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โครงงานเร่ือง แนวทางการขยายพนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของ   บริษทั  

โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั กบับริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ทางการขยายด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ ของบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ กับบริษัท           
โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จ ากัด ประเภทน านักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย 
(Inbound) เพื่อขยายฐานลูกคา้นกัท่องเท่ียวต่างชาติกบัประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
เยอรมนี ประเทศองักฤษ ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศกัมพูชา โดยมีขั้นตอนและ
วิธีด าเนินการดงัน้ี 1) วางแผนและก าหนดประเทศท่ีตอ้งการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 2) ส ารวจและ
หาขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม Search Engine Site 3) บนัทึกขอ้มูลลงในตารางการส ารวจ 4) น ามา
คดัเลือกโดยใชเ้กณฑ์การเลือกในการตดัสินใจ 5) น าจดหมายของทางบริษทัท่ีร่างเอาไวส่้งให้กบั
บริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศเพื่อติดต่อขอเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การเลือก 
แบ่งเป็น 4 ทวีป ใน 12 ประเทศ รวมทั้งส้ิน 78 บริษทั พบวา่ มี 6 บริษทัจดัน าเท่ียวตอบกลบัอีเมล์ 
(E-mail) และ 1 บริษทัจดัน าเท่ียวขอราคารายการทวัร์ โครงงานน้ีจะมีประโยชน์ต่อการขยายฐาน
ธุรกิจการท่องเท่ียวของบริษทัโกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ในอนาคตเป็นอยา่งมาก 
ค าส าคัญ  :  แนวทางการขยายพนัธมิตรด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ / บริษทัจดัน าเท่ียวใน
ต่างประเทศ 
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Abstract 

 
This cooperative project is entitled ‘Guideline on the Expanding International Partners of 

Global Travel Selection Co., Ltd.’ The processes of work comprised of 5 steps: 1) We selected 

countries where we want to find travel companies to be our partner; 2) We used search engine 

sites to find company information; 3) We put the information of the selected companies into our 

research table; 4) We selected the suitable companies from the list in our research table; 5) Then 

we contact those companies by sending an email which was written by the company. It was found 

that there were 12 countries that have 78 qualified companies which passed our standard. 

Moreover, there were six companies that replied our email, and one out of six companies asked 

about the cost of our touring programs. Therefore, this research will provide valuable information 

regarding the expansion of international partners and customer base in the future. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
1.1.1 สถานการณ์ทางการท่องเท่ียวของไทย 

เป็นไปตามท่ีหลายฝ่ายคาดการณ์วา่ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยในปี 2560 ท่ีผา่นมา 

จะสร้างรายได้รวมได้ท่ี 2.76 ล้านล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) ตามท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดจ้ดัท าแผนการตลาดดา้นการ

ท่องเท่ียวไวต้ั้งแต่ตน้ปี หรือมีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีประมาน 1.8 ล้านล้านบาท จาก

จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติราว 35 ลา้นคน และรายไดจ้ากตลาดคนไทยท่องเท่ียวในประเทศ (ไทย

เท่ียวไทย) 9.5 แสนลา้นบาท โดยนกัท่องเท่ียวจีนยงัคงเป็นตวัแปรส าคญั และครองสัดส่วนมากถึง

เกือบ 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย

ในปี 2561 ส่งสัญญาณบวก จากตวัเลขการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีสร้างรายได้

กว่า 1 ใน 3 ของเป้าหมายท่ีวางเอาไวก้ว่า 3 ลา้นลา้นบาท ขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการ

ท่องเท่ียวไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ดี ท่องเท่ียวไทยเติบโตอย่างน่าพอใจจากการเปิดเผย สถานการณ์

ท่องเท่ียวช่วงแรกของปี 2561 โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่าภาพรวมเป็นท่ีน่าพอใจ 

โดยพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ประมาณการรายไดจ้ากการท่องเท่ียวรวมกวา่ 9.98 

แสนลา้นบาท เติบโต 16.07% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.1 ตัวอย่ำงแสดงสถำนกำรณ์ทำงกำรท่องเทีย่วของไทย ปี 2560 

 

รายไดร้วม 2.76 ลา้นลา้นบาท

รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
1.8 ลา้นลา้นบาท

รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวไทย เท่ียว
ไทย 9.5 แสนลา้นบาท

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทย
ปี 2560
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ภำพที ่1.2 ตัวอย่ำงแสดงสถำนกำรณ์ทำงกำรท่องเทีย่วของไทย ปี 2561 

(มกรำคม-เมษำยน) 

1.1.2 สถานการณ์ทางการท่องเท่ียวของโลก 

องค์การการท่องเ ท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ  (UNWTO; United Nations World 

Tourism Organization) พบวา่ในปี พ.ศ. 2558 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศทัว่โลก 1,186 ลา้น

คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 52 ลา้นคน หรือร้อยละ 4.6 และการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 10 

ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศทัว่โลก (Gross Domestic Product: GDP) น าไปสู่การสร้างงานถึง 

284 ลา้น ต าแหน่งงานและรายได ้1,260 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

1.1.3 นโยบายการท่องเท่ียวของ ททท. (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 

1. เป้าหมายต าแหน่งทางการตลาด : มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม (Preferred 

Destination) อยา่งย ัง่ยืน โดยรักษาอนัดบั 1 ใน 7 ของประเทศท่ีสร้างรายไดท้างการท่องเท่ียวสูงสุด

ในโลก 

2. เป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ : รายไดร้วมทางการท่องเท่ียวปี 2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 8 โดย

แบ่งเป็น 

ตลาดต่างประเทศ  :  รายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 8 

ตลาดในประเทศ   :  รายไดร้้อยละ 7  

3. เป้าหมายการสร้างความย ัง่ยนื :  

 - อนัดบั Loyalty Index : 1 ใน 3 ของเอเซียแปซิฟิค 

รายไดร้วม 9.98 แสนลา้นบาท

รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
7.3 แสนลา้นบาท

รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวไทย เท่ียว
ไทย 2.6 แสนลา้นบาท

อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วของไทย ปี
2561
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 - ระดับความพึงพอใจรวมของนักท่องเท่ียวทั้งนักท่องเท่ียวต่างประเทศและ

นกัท่องเท่ียวในประเทศไทย (เก็บปีแรกเป็นปีฐาน) 

4.เป้าหมายพฒันาองคก์ร : ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA; State Enterprise 

Performance Appraisal System) ค่าคะแนนไม่ต ่ากวา่ 171 คะแนน 

บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั  ให้บริการแบบ All In One Traveling Services  
ในรูปแบบธุรกิจน าเท่ียวประเภทน านักท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound), 
ธุรกิจน าเท่ียวประเภทน านักท่องเท่ียวคนไทยไปเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) และธุรกิจน า
นักท่องเท่ียวไทยเท่ียวในประเทศ (Domestic) ฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกคา้แบบธุรกิจน าเท่ียว
ประเภทน านกัท่องเท่ียวคนไทยไปเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) เป็นหลกั ทางบริษทัมีพนัธมิตร
ทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่งและพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญในการขายทวัร์ตลาดธุรกิจน าเท่ียวประเภทน า
นกัท่องเท่ียวคนไทยไปเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) มากกวา่ 30 ปี จึงท าใหฐ้านลูกคา้มาจากลูกคา้
ประเภทธุรกิจน านักท่องเท่ียวคนไทยไปเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) และในทางกลบักนัตลาด
ธุรกิจน าเท่ียวประเภทน านกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) ของทางบริษทั
ยงัไม่มีลูกค้าท่ีแข็งแกร่งเท่าท่ีควร จึงท าให้ฐานลูกค้าประเภทน านักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) เป็นท่ีตอ้งการอย่างมากของทางบริษทั เพื่อให้ตลาดธุรกิจน าเท่ียว
ประเภทน านกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) มีความแขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน 

บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จ  ากดั เล็งเห็นว่าสถานการณ์ตลาดท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศ (Inbound) ปีท่ีผา่นมา เป็นไปในทิศทางท่ีดี และยงัมีการขยายตวั
อยา่งต่อเน่ืองประมาณ 10 % ต่อปี เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา บริษทั โกลบอล ทราเวล 
ซีเล็คชั่น จ  ากัด จึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาแนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ของบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ กบัประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
เยอรมนี ประเทศองักฤษ ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศพม่า ประเทศเวยีดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศกมัพูชา โดยการติดต่อกบับริษทัจดัน า
เท่ียวในต่างประเทศท่ีกล่าวมาขา้งตน้ให้มาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจให้กบัทาง บริษทั โกลบอล ทรา
เวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั โดยตรง และไม่ผา่นบริษทัจดัน าเท่ียวใดๆ ในประเทศไทย 

ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาขอ้มูลบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ 

ผา่นส่ือคอมพิวเตอร์และเก็บขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการขยายตลาดธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทน า

นกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) บริษทั โกลบอล  ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

โดยท าการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในประเทศดงักล่าว เพื่อเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์ 
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1.2 วตัถุประสงค์  

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการขยายพนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของ บริษทั

น าเท่ียวในต่างประเทศ กบับริษทัโกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

1.3 ขอบเขตของของโครงงำน 

ในการศึกษาแนวทางการขยายพนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศ ของบริษทัน า

เท่ียวในต่างประเทศ กบับริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั นั้นมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเวลา ท าการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 เท่านั้น 

1.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาขอ้มูลเส้นทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ท่ีมีการ

เสนอขาย โดยบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ จากส่ืออินเทอร์เน็ต 

1.3.3 ขอบเขตประชากร คือ บริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ จ านวน 12 ประเทศ ใน 4 

ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย ประกอบดว้ย ประเทศ

อเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศองักฤษ ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศ

อินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

กมัพูชา 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   

1.4.1 ท าใหไ้ดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท างาน การประสานงาน และติดต่อหน่วยงานต่างๆ  

1.4.2 ท าให้เข้าใจวตัถุประสงค์ของการศึกษาการขยายพนัธมิตรของบริษทัน าเท่ียว

ระหวา่งประเทศ 

1.4.3 เพิ่มพนัธมิตรบริษทัจดัน าเท่ียวระหวา่งประเทศให้กบับริษทั โกลบอล ทราเวล ซี

เล็คชัน่ จ  ากดั 

1.4.4 เพิ่มฐานลูกคา้ประเภทนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) 

ใหบ้ริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

1.4.5 ช่วยขยายตลาดธุรกิจน าเท่ียวประเภทน านกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวใน

ประเทศ (Inbound) บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษา เ ร่ือง  “Guideline on the Expanding International Partners of Global Travel 

Selection Co., Ltd.” หรือ แนวทางการขยายพนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของ บริษทั
โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั กบับริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ กบัประเทศอเมริกา ประเทศ

แคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศองักฤษ ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศกมัพูชา ไดศึ้กษาเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งจากส่ืออินเทอร์เน็ต และเทคนิคการเลือกคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ

วเิคราะห์พนัธมิตรระหวา่งประเทศต่อไป ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

2.4 การส่ือสารผา่นส่ือกลางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.5 การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎกีารเลือกพนัธมิตรทางธุรกจิ 

2.1.1 ความหมายของพนัธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) 

พนัธมิตรธุรกิจ หมายถึง องค์กรหรือบริษทัท่ีมากกว่าหน่ึงแห่งมาตกลงร่วมมือกัน

ด าเนินกิจกรรมรูปแบบใดๆ ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจของตนเองและร่วมกนั 

เพื่อให้สามารถบรรลุถึงความตอ้งการเป้าหมายได้ง่ายข้ึนหรือใช้งบประมาณน้อยกว่า ถ้ามีการ

ร่วมมือกบัผูอ่ื้น โดยในการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจจะท าให้องค์กรหรือบริษทัมีโอกาสประสบ

ความส าเร็จในกิจกรรมนั้นๆ หรือสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจไดม้ากกว่าการ

ด าเนินงานดว้ยตนเองอยา่งเดียว 
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2.1.2 ประโยชน์ของพนัธมิตรทางธุรกิจ ประโยชน์ของการด าเนินการร่วมกนั ซ่ึงจะ

สามารถน าศักยภาพของแต่ละฝ่ายมาผนวกกัน เพื่อสร้างการขับเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการ ท าใหเ้กิดประโยชน์จากพนัธมิตรทางธุรกิจไดด้งัน้ี 

1) ขยายฐานลูกคา้และการตลาด 

 เป็นการสร้างความสามารถเขา้สู่ตลาดหรือการแข่งขนัหรือการสร้างฐานลูกคา้เป็น

การเขา้สู่พื้นท่ีต่างๆ ไม่ว่าทั้งในประเทศหรือออกสู่ต่างประเทศ โดยอาศยัก าลงัหรืออ านาจของคู่

พนัธมิตร ซ่ึงการขยายฐานเขา้ไปท าตลาดอาจท าได้ยากหรือตอ้งใช้การลงทุนท่ีสูง เน่ืองจากขาด

ความช านาญ หรือขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถขยายฐานลูกคา้หรือตลาดไดง่้าย

และเร็วยิง่ข้ึน 

2) เพื่อรวมเอาทกัษะท่ีแต่ละฝ่ายมีน ามาใชร่้วมกนั 

 เป็นการร่วมกนัสร้าง และพฒันาโครงการต่างๆ รวมทั้งผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ 

โดยอาศยัความรู้ ความช านาญ หรือทกัษะของแต่ละฝ่ายน ามาใช้ร่วมกนั เพื่อสร้างส่ิงใหม่ๆ ทาง

การตลาด 

3) เพื่อร่วมตั้งมาตรฐานต่างๆ ของทั้งสองฝ่าย 

 เป็นการไดป้ระโยชน์อย่างมากจากการร่วมมือกนัและตกลงร่วมกนั เพื่อก าหนด

หรือสร้างมาตรฐานการบริการให้สูงข้ึนเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบของการด าเนินการจากคู่แข่งราย

อ่ืนๆ ทางการตลาด และช่วยในการพฒันาในอุตสาหกรรมใหมี้ความกา้วหนา้ 

2.1.2 ปัจจยัส าคญัในการมองหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจของประเทศพนัธมิตร 

  1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของประเทศพนัธมิตร 

   - จ  านวนและความหนาแน่นของประชากร 

   - การกระจายตวัของประชากรในพื้นท่ีต่างๆ 

  1.2 การพฒันาการตลาดของประเทศพนัธมิตร 

- ระบบการขนส่ง หรือการคมนาคมท่ีสะดวกสบายทางอากาศ

และทางบก 
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- ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ท่ีให้ความสะดวกต่อธุรกิจท่องเท่ียว เช่น 

ธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจการบิน เป็นตน้ 

2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

  2.1 อตัราการเจริญเติบโตของบริษทั 

  2.2 การขยายตลาดธุรกิจท่องเท่ียว 

3. ปัจจยัภายในบริษทั 

  3.1 ประเมินศกัยภาพและความพร้อมของบริษทัในการท าธุรกิจระหว่าง

         ประเทศ 

  3.2 การใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ความเขา้ใจในการขยายตลาด 

2.1.3 วธีิการเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 1. ศึกษาขอ้มูลประวติัของบริษทัท่ีตอ้งการเป็นพนัธมิตร 

 2. ตรวจสอบตลาดของบริษทัเป้าหมาย 

 3. ตรวจสอบความมัน่คงของบริษทัเป้าหมาย 

 4. ตรวจสอบประสบการณ์การท างานของบริษทัเป้าหมาย 

 5. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง มีเครดิตท่ีดี 

 6. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี 

 7. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีไม่มีประวติัดา้นการฉอ้โกงเงิน 

 8. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 9. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่องเท่ียวทั้งทางตรงและ 

      ทางออ้ม 

 10. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีไม่มีสาขายอ่ยภายในประเทศไทย 

 11. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีเส้นทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 

 12. รวบรวมขอ้มูลและช่องทางการติดต่อของบริษทัเป้าหมาย 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจ 

2.2.1 ความหมายของการตดัสินใจ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และ

บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การ

ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

วุฒิชยั จ  านงค ์(2523) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้

และในการจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหวัใจในการปฏิบติังานทุกๆ เร่ืองทุกๆ กรณีเพื่อด าเนินการ

ไปสู่วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่

ชอบพอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบด้วย

ขั้นตอนต่างๆ ต่อเน่ืองกนัไป 

เมธี ปิลันธนานนท์ (2526 : 168) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการเลือกพฤติกรรมจาก

ทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปได ้โดยผูต้ดัสินใจมีเหตุผลในการเลือกของตน 

โกศล สุวรรณมณี (2534 : 232) สรุปไวว้่า การตดัสินใจ คือ การเลือกพฤติกรรมจาก

ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยูห่ลายทาง โดยการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัเหตุผลและความเป็นไป

ได ้และตกลงใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

แพทเทอร์สัน (Patterson. 1980 : 107) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจหมายถึง การท่ี

บุคคลเขา้ไปสู่ความเส่ียง โดยมีการรวบรวมและประเมินข้อมูล มีทางเลือกหลายทางและมีส่ิง

ประกอบอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัน าไปสู่การตดัสินใจเลือก 

จากความหมายของการตดัสินใจท่ีมีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่าน จึงสรุป

ไดด้งัน้ีวา่ การตดัสินใจคือผลสรุปของกระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ตรองเลือกทางเลือกอยา่ง

ใดอย่างหน่ึง ซ่ึงน าไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการของผูต้ดัสินใจ โดยมีขั้นตอนในการ

ตดัสินใจจากทางเลือกหลายๆ ทางเลือก 

2.2.2 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 219) สรุปว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของมนุษย์

ก่อให้เกิดการตดัสินใจในการซ้ือ โดยในกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะประกอบ

ไปดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัแผนภาพดงัน้ี 

 

ภาพที ่2.1 ตัวอย่างกระบวนการการตัดสินใจซ้ือ 

ทีม่า : Kotler (1997, p. 46) 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) การรับรู้ถึงความตอ้งการเป็นขั้นตอน

แรกของกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีมีอยูแ่ละส่ิง

ท่ีตอ้งการ การท่ีผูซ้ื้อรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้

จากภายในและภายนอก เช่น การท่ีผูซ้ื้อทวัร์มีความต้องการท่องเท่ียวโดยใช้บริการจากบริษทั

ท่องเท่ียว หรือการท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งหาสถานท่ีพกัแรมโดยเลือกใช้

บริการโรงแรม เป็นตน้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บัผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทนัที 

เช่น ผูซ้ื้อทวัร์จะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว หรือบริการการท่องเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียว

เพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ จากส่ือออนไลน์หรือแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว 

เพื่อน ผูท่ี้เคยใชบ้ริการนั้นแลว้ เป็นตน้ 

 2.2 แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เป็นการคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์อง

บริษทั ซ่ึงผูป้ระกอบการคา้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวไดจ้ดัท าข้ึนมา เพื่อโปรโมทบริษทัของตนเอง 
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 2.3 แหล่งสาธารณะ (Public Sources) เป็นการคน้หาขอ้มูลโดยผูซ้ื้อทวัร์เอง เกิด

จากการเคยใชบ้ริการการท่องเท่ียวมาก่อน การตรวจสอบ หรือสัมผสัเก่ียวขอ้งดว้ยวธีิอ่ืนๆ ผูซ้ื้อทวัร์

จะใช้ความพยายามคน้หาขอ้มูลมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อทวัร์มีอยู่ก่อนแลว้ 

และความส าคญัของการบริการท่ีตอ้งการ ตลอดจนปัจจยัทางจิตวทิยา และความชอบ เป็นตน้ 

3. การประเมินค่าทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลงัจากคน้หาขอ้มูล ผูซ้ื้อทวัร์

จะก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ข้ึนมา เพื่อท าการวดัหรือเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดร้วบรวม เกณฑ์เหล่าน้ีเป็น

เคร่ืองช้ีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคข์องการบริการการท่องเท่ียวและของผูซ้ื้อทวัร์ 

ราคา ความสะดวกสบาย และอ่ืนๆ ถ้าเกณฑ์ในการประเมินมีมากกว่าหน่ึงเกณฑ์ ผูซ้ื้อทวัร์อาจ

ก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัให้เกณฑ์แต่ละอยา่ง โดยให้คะแนนแก่เกณฑ์ต่างๆ ส าหรับขอ้มูลทุกๆ 

ส่วน จากนั้นน าคะแนนรวมมาเปรียบเทียบกนั แลว้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจซ้ือ อยา่งไรก็ตาม การประเมินทางเลือกน้ีไม่สามารถค านวณเป็นตวัเลขไดโ้ดยง่าย 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นขั้ นตอนท่ีผู ้ซ้ือทัวร์จะใช้บริการการ

ท่องเท่ียว โดยอาศยัผลการประเมินทางเลือกเป็นเคร่ืองตดัสินใจ 

5. ความรู้สึกหลังการซ้ือ (Post Purchase Feeling) หลังจากการซ้ือและใช้บริการการ

ท่องเท่ียวไปแล้ว ผูซ้ื้อจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนักการ

ตลาดจะตอ้งพยายามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2541) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว คือ เป็นการกระท าทุกอย่างของ

นักท่องเ ท่ียวไม่ว่าการกระท านั้ นนักท่องเท่ียวจะรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะ

สังเกตการณ์กระท านั้ นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใด

สภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็น

พฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยประสาทสัมผสั ส่วนพฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s 

Covert Behaviour)  เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและ

อารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพนัธ์กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ (Chawannuch Uthayan, 2009) 

องคป์ระกอบนกัท่องเท่ียวนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 7 ประการคือ 
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1. เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆพฤติกรรม จะตอ้งมีเป้าหมายในการกระท า 

เช่นนักท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการเกียรติยศโดยแสดงให้ผู ้อ่ืนเห็นว่าตนเดินทาง

ท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศน์ดงัเดิม 

2. ความพร้อม หมายถึง ความมีวฒิุภาวะ และความสามารถในการท ากิจกรรม เพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการ เช่น นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั นิยมไต่เขา ปีนหน้าผาตอ้งมี

ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถท ากิจกรรมท่ีตนชอบได ้

3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ ควรกระท าในยามคล่ืนลมสงบ ไม่

ควรท าในขณะท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 

4. การแปลความหาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เอตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีพอใจมาก

ท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึงๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาท่ีนักท่องเท่ียวควรหยุดพกั

รับประทานอาหารกลางวนั 

5. การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ เช่น นักท่องเท่ียวได้ตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วง

วนัหยุด เพื่อพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการ

ล่วงหน้า ในการกระท ากิจกรรมการก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง 

กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกร าหน่ึงๆ อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้หรืออาจตรงกนั

ขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้ก าหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผอ่น

วนัหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และท าให้

สนามบินตอ้งปิดท าการ เคร่ืองบินไม่สามารถลดจอดได ้มีผลลพัธ์ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่

สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไวไ้ด ้

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มา

ตอบสนองความต้องการ หรืออาจจะเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเกิน

ความสามารถ เช่นการก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 

2008 นกัท่องเท่ียวท่ีตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิด
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ความกงัวลดา้นความปลอดภยั และอาจลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียน

เส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว (Tourist Behavior) จึงเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการในการ

ตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

2.3.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย (ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์, 

2561) 

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียท่ีมาประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ มาจากประเทศมาเลเซีย จีน ญ่ีปุ่น 

เกาหลี ลาว สิงคโปร์ ฮ่องกง ไตห้วนั อินโดนีเซีย และกมัพูชา ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย 

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย นิยมท่องเท่ียวหาความบนัเทองในยามราตรี นอกจากน้ีแลว้นกัท่องเท่ียวชาว

เอเชียยงันิยมมาซ้ือสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีซ้ือโดยส่วนใหญ่คือ เส้ือผา้และเคร่ืองหนงั 

เม่ือพิจารณาถึงนกัท่องเท่ียวชาวจีน  ปัจจยัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาเท่ียว

ในประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวกในการเดินทาง ความมีวฒันธรรมท่ี

เด่น มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ี ไดแ้ก่ ทะเล หาดทราย น ้ าตก และ

สภาพภูมิอากาศท่ีน่าดึงดูด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน คือ 

สถานการณ์ความเป็นไปของสถานท่ีหรือประเทศเป้าหมาย เช่นความปลอดภยัจากความรุนแรง

หรือปัญหาภายในประเทศ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของประเทศจุดหมายปลายทาง ค่าใช้จ่าย

ในการท่องเท่ียวซ้ือสินคา้ และบริการในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวจีนนิยมแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวจากเพื่อน  เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จกั เวบ็ไซต์

ของการท่องเท่ียว หรือหน่วยงานท่องเท่ียวของรัฐ  หรือกระทรวงการท่องเท่ียวแต่ละประเทศท่ีจะ

เดินทางไป รวมถึงรายการเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางโทรทศัน์ ในส่วนของนักท่องเท่ียวชาว

ไตห้วนันิยมท่องเท่ียวในประเทศไทย เพราะในประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม มีอาหาร 

และมรดกแห่งแผ่นดินซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าดึงดูดในการมาเท่ียว นอกจากน้ีแลว้นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ียงัมี

ความเห็นวา่ประเทศไทยมีความน่าสนใจดา้นเทศกาลประเพณี ทะเลและชายหาด สปาและการนวด 

กิจกรรมด าน ้ า โดยส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวจากการแนะน าต่อ ในดา้นของนกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่น แหล่งท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวในประเทศไทยคือ  แหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ อาหาร แหละมรดกดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ในดา้นของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
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นกัธุรกิจและนิยมมาตีกอล์ฟในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่นและ

เกาหลี 

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย โดยส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวกบับริษทัทวัร์ ดงันั้นแหล่งขอ้มูลท่ี

ไดรั้บโดยส่วนใหญ่จะมาจากบริษทัน าเท่ียว และการแนะน าต่อจากเพื่อนหรือครอบครัว 

2.3.3 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรป (ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์, 

2561) 

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาจาก สหราชอาณาจกัรองักฤษ ประเทศ

ออสเตรีย เบลเยีย่ม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย ์รัสเซีย สเปน 

สวเีดน สวสิเซอร์แลนด์ เป็นตน้ โดยมีปัจจยัผลกั (Push Motivations) ท่ีท  าใหน้กัท่องเท่ียวชาวยุโรป

ตอ้งการเดินทางมาเท่ียวท่ีประเทศไทยเพราะตอ้งการแสวงหาส่ิงแปลกใหม่ (Novelty Seeking) 

ตอ้งการหลีกหนีความจ าเจ และตอ้งการพกัผ่อน (Escape and Relaxation) และความตอ้งการดา้น

สังคม (Socialization) ส่วนปัจจยัดึงให้เลือกประเทศไทย (Put Motivations) ของนักท่องเท่ียวชาว

ยุโรป เพราะประเทศไทยมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย (A variety of tourist’s 

attractions and activities) และแหล่งดึงดูดทางวฒันธรรมทางประวติัศาสตร์ (Cultural and historical 

attractions) (อศัวิน แสงพิกุล, 2552) รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวด้านความบนัเทิงยามราตรี (บริษทั ดิ 

อินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช, 2553) นอกจากน้ีแลว้นกัท่องเท่ียวชาวเยอรมนัและองักฤษ นิยมรูปแบบ

การท่องเท่ียวแบบผจญภยั และท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ (ธนกฤต สังข์เฉย , 2554) ในการของ

นักกอล์ฟชาวยุโรปท่ีนิยมเดินทางมาตีกอล์ฟยงัประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 

เยอรมนี ฟินแลนด ์เดนมาร์ก ฝร่ังเศส สเปนและเนเธอร์แลนด ์(บริษทัแบรนด ์เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากดั

, 2553)  

ซ่ึงนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีท าการวางแผนการท่องเท่ียวเอง 

ดงันั้น นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีนิยมหาแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวจากทางอินเตอร์เน็ต จากหนงัสือแนะน า

การเดินทาง (Travel guidebook) และจากโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากโทรทศัน์และวิทยุ (ธนกฤต 

สังขเ์ฉย, 2554) 
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2.4 การส่ือสารผ่านส่ือกลางเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2.4.1 อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์จากทัว่โลก 

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นจ านวนมาก ครอบคลุมไปทัว่

โลก แตกต่างกับ Intranet ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีไม่ครอบคลุมทั่วโลก อินเทอร์เน็ตนั้ นอาศัย

โครงสร้างระบบส่ือสารคมนาคม เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล มีการประยุกต์ใช้งาน

หลากหลายรูปแบบ อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะ

อินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อย เป็นจ านวนมากต่อเช่ือเขา้ดว้ยกนัภายใตม้าตรฐาน

เดียวกนัจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะท่ีไม่มีผูใ้ดเป็นเจา้ของ 

ท าให้การเขา้สู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรี อินเทอร์เน็ต ถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สากลท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัภายใตม้าตรฐานการส่ือสารเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารและ

สืบคน้สารสนเทศจากเครือข่ายต่างๆ ทัว่โลก ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศ

จากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกดา้น ทั้งบนัเทองและวิชาการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ 

ประโยชน์ชองอินเทอร์เน็ต สามารถถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากๆ ได้ในเวลาอนัรวดเร็วไม่มี

ขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะทาง ไม่จ  ากดัรูปแบบของขอ้มูล ซ่ึงมีไดท้ั้งขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความอยา่ง

เดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงขอ้มูลชนิดมลัติมีเดีย และใชต้น้ทุนในการลงทุนต ่า 

2.4.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งโดยใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

E-Mail คืออะไร E-Mail ยอ่มากจาก Electronic-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้
รับส่งกนัโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก

คือ (Internet) การใช้งานก็เหมือนกบัว่าเราพิมพข์อ้ความในโปรแกรม Word จากนั้นก็คลิกค าสั่ง 

เพื่อส่งออกไป โดยจะมีช่ือของผูรั้บ ซ่ึงเราเรียกวา่ E-Mail Address เป็นหลกัในการรับส่ง แต่ถา้ใน
กรณีท่ีเป็นการส่งอีเมล ์หรือขอ้ความโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บ เราเรียกวา่ Spam และเรียกอีเมล์

นั้นวา่เป็น Spam mail 

ประโยชน์ของ E-Mail 

1. รวดเร็ว เช่ือถือได ้

2. ประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่ง และลดการใชก้ระดาษ 

3. ลดเวลาในการส่งเอกสารลง เพราะผูส่้งไม่ตอ้งเสียเวลาไปส่งเอง หรือรอไปรษณียไ์ป

ส่งให ้

4. ผูส่้งสามารถส่งเอกสารได้ตลอดไม่จ  ากดัเวลา หรือระยะทางในการส่ง ในขณะท่ี

ผูอ่้านก็สามารถเปิดอ่านเอกสารไดต้ลอดเวลาเช่นเดียวกนั 
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5. สามารถส่งต่อกนัไดส้ะดวก และผูส่้งสามารถให้ผูรั้บไดพ้ร้อมๆกนัหลายคนในเวลา

เดียวกนั 

 

2.5 การสืบค้นข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ต (Internet) 

 2.5.1 การคน้หาขอ้มูล 

 การคน้หาขอ้มูลหมายถึง การสืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น

เครือข่ายท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยวธีิการคน้หาท่ีสามารถท าไดง่้ายและให้ผลลพัธ์

ท่ีแม่นย  า จะตอ้งคน้หาจากเวบ็ไซต์ส าหรับคน้หาขอ้มูลหรือเรียกว่า Search Engine Site ท่ีมีหน้าท่ี

ในการรวบรวมรายช่ือของเวบ็ไซตต่์างๆไวเ้ป็นหมวดหมู่ท  าใหป้ระหยดัเวลาในการใชง้านมากกวา่

การคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง (รอมฎอน สุทธิการ, 2560) 

ในโลกไซเบอร์สเปซมีขอ้มูลมากมายมหาศาล การท่ีจะคน้หาขอ้มูลจ านวนมากมายอยา่งน้ี

เราไม่อาจจะคลิกเพื่อคน้หาขอ้มูลพบได้ง่ายๆ จ าเป็นจะตอ้งอาศยัการคน้หาขอ้มูลด้วยเคร่ืองมือ

คน้หาท่ีเรียกวา่ Search Engine Site เขา้มาช่วยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เวบ็ไซต์ท่ีให้บริการคน้หา

ขอ้มูลมีมากมายหลายท่ีทั้งของคนไทยของต่างประเทศ ถา้เราเปิดไปทีละหนา้จออาจจะตอ้งเสียเวลา

ในการคน้หา และอาจหาขอ้มูลท่ีเราตอ้งการไม่พบ การท่ีเราจะคน้หาขอ้มูลให้พบอยา่งรวดเร็วจึง

ตอ้งพึ่งพา Search Engine Site ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีรวบรวมรายช่ือเวบ็ไซตต่์างๆ เอาไว ้โดยจดัแยกเป็น

หมวกหมู่ ผูใ้ชง้านเพียงแต่ทราบหัวขอ้ท่ีตอ้งการคน้หาแลว้ป้อน ค า หรือขอ้ความของหวัขอ้นั้นๆ 

ลงไปในช่องท่ีก าหนด คลิกปุ่มค้นหาเท่านั้ น รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายช่ือเว็บไซต์ท่ี

เก่ียวขอ้งจะปรากฏใหเ้ราเขา้ไปศึกษาเพิ่มเติมไดท้นัที  

2.5.2 รายช่ือ Search Engine Site ท่ีนิยม 

1. Google (www.google.com) – อันดับหน่ึงของโลกในเกือบทุกๆประเทศ รวมถึง

ประเทศไทย 

2. Bing (www.bing.com) – เป็นเวบ็คน้หาของบริษทั Microsoft คู่แข่ง Google โดยตรง 

3. Yahoo (www.yahoo.com) – ตั้งแต่ตุลาคม 2554 ท่ีผ่านมา Yahoo ถูกซ้ือกิจการโดย 

Bing (จาก Microsoft) 

4. Ask.com (www.ask.com) – เว็บแสดงผลการค้นหา โดยเจาะจงท่ีค าถาม-ค าตอบ 

มากกวา่ How-to 
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5. Baidu (www.baidu.com) – ไป่ตู ้เป็นเวบ็ Search Engine ประจ าประเทศจีน มีบริการ

ต่างๆ คลา้ยกบั Google 

6. Wolframalpha (www.wolframalpha.com) –  เว็บไซต์ส าหรับค้นหา ข้อ เท็จจ ริง 

เอกสารวชิาการต่างๆ  

7. DuckDuckGo (duckduckgo.com) – ผลการคน้หาคลา้ย Google ขอ้ดีคือหนา้ตาสะอาด 

ไม่ค่อยมีโฆษณา 

2.5.3 ประโยชนข์อง Search Engines 

Search Engines มีประโยชน์ในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพสูง สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา รวมทั้งให้ผลลพัธ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการแก่ผู ้

สืบค้นหา ดงันั้นการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ใหม่ๆ ในปัจจุบนัจึงควรค านึงถึงรูปแบบของ

เว็บไซต์ใหม่ให้มีความเหมาะสมแก่ Search Engine ด้วยเช่นกัน (เรียกว่าการท า SEO) เพื่อให้ผู ้

สืบคน้สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

1. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์การไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว 

2. คน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างละเอียด และหลากหลายรูปแบบ ตวัอย่างเช่น ข่าว เพลง รูปภาพ และ

อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. คน้หาขอ้มูลได้จากเวบ็ไซต์เฉพาะทางต่างๆได้ เช่น เวบ็ไซต์เก่ียวกบัขาย Software หรือ 

เวบ็ไซตรั์บท าการตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 

4. คน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากหลาย 

2.5.4 การสืบคน้ขอ้มูลดว้ย Keyword   

Keyword (คียเ์วิร์ด) คือค าคน้หาหรือค าอธิบายส่ิงใดส่ิงหน่ึงสั้นๆ ท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีเราตาม

หาเพื่อสืบคน้ รายละเอียดขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ตบนเวบ็ Search Engine  

ตวัอยา่งค า Keyword ท่ีใชค้น้หากนัในชีวติประจ าวนั 

1. ตอ้งการคน้หารถยนต์มือสอง คียเ์วิร์ดท่ีใช้ในการคน้หาคือ รถมือสอง, ราคารถมือสอง, 

รถยนตมื์อสอง ฯลฯ 

2. มาเท่ียวตอ้งการหาโรงแรมท่ีพกั คียเ์วิร์ดท่ีใช้ในการคน้หาคือ Agoda, โรงแรม, ห้องพกั, 

หอพกั ฯลฯ 
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3. ตอ้งการหาร้านอาหาร คียเ์วิร์ดท่ีใชใ้นการคน้หาคือ ร้านป้ิงยา่ง, หมูกระทะ, ร้านก๋วยเต๋ียว 

ฯลฯ 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 รัตนา สีดี (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “แนวทางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้บริบท

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับธุรกิจสปาและนวดไทย” ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

แนวทางการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจของธุรกิจสปาและนวดไทย 2) ศึกษาองค์ประกอบของการ

สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ กระบวนการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ และประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานดา้นพนัธมิตรของธุรกิจสปาและนวดไทย 3) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุองคป์ระกอบ

ของการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ กระบวนการเรียนรู้จากพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านพันธมิตรของธุรกิจสปาและนวดไทย การวิจัยคร้ังน้ีใช้

กระบวนการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัตั้งอยู่บนรากฐานการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการพนัธมิตรของธุรกิจสปาและนวดไทย จ านวน 10 ท่าน ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการพนัธมิตรของธุรกิจสปาและนวดไทย จ านวน 306 แห่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้าร

วิเคราะห์เน้ือหา ส่วนสถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจยัสรุปได้ดังน้ี 1. ผล

การศึกษาพบวา่ แนวทางการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจของธุรกิจสปาและนวดไทย มีการจดัหา และ

เร่ิมตน้ติดต่อคู่พนัธมิตรจากคู่คา้ของธุรกิจเดิมท่ีมีอยู่ คุณลกัษณะส าคญัของคู่พนัธมิตรทางธุรกิจ 

สรุปไดว้า่ ธุรกิจสปาและนวดไทยจะพิจารณาจากช่ือเสียงของธุรกิจ และความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้

ของธุรกิจในการท าความร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ จะมีการด าเนินการ 2 แบบ คือ แบบไม่เป็น

ทางการ และแบบเป็นทางการ ส าหรับเหตุผลในการเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจนั้น มีเป้าหมาย

หลกั เพื่อเป็นการขยายตลาดหรือกลุ่มลูกคา้ให้มากข้ึน รองลงมา คือ เป็นการยกระดบัการให้บริการ

ของธุรกิจ และท าใหไ้ดว้ตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการใหบ้ริการของธุรกิจ ท่ีตรงกบัคุณภาพและ

มาตรฐานตามท่ีธุรกิจต้องการ 2. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 

กระบวนการเรียนรู้จากพนัธมิตรทางธุรกิจและประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านพนัธมิตรของ

ธุรกิจสปาและนวดไทย พบวา่ ภาพรวมขององคป์ระกอบของการสร้างพนัธมิตรของธุรกิจสปาและ

นวดไทย ทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ ความผกูพนั หนา้ท่ี ดา้นพนัธมิตร ความร่วมมือ และความไวว้างใจ 

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่การมีประสบการณ์ดา้นพนัธมิตร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัด ่า ในส่วนของ
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ภาพรวมของกระบวนการเรียนรู้จากพนัธมิตรทางธุรกิจทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ดา้นการประมวลความรู้ 

ดา้นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดา้นการแบ่งปันความรู้ และดา้นการก าหนดความรู้ท่ีชัดเจน 

(Knowledge articulation) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ส าหรับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ด้านพนัธมิตรของธุรกิจสปาและนวดไทย มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 3. ผล

การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบของการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ กระบวนการ

เรียนรู้จากพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นพนัธมิตรของธุรกิจส

ปาและนวดไทย พบวา่ ภาพรวมขององคป์ระกอบของการสร้างพนัธมิตรท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม โดยกระท าผ่านกระบวนการเรียนรู้จากพนัธมิตรทางธุรกิจไปยงัประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานดา้นพนัธมิตร คือ ความผกูพนั (TE=0.29) รองลงมา คือ ความไวว้างใจ (TE=0.26) หนา้ท่ี

ด้านพนัธมิตร (TE=0.22) และประสบการณ์ด้านพนัธมิตร (TE=0.08) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

ยกเวน้ องคป์ระกอบของการสร้างพนัธมิตรดา้นความร่วมมือ ถึงแมจ้ะมีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.09 

แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติโดยองค์ประกอบของการสร้างพนัธมิตร ซ่ึงกระท าผ่านกระบวนการ

เรียนรู้จากพนัธมิตรทางธุรกิจ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้น

พนัธมิตรไดร้้อยละ 65.80 ( =0.658) 

 กัลยา สว่างคง และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์พันธมิตรทาง

ธุรกิจ: ทางเลือกส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวของไทย” ผูว้ิจยัพบว่าการด าเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนันั้นผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและความรุนแรง

ทางการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน องค์กรท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จจึงตอ้งมองหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม

กบัองคก์รทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการลดตน้ทุน กลยุทธ์พนัธมิตรทาง

ธุรกิจเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจเพราะสามารถสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัจากการร่วมมือกนัของคู่พนัธมิตร บทความวชิาการน้ีจึงเป็นการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าเสนอแนวคิดเร่ือง กลยุทธ์พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นกลยุทธ์

ทางเลือกส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวของไทย โดยบทความจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ตอน 

ประกอบไปด้วย 1) ประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจน าเท่ียวของไทย 2) 

แนวคิดพนัธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3) การน ากลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจไปใช้

ในธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ 4) วเิคราะห์การน ากลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจไป

ใช้ในธุรกิจน าเท่ียวของไทย ทั้ งน้ีเพื่อให้ผู ้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวของไทยตระหนักถึง

ความส าคญัของกลยุทธ์พนัธมิตรทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการด าเนินธุรกิจอีกดว้ย

 อนุวัฒน์ ชลไพศาล และ ชนินทร์ มีโภคี (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการค้าระหว่าง
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ประเทศของไทยกับคู่ค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” ผูว้จิยัไดจ้ดัท าบทความน้ีเพื่อศึกษารูปแบบการคา้

ระหว่างประเทศของไทยกบัคู่คา้ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2553 โดยกรอบ

แนวคิดภูมิเศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ ขอ้มูลท่ีใชล้กัษณะ Panel data ผลการประมาณการ

ดว้ยวิธี Generalized Least Square พบว่า  นอกเหนือจากตวัแปรทางเศรษฐกิจ อาทิ ผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ อตัราภาษี และความสามารถเชิงนโยบายในการอ านวยความสะดวกดา้นการคา้ 

ตวัแปรระยะทาง (Distance) ซ่ึงในแบบจ าลองหมายถึง ต้นทุนธุรกรรม เป็นตัวแปรท่ีสามารถ

อธิบายรูปแบบของการคา้ของไทยกบักลุ่มประเทศคู่คา้ในช่วงเวลาดงักล่าวไดดี้ 

 นยัเชิงนโยบายคือ การปรับปรุงโครงสร้างการผลิต ควบคู่กบัการพฒันาประสิทธิผลดา้น

การผลิต (Productivty) นโยบายดา้นการคา้ของไทยควรมีจุดยนืในลกัษณะการร่วมมือมากกวา่การ

เป็นคู่แข่งขนันอกจากน้ี ผลการศึกษายงัยนืยนัถึงประโยชน์ร่วมกนัของการลดตน้ทุนธุรกรรม

ระหวา่งประเทศในภูมิภาคน้ี 
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บทที3่ 

วธิีการศึกษาและค้นคว้า 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 
ภาพที ่3.1 สัญลกัษณ์ของบริษัทโกลบอล ทราเวล ซีเลค็ช่ัน จ ากดั 

 

บริษทัโกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จ ากดั (GTS Travel Agency) ให้บริการ ”All IN ONE 

TRAVELING SERVICE” ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดว้ยความเช่ียวชาญมากกวา่ 10 ปี และ

การบริการตรงใจลูกคา้ จึงท าใหบ้ริษทัมีลูกคา้ไม่ขาดสาย 

ท่ีตั้งของสถานประกอบการ: 22/30 ซอยสวนหลวง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

10150 

3.2 ลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบการ 

3.2.1 บริการจดักรุ๊ปทวัร์ทั้งแบบส่วนตวั และหมู่คณะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

3.2.2 บริการจดัทวัร์ส าหรับงานสัมมนา ดูงานองค์กร กิจกรรมสันทนาการ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

3.2.3 บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน ยืน่วีซ่า จองตัว๋รถไฟยุโรป บริการรถเช่า ในต่างประเทศ จอง

ตัว๋บอลในต่างประเทศ บริการไกดใ์นต่างประเทศ ประกนัการเดินทาง และใหค้  าปรึกษาดา้นวซ่ีา 

3.3 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเร่ือง “Guideline on the 

Expanding International Partners of Global Travel Selection Co., Ltd.” หรือ แนวทางการขยาย
พนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของบริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั กบับริษทั

น าเท่ียวในต่างประเทศ กบัประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศองักฤษ 

ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศพม่า ประเทศเวยีดนาม 
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ประเทศมาเลเซีย และประเทศกัมพูชา เก็บรวบรวมข้อมูลจากตารางการส ารวจท่ีได้มาจากส่ือ

อินเทอร์เน็ต และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาท าวเิคราะห์และสรุปผลต่อไป 

 3.3.1 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต (internet) 

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Internet) จากการศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต  (Internet) ผูจ้ดัท าเลือกใชเ้คร่ืองมือคน้หาท่ี

เรียกว่า Search Engine Site ของเวบ็ไซต ์www.google.com  ใชเ้ทคนิคการคน้หาจากขอ้ความ หรือ

เรียกว่า Keyword Index เป็นการคน้หาขอ้มูล คน้หาขอ้ความในเว็บเพจ โดยใช้ Keyword เฉพาะ 

เ ช่ น  Best Tour Company, Travel, Holiday, Vacation, Thailand, Adventure, Asia, Tourist, 

Destination, Explore, Tour, Beach และตามด้วยช่ือประเทศ จะท าให้การค้นหาบริษทัจดัน าเท่ียว

ต่างๆ ข้ึนมา ท าใหก้ารคน้หารวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 ข้ันตอนการค้นหาข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ต 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล จะเก็บจากขอ้มูลท่ีคน้หาบริษทัจดัน าเท่ียวในแต่ละประเทศจ าแนก

เป็นแต่ละทวปีตามตารางขอ้มูลท่ีไดก้ าหนดไว ้คือ  

1) ช่ือบริษทัจดัน าเท่ียว โลโก ้หรือสัญลกัษณ์  

2) ประเทศท่ีตอ้งการคน้หา 

 - ใชก้ารจดัเก็บเป็นรหสัประเทศ เช่น ประเทศอเมริกา รหสัประเทศคือ USA. 

โปรแกรมคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต
(Search Engine Site)

คน้หาขอ้มูลของบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ 
โดยใช ้Keyword เฉพาะ เช่น Best Tour 

Company, Travel, Holiday, Vacation, Thailand, 
Asia, Destination และตามดว้ยช่ือของประเทศ
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 - เพื่อก าหนดหมวดหมู่ใหเ้ขา้ใจง่าย 

3) เวบ็ไซตแ์ละช่องทางการติดต่อ 

- รวบรวมช่องทางการติดต่อทุกช่องทางไวเ้พื่อท าการติดต่อ เช่น Website, E-mail, 

Facebook, Instagram, Twitter  

 - Website เพื่อสืบขอ้มูลหนา้ร้านคา้ออนไลน์วา่มีสินคา้อะไรบา้ง และยงัเป็นส่ือท่ี

สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทัจดัน าเท่ียวแต่ละประเทศอีกดว้ย 

4) ขอ้มูลเส้นทางท่องเท่ียวนอกประเทศ (Outbound) ของบริษทันั้นๆ ท่ีมีจดัเส้นทางใน

ประเทศพร้อมราคา 

 - น ามาวเิคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวในรูปแบบของ

บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

3.5 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ศึกษาปัญหาและรวบรวม
ขอ้มูล 

    

2. ก าหนดหวัขอ้โครงงานและ
วางโครงร่างหาบริษทัจดัน า
เท่ียวในต่างประเทศ 

    

3. วางแผนและส ารวจบริษทัจดั
น าเท่ียวในต่างประเทศ 

    

4. จดัท าตารางการส ารวจขอ้มูล
บริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ 
ตามประเทศท่ีก าหนด 

    

5. รวบรวมเอกสารขอ้มูลเพื่อ
ปรับปรุงผลงาน และจดัท า
เอกสารฉบบัสมบูรณ์ พร้อม
น าเสนอผลงาน 

    

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล 

2. ก าหนดหวัขอ้โครงงานและวางโครงร่างหาบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ 

3. วางแผนและส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ 

4. จดัท าตารางการส ารวจขอ้มูลบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ตามประเทศท่ีก าหนด 

5. รวบรวมเอกสารขอ้มูลเพื่อปรับปรุงผลงาน และจดัท าเอกสารฉบบัสมบูรณ์ พร้อมน าเสนอผลงาน 

 

3.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ซอฟต์แวร์ 

 1. โปรแกรม Microsoft Word/ Power Point 

 2. โปรแกรมคน้หา Search Engine Site 
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 บทที ่4 

ผลการปฏบิัติโครงงาน 

 ปัจจุบนับริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ให้ความส าคญักบัธุรกิจน าเท่ียว

ประเภทน านักท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) เป็นอย่างมาก จึงมีความ

ตอ้งการท่ีจะขยายพนัธมิตรของบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ โดยการติดต่อกบับริษทัจดัน าเท่ียว

ในต่างประเทศ เพื่อเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีและเหมาะสมให้กบับริษทั โกลบอล ทราเวล ซี

เล็คชัน่ จ  ากดั โดยไดศึ้กษาแนวทางการขยายพนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศกบับริษทัน า

เท่ียวในต่างประเทศ กบัประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศองักฤษ ประเทศ

จีน ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศกัมพูชา เพื่อให้ตอบโจทย์และเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพ จึงใช้

ประโยชน์ผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการขยายตลาด

ธุรกิจน าเท่ียวประเภทน านักท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) และใช้เป็น

เกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจ สามารถช่วยดึงกลุ่มลูกคา้ให้เขา้มาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยเป็นจ านวนเพิ่มข้ึน โดยใช้บริการจดัน าเท่ียวผ่านบริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น 

จ ากดั เป็นหลกั คณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะน าเสนอบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศท่ีมีความ

สนใจเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกบับริษทั ดงัน้ี 

 

4.1 วธีิการรวบรวมข้อมูลของบริษัททีเ่ป็นพนัธมิตร 

 4.1.1 คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้รายละเอียดขอ้มูลต่างๆ และเก็บรวบรวมไวใ้น

ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศท่ีมีความสนใจเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกบั

บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั และส่งรายละเอียดขอ้มูลติดต่อกลบัผ่านส่ือคอมพิวเตอร์

ในช่องทางต่างๆ กบัประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศองักฤษ ประเทศจีน 

ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศกมัพูชา แบ่งตามทวปีได ้ดงัน้ี 
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ตารางการส ารวจบริษัทจัดน าเทีย่วในต่างประเทศ 

ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีอเมริกาเหนือ  

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

1. 
 
  

USA. 1.www.nationalgeograp
hic.com/expeditions 

1. Bangkok – Ayutthaya – 
Nakhon Pathom – 
Chiangmai  

2.  
 
 
 

USA. 1.www.bambaexperien
ce.com 
2.E-Mail:  
sales@bambaexperienc
e.com 

1. Thailand – Laos -  
Vietnam -  camcodia 33 
Days  $ 1,349 USD 
2. Thailand -  Vietnam 13 
Days  $ 1,134 USD 

3. 

 
 
 

USA. 1.www.smithsonianjour
neys.org 
2.E-Mail: 
smithsonianjourneys@s
i.edu 
3.FB:https://www.faceb
ook.com/pg/smithsonia
njourneys/about/?ref=p
age_internal 
4.TW: 
@SmithsonianTrvl 

1. Singapore, Thailand 14 
Days 7,890 USD 
2. Bangkok – Amphawa – 
Chiangmai –Phuket 12 
Days 4,700 USD 
3. Bangkok – Phuket 11 
Days 2,310 USD 
 

4. 
 

 USA. 
 

1.www.gate1travel.com 
2.E-Mail:  
info@gate1travel.com 
3.FB:  Gate 1 Travel 
4.TW: @Gate 1 Travel 
5.IG:  Gate 1 Trave 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi – 
Ayutthaya 9 Days $ 579 
USD , $ 1,269 USD 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีอเมริกาเหนือ 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

5. 
 
 
 
 
 

 

USA. 1.www.mtsobek.com 
2.FB: MT Sobek - The 
Adventure Company 
3.TW: @mtsobek  
4.Youtube: Mountain 
Travel Sobek 

1. Bangkok – Chiangmai 
– Phuket 7 Days $ 4,595 
USD 
2. Thailand – Loas – 
Cambodia – Vitenam 15 
Days $ 6,295 USD 

6. 
 
 

  

USA. 1.www.zicasso.com 
2.FB:  
https://www.facebook.c
om/Zicasso/ 
 

1. Bangkok – Ayutthaya – 
Kanchanaburi – Phuket 8 
Days 
2. Bangkok – Chiangrai – 
Chiangmai 8 Days 

7.  USA. 
 

1.www.affordabletours.
com 
2.FB:  
https://www.facebook.c
om/AffordableTours/ 
3.TW:  
@affordabletours 
4.Youtube:  
AffordableToursTV 
 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi -  
Ayatthaya - Uthaithani –
Phitsanulok – Sukothai – 
Chiangrai – Chiangmai – 
Phuket 16 Days $ 580 
USD 
2. Bangkok – 
Kanchanaburi -  
Ayatthaya - Uthaithani –
Phitsanulok – Sukothai – 
Chiangrai – Chiangmai  
13 Days $ 370 USD 
3.  Bangkok – 
Kanchanaburi -  
Ayatthaya - Sukothai - 
Chiangmai  11 Days  

https://twitter.com/mtsobek
https://twitter.com/affordabletours
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีอเมริกาเหนือ  

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

8. 

 

USA. 1.www.discovercorps.c
om 
2.E-Mail:  
info@discovercorps.co
m 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/DiscoverCorps/ 
4.TW: @discovercorps 

1. Chiangmai 8 Days 
$3,395 USD 
2. Phuket 9 Days $3,395 
USD 
3. Chiangmai  10 Days 
$2,495 USD 
4. Phuket 10 Days $3,795 
USD 

9.  USA. 1.www.smartours.com 
2.E-Mail: 
info@smartours.com 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/smartours/ 
4.TW: @smarTours 
5.IG:  smarTours 

1. Bangkok – Ayutthaya – 
Phitsanulok – Sukothai – 
Lampang – Chiangrai – 
Chiangmai 14 Days $ 
1,899 USD 

10 

 

USA. 1.www.kensingtontours
.com 
2.FB:   
ttps://www.facebook.co
m/KensingtonTours/ 
3.TW: 
@KensingtonTours 
4.Youtube:  Kensington 
Tours 

1. Bangkok – Chiangmai 
– Phuket 3 Days $ 3,078 
USD 
2. Bangkok – Phuket – 
Krabi 10 Days $ 3,250 
USD 
3. Bangkok – Chiangmai 
– Surat Thani 9 Days $ 
3,645 USD 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีอเมริกาเหนือ  

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

11. 
 

USA. 1.www.projectexpeditio
n.com/ 
2.E-Mail:  
support@projectexpedit
ion.com 
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/projectexpedition/ 
4.TW: 
@ProjectExpedition 
5.IG:  Projectexpedition 

1.One day trip – Bangkok 
5 Hours $121 USD 
2.One day trip – Bangkok 
4 House $85.74 USD 
3.One day trip – Bangkok 
4 House $87.02 USD 

 

12. 
 

CAN 
 

1.www.gadventures.co
m 
2.E-Mail:  
socialmedia@gadventur
es.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/gadventures/ 
4.TW:  @gadventures 
5.IG:  gadventures 
6.Youtube:  
gadventures 

1. Thailand – Vitenam 14 
Days $ 1,402 USD 
2. Bangkok – Trang 8 
Days $1,019 USD 
3. Thailand – Malaysia – 
Singpore – Indonisia 34 
Days $ 3,849 USD 

https://twitter.com/gadventures
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีอเมริกาเหนือ  

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

13. 

 

CAN 
 
 

1.www.tripcentral.ca 
2.E-Mail:  
social@tripcentral.ca 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/tripcentral/ 
4.IG:  tripcentral 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi – 
Ayutthaya – UthaiThani – 
Phisanulok – Sukothai – 
Chiangrai – Chiangmai 13 
Days $ 1,714 USD 

14. 
 

CAN 
 

1.www.exotiktours.com 
2.E-Mail: 
exotikquote@travelbran
ds.com 
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/Exotik-Journeys-
254268824635871/ 
4.E-Mail: 
exotikquote@travelbran
ds.com 

1. Bangkok – Chiangmai 
– Chiangrai – Phuket 11 
Days $1,849 USD 
2. Thailand – Singpore – 
Hongkong 17 Days 
$4,999 USD 
3. Bangkok – Ayutthaya – 
Phisanulok – Sukothai – 
Chiangrai – Chiangmai – 
Phuket 15 Days $3,449 
USD 

15. 

 

CAN 
 

1.www.freeandeasytrav
eler.com 
2.E-Mail: 
travel@freeandeasytrav
eler.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/FreeAndEasy/ 

1.Bangkok – Surat Thani 
– Krabi 10 Days $880 
USD 
2. Bangkok – Chiangmai 
10 Days $800 USD 
3. Bangkok – Surat Thani 
– Krabi 20 Days $1,600 
USD 

 

mailto:exotikquote@travelbrands.com
mailto:exotikquote@travelbrands.com
mailto:exotikquote@travelbrands.com
mailto:exotikquote@travelbrands.com
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีอเมริกาเหนือ  

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

16. 

 

CAN 
 

1.www.faroutadventure
s.ca 
2.E-Mail:  
https://faroutadventures
.ca/ 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/GoFarOut/ 
 

1. Surat Thani – Krabi – 
Bangkok 10 Days $949 
USD 
2. Bangkok – 
Kanchanaburi – Surat 
Thani 10 Days $899 USD 
3. Bangkok – 
Kanchanaburi – Surat 
Thani – Krabi 20 Days 
$1,799 USD 

17.  CAN 
 

1.www.quivertreeworld
.com/ 
2.E-Mail: 
info@quivertreeworld.c
om 
3.https://www.facebook
.com/Quivertree-
Family-Expeditions-
158741790828684/ 
4.TW: @QuivTravel 
 

1. Bangkok – Surat Thani 
15 Days $2,910 USD 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/QuivTravel
https://twitter.com/QuivTravel
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีออสเตรเลีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

1. 

 

AUS 

  
1.www.intrepidtravel.c
om 
2.E-Mail:  
marketing@intrepidtrav
el.com ,  
custom@intrepidtravel.
com  
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/intrepidtravel/ 

1. Bangkok – Surat Thani 
– Krabi 9 Days $ 930 
USD 
2. Thailand – Cambodia 
16 Daays $ 2,925 USD 
3. Bangkok – Sukothai – 
Lampang - Chiangmai 8 
Days $ 873 USD  

2. 

 

AUS 
 

1.www.introtravel.com 
2.E-Mail:  
office@introtravel.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/IntroTravel/ 
4.IG:  Introtravel 
5.Youtube:  Intro 
Travel 

1. Bangkok – Surat Thani 
9 Days $999 AUD 
2. Bangkok – Srat Thani – 
Krabi 12 Days $1,299 
AUD 
3. Bangkok – Surat Thani 
– Krabi – Chiangmai 18 
Days $1,899 AUD 
 

3. 

 

AUS 1.www.geckosadventur
es.com 
2.E-Mail:   
sales@geckosadventure
s.com 
 

1. Bangkok – Phuket – 
Surat Thani – Krabi  10 
Days $735 USD 
2. Thailand – Cambodia – 
Vitenam 12 Days $980 
USD 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีออสเตรเลีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

4. 

 

AUS 
 

1.https://worldexpeditio
ns.com 
2.E-Mail: 
info@worldexpeditions
.com.au 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/WorldExpeditions/ 
4.TW:  @worldex_aus 
5.IG:  
Worldexpeditions  
6.Youtube: World 
Expeditions 

1. Chiangmai -  Mae 
Hong Son 8 Days $1,286 
AUD 
2. Trang – Surat Thani – 
Krabi 9 Days $2,690 
AUD 
3. Bangkok 3 Days $590 
AUD. 
 
 

5. 

 

AUS 
 

1.www.peregrineadvent
ures.com 
2.E-Mail:  
sales@peregrineadvent
ures.com  
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/peregrineadventures
/ 
4.IG:  
peregrineadventures 
 

1. Thailand – Malaysia 8 
Days $2,567 USD 
2. Thailand – Laos 15 
Days $3,196 USD 
3. Phuket 8 Days $2,584 
USD 

 

 

https://twitter.com/worldex_aus
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีออสเตรเลีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

6. 

 

AUS 
 

1.www.ultimate.travel/ 
2.E-Mail:  
info@ultimate.travel  
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/UltimateTraveI/ 
4.IG:  ultimate.travel 
5.TW:  Ultimate Travel 
6.Youtube:  Ultimate 
Travel  

1.Bangkok – Surat Thani 
– Krabi 11 Days $999 
USD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีทวีปยโุรป 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

1.  
 
 

ENG 1.www.topdeck.travel/ 
2.E-Mail:  
info@topdeck.travel  
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/TopdeckTravel/  
4.IG:  topdecktravel 
5.TW:  
@TopdeckTravel 
 

1. Thailand – Laos – 
Cambodia – Vietnam: 27 
Days US$4,289 
2. Thailand – Laos – 
Cambodia: 15 Days 
US$2,559 
3. Bangkok - Surat Thani 
- Chiang Mai - Chiang 
Rai:  
14 Days US$1,729 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีทวีปยโุรป 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

2.  
 
 
 

ENG www.onthegotours.com   
E-Mail:   
socialmedia@onthegoto
urs.com 
FB:  
https://www.facebook.c
om/OnTheGoTours/ 
IG: onthegotours 
TW: @OnTheGoTours 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi – 
Ayutthaya -  Chiang Mai - 
Chiang Rai: 10 Days  
USD $2,485 
2. Bangkok - Chiang 
Mai - Chiang Rai: 5 
Days     USD $1,095 

3.  
 
 

ENG 1.www.tucantravel.com
2.E-Mail:  
social@trafalgar.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/tucantraveladventur
es/ 
4.IG: tucantravel 
5.TW: @TucanTravel 

1. Thailand – Cambodia – 
Vietnam: 8 Days US$343 
2. Vietnam – Cambodia – 
Thailand: 8 Days US$589 
3. Malaysia – Thailand: 
10 Days US$639 
 

4. 
 

 

ENG 1.www.traveltalktours.c
om 
2.E-Mail: 
info@traveltalktours.co
m  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/traveltalktours/ 
4.IG: traveltalktours 
5.TW: @traveltalktours 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi – 
Ayutthaya - Chiang Mai:  
7 Days €715 
2. Thailand – Cambodia: 
13 Day €1438 

 
 
 

 



35 
 

 

 

 

ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีทวีปยโุรป 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

5.  ENG 1.www.exodus.co.uk/ 
2.E-Mail: 
sales@exodus.co.uk  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/exodustravels/?ref=
br_rs 
4.IG: exodustravels 
5.TW: 
@ExodusTravels 

1. Thailand – Cambodia – 
Vietnam: 16 Days £2,219 
2. Thailand – Laos – 
Vietnam – Cambodia: 30 
Days £3,399 
3. Vietnam – Cambodia – 
Thailand: 15 Days £2,319 

6.  ENG 1.www.backroadstourin
g.com/ 
2.E-Mail: 
info@backroadstouring
.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/backroadstouringco
4.TW: 
@Backroadtouring 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi – Uthai 
Thani – Sukhothai – Tak - 
Chiang Mai – Mae Hong 
Son: 13 Days US$3,799 
 
2. Thailand  – Cambodia: 
8 Days  US$2,489 
3. Bangkok – 
Kanchanaburi: 5 Days  
US$1,899 

7.  ENG 1.www.trutravels.com/ 
2.E-Mail: 
info@trutravels.com  
 

1. Bangkok - Surat Thani: 
8 Days $725 USD 
2. Bangkok - Surat Thani: 
12 Days $1,815 USD 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีทวีปยโุรป 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

8.  ENG 1.www.titantravel.co.uk
/ 
2.E-Mail: 
enquiries@titantravel.c
o.uk  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/titantraveluk/ 
4.IG: titantraveluk 
5.TW: @titantraveluk 
6.Youtube: Titan Travel 
UK 

1. Thailand – Burma 
(Myanmar): 18 Days 
£2,999 
2. Singapore – Malaysia – 
Thailand – China: 16 
Days £2,899 
3. Thailand – Cambodia: 
19 Days £3,199 

9.  ENG 1.www.travelsphere.co.
uk/ 
2.E-Mail: 
social@pageandmoytra
velgroup.com 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/travelsphere/ 
4.IG: 
@travelsphereholidays 
5.TW:  @Travelsphere 

1. Vietnam – Cambodia – 
Laos – Thailand: 14 Days  
£2,349 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีทวีปยโุรป 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

10. 

 
 
 

ENG 1.www.jacadatravel.co
m 
2.E-Mail: 
enquiries@jacadatravel.
com  
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/jacadatravel/ 
4.IG: jacadatravel 
5.TW: @JacadaTravel 
6.Youtube: Jacada 
Travel 

1. Chiang Mai - Phuket: 8 
Days $1,519 PP 
2. Cambodia – Thailand: 
13 Days $5,855 PP 
3. Vietnam – Thailand: 
13 Days $4,960 PP 

11. 

 

ENG 1.www.audleytravel.co
m/ 
2.FB:  
https://www.facebook.c
om/AudleyTravelUS/ 
3.IG: audleytravel 
4.TW: @audleytravel 
5.Youtube: Audley 
Travel  

1. Bangkok – Surat Thani: 
11 Days  £2,405pp 
2. Bangkok – Samut 
Songkhram – Chiang 
Mai: 14 Days £2,880pp 
3. Bangkok – 
Kanchanaburi – Chiang 
Mai – Surat Thani:    15 
Days £3,165pp 

12. 

 

ENG 1.www.bambootravel.c
o.uk 
2.E-Mail: 
info@bambootravel.co.
uk  
 

1. Bangkok – Chiang Mai 
– Mae Hong Son – Surat 
Thani:   17 Days £2,995 
2. Thailand – Laos: 12 
Days £2,485 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีทวีปยโุรป 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

13. 

 

ENG 1.www.hayesandjarvis.
co.uk/ 
2.E-Mail: 
pressoffice@specialisth
olidays.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/HayesAndJarvis/ 
4.IG: hayesandjarvis 
5.TW: @hayesandjarvis 
6.Youtube: Hayes & 
Jarvis 

1. Bangkok – Phuket – 
Samui: 15 Days £2,399 
2. Chon Buri – Rayong: 
15 Days  £1,469 
 
3. Bangkok – Chiang Mai 
– Chiang Rai: 11 Days  
£2,659 

14. 

 

ENG 1.www.abercrombieken
t.co.uk/ 
2.E-Mail: 
info@abercrombiekent.
co.uk   
3.https://www.facebook
.com/abercrombiekentU
K 
4.IG: abercrombiekent 
5.TW: 
@AKTravel_UK 
6.Youtube: 
Abercrombie & Kent 

1. Bangkok – Chiang Rai 
– Chiang Mai – Phuket: 
13 Days £3,595pp 
2. Bangkok – 
Pathumthani – Ayutthaya 
– Koh Kret –   Chiang 
Mai – Phuket: 13 Days 
£2,900pp 
3. Thailand – Singapore – 
Vietnam – Hong Kong: 
18 Days £8,176pp 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีทวีปยโุรป 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

15. 

 

GER 1.www.discoverynoma
ds.com 
 
 
2.E-Mail: 
info@discoverynomads
.com 
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/discoverynomads/ 
4.IG: discoverynomads 

1. Phuket 8 Days  €1,399 
EUR 
2. Cambodia – Thailand 9 
Days  €1,599 EUR 
 

16.  ENG 1.www.experiencetrave
lgroup.com/ 
2.E-Mail: 
info@experiencetravelg
roup.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/experiencetravel/ 
4.IG: 
experiencetravelgroup 
5.TW: @ExpTrav 

1. Bangkok – Chiang Mai 
– Phuket: 15 Days £2,500 
to £8,000 
2. Bangkok – Chiang Mai 
– Phuket: 16 Days £2,500 
to £8,000 
3. Bangkok – Samui: 16 
Days £2,500 to £8,000 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

1. 

 

IDN 1.https://www.indonesi
aimpressiontour.com/ 
2.E-Mail: 
info@indonesiaimpress
iontour.com 

1. Thailand: 4 Days 
2. Thailand: 3 Days 

2. 

 

IDN 1.www.panorama-
destination.com/ 
2.E-Mail: 
info@panorama-
destination.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/pdesindonesia/ 
4.IG: 
panoramadestination 
5.TW: @pdesindonesia 
6.Youtube: Panorama 
Destination 

1. Bangkok – Trad (Koh 
Chang): 4 Days 
2. Phuket - Surat Thani:  4 
Days 
3. Ayutthaya - Nakhon 
Ratchasima: 3 Days 
 

3.  CAM 1.www.adventure.com.
kh 
2.E-Mail:  
gm@adventure.com.kh  
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/adventure.com.kh/ 
 

1. Cambodia – Thailand: 
9 Days 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

4.  CAM 1.www.asiavaluetravel.
com/ 
2.E-Mail:  
info@asiavaluetravel.c
om  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/AVTCambodia/ 
4.TW:  @sophalkhem 

1. Mae Hong Son: 4 Days 
2. Bangkok – Ayutthaya – 
Sukhothai – Lampang –  
Chiang Mai – Chiang Rai:  
8 Days 
3. Bangkok: 3 Days 
 

5.  CAM 1.www.worldpoptravel.
com 
2.E-Mail: 
andykong@worldpoptr
avel.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/worldpoptravel/ 

1. Bangkok - Pattaya: 5 
Days 
2. Bangkok - Pattaya: 4 
Days 
3. Chiang Mai - Chiang 
Rai: 4 Days 
 

6.  CAM 1.http://www.aboutcam
bodiatravel.com  
2.E-Mail:  
info@aboutcambodiatra
vel.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/aboutcambodiatours 

1. Bangkok – Ratchaburi: 
4 Days 

 

 

http://www.worldpoptravel.com/
http://www.worldpoptravel.com/
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

7.  VIE 1.www.hoianexpress.co
m.vn 
2.E-Mail: 
info@hoianexpress.co
m.vn  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/hoianexpress/ 

1.Bangkok - Ayutthaya - 
Nakhon Pathom - 
Chonburi - Phuket – 
Chiang Mai – Chiang Rai 

8.  VIE 1.http://www.customasi
atravel.com/ 
2.E-Mail: 
info@customvietnamtra
vel.com 

1. Bangkok - Ayutthaya - 
Phitsanulok - Sukhothai - 
Chiang Mai - Phuket 10 
Days 
2. Bangkok - Chiang Mai 
- Mae Hong Son - Chiang 
Rai        6 Days 
3. Bangkok - Chiangmai - 
Phuket 10 Days 

9.  VIE 1.www.indochinapione
er.com/ 
2.E-Mail: 
sales@indochinapionee
r.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/IndochinaPioneerC
o/ 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi - Chiang 
Rai – Chiang Mai         8 
Days 
2. Bangkok – Ayutthaya - 
Chiangmai - Phuket 12 
Days 
3. Bangkok - Ayutthaya - 
Krabi - Phuket 12 Days 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

10.  VIE 1.www.asiatoptravel.co
m/ 
2.E-Mail: 
info@asiatoptravel.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/AsiaTopTravel/ 
 

1. Thailand - Vietnam 1 
Days 
2. Bangkok - Phuket - 
Phang Nga Bay - Chiang 
Rai - Chiang Mai 10 Days 
3. Bangkok - Damnoen 
Saduak – Chiang Mai - 
Phuket  10 Days 

11.  VIE 1.www.legend.travel/ 
2.E-Mail: 
info@legendtravelgrou
p.com  
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/legendtravelgroup/ 

1. Bangkok - Phuket 9 
Days 794$ 
2. Vietnam – Cambodia – 
Thailand – Myanmar 20 
Days  4,068$ 
3. Bangkok – Chiang Mai 
- Phuket 10 Days 1,064$ 

12.  
 
 
 

HKG 1.www.jebsenholidays.
com 
2.E-Mail:   
book@jebsenholidays.c
om  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/JebsenHolidays 

1. Chiang Rai 4 Days 
$12,650+ HKD 
2. Bangkok 4 Days 
$3,750+ HKD 
3. Bangkok 3 Days 
$2,990+ HKD 

13 

 

HKG 1.http://www.traveloho
ngkong.com 
2.E-Mail: 
info@exploringtourism.
com 

1. Bangkok: 4 Days THB 
7,500 
2. Bangkok: 3 Days THB 
3,800 
3. Chonburi: 1 Days  
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

14.  
 
 
 

HKG 1.www.urbanadventure
s.com 
2.E-Mail:  
info@urbanadventures.
com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/urbanadventures 
4.IG: urbanadventures 
5.TW: 
@UrbanAdventures 

1. Bangkok by bike: 1 
Days USD 62.51 
2. Bangkok by tuk tuks: 1 
Days USD 56.32 
3. Chinatown in 
Bangkok: 1 Days USD 
67.52 
 

15. 
 

 

HKG 1.www.travelbullz.com 
2.E-Mail: 
tarique@travelbullz.co
m  
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/travelbullz 
4.TW: @travelbullz 
 

1. Phuket - Krabi: USD 
79 PP 
2. Phuket – Krabi - Phi-
Phi Island: USD 109 PP 
3. Phuket – Krabi - 
James Bond Island: 
USD 112 PP 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

17. 

 

CHN 1.https://www.travelchi
naguide.com 
2.FB:  
https://www.facebook.c
om/TravelChinaGuidec
om 
3.TW: @tcg_travel 
4.Youtube: Travel 
China Guide 

1. Bangkok - Ayutthaya: 
4 Days $459 
2. Bangkok - Ayutthaya - 
Chiang Mai - Chiang Rai: 
8 Days $1469 
3. Bangkok – 
Ayutthaya - Chiang 
Rai - Chiang Mai - 
Phuket: 11 Days $2029 

18. 

 

CHN 1.https://www.topchinat
ravel.com/ 
2.E-Mail:  
sales@topchinatravel.c
om 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/topchinatraveltct/ 

1. Beijing-Xian-Shanghai-
Guilin-Bangkok-Pattaya : 
13 Day 
2. Bangkok : 3 Day $403 
3. Bangkok : 4 Day $403 
4. Bangkok – Pattaya : 4 
Day  $214 

19. 

 

MAS 1.https://www.malaysia
nharmony.com.my/ 
2.E-Mail: 
tour@mysharmony.co
m  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/malaysianharmony/ 
4.IG: akquasungroup 

1. Bangkok – Huahin: 5 
Days 4 Nights 1,999 
2. Bangkok – Huahin: 6 
Days 5 Nights 1,999 
3. Chiang Mai – Chiang 
Rai: 5 Days 4 Nights 
1,699 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

20. 
 

 

MAS 1.www.reliancetravel.c
om 
2.E-Mail:  
rta.marketing@kul.relia
ncetravel.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/RelianceTravelMal
aysia 

1.  Singapore – Port 
Klang - Phuket :  5 Days 
4 Nights   1,688 

21. 

 

MAS 1.https://parlotours.com 
2.E-Mail: 
outbound@parlotours.c
om.my  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/ParloToursSdnBhd 

1. Chiang Mai & Pai in 
Love : 5D4N MYR 
2,081 
2. Chiang Mai & 
Lampang: 5D4N MYR 
1,981 
3. Bangkok & Khao 
Yai: 5D4N MYR 1,896 
 

22. 

 

MAS 1.http://helloholidays.c
om.my/ 
2.E-Mail: 
enquiry@helloholidays.
com.my  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/helloholidays/ 
 

1.  Chiangmai - Chiangrai 
(Overnight) + Elephant 
Safari (Elephant Ride + 
Oxcartride + Bamboo 
Rafting)  : 5 Days 4 
Nights  RM1,988 
2. Bangkok - Hua Hin + 
Asiatique Night Market : 
5Days 4Nights 

mailto:outbound@parlotours.com.my?__xts__=
mailto:outbound@parlotours.com.my?__xts__=
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

23. 

 

MAS 1.https://www.sutra.my/  
2.E-Mail:  
admin@sutra.my  
3.FB: mysutra 
4.TW: @SutraTravel 
 

1. BANGKOK - HUA 
HIN : 4 DAYS 3 
NIGHTS  RM 2,169 
2. BANGKOK – 
PATTAYA : 4 DAYS 3 
NIGHTS RM 1,398 
3. BANGKOK : 4 DAYS 
3 NIGHTS RM 1,329 

24. 

 

MAS 1.http://edenvacation.co
m/ 
2.E-Mail:  
info@edenvacation.co
m        
sale@edenvacation.co
m 

1. Hua Hin : 3D2N 
2. Hua Hin : 4D3N 
3. Bangkok  : 3D2N 
 

25. 

 

MAS 1.http://www.ibctours.c
om 
2.FB:  
https://www.facebook.c
om/ibctours 
3.E-Mail :  
info@ibctours.com          
nazaribc@gmail.com        
ticketing@ibctours.com  

1. BANGKOK :  04 
DAYS 03 NIGHTS  RM 
1,299 
2. KRABI : 3 DAYS 2 
NIGHTS RM 1,299 
3. KRABI : 04 DAYS 03 
NIGHTS RM 1,399 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

26. 

 

MAS 1.http://ylholidays.com.
my/index.php?route=co
mmon/home 
2.E-Mail : 
enquiry@yhravel.com.
my 
 

1.Hua Hin - 
Kanchanaburi+ Death 
Railwaybridge : 5D4N rm 
2,388 
2. Hua Hin: 4D3N 
rm1,938 
3.Chiangmai – Pai :  
5D4N rm1,788 

27. 

 

MAS 1.www.holidaytoursonl
ine.com/ 
2.E-Mail:   
reservations@holidayto
ursonline.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/myholidaytours/ 
4.TW: 
@HolidayToursMY 

1. Phuket :  2 nights  
RM809 
2. Bangkok  :  3 nights  
RM976 
3. Chiangmai – Chiangrai 
:  3 nights  RM1,799 
 

28. 

 

MAS 1.https://www.goldende
luxe.com.my/ 
2.E-Mail:  
tour@goldendeluxe.my 
ticketing@goldendelux
e.my  
3.FB: 
https://www.facebook.c
om/GoldenDeluxeTrav
el 

1.  Chiang Mai - Chiang 
Rai  :  5D 4N  RM 2,398 
2. Bangkok -  Khao Yai : 
5D 4N RM 1,888 
3. Bangkok - Hua Hin :  
5D 4N  RM 1,788 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

29. 

 

MAS 1.http://www.seduniatra
vel.com/ 
2.E-Mail:   
http://www.seduniatrav
el.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om 

1. Bangkok –Ayutthaya - 
Sukhothai - Chiang Mai- 
Chiang Rai : 7 days  RM 
2,449 
2. Chiang Mai - Doi Mae 
Salong -Golden Triangle : 
6 days RM 2,487 

  
30. 

 

MAS 1.http://pearlholiday.co
m/index.php 
2.E-Mail:  
enquiry.hq@pearlholid
ay.com  
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/pearlholiday 

1. Chiang Mai - Chiang 
Rai:  5D4N  

31. 

 

MAS 1.https://gtt.com.my/ 
2.E-Mail:   
enquiry@gtt.com.my 
 

1. Bangkok - Hua Hin :  
5D4N 
2. Khaoyai- Ayutthaya :  
5D4N 
3. Chiang Mai -  Chiang 
Rai : 5D4N 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

32. 

 

MAS 1.http://www.airlinktra
vel.my/ 
2.E-Mail:   
info@airlink-
travel.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/airlinktravel.my 

1.  BANGKOK - HUA 
HIN :  6D5N RM 1,999 
2. BANGKOK – 
AYUTTAYA -  KHAO 
YAI : 6D5N RM 2,099 
3. BANGKOK – 
PATTAYA : 5D4N  RM 
1,599 

33. 

 

MYA 1.http://www.exoticmy
anmartravel.com/ 
2.E-Mail: 
info@exoticmyanmartr
avel.com 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/Exotic-Myanmar-
Travels-and-Tours-
170617632974743/ 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi – 
Ayutthaya – Chiangmai – 
Chiangrai -  Prachuap 
Khiri Khan 13 Days 
2. Thailand – Laos – 
Vietnam – Cambodia 23 
Days 
 

34. 

 

MYA 1.http://www.newmotio
ntravelsandtours.com/n
ewmotiontravelsandtou
rs.com/index.html 
2.E-Mail:        
info@newmotiontravels
andtours.com, 
newmotiontravel@new-
motion.net, newmotiont
ravel@gmail.com 

1. Bangkok – Ayutthaya – 
Pattaya 
2. Bangkok – Phuket 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

35. 

 

MYA 1.https://www.exotravel
.com/destinations/myan
mar 
2.E-Mail:  
inquire@exotravel.com 
3.FB:  
https://www.facebook.c
om/ExoTravelGroup/ 
4.TW: @EXO_Travel 

1. Bangkok – 
Kanchanaburi – 
Ayutthaya – Sukothai – 
Lampang – Chiangmai – 
Phuket 13 Days 
2. Phuket – Krabi 11 Days 
3. Bangkok – Chiangmai 
– Phuket 10 Days 
 

36. 

 

MYA 1.https://www.wayfarer
travels.com/ 
2.E-Mail:  
dos@wayfarertravels.c
om 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/search/top/ 

1. Thailand  

37. 

 

MYA 1.http://www.gulftravel
smyanmar.com 
2.E-Mail:   
gulftravels.tourmanager
@gmail.com 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/Gulftravels/ 

1. Krabi – Phuket 4 Days 
USD 243 
2. Bangkok 4 Days USD 
163 
3. Bangkok -  Prachuap 
Khiri Khan 4 Days USD 
488 
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ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

38. 

 

MYA 1.https://www.winmyan
martravel.com/ 
2.E-Mail:  
info@winmyanmartr
avel.com,  
info@aungmeecoy.com
aungmeecoy@gmail.co
m 

1. Thailand – Myanmar 
14 Days 

39. 

 

MYA 1.www.discoverydmc.c
om/ 
2.E-Mail:  
sales@discoverydmc.co
m 
3.FB:   
https://www.facebook.c
om/discoverydmc/ 

1. Thailand  

40. 

 

MYA 1.http://www.amazingl
otusmyanmar.com/inde
x.php 
2.E-Mail:  
amazing.lotus.travels@
gmail.com 
info@amazinglotustrav
els.com 

1. Surat Thani 4 Days 
2.  Khonkaen , host 
family in the country 
village Khampom 3 Days 
3.  Bangkok - Ayutthaya - 
Sukhothai - Lampang - 
Chiang Mai 3 Days 
 

ตารางที ่4.1 ตารางการส ารวจบริษัทจัดน าเทีย่วในต่างประเทศ 
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4.1.2 ผลรวมจากตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ  

น าขอ้มูลจากตารางท่ี 4.1 ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ มาสรุปผลไดด้งัตาราง

ผลรวมน้ี 

 

ผลรวมจากตารางการส ารวจบริษัทน าเทีย่วในต่างประเทศ 

ล าดับ ทวปี จ านวนประเทศ จ านวนบริษัท 

1. 

2. 

3. 

4. 

ทวอีเมริกาเหนือ 

ทวปีออสเตรเลีย 

ทวปียโุรป 

ทวปีเอเชีย 

2 

1 

2 

7 

17 

6 

16 

40 

 รวม 12 79 

ตารางที ่4.2 ผลรวมจากตารางการส ารวจบริษัทน าเทีย่วในต่างประเทศ 

 

4.2 วธีิการด าเนินงาน 

4.2.1  ท าการเลือกพนัธมิตรโดยใชท้ฤษฎีการเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกบัเทคนิคของ

บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

 1) ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง มีเครดิตท่ีดี 

 2) ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่องเท่ียวทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

 3) ตอ้งเป็นบริษทัท่ีไม่มีสาขายอ่ยภายในประเทศไทย 

 4) ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีเส้นทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 
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4.2.2 จากการเลือกพนัธมิตรท่ีผา่นเกณฑใ์นการเลือกของบริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ 

จ  ากดั สรุปไดด้งัน้ี 

 1) บริษทัท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารเลือกมีจ านวน 1 บริษทั คือ ล าดบัท่ี 13 บริษทั 

Exploring Tourism ประเทศฮ่องกง เน่ืองจากมีสาขายอ่ยอยูใ่นประเทศไทย 

ตารางการส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ทวปีเอเชีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเทศ 
เวบ็ไซต ์และ ช่อง
ทางการติดต่อ 

เส้นทางท่องเท่ียวไทยใน
บริษทัจ าน าเท่ียว
ต่างประเทศ 

13 

 

HKG 1.http://www.traveloho
ngkong.com 
2.E-Mail: 
info@exploringtourism.
com 

1. Bangkok: 4 Days THB 
7,500 
2. Bangkok: 3 Days THB 
3,800 
3. Chonburi: 1 Days THB 
1,142 

ตารางที ่4.3 ตัวอย่างบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

2) สรุปผลบริษทัท่ีผา่นเกณฑ์การเลือก มี 4 ทวปี ใน 12 ประเทศ รวมทั้งส้ิน 78 

บริษทั 

สรุปผลจ านวนทีผ่่านเกณฑ์การคัดเลือก 

ล าดับ ทวปี จ านวนประเทศ จ านวนบริษัท 

1. 

2. 

3. 

4. 

ทวอีเมริกาเหนือ 

ทวปีออสเตรเลีย 

ทวปียโุรป 

ทวปีเอเชีย 

2 

1 

2 

7 

17 

6 

16 

40 

 รวม 12 78 

ตารางที ่4.4 ตารางสรุปผลจ านวนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
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4.2.3 สร้างโปรแกรมทวัร์ เส้นทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย เป็นภาษาองักฤษ เพื่อ

น ามาอพัเดตบนเวบ็ไซต ์และสามารถเสนอขายได ้ตามตวัอยา่ง เช่น  

Ayutthaya by Car or VAN and return by Cruise ในโปรแกรมทวัร์จะประกอบดว้ย  

 1) รูปภาพประกอบ   2) รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว 

 3) รายละเอียดราคา  

ภาพที ่4.1 ตัวอย่างภาพประกอบในโปรแกรมทวัร์ 
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ภาพที ่4.2 ตัวอย่างรายละเอียดสถานที่ท่องเทีย่ว 
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ภาพที ่4.3 ตัวอย่างรายละเอียดของราคา 

4.2.4 สร้างวดีีโอเก่ียวกบัประเทศไทยน ามาอพัโหลดลงเวบ็ไซตข์องบริษทั เพราะเวบ็ไซต์

เป็นส่ิงท่ีเปิดกวา้ง ท าใหบ้ริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศหรือกลุ่มลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือขายได้

ง่ายข้ึน เป็นการน าเสนอมุมมองประเทศไทย  

 

ภาพที ่4.4 ตัวอย่างวดิีโอพรีเซนต์ท่องเที่ยวประเทศไทย 

ทีม่า: http://www.globaltravelselection.com/16986799/thailand-tour-package 
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4.2.5 ร่างจดหมายเพื่อท าการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณชฎาธร นกเอ้ียงทอง 

ผูจ้ดัการกรรมการ เป็นผูร่้างจดหมายใจความดงัต่อไปน้ี  

To whom it may concern 

We are Global Travel Selection co., ltd or GTS. “a land operator in South East Asia, 

especially in Thailand”with a TAT License of 11/08703. Our head quarter is situated in the heart 

of Bangkok, Thailand. Our Team specializes creating various types of itinerary to suit our partners’ 

needs. We have been doing an inbound tour for more than 10  years. We are doing “all in one 

services” for our partners or selective services, such as accommodation, tickets, restaurants, 

transportation, large-to-small vehicle rents, etc. If you interested in taking your clients to South 

East Asia, please do not hesitate to contact us. 

4.2.6 ส่งจดหมายไปยงับริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศท่ีได้ท าการส ารวจไว ้ผ่านช่อง

ทางการติดต่อทาง E-Mail Address ของบริษัทจัดน าเท่ียวเป้าหมายทั้ งหมด โดยใช้ E-Mail: 

globaltravelselection@gmail.com เป็นตวัส่งจดหมาย เน้ือความจะประกอบไปดว้ย 

1) ร่างจดหมายภาษาองักฤษ 

2) ลิงกเ์วบ็ไซต ์: http://www.globaltravelselection.com/ 

3) ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ เช่น เบอร์ติดต่อกลบั, What’s App (ส่วนตวั) 

 

 

 

      

 

 

 

 

ภาพที ่4.5 ภาพแสดงขั้นตอนการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษทัโกลบอลทราเวล 

บริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ 
 

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เน้ือความประกอบดว้ย 

1) ร่างจดหมาย 
2) ลิงกเ์วบ็ไซตบ์ริษทั 

3) ช่องทางการติดต่อกลบั /เบอร์ติดต่อกลบั 
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4.3 สรุปผล 

 4.3.1 บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ไดรั้บการติดต่อกลบัจากบริษทัจดัน าเท่ียว

ในต่างประเทศ จ านวน 6 ประเทศ 2 ทวปี และ 6 บริษทั ดงัน้ี 

  - บริษทั Exotik Tour ประเทศแคนาดา ทวปีอเมริกาเหนือ 

  - บริษทั Gate1 Travel ประเทศอเมริกา ทวปีอเมริกาเหนือ 

  - บริษทั Teak Travel ประเทศพม่า ทวปีเอเชีย 

  - บริษทั Hoi An Express ประเทศเวยีดนาม ทวปีเอเชีย 

  - บริษทั Jebsen Holidays ประเทศฮ่องกง ทวปีเอเชีย 

  - บริษทั YL Travel&Tours ประเทศมาเลเซีย ทวปีเอเชีย 

 ทวปีอเมริกาเหนือ 

ทวปีอเมริกาเหนือ 

ประเทศ ล าดบั ช่ือบริษทั 
ช่องทางการติดต่อ 

E-Mail Facebook 
Canada 1 Exotik Tour    

USA 1 Gate1 Travel    

ตารางที ่4.5 แสดงผลการตอบกลบัของบริษัทจัดน าเทีย่วทวปีอเมริกาเหนือ 

 ทวปีเอเชีย 

ทวปีเอเชีย 

ประเทศ ล าดบั ช่ือบริษทั 
ช่องทางการติดต่อ 

E-Mail Facebook 
Myanmar 1 Teak Travel    
Vietnam 1 Hoi An Express    

Hongkong 1 Jebsen Holidays    
Malaysia 1 YL Travel&Tours    

ตารางที ่4.6 แสดงผลการตอบกลบัของบริษัทจัดเทีย่วทวีปเอเชีย 
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4.3.2 Feedback การตอบกลบัทาง E-mail 

  1. บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ไดรั้บการติดต่อกลบัจากบริษทัจดัน า

เท่ียวในต่างประเทศ ผา่นช่องทาง E-mail เป็นการตอบกลบัเพื่อติดต่อขอรายละเอียดของโปรแกรม

ทวัร์ และราคาของโปรแกรมทวัร์ โดยมีรายละเอียดขอ้ความการตอบกลบัจาก E-mail 

 

ภาพที ่4.6 ตัวอย่าง E-mail ตอบกลบัขอรายละเอียดโปรแกรมทวัร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7 ตัวอย่างโปรแกรมทวัร์จังหวดัเชียงราย ทีบ่ริษัทจัดน าเทีย่วขอราคา 
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4.3.3 รายละเอียดโปรแกรมทวัร์ท่ีบริษทัโกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ ท าการเสนอขาย 

รายการทวัร์ท่ีท าการเสนอขาย Tour Schedule: Chiang Rai – Visiting Hill Traibes 

Villages In Long – Neck Karen Village, Mae Salong Mountain 

ภาพที ่4.8 ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมทวัร์เส้นทางท่องเทีย่วจังหวดัเชียงราย 

ทีท่ าการเสนอขาย  
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ภาพที ่4.9 ตัวอย่างรายละเอียดราคาทวัร์เส้นทางท่องเทีย่วจังหวดัเชียงรายทีท าการเสนอขาย 

 

4.3.4 การติดต่อเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจหรือเป็นลูกคา้ ผา่นส่ือออนไลน์ช่องทางการติดต่อ 

E-mail, Facebook, What’s App (ส่วนตวั) หรือติดต่อผา่นช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ในช่องทางใด

ช่องทางหน่ึง เป็นการติดต่อท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการเขา้ถึง ท าให้เกิดการพูดคุย

แลกเปล่ียนกนั ดงันั้นจึงเกิดการซ้ือขายไดเ้ช่นเดียวกนั 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  นักศึกษาได้รับมอบหมายงานให้ค้นหาบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ ภายใต้

โครงงาน “Guideline on the Expanding International Partners of Global Travel Selection Co., Ltd.” 
หรือ แนวทางการขยายพนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของบริษทั โกลบอล ทราเวล ซี

เล็คชั่น จ ากัด กับบริษัทน าเท่ียวในต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทท าธุรกิจน าเท่ียวประเภทน า

นกัท่องเท่ียวคนไทยไปเท่ียวยงัต่างประเทศ(Outbound) อยู่แล้ว จึงตอ้งการมุ่งเน้นธุรกิจน าเท่ียว

ประเภทน านกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) โดยเร่ิมจากการหาคู่คา้ใน

ต่างประเทศ เพื่อให้บริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศนั้นส่งลูกคา้ผา่นมายงับริษทั จะท าใหบ้ริษทัได้

ฐานลูกคา้ประเภทนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) มากข้ึน และยงัเป็น

การขยายตลาดการท่องเท่ียวประเภทน านกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) 

ใหก้บับริษทัโกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ไปในตวัดว้ย และสามารถสรุปผลโครงงานไดด้งัน้ี 

  5.1.1.1 เน้ือหาในโครงงานเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

5.1.1.2 เน้ือหาภายในโครงงานมีตารางการส ารวจและภาพประกอบอยา่งชดัเจน 

5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

1. เน่ืองจากนักศึกษาได้รับมอบหมายงานท่ีสถานประกอบการไว ้แต่ท าไม่เสร็จตาม

ก าหนด ท าใหก้ารหาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานต่างๆ เกิดความล่าชา้ 

2. ปัญหาในดา้นการส่ือสารกนัของนกัศึกษาเอง บางคร้ังในการท าโครงงานเกิดความไม่

เขา้ใจท าใหโ้ครงงานเกิดความผดิพลาดบ่อยคร้ัง 

3. เน่ืองจากการส่งจดหมายผา่นทางอีเมล์ของบริษทั เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลในเร่ือง

อีเมล์ นักศึกษาฝึกงานไม่สามารถดูในส่วนของการส่งจดหมายผ่านอีเมล์ได้ เพราะเป็น

อีเมล์จุดศูนยก์ลางของบริษทั ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นจะตอ้งรอขอ้มูลการตอบกลบัของทางคู่
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คา้และความเคล่ือนไหวอ่ืนๆ ผ่านทางพนกังานขององค์กรอีกที การท างานจึงเกิดความ

ล่าชา้ไปมาก 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ  

 1. เวบ็ไซต์บริษทัท าเส้นทางท่องเท่ียวในประเทศไทยน้อย จ าเป็นตอ้งท าเพิ่มมากข้ึนเพื่อ

ดึงดูดลูกคา้ 

 2. ควรท าการตลาดธุรกิจน าเท่ียวประเภทน านักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวใน

ประเทศ (Inbound) ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น การออกบูธเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชาวต่างชาติ  

 3. ควรมีการศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวในประเทศไทยให้นอกเหนือจากเส้นทางเดิมท่ีบริษทั

น าเท่ียวในต่างประเทศมีอยูแ่ลว้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในเส้นทางท่องเท่ียวไทย 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั เป็น ระยะเวลา 16 

สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561  ในคร้ังน้ีได้ปฏิบติังานต าแหน่งส่วนงาน 

Sales & Operation เก่ียวกบัส่วนงานขายทวัร์และซัพพอร์ตเซลล์ ท าให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึกต่างๆ

เก่ียวกบังานทวัร์มากข้ึน ท าให้นกัศึกษาไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเขา้ใจขอ้ดีและขอ้เสียในการ

ปฏิบติังาน รวมถึงการพบเจอปัญหา สามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท างานให้ได้ดียิ่งข้ึน 

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัของบริษทัและไดป้ระสบการณ์การท างานอยา่งแทจ้ริง ฝึกการมีระเบียบวินยั การ

ตรงต่อเวลา ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากการปฏิบติังานจริง และได้เรียนรู้การแก้ไขเฉพาะหน้าการ

วางแผนก่อนลงมือท างาน เพื่อผลลพัธ์ท่ีออกมาจะไดมี้ขอ้ผิดพลาดนอ้ยมากท่ีสุด เพราะการท างาน

นั้นสอนให้รู้วา่ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตวัเองตอ้งอาศยัประสบการณ์และไหวพริบใน

การท างานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและรอบคอบเพื่อให้ผลงานออกมาตามความพึงพอใจของลูกคา้

และบริษทั 

5.2.2 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 1. เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์เขา้ใจในการท างานอย่างแทจ้ริงในส่วนต่างๆ ในรูปแบบ

ของบริษทั 
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 2. มีการฝึกฝน ความคิด การเรียนรู้ ความอดทนสูง และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดดี้ 

3. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานท่ีท าเป็นอยา่งดี มีความรับผดิชอบสูง 

4. สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติในการท างานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.3 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

1. การส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาฝึกงานกบัพนกังาน เขา้ใจกนัคนละอยา่ง ท าให้งานออกมา

ผดิพลาด  

2. ท าหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไม่เต็มท่ี เช่น การส่งไลน์รายการทวัร์ในช่วงเชา้เวลา 06.30 

น. ของทุกวนั นกัศึกษาท าไดบ้า้ง ท าไม่ไดบ้า้ง จึงมีการพูดคุยเจรจาขอเปล่ียนเวลาส่งไลน์

เป็น 07.30 น ของทุกวนัแทน 

3. การไม่ช านาญงานท าให้เกิดความบกพร่องของงานนั้นๆท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ก็มีการ

ปรับปรุงแกไ้ขกนั  

5.2.4 ขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1.ตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมบริษทั เช่น กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ

ของทางบริษทั 

2.การปฏิบติังานสหกิจศึกษามีบางคร้ังท่ีไดรั้บมอบหมายงานแบบกะทนัหัน เราจึงตอ้งมี

การเตรียมความพร้อมอยูต่ลอดเวลา เพื่อท่ีจะไดอ้อกไปปฏิบติังานท่ีไดรับมอบหมายมาได้

อยา่งทนัเวลา 

3. มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจในการท างาน อยา่งละเอียด 

 



66 
 

 

บรรณานุกรม 

กลัยา สวา่งคง และ วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์. (2561). กลยทุธ์พันธมิตรทางธุรกิจ: ทางเลือกส าหรับ
 ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวของไทย.  เขา้ถึงไดจ้าก https://tci-thaijo.org/ 
 index.php/Veridian-E-Journal/article/view/118393/90814  

กาญจน์นภา พงศพ์นรัตน์. (2560). ภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการท่องเท่ียว 

โลก อาเซียน และไทย. เขา้ถึงไดจ้าก msi.citu.tu.ac.th public/upload/2. Tre  

nds%20and%20Issues%20of%20Tourism.pdf  

โกศล สุวรรณมณี. (2534). การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวดัสงขลา. (ปริญญา 

 นิพนธ์). สาขาการบริหารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์. สงขลา: มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์
 วโิรฒสงขลา. 

 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. (ม.ป.ป). เขา้ถึงไดจ้าก http:// 

courseware.payap.ac.th/docu/mg109/chapter6.htm  

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์. (2560). เขา้ถึงไดจ้าก http:// 

mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2029-e-mail-คืออะไร.html  

จุฑามาศ วศิาลสิงห์. (2561). ใครคือนักท่องเท่ียวของท่าน.....เขาและเธอจะมีใจตรงกับส่ิงท่ี 

 ท่านน าเสนอหรือไม่. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dasta.or.th/attachments/ 

article/1487/2-knowTourist.pdf  

เจษฎา พงศพ์ิริยะกาญจน์. (2553). รูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อคุณค่าของตราสินค้า  

 กรณีศึกษาการจัดท าพันธมิตรทางธุรกิจของบัตรเครดิตร่วมกับร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพ 

 มหานคร และปริมณฑล. (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยักรุงเทพ. เขา้ถึงไดจ้าก 
 dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/479/1/jadsada_ thon.pdf 

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ว.ี พร้ินท.์ 

ปกรณ์ ปกรรณกรณ์ ค ากอง. (2555). แนวคิดการตัดสินใจ. เขา้ถึงไดจ้าก https: 

//www.gotoknow.org/posts/284784  



67 
 

 

ประชาชาติธุรกิจ. (2561). ท่องเท่ียวไทยปี61 ททท.ตั้งเป้ากวาดรายได้รวม 3.1 ล้านล้าน. 
 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.prachachat.net/tourism/news-95937  

ปิยะฤกษ ์มีอุดมพงศ.์ (2553). การสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เนต็. เขา้ถึงไดจ้าก http:// 

portal.edu.chula.ac.th/peng/blog/view.php?Bid=1277613762810293 

เป้าหมายองค์กร ปี2561 – Tourism Authority of Thailand. (2561). เขา้ถึงไดจ้าก https:// 

www.tourismthailand.org/fileadmin/downloads/pdf/แผนปฏิบติัการ-ททท-ปี- 2561.pdf  

พดัชา ตีระดิเรก. (2559). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์น าเท่ียวของ 

 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). คณะ 

 พาณิชยศาสตร์และการบญัชี. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. เขา้ถึงไดจ้าก ethesisarchive. 
 library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031483_5193_3928.pdf  

พิเชฐ คูหเพญ็แสง. (2546). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาว 

 ไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณชายหาดจังหวดัระยอง. (สารนิพนธ์). บณัฑิตวทิยาลยั.  

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. เขา้ถึงไดจ้าก thesis.swu.ac.th/ swuthesis/Man/ 
 Pichet_K.pdf  

พิศมยั จตุัรัตน์. (2546). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน า 

 เท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์). บณัฑิต 

 วทิยาลยั. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. เขา้ถึงไดจ้าก pknow.edupol.org 

/Course/C2/document/02/12_4_1.pdf  

พรพฒัน์ วฒันนิยมขจร. (2560). วิธีการค้นหาและบริหารพาร์ทเนอร์ (คู่ค้า) อย่างมีประสิทธิภาพ.
 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.sales100million.com/single-post/ how-to- search-and-handle-
 your-business-partner  

รัตนา สีดี (Rattana Seedee). (2559). แนวทางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้บริบทประชา 

 คมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับธุรกิจสปาและนวดไทย. เขา้ถึงไดจ้าก https:// 

www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/download/78919/63140/  

 



68 
 

 

ราช ศิริวฒัน์. (2560). ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ. เขา้ถึงไดจ้าก https://doctemple. 

wordpress.com/2017/01/25/ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสิ/  

รอมฎอน สุทธิการ. (2560). หลักการท างานของระบบค้นหาข้อมลู. เขา้ถึงไดจ้าก https:// 

www.1belief.com/article/search-engines/  

เมธี ปิลนัธนานนท.์ (2526). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : พิทกัษอ์กัษร. 

วฒิุชยั จ านงค.์ (2523). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). กลยทุธ์การตลาด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพบ์รรณกิจ. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

อนุวฒัน์ ชลไพศาล และ ชนินทร์ มีโภคี. (2555). รูปแบบการค้าระหว่างประเทศของไทยกับคู่ค้าใน 

 อนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ เขา้ถึงไดจ้าก 
 www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/3mm08i34xuucw4k.pdf 

อินเทอร์เนต็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์จากท่ัวโลก. (2560). เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2021-internet-คืออะไร. html 

Chawannuch Uthayan. (2552). เร่ืองพฤติกรรมนักท่องเท่ียว. เขา้ถึงไดจ้าก https:// 

 touristbehaviour.wordpress.com/1/  

Patterson, John. (1980). Teaching Personalized Decision Making. Santa Clara Country:  

 K-12 Career Education Consortium San Jose. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รูปขณะปฏบัิติงานสหกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพขณะปฏิบัติงานส่งลูกทวัร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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ภาพการปฏิบติังานในการน าเสนอผลงาน Aloha Party #CPAMxPATTAYA2018 

 

 

 



 

 

งาน Aloha Party #CPAMxPATTAYA2018 จังหวดัชลบุรี พทัยาเหนือ 
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ภาพการปฏิบติังานในงาน RSU Open House 
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แนวทางการขยายพนัธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเลค็ช่ัน จ ากดั กบับริษัทน าเทีย่วในต่างประเทศ 

Guideline on the Expanding International Partners of  

Global Travel Selection Co., Ltd. 

นงนุช แพงสมศรี1 , พรพิมล สุยะลงักา2 , อินทิรา นิเราะ3 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียวคณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม 
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บทคัดย่อ 

โครงงานเร่ือง แนวทางการขยายพนัธมิตร
ดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของบริษทั 
โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จ  ากดั กบับริษทั
น าเท่ียวในต่างประเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวทางการขยายด้านการท่องเท่ียว
ภายในประ เทศ  ของบริษัทน า เ ท่ี ยวใน
ต่างประเทศ กับบริษทัโกลบอล ทราเวล ซี
เล็คชั่น  จ  ากัด  ประ เภทน านักท่อง เ ท่ียว
ต่างชาติเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย (Inbound) 
เพื่อขยายฐานลูกคา้นักท่องเท่ียวต่างชาติกบั
ประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
เยอรมนี ประเทศองักฤษ ประเทศจีน ประเทศ
ฮ่องกง  ประ เทศ อินโดนี เ ซี ย  ประ เทศ
ออสเตรเลีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศกมัพูชา โดยมี
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการดังน้ี 1) วางแผน
และก าหนดประเทศท่ีตอ้งการเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจ 2) ส ารวจและหาข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Search Engine Site 3) น าข้อมูล

ของบริษทัจดัน าเท่ียวท่ีคน้หาใส่ในตารางการ
ส ารวจ 4) น ามาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การ
เลือกในการตัดสินใจ 5) น าอีเมล์ (E-mail) 
ของทางบริษทัท่ีร่างเอาไวส่้งให้กบับริษทัจดั
น าเท่ียวในต่างประเทศเพื่อติดต่อขอเป็นคู่คา้
ทาง ธุรกิจ  บริษัท ท่ีผ่านเกณฑ์การเ ลือก 
แบ่งเป็น 4 ทวีป ใน 12 ประเทศ รวมทั้งส้ิน 
78 บริษทั พบว่า มี 6 บริษทัจดัน าเท่ียวตอบ
กลบัอีเมล์ (E-mail) และ 1 บริษทัจดัน าเท่ียว
ขอราคาร ายการทัว ร์  โครง ง าน น้ีจะ มี
ประโยชน์การขยายฐานธุรกิจการท่องเท่ียว
ของบริษทัโกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 
ในอนาคตเป็นอยา่งมาก 

Abstract 

This cooperative project is entitled 

Guideline on the Expanding International 

Partners of Global Travel Selection Co., Ltd. 

The processes of work comprised of 5 steps: 

1) We selected countries where we want to 



 

 

find travel companies to be our partner. 2) 

We used Search Engine Site to find 

companies information. 3) We put the 

information of the selected companies into 

our research table. 4) We selected the suitable 

companies from the list in our research table. 

5) Then we contact those companies by 

sending the email which wrote by the 

company. It was found that there are 12 

countries that have 78 qualified companies 

which are passed our standard. Moreover, 

there are six companies that replied our email 

and one out of six companies already ask 

about the cost of our touring programs. 

Therefore, this research will provide valuable 

information regarding the expanding of 

international partners and customer base in 

the future. 

วตัถุประสงค์ 

 เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร ข ย า ย
พนัธมิตรด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ
ของบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ กบับริษทั 
โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

ขอบเขต 

ในการศึกษาแนวทางการขยาย
พนัธมิตรด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ของบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ กบับริษทั 
โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั นั้นมีจ านวน 
12 ประเทศ ใน 4 ทวีป ได้แก่ทวีปอเมริกา

เหนือ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีป
เอเชีย ประกอบดว้ย ประเทศอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศองักฤษ 
ประ เทศ จีน  ประ เทศ ฮ่องกง  ประ เทศ
อินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศพม่า 
ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศกมัพูชา  

1.ขอบเขตดา้นเวลา ท าการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 
14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เท่านั้น 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาขอ้มูลเส้นทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ท่ีมีการเสนอ
ขาย โดยบริษัทจัดน าเท่ียวในต่างประเทศ 
จากส่ืออินเทอร์เน็ต  

3. ขอบเขตประชากร คือ บริษทัจดัน าเท่ียวใน
ต่างประเทศ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าให้ได้เรียนรู้เก่ียวกับการท างาน การ
ประสานงาน และตัดต่อหน่วยงานต่างๆ 
พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างาน 

2. ท าใหรู้้จกัการท างานกนัเป็นหมู่คณะ 

3. ท าใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องการศึกษาการ
ขยายพนัธมิตรของบริษัทน าเท่ียวระหว่าง
ประเทศ 

4. เพิ่มพนัธมิตรบริษัทจัดน าเท่ียวระหว่าง
ประเทศให้กับบริษัท โกลบอล ทราเวล ซี
เล็คชัน่ จ  ากดั 



 

 

5 .  เพิ่ มฐานลูกค้าประ เภทนักท่อง เ ท่ียว
ต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) 
ใหบ้ริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

6. ช่วยขยายตลาดธุรกิจน าเท่ียวประเภทน า
นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศ (Inbound) บริษทั โกลบอล ทราเวล 
ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูจ้ ัดท าเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
คน้หาและส ารวจออนไลน์ ตั้งแต่ระยะเวลา
วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 กนัยายน 2561 
โ ด ย ก า ร ค้ น ห า แ ล ะ ส า ร ว จ ผ่ า น ท า ง
ส่ือคอมพิวเตอร์ จากนั้นได้ท าการติดต่อกับ
บริษทัจดัน าเท่ียวผา่นส่ือออนไลน์ช่องทาง E-
mail, Facebook และ What’s app เป็นตน้ 

2. การด าเนินงาน 

 เก็บขอ้มูลจากการคน้หาบริษทัจดัน า
เท่ียวในต่างประเทศแต่ละประเทศ จ าแนก
เป็นแต่ละทวปี ขอ้มูลท่ีคน้หาและน ามาใส่ใน
ตาราง ไดแ้ก่ ช่ือบริษทัจดัน าเท่ียว, โลโกห้รือ
สัญลักษณ์ของบริษัทจัดน า เ ท่ียว ค้นหา
ประเทศตามท่ีบริษัท โกลบอล ทราเวล ซี
เล็คชัน่ จ  ากดั ก าหนดไวแ้ละจดัเก็บในตาราง
การส ารวจ จากนั้นจึงน าเสนอให้แก่พนกังาน
พี่เล้ียง เพื่อท าขั้นตอนในการเลือกบริษทัจดั
น าเท่ียวเป็นคู่ค้า โดยใช้เกณฑ์การเลือกท่ี
ก าหนดไว ้ในขั้นตอนสุดท้ายได้ท าการส่ง
จดหมายผา่นช่องทาง E-mail ให้กบับริษทัจดั

น าเท่ียวในต่างประเทศเพื่อท าการติดต่อเป็นคู่
คา้ทางธุรกิจ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word/ Power Point 

2. โปรแกรม Search Engine Site/ Google 

สรุปผล 

 หลงัจากการคน้หาและส ารวจบริษทั
จดัน าเท่ียวในต่างประเทศเพื่อท าการติดต่อ
เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัท่ีผ่านเกณฑ์
การเลือก แบ่งเป็น 4 ทวีป ใน 12 ประเทศ 
รวมทั้งส้ิน 78 บริษทั พบวา่ มี 6 บริษทัจดัน า
เท่ียวตอบกลับอีเมล์ (E-mail) และ 1 บริษทั
จดัน าเท่ียวขอราคารายการทวัร์ ผ่านทาง E-
mail,What’s app ส่วนตัวของทางบริษัท โก
ลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จ  ากดั หลงัจากนั้น
บริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศไดส้อบถาม
เร่ืองของราคาโปรแกรมทวัร์และรายละเอียด
ต่างๆ ในโปรแกรมทวัร์ 

 



 

 

กติติกรรมประกาศ 

 คณะผู ้จ ัดท าขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มี

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน

ฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแล

และใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง

และใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง 

ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                            ภาคผนวก ง 

                                                              โปสเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

บทคัดย่อ 
 โครงงานเร่ือง แนวทางการ
ข ย า ยพัน ธ มิ ต ร ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ภายในประเทศของบริษทั โกลบอล ทรา
เวล ซีเล็คชั่น จ  ากดั กบับริษทัน าเท่ียวใน
ต่างประเทศ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนว
ทางการขยายพนัธมิตรด้านการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของบริษัทน าเ ท่ียวใน
ต่างประเทศ กบับริษทั โกลบอล ทราเวล 
ซีเล็คชั่น จ  ากัด ประเภทน านักท่องเท่ียว
ต่างชา ติ เข้ามา เ ท่ี ยวในประ เทศไทย 
( Inbound) เ พ่ื อ ข ย า ย ฐ า น ลู ก ค้ า
นักท่องเท่ียวต่างชาติกับประเทศอเมริกา 
ประ เทศแคนาดา  ประ เทศ เยอรมนี  
ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศ
ฮ่องกง ประเทศอินโดนีเ ซียประเทศ
ออส เตร เ ลี ย  ประ เทศพม่ า  ประ เทศ
เวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
กมัพชูา  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการขยาย
พั น ธ มิ ต ร ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว   
ภายในประเทศของบริษัทน าเ ท่ียวใน
ต่างประเทศ กบับริษทั โกลบอล ทราเวล 
ซีเล็คชัน่ จ  ากดั 

ลกัษณะงานที่ปฏิบัติงาน 
 เ น่ื อ ง จ าก คณะ ผู้ จั ด ท า ไ ด้
ปฏิบัติงานในงานกิจกรรม ฝ่ายผู ้ช่วย
ประชาสัมพนัธ์และฝ่ายขาย ซ่ึงมีหน้าท่ี
ขายโปรแกรมทวัร์, ส่งลูกทวัร์ท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ, ออกบูธโปรโมททวัร์, โพสต์
รายการทวัร์ลงใน social network, ท าคลิป

วีดีโอท่อง เ ท่ียวให้ ลูกค้า  และจัดงาน
กิจกรรมอีเวนทน์อกสถานท่ี 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
นักศึกษา 
 ได้เรียนรู้เก่ียวกับการท างาน 
การประสานงาน และตัดต่อหน่วยงาน
ต่างๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างาน 
ท าให้เข้าใจวตัถุประสงค์ของการศึกษา
การขยายพนัธมิตร 

มหาวิทยาลยั 
 เ พ่ื อ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
แนวทางให้กับผู ้ท่ีสนใจศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัการขยายพนัธมิตรของบริษทัน า
เท่ียวระหวา่งประเทศ 

สถานประกอบการ 
 เพ่ิมพนัธมิตรบริษทัจดัน าเท่ียว
ระหว่างประเทศให้กับบริษทั โกลบอล 
ทราเวล ซีเล็คชั่น จ  ากัด เพ่ิมฐานลูกค้า
ประ เภทนักท่องเ ท่ียวต่างชาติ เข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศ (Inbound) และช่วย
ข ย า ยตล าด ก า รท่ อ ง เ ท่ี ย วป ร ะ เ ภท
นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศ (Inbound) บริษทั โกลบอล ทรา
เวล ซีเล็คชัน่ จ  ากดั ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

ขั้นตอนในการท า 
1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล 
2. ก าหนดหัวข้อโครงงานและวางโครง
ร่างหาบริษทัจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ 
3. วางแผนและส ารวจบริษทัจดัน าเท่ียวใน
ต่างประเทศ 
4. จดัท าตารางการส ารวจขอ้มูลบริษทัจดั
น าเท่ียวในต่างประเทศ ตามประเทศท่ี
ก าหนด 

5. รวบรวมเอกสารข้อมูลเพ่ือปรับปรุง
ผลงาน และจดัท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมน าเสนอผลงาน 

สรุปผล 
 หลงัจากการคน้หาและส ารวจ
บริษัทจดัน าเท่ียวในต่างประเทศเพ่ือท า
การติดต่อเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ นั้นมี
จ านวน 78 บริษัท ใน12 ประเทศ แบ่ง
ออกเป็น 4 ทวีปสามารถสรุปผลได้คือ
บริษทั โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จ  ากัด 
ไดรั้บการติดต่อตอบกลบัจากบริษทัจดัน า
เท่ียวในต่างประเทศ มี 6 บริษทัจดัน าเท่ียว
ตอบกลบั และ 1 บริษทัจดัน าเท่ียวขอราคา
รายการทวัร์ โดยไดรั้บการติดต่อตอบกลบั
ผ่ านช่องทาง  E-mail และ  What’s app 
ส่วนตวัของทางบริษทั โกลบอล ทราเวล 
ซีเล็คชั่น จ  ากัด หลงัจากนั้นบริษทัจดัน า
เท่ียวในต่างประเทศไดส้อบถามเร่ืองของ
ราคาโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆ 
ในโปรแกรมทวัร์ 

 
ภาควิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

คณะผู้จัดท า 
นางสาวนงนุช  แพงสมศรี 
นางสาวพรพมิล  สุยะลงักา 
นางสาวอนิทิรา     นิเราะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ 

พนักงานที่ปรึกษา 
คุณชฎาธร นกเอีย้งทอง 

บริษัทโกลบอล ทราเวล ซีเลค็ช่ัน จ ากดั
 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

    รหสันกัศึกษา : 5704400061 

    ช่ือ – นามสกุล : นางสาวนงนุช แพงสมศรี 

    คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

    สาขาวชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

    ท่ีอยู ่  : 368 หมู่ 8 แขวงเมืองเก่า   

       เขตกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 

    รหสันกัศึกษา : 5704420002 

    ช่ือ – นามสกุล : นางสาวพรพิมล สุยะลงักา 

    คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

    สาขาวชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

    ท่ีอยู ่  : 98/399 หมู่ 10 ถนนบางรักใหญ่- 

       บา้นใหม่ แขวงบางแม่นาง   

เขตบางใหญ่ นนทบุรี 11140 

    รหสันกัศึกษา : 5704420005 

    ช่ือ – นามสกุล : นางสาวอินทิรา นิเราะ 

    คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

    สาขาวชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 98 ซอยบางแวก112 ถนนจรัญฯ13 

   แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  

   กรุงเทพมหานคร 10160 
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