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บทคดัย่อ 

 การจดัท าโครงงานเร่ืองการขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เวียงจนัทน์ วงัเวียง มีวตัถุประสงคเ์พื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั
ทวัร์ในเครือข่ายของบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กบัลูกคา้
และเป็นการขยายฐานลูกคา้ให้แก่บริษทั โดยจดัท าโปรแกรมทวัร์เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจนัทน์ วงัเวียง เป็นจ านวน 3 วนั 2 คืน โดยใชเ้คร่ืองมือในการ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นทางอีเมล ์ไลน์แอด และการประชาสมัพนัธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค  

การศึกษาพบวา่โดยการส่งอีเมลจ์ านวน 20 คนไดต้อบกลบัทางอีเมลจ์ านวน10คน ทางไลน์
พบวา่การยงิไลน์แอด 1 คร้ัง มีลูกคา้ติดต่อกลบัมา 5 คนและการประชาสมัพนัธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค  One 
World Tour Asia มียอดจ านวนเขา้ชม 58 คร้ัง มีส่วนร่วม 4 คร้ัง จ านวนคนกดไลท ์3 คน จากการ
โพสต ์1คร้ัง โดยลูกคา้ติดต่อกลบัมาสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมของทวัร์โปรแกรม
ฉบบัเต็มและแบนเนอร์ โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาสท่ีลูกคา้จะตดัสินใจจองทวัร์และ
เดินทางกบัทางบริษทั วนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั ในอนาคตเป็นอยา่งมาก ดงันั้นผลของการ
ปฎิบติัโครงงานคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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ง 

          



ข 

 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 

     การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์แอนด์ ทรา
เวล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท าได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยจาก
ความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1.คุณอรชุน แสงชูโรจน์  
2.คุณณฐัพล บุญมัน่  
3.อาจารยศุ์ภตัรา  ฮวบเจริญ 
4.ดร.นนัทิรา  ภูขาว สนใจ 

      และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
  

คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ
เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบั
ชีวติของการท างานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
 
 คณะผูจ้ดัท า 
 นาย พีรพฒัน์ เหลืองภูมิพิทยา 
 นางสาว เมษนี คงรอด 
 นาย บพิธ กลัยาวงค ์

  
 

 



 

 

สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
จดหมายน าส่งรายงาน ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
บทคดัยอ่  ค 
ABSTRACT                   ง 
บทที ่1 บทน า  
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา  1 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 
ขอบเขตของการศึกษาวจิยั 2 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาวจิยั                                                               2 
บทที ่2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  
ขอ้มูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   3 
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวเวยีงจนัทน์ วงัเวยีง                                                                   7 
แนวคิดหลกัการเก่ียวกบัส่วนแบ่งการตลาด Market Share 14 
แนวคิดหลกัการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 31 
บทที่ 3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน  
ช่ือและท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบการ                                                                           39 
ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร                                 39 
รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร                                                   40 
ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย                                                        43 
ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา                                                                 45 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน                                                                                                    45 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน                                                                             45 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล                                                              46 
บทที ่4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน  
ขั้นตอนการขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว      

47 

ผลการปฏิบติังาน 62 
บทที5่ สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
สรุปผลงาน                                                                                                       65 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 

ขอ้จ ากดัและปัญหาในการจดัท าโครงงาน                                                       

 

หน้า 
65 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาขอ้เสนอแนะ                                                            66 
ผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา                                                                      66 
ขอ้เสนอแนะ                                                                                                  66 
บรรณาณุกรม                                                                                              67 
ภาคผนวก ก รูปภาพขณะปฏิบติังานสหกิจ  
ภาคผนวก ข บทความวชิาการ                                                                          
ภาคผนวก ค โปสเตอร์ 
ภาคผนวก ง  บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 
ภาคผนวก จ  บนัทึกการปฎิบติังาน 
ภาคผนวก ฉ ประวติัผูจ้ดัท า     
 

 
 

  



 

 

สารบัญรูปภาพ 

     หน้า 
รูปภาพท่ี 2.1 หอพระแกว้              7 

รูปภาพท่ี 2.2 อนุสาวรียป์ระตูชยั              8 

รูปภาพท่ี 2.3 พระธาตุหลวงเวยีงจนัทน์               9 

รูปภาพท่ี 2.4 ถนนโรตี               10 

รูปภาพท่ี 2.5 ข้ึนบอลลูนชมเมืองวงัเวยีง             10 

รูปภาพท่ี 2.6 พายเรือคายคัแม่น ้าซอง             11 

รูปภาพท่ี 2.7 ถ ้าจงั               12 

รูปภาพท่ี 2.8 บลูลากนู               13 

รูปภาพท่ี 2.9 ตารางแสดงกลยทุธ์ในการเลือกตลาดเป้าหมาย 3 ทาง          23 
รูปภาพท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทั วนัเวลิด์ ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั          39 
รูปภาพท่ี 3.2 ผูป้ฎิบติังาน               43 
รูปภาพท่ี 3.3 ผูป้ฎิบติังาน               44 
รูปภาพท่ี 3.4 ผูป้ฎิบติังาน                       44 
รูปภาพท่ี 4.1 โปรแกรมทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว          47 

         เวยีงจนัทน์ วงัเวยีง 

รูปภาพท่ี 4.2 แบนเนอร์โปรแกรมประเทศทวัร์สาธารณรัฐประชาธิปไตย        47-56 

        ประชาชนลาว ใหลู้กคา้ 

รูปภาพท่ี 4.3 การส่งโปรแกรมทางอีเมลท์วัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย      58-59 
        ประชาชนลาว ใหลู้กคา้ 

รูปภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Line @             60 

รูปภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Facebook One World Tour Asia        61 

รูปภาพท่ี 4.6  ทางลูกคา้ไดติ้ดต่อสอบถามมาทางอีเมล์             62 

รูปภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่ง ลูกคา้ไดติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลทางไลน์แอด                         63 

        และการสนทนากบัลูกคา้ 

รูปภาพท่ี 4.8  ผลตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ผา่นเฟสบุค๊ One World Tour Asia  64 

 

 



1 
 

 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

ในปัจจุบนัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผูค้นหันมาสนใจท่ีจะเดินทางไป

ท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติด

กบัจีนในทางทิศเหนือ ติดต่อกบัพม่าทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดต่อกบัเวียดนามทางทิศ

ตะวนัออก ติดกบักมัพชูาทางทิศใต ้และสุดทา้ยติดกบัประเทศไทยทางทิศตะวนัตก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสถานท่ีน่าสนใจมากมายและส่วนใหญ่จะเป็นเชิงธรรมชาติและ

วฒันธรรม สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ยกตวัอยา่งสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น วงัเวียง ท่ีไดรั้บฉายาวา่ 

กุ ้ยหลินเมืองลาว และมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ซ่ึงปัจจุบันนั้นมีบริษัทน าเท่ียวใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการแข่งขนัทางการตลาด

สูง ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจท่ีน่าสนใจ จึงมองเห็นความส าคญัในการเพิ่ม

กลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศของทวีปเอเชีย เพื่อกระตุน้ยอดขายให้กบั

บริษทัและทางดา้นเศรษฐกิจ 

  

บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์น าเท่ียวท่ีครอบคลุมเส้นทางการ

ท่องเท่ียวทางดา้นทวีปยุโรปแบบครบวงจร แต่ไม่ไดท้  าเฉพาะเส้นทางยุโรปเพียงอยา่งเดียว ยงั

มีเส้นทางการท่องเท่ียวทางดา้นทวปีแอฟริกาใต ้อเมริกา และอีกหลากหลายประเทศ นอกจากน้ี

ทางบริษทัยงัมีทวัร์แบบพรีเมียมส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหม่ 

 

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าได้เห็นแนวทางเส้นทางการท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยเส้นทางท่ีเลือกใช้คือ  เวียงจนัทน์และวงัเวียง เพราะเล็งเห็นวา่เป็นเส้นทาง

การท่องเท่ียวท่ีใช้เวลาเดินทางไม่นานและราคาไม่แพงมากนัก เหมาะส าหรับผูท่ี้ต้องการ

เดินทางในระยะเวลาสั้ น ปัจจุบันบริษัททัวร์มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน ท าให้การแข่งขันทาง

การตลาดเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาจึงมีความส าคญัอยา่งมากในการ

ขยายฐานลูกคา้และการท าให้บริษทัเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน การใชส่ื้อออนไลน์ ( social media ) 
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ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบริษทั โดยการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Line add @ 

Facebook  

 

คณะผูจ้ดัท าไดม้องเห็นว่า บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั ยงัไม่มีเส้นทางการ

ท่องเท่ียวไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงันั้นจึงได้ท าการศึกษาและจดัท า

โครงงานสหกิจเร่ืองการขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวเล่มน้ีข้ึนมา เพื่อท่ีจะเสนอเส้นทางใหม่ใหแ้ก่ บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจนัทน์ วงัเวียง ให้กบับริษทัทวัร์ในเครือข่ายของบริษทั วนั

เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ก าหนดพื้นท่ีภายใน บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

1.3.2  ขอบเขตดา้นระยะเวลา วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

1.3.3  ขอบเขตดา้นขอ้มูล  ค  าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจและสอบถามขอ้มูลจากพนกังาน

ท่ีปรึกษา รวมทั้งบุคลากรของบริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 บริษทัไดเ้ปิดเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

1.4.2 ลูกคา้สามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางเพิ่มมากข้ึนทั้ง Social media Line@ Facebook จาก

การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาของบริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

1.4.3 บริษทัเพิ่มโอกาสในการท ารายไดเ้พิ่มข้ึน 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

      ในกรณีศึกษาโครงงานสหกิจเร่ืองขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเวียงจนัทน์ วงัเวียง ให้กบับริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั  ไดท้  าการทบทวน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเกิดประโยชน์ส าหรับการศึกษาโดยมีหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 ขอ้มูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.2 ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวเวยีงจนัทน์ วงัเวยีง  

              2.3 แนวคิดหลกัการเก่ียวกบัส่วนแบ่งการตลาด Market Share 

 2.4 แนวคิดหลกัการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 

2.1 ข้อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

           สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ เรียกโดยยอ่วา่ สปป.ลาว ตั้งอยูใ่นดินแดนสุวรรณ

หรืออินโดจีน ระหวา่งละติจูดท่ี 14-23 องศาเหนือและลองติจูดท่ี 100-108 องศา เป็นประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน ้ า 6,000 km² ตลอด

แนวชายแดนของประเทศลาว ซ่ึงมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ลอ้มรอบดว้ยชายแดนของประเทศ

เพื่อนบา้น 5 ประเทศ ดงัน้ี ประเทศ จีน ทางดา้นทิศเหนือ (1 กิโลเมตร) ประเทศไทยทางดา้นทิศใต ้และ 

ทิศตะวนัตก (1,754 กิโลเมตร) ประเทศกมัพูชา ทางด้านทิศใต ้(541 กิโลเมตร) ประเทศเวียดนาม 

ทางดา้นทิศตะวนัออก (2.130 กิโลเมตร) ประเทศเมียนมาร์ ทางดน้ทิศตะวนัตก (235 กิโลเมตร) (ล าปาง

วซีี, 2556) 

         ภูมิประเทศของลาวอาจแบบไดเ้ป็น 3 เขต คือ  

ในอดีตท่ีผา่นมาประเทศลาวมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลมาก แต่ต่อมาภายหลงัมาเสียดินแดนบางส่วน

ให้กบัสยาม จนกระทัง่เขา้สู่ยุคปลดปล่อยจากการปกครองของฝร่ังเศส ท าให้ประเทศลาวมีเน้ือท่ีเหลือ

เพียง 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นเทือกเขาสลบัซับซ้อน อนัเป็นตน้ก าเนิด

ของแม่น ้าส าคญัถึง 13 สาย ดว้ยกนั อาทิเช่น น ้ าคาน น ้ างึม น ้ าซบั น ้ าแบง ฯลฯ แม่น ้ าท่ีส าคญัท่ีสุดของ

ลาวและเป็นแม่น ้านานาชาติคือแม่น ้าโขง หรือท่ีคนลาวเรียกกนัวา่ แม่น ้าของ ซ่ึงบางส่วนของแม่น ้ าโขง
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ทางตอนใตข้องประเทศลาวในแขวงจ าปาศกัด์ิมีความกวา้ง ถึงหน่ึงกิโลเมตร เกิดเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่

ขวางกลางแม่น ้าโขงคือ น ้าตกคอนตะเพง็ ซ่ึงมีความยาวตามล าน ้ าเกือบสิบกิโลเมตร และมีความสูงราว 

20 เมตร จากนั้นกระแสน ้ าจึงไหลเขา้สู่จงัหวดัสตึงเตรงในประเทศกมัพูชาต่อไป จากเขตแดนลาวมี

ความยาวทั้งส้ิน 4,500 กิโลเมตร ชายแดนท่ีติดกบัประเทศไทยมีความยาว 1,730 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มี

แม่น ้ าโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทั้งสองประเทศ มีความยาวทั้งส้ิน 1,400 กิโลเมตร มีเทือกเขาท่ีสูง กว่า

ระดบัน ้าทะเลโดยเฉล่ีย 1,500 เมตรข้ึนไป พื้นท่ีน้ีอยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศ เขตท่ีราบสูง คือพื้นท่ี

ซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลเฉล่ีย 1,000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องท่ีราบสูงเมืองพวน

ไปจนถึงชายแดน กมัพูชา เขตท่ีราบสูงน้ีมีท่ีราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ท่ีราบสูงเมืองพวน 

(แขวงเชียงขวาง), ท่ีราบสูงนากาย (แขวงค าม่วน) และท่ีราบสูงบริเวณ (ภาคใต)้ เขตท่ีราบลุ่ม เป็นเขตท่ี

ราบตามแนวฝ่ังแม่น ้ าโขงและแม่น ้ าต่างๆ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดในเขตพื้นท่ีทั้ง 3 

เขต นบัเป็นพื้นท่ีอู่ขา้วอู่น ้าท่ีส าคญัของประเทศแนวท่ีราบลุ่มเหล่าน้ีเร่ิมปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใตข้อง

แม่น ้างึม เรียกวา่ ท่ีราบลุ่มเวยีงจนัทน์ ผา่นท่ีราบลุ่มสะหวนันะเขด ซ่ึงอยูต่อนใตเ้ซบั้งไฟและเซบั้งเหียง 

และท่ีราบจ าปาสักทางภาคใต้ของลาวซ่ึงปรากฏตามแนวแม่น ้ าโขงเร่ือยไปจนจดชายแดนประเทศ

กมัพชูา ทั้งน้ี เม่ือน าเอาพื้นท่ีของเขตภูเขาสูงและเขตท่ีราบสูงมารวมกนัแลว้ จะมากถึง 3 ใน 4 ของ

พื้นท่ีประเทศลาวทั้งหมด โดยจุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศลาวอยูท่ี่ภูเบ้ีย ในแขวงเชียงขวาง วดัความสูงได ้

2,817 เมตร (9,242 ฟุต) (คานไดมอนทราเวล, 2559) 

 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

ประเทศลาวตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืน ลกัษณะทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ตั้งแต่

ภาคกลางจนถึงภาคเหนือในแขวงพงสาลีท่ีมีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและท่ีราบสูงอากาศ ค่อนข้างหนาวถึงหนาวจดั ส่วนทางทิศ

ตะวนัออกมีลกัษณะเป็นเทือกเขาและท่ีราบติดกบัประเทศเวียดนาม ส าหรับทางตอนใตสุ้ดมีลกัษณะ

เป็นเทือกเขาติดกับประเทศกัมพูชา ประกับกับท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ ท าให้

ประเทศลาวมีลกัษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได ้3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เ ร่ิมต้นตั้ งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 

จนถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เร่ิมตน้

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม (ไซตก์เูก้ิล, 2555) 
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การเมือง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์

(ทางการลาวใชค้  าวา่ ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวติัลาวเป็นองคก์รช้ีน า

ประเทศ ซ่ึงพรรคน้ีเร่ิมมีอ านาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเร่ิมปกครองในระบอบสังคมนิยมเม่ือ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2518 ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบนั 

ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน (ด ารงต าแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะ

บริหารงานศูนยก์ลางพรรคประชาชนปฏิวติัลาวอีก ต าแหน่งหน่ึง) ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัคือ

นายบวัสอน บุบผาวนั 

เศรษฐกจิ  

ภาวะเศรษฐกิจของ สปป.ลาวมีพฒันาการท่ีดีตามล าดบั โดยในช่วง 20 ปีนบัตั้งแต่ปรับเปล่ียน

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีการ ตลาดเม่ือปี 2529 สปป.ลาวมีการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 6.2 ต่อปี ประชากรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากประมาณ 200 

ดอลลาร์สหรัฐเม่ือปี 2529 เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัในอตัราไม่ต ่า

กวา่ ร้อยละ 10 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าเป็นสาขาหลกัท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ อยา่งไร

ก็ดี ลาวยงัคงประสบปัญหาท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปัญหาราคาน ้ามนั ท่ีเพิ่มสูงข้ึน ปัญหาการขาด

ดุลการคา้ในอตัราสูง ค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ การจดัเก็บรายได้ต ่ากว่าเป้าหมาย และปัญหาการฉ้อ

ราษฎร์บงัหลวง ทรัพยากรส าคญัของลาว ไดแ้ก่ ไม ้ดีบุก ยิบซัม่ ตะกัว่ หินเกลือ เหล็ก ถ่านหินลิกไนต ์

สังกะสี ทองค า อญัมณี หินอ่อน น ้ามนั และแหล่งน ้าผลิตไฟฟ้า (ล าปางวซีี, 2556) 
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ภาษา  

ประเทศลาวใชภ้าษาลาวเป็นภาษาทางการทั้งในส่วนของภาษาพูดและระบบการเขียน ส่วนใน

กลุ่มชาวลาวเทิงและชาวลาวสูงยงัคงมีการใช้ภาษาประจ าเผ่าของตนควบคู่ กับภาษาลาว ส่วน

ภาษาต่างประเทศอ่ืนท่ีมีการใชไ้ดแ้ก่ภาษาฝร่ังเศสซ่ึงมีการใชม้าตั้งแต่ สมยัอาณานิคม ปัจจุบนัยงัคงใช้

ในวงราชการและการติดต่อคา้ขายบา้ง อีกภาษาหน่ึงท่ีส าคญัคือภาษาองักฤษซ่ึงใช้ในการติดต่อกบั

ต่างประเทศและการ คา้ ซ่ึงนบัวนัการศึกษาภาษาองักฤษก็ยิง่จะขยายตวัมากข้ึนเร่ือยๆส าหรับอตัราการรู้

หนงัสือของลาวนั้น ประชากรเพศชายรู้หนงัสือร้อยละ 67 หญิงร้อยละ 43 เม่ือคิดเฉล่ียรวมทั้งสองเพศ

แลว้ปรากฏวา่ประเทศลาวมีอตัราประชากรท่ีรู้ หนงัสือ ร้อยละ 56 (พีวายพี, 2551) 

ศาสนา  

ชาวลาวส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติ (ร้อยละ 60 ของ

ชาวลาวทั้งหมด) ควบคู่ไปกบัลทัธินบัถือผบีรรพบุรุษของชนชาติส่วนนอ้ยในแถบภูเขาสูง ส่วนชาวลาว

ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีจ านวนท่ีค่อนขา้งน้อยมาก โดยศาสนาคริสต์ส่วนมากจะมีผู ้

นบัถือเป็นกลุ่มชาวเวยีดนามอพยพและชาวลาวเช้ือ สายเวยีดนาม ส่วนศาสนาอิสลามพบวา่มีการนบัถือ

ในหมู่ชนชาติส่วนน้อยจีนฮ่อท่ีอาศยัตามชาย แดนดา้นติดกบัประเทศพม่า และมีชุมชนมุสลิมท่ีมีเช้ือ

สายเอเชียใต ้และจามในเวยีงจนัทน์ (บา้นจอมยกุต,์ 2551) 

วฒันธรรม  

มีความคลา้ยคลึงกบัคนภาคอิสานของไทยเป็นอยา่งมาก ยงัมีค ากล่าวท่ีวา่ “ มีลาวอยูแ่ห่งใด มี

มดัหม่ี แลลายจกอยูท่ี่นั้น ” ในดา้นดนตรี ลาวมีแคนเป็นเคร่ืองดนตรีประจ าชาติ มีหมอขบั หมอล า ลาว

มีประเพณีทางพระพุทธศาสนาและอ่ืนๆ เช่น วนัมาฆบูชา วนัสงกรานต ์วนัออกพรรษา บุญเขา้ประดบั

ดิน บุญเขา้ฉลาก บุญส่วงเฮือ (แข่งเรือ) บุญธาตุหลวงเวียงจนัทน์ ในเดือน 12 เป็นตน้ (บา้นจอมยุกต์, 

2551) 
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2.2 ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่ว เวยีงจันทน์ 

 

 

 

                                       

 

รูปภาพที ่2.1 หอพระแกว้ 

ท่ีมา:  http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_13.html  

หอพระแก้ว เวียงจนัทร์  ท่ี "อดีตเป็นท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกต" สถานท่ีแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึง

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก  หอพระแกว้นั้นคือ สถานท่ีท่ีเคยประดิษฐาน พระแกว้มรกต 

หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยูท่ี่นครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศลาว นัน่เองครับ แต่ปัจจุบนั

น้ีเหลือเพียงพระแท่นท่ีประดิษฐานเท่านั้น เพราะพระแกว้มรกตองค์ปัจจุบนันั้น ได้ถูกอญัเชิญลงมา

ประทบัท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเรานัน่เอง ในช่วงสมยัของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี โดยสมเด็จ

เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก เป็นผูอ้ญัเชิญ ถึงพระแกว้มรกตจะไม่ไดป้ระดิษฐานอยูท่ี่น่ี  แต่ก็ไม่ไดท้  าให้

ความศรัทธาของชาวลาวลดนอ้ยลง แต่กลบัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ความศกัด์ิสิทธ์ิของสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ศาสนาแห่งน้ีไดแ้ผค่ลุมทัว่บริเวณอยา่งน่าอศัจรรย ์เม่ือมองดูพระวิหารท่ีด าทะมึน อยูท่่ามกลางแมกไม ้

ความเก่าแก่ พร้อมสถาปัตยกรรมโบราณแต่คร้ังอดีตกาล และเม่ือเพื่อนๆไดเ้หยียบเขา้ไปสู่ลานรอบ

บริเวณอนัเป็นสถานท่ีเคยประดิษฐาน พระมหามณีรัตนปฏิมากรดว้ยแลว้นั้น อยากบอกวา่ขนลุกอยา่ง

บอกไม่ถูกเลยครับ มนัเป็นความรู้สึกท่ียากเกินอธิบายของสถานท่ีแห่งน้ี  และยงัมีนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงันครเวยีงจนัทน์ ก็นิยมเดินทางมาสักการะบูชาท่ีหอระแกว้น้ีกนัเป็นจ านวนมาก 

http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_13.html
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                                รูปภาพที ่2.2 อนุสาวรียป์ระตูชยั สถานท่ีท่องเท่ียว เวยีงจนัทน์ 
                                  ท่ีมา:  http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_11.html  

อนุสาวรีย์ประตูชัยแห่งน้ีสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512  ครับ  เรียกไดว้า่ความเป็นมาของสถานท่ี

แห่งน้ียาวนานมากๆเลยครับ  ก็อย่างท่ีบอกวา่สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน  ประตูชยัน้ีมีช่ือเรียกอีก

อยา่งหน่ึงวา่ “รันเวยแ์นวตั้ง” ครับ นัน่ก็เพราะวา่ การก่อสร้างประตูชยัแห่งน้ีนั้น ใชปู้นท่ีอเมริกาซ้ือมา

เพื่อน ามาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจนัทน์ในระหว่าง สงครามอินโดจีนนั่นเอง แต่ก็ไม่ทนัได้

สร้างเลยก็เกิดแพส้งครามในอินโดจีนเสียก่อน จึงมีการน าปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน ความ

สวยงามของประตูชัยนั้นมีอยู่ท่ีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส นั่นเอง  ถ้าเพื่อนเปรียบเทียบกนัดูจะเห็นว่ามีส่วนท่ีคล้ายคลึงกนัมาก แต่ลักษณะ

สถาปัตยกรรมนั้นก็ยงัมีเอกลกัษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะ

ลาว ภาพเร่ืองราวมหากาพยร์ามายณะ แบบปูนป้ันใตซุ้้มประตูโคง้ของประตูชยั บนัไดวนให้ข้ึนไปชม

ทิวทศัน์ของนครเวียงจนัทน์  และถา้เพื่อนๆเดินข้ึนไป ตลอดบนัไดวนของประตูชัยจะแบ่งออกเป็น

ชั้นๆ ซ่ึงแต่ละชั้นนั้นก็จะมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก เปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดข้ึ้นชมวิวทิวทศัน์ทุกวนั และ

ในตอนเยน็จะมีประชาชนชาวลาว มาออกก าลงักายหรือท ากิจกรรมร่วมกนัท่ีน่ีดว้ย 

 

 

 

 

http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_11.html
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รูปภาพที ่2.3 พระธาตุหลวงเวยีงจนัทน์ 

ท่ีมา: http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_11.html 

พระธาตุหลวง ( Pha That Luang) แห่งน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือวา่  พระเจดียโ์ลกะจุฬามณี  เป็นปูชนีย

สถานอนัส าคญัยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจนัทน์เลยก็ว่าได้  เป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทัว่

ประเทศนัน่เองครับ  เพื่อนๆจะเช่ือไหมครับวา่พระธาตุแห่งน้ีมีต านานกล่าวมาวา่ พระธาตุหลวงน้ีนั้นมี

ประวติัการก่อสร้างมานบัพนัปีเช่นเดียวกนัพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเก่ียวพนักนั

ทางประวติัศาสตร์ของดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้ าโขงอยา่งแยกไม่ออก  พระธาตุหลวงเวียงจนัน์นั้นเป็น

พระธาตุใหญ่ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในสปป.ลาว สร้างโดยช่างโบราณของลาว มีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรมรวมถึงเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมของลาว ลา้นช้าง ดา้นหนา้นั้นมี

อนุสาวรียพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ประดิษฐานอยู่ ส่วนองคพ์ระธาตุหลวงนั้นมีสีเหลืองอร่ามดุจทองท่ี

ปรากฏอยู่ดา้นหลงัอนุสาวรียน์ั้นนัน่เอง เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในแต่ละปีจะมีงานนมสัการ

พระธาตุหลวงท่ียิ่งใหญ่ในคืนเพญ็เดือน 12 ถือเป็นงานทียิ่งใหญ่ระดบัชาติ ท่ีนกัเดินทางอยา่งเราๆนั้น

ไม่ควรพลาดท่ีจะไปเก็บภาพสวยๆพร้อมกบันมสัการพระธาตุหลวงเอาบุญกนัดว้ย 

 

 

 

 

 

http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_11.html
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                             รูปภาพที ่2.4 ถนนโรตี Walking Street สถานท่ีท่องเท่ียว วงัเวยีง 

ท่ีมา: lookingatlaos.com/vang-vieng.html 

ถนนโรตี หรือ ถนนคนเดิน (Walking Street) ตั้งอยูเ่มืองวงัเวยีง เป็นถนนในยามค ่าคืนท่ีมีร้าน

ขายโรตีท่ีมีรสชาติอร่อยไม่เหมือนท่ีไหนใหท่้านไดล้องทานอยา่งจุใจ ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีใครมาทวัร์ลาวตอ้งแวะมาเยอืนใหไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

                           รูปภาพที ่2.5 ข้ึนบอลลูนชมเมืองวงัเวยีง สถานท่ีท่องเท่ียว วงัเวยีง 

ท่ีมา: http://laos-travel.blogspot.com/2014/01/balloons-over-vang-vieng.html 

กจิกรรม ทีน่่าสนใจในเส้นทางการท่องเทีย่วในวงัเวียง 

กจิกรรม น่ังบอลลูน 

กิจกรรมน้ี มีค่าใชจ่้ายอยู่ท่ีประมาณ คนละ 70 เหรียญ ก็ประมาณ 2,100 บาท มีป้ายติดบอกไวช้ดัเจน

เร่ืองบริการนัง่บอลลูนเท่ียวครับ ดว้ยราคา70$ เท่ากนัหมดทุกร้าน ส่วนเด็กราคาเพียง 40 $ ใชเ้วลาใน
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การเท่ียวประมาณ 40 นาที ใช้ระยะทาง 6-8 กิโลเมตร การนั่งบอลลูนนั้น ตะกร้าบอลลูนส าหรับข้ึน

บอลลูนนั้น จะมีอยู3่ ขนาด รับได ้4 คน 6 คนและ 8 คน 

การบริการบอลลูนเท่ียวชมเมืองวงัเวยีงนั้น มีวนัล่ะ 3 รอบ 

รอบท่ี 1  เวลา 06.30  น. ครับ เป็นช่วงท่ีพระอาทิตยข้ึ์น 

รอบท่ี 2  เวลา  07.30  น. 

รอบท่ี 3 เวลา 17.00 น. ช่วงดวงอาทิตยต์กครับ 

 

 

 

 

 

 

                              รูปภาพที ่2.6 พายเรือคายคัแม่น ้าซอง สถานท่ีท่องเท่ียว วงัเวยีง 

ท่ีมา: http://laos-travel.blogspot.com/2014/01/blog-post_17.html 

แม่น า้ซองเป็นแม่น ้ าสายใหญ่ท่ีไหลผา่นตวัเมืองวงัเวียง  นอกจากจะเป็นแม่น ้ าท่ีท าให้ทิวทศัน์

เมืองวงัเวียงงดงามแล้ว  แม่น ้ าซองยงัเป็นสายน ้ าส าคญัในดา้นการท่องเท่ียวของเมืองวงัเวียงอีกดว้ย 

โดยกิจกรรมสุดสนุกบนแม่น ้ าซองอีกหน่ึงอย่าง นอกจากการล่องห่วงยางแล้ว การพายเรือคายคับน

แม่น ้าซอง ก็ถือวา่เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว

ท่ีน่ีดว้ยครับ วนัน้ีเราจึงพาเพื่อนๆไปแนะน ากิจกรรมสุดมนัส์ พายเรือคายคั ใกลชิ้ดธรรมชาติของเมืองท่ี

ลอ้มรอบไปดว้ยขนุเขาและสายน ้าแห่งน้ีกนัครับ 

กิจกรรมพายเรือคายัก ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดดว้ยประการทั้งปวงครับ เน่ืองจากจะ

ไดส้นุกสนานกบัการพายเรือและยงัไดช่ื้นชมทศันียภาพท่ีสวยงามของล าน ้ าซอง พร้อมกบัซึมซับวิถี

ชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นริมน ้าซองอีกดว้ยครับ  
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ส าหรับกิจกรรมพายเรือคายคั  จะเร่ิมตน้กนัตั้งแต่เชา้ครับ  หลงัจากรวมพลกนัพร้อมแลว้ รถจะ

พาเพื่อนๆไปส่งยงับริเวณ  ผาตั้ง  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพายเรือคายคัครับ ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองวงัเวียง 

14 กิโลเมตรครับ ส่วนการกิจกรรมพายเรือคายคัน้ี มีระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง นอกจากท่านจะไดช้มธรรมชาติตามล าน ้ าซองแลว้ ยงัมีจุดท่องเท่ียวตามริมน ้ าซอง

อีกดว้ย และจะล่องเรือตามล าน ้าซอง มาจนถึงเมืองวงัเวยีงครับ  

 

 

รูปภาพที ่2.7 ถ ้าจงั สถานท่ีท่องเท่ียว วงัเวยีง 

                                 ท่ีมา: http://laos-travel.blogspot.com/2014/01/blog-post_12.html 

ถ ้าจัง (Tham Chang) เป็นถ ้ าท่ีอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับ ห่างจากเมืองมานิดเดียวเท่านั้น เรา

สามารถเดินไปได ้ ค  านวณ คร่าวๆ ระยะทางประมาณ กิโลกวา่ๆ ก็ถึงครับ อยูห่ลงัวงัเวยีงรีสอร์ท (Vang 

Vieng resort)นัน่เองครับ  ส าหรับการเขา้ไปชมถ ้านั้นจะตอ้งผา่นด่านเก็บเงินกนัถึง 2 ด่านกนัเลยทีเดียว  

ด่านแรกนั้นอยูห่นา้ทางเขา้รีสอร์ทครับ เก็บ 2,000 กีบ/คน สาเหตุท่ีเก็บก็เพราะ เพื่อเดินทะลุจากรีสอร์ท

แลว้ขา้มสะพานสีส้มไปยงัอีกฝากของแม่น ้ า และไปเสียเงินท่ีทางข้ึนถ ้ าอีกคร้ังหน่ึง คนล่ะ 15,000 กีบ

ครับ (60 บาท)ทางข้ึนถ ้ านั้น จะมีบนัไดท าเป็นทางข้ึน (สูงทีเดียว) ข้ึนมาถึงด้านบนก็มาเห็นค าว่า 

"บนัได 147 ขั้น" (สู้ๆครับ) หนา้ปากถ ้า ตรงจุดน้ี สามารถมองเห็นวิวเมืองวงัเวียงท่ีมีล าน ้ าซองไหลผา่น 

สวยงามท่ามกลางขนุเขาจริงๆ ครับ  ความหนา้อศัจรรยข์องถ ้าจงันั้น คงอยูท่ี่ความสมช่ือนัน่แหละครับ 

ค าวา่ "จงั" ในท่ีน้ีเขาบอกวา่หมายถึง หนาวเยน็จนตวัสั่น หรือ อาการ "จงั" นั้นเองครับ ยงัไม่ทนัจะกา้ว

เขา้ถ ้าความเยน็ก็มาเยอืนซะแลว้ เม่ือเขา้ไปในถ ้าก็ไม่แปลกใจครับ สมช่ือจริงๆ   
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รูปภาพที ่2.8 บลูลากูน สถานทีท่่องเที่ยว วงัเวยีง 

ท่ีมา: https://travel.kapook.com/view136961.html 

  บลู ลากูน สระน ้ าสีฟ้าใสท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของถ ้าภูค  า (Tham Phu 

Kham Cave) ลกัษณะของน ้ าในสระจะเป็นสีฟ้าใสราวกบัคริสตลั สามารถมองเห็นพื้นดินดา้นล่างได้

อยา่งชดัเจน น ้าจะมีความเยน็ช่ืนใจ สามารถลงไปวา่ยน ้ าเล่นได ้ดา้นขา้งสระจะมีตน้ไมใ้หญ่ มีเชือกให้

สามารถไต่ปีนกระโดดน ้าไดอ้ยา่งสนุกสนาน พร้อมทั้งยงัมีบริการให้เช่าห่วงยางและจ าหน่ายอาหารอยู่

ในบริเวณใกลเ้คียง ขนาดของสระไม่กวา้งมากนกั จึงท าให้สามารถลงเล่นไดค้ร้ังละไม่ก่ีคนเท่านั้น ใน

บริเวณใกล ้ๆ กนันั้นเป็นถ ้าภูค  า ซ่ึงมีสระน ้าท่ีสวยใส สะอาด คลา้ยกบับลู ลากนู อยูด่า้นในดว้ย 
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2.3 แนวคดิหลกัการเกีย่วกบัส่วนแบ่งการตลาด( Market Share) 

ความหมายและลกัษณะของส่วนแบ่งทางการตลาด 

                ส่วนแบ่งทางการตลาดคือ การจดัแบ่งลูกคา้ท่ีมีอยู่ทั้งหมดออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยจดัให้คนท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนั  ด้านความตอ้งการในผลิตภณัฑ์มีการตอบสนองต่อส่ิงเลา้ทาง

การตลาดท่ีเหมือนกนั เป็นกลุ่มตลาดเดียวกนั  

แนวความคิดเกีย่วกบัส่วนแบ่งทางการตลาด 

โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวความคิดคือ แนวความคิดตลาดมวลชนและแนวความคิดตลาดแบบแยกส่วน 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 

1. แนวความคิดตลาดมวลรวม   หรือแนวความคิดในการมองตลาดแบบไม่แยกความแตกต่าง 

เป็นตลาดท่ีมองว่าตลาดมีความตอ้งการ ความชอบ พฤติกรรมในการซ้ือและการตดัสินใจในการซ้ือ

สินคา้ท่ีเหมือนกนั 

2. แนวความคิดตลาดแบบแบ่งส่วน เป็นแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการศึกษาพฤติกรรมผูซ้ื้อ 

ท าใหท้ราบผูมุ้่งหวงัแต่ละคนมกัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ทั้งในดา้นความตอ้งการ อ านาจซ้ือ นิสัยการซ้ือ 

ถ่ินท่ีอยู ่ความเช่ือและวฒันธรรม ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืน ๆ ดงันั้นบริษทัจึงพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนมาเฉพาะ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นตลาดในแต่ละส่วนท าให้ธุรกิจไดเ้ปรียบ และเขา้ถึงการตอบสนองได้

ครบถว้น (ปณิศา ลญัชานนท ์2549)  

   แมธุ้รกิจจะใชแ้นวความคิดแบบแบางส่วนทางการตลาดแลว้ ก็ยงัมีปัญหาท่ีว่าขนาดของส่วน

แบ่งทางการตลาดมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีจะสามารถตอบสนองได ้เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจ

อยา่งแทจ้ริง นกัการตลาดจึงแบ่งส่วนการตลาดใหเ้ล็กลงไปอีกไดแ้ก่ 

2.1 การตลาดเฉพาะส่วน 

  2.2 การตลาดทอ้งถ่ิน 

  2.3 การตลาดเฉพาะบุคคล 

  2.4 การตลาดท่ีมีผูมุ้่งหวงัมีส่วนร่วม 
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ประโยชน์ของส่วนแบ่งทางการตลาด 

1. บริษทัไดท้ราบถึงความตอ้งการและความพอใจของแต่ละส่วนตลาด 

2. ท าให้ผูผ้ลิตหรือผูข้ายสินคา้สามารถเลือกตลาดส่วนย่อยส่วนหน่ึง หรือหลายส่วนมาเป็น

ตลาดเป้าหมายไดต้ามความตอ้งการ 

3. ท าให้นักการตลาดสามารถวิจยัตลาดและศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนแบ่งทาง

การตลาดไดง่้ายและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

4. ท าใหก้ารวางแผนทางการตลาดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการส่วนแบ่งทางการตลาด มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการส ารวจ 

2. ขั้นตอนการวเิคราะห์ 

3. ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบติั 

ลกัษณะของส่วนแบ่งทางการตลาดทีด่ี 

1.  ตอ้งปรากฏชดัและสามารถวดัออกมาได ้

2. ตอ้งสามารถเขา้ถึง และตอบสนองความตอ้งการของตลาดนั้นได ้

3. ตอ้งมีขนาดใหญ่เพียงพอ 

หลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค 

1. ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์   คือการแบ่งตลาดออกมาตามเขตทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั  เช่น ทวีป ประเทศ รัฐ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น บริษทัจะตอ้งใช้

กลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัตามท่ีตั้งของตลาด 

2. ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ คือการแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ตวั

แปรประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ 
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3. ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใชเ้กณฑล์กัษณะจิตนิสัย โดยใชเ้กณฑรู์ปแบบการด าเนินชีวติ  

บุคคลิกภาพ ชนชั้นทางสังคม ค่านิยม 

4. ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใชเ้กณฑ์พฤติกรรม แบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม แบ่งกลุ่มตาม

พื้น 

ฐานความรู้ เจตคติ การใช้หรือตอบสนองต่อผลิตภณ์ัฑนักการตลาดเช่ือว่า ตวัแปรด้านพฤติกรรมมี

หลาย ๆ อยง่เช่น 

4.1  โอกาสในการซ้ือ 

4.2  การแสวงหาผลประโยชน์ 

4.3  สถานะของผูใ้ช ้

4.4  อตัราการใชผ้ลิตภณัธ์ 

4.5  สภาพความซ้ือสัตย ์

4.6  ขั้นตอนความพร้อม 

4.7  เจตคติ 

        การตดัสินใจน าเสนอผลิตภณัฑ์สู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาด

ผูข้ายต่อ หรือตลาดรัฐบาลนั้น โดยทัว่ไปแลว้บริษทัไม่สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเหมาะสม

หรือตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกตลาดได้ เน่ืองจากลูกค้ามีจ านวนมาก มีถ่ินท่ีอยู่กระจัด

กระจาย และมีลกัษณะความชอบ ความตอ้งการ และวิธีการปฏิบติัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยบริษทัจะ

น าเสนอผลิตภณัฑ์เขา้สู่เฉพาะตลาดท่ีบริษทัช านาญ และเห็นโอกาสความส าเร็จทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุ

ถึงวตัถุประสงค์ทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซ่ึงความชอบ ความต้องการ และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) จึงถูก

น ามาใช้ ซ่ึงหมายถึง การจดัผลิตภณัฑ์และส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพื่อสนองความ

ตอ้งการของตลาด ท่ีมีลกัษณะความชอบ ความตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ในการจดั

ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนั้นจ าเป็นตอ้งเร่ิมต้นด้วยการแบ่งตลาด

ออกเป็นส่วนๆ โดยอาศยัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคหรือตลาดเป็นพื้นฐานในการแบ่ง หลงัจากนั้นจึง
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ก าหนดตลาดเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้มีความสอดคลอ้งกบัความชอบ 

ความตอ้งการ และพฤติติกรรมของตลาดท่ีเลือกเป็นเป้าหมายนั้น ซ่ึงกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมายน้ี 

บริษทัตอ้งพิจารณา 3 ประการคือ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547)   

  ประการที่หน่ึง การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็นการแบ่ง

ตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงออกเป็นตลาดย่อยๆ ท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความมชอบ ความ

ตอ้งการ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นั้น โดยอาศยัคุณสมบติัของผูบ้ริโภคหรือตลาด

เป็นปัจจยัในการแบ่ง ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) และท าให้เห็น

ความเด่นชดัท่ีแตกต่างกนัของคุณสมบติั ความชอบ ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่น

แต่ละส่วนของตลาด เพื่อจะไดว้างแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดไดเ้หมาะสมกบัแต่ละส่วน

ตลาด ตวัอย่าง เช่น ผลิตภณัฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยึดเกณฑ์เพศ วยั รายได้ และรสนิยม เป็น

พื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป่าออกเป็นส่วนๆ (Market Segment)  

   ประการที่สอง คือการก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting) ซ่ึงเป็น

กิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ท่ีบริษทัเห็นว่าเหมาะสมกบั

ทรัพยากรและความช านาญของบริษทั ตลอดจนเป็นส่วนตลาดท่ีมีโอกาสทางการตลาด มีศกัยภาพใน

การสร้างยอดขายและท าก าไรให้กับบริษทั ตวัอย่าง เช่น ผลิตภณัฑ์กระเป๋าของบริษทั เลือกตลาด

เป้าหมายเป็นผูห้ญิง อาย ุ30 - 60 ปี รายไดสู้ง และรสนิยมดี  

   ประการที่สาม เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market positioning หรือ 

Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดข้ึนในใจของผู ้บริโภคในเชิง

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขนั โดยใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือใน

กระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ตวัอย่าง เช่น ผลิตภณัฑ์กระเป๋าของบริษทั จะก าหนดต าแหน่ง

ทางการแข่งขนัส าหรับผลิตภณัฑ์ของบริษทั โดยเนน้ความเป็นผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัซ่ึงเป็นมาตรฐาน

เดียวกบัมาตรฐานการส่งออก 

สรุปไดว้า่เคร่ืองมือ 3 ประการน้ี เราเรียกวา่ STP marketing ซ่ึงค าวา่ STP ยอ่มาจาก   Segmenting, 

Targeting, Positioning  
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การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)   

ระดบัของการแบ่งส่วนการตลาด (Levels of market segmentation) มี 6 ระดบั ดงัน้ี 

   การตลาดมวลชน (Mass marketing) เป็นการตลาดท่ีมุ่งความส าคญัท่ีมีการผลิตสินค้าใน

รูปแบบเดียวกนัเป็นจ านวนมาก (Mass production) โดยน าออกวางตลาดให้ทัว่ถึง (Mass distribution) 

และส่งเสริมการตลาดอย่างมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดว่ามีความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั เป็น

แนวคิดท่ีมุ่งความส าคัญท่ีการผลิต (Production-oriented) โดยมุ่งท่ีจะผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบ

เดียวกนัจ านวนมาก เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต 

   การตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาด (Segment marketing) เป็นการใชเ้คร่ืองมือการตลาดโดยมุ่ง

ท่ีส่วนของตลาด (Market segment) แนวคิดน้ีอาจมองวา่ตลาดมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั บริษทัตอ้ง

จดัผลิตภณัฑ์และส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่างกนัส าหรับแต่ละตลาดเป้าหมาย ในกรณีน้ีจะ

ก่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบกบัธุรกิจ เพราะผลิตภณัฑ์และส่วนประสมทางการตลาดจะสามารถสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน 

   การตลาดโดยมุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche marketing) เป็นการใช้เคร่ืองมือการตลาดโดยมุ่งท่ี

ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มท่ีแคบกว่าส่วนของตลาด 

(Market segment) เน่ืองจากส่วนของตลาดมีขนาดใหญ่จึงมีคู่แข่งขนัมาก แต่ตลาดกลุ่มเล็กน้ี (Niche 

market) จะมีคู่แข่งขนัเพียงหน่ึงรายหรือไม่ก่ีรายเท่านั้น ตลาดกลุ่มเล็กจึงเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับบริษทั

เล็ก แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัใหญ่ก็สามารถใชก้ลยทุธ์น้ีไดเ้ช่นกนั ตลาดกลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีมี

รายไดสู้ง พร้อมท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ราคาแพง มีความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น มีคุณภาพดีเด่นเป็น

พิเศษ 

  การตลาดท้องถิ่น (Local marketing) เป็นการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้ในทอ้งถ่ิน เช่น ห้างสรรพสินค้าแต่ละสาขาจะจดัหาสินคา้ และใช้กลยุทธ์การตลาด

แตกต่างกนั ธนาคารแต่ละสาขาจะเนน้กลยุทธ์การให้บริการลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั การตลาดทอ้งถ่ินน้ีจะ

ยึดถือลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographics) ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต (Value and 

lifestyles) ของแต่ละชุมชนหรือทอ้งถ่ิน เป็นหลกั 
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  การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เป็นการใช้เคร่ืองมือการตลาดโดยมุ่งท่ี

ลูกคา้รายใดรายหน่ึง ตวัอยา่งของธุรกิจท่ีใชก้ลยุทธ์น้ีคือ บริษทัคอมพิวเตอร์มุ่งขายให้กบัธนาคารหรือ

สถาบนัการศึกษาหรือบริษทัใดบริษทัหน่ึง ร้านตดัเส้ือซ่ึงตดัเส้ือผา้ส าเร็จรูปส่งให้ร้านคา้ปลีกร้านใด

ร้านหน่ึง บริษทัทวัร์จดัท่องเท่ียวให้กับครอบครัวหรือนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง กลยุทธ์น้ีอาจจะ

เรียกวา่ การตลาดมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกคา้ (Customized marketing) หรือ การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (One-to-

one marketing) หรือ การตลาดหน่ึงส่วนตลาด (Segments of one) 

  การตลาดที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบตัวเอง (Self-marketing) เป็นการตลาดท่ีลูกคา้ช่วยตวัเองใน

การซ้ือสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละรายตอ้งใช้ความรับผิดชอบมากข้ึนในการพิจารณาผลิตภณัฑ์และตรา

สินคา้ เช่น การซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต การสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์การสั่งซ้ือทาง Fax หรือ E-mail การ

สั่งซ้ือสินคา้ทางจดหมาย ฯลฯ 

รูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด (Patterns of market segmentation) 

   การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั (เช่น รายได ้อายุ ท่ีอยูอ่าศยั) จะแบ่ง

ตลาดแบบใดนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงความชอบ ความตอ้งการความพอใจ และพฤติกรรมของตลาดท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑ ์ 

ซ่ึงประกอบด้วย 3 แบบ โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

  ความชอบเหมือนกัน (Homogeneous preferences) คือการท่ีผูบ้ริโภคทุกคนในตลาดนั้นมี

ความชอบ ความตอ้งการ ความพอใจ และพฤติกรรมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์

ท่ีผูบ้ริโภคในตลาดน้ีมีความตอ้งการ จึงมีคุณสมบติัต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  ความชอบกระจัดกระจาย (Diffused preferences) ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรมทางการตลาด 

ความชอบ ความตอ้งการ เก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัอย่างมาก ในกรณีน้ีโดยทัว่ไป 

ผูผ้ลิตจะเลือกน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน เพราะจะเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ ส าหรับคู่

แข่งขนัท่ีเขา้มาในตลาดอาจจะก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ใกล้เคียงกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทัหรืออาจ

ก าหนดในต าแหน่งท่ีมีคู่แข่งขนันอ้ย 
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  ความชอบเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม (Clustered preferences) มีลักษณะคล้ายกับกรณีแรก แต่

ความชอบความตอ้งการท่ีเหมือนกนันั้นถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ อยา่งชดัเจน ธุรกิจจะเขา้สู่ตลาดโดยมี

ทางเลือก 3 ทาง คือ 

 เลอืกต าแหน่งศูนย์กลางโดยการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไป โดยคาดวา่จะไดก้าร

ยอมรับจากทุกกลุ่ม ซ่ึงเหมาะกับการใช้นโยบายการตลาดท่ีไม่แตกต่างกัน (Undifferentiated 

marketing) 

 เลือกต าแหน่งในส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุดส่วนเดียว โดยใชน้โยบายการตลาดแบบรวมก าลงัหรือ

มุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated marketing) 

 เลือกทั้ง 3 กลุ่ม โดยเสนอส่วนประสมทางการตลาด 3 ชุดให้เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

โดยใชน้โยบายการตลาดท่ีแตกต่างกนั (Differentiated marketing) 

หลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Bases for segmenting consumer markets)   

   ตวัแปรท่ีส าคญัๆ ท่ีถือเป็นหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด เช่น ลกัษณะประชากรศาสตร์ของ

ผูซ้ื้อ ลักษณะตวัแปรทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึงใช้เป็น

หลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถจดักลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) 

ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Consumer characteristic) (2) การตอบสนองของผูบ้ริโภค (Consumer response) 

และแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์ คือ (1) ภูมิศาสตร์ (Geographic) (2) ประชากรศาสตร์ (Demographic) (3) 

จิตวิทยา (Psychographic) (4) พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioristic) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ 2546)  

 การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) ในกรณีน้ีตลาดจะถูกแบ่งออก

ตามสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น ประเทศ รัฐ จงัหวดั อ าเภอ ทอ้งถ่ิน หรือหมู่บา้น บริษทัตอ้งระลึกถึงการ

ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัตามท่ีตั้งของตลาด โดยค านึงลกัษณะและพฤติกรรมของแต่ละ

บุคคลในแต่ละเขตภูมิศาสตร์นั้น 

 การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) การแบ่งส่วนตลาด

ตามปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได ้การศึกษา อาชีพ วฏัจกัรชีวิต

ครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์เป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้กันแพร่หลายมานาน 
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เน่ืองจากช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดท่ีส าคญั เน่ืองจากความต้องการของผูบ้ริโภคหรืออตัราการใช้

ผลิตภณัฑ์ จะมีความเก่ียวขอ้งอยา่งสูงกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงตวัแปรทางประชากรศาสตร์

วดัไดง่้ายมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ 

 การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographic segmentation) จะใช้หลกัเกณฑ์ตาม

ความแตกต่างกนัของการด ารงชีวิต หรืออาจใช้ความแตกต่างกนัของบุคลิกลกัษณะ เป็นตวัแบ่งส่วน

ตลาด 

 การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic segmentation) การแบ่งตามพฤติกรรมโดย

ใชห้ลกัเกณฑค์วามรู้ ทศันคติ การใชผ้ลิตภณัฑ์ หรือการตอบสนองต่อคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ หรือโอกาส

ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์นกัการตลาดเช่ือวา่ตวัแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการแบ่ง

ส่วนตลาด 

หลกัเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม (Bases for segmenting industrial market) 

   การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรมอาจจะถือเกณฑ์เดียวกันกบัตลาดผูบ้ริโภค เช่น ภูมิศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ การแสวงหาผลประโยชน์และอตัราการใช ้เป็นตน้ 

ประสิทธิผลของการแบ่งส่วนตลาด (Effective segmentation) 

   เม่ือก าหนดวา่ตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์มีการแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ใดแลว้ หลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบ่งส่วนตลาดมีดงัน้ี 

 ประกฎชัดและวัดออกมาได้ (Measurable) เม่ือท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ไดส่้วนตลาดย่อยท่ี

สามารถวดัขนาดและอ านาจในการซ้ือของแต่ละส่วนตลาดได ้

 ตลาดมีขนาดใหญ่พอเพียง (Substantial) เม่ือท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ไดส่้วนตลาดย่อยท่ีมี

ขนาดความตอ้งการท่ีสามารถสร้างยอดขายและก าไรไดม้ากพอ 

 สามารถที่จะเข้าถึงได้ (Accessible) เม่ือท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ได้ส่วนตลาดย่อยท่ีบริษทั

สามารถเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้

 สามารถด าเนินการได้ (Actionable) เม่ือท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ไดส่้วนตลาดย่อยท่ีบริษทั

สามารถใชโ้ปรแกรมการตลาด จูงใจตลาดเป้าหมายยา่งไดผ้ล 
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 มีลักษณะแตกต่าง (Differentiable) เม่ือท าการแบ่งส่วนตลาดแล้วได้ส่วนตลาดย่อยท่ีลูกคา้

มองเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจได ้

การก าหนดหรือเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market Target) การเลอืกตลาดเป้าหมายมี 2 ขั้นตอน 

 การประเมินส่วนตลาด (Evaluating the market segment) การศึกษาส่วนตลาด 3 ดา้น คือ

ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด ความสามารถจูงใจส่วนตลาด วตัถุประสงคแ์ละทรัพยากร

ของบริษทั การศึกษา 3 ดา้นน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเลือกส่วนตลาดท่ีเหมาะสมเป็นเป้าหมายต่อไป 

 ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด (Segment size and growth) ในท่ีน้ีจะคาดคะเน

ยอดขายและการเพิ่มข้ึนของยอดขาย ตวัอยา่ง การคาดคะเนน ้ายาลา้งจาน  

ถา้คาดคะเนวา่ตลาดมีขนาดใหญ่และเจริญเติบโตพอสมควรเม่ือขายแลว้จะมีก าไรจาดส่วนตลาดนั้น ก็

ถือวา่เป็นเกณฑท่ี์ตลาดนั้นผา่นตามเกณฑท่ี์ 1.1 และพิจารณาประเด็นอ่ืนต่อไป 

 ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด (Segment structural attractiveness)เป็นการ

พิจารณาวา่ส่วนตลาดนั้นสามารถเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของตลาดนั้นไดห้รือไม่ 

 วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท (Company objectices and resources) แมว้า่ความ

เจริญเติบโตของตลาด และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ถา้ขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์อง

บริษทั และมีอุปสรรคดา้นความช านาญหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ ก็จะมีปัญหาเกิดข้ึนจากการเลือกส่วน

ตลาดนั้น 

 การเลือกส่วนตลาด ( Selecting the market segment ) จาการท่ีประเมินส่วนของตลาดท่ี

เหมาะสมในขอ้หน่ึงแลว้ บริษทัอาจเลือกหน่ึงส่วนตลาดหรือหลายส่วนเป็นเป้าหมาย โดยมีวิธีเลือก 

ดงัน้ี 

 การตลาดที่ไม่แตกต่างหรือการตลาดที่เหมือนกัน (Undifferentiated marketing) เป็นกลยุทธ์

การตลาดท่ีเสนอผลิตภณัฑห์น่ึงรูปแบบโดยมองวา่ตลาดมีความตอ้งการเหมือนๆ กนั บริษทัจะพยายาม

ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละวางโครงการทางการตลาดท่ีดึงดูดใจผูซ้ื้อใหม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเพิ่มข้ึน 

การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการโฆษณาหลายๆ ดา้น จะให้แนวความคิดอยา่งแพร่หลายเพื่อท าให้
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เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ แมว้า่ผลิตภณัฑ์จะมีความแตกต่างกนัจริงหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สินคา้

ของบริษทัแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งขนั ตวัอย่างของการตลาดแบบน้ี ไดแ้ก่ สปอนเซอร์ ลูกขนไก่ 

น ้าแขง็ยนิูค น ้าด่ืมไบเล่ย ์สบู่ 

 

รูปภาพที ่2.9 ตารางแสดงกลยุทธ์ในการเลอืกตลาดเป้าหมาย 3 ทาง 
(The alternative target market selection strategies) 

ลักษณะที่จะท ำกำร
เปรียบเทียบ 

กลยุทธ์กำรตลำดที่ไม่
แตกต่ำงกนั 

(Undifferentiated marketing 
strategy) 

กลยุทธ์กำรตลำดที่แตกต่ำง
กัน (Differentiated 
marketing strategy) 

กลยุทธ์กำรตลำดเฉพำะส่วน 
(Concentrated marketing 

strategy) 

ควำมหมำย 
การเลอืกตลาดรวม (Total 
market) ตลาดเดยีวเป็น

เป้าหมาย 

การเลอืกหลายสว่นตลาด 
(Multiple segment) ที่
แตกตา่ง 2 กลุม่ขึน้ไป 

การเลอืกตลาดเป้าหมายสว่น
เดียว (Single segment) จาก

ตลาดรวม (Total market) 

ลักษณะตลำด 
(Market) ที่เลอืก 

ตลาดมคีวามคล้ายคลงึกนั 
(Homogeneous) เป็นตลาด

ใหญ่หรือตลาดมวลชน (Mass 
market) 

ตลาดมคีวามต้องการท่ี
แตกตา่งกนั 

(Heterogeneous) บริษัท
เลอืก 2 ตลาดขึน้ไป 

ตลาดมคีวามต้องการท่ีแตกตา่ง
กนั (Heterogeneous) บริษัท
เลอืกเป้าหมายเพียงสว่นตลาด

เดียว (Single segment) 
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 การตลาดที่ต่างกันหรือการตลาดมุ่งต่างส่วน (Differentiated marketing) ในกรณีน้ีบริษทัจะ

เลือกด าเนินการในส่วนตลาดมากกวา่ 1 ส่วน โดยออกแบบผลิตภณัฑ ์และส่วนประสมทางการตลาดให้

ต่างกนัตามความเหมาะสม กบัแต่ละส่วนตลาดนั้น บริษทัส่วนใหญ่จะใชก้ลยทุธ์น 

 การตลาดแบบรวมก าลัง หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated marketing)เป็นการ

เลือกส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว (Single segment) ในหลายส่วนตลาดเป็นเป้าหมายแล้วใช้กลยุทธ์

การตลาดเพื่อสนองความตอ้งการในตลาดนั้น (อีเลินน่ิง, 2557) 

 

 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภคในเชิง

ความรู้สึกนกัคิดหรือทศันคติต่อสินคา้หรือบริการขององคก์รเม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้หรือบริการของ

คู่แข่งขนัการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการต่อจากการเลือกตลาดเป้าหมาย 

ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีถูกก าหนดข้ึนมาจะตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

ดงันั้นบริษทัจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ออกมาให้ไดว้า่ตลาดเป้าหมายมีความตอ้งการอย่างไร เน้นคุณสมบติั

ส่วนใดของผลิตภณัฑ ์ผูมี้หนา้ท่ีก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑจึ์งค่อยน า  

 

กลยุทธ์ตลำด 
(Market  
strategy) 

กลยทุธ์ตลาดรวม (Market 
aggregation strategy) 

กลยทุธ์หลายสว่นตลาด 
(Multiple segment strategy) 

กลยทุธ์มุง่เฉพาะตลาดสว่นเดียว 
(Single segment soncentrated 

strategy หรือ Single market 
strategy) 

ลักษณะผลิตภณัฑ์
และส่วนผสม

ทำงกำรตลำด หรือ 
4 Ps 

4'Ps 1 ชดุ 4'Ps 2 ชดุขึน้ไป 4'Ps 1 ชดุ 
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คุณสมบัติทีต่ลาดเป้าหมายต้องการมาก าหนดเป็นต าแหน่งผลติภัณฑ์  

1. ความหมาย  

2. กลยทุธ์การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์  

3. การสร้างความแตกต่างใหผ้ลิตภณัฑ ์( Product Differentiation)  

ความหมายของการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์  

 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ หมายถึง การสร้างลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะตรง

ตามความตอ้งการของตลาดบริษทัจ าเป็นตอ้งน าเสนอใหต้ลาดไดรั้บรู้ และจดจ าต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของ

ตนทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอกย  ้าการน าเสนอคุณสมบติัท่ีสามารถครองใจลูกคา้ได ้  

กลยทุธ์การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์  

การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ (Product Positioning)  

 เป็นกระบวนการทางการตลาดเพื่อสร้างและรักษาแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธุรกิจให้

เกิดข้ึนในจิตใจของลูกคา้เม่ือเทียบกบัตราสินคา้ของคู่แข่งขนัซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารทางการ

ตลาดโดยการดึงจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Proposition: USP) มาใชใ้นการส่ือสารตอกย  ้า

ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีเป็นท่ีจดจ าและโดดเด่นเม่ือผู ้บริโภคนึกถึงผลิตัณฑ์ของบริษัทในเชิง

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง โดยการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑน์ั้นอาจสามารถท าไดโ้ดย 

 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามคุณลักษณะภายนอกท่ีสังเกตเห็นได้ของผลิตภณัฑ์ เช่น 

ขนาด ความเก่าแก่ของตรายีห่อ้ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑต์ามผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑต์ามคุณลกัษณะของลูกคา้ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑต์ามความเหนือกวา่ในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑต์ามประเภทของผลิตภณัฑ ์

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑต์ามคุณสมบติั คุณภาพ และราคา ของผลิตภณัฑ ์

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑส์ามารถเลือกใชก้ลยทุธ์ในการก าหนดต าแหน่งไดห้ลายวธีิ  
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1. การก าหนดต าแหน่งตามราคาและคุณภาพ เช่น ปลากระป๋องอายมั ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ว่า 

คุณภาพดี ราคาสูง  

2. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามลกัษณะผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์เป็นการก าหนดต าแหน่งท่ีแสดงให้เห็นว่า

ผลิตภณัฑด์งักล่าวเหมาะกบัผูใ้ชก้ลุ่มใด เช่น ยางรถยนตอ์าตานิ ยางส าหรับรถใหญ่ บา้นเอ้ืออาทร บา้น

ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย  

3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑต์ามคุณสมบติั หรือประโยชน์ของ ผลิตภณัฑ ์เป็นการก าหนดต าแหน่ง

โดยน าเอาคุณสมบติั หรือประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ มาเป็นตวัก าหนด ยาดมโป๊ยเซียน ใช้ดมใช้ทาใน

หลอดเดียวกนั  

 4. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามการใช้หรือการน าไปใช้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์นั้น

น าไปใชอ้ยา่งไร เช่น ซอสบางยีห่อ้ระบุวา่สามารถใชไ้ดท้ั้งแกง น่ึง ทอด  

  5. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามระดบัชั้นผลิตภณัฑ์ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ยี่ห้อนั้น

เป็นผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นระดบัใด เช่น การก าหนดต าแหน่งวา่ผลิตภณัฑ์ของตนเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับผูน้ า 

ซ่ึงแสดงวา่เป็นผลิตภณัฑช์ั้นดี  

6. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑเ์พื่อแสดงการแข่งขนั เป็นความพยายามบอกกบัตลาดวา่ผลิตภณัฑ์ของ

ตนดีกวา่คู่แข่งขนั เช่น ผงซกัฟอกบางยีห่อ้ระบุวา่ จ่ายแพงกวา่ท าไม  

7. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์แบบผสมผสานเป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์โดยยึดหลกัเกณฑ์

หลาย ๆ อย่างร่วมกนั เช่น การน าทั้งคุณสมบติัของสินคา้และการแข่งขนัมาร่วมก าหนดเป็นต าแหน่ง

ผลิตภณัฑ ์  

การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ ( Product Differentiation)  

 เป็นการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายในตลาด ความแตกต่างท่ีถูก

น าเสนอมีหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นคุณภาพ ราคา รสชาติ รูปแบบ หรือคุณสมบติัอ่ืน ท่ีสามารถจูงใจผู ้

ซ้ือได ้ การสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภณัฑ์เป็นกลยุทธ์ท่ีผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายตอ้งการเรียกร้อง

ความสนใจจากตลาด กล่าวคือเป็นความพยายามในการน าเสนอให้ตลาดรับรู้ว่าผลิตภณัฑ์ของตนมี

ลกัษณะท่ีแตกต่างจากรายอ่ืน เพื่อตลาดจะไดห้นัมาสนใจ และพิจารณาในการเลือกซ้ือในโอกาสต่อไป

(อีเลินน่ิง, 2557) 
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ขั้นตอนในการก าหนดผลติภัณฑ์ 

   ถา้ผลการผลิตหรือระยะเวลาในการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่นั้นสั้น และสามารถปล่อยสินคา้สู่ตลาด

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ีไม่มีปัญหามามายนกัในโรงงานผลิต ไม่มีการคืนสินคา้หรือคอมเพลนบริการจาก

ลูกคา้มากนกั บริษทัทุกบริษทัคงจะชอบเอามากๆ เพราะจะไดไ้ม่ตอ้งเสียตน้ทุน และเวลาในการพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่มากนกั ก็สามารถปล่อยสินคา้ออกมาขายท าก าไรไดแ้ลว้ น่ีแสดงให้เห็นวา่ประสิทธิภาพ

ของขั้นตอนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่หรือ New product development นั้นส าคญัมาก ลองมาดูกนัวา่

ขั้นตอนท่ีควรมีในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่หรือ New product development ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น 

น่าจะตอ้งมีอะไรบา้ง (อีเลินน่ิง, 2557) 

ขั้นตอนที ่1 : รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล Generating 

   ท าการวิเคราะห์ตามหลกัของ SWOT กบัไอเดียของผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมไปถึงขอ้มูลท่ีมีของตวั

ผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลทางการตลาด แนวโนม้และการเติบโตของตลาด ขอ้มูลของคู่แข่ง การคืนทุนหรือ ROI 

และประมาณค่าใช้จ่ายท่ีน่าจะเกิดข้ึน ในขั้นตอนน้ีเราอาจจะท าแผนงานไวห้ลายๆแบบเพื่อให้เขา้กบั

ความเส่ียงในแต่ละรูปแบบท่ีเราไดว้เิคราะห์ไว ้

 

ขั้นตอนที ่2 : ท าการคัดเลอืกหรือคัดกรองไอเดีย Screening The Idea 

   มีโปรเจคมากมายตอ้งมาหยดุท่ีขั้นตอนน้ี ในขั้นตอนน้ีจะมีการตดัสินใจวา่จะไปต่อส าหรับงาน

น้ีหรือจะหยุด ในขั้นตอนน้ีจะมีการก าหนดเกณฑ์ของผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างชัดเจน และทีมงานหรือ

ผูเ้ก่ียวข้องจะท าการตัดสินใจตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว ้เกณฑ์ส าคัญท่ีควรมีในการพิจารณาคือ 

ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง วิวฒันาการใหม่ๆ ส่วนแบ่งตลาด รวมไปถึงส่ิงท่ีผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์คาดหวงัหรือควร

จะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องเรา 

ขั้นตอนที ่3 : ทดลองผลติภัณฑ์ Testing The Concept 

  ข้ึนตอนการทดลองผลิตภณัฑ์หรือทดลองไอเดีย จะเกิดข้ึนหลงัจากการท าการคดัเลือกหรือคดั

กรองไอเดีย ส่ิงท่ีควรสนใจในขั้นตอนน้ีก็เช่น ความตอ้งการของตลาด ความตอ้งการหรือความเขา้ใจ

ของลูกคา้เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของเรา 
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ขั้นตอนที ่4 : การวเิคราะห์ธุรกจิ Business Analytics 

   ส าหรับการพฒันา New Product Development ควรมีการจดัท า spreadsheet หรือตารางท่ี

รวบรวมขั้นตอนทั้งหมด เพื่อใช้ในการดูความคืบหน้าของงานนั้น ควรมีการบนัทึกขอ้มูลต่างๆเช่น 

เวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน เทียบกบัเวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ยอดขายของ

ผลิตภณัฑใ์หม่ ผลตอบรับของตลาด การท่ีทีมงานและองคก์รสามารถเขา้ใจขั้นตอน ความคืบหนา้ หรือ

แมแ้ต่ปัญหาของแต่ละผลิตภณัฑน์ั้นมีความส าคญั ดงันั้นทั้งทีมงานและองคก์รควรมีความเขา้ใจตรงกนั

เก่ียวกบัเกณฑ์และขอ้มูลต่างๆ ท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อใช้ในการดูความคืบหน้าของงานนั้น และการเก็บ

ขอ้มูลเหล่าน้ีมีประโยชน์ไม่ว่าผลิตภณัฑ์จะสามารถผลิตออกขายได้หรือไม่ ถ้าโปรเจคตอ้งหยุดลง 

ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นตวัตั้งตน้ท่ีดีส าหรับการพฒันาปรับปรุงของโปรเจคใหม่ๆท่ีจะเร่ิมท าต่อไป 

ขั้นตอนที ่5 : ทดลองความสามารถของตลาด Beta / Marketability Tests 

  ก่อนวางขายหรือปล่อยสินคา้ออกสู่ตลาด ควรมีการทดสอบตลาดดว้ยการปล่อยสินคา้ท่ีเป็น

เวอร์ชัน่ทดลองหรือ beta ออกมาก่อน และมีทีมท่ีจะท าการทดสอบ เพื่อท าการเก็บขอ้มูลของผลิตภณัฑ์

ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงได้ทนัก่อนปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด สินค้าบาง

ประเภทเช่น software เปิดโอกาสให้ผูใ้ชท้ดลองใชง้าน beta เวอร์ชั้นฟรี เพื่อทดสอบและหา bug ท่ีอาจ

มี วธีิน้ีก็เป็นการช่วยใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกั และยงัมีผูค้นมาช่วยทดสอบสินคา้ฟรีอีกดว้ย 

ขั้นตอนที ่6 : ก าหนดสเปคและข้อมูลทางทางเทคนิคและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Technicalities + Product 

Development 

   ถึงตอนน้ีควรท าการก าหนดสเปคและขอ้มูลทางทางเทคนิคของผลิตภณัฑ์ เพราะเรามีขอ้มูล

ทางดา้นเทคนิค รวมถึง feedback ต่างๆจาก beta เวอร์ชัน่แลว้ และสามารถส่งขอ้มูลไปยงัแผนกอ่ืนได้

เพื่อ ให้แผนกผลิตไดว้างแผนการผลิต การตลาดไดว้างแผนในการกระจายสินคา้สู่ตลาด การเงินได้

สามารถจดังบในการโปรโมทสินคา้ แผนกคุณภาพไดจ้ดัท าเอกสารเก่ียวกบัคุณภาพและแผนในการ

ประกนัคุณภาพ 

ขั้นตอนที ่7 : ท าธุรกจิกบัผลติภัณฑ์ Commercialize 

   ตอนน้ีผลิตภณัฑ์จะเร่ิมเขา้สู่ตลาด ส่ิงท่ีตามมาคือ บริการหลงัการขาย การกระจายสินคา้ การ

โฆษณาอยา่งต่อเน่ือง ตรวจสอบคู่แข่ง เพื่อใหเ้รารู้สถานะของผลิตภณัฑข์องเราในตลาด 
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ขั้นตอนที ่8 : รีววิผลติภัณฑ์หลงัปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด Post Launch Review and Perfect Pricing 

   หลงัจากปล่อยผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดแลว้ตอ้งมีการ รีวิวผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง (review 

New product development process) เพื่อติดตามผลและท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงการก าหนด

ราคา เพราะผลิตภณัฑใ์หม่บางผลิตภณัฑจ์ะเปิดตวัดว้ยราคาพิเศษ หลงัจากผลิตภณัฑ์เร่ิมเขา้สู่ตลาดก็จะ

มีการรีววิเพื่อก าหนดราคาอีกคร้ังใหเ้ขา้กบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดรวมไปถึงครอบคลุมกบัก าไรท่ีตั้งไว ้ตลอด

ระยะเวลาอายขุองผลิตภณัฑเ์ราตอ้งท าการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการส่งมอบละอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะใหผ้ลิตภณัฑข์องเรายงัคงเป็นท่ีตอ้งการไปตลอดอายขุองผลิตภณัฑ ์

กลยุทธ์ในการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ 

      กลยทุธ์ทางการตลาดสมยัใหม่ซ่ึงเป็นส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix)หรือท่ีเรียกสั้นๆ

วา่ 8P’s ซ่ึงตอ้งมีแนวทางความคิดทางการส่ือสารการตลาด(IMC)โดยอาศยัเคร่ืองมือการ ติดต่อส่ือสาร

กบัผูบ้ริโภคแบบสมยัใหม่ซ่ึงแบ่งส่วนขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีก หลายส่วนทั้งงานศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเช่ือมโยงสู่การท าธุรกิจสมยั ใหม่ซ่ึงเน้นการสร้างผลก าไรสูงสุดบนความพอใจของ

ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นการท า ธุรกิจระยะยาว(Long-Term Business) พร้อมกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของ

ผูบ้ริโภคสมัยใหม่ซ่ึงเปล่ียนไปอย่างมากโดย เฉพาะการแบ่งส่วนการตลาด(Segmentation)ซ่ึงไม่

สามารถแบ่งส่วนการตลาดแบบ เดิมๆไดแ้ลว้ ซ่ึงการเอกสารการศึกษาในส่วนแรกเป็นแนวทางท าธุรกิจ

และก่อให้เกิดพฤตกรรมใน การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  ส่วนท่ีเอกสารอ่ืนๆจะช่วยในการ

วางแผนการตลาด ในธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ัง

น้ี (อีเลินน่ิง, 2557)  

1.แนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s  ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนผสมทาง

การตลาด ดังนี ้

   1.1.กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์ ( Product  Strategy )  

       1.2.กลยทุธ์ราคา ( Price  Strategy )  

   1.3.กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย  ( Place  Strategy )  

        1.4.กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion  Strategy )  
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     1.5.กลยทุธ์การบรรจุภณัฑ ์ ( Packaging  Strategy )  

 1.6.กลยทุธ์การใชพ้นกังานขาย ( Personal  Strategy )  

  1.7.กลยทุธ์การใหข้่าวสาร  ( Public  Relation Strategy )  

 1.8.กลยทุธ์ พลงั   ( Power  Strategy )  

ซ่ึงสามารถอธิบายเพือ่ให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ 

การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ (MARKET POSITIONING) 

   การแบ่งส่วนตลาด หมายถึง การแบ่งกลุ่มลูกคา้หรือตลาดของผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีมี

ความแตกต่างกนัออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ หรือเป็นการจดักลุ่มลูกคา้ท่ีมีลกัษณะและความตอ้งการคลา้ยคลึง

กนั ให้อยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยพิจารณาจากกลุ่มผูบ้ริโภคซ่ึงมีความแตกต่างกนัตาม อายุ เพศ 

รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ ศาสนา วฏัจกัรชีวติของครอบครัว (อีเลินน่ิง, 2557) 

 

ระดับของการแบ่งส่วนตลาด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

 1.การตลาดรวม (Mass marketing) ใชก้ลยุทธ์การผลิตผลิตภณัฑ์แบบไม่แตกต่าง คือเนน้การ

ผลิตจ านวนมาก และขายให้กบัลูกคา้ทุกคนเหมือนกนั ถือว่าไม่มีการแบ่งส่วนตลาดเลย เช่น รองเทา้

ยี่ห้อนนัยาง ผลิตรองเทา้แบบเดียวส าหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม หรือ Nestle ผลิตน ้ าด่ืมเพียวไลฟ์ ซ่ึงทุกคน

สามารถด่ืมได ้

 2.การตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ ตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เพื่อผลิตสินคา้หรือบริการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่

ละกลุ่ม เช่น รองเทา้ยี่ห้อไนก้ี จะผลิตรองเทา้กีฬาประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ บาสเกตบอลเทนนิส ฟุตบอล 

เป็นตน้ 

 3.การตลาดส่วนย่อย (Niche marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น การผลิตรองเทา้ปีนเขา ตีกอลฟ์ เป็นตน้ 
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 4.การตลาดเฉพาะบุคคล (Micro marketing) เป็นการแบ่งส่วนตลาดท่ีมีความสมบูรณ์มาก

ท่ีสุด คือแบ่งตลาดออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะบุคคล เช่น ร้าน

ท่ีรับตดัรองเทา้ส าหรับลูกคา้แต่ละคน เป็นตน้ (อีเลินน่ิง, 2557) 

2.3 แนวคดิหลกัการเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งกลุ่มบุคคล ทุกคน ทุกองคก์ร 

สามารถใช้การประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ภารกิจหลกัเป็นไปอย่างราบร่ืน ลดทอนปัญหาอุปสรรค ลงให้

น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได้ มีทฤษฎีหรือต าราเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์กล่าวไวม้ากมายทั้งในและ 

ต่างประเทศ จึงขอสรุปเรียบเรียงไวเ้พื่อสะดวกส าหรับการน าๆไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานจริงๆ ดงัน้ี 

ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ (ทศันีย ์ผลชานิโก, 2554) 

โดยทัว่ไปการประชาสัมพนัธ์อาจแบ่งตามลกัษณะงานกวา้งๆได2้ ประเภท คือ  

1. การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเขา้ใจและ 

ความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มบุคคลภายในสถาบนัเอง อนัไดแ้ก่กลุ่มเจา้หน้าท่ี เสมียน พนกังาน ลูกจา้ง 

รวมตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขบัรถภายในองค์การสถาบนัให้เกิดมีความรักใครกลมเกลียว 

สามคัคี กนัในหมู่เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งด้านการเสริมสร้างขวญั และความรักใครผูกพนั จงรักภกัดี 

(Loyalty) ต่อหน่วยงาน  

การประชาสัมพนัธ์ภายใน จึงมีความส าคญัมาก การประชาสัมพนัธ์ภายนอกองคก์าร สถาบนั

จะ ดีไปไม่ไดเ้ลยหากการประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ารสถาบนัยงัไร้ประสิทธิภาพ เพราะความสัมพนัธ์

อนัดี ภายในหน่วยงานจะมีผลสะท้อนไปกับการสร้างความสัมพนัธ์ภายนอกด้วย และการสร้าง

ความสัมพนัธ์ อนัดีภายในหน่วยงานยงัเอ้ืออ านวยให้การบริการ และการด าเนินงานขององค์การ

สถาบนัเป็นไปดว้ย ความราบร่ืน คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการท่ีพนักงาน ลูกจา้งภายใน

สถาบนัมีความเขา้ใจใน นโยบาย และการด าเนินงานของสถาบนัเป็นอยา่งดีก็จะเป็นก าลงัส าคญัในการ

สร้าง ประสิทธิภาพแก่ การประชาสัมพนัธ์ภายนอกดว้ย  

ส าหรับส่ือและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ภายในนั้น อาจใช้การติดต่อส่ือสารด้วย

วาจา แบบซ่ึงหน้า (Face of Face) หรืออาจใช้ส่ิงพิมพ์ภายในองค์การ (House Journal) ช่วย เช่น 

หนงัสือเวยีน จดหมายของภายใน วารสารภายใน เป็นตน้  
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2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเขา้ใจ และ 

ความสัมพนัธ์อันดีกับประชาชนภายนอก กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ประชาชนทัว่ไป และประชาชนท่ี

องคก์าร สถาบนัเก่ียวขอ้ง เช่น ผูน้ าความคิดเห็น ผูน้ าในทอ้งถ่ิน ลูกคา้ ผูบ้ริโภค รวมทั้งชุมชนละแวก

ใกลเ้คียง ฯลฯ เพื่อใหก้ลุ่มประชาชนเหล่าน้ีเกิดความรู้ความเขา้ใจในตวัสถาบนั และให้ความร่วมมือแก่

สถาบนั ดว้ยดี  

การท าการประชาสัมพนัธ์ภายนอกตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประชาชนท่ีมีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจ านวน 

มาก จึงอาจใช้เคร่ืองมือ ส่ือสารต่าง ๆ เข้ามาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนด้วย อนัได้แก่ 

ส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น หนังสือพิมพว์ิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ภาพยนตร์เป็นตน้ ซ่ึง 

ปัจจุบนั องคก์าร สถาบนัต่าง ๆ ก็นิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือสารมวลชนเหล่าน้ีเขา้ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ 

วตัถุประสงค์ทัว่ไปของการประชาสัมพนัธ์  

1.เพื่อสร้างความนิยมใหเ้กิดข้ึนในหมู่ประชาชน  

2.เพื่อปกป้องและรักษาช่ือเสียงสถาบนัมิใหเ้ส่ือมเสีย  

3.เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายใน  

วตัถุประสงค์เฉพาะของการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน สถาบัน องค์การต่างๆ  

1. เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์การด าเนินงาน และประเภทของการด าเนินธุรกิจของ 

หน่วยงานนั้นๆ ใหก้ลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management) ได้ทราบถึง ทศันคติ มติ หรือ 

ความรู้สึก นึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน  

3. เพื่อคาดการณ์ล่างหนา้และคน้หาจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อป้องกนัปัญหายุง่ยากท่ีเกิดข้ึนภายใน 

หน่วยงาน  

4. เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ซ่ึงถา้เป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษทัห้างร้าน เพื่อให้

ลูกคา้ ยอมรับในบริษทัตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภณัฑ์และบริการท่ีบริษทัจ าหน่ายอยู่ ทั้งมีส่วนเพิ่ม 

ปริมาณการขายทางออ้ม  

5. เพื่อท าหนา้ท่ีขจดัปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงาน  

6. เพื่อแนะน าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องเพื่อความ 

เจริญกา้วหนา้และช่ือเสียงท่ีดีของหน่วยงาน  
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วตัถุประสงค์และความมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ในเชิงปฏิบัติ  

1.เพื่อดึงดูดความสนใจ  

2.เพื่อสร้างความเช่ือถือ  

3.เพื่อสร้างสรรคค์วามเขา้ใจ  

ซ่ึงทั้ งสามประการน้ีจะท าให้องค์การสถาบนัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไวน้ั้ นคือ 

ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความสนใจ เช่ือถือ และความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนพร้อมทั้งโนน้นา้วชกัจูงให ้

ประชาชนเห็นด้วยกับการกระท าขององค์การสถาบัน ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ งาน

ประชาสัมพนัธ์เป็นงานส่ือสัมพนัธ์ท่ีมีความส าคญัและเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง มีระบบงานท่ี

ซบัซ้อนแต่งานประชาสัมพนัธ์จะช่วยส่งเสริมลกัษณะความเป็นผูน้ าขององคก์ารและบุคคล ทั้งยงัช่วย

ให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่า งาน

ประชาสัมพนัธ์มีคุณค่าต่อสถาบนัต่างๆเป็นอย่างยิ่งซ่ึงพอจะสรุปความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ 

ไดเ้ป็นขอ้ๆดงัน้ี  

1. การประชาสัมพนัธ์ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึน้  

หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทบัใจท่ีบุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้ง

ลูกจา้ง ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ชุมชน พ่อคา้และรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มชนเหล่าน้ี 

เผยแพร่ ช้ีแจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิดความเล่ือมใสและสร้างความผูกพนัทางใจ 

เช่น การท่ี หน่วยงานประสบความส าเร็จมีก าไรพอควร และแบ่งส่วนของก าไรให้กบัพนกังานในรูป

ของเงินเดือนท่ี สูงพอควร ตลอดจนมีสวสัดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามอตัภาพ ขณะเดียวกนัก็เป็น

สมาชิกท่ีมีความ รับผิดชอบต่อชุมชน เป็นเพื่อนบา้นท่ีดี มีนโยบายส่งเสริมพนกังานให้มีต าแหน่งและ

ความรับผดิชอบสูง มีการฝึกอบรมและพฒันาพกังาน 

2. การประชาสัมพนัธ์ช่วยป้องกนัรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน  

หมายถึง มีการพฒันาปรับปรุงตวัเอง รวมทั้งสินคา้และบริการต่าง ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการ 

ของประชาชนแลว้โอกาสท่ีประชาชนจะไดรั้บความไม่สะดวก เกิดความเขา้ใจผดิ หรือมองในแง่ร้ายซ่ึง 

จะเป็นผลในการน าไปวพิากษว์จิารณ์ใหเ้กิดเสียช่ือเสียงยอ่มไม่มีหรือมีนอ้ยมากเพราะเรา ไดต้รวจสอบ 

ความคิดเห็นทศันคติของประชาชนและท าการปรับปรุงอยูเ่สมอ  
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3. การประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างความเข้าใจทีถู่กต้อง  

หมายถึง การท าใหเ้กิดความร่วมมือกบัหน่วยงานและฝ่ายบริหาร เพราะการประชาสัมพนัธ์เป็น 

การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างฝ่ายบริหารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งด้วยการให้ข่าวสารขอ้เท็จจริงและ 

ความถูกตอ้ง มิไดเ้ป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเช่ือดว้ยกลวาจา ยอ่มท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 

กบัฝ่ายบริหารข้ึน  

4. การประชาสัมพนัธ์ช่วยการขายและการตลาด  

หมายถึง การประชาสัมพันธ์เป็นการปูพื้นค่านิยม ทัศนคติท่ีดีให้เกิดกับหน่วยงาน เม่ือ

ประชาชน มีค่านิยม ความรู้สึกท่ีดีแลว้ก็มีใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร การโฆษณาสินคา้ หรือบริการ

ต่างๆ ซ่ึงเป็น แรงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการอยากไดแ้ละตดัสินใจซ้ือในท่ีสุดประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการ

ตรวจสอบทศันคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายยงัช่วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงานตั้งแต่

ผลิตสินคา้จดัจ าหน่าย โฆษณา ฯลฯ ไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพดว้ย  

หลกัการประชาสัมพนัธ์  

การประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนัมีหลกัใหญ่ๆ ส าคญัๆ อยู ่3 ประการดว้ยกนัคือ 

1. การบอกกล่าวหรือช้ีแจงเผยแพร่ให้ทราบ  การบอกกล่าวช้ีแจงหรือเผยแพร่ให้ทราบน้ีคือ การบอก 

กล่าวช้ีแจงใหป้ระชาชนทราบถึง  

1.1)นโยบาย  

1.2)วตัถุประสงค ์ 

1.3)การด าเนินงาน  

1.4) ผลงาน บริการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคล่ือนไหวขององค์การสถาบนัให ้

ประชาชน และกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบและรู้เห็นถึงส่ิงดงักล่าว ซ่ึงนบัเป็นการปูพื้นฐานแห่ง 

ความเขา้ใจในองค์การสถาบนั ท าให้สถาบนัเป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจ และเล่ือมใส ตลอดจนท าให้ประชาชน

เกิด ความรู้สึกท่ีเป็นไปในทางท่ีดีต่อองคก์ารสถาบนั  
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2. การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด  การป้องกันความเข้าใจผิดน้ี ทางด้านวิชาการ

ประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนั (Preventive Relation) ซ่ึงมีความส าคญัมาก 

เพราะการป้องกนั ไวก่้อนยอ่มมีผลดีกวา่ท่ีจะตอ้งมาท าการแกไ้ขในภายหลงั ฉะนั้น การป้องกนัความ

เขา้ใจผดิจึงเป็นการ กระท าท่ีป้องกนัมิให้กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนับงัเกิดความเขา้ใจผิดใน

ตวัสถาบนัได ้ประเภทของการแก้ไขความเข้าใจผดิ  

1. การแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง คือการออกค าแถลง ถอ้ยแถลง แถลงการณ์หรือประกาศ 

ช้ีแจงแก ้ความเขา้ใจผิดนั้นไปยงักลุ่มประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบและเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งตรงตาม

ความเป็น จริง วิธีการแกไ้ขความเขา้ใจผิดวิธีน้ีจึงเป็นวิธีแกอ้ยา่งตรงไปตรงมา กล่าวคือ ความจริงมีอยู่

อยา่งไรก็ แถลงไปตามนั้นอยา่งไรก็ตามการแกไ้ขความเขา้ใจผดิทางตรง  

2. การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อม การแกไ้ขความเขา้ใจผิดทางออ้มน้ีส่วนมากใชค้วามเขา้ใจ

ผดิบาง ประการท่ีไม่สมควรใชว้ธีิการแกไ้ขทางตรง เพราะอาจจะท าให้เกิดผลเสียหายมากกวา่ผลดี การ

แกไ้ข ความเขา้ใจผิดทางออ้มน้ี จึงมิใช่การออกประกาศช้ีแจง หรือแถลงการณ์เหมือนวิธีแรก แต่เป็น

การ กระท า (deeds) ใหป้ระชาชนไดเ้ห็นประจกัษแ์ก่ตนเอง เพื่อลบลา้งความเขา้ใจผิดหรือข่าวลืออกุศล 

ดงักล่าวเสีย ตวัอยา่งเช่น มีข่าวลือหรือความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัความสกปรกในการผลิต การบรรจุหีบห่อ 

ของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ของบริษทัก็อาจจะแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยการกระท าและแสดงให้เห็น 

ขอ้เท็จจริงโดยการเชิญส่ือมวลชนหรือตัวแทนกลุ่มประชาชนท่ีเขา้ใจผิดเขา้มาเยี่ยมชมโรงงานหรือ

บริษทั หรือชมกรรมวธีิในการผลิตการบรรจุหีบห่อของสินคา้เป็นการลบลา้งความเขา้ใจผิดไปในตวั  

3. การส ารวจประชามติ  หลกัท่ีส าคญัของการประชาสัมพนัธ์อีกประการหน่ึงก็คือ จะตอ้งมี

การส ารวจ วิจยัประชามติ เพราะองค์การสถาบนัจะด าเนินการประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

จะตอ้งรู้ซ้ึงถึง ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน หรือท่ีเรียกวา่ประชามติ (Public Opinion) จะตอ้งทราบ

ว่าประชาชน ต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร ชอบหรือไม่ชอบในส่ิงไหน ตลอดจนท่าทีต่างๆ ท่ี

ประชาชนมีต่อองคก์าร สถาบนัของเรา ซ่ึงจะทราบไดจ้ากการส ารวจวิจยัประชามติเพื่อองคก์ารสถาบนั

จะสามารถตอบสนองส่ิง ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของประชาชน  
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บทบาทของการประชาสัมพนัธ์ต่อระบบสังคม 

 มนุษยม์กัจะรวมกลุ่มกนัอยูใ่นสังคม การรวมกลุ่มกนัจะกลายเป็นสังคมชาติเพราะมนุษยจ์ะมี

ความรู้สึก ความคิดเห็นในแนวเดียวกนัซ่ึงเราเรียกว่าเป็นความรู้สึกร่วม ร่วมท่ีจะเป็นกลุ่มเดียวกนั มี

ความประพฤติ เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัยอมรับนบัถือขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกนั การ

ประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการท่ีไม่เพียงแต่มุ่งเผยแพร่ข่าวสารจากกลุ่มสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึง 

แต่เพียงดา้นเดียวเท่านั้น แต่ยงัส่งเสริมให้กลุ่มสังคมต่าง ๆ เขา้มาพิจารณาตดัสินคุณค่าของสังคม ช่วย 

ใหค้วามคิดและเป้าหมายรวมทั้งความตอ้งการร่วมกนั บรรลุสู่ทิศทางเดียวกนัและเป็นจริงเป็นจงัยิ่งข้ึน 

ในยคุโลกาภิวฒัน์ การประชาสัมพนัธ์ท าใหส้ังคมกลายเป็นสังคมท่ีมีการรับรู้ข่าวสารเหมือนกนั มีความ 

เขา้ใจร่วมกนัเกิดความรู้สึกเขา้ใจ และเห็นใจระหวา่งกลุ่มสังคมท าให้เกิดความรู้สึกเสียสละ อดทนและ 

เกิดความมัน่คงข้ึนในสังคม ผลก็คือท าให้ประชาชนในสังคม สามารถช่วยกนัพฒันาบา้นเมืองและ

สังคม อยา่งกา้วหนา้ดว้ยความร่วมมือของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมนัน่เอง  

บทบาทของการประชาสัมพนัธ์ต่อระบบเศรษฐกจิ  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานพุทธศกัราช 2525 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า เศรษฐกิจ 

หมายถึง งานอนัเก่ียวกบัการผลิตการจดัจ าหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใชส้อยส่ิงต่างๆของชุมชน จาก

ความหมายของค าวา่ เศรษฐกิจ ดงักล่าวนั้น ความหมายของค าวา่ ระบบเศรษฐกิจ ก็คืองานอนั เก่ียวกบั

การผลิต การจัดจ าหน่าย จ่ายแจก และการบริโภคส่ิงต่าง ๆ ของชุมชนนั่นคือ การท าธุรกิจและ 

อุตสาหกรรมนั่นเอง ในการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมนั่นถือว่าการประชาสัมพนัธ์เป็นปัจจยั

ส าคญั ประการหน่ึงของการจดัการหรือการบริหารการท าธุรกิจ และอุตสาหกรรมจะมัน่คง รวมทั้ง

ไดรั้บการ ร่วมมือและสนบัสนุนจากประชาชนก็ตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

เพื่อช้ีแจง แถลงขอ้เท็จจริงให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงวตัถุประสงค์และนโยบายของหน่วยงาน หรือ

เพื่อติดต่อหาข้อมูลจากส่ิงแวดล้อมภายนอก เข้ามาช่วยตัดสินในการด าเนินกิจการของธุรกิจให้

สอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ให้

เกิดข้ึนแก่หน่วยงาน สินคา้ และบริการ ท าให้ประชาชนเกิดความนิยมและไวว้างใจหน่วยงาน และเกิด

นิยมสินค้าและบริการ  รวมทั้ งได้รับการสนับสนุนในการด า เนินงานจากกกลุ่มต่าง ๆ การ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท าใหค้วามสัมพนัธ์ ภายในหน่วยงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และเกิดการแข่งขนัใน
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ระบบเศรษฐกิจเสรีเป็นประโยชน์แก่ ประชาชนในการท่ีจะพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีมี 

คุณภาพ  

บทบาทของการประชาสัมพนัธ์ต่อระบบการเมือง  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานพุทธศกัราช 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า การเมือง 

หมายถึงงาน ท่ีเก่ียวกบัรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ไดแ้ก่ วิชาวา่ดว้ยรัฐการจดัส่วนแห่งรัฐและ

การด าเนินงาน ของรัฐ  

1. การบริหารประเทศ เฉพาะท่ีเก่ียวกบันโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหว่าง 

ประเทศ ไดแ้ก่การด าเนินนโยบายระหวา่งประเทศ  

2. กิจการอ านวย หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ต าแหน่งการเมือง ได้แก่ 

ต าแหน่ง ซ่ึงมีหนา้ท่ีอ านวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผูแ้ทนราษฎร) การบริหารแผน่ดิน  

ตามท่ีได้เขา้ใจความหมายของการประชาสัมพนัธ์ไปแล้วนั้นเม่ือได้มาพิจารณาถึงบทบาทของการ 

ประชาสัมพนัธ์ต่อระบบการเมืองตามความหมายดงักล่าวขา้งตน้นั้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

1. บทบาทของการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่องานท่ีเก่ียวกบัรัฐหรือแผน่ดินการประชาสัมพนัธ์ตอ้งมี 

บทบาทในการเผยแพร่ข่าวสารสร้างศรัทธาสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รหน่วยงานและ สถาบนัของ

รัฐเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานสถาบนัของรัฐกับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่วนแห่ง รัฐ และการด าเนินการของ

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัของรัฐ  

2. บทบาทของการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการบริหารประเทศเฉพาะท่ีเก่ียวกบันโยบายในการ

บริหาร ประเทศ การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีบทบาทในการท่ีจะให้ประชาชนไดท้ราบและเขา้ใจความมุ่ง 

หมายเก่ียวกับการบริหารประเทศ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ การเมือง 

ระหวา่งประเทศ และนโยบายระหวา่งประเทศ ซ่ึงตอ้งใช้ระบบการประชาสัมพนัธ์แบบยุคลวิธี (Two-

ways communications) คือการบอกกล่าวให้ประชาชนไดท้ราบถึงนโยบายและการ ด าเนินงานการ

ด าเนินตามนโยบายประเทศ ขณะเดียวกนัก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดว้ย ดว้ยเหตุผลเพื่อให้ทั้ง

ประชาชนและผูบ้ริหารประเทศไดป้รับแนวความคิดให้ตรงกนัและ ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน
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และเกิดความมัน่คงทางการเมืองและแรงจูงใจในการพฒันา ประเทศตลอดทั้งการสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีในการเมืองระหวา่งประเทศ 

3. บทบาทของการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกิจการอ านวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน 

การ ประชาสัมพนัธ์เป็นกลไกท่ีสามารถอ านวยประโยชน์แก่กิจการทุกอยา่งท่ีมีการติดต่อระหวา่ง กลุ่ม

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการได ้โดยสะดวก ช่วยให้

ประชาชนเข้าใจปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในการท ากิจการอ านวยหรือควบคุม การบริหารราชการ

แผ่นดินการประชาสัมพนัธ์จะช่วยให้รัฐบาลสามารถติดต่อส่ือสารกบั ประชาชนไดช่้วยแกไ้ขปัญหา

เร่ืองความเข้าใจผิดท่ีจะเกิดข้ึนกบัการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถท าให้รัฐบาลได้เขาใจความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารราชการแผน่ดินอีก ดว้ย  

ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น การท่ีจะให้ประชาชนไดท้ราบและเขา้ใจความมุ่งหมายใน

นโยบาย และการบริหารงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐบาลก็ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์สองทาง 

คือ บอกกล่าวให้ประชาชนไดท้ราบถึงนโยบายและการด าเนินงาน ขณะเดียวกนัก็รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนดว้ย ทั้งน้ีเพื่อจะไดป้รับแนวความคิดให้ตรงกนั และไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 

ท าใหเ้กิดความรู้สึกในทางร่วมกนั (ทศันีย ์ผลชานิโก, 2554) 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.0 ช่ือและทีต่ั้งของสถานที่ ประกอบการ 

 

 

 

 

                             รูปภาพที ่3.1 รูปภาพโลโกข้องบริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวลจ ากดั 

ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวลจ ากดั 

ทีต่ั้งของสถานประกอบการ: 34/2-3 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

          3.2.1 ท าธุรกิจดา้นการจดัน าเท่ียวทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และน านกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

เขา้มาเท่ียวในประเทศไทย 

         3.2.2 ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินทั้งภายใน และต่างประเทศของทุกสายการบินทัว่โลก 

         3.2.3 จดัน าเท่ียวแบบ PACKAGE TOUR ในประเทศ อาทิ เชียงใหม่ / เชียงราย / แม่ฮ่องสอน / 

ภูเก็ต / กระบ่ี  พงังา / สุราษฎร์ธานี / สงขลา / กาญจนบุรี / ระยอง / ตราด และอ่ืนๆ 

        3.2.4 จดัน าเท่ียวแบบ PACKAGE TOUR ต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง / จีน / สิงคโปร์ / มาเลเซีย/

ออสเตรเลีย /ทวปียโุรป อเมริกา 

       3.2.5 บริการด าเนินการดา้นขอเอกสารเดินทาง ววซ่ีา  ทัว่โลก 

       3.2.6 จดัน าเท่ียวแบบ COLLECTIVE TOUR ให้กบัลูกคา้ทัว่ไป และสามารถจองได้ไม่จ  ากดั

จ านวนคณะเดินทางซ่ึงมีการน าเท่ียวทุกเดือน 
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       3.2.7 จดัน าเท่ียวแบบ INCENTIVE TOUR ให้กบัหน่วยงานราชการ / บริษทั / ห้างร้าน ในส่วน 

ของเอกชน และรัฐวสิาหกิจ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

กรรมการผู้จัดการ  (MANAGING DIRECTOR) 

          • ประวติัการก่อตั้งบริษทัฯ จดทะเบียนการคา้ จดทะเบียนททท.  

          • ติดต่อท าบญัชีของบริษทัฯ  

          • คดัสรรพนกังานท่ีมีคุณภาพมาท างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  

 

ผู้จัดการทัว่ไป  (GENARAL MANAGER) 

          • มีหนา้ท่ีอ านาจแทนกรรมการผูจ้ดัการทั้งหมด  

          • ควบคุมดูแลงานทั้งบริษทัฯ 

          • มอบหมาย รับผดิชอบรวมทั้งดูแลงานดา้นต่างๆ 

 

ฝ่ายบัญชี  (ACCOUTING) 

         • มีหนา้ท่ีรับผดิชอบทางดา้นการเงินของบริษทัฯ อาทิเช่น รายรับ-รายจ่ายของบริษทัฯ  

         • ท าประกนัสังคมของพนกังาน เงินเดือนและทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการเงิน 

         • รับเบิกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบังานของ บริษทั 

         • สรุปค่าใช่จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนแต่ละอาทิตยเ์สนอกรรมการผูจ้ดัการ 

         • รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัสรรพกร,ภาษีเงินได,้ ฯลฯ 
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ผู้ช่วยจัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ASSISTANT OPERATION MANAGER) 

        • มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลทางดา้นทวัร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั้งหมด อาทิเช่น การคิด

ตน้ทุน ก าไรหรือขาดทุน 

        • มีหนา้ท่ีดูแลการลงส่ือโฆษณา 

        • ดูแลรับผดิชอบและมอบหมายหนา้ท่ีใหพ้นกังานในแต่ละฝ่าย 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ (Tour Operation) 

       • ใหข้อ้มูลการท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 

       • ขายโปรแกรมทวัร์ท่ี บริษทัฯ มีไวจ้ดัจ าหน่าย 

       • เขียนโปรแกรมทวัร์ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ 

       • คิดตน้ทุนของโปรแกรมทวัร์แต่ละโปรแกรมพร้อมกบัตั้งราคาทวัร์ 

       • ออกส ารวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่เพื่อน ามาเขียนโปรแกรมทวัร์ขาย 

       • จดัหาโรงแรม/รีสอร์ท ท่ีดี หรูหราและมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย ไวค้อยบริการลูกคา้ 

       • จดัหาร้านอาหารท่ีดี อร่อย ไวค้อยบริการลูกคา้ 

 

พนักงานฝ่ายต่างประเทศ (OUTBOUND TOUR OPERATION) 

      • มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นขายทวัร์ต่างประเทศ 

      • ใหค้  าอธิบายโปรแกรมทวัร์ต่างประเทศทั้งหมด 
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พนักงานฝ่ายในประเทศ (DOMESTIC TOUR OPERATION) 

    • มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นขายทวัร์ในประเทศ 

    • ใหค้  าอธิบายโปรแกรมทวัร์ในประเทศทั้งหมดรวมถึงการ 

    • จองโรงแรม ท่ีพ ักและรับจัดท าแพ็คเก็จทัวร์ทุกรูปแบบพนักงานขายตั๋ว เคร่ืองบิน  

วTICKETING  

    • มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นขายตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลก  

    • การส ารองท่ีนัง่ผา่นระบบ Amadeus  

 

พนักงานขายทวัร์กรุ๊ปเหมา (INTENSIVE GROUP) 

    • มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นขายทวัร์แบบ INTENSIVE GROUP TOUR ให้กบัหน่วยราชการ ห้าง

ร้าน บริษทั  

    • ในส่วนของเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป สามารถท าตามราคาท่ีเหมาะสมกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ 

แผนกวซ่ีา  (VISA DEPARTMENT) 

    • มีหนา้ท่ีรับผดิชอบใหบ้ริการดา้นเอกสารลูกคา้  

    • ใหค้  าปรึกษาด าเนินเร่ืองวซ่ีาทัว่โลกหนา้ท่ีของฝ่ายจองตัว๋/ส ารองห้องพกั วReservation  

    • คอยจองตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลกท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

    • จองท่ีพกัโรงแรม/รีสอร์ท ทัว่ประเทศไทย 

    • จองร้านอาหาร/ภตัตาคารต่างๆ ไวบ้ริการลูกคา้ 
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แผนกบุคคล(HUMAN RESOURCE DEPARTMENT) 

    • คดักรองพนกังานตามท่ีแต่ละแผนกตอ้งการมาเพิ่มในส่วนท่ี มีบุคคลากรไม่เพียงพอ 

    • คดักรองมาแลว้จะตอ้งมีการอบรมเร่ือง สวสัดิการ กฎระเบียบของบริษทั ต่าง ๆ ค่าจา้ง วนัหยุด

ต่างๆ 

    • ท าค่าแรงของพนกังานทุกส้ินเดือน 

    • บนัทึกสถิติการขาดลามาสายและบนัทึกค่าแรงของพนักงานทุกเดือนพื่อน าไปสรุปส่งภาษี 

ประจ าปี 

    •  มีการตกัเตือน ลงโทษพนกังานกรณีท่ีท าผดิกฎระเบียบของบริษทั 

    • จดัฝึกอบรมพฒันาดา้นยกระดบัฝีมือแรงงานให้ลูกจ่าง.มีการตรวจสุขภาพประจ าปีจดังานเล้ียง

ปีใหม่ซ่อมหนีไฟต่างๆ ตอ้งท าทุกปี งานแข่งกีฬาพนกังานฯลฯ 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3.2 นกัศึกษาฝึกงาน นายพีรพฒัน์ เหลืองภูมิพิทยา 

ช่ือนักศึกษา นายพีรพฒัน์ เหลืองภูมิพิทยา 5804400160 

ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย Operation 

                              หน้าทีรั่บผดิชอบ –ตรวจสอบความถูกตอ้งช่ือของผูโ้ดยสารจากหนงัสือเดินทาง 
                                                          -จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับในการออกทวัร์ 
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รูปภาพที ่3.3 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวเมษนี คงรอด 

ช่ือนักศึกษา นางสาวเมษนี คงรอด 580440102 

                                                   ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย Operation 

       หน้าที่รับผดิชอบ –ตรวจสอบความถูกตอ้งช่ือของผูโ้ดยสารจากหนงัสือเดินทาง 

    -จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับในการออกทวัร์ 

 

 

รูปภาพที ่3.4 นกัศึกษาฝึกงาน นายบพิธ กลัยาวงศ ์

                                                ช่ือนักศึกษา นาย บพิธ กลัยาวงศ ์5804400274 

                                                ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย VISA 

                               หน้าทีรั่บผดิชอบ – ตรวจเอกสารการยื่นขอวซ่ีาของลูกคา้ 

-                                              -  น าลูกคา้ยืน่เอกสารและแสกนลายน้ิวมือท่ีสถานฑูตต่างๆ  
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

นายอรชุน  แสงชูโรจน์ ต าแหน่ง  Sale Manager 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.ปรึกษากบัพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองของการท าโครงงานสหกิจศึกษาในส่วนของช่ือหวัขอ้และ

เน้ือหา 

2.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3.เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะน าเสนอ โดยมีพนกังานท่ีปรึกษาคอยแนะน า 

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

5.จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่มโครงงาน 

ขั้ น ต อ น ก า ร
ด าเนินการ 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1.ตั้งหัวข้อ      
2.ศึกษาข้อมูลและ
ค้นค ว้ า ข้ อ มู ลที่
เกีย่วข้อง 

     

3. น า ข้ อ มู ล ม า
วเิคราะห์ 

     

4.จัดท าโครงงาน
ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ที่
ปรึกษาตรวจสอบ 

     

5. ส่ ง รู ป เ ล่ ม
โ ค ร ง ง า น แ ล ะ
น าเสนอ 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

      2. เอกสาร 

อุปกรณ์ซอฟแวร์ : 1. Microsoft Word 

                          2. Microsoft PowerPoint 

     3.PSPP 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาการขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กรณีศึกษา บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เพื่อประชาสัมพนัธ์การโฆษณา
และกระตุน้ยอดขาย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

                  4.1 ขั้นตอนในการขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เวยีงจนัทน์ วงัเวยีง 

                  4.2 ผลการปฎิบติังาน 

4.1 ขั้นตอนการขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

                   1. จดัท าโปรแกรมทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ลูกคา้ 

                   2.จดัท าแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหลู้กคา้ 

                   3. การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 

 

1. จัดท าโปรแกรมทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

 

 

 วนัแรก กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วงัเวยีง–ถนนโรตี (-/กลางวนั/เยน็) 
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06.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์

เวย์ Bangkok Airway (PG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

      

09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวยีงจนัทน์ โดยเที่ยวบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้อน

บนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ ที่

น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึง

เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวตัไต 

เมืองเวียงจันทน์ ประเทศ

ลาว ผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมือง  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน

ด้วย ข้าวจ่ีปาเต้ (ขนมปัง

ฝร่ังเศสท่ียดัใส้ด้วยปาเต ้

และเคร่ืองเคียง) ท่ีข้ึนช่ือ

ของเวียงจนัทร์ จากนั้นพาคณะเยี่ยมชม หอพระแก้ว ซ่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานขององค์

พระแกว้มรกต ในสมยัก่อนหอพระแกว้แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาลของ

พระไชยเชษฐา ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็น พิพิธภณัฑใ์ชเ้ป็นท่ีเก็บสะสมพระพุทธรูป  
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จากนั้น น าท่าน ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน์บน

ถนนลา้นชา้งจะไปส้ินสุดท่ีบริเวณประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อ

ระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวติัพรรคคอมมิวนิสต์

ประตูชัยมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า รัยเวยแ์นวตั้งเพราะการก่อสร้างน้ีใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศ

อเมริกาท่ีซ้ือมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจนัทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่าย

เสียก่อนจึงได้น ามาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับ

ฝร่ังเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อไป

สักการะบูชา พระธาตุหลวง ซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสัญลกัษณ์

ประจ าชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอยา่งยิง่ สร้างข้ึนในศตวรรษ

ท่ี 16 ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะโดดเด่นท่ีสุดในอาณาจกัรลา้นช้าง เป็นการผสมผสานระหวา่ง

สถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรลา้นชา้ง 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจนัทร์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) สัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาท่ีรายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จน

ไดช่ื้อวา่เป็น “กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว” 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่วังเวียง   และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เพลิดเพลินไปกบัสีสันยามค ่าคืนในเมืองวงัเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรือถนนโรตี

ซ่ึงมีโรตีใหท้่านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 
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เข้าสู่ทีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่ ตอนตน้ของแม่น ้ าซอง ให้ท่านสนุกสนานกบักิจกรรม ล่องเรือคายัค สัมผสั

ธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด(นัง่ล าละ 2 ท่าน) ระหวา่งทางแวะชม ถ า้นอน ซ่ึงคณะจะไดน้ัง่ห่วงยาง

ลอยน ้ าเขา้ไปภายในถ ้า เป็นกิจกรรมท่ีทา้ทายอีกอยา่งหน่ึง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การ

โหนสลิงทา้ทายความสูง (ไม่รวมในค่าบริการ 600 บาท/ท่าน) 

 

 

เ ที่ ย

ง

 
 
บริก

ารอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

หลงัรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหินงอกหินยอ้ยในถ ้าจังภายใน

บรรยากาศเยน็สบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบนยอดถ ้า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุดยอดถ ้า

ท่ีท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวียงไดท้ั้งเมือง จากนั้นน าท่านชม ถ า้ปูค า เป็นถ ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

และยงัมีกองทพัปูท่ีมีสีทองค า ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือท่ีวา่ถ ้าปูค  า (นัง่รถสองแถว 14-16 ท่าน/คนั) 

ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน  

 

วนัทีส่อง วงัเวยีง–ล่องเรือคายคั–ถ า้นอน–Zip Line–ถ า้จัง–ถ า้ปูค า–บลูลากูน –บอลลูนยกัษ์    

(เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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หลงัจากนั้นอิสระเล่นน ้ าตามอธัยาศยัท่ี 

บลูลากูน จากนั้นน าท่านไปยงัสถานท่ี

เช่า บอลลูนยักษ์ ส าหรับท่านท่ีอยากข้ึน

บอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองว ัง เวียงอัน

สวยงามในมุมสูงเพื่อความประทับใจ

แปลกใหม่อย่างท่ีไม่เคยพบเห็นท่ีไหน

(ไม่รวมในค่าบริการ 3 ,000 บาท/ท่าน) 

ได้เวลาสมควรเดินทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เข้าสู่ทีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
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06.00 น      บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กั พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอาทเ์พื่อเดินทางกลบั  

06.30 น      น าท่านเดินทางออกจากวงัเวยีงมุ่งหนา้สู่ นครหลวงเวยีงจนัทร์ เพื่อไปยงัสนามบินนานาชาติ

วตัไต  

11.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) 
เทีย่วบินที ่PG944  
(**มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

 13.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ
า
ห

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจันทน์ วงัเวียง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน PG 

เร่ิม
เดินทาง 

กลบัจาก
เดินทาง 

จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

21 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

วนัทีส่าม วงัเวยีง – เวยีงจันทร์ – กรุงเทพฯ           (เช้า/-/-) 
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ารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่
ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่
คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิ
บาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล
,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและ
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
ฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ
แต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
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เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทนัที

ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วง
เทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน

กรณวีนัหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่า
กรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้
คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มี
หัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง 
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 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออก
ตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่าน
ถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และ
รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มี

จุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 
เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิ
บิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้น
กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่ว
บางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิ
อุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุด
จากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือ
คืนเงินและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนี้
แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่
หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัด
ขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อน
การจองทวัร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็น
ส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

4.1 โปรแกรมทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงัเวยีง เวยีงจนัทน์ 

ท่ีมา : https://www.oneworldtour.co.th/tours/15901/ 
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โปรแกรมน้ีจดัข้ึนเพื่อเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวเส้นใหม่ของบริษทั เป็นตวัเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ 

ภายในโปรแกรมจะบอกเก่ียวกบัรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และก าหนดวนัเวลาการเดินทาง 

2.จัดท ารูปภาพแบนเนอร์โปรแกรมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

รูปภาพที ่4.2 แบนเนอร์โปรแกรมประเทศทวัร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหลู้กคา้ 

ท่ีมา : เวบ็ไซต ์One World Tour And Travel 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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                                จากรูปภาพท่ี 4.2  เป็นรูปภาพแบนเนอร์โปรแกรมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว  เพื่อเป็นส่ือท่ีใชก้ารส่ือสารในประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

 

 

3.การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 

โปรแกรมทวัร์เวยีงจนัทน์ วงัเวยีง 3วนั2คืน น าเสนอผา่น,อีเมล์,เฟสบุค๊ ,ไลน์แอด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางอีเมลข์อง บริษทั วนัเวลิด ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
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รูปภาพที ่4.3 การส่งโปรแกรมทางอีเมลท์วัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหลู้กคา้ 

ท่ีมา:คณะผูจ้ดัท า 
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     จากรูปภาพท่ี 4.3 วธีิการส่งโปรแกรมทวัร์ในลกัษณะผา่นทางอีเมลข์องลูกคา้เพื่อท่ีจะไดรั้บรู้
ช่วงเวลาการเดินทางการ เส้นทางการท่องเท่ียว และราคา ไดร้ะบุไวช้ดัเจนในทางอีเมล ์โดยใชว้ธีิการส่ง
หาลูกคา้เก่าของบริษทั วนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั จ  านวน 20 คน 

 

 

 

 

 

 

3.2 การโฆษณาและการ ประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง

ไลน์แอดของ บริษทั วนั เวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล 

จ ากดั 
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รูปภาพที ่4.4 ตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Line @ 

ท่ีมา : LINE ADS. ONE WORLD TOUR 

จากรูปภาพท่ี 4.4 แสดงความสามารถส่ง Rich Message (ส่งภาพพร้อมล้ิงค์ แบบ

เดียวกบัท่ีแบรนด์ใหญ่ๆใช้ใน LINE Official Account) ท าให้ส่งคนออกมาเยี่ยมเวบ็ไซตข์อง

เรามากข้ึน ลูกคา้ Add friend ร้านคา้แบบเดิม (ไม่ตอ้งโหลด app อะไรเพิ่ม เปิดไลน์เดิมๆทกัหา

ร้านคา้ไดเ้ลย) เพิ่มเติมคือร้านคา้ตั้ง Greeting Message เม่ือลูกคา้แอดมาจะเห็นขอ้ความตอ้นรับ

น้ีทนัที เลือกส่งขอ้ความแบบ 1 ต่อ 1 เหมือนเวลาคุยกบัเพื่อน หรือส่งแบบ Boardcast (ส่ง

ทีเดียวหาหลายคน) ได ้

 

3 .3  การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค 

One World Tour Asia ของ บริษทั วนั

เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
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รูปภาพที ่4.5 ตวัอยา่งประชาสัมพนัธ์
ผา่นทาง Facebook One World Tour Asia 

ท่ีมา จาก Page Facebook One World 

Tour Asia 

จากรูปภาพท่ี 4.5 บริษทั  วนัเวลิด ์ทวัร์ 

แอนด ์ทราเวล จ ากดั มีเส้นทางการเดินทางใน

ทวปียโุรปและเอเชีย ดงันั้นจึงมีเพจแบ่งเป็น 2 

เพจ คือ 

1.เพจเฟสบุค๊ท่ีมีช่ือวา่ One World Tour 

โดยเพจน้ีจะเสนอการท่องเท่ียวในส่วนของทวปี

ยโุรป 

2.เพจเฟสบุค๊ท่ีมีช่ือวา่ One World Tour Asia โดยเพจน้ีจะเสนอการท่องเท่ียวในส่วนของทวปี

เอเชีย 

 

4.2 ผลการปฎบิัติงาน 

หลงัจากท่ีไดเ้ปิดตวัโปรแกรมทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยา่งเป็นทางการได้

มีลูกคา้ติดต่อสอบถามขอ้มูลจากการท่ีเราไดป้ระชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง เช่นการประชาสัมพนัธ์ผา่น

ทางไลน์ ทางอีเมลส่์งตรงหาลูกคา้และจากเพจ Facebook : One World Tour Asia 
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รูปภาพที ่4.6  ทางลูกคา้ไดติ้ดต่อสอบถามมาทางอีเมล ์

ท่ีมา:คณะผูจ้ดัท า 

     จากรูปภาพท่ี 4.6 แสดงถึงท าการส่งอีเมลโ์ปรแกรมทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวใหก้บัลูกคา้ พบวา่มีลูกคา้ไดต้อบกลบัมาสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ 

จากการท่ีใชว้ธีิการส่งอีเมลไ์ดมี้การตอ้นรับทางอีเมลจ์  านวน 10 คน จากนั้นส่งขอ้มูลต่อทางไลน์ 

เน่ืองจากวา่ความสะดวกตอบทางไลน์รวดเร็วมากกวา่ทางอีเมล์ 
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รูปภาพที ่4.7 ตวัอยา่ง ลูกคา้ไดติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลทางไลน์แอดและการสนทนากบัลูกคา้ 

                                                           ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปภาพท่ี 4.7 แสดงผลหลงัจากท่ีมีการยิงไลน์แอด พบว่ามีลูกคา้ติดต่อเข้ามาสอบถาม

เก่ียวกับเร่ืองโปรแกรมว่ามีการเดินทางไปท่ีไหนบ้าง อาหาร และท่ีพกัเป็นอย่างไรบ้าง โดยมีบท

สนทนาดงัน้ี 

ลูกคา้ : สวสัดีครับสอบถามโปรแกรมแถบเอเชียหน่อยครับ 

        พนกังาน : ตอนน้ีมีโปรแกรมวงัเวยีง ก าลงัดนัขายอยูค่รับ 

 ลูกคา้ : โปรแกรมน้ีเท่ียวท่ีไหนบา้งครับ 

       พนกังาน  : ข้ึนบอลลูนยกัษ ์ชมววิเมืองวงัเวยีง สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรียป์ระตูชยั 

  สรุป ลูกคา้จึงขอโปรแกรมทวัร์ฉบบัเตม็และแบนเนอร์ 
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รูปภาพที ่4.8  ผลตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ผา่นเฟสบุค๊ One World Tour Asia 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปภาพท่ี 4.8 แสดงผลท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ โดยการโพสตใ์นวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

ไดมี้ยอดเขา้ชมจ านวน 58 คน จ านวนการมีส่วนร่วม 4 คร้ัง จ  านวนกดไลท ์3 คนจากการโพสต ์1 คร้ัง 

สรุป บทที ่4 จากการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ทั้ง 3 วธีิ อีเมล ์ ไลน์แอด  เฟสบุค๊ One 

World Tour Asia พบวา่ไดมี้การตอบกลบัทางอีเมล ์จ  านวน 10 คน ทางไลน์แอด จ านวน 5 คน และทาง
เพจเฟสบุค๊ มีผูเ้ขา้ชม 58 คน  มีส่วมร่วม 4 คร้ัง จ  านวนกดไลท ์3 คนจาก การโพสต ์1 คร้ัง 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลงาน 

        การจดัท าเร่ืองการขยายตลาดอาเซียน ทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เวยีงจนัทน์ วงัเวยีง พบวา่ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีน าเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่

เป็นจ านวนมาก แต่เน่ืองด้วยทางบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั โดยปกติแลว้จะเน้นการ

ท่องเท่ียวทางดา้นทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่ และยงัไม่มีเส้นทางการท่องเท่ียวไปยงัประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางคณะผูจ้ดัท าจึงสนใจท่ีจะเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวไปประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจนัทน์ วงัเวียงน้ีให้กบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัเป็นจ านวน3

วนั2คืน เพื่อเป็นทางเลือกในการท่องเท่ียวใหม่ๆในการตดัสินใจท่องเท่ียว 

         ผลการด าเนินงาน ทางคณะผูจ้ ัดท าได้มีการประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกับโปรแกรมทวัร์ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในหลากหลายช่องทางการส่งอีเมล์จ  านวน 20 คนไดต้อบกลบั

ทางอีเมล์จ  านวน10คน ทางไลน์พบว่าการยิงไลน์แอด 1 คร้ัง มีลูกค้าติดต่อกลับมา 5 คนและการ

ประชาสัมพนัธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค One World Tour Asia มียอดจ านวนเขา้ชม 58 คร้ัง มีส่วนร่วม 4 คร้ัง 

จ  านวนคนกดไลท ์3 คน จากการโพสต ์1คร้ัง  ผลท่ีไดรั้บมีลูกคา้ไดติ้ดต่อเขา้มาสอบถามเร่ืองขอ้มูลและ

สถานท่ีต่างๆ วนัเวลาการเดินทาง อาหารการกิน โรงแรมท่ีพกั ท าให้ทราบวา่ลูกคา้มีความสนใจในทวัร์

ของเรามากข้ึน เป็นการเพิ่มโอกาสท่ีลูกคา้จะตดัสินใจจองทวัร์กบัทางบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทรา

เวล จ ากดั เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

5.2 ข้อจ ากดัและปัญหาในการจัดท าโครงงาน 

       5.2.1. หลายบริษทัไดจ้ดัท าเส้นทางประเทศลาวข้ึนซ่ึงเกิดขอ้เปรียบเทียบใหก้บัลูกคา้ 

       5.2.2. ค่าใชจ่้ายอาจไม่แน่นอนตามช่วงฤดูกาลทางการท่องเท่ียว เท่ียวบิน และอ่ืนq 

               5.2.3. เน่ืองจากระยะแรกและเวลาท่ีจ ากัดของการปฏิบติังาน นักศึกษาสหกิจจึงมี
ความรู้ความสามารถไม่มากนกั       

       5.2.4. ขอ้มูลมีความซบัซอ้นและหลากหลายอาจจะตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 
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5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ 

        5.3.1. ตอ้งศึกษาขอ้มูลทางโปรแกรมใหม้ากข้ึนและรายละเอียด เพื่อท่ีจะไดต้อบ
ค าถามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการค าตอบ และสามารถอธิบายไดว้า่สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมี

ความส าคญัเช่นไร 

           5.3.2. ควรจดัล าดบัความส าคญัของโครงงานและเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการท า

รูปเล่มโครงงานสหกิจ 

         5.3.3. ศึกษาขอ้มูลช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึนเพื่อท่ีเพิ่มโอกาสให้ลูกคา้

สนใจทวัร์กบับริษทั และคอยอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆอยูเ่สมอ 

 

5.4 ผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

       5.4.1. ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถโดยสารท่ีใช้
เดินทางรวมทั้ง สายการบิน  

      5.4.2. ไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง รู้วิธีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มาก
ข้ึน 

      5.4.3. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการขายโปรแกรมทวัร์ของบริษทั 

      5.4.4. ไดเ้รียนรู้วธีิการท างานจริงรู้จกัล าดบัความส าคญัของงาน 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1.นกัศึกษาควรมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์ตรงต่อเวลาเวลาและ            
ปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร 

       5.5.2.นกัศึกษาสหกิจควรมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ 
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การขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวยีงจันทร์ วงัเวยีง          

Market of Expansion of ASEAN tour in Lao People’Democratic Republic,Vientiane,Vang 

Vieng 

นาย พีรพฒัน์ เหลืองภูมิพิทยา นางสาว เมษนี คงรอด และนาย บพิธ กลัยาวงศ ์

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร.10160

บทคัดย่อ  

 การจดัท าโครงงานเร่ืองการขยายตลาด
อาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประช า ชนล า ว  เ วี ย ง จันทน์  ว ัง เ วี ย ง  มี
ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสัมพนัธ์ให้กับบริษทัทวัร์ในเครือข่าย
ของบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กบัลูกคา้และเป็นการ
ขย ายฐาน ลูกค้า ให้ แ ก่บ ริษัท  โดยจัดท า
โปรแกรมทวัร์เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจนัทน์ วงั
เวียง เป็นจ านวน 3 วนั 2 คืน โดยใช้เคร่ืองมือ
ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
อีเมล ์ไลน์แอด และการประชาสัมพนัธ์ทางเพจ
เฟสบุค๊  

การศึกษาพบว่าโดยการส่ง อี เมล์
จ  านวน 20 คนไดต้อบกลบัทางอีเมล์จ  านวน10
คน ทางไลน์พบว่าการยิงไลน์แอด 1 คร้ัง มี
ลู ก ค้ า ติ ด ต่ อ ก ลั บ ม า  5  ค น แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค  One World 
Tour Asia มียอดจ านวนเขา้ชม 58 คร้ัง มีส่วน

ร่วม 4 คร้ัง จ  านวนคนกดไลท์ 3 คน จากการ
โพสต์ 1คร้ัง โดยลูกคา้ติดต่อกลบัมาสอบถาม
เก่ียวกับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของทัวร์
โปรแกรมฉบบัเตม็และแบนเนอร์ โครงงานน้ีมี
ประโยช น์ ต่อการ เพิ่ ม โอกาส ท่ี ลูกค้า จะ
ตดัสินใจจองทวัร์และเดินทางกบัทางบริษทั วนั
เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั ในอนาคตเป็น
อย่างมาก ดังนั้ นผลของการปฎิบัติโครงงาน
คร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 
ค าส าคัญ : ส่วนแบ่งทางการตลาด  ประเทศ
สาธาณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

Market Expansion of ASEAN Tour in 

Lao People's Democratic Republic, Vientiane, 

Vang Vieng project aimed to advertise and 

publicise  tour agencies in the network of One 

World Tour and Travel Co. Ltd. it was 

developed to be an alternative for customers 

and to expand customer base for company by 

making tour programs to Lao People's 



 
 

 

Democratic Republic, Vientiane, Vang Vieng 

for 3 days, 2 nights via email, Line@ and 

Facebook.   

The results of this study found that by 

sending emails to 20 individuals, there were 

10 respondents. There were 5 customers 

contacted back from using Line@ in one time. 

From public relations via Facebook, there 

were 58 views, 4 engagements and  3 likes 

from 1 post on One World Tour Asia 

Facebook fanpage. According to the 

advertisement, customers were contacted to 

ask for more details about full tour programs 

and banners. This showed that the project was 

beneficial for increasing chances of customer 

decision to choose and reserve the tour with 

One World Tour and Travel Co. Ltd. in the 

future significantly. Therefore, the result of 

this project was coherent with the objectives. 

Keywords:Marketshare,LaoPeople'sDemocrat

ic Republic,advertisement 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์โครงงาน 
เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

ก า รข ย า ย ตล า ดอ า เ ซี ย นทัว ร์ ป ร ะ เ ท ศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เวียงจันทน์  ว ัง เวียง  ให้กับบริษัททัว ร์ใน
เครือข่ายของบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทรา
เวล จ ากดั 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. บริษทัได้เปิดเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

2. ลูกค้าสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเพิ่ม

มากข้ึนทั้ง Social media Line@ Facebook จาก

การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาของบริษทั 

วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

3. บริษทัมีโอกาสในการท ารายไดเ้พิ่มข้ึน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.จัดท าโปรแกรมทัวร์ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวใหลู้กคา้ 

2.จัดท าแบนเนอร์โปรแกรมทัวร์ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้

ลูกคา้ 

3.การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง

อีเมล ์ไลน์แอด และเพจเฟสบุค๊ 

สรุปผลโครงงาน 

หลังจากทางคณะผู้จ ัดท าได้มีการ

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน

หลากหลายช่องทาง การส่งอีเมล์จ  านวน 20 คน



 
 

 

ได้ตอบกลับทางอีเมล์จ  านวน10คน ทางไลน์

พบว่าการยิงไลน์แอด 1 คร้ัง มีลูกค้าติดต่อ

กลบัมา 5 คนและการประชาสัมพนัธ์ทางเพจ

เฟสบุ๊ค  One World Tour Asia มียอดจ านวน

เข้าชม 58 คร้ัง มีส่วนร่วม 4 คร้ัง จ  านวนคน

กดไลท ์3 คน จากการโพสต ์1คร้ัง ผลท่ีไดรั้บมี

ลูกคา้ได้ติดต่อเขา้มาสอบถามเร่ืองขอ้มูลและ

สถานท่ีต่างๆ วนัเวลาการเดินทาง อาหารการ

กิน โรงแรมท่ีพกั ท าให้ลูกคา้มีความสนใจใน

ทวัร์ของเรามากข้ึน เป็นการเพิ่มโอกาสท่ีลูกคา้

จะตัดสินใจจองทัวร์กับทางบริษัท วนัเวิลด ์

ทัว ร์  แอนด์  ท รา เวล  จ ากัด  เ ป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ข้อเสนอแนะ 

  ตอ้งศึกษาขอ้มูลทางโปรแกรมให้มากข้ึนและ

รายละเอียด เพื่อท่ีจะไดต้อบค าถามเวลาท่ีลูกคา้

ต้องการค าตอบ และสามารถอธิบายได้ว่า

สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีความส าคญัเช่นไร 

บรรณาณุกรม 

   ควรจดัล าดับความส าคญัของโครงงานและ

เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการท ารูปเล่ม

โครงงานสหกิจ 

   ศึกษาข้อมูลช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้

มากข้ึนเพื่อท่ีเพิ่มโอกาสให้ลูกคา้สนใจทวัร์กบั

บริษทั และคอยอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆอยูเ่สมอ 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
บันทกึการปฎบิัติงาน 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประวตัิผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ :  นาย พีรพฒัน์ เหลืองภูมิพิทยา 

รหสันกัศึกษา :  5804400160 

คณะ :  ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  70แฟลตบา้นออ้ย ซ.ตากสิน21 ถนนตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กทม 10600 

เกิดวนัท่ี : 5 มิถุนายน 2539 (อาย2ุ3ปี) 

เบอร์โทร : 090-917-8619 

ประวติัการศึกษา 

มธัยมศึกษา :  โรงเรียนโกศลภทัรวทิย ์

ปริญญาตรี :  มหาวทิยาลยัสยาม 

ผลงาน :  การขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว เวียงจนัทน์ วงัเวยีง 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ :  นางสาว เมษนี คงรอด 

รหสันกัศึกษา :  580440102 

คณะ :  ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  122/596 ม.ทรัพยส์มบูรณ์ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กทม 10140 

เกิดวนัท่ี : 24 เมษายน 2540 (อาย2ุ2ปี) 

เบอร์โทร : 083-884-7483 

ประวติัการศึกษา 

มธัยมศึกษา :  โรงเรียนวดัพุทธบูชา 

ปริญญาตรี :  มหาวทิยาลยัสยาม 

ผลงาน :  การขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว เวียงจนัทน์ วงัเวยีง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ช่ือ :  นาย บพิธ กลัยาวงค ์

รหสันกัศึกษา :  5804400274 

คณะ :  ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั : 952 ซ.กาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขต บางแค กทม 10160 

เกิดวนัท่ี :  20 กนัยายน 2538 (อาย2ุ4ปี) 

เบอร์โทร : 091-186-5656 

ประวติัการศึกษา 

มธัยมศึกษา :  โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชยั 

ปริญญาตรี :  มหาวทิยาลยัสยาม 

ผลงาน :  การขยายตลาดอาเซียนทวัร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว เวียงจนัทน์ วงัเวยีง 
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