และพิจารณาเองอยา่ง

รอบคอบก่อนเริ1มงาน 

 

2.4 ขั?นตอนการจัด Business Launch Event 

การจดั Business Launch Event 6 ขั5นตอน 

การจดัอีเวนทเ์ป็นอีกหนึ1งช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้และผูที้1สนใจอยา่งเป็นรูปธรรม แต่ใน

การเริ1มจดัครั5 งแรกที1ตอ้งเตรียมหลากหลายสิ1งและจดัการติดต่อประสานงานกบัผูค้นจากหลายฝ่าย 

เราจะทาํอยา่งไรใหอ้อกมาอยา่งสมบูรณ์แบบและไม่ตกหล่น เรามีเทคนิคดีๆ มาฝากจาก Amy 

Minor ผูที้1มีประสบการณ์และครํ1าหวอดอยูใ่นวงการอีเวนท ์

1. ตั?งเป้าหมายให้ชัดก่อนว่างานอเีวนท์ของคุณจัดทาํขึ?นมาเพื$ออะไร 

business launch 

product launch 

business re-launch 

“build awareness” event 

เนื5อหาภายในงานของคุณถา้คุณจดัอีเวนทเ์ปิดตวัธุรกิจ คุณอาจตอ้งการที1จะสื1อสารถึงขอ้มูลสาํคญั

ต่างๆ เช่น สินคา้หรือบริการของคุณ ซึ1 งในรายละเอียดที1ตอ้งการที1จะสื1อสารออกมานั5นสามารถก็

ตอ้งแยกออกมาอีกวา่ เป้าหมายของอีเวนทนี์5 คืออะไร 

Sales 

Media coverage 

Consumer awareness 



 

 

2. ตั?งงบประมาณและการระดมทุน 

คุณสามารถเซฟตวัอยา่ง template สาํหรับการคุมงบประมาณในการอีเวนทไ์ปไดเ้ลยค่ะ โดย

สามารถปรับเปลี1ยนรูปแบบ หวัขอ้ต่างๆ ไดต้ามรูปแบบงานที1คุณจดั  

- นอกจากนี5 เรื1องของสปอนเซอร์กส็าํคญั ใครที1เหมาะสมจะมาเป็นสปอนเซอร์ใหง้านของคุณ  

- สปอนเซอร์เจา้ไหนที1จะสามารถเพิ1มมูลค่างานอีเวนทข์องคุณได ้แลว้คุณจะ offer อะไรให้

สปอนเซอร์เหล่านั5น 

- และ partner ที1เหมาะสมจะมาร่วมงานดว้ย ความสมัพนัธ์ของคุณกบัแบรนด ์(หรือบุคคล) 

เหล่านั5น 

3. เลือกสถานที$ 

- สถานที1นั5นเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ร่วมงานของคุณหรือเปล่า 

- มนัไดเ้พิ1มมูลค่าใหง้านของคุณหรือเปล่า 

- มนัอยูใ่นงบประมาณหรือเปล่า 

- สถานที1นั5นมีพื5นที1เพียงพอที1จะรองรับแขกในจาํนวนที1จะมาเขา้ร่วมหรือเปล่า 

- มนัง่ายต่อการมา (และหาเจอ) หรือเปล่า / มนัมีพื5นที1จอดรถเพียงพอสาํหรับผูใ้ชร้ถยนตห์รือเปล่า 

4. เลือกวนัและเวลา 

-วนัและเวลาไหนที1จะเหมาะสมกบัผูร่้วมงานของคุณที1สุด เพราะคุณตอ้งแน่ใจวา่แขกที1เป็นกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายจะสามารถมาเขา้ร่วมงานได ้วนัหรือสปัดาห์ไหนที1จะเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้

เป้าหมายของคุณ ซึ1 งลองคิดดูวา่เวลาหรือวนัใดที1พวกเขาจะไม่มีงานยุง่จนเกินไป 

5. การเล่าเรื$องหรือที$มาของงาน 

- มนัจะสนุกมากขึ5นถา้คุณเพิ1มการเล่าเรื1องราวของงานมาไวด้ว้ย อาจเป้นที1มาของงาน หรือแคมเปญ

สุดสร้างสรรคต่์างๆ ซึ1 งควรทาํมนัใหอ้อกมาง่ายๆ และสื1อสารไดต้รง เร็ว และง่ายมากที1สุด 

- ที1สาํคญัอยา่ลืมสิ1งที1เราจะตอ้งสื1อสารกบัผูร่้วมงานวา่เราทาํอะไร 

แนะนาํแบรนดข์องคุณ / สินคา้ของคุณ 

- บอกลูกคา้ถึงสิ1งใหม่ๆ ที1คุณไดจ้ดัทาํขึ5น (ซึ1 งอาจเป็นสิ1งที1เขาเองกห็าอยูเ่หมือนกนั) 

—สิ1งที1เราอยากใหเ้ขาคิด 

มุมมองหรือทศันคติต่างๆ ที1คุณอยากใหลู้กคา้คิดต่อแบรนดข์องคุณ 

—สิ1งสาํคญัเพียงสิ1งเดียวที1อยากบอกพวกเขา 

นั1นอาจเป็นคอนเซปที1จะนาํมาเป็นตวัชูโรง เพียงแค่สิ1งเดียวที1จะดึงดูดลูกคา้ใหห้นัมาสนใจและ

ติดตามคุณ 



 

 

—ทาํไมพวกเขาตอ้งเชื1อดว้ย 

อยา่ลืมหาเหตุผลหรือแหล่งขอ้มูลมาอา้งอิงเพื1อสนบัสนุนไอเดียหรือสิ1งที1คุณยกมาพดู 

นอกจากนี5กย็งัมีสิ1งที1ตอ้งพิจารณาอีกเช่น 

- อีเวนทนี์5ควรใหค้วามรู้สึกอยา่งไร 

- ภาพในหวั สิ1งที1มนัไม่ควรเป็น 

6. การโปรโมต 

คุณอาจทาํใหเ้กิดการบอกต่อกนัในหมู่คนที1มาร่วมงานหรือสร้าง # (hashtags) เพื1อก่อใหเ้กิดการ

จดจาํเรื1องราว การสร้างความทรงจาํดีๆ ได ้และอาจทาํไดโ้ดยการถ่ายรูปผูที้1มาร่วมงาน ทาํ 

Photobooth สนุกๆ หรือไอเดียสร้างสรรคอ์ยา่งอื1นที1ทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความสนุกและดึงดูดใจ 

เพราะสิ1งเหล่านี5จะทาํใหผู้ค้นจดจาํเรื1องราวได ้และถา้คุณจะหาที1โชวโ์ลโกใ้หค้นติดตา ทาํไมไม่ติด

มนัไวใ้นสิ1งที1พวกเขาจะสามารถนาํกลบับา้นไดล่้ะ 

— อยา่ลืมใช ้Social media ของคุณใหเ้ป็นประโยชน์ในการสื1อสาร ประกาศ หรือแจง้ข่าวต่างๆ ของ

งานอีเวนท ์และควรมีพื5นที1ที1จะใหผู้ร่้วมงานคอมเมน้ท ์ติชม หรือสอบถามไดด้ว้ย 

— คุณอาจเขา้หา bloggers / websites / brands ที1เหมาะสมในการเป็นสปอนเซอร์ที1จะโพสลงบน

เวบ็ไซตข์องพวกเขา (เวบ็ที1เป็นที1นิยมในดา้นที1อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบัคุณ) 

นอกจากนี5กย็งัมีเรื1องยบิยอ่ยที1เป็นรายละเอียดในงาน เช่น 

1. Food + Drink 

เลือกสรรใหแ้น่ใจวา่เซตที1คุณเลือกมานั5นเหมาะสมกบัผูร่้วมงาน (คาํนึงถึงการแพอ้าหารต่างๆดว้ย) 

2. Entertainment 

จาํเป็นตอ้งมีวงดนตรีไหม / MC / ระบบเสียง 

3. โตะ๊เกา้อี5  

จุดลงทะเบียนควรเป็นพื5นที1ในการตอบคาํถามต่างๆ ได ้

4. Logistics 

แขกจะมาถึงไดอ้ยา่งไร / พวกเขาตอ้งมีสถานที1ที1จะอยูไ่ดต่้อหลงังานเลิกหรือเปล่า / จดัทาํไกดไ์ลน์

ออกมากจ็ะยิ1งดีขึ5น 

 

 

 

 

 



 

 

บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ชื$อและที$ตั:งขอองสถานประกอบการ 

  ชื#อ:  บริษทั บีพี ลกัซ์ซูรี ทราเวลิ จาํกดั (BP Luxury travel) 

ถนนพระราม 2 เลขที# 128 ซอยท่าขา้ม 28/1 แขวงแสมดาํ เขต

บางขนุเทียน กทม. 10150 

  โทรศพัท ์ 02-118-3890 , 095-880-4615 

  อีเมล  info@bpluxurytour.com 

 

 

 

          

รูปที# 3.1 โลโกส้ญัลกัษณ์ของบริษทั บีพี ลกัซ์ซูรี ทราเวลิ จาํกดั 

 

 

 

 



 

 

 

รูปที# 3.2 แผนที#แสดงที#ตัNง บริษทั บีพี ลกัซ์ซูรี ทราเวลิ จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั บีพี ลกัซ์ซูรี ทราเวลิ เป็นบริษทัที#ใหบ้ริการดา้นการท่องเที#ยวต่างประเทศ มี

บริการรับจดักรุ๊ปทวัร์ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตวั รวมถึงบริการดา้นอื#นๆ ที#เกี#ยวขอ้งทัNงในดา้น

การจองตัUวเครื#องบิน จองที#พกั รับทาํวซ่ีา ของประเทศต่างๆทั#วโลก จดัการและออกแบบ

โปรแกรมทวัร์  

 

ความเป็นมาบริษทั 

ก่อตัNงขึNนโดยทีมผูบ้ริหารที#มีใจรักดา้นการบริการและการเดินทาง จึงมีจุดมุ่งหมาย

ที#ตอ้งการเป็นผูน้าํดา้นการบริการและการเปิดเส้นทางใหม่ๆ ในแต่ละประเทศทั#วทุกมุม

โลก และตอ้งการใหท่้านผูเ้ดินทางทุกท่านไดรั้บประสบการณ์ที#ดี น่าจดจาํและไม่ซํN าแบบ

ใครผา่นการเดินทางไปกบัพวกเรา 

B = Best    เราคดัสรรการเดินทางและการบริการที#ดีที#สุดสาํหรับท่าน พร้อมจะดูแลท่าน

เป็นอยา่งดีสาํหรับการเดินทางในทุกๆ ครัN งโดยการเอาใจ ใส่ในทุกๆ รายละเอียด ทัNงการ

บริการจากมคัคุเทศก ์กิจกรรมนนัทนาการ ความบนัเทิงระหวา่งอยูบ่นรถบสั ความ

ปลอดภยัตลอดการเดินทาง เพื#อใหท่้านกลบัมาพร้อมกบัความสุขและความประทบัใจ 



 

 

 

P = Popular เราพร้อมมอบ “โปรแกรมท่องเที#ยวที#จะอยูใ่นความทรงจาํของท่าน” ดว้ยการ

ดูแลและการบริการที#แสนประทบัใจ 

L = Luxury เพื#อใหต้อบรับไลฟ์สไตลที์#หลากหลายและทนัสมยัหรือตอบรับทุกเสียง

เรียกร้องของท่านผูเ้ดินทางทุกท่าน เราพร้อมเสริฟโปรแกรมการเดินทางที#ดีที#สุดเพื#อเติม

ฝันของท่านใหเ้ป็นจริง 

 

และดว้ยทีมงานคุณภาพที#มีความชาํนาญดา้นการบริการท่องเที#ยว ไม่วา่จะเป็นการ

จองตัUวเครื#องบิน โรงแรมที#พกั ร้านอาหาร ความเชี#ยวชาญดา้นเส้นทางและมีเครือข่าย

ทางดา้นการท่องเที#ยวที#เป็นพนัธมิตรอยูท่ ั#วโลก ทาํใหเ้รามีความพร้อมในเรื#องการบริการ

ดา้นการท่องเที#ยวที#หลากหลาย เรามีผลงานที#ไดรั้บการยอมรับมากมายทัNงจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาครัฐวสิาหกิจ รวมไปถึงบุคคลทั#วไปในการจดันาํเที#ยวไปยงัเส้นทาง

ต่างๆ ทั#วโลก เราใหค้วามเชื#อมั#นไดว้า่เราจะสามารถใหบ้ริการในระดบัมืออาชีพไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที# 3.3 รูปแบบการบริหารขององคก์ร 

ผู้บริหาร

พนกังานฝ่ายขาย พนกังานดแูลเวบ็ไซต์ หวัหน้าทวัร์ พนกังานฝ่ายการตลาด

หวัหน้าแผนก



 

 

บริษทั บีพี ลกัซ์ซูรี ทราเวลิ จาํกดั จะจาํหน่ายทวัร์ และบริการต่างๆ ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์http://bpluxurytravel.com เป็นหลกั ภายในเวบ็ไซตมี์โปรแกรมท่องเที#ยวอยู่

มากกวา่ 3,000 รายการ ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรร พร้อมทัNงบริการต่างๆ ที#เกี#ยวขอ้ง และ

นอกจากนีN  ยงัออกไปจดันิทรรศการ เพื#อขายโปรแกรมทวัร์ ในราคาพิเศษ การทาํงาน จะถูก

แบ่งออกเป็นฝ่ายอยา่งชดัเจน โดยพนกังานมืออาชีพ ที#ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที# 3.4 หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$ได้รับมอบหมาย 

 

 

รูปที# 3.5 รูปการทาํงาน 

 

 

ชื$อ   นาย พิษณุ คุม้โภคา 

รหัสนักศึกษา  5804600056 

ตําแหน่ง  เจา้หนา้ที#ฝ่ายการตลาดออนไลน์ / IT 

หน้าที$  1.วางแผนการตลาดผา่นสื#อออนไลน์ ( Facebook ) 

2. เจา้หนา้ที#ดูแลและแกไ้ขเวบ็ไซด ์ 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 ชื$อและตาํแหน่งของพนักงานที$ปรึกษา 

 

 

รูปที# 3.6 คุณศิวดล วฒันกลุอมร ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

 

3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิาน  

 ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังาน

นบัตัNงแต่วนัที# 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที# 31 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลาทัNงสิNน 3 เดือน 20 วนั 

 

3.7 ขั:นตอนและวธีิการทาํงาน 

1. กาํหนดหวัขอ้โครงงานเพื#อใหไ้ดม้าซึ#งการจดัทาํโครงงาน 

2. คน้ควา้หาขอ้มูลในการทาํรูปเล่มโครงการ 
3. จดัทาํโครงงานผูจ้ดัทาํเริ#มดาํเนินการทาํโครงงานโดยนาํขอ้มูล เรียบเรียงเป็นรูปเล
โครงงาน 

4. นาํเสนออาจารยเ์พื#อตรวจสอบและแกไ้ขต่อไป นาํเสนอรูปเล่มโครงงานใหก้บัอาจารย ์เพื#อ

ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น และนาํไปแกไ้ขเพื#อใหไ้ดรู้ปเล่มโครงงานที#มีประสิทธิภาพ

ที#สุด 



 

 

5. ส่งโครงงานรูปเล่มและนาํเสนอโครงงาน ส่งรูปเล่มโครงงาน จดัเตรียมความพร้อมของ

เอกสาร และนาํเสนอโครงงาน 

ตารางรายละเอยีดที$ทาํงานในแต่ละสัปดาห์ 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สปัดาห์ที# 1  ทดลองทาํงานตามที#พี#สอน  

สปัดาห์ที# 2 สอนงานเกี#ยวกบัเวบ็ไซด ์

สปัดาห์ที# 3 แกไ้ขและอบัเดทเวบ็ไซด ์

สปัดาห์ที# 4 แกไ้ขและอบัเดทเวบ็ไซด ์

สปัดาห์ที# 5 คิดแผนการตลาดผา่น Facebook 

สปัดาห์ที# 6 โปรโมทผา่น Facebook 

สปัดาห์ที# 7 ประชุมวางแผนจดับูธ 

สปัดาห์ที# 8 ทาํงานตามที#ไดรั้บมอบหมาย 

สปัดาห์ที# 9 ประชุมรอบ 2 

สปัดาห์ที# 10 แกไ้ขและอบัเดทเวบ็ไซด ์

สปัดาห์ที# 11 แกไ้ขและอบัเดทเวบ็ไซด ์

สปัดาห์ที# 12 ปริNน Ads ที#นาํไปใชใ้นบูธ 

สปัดาห์ที# 13 ตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมการไปติดตัNง 

สปัดาห์ที# 14 เกบ็อุปกรณ์และประเมิณผล 

สปัดาห์ที# 15 แกไ้ขและอบัเดทเวบ็ไซด ์

สปัดาห์ที# 16 แกไ้ขและอบัเดทเวบ็ไซด ์และสรุปผลการสหกิจศึกษา 



 

 

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

• คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเชื#อมต่ออินเตอร์เน็ต 

• เครื#องถ่ายเอกสาร 
• อุปกรณ์เครื#องเขียน 

• โทรศพัทมื์อถือ (สาํหรับเกบ็ภาพและวดิีโอ) 

3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 

• Microsoft Word 

• Microsoft  power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

 จากการศึกษาเรื*องการจดักิจกรรมพิเศษเพื*อการโฆษณาสินคา้ (โปรแกรมท่องเที*ยว

ต่างประเทศ) ภายในงานเที*ยวทั*วไทย ไปทั*วโลก ครัF งที* 23 ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนในเรื*องของ

การ ศึกษาขัFนตอนการวางแผน ขัFนตอนการทาํงาน และช่วงเวลาการทาํงานจริง การแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ที*สามารถเกิดขึFนได ้ทาํใหไ้ดท้ราบถึงผลการปฏิบติังานจริง โดยมีกระบวนการดงันีF  

 

4.1 ขั3นตอนก่อนกาจัดกจิกรรมพเิศษ 

4.1.1 การประชุมแจกแจงหน้าที$ 

คุณ ศิวดล วฒันกลุอมร (พี*เลีFยงและผูบ้ริหาร) มีการเรียกประชุมเพื*อบรีฟงาน แจกแจง

หนา้ที*ต่างๆ ในการจดักิจกรรมพิเศษ โดยแบ่งการรับงานตามแผนก คือ แผนก IT ทาํ

เกี*ยวกบั Ads และสื*อสิ*งพิมพที์*ใชใ้นงาน แผนกทาํ Visa รับหนา้ที*การเตรียมขายโปแรแก

รมทวัร์ แผนกการตลาดวางแผนการดาํเนินงาน หลงัจากนัFนมาสรุปผลการดาํเนินงานอีก

ครัF งในการประชุมรอบต่อไป 

 

รูปที* 4.1 ประชุมแจกแจงหนา้ที* 



 

 

4.1.2 การศึกษารูปแบบงาน และกลุ่มเป้าหมาย 

แผนกการตลาดและแผนก Visa ศึกษารูปแบบงานในปีที*ผา่นมา และรูปแบบของงานที*

กาํลงัจะไปจดั รวมไปถึงการศึกษากลุ่มผูค้นที*กาํลงัจะเขา้มาชมในงาน เพื*อที*จะนาํไป

ประชุมกบัแผนก IT ในการสร้าง Ads โปรโมทเชิญชวนเขา้มาสนใจที*บูธของเรา และ

สามารถเขา้ใจเนืFอหาโปรแกรมทวัร์ของเราไดง่้ายที*สุด 

 

 

รูปที* 4.2 รูปประชุทศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 ขั3นตอนการผลติสื$อที$ใช้ในการจัดกจิกรรมพเิศษ 

4.2.1 ตดิต่อกบับริษทัทวัร์พาร์ทเนอร์ 

ฝ่ายประสานงานติดต่อกบับริษทัทวัร์พาร์ทเนอร์ เพื*อรับโปรแกรมทวัร์ไปขายและโปรโมท

ภายในงาน เที*ยวทั*วไทย ไปทั*วโลก รวมไปถึงนาํโปรแกรมทวัร์ที*จะขายในงานไป coppy 

เอกสาร เพื*อนาํไปเป็นเอกสารภายในงาน  

 

 

4.3 รูปเอกสารที*ใชใ้นการออกบูธ 

 

 

 

 



 

 

4.2.2  ทาํการออกแบบป้ายและสื$อที$ใช้ในการจัดบูธ 

แผนก IT และแผนกการตลาดประชุมเพื*อหาขอ้สรุป ทาํการออกแบบสื*อที*ใชใ้นงาน เที*ยว

ทั*วไทย ไปทั*วโลก โดยใชรู้ปจากงานครัF งที*แลว้ จาํนวนนึงและออกแบบใหม่ 2 ชนิดคือ รูป

ส่วนลด และรูปแบนเนอร์ นาํลงเวบ็และเพจ  

ออกแบบรูปส่วนลด 300-1,000 โดยฟังการบรีฟงานของผูบ้ริหาร อยากไดสี้สนัสดใส และ

มีรูปสถานที*ท่องเที*ยวเยอะๆ ตอ้งมีความหรูหราดว้ย ดูลงตวั เนืFอหาภายในครบ สงัเกตง่าย

จากมุมมองไกลๆ อีกรูปหนึ*งเป็นรูปมาสคอตของบริษทัคือมา้ ที*จะใหมี้สีสนัสวยงาม และ

เตรียมพร้อมไปเที*ยว มีป้ายลดราคา 300-1,000 ชดัเจน มองเห็นไดจ้ากระยะไกล 

 

 

รูปที* 4.4 รูปการออกแบบป้ายนาํไปบูธ 1 

 

 

รูปที* 4.5 รูปออกแบบป้ายออกบูธ 2 



 

 

4.2.3 ประชุมรอบ 2 และตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ประชุมบรีฟงานรอบ 2 เพื*อตรวจสอบ Ads ที*นาํไปใชใ้นงานวา่มีส่วนไหนยงัไม่เรียบร้อย 

หรือส่วนไหนที*ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข และสรุปเนืFอหาแผนการตลาดที*จะใชภ้ายในงาน 

เตรียมเอกสารและการเตรียมความพร้อมในการพรีเซนโปรเกรมทวัร์ต่างประเทศ ใหก้บั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และรวบรวมขอ้มูลจาํเป็นที*เหลือในการออกบูธจดักิจกรรมพิเศษ 

 

4.2.4 ไปปริ3น Ads ที$ร้าน 

นาํไฟลรู์ปแบบ AI ที*ผา่นการตรวจสอบแลว้ไปปริFนที*ร้าน ดีจริงแอนดป์ริFน เพื*อใหเ้ป็นไว

นิลก่อนวนัจดับูธจริง โดยใชร้ะยะเวลา 3 วนัในการผลิต นบัจากวนัส่ง และไปรอรับไวนิล

พร้อมตรวจสอบจุดบกพร่องก่อนนาํกลบัมาที*บริษทั ขัFนตอนการขนยา้ยมีความเสี*ยงที*ไว

นิลจะเสียหายไดง่้าย เพราะฉะนัFนจึงสาํคญัมากที*จะตอ้งเตรียมพาหนะในการขนยา้ยเพื*อ

ไม่ใหไ้วนิลเสียหาย 

 

 

รูปที* 4.6 หนา้ร้านที*ไปปริFน Ads 

 



 

 

4.2.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยครั3งสุดท้าย ก่อนไปจัดบูธที$ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกติย์ 

ตรวจเช็คอุปกรณ์ที*จะนาํเขา้ไปใชภ้ายในบูธใหเ้รียบร้อย เพื*อที*จะไดไ้ม่ใหเ้กิดความ

ผดิพลาด หรือความผดิพลาดจะตอ้งนอ้ยที*สุด เตรียมขนของขึFนรถรอเชา้วนัต่อไป เพื*อที*จะ

ไปยงัสถานที*จดังาน กรณีมีขอ้ผดิพลาดจะแกไ้ขไดย้ากมาก เพราะวา่บริเวณสถานที*จดังาน 

ร้านขายอุปกรณ์อยูไ่กล และห่างจากกนัมาก 

 

 

4.7 รูปการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 ขั3นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกจิกรรมจริง 

4.3.1 เตรียมความพร้อมสถานที$จริง  

ในวนัที* 8 สิงหาคม 2561 ก่อนวนัจดักิจกรรม 1 วนั ไดไ้ปเตรียมความพร้อมโดยการจดับูธ 

ออกเดินทางจากบริษทั 9.30 น. ถึงที*ศูนยป์ระชุมเเห่งชาติสิริกิติd  10.15 น. นาํป้ายไวนิลที*ทาํ

มาไปติดตัFงบริเวณดา้นหลงัของบูธ ดา้นขา้ง ดา้นบน และมุมเสาดา้นบน มุมเสาดา้นล่างก็

ติดดอกไมป้ระดิษฐต์บแต่งเพื*อนความสวยงาม ติดป้ายมา้ที*มุมบนของเสาเลยขอบบูธไป 

30 เซนติเมตร และระหวา่งจดัอุปกรณ์ พนกังานที*ปรึกษากไ็ปติดต่อยนืยนัการติดตัFงบูธที*

หอ้งดาํเนินงานเพื*อเช็คสิทธ์ในการขอรับความสะดวกภายในงาน รวมถึงการขอรับสิทธิ

ต่างๆในระหวา่งการจดักิจกรรม คือรถเขน็เลื*อนขนของ และของวา่งระบประทานระหวา่ง

จดังาน ส่วนที*ติดตัFงบูธอยูน่ัFนกมี็การเช็คกระดาษโปรแกรมทวัร์ไปในตวั วา่ขาดตก

บกพร่องตรงไหน พร้อมนาํไปเกบ็เป็นที* เพื*อในวนังานจะไดห้าพบง่ายที*สุด 

 

 

รูปที* 4.8 รูปการเตรียมความพร้อมก่อนวนังาน 1 

 



 

 

 

รูปที* 4.9 รูปการเตรียมความพร้อมก่อนวนังาน 2 

 

 

รูปที* 4.10 รูปการเตรียมความพร้อมก่อนวนังาน 3 



 

 

 

รูปที* 4.11 รูปการเตรียมความพร้อมก่อนวนังาน 4 

 

 

รูปที* 4.12 รูปการเตรียมความพร้อมก่อนวนังาน 5 

 



 

 

 

รูปที* 4. 13 รูปการเตรียมความพร้อมก่อนวนังาน 6 

 

4.3.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยขั3นสุดท้าย 

ตรวจสอบวา่ภายในบูธมีอะไรเสียหาย มีอะไรหลุด หรือไม่เรียบ ขาดรอยต่อ หรือมีอะไร

ไม่ตรงตามแผน ถา้มีกแ็กไ้ขใหเ้สร็จเรียบร้อย และเกบ็อุปกรณ์ที*ไม่จาํเป็นกลบัไปก่อน 

หลงัจากนัFนพนกังานที*ปรึกษาไปประชุมตารางเวลากบัคนรัยคิวของงาน รวมกบัเจา้ของบูธ

กิจกรรมอื*นๆ เพื*อรับทราบคิวการเปิดงาน และทราบการดาํเนินกิจกรรมภายในงาน  

 

รูปที* 4.14 รูปการตรวจสอบความพร้อม 1 



 

 

 

 

รูปที* 4.15 รูปการตรวจสอบความพร้อม 2 

 

 

 

รูปที* 4.16 รูปการตรวจสอบความพร้อม 3 



 

 

4.4 วนัจัดกจิกรรมพเิศษจริง ( 9-12 สิงหาคม 2561 ) 

จดักิจกรรมตามที*วางงแผนไว ้โดยแบ่งสดัส่วนตามพนกังานแต่ละแผนก คือ แผนก IT เป็นคน

เตรียมเอกสาร และขอ้มูลเชิงลึก แผนกทาํ Visa มาเป็นผูใ้หข้อ้มูล พรีเซนโปรแกรมทวัร์ต่างประเทศ

อยูห่นา้บูธใหก้บัลูกคา้ พร้อมใส่เสืFอคนทาํซูชิ ซึ* งเป็นสญัลกัษณ์ของปนระเทศญี*ปุ่น ทาํใหส้ะดุดตา 

และเห็นเขา้ง่าย 

 

ในระหวา่งการดาํเนินงาน พบปัญหากระดาษโปรแกรมทวัร์เยอะเกินไป เกินกวา่โตะ๊ที*วางจะรับได ้

แต่กต็อ้งวางลงไป ใหเ้ห็นแต่หวัขอ้และใหพ้นกังานขายคอยใหค้าํแนะนาํ ในส่วนของระยะเวลา 

งานเริ*มประมาณ 10.00 – 20.00 น. และพกั 1 ชั*วโมงสลบักนัไปในช่วงเวลาที*วา่ง และในวนันัFนเอง

มีงานลดราคาสินคา้อยูค่นละชัFน ทาํใหมี้ผูค้นมาเดินดูสินคา้เยอะขึFนอีกดว้ย 

 

 

รูปที* 4.17 รูปการทาํงานออกบูธภายในวนัจริง 1 



 

 

 

รูปที* 4.18 รูปการทาํงานออกบูธภายในวนัจริง 2 

 

 

รูปที* 4.19 รูปการทาํงานออกบูธภายในวนัจริง 3 



 

 

 

รูปที* 4.20 รูปการทาํงานออกบูธภายในวนัจริง 4 

 

4.5 เกบ็อุปกรณ์จากบูธ และเคลยีพื3นที$ 

หลงัจากงานจบแลว้ กเ็คลียพืFนที*ใหก้ลบัมาเป็นเหมือนเดิม และเกบ็ป้ายไวนิลดา้นหลงั ดา้นหนา้ 

ดา้นขา้ง และดา้นบนกลบัไปใชใ้นโอกาสหนา้ รอบนีFตอ้งเกบ็ไวมาก เพราะตอ้งแข่งกบัเวลา 

เนื*องจากมีคิวงานถดัไป 

 

รูปที* 4.21 รูปการเกบ็บูธ 1 



 

 

 

 

รูปที* 4.22 รูปการเกบ็บูธ 2 

 

 

รูปที* 4.23 รูปการเกบ็บูธ 3 



 

 

4.6 ประเมิณผลการตอบรับ  

 4.6.1 การประเมณิความสนใจของแบรนด์ 

หลงัจากกลบัมาจากการจดักิจกรรมพิเศษ กจ็ะมาประเมิณผล โดยประเมิณจากการเขา้มา

ถูกใจเพจ และเขา้มาชมเพจ Facebook และการติดต่อสอบถามเขา้มาในไลน์ ดูประโยคการ

สนทนาวา่สอบถามเรื*องโปรแกรมทวัร์ และวเิคราะห์วา่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 

โดยจากรูปภาพจะเห็นความเคลื*อนไหวของเพจ ผูช้มเพจ มากขึFน เนื*องจากใชโ้ปรโมชั*น

กดไลคเ์พจ Facebook จะแลกสิทธิd ในการรับส่วนลด 300-1000 บาท จากโปรแกรมทวัร์

ของบริษทั บีพี ลกัซูรี ทราเวลิ จาํกดั และจะไดรั้บส่วนลดภายในงานเท่านัFน 

 

รูปที* 4.24 การประเมิณผา่นยอดการเขา้ถึง Facebook 1 

 

รูปที* 4.25 การประเมิณผา่นยอดการเขา้ถึง Facebook 2 



 

 

 4.6.2 การประเมิณจากยอดขาย 

ส่วนที* 2 ในการประเมิณจากผูเ้ขา้ชมเพจ Facebook แลว้ กย็งัตอ้งประเมิณจากยอดขาย

ภายในงาน ซึ* งการประเมิณยอดขายไม่สามารถนาํขอ้มูลของบริษิทมาเปิดเผยได ้แต่

ผูบ้ริหารไดบ้อกไวว้า่ ยอดขายบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมพิเศษที*ตัFงไว ้

โดยเช็คจากยอดใบจองโปรแกรมทวัร์ภายในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานที. บีพี ลกัซูรี ทราเวล จาํกดั เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั>งแต่วนัที. 14 

พฤษภาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561 งานส่วนใหญ่เป็นการจดัการเวบ็ไซด ์ การตลาดผา่นทาง 

Facebook และการออกบูธกิจกรรมพิเศษ ที.งานเที.ยวทั.วไทย ไปทั.วโลก ครั> งที. 23 และในการทาํงาน

ครั> งนี>ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ใหม่ในการทาํงานและไดเ้รียนรู้ระบบการทาํงานภายในองคก์ร ได้

รู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้.นไดใ้ชศ้กัยภาพในสิ.งที.ไดเ้ล่าเรียนมาอยา่งเตม็ที.ในดา้นการติดต่อสื.อสาร 

และฝึกความตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบในหนา้ที.และส่วนต่างๆ มากขึ>น 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอยา่ง

เตม็ที. โดยใชค้วามรู้พื>นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาปฏิบติังานจริง ซึ. งในการออกแบบ

ชิ>นงานยอ่มไดรั้บคาํติชมจากผูมี้ประสบการณ์มาปรับปรุงเพื.อพฒันาความรู้ความสมารถใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิ.งขึ>น และเป็นธรรมดาที.ชิ>นงานจะไดรั้บการแกไ้ขจากพนกังานที.ปรึกษาเป็น

จาํนวนหลายครั> ง กวา่จะผา่นมาได ้เพราะเวลาเรียนและเวลาการทาํงานจริงไม่เหมือนกนั 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 การจดักิจกรรมพิเศษในกรณีศึกษาการบริษทั บีพี ลกัซูรี ทราเวล จาํกดั โดยการ

ออกบูธที.งานเที.ยวทั.วไทย ไปทั.วโลก โดยการพดูคุยกบัผูบ้ริหารขององคก์ร เพื.อทราบวตัถุประสงค ์

หรือความตอ้งการ ในการออกบูธครั> งนี>  และในการพดูคุยแต่ละครั> ง จึงตอ้งมีการวางแผนหรือ

ประชุมจากผูบ้ริหารบริษทั เพื.อแจกแจงงานใหก้บัพนกังานในส่วนต่างๆ ใหบ้รรลุไปตามแผนการ

ดาํเนินงาน 

5.2.2 งานที.ไดรั้บมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริงโดยเริ.มงานตั>งแต่ขั>นตอนแรกถึง

ขั>นตอนสุดทา้ยการติดต่อสื.อสารจะตอ้งดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบระเบียบมีแผนการทาํงานอยา่ง

เป็นขั>นตอน ระหวา่งการปฏิบติังานจะตอ้งอาศยัระยะเวลาในแต่ละเดือนใหเ้หมาะสม การทาํงานใน

รูปแบบนี> จึงตอ้งอาศยัความรับผดิชอบความกระตือรือร้น รวมไปการใชป้ระสบการณ์ในการทาํงาน

เพื.อใหง้านสาํเร็จและเป็นไปตามแบบแผนงานที.กาํหนดไว ้



 

 

5.3 สรุปผลรายงานการจัดทาํรายงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 เพื.อการศึกษาขั>นตอนการจดักิจกรรมพิเศษ และศึกษาขั>นตอนการประสานงาน

ภายในงาน เที.ยวทั.วไทย ไปทั.วโลก ครั> งที. 23 

5.3.2 เพื.อลงมือปฏิบติังานจริงๆ และทราบถึงปัญหารวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาในกา 

ทาํงานจริงๆ 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานการจัดทาํสหกจิศึกษา 

 ในการทาํเล่มสหกิจศึกษา นกัศึกษามกัจะประสบปัญหาเรื.องของรูปแบบการจดัหนา้ของ

รายงาน และทาํใหต้อ้งคอยแกไ้ขปัญหาอยูต่ลอดเวลา ดงันั>นเราตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการ

ทาํงาน เพื.อใหรู้ปเล่มออกมาถูกตอ้งมากที.สุดตามที.วทิยาลยักาํหนด 
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