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บทคัดย่อ 

 การจดัท าโครงงานโปรแกรมทวัร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ น้ีจดัท าข้ึน

เพื่อสร้างโปรแกรมทวัร์รูปแบบใหม่ใหก้บับริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั เน่ืองจากกีฬาฟุตบอล

ในปัจจุบนัของประเทศองักฤษนั้นเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก ทางคณะผูจ้ดัท าจึงเกิดความสนใจท่ีจะจดัท า

โปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อชมกีฬาฟุตบอล โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากเวป็

ไซต์ต่างๆและท าการสอบถามขอ้มูลจากพนกังานภายในองค์กรส าหรับการสร้างโปรแกรมทวัร์ดู

บอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงงานน้ีข้ึนเพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียวกับด้านการชมกีฬาให้มีความเข้ากันและให้มีความแปลกใหม่ในโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวของทางองคก์รเพื่อใหน้ าไปเสนอแก่ลูกคา้ไดใ้นอนาคต 
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Abstract 

This report investigated the project management of the Premier League in England. 

Aiming to create a new tour program for Brawn Travel Mart Co. Ltd. The football leagues in 

England are very popular and our teams interested in creating football league tour program. We 

gathered information from websites and employees in organization for creating this tour program. 

The main objectives were to promote tourism and  sports are compatible, and we want to present 

new and attractive tourism programs of organizations for use in the future. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในปัจจุบนัเป็นท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากคนทัว่โลก ไม่ว่า

จะเป็นการท่องเท่ียวเพื่อไปเล่นกีฬา หรือ การท่องเท่ียวเพื่อไปชมกีฬา โดยจะมีการเสริมสถานท่ี

ท่องเท่ียวไปพร้อมกบัการเล่นกีฬาหรือชมกีฬาในระหว่างการเดินทาง แต่จุดประสงคห์ลกัในการ

เดินทาง คือ การเล่นกีฬาหรือชมกีฬา โดยในปี ค.ศ. 2010 รายไดท่ี้เกิดจากการท่องเท่ียวเชิงกีฬามาก

ถึง 600,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวในรูปแบบดงักล่าวสามารถสร้างรายได้

ใหแ้ก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงหากมีการเตรียมพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว

กลุ่มน้ีเป็นอยา่งดี จะสามารถท าใหเ้กิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นอยา่งมาก 

 หากนึกถึงฟุตบอลลีกนานาชาติท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก คงไม่อาจปฏิเสธไดว้่า

พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นฟุตบอลลีกท่ีได้รับการรับรองจากผูค้นทั่วโลกว่าเป็นท่ีนิยมอย่างมาก 

โดยเฉพาะในประเทศไทยเองฟุตบอลจากลีกองักฤษเป็นฟุตบอลท่ีชาวไทยให้ความสนใจเป็นอยา่ง

มาก ไม่วา่จะเป็นการติดตามการถ่ายทอดสดหรือข่าวสารต่างๆ จากทีมท่ีตนเองช่ืนชอบ ยกตวัอยา่ง

ทีมท่ีแฟนบอลชาวไทยนิยมช่ืนชอบมากอยา่ง เช่น ทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็, ทีมลิเวอร์พลู, ทีมอาร์

เซน่อล, และทีมเชลซี เป็นตน้ ทีมเหล่าน้ีเป็นทีมฟุตบอลชั้นน าขององักฤษท่ีชาวไทยและผูค้นทัว่

โลกต่างช่ืนชอบบรรยากาศในสนามก็เป็นส่วนหน่ึงในความช่ืนชอบของผูท่ี้ชม ดว้ยความท่ีฟุตบอล

พรีเมียร์ลีก องักฤษ เป็นวฒันธรรมท่ีมีมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นแฟนบอลก็มกัจะตามมาให้

ก าลงัใจทีมรักกนัอย่างไม่ขาดสาย ส่ิงเหล่าน้ีน่ีเองท่ีท าให้บรรยากาศการแข่งขนัมีความสนุกสนาน

มากยิ่งข้ึน เวลาท่ีคนไทยดูการถ่ายทอดสดเองก็จะรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมตามไปกบัคนท่ีเขา้ไปดูใน

สนามดว้ยเช่นเดียวกนั ช่วยส่งใหก้ารดูฟุตบอลสนุกมากยิง่ข้ึน 

บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไดใ้ห้บริการดา้นการท่องเท่ียวมากกวา่ 9 ปี ซ่ึงมีการน า

เท่ียวแบบภายในประเทศและน าเท่ียวในต่างประเทศ การเดินทางจะเป็นแบบกรุ๊ป มีการให้บริการ

รับจองท่ีพกั มีแพ็คเกจทวัร์และแนะน าการเดินทางในสถานท่ีต่างๆซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจอยา่งดี

จากลูกคา้ เพราะบริษทัเนน้การบริการท่ีดีมีคุณภาพและเนน้การบริการใหป้ระทบัใจเกินกวา่ท่ีลูกคา้

คาดหวงั ท าให้บริษทัได้รับค าชมจากการใช้บริการอย่างแพร่หลาย จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ทาง



 

 

คณะผูจ้ดัท ามีความสนใจอยา่งยิ่งในการน าส่ิงท่ีช่ืนชอบมาสร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์ จึงไดจ้ดัท า

โปรแกรมทวัร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ น้ีข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.1.1 เพื่อจดัท าโปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อชมกีฬาฟุตบอล 

 1.1.2 เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่องเท่ียวของทางบริษทั บรอน ทราเวล 

มาร์ต 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็น 4

ส่วนดงัน้ี 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  

  บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

  ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

  1.3.1.1 ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสอบถามขอ้มูลต่างๆจากพนกังานท่ี

   ปรึกษา รวมทั้งบุคลากรของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

  1.3.1.2 ศึกษาขอ้มูลการซ้ือตัว๋ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 

  1.3.1.3 ศึกษาขอ้มูลเส้นทางการเดินทางจากอินเตอร์เน็ตและหนงัสือเดินทาง 

 

 

 



 

 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 1.4.1 โปรแกรมท่ีจดัท าข้ึนสามารถเป็นอีกทางเลือกใหบ้ริษทัน าไปเสนอแก่ลูกคา้ได ้

 1.4.2 เพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่องเท่ียวของทางบริษทั 

 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาสหกิจเร่ือง โปรแกรมทวัร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ ของ

บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น

กรอบและแนวทางส าหรับการศึกษาโดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

 2.2 ความหมายการท่องเทีย่ว 

 2.3 การท่องเทีย่วเพือ่การชมกฬีา 

 2.4 การเตรียมการเร่ืองวซ่ีาส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ 

 2.5 การตลาด 

 2.6 การประชาสัมพนัธ์ 

 2.7 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

2.1 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  (Tourism Industry) 

 2.1.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง การประกอบกิจกรรมดว้ยการน าปัจจยัการผลิตต่างๆ 

มาผลิตบริการอย่างใดอยา่งหน่ึงในดา้นการท่องเท่ียว ท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึง

พอใจ และขายบริการด้านการท่องเท่ียวนั้ นให้แก่ผู ้เยี่ยมเยือนอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึง

ประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือ

ธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซ้ือบริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่ง

สินค้าออกท่ีมองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซ้ือด้วยเงินตราต่างประเทศ 

การผลิตสินคา้ คือ บริการต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือก็จะตอ้งมีการลงทุน ซ่ึงผลประโยชน์จะตกอยูใ่น

ประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี

ทางดา้นสังคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่น คลายความตึงเครียดพร้อมกบัการไดรั้บความรู้ความ

เขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผิดแตกต่างออกไปอีกคร้ัง อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้น



 

 

รูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับการช าระเงินได้เป็นอย่างมาก 

นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วยกระตุน้ใหมี้ 

การน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวาง ท่ีผู ้อยู่ในท้องถ่ินได้เก็บมา

ประดิษฐเ์ป็นหตัถกรรมพื้นบา้น ขายเป็นของท่ีระลึกส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสรุปไดว้า่บทบาทและ

ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (ฉนัทชั วรรณถนอม,2552) มีดงัต่อไปน้ี 

   

 2.1.2 ดา้นเศรษฐกิจ 

 ไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นมาอยา่งมากเน่ืองจาก

เป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม  

บทบาทท่ีเด่นชดับทบาทหน่ึงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็คือ บทบาทดา้น

เศรษฐกิจซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่  อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดท่ี้ส าคญัให้ประเทศ

เป็นล าดบัตน้  โดยเฉพาะการน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 2.1.3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

 ปกติรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมในทุกๆ สังคม จะมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาอยู่แลว้ จะช้าหรือเร็วก็ข้ึนอยู่กบัปัจจยัจากทั้งภายนอกละภายในมาเป็นตวักระตุน้  จะ

พฒันาไปในทางท่ีดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับปัจจยัทั้ งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคมนั้นประกอบด้วย  

เช่นเดียวกบัการท่ีหากสังคมใดตอ้งการเปล่ียนตวัเองจากสังคมเดิมตามปกติมาเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้ง

พร้อมรับการเขา้มาของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  สังคมนั้นก็จะยิ่งมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วเป็นหลายเท่าตวั  เน่ืองจากการท่องเท่ียวตอ้งเก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจหลายฝ่าย  ตอ้งเก่ียวขอ้ง

กบัคนหลายคน ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมความตอ้งการของคนท่ีหลากหลายผลของการท่องเท่ียว

อาจไม่ไดส่้งผลต่อการท าใหว้ฒันธรรมของทอ้งถ่ินตอ้งเปล่ียนแปลงอยา่งทนัทีทนัใด  แต่อาจค่อยๆ 

ซึมซบัอยา่งช้าๆ ธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาคต่างๆท่ีมีความล่อแหลม

ต่อความรับผิดชอบในวฒันธรรมท้องถ่ินนั้นๆ  จึงควรตระหนัก  หมัน่สังเกตติดตาม  พฒันาน า

วฒันธรรมในส่ิงท่ีดี  และวฒันธรรมภายนอกท่ีแตกต่างจากของตนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูง

สุดแต่ตอ้งไม่ลืมคุณค่าวฒันธรรมเดิมของตนดว้ย 



 

 

 2.1.4 ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ เม่ือมีการท่องเท่ียว

เกิดข้ึน ย่อมท าให้ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว เป็นเหตุให้มีการมีการช่วยกนัรักษาสภาพภูมิทศัน์ของส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  เพื่อสามารถ

ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มามากข้ึน  และสามารถอาศยัรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมาสนบัสนุนในการ

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ  อนัเป็นการน าทรัพยากรการท่องเท่ียวมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

 

2.2 ความหมายการท่องเทีย่ว 

 2.2.1 ความหมายการท่องเท่ียว                                                        

 ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมว่าด้วยการเดินทางและ

ท่องเท่ียวระหว่างประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “ การ

ท่องเท่ียว ”  ไวว้า่ “ การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ  เยีย่มญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่

เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานหรือไม่พ านกัอยูเ่ป็นการถาวร ” 

 องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการ

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

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

other purpose.”     จากความหมายน้ีสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ี

อยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อ

การพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา

รายได ้

 ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว (2546)ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า หมายถึง 

การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การ

เดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

 ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว 

(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ  านกัอาศยัประจ าของบุคคล

นั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้



 

 

 จากค านิยามและความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) ผู ้เขียนหลายท่ านได้ให้

ความหมายไวข้้างต้นสรุปได้ว่า“การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษยจ์าก

สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืน

เป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไป และเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อ

การประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการ

แข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก เป็นตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทาง

เพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อน  การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียน

วฒันธรรม เป็นตน้ 

 

 2.2.2 วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 

  การท่องเท่ียวจะตอ้งมีการเดินทางโดยสมคัรใจเป็นการชัว่คราว โดยมีความมุ่งหมายหรือ

วตัถุประสงค์ใดก็ไดท่ี้ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ซ่ึงวตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมาย

ของการท่องเท่ียวนั้น Douglas Foster ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ “Travel and Tourism Management” วา่

ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเดินทางสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ประการ (วารัชย ์มธัยม

บุรุษ ออนไลน์, 2553) ไดแ้ก่ 

 1. การท่องเท่ียวเพื่ อพักผ่อนในวันหยุด (Holiday-Mass Popular Individual) เป็นการ

เดินทางในวนัหยุดเพื่อพกัผอ่นโดยไม่ท าอะไร อนัเป็นการขจดัความเม่ือยลา้ทางร่างกายและจิตใจ

จากการท างานให้หมดไป และเรียกพละก าลงักลบัคืนมา ส าหรับเร่ิมตน้ท างานในวนัใหม่ บางคน

อาจจะไปพกัฟ้ืนเพราะป่วยไข ้มกัจะถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตดัสินวา่จะไปท่องเท่ียวท่ีใด เช่น 

สถานท่ีบนเขาท่ีอากาศหนาวเยน็ หรืออาจรักษาโรคผวิหนงัใกลบ้ริเวณบ่อน ้าร้อน เป็นตน้ 

 

 

 2. การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทางท่ีปรารถนา

จะเรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมหรือศาสนาของประเทศต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิตความ

เป็นอยูข่องประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการแสดงดนตรีหรือละครของประเทศ

ต่างๆ นมสัการศูนยศ์าสนาท่ีส าคญั เพื่อร่วมปฏิบติัศาสนากิจ เป็นตน้ 



 

 

 3. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อท าการวิจัยหรือสอน

หนงัสือหรือเขา้ศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ซ่ึงมกัจะพกัอยูใ่นประเทศนั้นเป็นเวลานบั

เดือน เช่น ไปท าการวิจยัด้านสังคมวิทยาท่ีประเทศอินเดีย ไปดูงานท่ียุโรป ไปบรรยายวิชาการ

ท่องเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะสั้นเก่ียวกบัวิชาการโรงแรมท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็น

ตน้ 

 4. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง (Sport and Recreation) เป็นการเดินทางท่ี

ปรารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่นกีฬาในทอ้งถ่ินนั้น เช่น 

การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเขต การไปเล่นสกีในฤดูหนาว   เป็นตน้ 

หรือเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกบนัเทิงใจ เช่น การเปล่ียนบรรยากาศไปยงัสถานท่ีท่ีเงียบสงบ 

การชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามกาไปชมการแสดงโอเปร่า การไปชมการแสดงโขน เป็นตน้                                          

 5. การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special Interests) 

เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมโบราณสถานท่ีเก่ียวโยงกบัขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ เช่น 

ปราสาทหินพิมาย โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เป็นตน้                                                                                                           

 6. การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็นการเดินทางเพื่อท างานอดิเรก เช่น ไปวาดรูป

บนภูเขา ไปข่ีมา้ท่ีชายหาด ไปเล่นสกี เป็นตน้ 

 7. การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / Relation) เป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยม

ญาติมิตรอนัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพให้ดียิ่งข้ึน เช่น ไปเยี่ยมเพื่อนท่ีประเทศองักฤษ ไปเยี่ยมลูกท่ี

ประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 

 8. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่โดยเฉพาะใน

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจกัร ประชากรมกัจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถุประสงค์

หลกั จึงเปรียบเสมือนวา่ธุรกิจกบัการเดินทางตอ้งอยูคู่่กนัเสมอแมว้า่การเดินทางเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ท่ีมีวตัถุประสงค์เก่ียวขอ้งกบัการท างาน แต่ก็จดัเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการ

เดินทางในลกัษณะน้ีจะสร้างรายไดใ้ห้กบัจุดหมายปลายทางท่ีนกัธุรกิจไปเยอืน และนกัธุรกิจนั้นก็

ไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะไปอยู ่ณ สถานท่ีนั้นเพื่อท่ีจะท างาน หารายไดอ้ยา่งเดียว หากตอ้งบริโภค

สินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงหมายถึงการเขา้พกัในโรงแรม การใชบ้ริการหอ้งประชุม ซ้ือของฝากของ

ท่ีระลึกต่างๆเดินทางท่องเท่ียวเพื่อจุดประสงคท์างธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ 



 

 

 8.1 การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจโดยทัว่ไป (Regular Business Travel) หมายถึง การเดิน

ทาไปติดต่อประสานงาน หรือเซ็นสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจ โดยอาจมีระยะเวลาในการหยุดพกัผอ่น 2-3 

วนั แทรกอยูใ่นการเดินทางนั้น เช่น นกัธุรกิจชาวองักฤษเดินทางมาเซ็นสัญญาหุ้นส่วนโรงแรมใน

ประเทศไทย หรือตวัแทนขายประกนัเดินทางไปเยีย่มลูกคา้ 

 8.2 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมนานาชาติ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และการท่องเท่ียว

เพื่ อจัด นิท รรศการน าน าชาติ  ( Meeting, Incentive, Conference / Convention / Congress and 

Exhibition : MICE ) ท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีก าลงัไดรั้บความสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนทัว่โลก 

โดยมีการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีอยา่งจริงจงั เน่ืองจากเห็นความส าคญั

ถึงภาพลกัษณ์ด้านการท่องเท่ียวทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว กล่าวคือ ผูท่ี้เดินทางมาในลกัษณะ

ดงักล่าวมกัเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง และมีความสามารถในการใชจ่้ายมากกวา่นกัท่องเท่ียว

ทั่วไป นอกจากน้ีแม้ว่าผูท่ี้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะมีวตัถุประสงค์หลักในการเดินทางท่ี

เก่ียวขอ้งในเชิงธุรกิจ แต่หากคนกลุ่มน้ีมีความประทบัใจและมีประสบการณ์ท่ีดีต่อพื้นท่ีท่ีไดไ้ป

เยือนเป็นคร้ังแรก ก็อาจเดินทางกลบัไปยงัพื้นท่ีนั้นอีกคร้ังในรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อการหยุด

พกัผอ่นในรูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้งกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นคนท่ีมีการศึกษาระดบัสูงและมีผูน้ าดา้นความคิด 

หากเลือกท่ีจะมาแหล่งท่องเท่ียวใด ก็ยอ่มจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่แหล่งท่องเท่ียวนั้นส าคญัท่ี

นกัธุรกิจแต่ละกลุ่มตอ้งการเหมือนกนั คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเน่ืองจากบางคร้ังอาจ

มีเวลาจ ากดัในการติดต่อธุรกิจ และอาจตอ้งเดินทางหลายแห่งในคราวเดียวกนั รวมถึงความตอ้งการ

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ เช่น ในโรงแรมมักจะมีห้องติดต่อธุรกิจ (Business 

center) ซ่ึงมีบริการติดต่อส่ือสารท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็นโทรสาร โทรศพัท์ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือแมก้ระทัง่ ผูช่้วยส่วนตวั ไวร้องรับกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว 

 

 9. การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา (Conference Congress) เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วม

การประชุมสัมมนา โดยปกติการจดัรายการประชุมสัมมนาผูจ้ดัมกัมีรายการน าเท่ียวอย่างน้อย 1 

คร้ัง ท าให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นนักท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบ และเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว มกัจะไดรั้บเลือกให้เป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น เมืองพทัยา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เจนิ

วา ปารีส เป็นตน้ 

 2.2.3 ประเภทของนกัท่องเท่ียว 



 

 

 ชวลันุช อุทยาน (2560) ได้กล่าวถึง การจดัประเภทของนักท่องเท่ียวสามารถจ าแนกได้

หลายลกัษณะ ดงัน้ี        

1. ตามการจดัการเดินทาง 

 1.1 นักท่องเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourists) กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนมาก มีการ

เดินทางท่องเท่ียวในรายการเดียวกัน พกัโรงแรมในระดับเดียวกัน รับประทานอาหาร และท า

กิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในแบบเดียวกนั           

 1.2 นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (EcoTourism) นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยมีจุดประสงค์

ท่ีมุ่งรักษาสภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศน์ 

2. ตามจ านวนมากนอ้ยของนกัท่องเท่ียว                                                                                                                     

 2.1 นักท่องเท่ียวอิสระ/นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเอง (Individual or Independent Tourist) 

คือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นการส่วนตวัหรือครอบครัวเดียว วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 

เดินทางเองโดยอิสระ 

 2.2 นกัท่องเท่ียวเป็นกลุ่ม (Group Tourist) คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 

10 คนข้ึนไป ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการของบริษทัน าเท่ียวหรือจดักนัเองเป็นหมู่คณะ 

3. ตามวธีิการเดินทาง                                                                                                                                                                

 3.1 แบบเหมาจ่าย (Package Tour) การจดัน าเท่ียวท่ีบริษัททวัร์เป็นผูก้  าหนด รายการน า

เท่ียวทั้ งหมดจะเป็นแบบเหมาจ่าย โดยมีเวลาก าหนดการเดินทาง มีการจดัเตรียมยานพาหนะ 

โรงแรม ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว 

 3.2 แบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour) การจดัน าเท่ียวแบบน้ีจะคล้ายแบบเหมาจ่าย เพียงแต่

การท่องเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นการจดัน าเท่ียวท่ีมีการก าหนดน าเท่ียวตั้งแต่ออกเดินทางจนถึง

การกลบับา้นท่ีแน่นนอน มีเส้นทางการเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกัและระยะเวลาการเดินทาง 

โดยบริษัทอาจจัดโปรแกรมไวห้ลากหลายอาจป็น3วนั 5วนั 7 วนั มีให้เลือกหลายแบบแต่ละ

โปรแกรมจะระบุราคา จ านวนวนัเดินทาง วน้ท่ีเร่ิมและวนัท่ีส้ินสุดการเดินทาง ท่ีพกั ดรงแรมและ

สถานท่ีชดัเจน ลูกคา้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 3.3 แบบเป็นรางวลั (Incentive Tour) การจดัน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแก่พนกังาน โดยท่ีลูกคา้

หรือนกัท่องเท่ียวจะมีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการในบางเร่ืองหรืออาจทุกเร่ือง การจดัน า



 

 

เท่ียวแบบน้ีโดยมากนกัท่องเท่ียวมกัใหผู้จ้ดัน าเท่ียวจดักิจกรรมระหวา่งการเดินทางดว้ย เช่น การจดั

ให้มีกิจกรรมวอล์ก แรลล่ี (walk Rally) จดัให้มีร้องคาราโอเกะ หรือจดัให้มีการมอบรางวลัแก่

พนกังาน เป็นตน้ 

 3.4 แบบเช่าเหมาล า (Charter Tour)ารจดัน าเท่ียวเช่าเหมาล านิยมแพร่หลายโดยเฉพาะ การ

จดัน าเท่ียวระหวา่งประเทศ โดยบริษทัน าเท่ียวจะเช่าเหมาเคร่ือวบินทั้งล า เพื่อรับนกัท่องเท่ียวจาก

จุดหมายปลายทางหน่ึงไปยงัอีกจดัหมายปลายทางหน่ึง 

4. ตามอาย ุ

5. ตามเพศ 

6. ตามฐานะทางสังคม 

7. ตามประสบการณ์และบทบาท  

 Cohen (1972) ไดเ้สนอแนวความคิดประเภทของนกัท่องเท่ียว จ าแนกโดยใชค้วามตอ้งการ

สัมผสักบัคนในทอ้งถ่ิน 4 ประเภท ตามแนวคิดของ  

 7.1 นกัท่องเท่ียวมวลชนท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะ (Organized mass tourist) มกัซ้ือโปรแกรม

การท่องเท่ียวแบบเหมาจ่ายท่ีจดัเตรียมทุกอยา่งไวล่้วงหนา้ผา่นธุรกิจน าเท่ียว นิยมเดินทางท่องเท่ียว

ไปยงัสถานท่ียอดนิยม มีช่ือเสียง เดินทางตามรายการน าเท่ียวท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน เวลาใน

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจ ากดั ตอ้งการความสะดวกสบาย แสวงหาส่ิงท่ีคุน้เคย ไม่ค่อยมีโอกาสไดส้ัมผสั

กบัคนในทอ้งถ่ิน 

 7.2 นกัท่องเท่ียวมวลชนท่ีเดินทางแบบอิสระ (Individual mass tourist) ซ้ือบริการบางส่วน

จากธุรกิจน าเท่ียว ต้องการความอิสระในบางเวลาระหว่างการเดินทาง ก าหนดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวบางอยา่งเอง เวลาในสถานท่ีท่องเท่ียวจะไม่ถูกจ ากดัเหมือนในลกัษณะแรก ตอ้งการความ

สะดวกสบาย แสวงหาส่ิงท่ีคุน้เคย มีโอกาสไดส้ัมผสักบัคนในทอ้งถ่ิน 

 7.3 นักส ารวจ (Explorer) นักท่องเท่ียวท่ีมุ่งแสวงหาประสบการณ์ จดัการเดินทางด้วย

ตนเอง เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม มีการสัมผสัและพูดคุยกับคนในท้องถ่ิน 

ตอ้งการความสะดวกสบาย แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งหรูหรามาก และตอ้งมีความปลอดภยัในระดบัหน่ึง 



 

 

 7.4 นกัพเนจร (Drifter) มุ่งแสวงหาความแปลกใหม่ในชีวิต ปฏิเสธส่ิงต่างๆ ท่ีคุน้เคย เลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีห่างไกลและไม่เป็นท่ีรู้จกั มีการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและวถีิชีวิตของคน

ในทอ้งถ่ิน ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว 

2.3 การท่องเทีย่วเพือ่การชมกฬีา 

 การท่องเท่ียวเชิงกีฬามีการเติบโตข้ึนทัว่โลก โดยในปี ค.ศ.2010 คาดว่าเกิดรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวรูปแบบดงักล่าวถึง 600,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีทั้งการท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเป็นแบบ 

active คือนกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและแบบ Passive ท่ีนกัท่องเท่ียวเป็นเพียงผูช้ม แต่

แมว้า่มหกรรมกีฬาระดบัโลกจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเยือนเมืองท่ีเป็นเจา้ภาพก็ยงัมีนกัท่องเท่ียว

ส่วนหน่ึงท่ีเลือกจะไม่เดินทางไปเพื่อหลีกเล่ียงความแออดัในช่วงเวลาท่ีจดังานซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้

จ  านวนนกัท่องเท่ียวในปีนั้นต ่ากวา่ปกติ 

 ประเทศต่างๆใช้โอกาสในการเป็นเจา้ภาพมหกรรมกีฬาระดบัโลกเป็นตวัเร่งรัดโครงการ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ เช่น ตดัถนนสายใหม่ การสร้างขนส่งมวลชนระบบ

ราง การสร้างทางรถไฟเช่ือมโยงเมืองต่างๆ และการปรับปรุงสนามบิน นอกจากนั้น โรงแรมท่ีมี

เครือข่ายทัว่โลกก็มกัจะฉวยโอกาสเปิดสาขาใหม่ๆ ในเมืองท่ีจะเป็นเจา้ภาพจดัแข่งขนักีฬาระดบั

โลก และในปัจจุบนัประเทศเศรษฐกิจใหม่ไดมี้โอกาสแสดงศกัยภาพในการเป็นเจา้ภาพจดัมหกรรม

กีฬาเหล่าน้ี ซ่ึงหากประสบความส าเร็จก็จะส่งผลดีต่อการประชาสัมพนัธ์ประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากในระหว่างการจดังานมีการถ่ายทอดภาพไปสู่ผูช้มทัว่โลก มีการออกแบบภาพยนตร์

โฆษณาท่ีสามารถส่งเสริมจุดหมายปลายทางให้ปรากฏแก่สายตาคนจ านวนมาก ซ่ึงหน่วยงานดา้น

การท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกบั event organizer อยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้มัน่ใจวา่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของ

ประเทศไดถู้กน าเสนอออกไป 

 ตวัอย่างการจดังานท่ีประสบความส าเร็จเกินคาดคือการเป็นเจา้ภาพแข่งขนัฟุตบอลโลก 

FIFA World Cup 2010 ท่ีสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ซ่ึงก่อนการจดังานมีความกงัวลในเร่ืองของความ

พร้อมและความปลอดภยั แต่จากความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนท าให้คาดไดว้า่จะมีรายไดจ้ากการลงทุนและ

การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ดี การจดัมหกรรมกีฬาระดบัโลกมกัจะมีความเส่ียง

ต่อปัญหาการคอรัปชั่นเน่ืองจากมีการใช้เงินลงทุนมหาศาล และมีก าหนดการส่งมอบงานท่ีไม่

สามารถเล่ือนออกไปได ้จึงมกัมีการวา่จา้งผูรั้บเหมาท่ีรู้จกัคุน้เคย รวมทั้งมีความเส่ียงของการพนนั

ขนัต่อในเกมส์การแข่งขนั 

 2.3.1 กีฬาท่ีช่ืนชอบของคนทัว่โลก 



 

 

 1. ฟุตบอล ฟุตบอลหรือชอคเกอร์เป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของโลก ซ่ึงมีผูช้ม

หรือผูเ้ล่นในแต่ละปีเกินกว่า 3,500 ล้านคน มีการแข่งขนัฟุตบอลโลก FIFA World Cup ทุก 4 ปี 

และในแต่ละปีมีการแข่งขนัชิงแชมป์ของทวีปเช่น UEFA Cup ในยุโรปและ Copa Libertadores de 

America ในทวปีอเมริกาใต ้

 2. คริกเก็ต คริกเก็ตเป็นกีฬาท่ียงัไดรั้บความนิยมในกลุ่มประเทศเครือจกัรภพองักฤษมีผู ้

เล่นและผูช้มประมาณ 3,000 ลา้นคน ในแต่ละปีในเอเชียใต ้ออสเตรเลีย และองักฤษ โดยมีรูปแบบ

การเล่นท่ีแตกต่างกนัไป 

 3. รักบ้ี การแข่งขนั Rugby World Cup เม่ือปี2007สามารถดึงดูดผูช้มทัว่โลกไดม้ากเป็นอบั

ดบัสาม กีฬาประเภทน้ีเติบโตข้ึนทัว่โลก แต่ท่ีนิยมเล่นกนัมากคือในยุโรป, แอฟริกาใต ้และ ออสต

ราเลเซีย (หมู่เกาะใกลเ้คียงในมหาสมุทรแปซิฟิก) 

 4. เทนนิส เทนนิสเป็นกีฬาประเภทบุคคลท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของโลกโดยมีผูเ้ล่นท่ีมีการ

ข้ึนทะเบียนแล้วกว่า 75 ล้านคนทัว่โลก และท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนอีกเป็นจ านวนมาก การแข่งขนั 

Wimbledon Championships ในแต่ละปีดึงดูดผูช้มประมาณ 500,000 คนในช่วง 2 สัปดาห์ ขณะท่ี 

US Open มีผูเ้ขา้ชมกวา่ 720,000 คนเม่ือปี 2010 

 

 

 

 2.3.2 ประเภทของผูเ้ดินทางเพื่อชมกีฬา 

 1. Single and groups  คนส่วนใหญ่ท่ีเดินทางเพื่อไปชมมหกรรมกีฬาท่ีเป็น mega event  จะ

เดินทางเป็นกลุ่มโดยมากเป็นส่วนหน่ึงของแพ็คเกจท่ีจดัโดยสมาคม หรือชมรมกีฬา คนท่ีเดินทาง

โดยล าพงัก็มีเป็นจ านวนมาก ลกัษณะของแพค็เกจจะข้ึนอยูก่บัจุดหมายปลายทางเป็นหลกั ในกีฬา

โอลิมปิก 2008 ท่ีกรุงปักก่ิงมีผูร่้วมงานท่ีเดินทางเองน้อยแต่ในโอลิมปิก 2012 ท่ีกรุงลอนดอน มีผู ้

เขา้ชมงานท่ีจดัการเดินทางเองเพิ่มข้ึนมากเพราะตลาดการท่องเท่ียวของสหราชอาณาจกัรเติบโต

เตม็ท่ีแลว้ และมีการเขา้ถึงส่ือออนไลน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางซ่ึงเอ้ือต่อการเดินทางเอง 



 

 

 2. Families กลุ่มครอบครัวท่ีเดินทางเพื่อร่วมมหกรรมกีฬามีจ านวนเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

ปัจจุบนัสนามแข่งขนัยอมให้เด็กเขา้ชมได ้บางครอบครัวก็เดินทางไปเชียร์สมาชิกในครอบครัวท่ี

เขา้แข่งขนั 

 3. ผูสู้งอายุ มีผูสู้งอายุท่ีมีเงินและเวลาท่ีจะเดินทางไปทัว่โลกเพื่อติดตามทีมท่ีช่ืนชอบ และ

บางคนก็ยงัร่วมในการแข่งขนั เช่นในการแข่งขนั Grand Masters Hockey World Cup ท่ีจดัข้ึนท่ี

สาธารณรัฐแอฟริกาใตเ้ม่ือปี 2010 มีผูเ้ล่นท่ีอายเุกิน 60 ปี จาก 9 ประเทศ เขา้ร่วมแข่งขนั 

 4. แฟนกีฬากลุ่มใหม่ ประเทศเศรษฐกิจใหม่หลายประเทศได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพ

มหกรรมกีฬาระดบัโลกเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอ านาจทางการเงิน รวมทั้งทศันคติท่ี

เปล่ียนไปในหมู่องคก์รกีฬาระดบัโลกก็มีส่วนช่วยสนบัสนุน ทั้งน้ีการเป็นเจา้ภาพจดัมหกรรมกีฬา

รายการใหญ่ๆ ถือเป็นกา้วแรกในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของประเทศในสายตาของนกัท่องเท่ียว

นานาชาติ และกระตุน้ให้เกิดแฟนกีฬาหน้าใหม่ทัว่โลก เช่นในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2008 ท่ี

กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นการจดัมหกรรมกีฬาระดบัโลกเป็นคร้ังแรกในประเทศน้ี 

และรัฐบาลจีนมองเห็นโอกาสท่ีจะแสดงศกัยภาพของประเทศสู่สายตาชาวโลก 

 2.3.3 การขายรายการน าเท่ียวเพื่อชมการแข่งขนั 

 บริษทัท่องเท่ียว Roadtrips ซ่ึงมีความช านาญในการจดัรายการท่องเท่ียวเพื่อชมการแข่งขนั

กีฬามีขอ้เสนอในรูปแบบ customized packages เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและ

แฟนบอลท่ีมีจุดประสงคห์ลากหลาย ตวัอยา่งเช่น o travel package เนน้ไปยงักลุ่มท่ีตอ้งการเดินทาง

มาท่องเท่ียวเป็นเป้าหมายหลกั และมีการชมฟุตบอลเป็นเป้าหมายรอง หรือกลุ่มท่ีตอ้งการทั้งมา

เท่ียวและมาดูกีฬา จะเห็นไดจ้ากการน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองต่างๆในเว็บเพจ

หนา้โฆษณาของแพค็เกจ และใหลู้กคา้ปรับรายการท่องเท่ียวกบัรายการชมกีฬาไดต้ามชอบ 

 1. stage package เน้นไปยงักลุ่มแฟนบอลท่ีตอ้งการติดตามชมทีมท่ีตวัเองชอบโดยเฉพาะ 

ซ่ึงแพ็คเกจน้ีจะมีขอ้เสนอให้เลือกชมการแข่งสองนดั นดัใดก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนตวัของ

ลูกคา้ พร้อมกบัโปรแกรม Meet & Greet ท่ีสนามบินแบบส่วนตวั ซ่ึงหากลูกคา้ตอ้งการจะชมการ

แข่งขนันดัอ่ืนเพิ่มหรือตอ้งการเดินทางไปดูการแข่งขนัยงัต่างเมือง ก็สามารถเลือกเป็นบริการเสริม 

(Optional Add-ons) ได ้

 2. final package เน้นไปยงักลุ่มแฟนบอลตัวจริงท่ีต้องการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

ประวติัศาสตร์รอบชิงชนะเลิศของ Euro 2012 จะเห็นไดจ้ากแพค็เกจท่ีรวมตัว๋รอบชิงชนะเลิศเขา้ไป



 

 

ดว้ยเรียบร้อยแลว้ พร้อมกบัโปรแกรม Meet & Greet ท่ีสนามบินแบบส่วนตวั ซ่ึงหากลูกคา้ตอ้งการ

จะชมการแข่งขนันดัอ่ืนเพิ่มหรือตอ้งการเดินทางไปดูการแข่งขนัยงัต่างเมือง ก็สามารถเลือกเป็น

บริการเสริม (Optional Add-ons) ได ้เช่นเดียวกบั stage package 

2.4 การเตรียมการเร่ืองวซ่ีาส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ 

 รวงทอง สายสุข (2550) กล่าววา่ วซ่ีา เปรียบเสมือนเอกสารตอบรับจากประเทศปลายทางท่ี

ตอ้งการจะไป เพราะถึงแมป้ระเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศตน้ทางจะอนุญาตให้เดินทางออกนอกปะ

เทศได ้ แต่ถา้ประเทศปลายทางไม่รับเขา้ประเทศ  ก็ไม่สามารถเขา้ประเทศนั้นได ้ เพราะสิทธิท่ีจะ

รับหรือไม่รับคนเขา้ประเทศถือเป็นสิทธิของประเทศปลายทาง  ซ่ึงจะยากจะง่ายก็ข้ึนกบัประเทศท่ี

จะเดินทางไป  บางประเทศท่ีมีเง่ือนไขมาก กงัวลผูค้นหนีเขา้ประเทศ  เขาจะเรียกดูเอกสารต่างๆ 

บางประเทศถึงกับเรียกตวัจริงไปแสดงตน จนแน่ใจว่าผูเ้ดินทางไม่ได้มีจุดประสงค์จะหนีเข้า

ประเทศเขา จึงจะอนุมติัออกวีซ่า ให้ แต่การขอวีซ่าจ าเป็นจะตอ้งมีหนังสือเดินทางท่ีประเทศตน้

ทางออกให้ก่อน ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ของการเดินทางไปต่างประเทศก็คือ ตอ้งไปขอท าหนงัสือเดินทาง

ท่ีกระทรวงต่างประเทศก่อน การด าเนินการขอวีซ่า จะตอ้งไปท่ีสถานทูตของประเทศนั้นๆ ท่ีตั้งอยู่

ในประเทศไทย และส่วนใหญ่จะตอ้งไปรับคิวตั้งแต่ช่วงเชา้เพื่อยื่นเอกสารค าร้องขอท าวีซ่า แต่บาง

คนอาจเลือกใชบ้ริการของบริษทัทวัร์บางแห่งท่ีรับจดัการยื่นเอกสารค าร้องให้ผูเ้ดินทางได ้อยา่งไร

ก็ตาม การขอวีซ่าในบางประเทศท่ีเขม้งวด จ าเป็นท่ีจะตอ้งไปดว้ยตวัเองอยูดี่ การเตรียมเอกสารให้

พร้อมตั้งแต่เน่ินๆจะดีท่ีสุด ไม่เช่นนั้นอาจจะตอ้งเสียเวลาไปสถานทูตเพื่อยื่นหลกัฐานเพิ่มเติมกนั

หลายรอบ ปัจจุบนัน้ีมีการเปิดเขตเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆ หลายกลุ่มทั้งแบบทวิภาคีและ

พหุภาคี เพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนในสมาชิกของกลุ่มประเทศนั้นๆ เดินทางติดต่อหากนั

ไดง่้ายข้ึน จึงอนุโลมให้ประชาชนท่ีเขา้ออกในกลุ่มประเทศเหล่านั้นไม่ตอ้งขอวีซ่าก็ได ้ประเทศ

ไทยก็มีสนธิสัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน ดงันั้นการเดินทางไปเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนบาง

ประเทศก็จะง่ายข้ึน เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งขอวีซ่า ให้ลองเช็คขอ้มูลกบัสถานทูตดูวา่ผูเ้ดินทางอยูใ่น

ข่ายยกเวน้หรือไม่ ในกลุ่มประเทศยโุรปมีการรวมตวักนัของกลุ่มประเทศยุโรปเช่นกนั การไปเท่ียว

ประเทศแถบยโุรปมากวา่ 1 ประเทศ แทนท่ีจะตอ้งขอวีซ่าของทุกๆประเทศท่ีไป ให้ขอเป็นเชงเกน้วี

ซ่า  ส าหรับเขา้ออก ประเทศในกลุ่มเชงเก้นสะดวก ก่อนจะไปยื่นเร่ืองขอวีซ่า ให้เช็คดูหนังสือ

เดินทางของผูเ้ดินทางใหแ้น่ใจอีกรอบหน่ึงก่อนวา่มีอายุเหลือพอหรือไม่  ส่วนใหญ่หนงัสือเดินทาง

จะตอ้งต่ออายุเหลืออย่างน้อย 3-6 เดือน เขาจึงจะออกวีซ่าให้ ขออายุวีซ่าเผื่อเวลามากกว่าวนัท่ีผู ้

เดินทางจะไปจริง เช่น ถ้าจะไปยุโรป 7 วนั ขอวีซ่า 15 วนัหรือ 30 วนั เผื่อมีเหตุฉุกเฉินตอ้งเล่ือน

เวลาเดินทางไปหรือกลบัจะไดมี้อายวุซ่ีาเหลือพอ 



 

 

 

2.5 การตลาด 

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

  (Marketing for tourism Industry) 

ความหมายและความส าคัญของตลาดการท่องเท่ียว ส่วนประกอบของตลาดเพื่อการ

ท่องเท่ียว การจดัล าดบัความส าคญัของตลาดเป้าหมาย การวเิคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม

ทางการแข่งขนัการวางแผน และการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ธุรกิจท่องเท่ียวตอ้งมีส่วนประกอบหลกัดงัน้ี 

1.มีจุดสนใจ(Attraction) ท่ีนักท่องเท่ียวจะให้ความสนใจ ยกตวัอย่างเช่น ทชัมาฮาลใน

ประเทศอินเดีย ปิรามิดในประเทศอียิปต์ ฯลฯ จุดสนใจน้ีสามารถท่ีจะเป็นจุดสนใจท่ีเกิดข้ึนใหม่

หรือเป็นจุดสนใจท่ีมีอยู่ดั้งเดิมแลว้ จุดสนใจท่ีมีความส าคญัท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชม 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดห้ลายกรณี ยกตวัอยา่งเช่น บั้งไฟพญานาค สุริยุปะราคา หรือในบางกรณีอาจเป็น

ตวับุคลก็ได ้เช่น หลวงพ่อคูน อยา่งไรก็ดีจุดสนใจดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได ้ ข้ึนอยูก่บัความ

สนใจของนกัท่องเท่ียว 

  

2.มีจุดหมาย(Destination) สถานท่ีท่องเท่ียวควรเป็นจุดหมายหลักท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคญั เช่น เป็นประเทศหรือเมือง หรือสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญั ตวัอย่างเช่น 

ประเทศองักฤษ เป็นประเทศท่ีบุคคลสนใจไปเรียนภาษองักฤษ บาหลีมีชายหาดท่ีสวยงาม 

3.สามารถเขา้ถึงได(้Accessibility) สถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งสามารถเขา้ถึงไดไ้ม่วา่จะเป็นทาง

ใดก็ตาม การเขา้ถึงไดข้องนกัท่องเท่ียวน้ีมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงหากนกัท่องเท่ียวไม่สามรถ

จะเดินทางเขา้ไปถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ ก็นับว่าสถานท่ีดงักล่าวยงัไม่พร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจการ

ท่องเท่ียว  ตัวอย่างเช่น ใจกลางป่าอเมซอน ซ่ึงไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ หรือ ใต้ทะเลลึก 

ความส าคญัของความสามารถเขา้ถึงไดน้ี้เป็นส่วนส าคญัมากต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและ

มีส่วนท่ีท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวเติบโตไดม้ากหรือน้อย การเดินทางสามารใชท้ั้งทางอากาศ ทาง

บก และทางน ้า ซ่ึงตราบใดท่ีนดัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงก็จดัอยูใ่นส่วนธุรกิจการท่องเท่ียว 



 

 

4.ส่ิงปลูกสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ธุรกิจท่องเท่ียวต้องประกอบด้วยส่ิงปลูกสร้าง

พื้นฐานอนัจะน านกัท่องเท่ียวเขา้สู่พื้นท่ีได ้เช่น ถนน สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ ส่ิงปลูกสร้างน้ีอาจมิใช่

ส่ิงถาวร หรืออาจท าข้ึนชัว่คราว เช่น บา้นพกับนตน้ไม ้

5.ความสะดวกสบาย(Facilities) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะพิจารณาความตอ้งการ

เบ้ืองตน้ของอาหาร น ้ า ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค และความปลอดภยั ควรจดัให้มีในแหล่งท่องเท่ียว

และจะเป็นการดึงดูดนกัท่องเท่ียวท าใหเ้กิดธุรกิจต่อเน่ือง 

จากปัจจยัของธุรกิจท่องเท่ียวดงักล่าว จะเห็นได้ว่าล้วนมีความส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการ

ท่องเท่ียวหรือไม่อยา่งไรก็ไดปััจจยัดงักล่าวอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีครบทั้ง 5 ขอ้ในเบ้ืองตน้ แต่หากจะ

พฒันาการท่องเท่ียวต่อไปควรจะมีครบทั้ง 5 ขอ้ 

ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวนั้นสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นกลกัใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 

ธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจโดนตรง(Tourism Industry) กล่าวคือเป็นธุรกิจท่ีจดัเพื่อการท่องเท่ียว

โดยตรง เช่น ตวัแทนการท่องเท่ียว โรงแรม สายการบิน 

  

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว(Tourism Related Industry) เป็นธุรกิจท่ีให้บริการหรือ

ขายสินคา้ให้กบันกัท่องเท่ียว ตวัอย่างเช่น ร้านอาหาร ร้านบริการลา้ง-อดัรูป  ร้านเส้ือผา้ ร้านขาย

ของท่ีระลึก เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวท าให้ธุรกิจท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจบริการท่ีมีความส าคญัและ

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอืนๆ และบุคคลจ านวนมาก  ซ่ึงจะส่งผลถึงการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของเศรษฐกิจได ้

การตลาดและการท่องเท่ียว(Tourism and Marketing) 

การจดัแผนการตลาดทางดา้นการท่องเท่ียวนั้นมีส่วนส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จใน

การด าเนินธุรกิจและการชกัจูงนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวในสถานท่ีเป้าหมาย หลกัการตลาดเบ้ืองตน้ท่ี

จะน ามาพิจารณาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.  4P 

Product (สินค้า) 



 

 

สินคา้ทางการท่องเท่ียวนั้น แตกต่างจากจากสินคา้ในกลุ่มธุรกิจอ่ืนโดยส้ินเชิง  สินคา้จาก

การท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ีไม่สามารถจับต้องได้(Intangible Product) ก่อนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง

แตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีสามรถจบัตอ้งได(้Tangible Product) หรือทดลองใช ้หรือสัมผสัก่อนการ

ตัดสินใจซ้ือของลูกค้าจะข้ึนอยู่กับความเช่ือมั่นและความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซ่ึงการ

ตดัสินใจดงักล่าวนั้นคือการซ้ือ ความคาดหวงั (Expectation) เท่านั้น ตวัอย่างเช่น นกัท่องเท่ียวซ้ือ

แพค็เกจทวัร์โดยคาดหวงัวา่ เม่ือเดินทางไปถึงจะมีผูม้ารับและพาไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ คาดหวงั

วา่จะมีโรงแรมท่ีพกัท่ีมีห้องเคร่ืองปรับอากาศและน ้ าร้อนภายในห้อง คาดหวงัวา่สายการบินจะเดิน

ทางตรงเวลาดว้ยความปลอดภยั ฯลฯ ความคาดหวงัดงักล่าวเป็นการยากท่ีจะทราบถึงความตอ้งการ

แทจ้ริงของผูซ้ื้อสินคา้ได ้เน่ืองจากผูข้ายไม่ทราบถึงความคาดหวงัอนัแทจ้ริงของลูกคา้ อนัเกิดจาก

ประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ลูกคา้เคยพกัโรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีมีอุปกรณ์

ภายในหอ้งครบครัน เม่ือลูกคา้คนดงักล่าวเดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืน และขอจองโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ความคาดหวงัของลูกค้าว่ารงแรมระดับ 4 ดาว ต้องมีบริการเหมือนกันหมด  อาจไม่ได้รับการ

ตอบสนองเน่ืองจากมาตรฐานท่ีต่างกนัของโรงแรม 

  

ความคาดหวงัน้ีมกัจะสูงข้ึนเร่ือยๆ และในฐานะผูใ้ห้บริการก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตวัเอง

ให้สูงข้ึนเช่นกนั หากผูใ้ห้บริการหรือผูป้ระกอบการไม่ไดมี้การพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีตนเอง

ประกอบอยูก่็ไม่อาจบรรลุถึงเป้าหมายได ้

Price(ราคา) 

การก าหนดราคาของสินคา้ของการท่องเท่ียวนั้นค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากสภาวะความ

ตอ้งการของตลาด(Demand) และจ านวนของสินคา้ท่ีมีอยู่ในตลาด(Supply)อีกทั้งยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ี

เป็นตวัก าหนดราคาดงัต่อไปน้ี 

1.ฤดูกาล(Seasonal) ความปรกติราคาสินคา้จะข้ึนอยูก่บัฤดูกาลท่องเท่ียว ซ่ึงในสินคา้ชนิด

เดียวกนัอาจมีราคาท่ีแตกต่างกนัมากกวา่เท่าตวัในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

2. มาตรฐานการบริการ(Service Standard) ท่ีต่างกนัจะเป็นตวัก าหนดราคาสินคา้ ซ่ึงผูซ้ื้อ

สินคา้จะตอ้งยอมรับในมาตรฐานดงักล่าว 



 

 

1.ทิศทางและแนวโน้มความนิยม(Trend) จะเป็นตวัก าหนดราคาของสินคา้ทางด้านการ

ท่องเท่ียวและนบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ ทิศทางและแนวโนม้ความนิยมอาจแบ่งไดเ้ป็นหลายลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

- ลกัษณะปกติตามวงจร(Lifecycle) ซ่ึงจะข้ึนลงตามความนิยมภายในช่วงเวลา 

- ลกัษณะข้ึนลงแบบสลบั(Parabora) ซ่ึงจะข้ึนลงในช่วงเวลาอนัสั้นและจะสลบัสับเปล่ียน

โดยต่อเน่ือง 

- ลกัษณะข้ึนแบบถาวร(Stable) ซ่ึงจะข้ึนและรักษาระดบัความนิยมอยูโ่ดยตลอด. 

- ลกัษณะข้ึนและลงอยา่งรวดเร็ว(Fashion) เป็นลกัษณะข้ึนและลงอยา่งรวดเร็ว 

 2.ลกัษณะของตวัสินคา้ของการท่องเท่ียวเองซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงหรือลดนอ้ยลงได้

และจะเป็นการก าหนดราคาได้ ตวัอย่างเช่น การล่องเรือชมภูเขาน ้ าแข็ง ซ่ึงในทุกๆปีจ านวนภูเขา

น ้าแขง็จะลดนอ้ยลง หรือ การเท่ียวชมอุทยานเปิด ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตพิเศษ 

  

Place(Distribution) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การท่องเท่ียวและสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้น สามารถเปล่ียนแปลง และเลือกช่องทาง

การจ าหน่ายไดโ้ดยไม่มีกฎตายตวั ซ่ึงจะถูกก าหนดโดยสภาวะตลาด และผูป้ระกอบการอยา่งไรก็

ตามช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1.จัดจ าหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า(Direct Sale) หรือ (BtroC-Bussiness To Customer) 

ช่องทางดงักล่าวน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นช่องทางท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจขนาดเล็ก หรือกบัแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีได้รับการนิยมแบบถาวร ผูใ้ห้บริการหรือสินคา้จะจดัจ าหน่ายโดยตรงกบัลูกคา้ โดยอาจจะใช้

เคร่ืองมือบางอย่างเช่น Internet หรือ การโฆษณาโดยตรง ส าหรับการจดัจ าหน่ายในลกัษณะน้ีมี

จุดเด่น กล่าวคือ สินคา้สามารถขายไดร้าคาโดยท่ีมิตอ้งเสียค่านายหน้า และผูข้ายสามารถควบคุม

ระบบการขายไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตามช่องทางการจดัจ าหน่ายในลกัษณะน้ี มีจุดดอ้ยและขอ้จ ากดั 

กล่าวคือสินคา้ หรือบริการจะไม่สามารถขยายตลาดไดอ้ย่างทัว่ถึง และอาจจะผูกติดกบักลุ่มลูกคา้

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

2. จัดจ าหน่ายโดยผ่านตัวกลาง หรือ (BtoB – Bussiness to Bussiness) การจัดจ าหน่าย

ลกัษณะน้ีเป็นการจดัจ าหน่ายโดยการผา่นตวักลาง ทั้งในรูปแบบของการคา้ปลีก(Retail) และการคา้



 

 

ส่ง(Wholesales) ตัวอย่างเช่น ซ้ือบัตรโดยสารของสายการบินไทยได้โดยผ่าน บริษัทท่องเท่ียว 

บริษทัท่องเท่ียวกบัสายการบินไทยถือวา่เป็นคู่คา้ทางธุรกิจในรูปแบบ(BtoB) และบริษทัท่องเท่ียว

กบัลูกคา้ถือว่าเป็นคู่คา้ทางธุรกิจแบบ(BtoC) การจดัจ าหน่ายในช่องทางดงักล่าวจดัว่าเป็นการจดั

จ าหน่ายในช่องทางปกติในธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงมีจุดเด่นและขอ้ดี กล่าวคือสามารถขยายฐาน

การตลาดได้กวา้ง และลักษณะของลูกคา้แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงถูกตอ้งตามหลกัการตลาดแบบ

ผสมผสาน(Mix Marketing) อยา่งไรก็ตามขอ้ดอ้ยของการจดัจ าหน่ายดงักล่าวส าหรับผูป้ระกอบการ

จะตอ้งเสียส่วนแบ่งค่านายหนา้ให้แกผู้ข้าย อีกทั้งในบางกรณีไม่สามารถควบคุมสภาวะการตลาด 

หรือตอบโตคู่้แข่งไดท้นัท่วงที 

 3. การจดัจ าหน่ายโดยการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย หรือ(BtoBtoC – Bussiness to Bussiness 

to Customer) ช่องทางการจดัจ าหน่ายในลกัษณะน้ีมกัจะนิยมใช้ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ

ขยายฐานการตลาดให้กวา้งออกไปในประเทศต่างๆท่ีตนเองไม่มีความช านาญ หรือ ไม่มีศกัยภาพ

เพียงพอ ตวัอย่างเช่น สายการบินของประเทศฝร่ังเศส ตอ้งการเปิดเส้นทางบินมายงัประเทศไทย

เจา้ของสายการบินไม่ทราบถึงลกัษณะการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย และยงัไม่พร้อมท่ีจะลงทุน

อยา่งเต็มรูปแบบในประเทศไทย จึงไดแ้ต่งตั้งตวัแทนข้ึนเพื่อรับผิดชอบในการจดัจ าหน่ายและวาง

แผนการด าเนินงาน ขอ้ดีของช่องทางดงักล่าวคือ สามารถขยายธุรกิจไดอ้ย่างรวดเร็วและเป็นการ

ทดลองสภาวะตลาดโดยไม่ตอ้งลงทุน และผกูพนัมาก อยา่งไรก็ดีวิธีการดงักล่าว จะมีขอ้เสียหากผู ้

ด าเนินธุรกิจท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขาดประสบการณ์ และไม่พร้อมจะด าเนินธุรกิจ ในปัจจุบนัวธีิการจดั

จ าหน่ายดงักล่าวเป็นท่ีนิยมในกลุ่มโรงแรม โดยจะเป็นบริษทัรับจา้งบริหารโรงแรมอยา่งเป็นระบบ 

เช่น Novotel Group หรือ Hyatt Hotel 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายในธุรกิจท่องเท่ียวถือว่าเป็นหัวใจหลกัในการท าตลาด ซ่ึงจะมีผล

ต่อความส าเร็จของธุรกิจได ้อน่ึง สินคา้ชนิดเดียวกนัอาจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั

โดยส้ินเชิง โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ยงัคงเป็นกลุ่มเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น สายการบินแอร์

เอเซียได้เลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายในลกัษณะขายตรง(BtoC) เท่านั้น โดยใช้ระบบ Internetให้

ลูกค้าเข้ามาซ้ือสินค้าได้โดยตรง โดยอาศยักลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นจุดดึงดูดจากการวางแผน

ดงักล่าวถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัจ าหน่าย และการวางจุดขายของสินคา้(Product 

Position)ท่ีแตกต่างโดยส้ินเชิง  

Promotion  การจัดการส่งเสริมการขาย 



 

 

การจดัการส่งเสริมการขายถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัในการจดัการตลาดของ

สินคา้ทางดา้นการท่องเท่ียวนอกจากกลยุทธ์ทางดา้นราคาหรืออ่ืนๆ การจดัการส่งเสริมการขายของ

สินคา้ทางดา้นการท่องเท่ียวนั้นสามารถจดัท าไดห้ลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1. การจัดส่งเสริมการขายแบบเน้นในตัวสินค้าเอง(Product Promotion) เป็นการจัด

ส่งเสริมการขายโดยตรงสร้างความคุน้เคยในตวัสินคา้ (Product Awareness) อาจใชก้ลยุทธ์หลายวิธี 

เช่น การโฆษณา การลดราคา การจบัรางวลั หรือขอ้เสนอราคาพิเศษ 

 2.การจดัส่งเสริมการขายแบบร่วมกบัสินคา้อ่ืน(Joint Promotion) เป็นการจดัส่งเสริมการ

ขายโดยร่วมกับสินค้าอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเท่ียวหรือไม่ก็ได้ เช่น ซ้ือตั๋ว

เคร่ืองบินแถมโรงแรม ซ้ือของในห้างสรรพสินคา้สามารถจบัรางวลัแพ็คเกจทวัร์ การจดัส่งเสริม

การขายในลกัษณะน้ีถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่ม(Value Added) ให้กบัตวัสินคา้โดยมิไดเ้น้นกล

ยทุธ์ทางดา้นราคาเป็นหลกั การจดัลกัษณะดงักล่าวจะมีผลดีต่อการกระตุน้ตลาด หากสินคา้ร่วมเป็น

สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับในตลาดอยู่แลว้ หรือเป็นสินคา้ท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง อยา่งไรก็ตาม

ขอ้เสียของการจดัส่งเสริมการขายในลกัษณะน้ี อาจเกิดข้ึนหากไม่สามารถให้บริการไดต้ามความ

ตอ้งการ เช่น ซ้ือตัว๋แถมโรงแรม แต่ไม่สามารถจองหอ้งพกัไดต้ามความตอ้งการ 

 3. การจดัส่งเสริมการขายแบบการเนน้ท่ีเคร่ืองหมายการคา้(Brand Awareness)เป็นการจดั

ท่ีไม่เนน้การขายหรือกลยุทธ์การตลาดอ่ืนใด ส่วนใหญ่จะใช้การโฆษณา การบริจาค หรือกิจกรรม

ทางสังคมอ่ืนๆ เพื่อสร้างภาพ(Reputation) และเน้นให้เคร่ืองหมายการคา้ออกสู่มวลชนเป็นส่วน

ใหญ่ ตวัอยา่งเช่น สายการบินสนบัสนุนทีมนกักีฬา 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงความส าคัญของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีสัมพันธ์กับหลักการตลาด

เบ้ืองตน้นั้นจะเห็นไดว้่า กลยุทธ์ทางดา้นการตลาดมีความจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งน า

หลกัการดงักล่าวมาประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว อน่ึงยงัมีขอ้ปลีกยอ่ยของการวางกลยุทธ์

ทางการตลาดอ่ืนๆอีก นอกเหนือจากหลกัการเบ้ืองตน้ดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

1.การจัดการวางแผนองค์การ ควรวางหลักการในการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจนโดยจัดวาง

หลกัการของธุรกจิตามลกัษณะหรือตามแนวทางการด าเนินงานโดยจ าแนกได้ดังนี ้

             1.1   บริษทัตวัแทนท่องเท่ียว(Travel Agent) จดัแบ่งตามลกัษณะของนกัท่องเท่ียว

ไดด้งัน้ี 

- Inbound Tour หรือทวัร์ของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเขา้มาเท่ียว 



 

 

- Outbound Tour หรือคนในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ 

- Domestic Tour หรือการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

- Ticketing Agent หรือตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน และส ารองท่ีนัง่   โดยไม่เน้นการขาย

แบบทวัร์ท่ีเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ 

- Marketing presentation Agent รับจดัและบริหารการตลาดใหก้บัสินคา้ดา้น 

 การท่องเท่ียว เช่นสายการบิน โรงแรม 

 

 

1.2 โรงแรมหรือท่ีพกัจดัแบ่งไดต้ามลกัษณะของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ 

ลกัษณะของโรงแรมตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมโลก(World Organisation of Hotel) 

จดัแบ่งดงัน้ี 

  1.21 โรงแรมระดบั 5 ดาว ข้ึนไป 

                           1.22 โรงแรมระดบั 4 ดาว 

                           1.23 โรงแรมระดบั 3 ดาว 

                           1.24  หอ้งเช่าหรือบา้นเช่า 

1.3 ธุรกิจอ่ืๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้วา่ธุรกิจท่ีเก่ียวกบั 

การท่องเท่ียวนั้นมีมากมาย ซ่ึงหากผูป้ระกอบการสามารถจดัวางองคก์รไดถู้กตอ้ง 

ก็จะสามารถน าความส าเร็จมาได ้

2.การจัดบุคลากร 

บุคลากรถือว่าเป็นส่วนส าคญัมาก เน่ืองจากงานทางด้านการท่องเท่ียวน้ีเป็นงานบริการ

ระหว่างบุคคลและความพอใจในตวัสินคา้และบริการจะข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีไดรั้บบริการ ส่ิงส าคญั

ท่ีสุดในตวับุคลากรในธุรกิจการท่องเท่ียวน้ีจ าเป็นตอ้งมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) มีความ

กระตือรือร้นต่องาน และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 



 

 

3.การจัดเตรียมสินค้า 

นอกเหนือจากหลกัการทางดา้นการตลาดทัว่ไปแลว้ การจดัเตรียมสินคา้ให้เหมาะสมกบั

ความตอ้งการของตลาด ฤดูกาล ก็มีความส าคญั การจดัเตรียมสินคา้ควรจะวางแผนในระยะสั้น และ

ระยะยาวควบคู่กนัไป โดยเตรียมแผนในรอบ 6-12  เดือน และระยะ สั้ นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ 

พร้อมทั้งสรุปรายละเอียดการส ารองท่ีนั่งหรือการจองห้องพกัให้เรียบร้อยก่อนหน้าการเปิดขาย  

ทั้งน้ีการจดัเตรียมสินคา้ควรพิจารณาถึงปัจจยัรอบขา้งเช่น วนัหยุดช่วงเทศกาล ช่วงปิดภาคเรียน 

ฯลฯ 

 

 

4.การจัดวางแผนการขายล่วงหน้า และการใช้ส่ือการขาย 

ขั้นตอนดงักล่าวมีความสัมพนัธ์โดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรม เน่ืองจากการวางแผนการขาย

ล่วงหนา้สามารถ วางแผนดา้นราคา แบ่งตลาดเพื่อลดความเส่ียงทางดา้นธุรกิจ ตวัอยา่งเช่น โรงแรม

หน่ึงมีห้องพกั จ านวน 100 ห้อง ไดข้ายล่วงหน้าโดยให้ราคาพิเศษ กบักรุ๊ปทวัร์จากประเทศญ่ีปุ่น 

คิดเป็นจ านวน 20% ของจ านวนห้องพกัทั้งหมด และได้มีการจองล่วงหน้าจากหลายประเทศอีก 

40% ของจ านวนห้องทั้งหมด จากขอ้มูลดงักล่าว ผูบ้ริหารควรน ามาพิจารณาถึงจ านวนห้องท่ีเหลือ

วา่ สามารถท่ีจะจ าหน่ายในระดบัราคาใดเพื่อท่ีจะไดร้าคาเฉล่ียสูงสุด และความเส่ียงต่อการยกเลิก

ของการจองมากนอ้ยเพียงใด 

การเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีความสนใจในด้านการท่องเท่ียวเพื่อชมกีฬา โดยเฉพาะการชม

ฟุตบอล มีทั้งชายและหญิง แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นสามช่วงอาย ุคือกลุ่มอาย ุ15 -25 ปี กลุ่มอาย ุ26-35 

ปีและกลุ่ม0อาย ุ36 – 45 ปี ครอบคลุมทั้งกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา กลุ่มท างานผูป้ระกอบอาชีพคา้ขาย 

นกัธุรกิจ พนกังานบริษทั รวมทั้งกลุ่มคนโสด และกลุ่มเป้าหมายท่ีมีครอบครัวแลว้ ซ่ึงต่างให้ความ

สนใจในการรับชมฟุตบอลเป็นอยา่งมากและอยากจะรับชมการแข่งขนัของทีมท่ีตนเองช่ืนชอบโดย

สัมผสับรรยากาศภายในสนามจริงๆ  

2.6 การประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) เป็นค าท่ีใช้กนัอย่างแพรหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หน่วยงานภาครัฐทั้ งน้ี เพราะ การประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมเพื่ อสร้างความเข้าใจ และ

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชน และกลุ่มคนประเภทต่างๆ วิรัช ลภิรัตนกุล ( 2546 : 2, 22) ได้



 

 

กล่าวถึงความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์วา่เพื่อการชกัจูงประชามติ (public opinion) ดว้ยวิธีการ

ติดต่อส่ือสาร (communication) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (target publics) เกิดมีความรู้ ความเขา้ใจ และ

ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อหน่วยงาน องคก์าร สถาบนั การประชาสัมพนัธ์จึงเป็นการเผยแพร่ ท่ีเป็นใน

เชิงการสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมสัมพันธภาพ

ระหว่างหน่วยงาน หรือกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้องจึงเป็นการสร้างค่านิยม (goodwill) แก่กลุ่ม

ประชาชนต่างๆ ด้วยวิธีการบอกกล่าว (inform) ช้ีแจงให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย 

วตัถุประสงค ์และส่ิงซ่ึงองคก์าร สถาบนัไดท้  าลงไป ในขณะท่ี รัตนวดี ศิริทองถาวร (2546 : 17) ได้

กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ต่อธุรกิจว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการด าเนินความพยายามของ

องค์การ สถาบนั หรือหน่วยงานต่างๆ ในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนสร้าง

ภาพลกัษณ์ (image) และรักษาทศันคติท่ีดีของประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนยอมรับ สนบัสนุนและให้

ความร่วมมือ การประกอบธุรกิจนั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประชาชนหลายกลุ่ม หากไดรั้บความร่วมมือ 

และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนทุกกลุ่มก็จะท าใหก้ารประกอบธุรกิจประสบผลส าเร็จ 

1. ศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นศาสตร์ ศาสตร์ในท่ีน้ีหมายถึงวิทยาการ ความรู้ ความเช่ือถือท่ี

ก าหนดไวเ้ป็นระบบระเบียบท่ีพึงเช่ือถือได้ สามารถศึกษาคน้ควา้หาความจริงได้อย่างมีระเบียบ

แบบแผน และมีระบบวิชาการประชาสัมพนัธ์ เป็นวิชาท่ีมีระเบียบแบบแผน มีเหตุมีผลและอาจ

ศึกษาเรียนรู้ได้จากต าราต่างๆ เป็นการศึกษาค้นควา้หาหลักและทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือได้ไวใ้ช้เป็น

แนวทาง ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ มีการศึกษาค้นควา้ถึงกระบวนการในการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ของมนุษย ์เพื่ออธิบายและวเิคราะห์พฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีปฏิกิริยาสัมพนัธ์ต่อกนั

ในสังคม รวมทั้งการศึกษาวิจยัถึงประชามติ และความสัมพนัธ์กนัระหว่างกลุ่มบุคคลกบัองค์กร

สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีสามารถศึกษา เรียนรู้วิธีการ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ผูอ่ื้นได ้ฉะนั้น จึงกล่าวไดว้า่ วชิาการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นขอบเขตของศาสตร์ทางดา้นสังคมวทิยา 

2. หลกัการและวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 

1.การบอกกล่าวหรือช้ีแจงเผยแพร่ให้ทราบ คือการบอกกล่าวช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึง

นโยบาย วตัถุประสงค์ การด าเนินงาน และผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความ

เคล่ือนไหวขององคก์ร สถาบนัใหป้ระชาชนและกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ และรู้เห็นถึงส่ิง

ดงักล่าว ท าให้สถาบนัเป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจ และเล่ือมใส ตลอดจนท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกท่ีดีท่ี

เป็นไปในทางท่ีดีต่อองคก์าร สถาบนั ท าใหไ้ดรั้บความสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชน 



 

 

2.การป้องกนัและแก้ไขความเข้าใจผิด เป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกัน (preventive 

public relations) ซ่ึงมีความส าคัญมาก เพราะการป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าทีต้องมาแก้ไขใน

ภายหลงั โดยฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ้งคน้หาสาเหตุท่ีอาจก่อให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจผิดใน

สถาบนั แล้วหาแนวทางในการให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อสถาบนัก่อนท่ีจะมีความเขา้ใจผิดนั้นๆ 

เกิดข้ึน 

3.การส ารวจประชามติ เป็นการส ารวจวิจยัประชามติ เพราะการด าเนินการประชาสัมพนัธ์

อยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน หรือ ประชามิติ (public opinion) โดย

จะตอ้งทราบวา่ประชาชนตอ้งการอะไร ไม่ตอ้งการอะไร เพื่อตอบสนองส่ิงต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการและไม่ตอ้งการของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การท าการส ารวจวิจยัจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัใน

การด าเนินการประชาสัมพนัธ์ 

3. การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ หรือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ขององค์การเป็น

กิจกรรมท่ีมีล าดบัขั้นตอนการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์ารตอ้งการ โดยตอ้งด าเนิน

อยา่งต่อเน่ืองเรียกวา่ PR wheel หรือกงลอ้ประชาสัมพนัธ์ท่ีหมุนต่อเน่ืองกนัไปไม่มีวนัหยดุน่ิง วมิล

พรรณ อากาเวท (2546 : 24-25) วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 217) และ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546 : 

91-92) ไดก้ล่าวถึงการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์วา่มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน 

4.ส่ือและการส่ือสารเพือ่การประชาสัมพนัธ์ทีม่ีประสิทธิภาพ 

ในการติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ การบอกกล่าว กระจายข่าวสารต่างๆ ของ

สถาบนั องคก์าร หรือหน่วยงานไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อเป็นตวักลางในการ

ถ่ายทอดซ่ึงจ าเป็นตอ้งเลือกใชส่ื้อและเรียนรู้ถึงคุณสมบติัและลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆ เพื่อให้

สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีจะประสบผลส าเร็จไดผ้ลดีประการใดยอ่มข้ึนอยูก่บัการ

ใช้ส่ือเป็นปัจจยัส าคัญ ปัญหาจึงอยู่ท่ีจะเลือกใช้ส่ืออย่างไรจึงจะไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีดีท่ีสุด 

เหมาะสมท่ีสุด ชัยนันท์ นันทพนัธ์ ( 2549 : 64-65) และวิมลพรรณ อากาเวท (2546 : 28-41) ได้

จ  าแนกประเภทส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัการประชาสัมพนัธ์ 

1. สารสนเทศเพือ่การประชาสัมพนัธ์ 



 

 

ขอ้มูล คือ ขอ้เท็จจิรง ความจริงท่ีเกิดข้ึน เม่ือได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วจะได้

สารสนเทศ การประชาสัมพนัธ์องค์การ สถาบนัต่างก็มีวตัถุประสงค์ท่ีเป็นในทิศทางเดียวกนัคือ

ตอ้งการสร้างความเขา้ใจ สร้างความน่าเช่ือถือ และรณรงค์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เสกสรร สายสีสด 

(2549 : 197) ได้จัดประเภทของการประชาสัมพันธ์ท างอินเตอร์เน็ต สามารถแบ่งได้ตาม

วตัถุประสงค์ได ้4 แบบ ไดแ้ก่ 1) การประชาสัมพนัธ์องค์กรทัว่ไป 2) การประชาสัมพนัธ์ในดา้น 

company profile 3) การแจง้ข้อมูลข่าวสาร และ 4) เน้นการขายสินคา้ ดงันั้นขอ้มูล สารสนเทศท่ี

องค์กรและหน่วยงานจะประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ดงักล่าว พอสรุปเป็น

ขอ้มูล สารสนเทศท่ีจ าเป็นดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1. การประชาสัมพนัธ์องค์กรทัว่ไป เป็นการให้ขอ้มูลทัว่ไปขององค์กร ได้แก่การสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยไม่ไดมุ้่งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

2. การประชาสัมพนัธ์องค์กรในด้าน company profile เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ

องค์กร โดยมากเป็นองค์กรเอกชน ไม่เน้นการขายสินคา้ ได้แก่ขอ้มูล ช่ือองค์กร ท่ีอยู่ วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ นโยบาย การติดต่อส่ือสาร รายช่ือบุคลากร เป็นตน้ 

3. การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นการแจง้ข่าวสารโดยเนน้การเผยแพร่สินคา้หรือบริการท่ีมีอยู ่

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาค้นหาข้อมูล แต่ไม่เน้นการขาย แต่เน้นการแจ้งข่าวสารของสินค้า

กลุ่มเป้าหมายหลากหลาย 

4. เน้นการขายสินคา้ เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลของสินคา้ และการส่งเสริมการจ าหน่าย เน้น

การส่งเสริมสินคา้ใหม่เพื่อใหผู้บ้ริโภคสนใจ 

2. เทคโนโลยสีมัยใหม่กบัการประชาสัมพนัธ์ 

ในยุคสังคมขอ้มูลข่าวสาร (information age) ท าให้โลกของการส่ือสารเป็นโลกท่ีแคบลง

คนในโลกสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดัดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น 

อินเตอร์เน็ต มือถือ เป็นต้น  ซ่ึงปัจจุบันถือเป็นช่องทางส าคัญในการแลกเปล่ียนข่าวสาร 

ติดต่อส่ือสาร หรือขอ้เสนอแนะระหว่างองค์การ บริษทั และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ท าให้การ

ประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบัน สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสามารถเข้าถึง

ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดทุ้กท่ี ทุกเวลา สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารได้อย่างครบถว้น ส่ิงดงักล่าวได้

เปล่ียนแปลงวิธีการส่ือสารแบบเดิมไปอยา่งส้ินเชิง โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ มีการใช้ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ หรือจดหมาย



 

 

อิเลคทรอนิกส์ (e-mail) แทนการใชจ้ดหมายหรือการส่งโทรสาร (fax) และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีการ

ใชห้นงัสือพิมพอิ์เลคทรอนิกส์ แทนหนงัสือพิมพ ์มีการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถ

เห็นหน้าผูรั้บผูส่้งทั้งในอินเตอร์ดว้ยโปรแกรมเฉพาะเช่น Skye หรือดว้ยโทรศพัท์มือถือระบบ 4G 

มีการให้ขอ้มูลองค์การสถาบนัในอินเตอร์เน็ตดว้ยเวบ็ไซต์ (world wide web : www) ทั้งภาพ เสียง 

และส่ือผสม (multimedia) รวมทั้ งสามารถปฏิสัมพันธ์กับประชาชนท่ีเก่ียวข้อง และอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

 การประชาสัมพนัธ์ท่องเท่ียวเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานไปยงั

นักท่องเท่ียวท่ี เก่ียวข้องหรือกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้ ส่ือต่างๆ เซ่น วิทยุ โทรทัศน์หน้า 

หนงัสือพิมพ ์หนงัสือเดินทาง ฯลฯ แต่ในปัจจุบนัโลกออนไลน์นัน่สามารถกระจายข่าวไดม้ากและ

รวดเร็วกวา่ จะท าให้ผูค้นมากมายไดเ้ห็นถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีทางองค์กรหรือบริษทัไดเ้ผยแพร่

ให้ผูท่ี้มีความสนใจในข่าวสารท่ีแจง้ไปไดรั้บรู้ และจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอตอ้งคอยตรวจกระแส

และทศันคติของผูรั้บสารวา่มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อขอ้มูลข่าวสารของทางองค์กร เพื่อท่ีจะน ามา

ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนนั้นใหผ้ลงานมีความสนใจมากข้ึน 

2.7 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว  เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้ น

นกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตามก็เพื่อ

มุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของ

นกัท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั  

ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior)  เป็นการท างานของอวยัวะ

ต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพนัธ์

กนั  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 

องคป์ระกอบของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นมีองคป์ระกอบส าคญั 7  ประการ  คือ 

           1. เป้าหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆ พฤติกรรม  จะตอ้งมีเป้าหมาย

ในการกระท า  เช่น  นักท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษ์ตอ้งการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตน

เดินทางท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศน์ดงัเดิม 



 

 

           2. ความพร้อม  หมายถึง  ความมีวุฒิภาวะ  และความสามารถในการท ากิจกรรม  

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั  นิยมไต่เขา  ปีนหนา้ผา

ตอ้งมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบได ้

            3. สถานการณ์ หมายถึง  เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้ลือกกระท ากิจกรรม 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการ  เช่น  การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ  ควรกระท าในยามคล่ืนลมสงบ  ไม่

ควรท าในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง  

            4. การแปลความหมาย  หมายถึง  วิธีการคิดแบบต่างๆ  เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการท่ีพอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึง ๆ  เช่น  เวลาสิบสองนาฬิกา  เป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียว

ควรเป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

            5. การตอบสนอง  คือ  การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรร

แลว้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วง

วนัหยดุ เพื่อพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการล่วงหนา้ 

ในการกระท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตั้ งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานท่ี

ท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

            6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา  คือ  ผลจากการกระท าหน่ึง ๆ  อาจได้ผลตามท่ีคาดหมายไว ้ 

หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้ เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้ก าหนดการเดินทางไวเ้พื่อมา

พกัผ่อนวนัหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และท าให้

สนามบินตอ้งปิดท าการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลพัธ์ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถ

บรรลุผลตามท่ีคาดหมายไวไ้ด ้

            7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั  คือ  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่บรรลุ

เป้าหมายตามท่ีต้องการ   จึงต้องกลับมาแปลความหมาย  ไตร่ตรอง  เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ  มา

ตอบสนองความตอ้งการ  หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป  เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ     

เช่น การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นกัท่องเท่ียวท่ี

ตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั 

และอาจลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 

 

 



 

 

 

ลกัษณะของพฤติกรรม 

พฤติกรรมเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประเภทเน่ืองจากแต่ละบุคคลต่างก็มีความคิดหรือ 

เหตุผลเป็นของตวัเองแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปการเกิดพฤติกรรมของมนุษยจ์ะมีลักษณะ

ดงัต่อไปน้ี  

  1. ตอ้งมีสาเหตุ ปกติแลว้การท่ีคนแสดงพฤติกรรมออกมาจะตอ้งมีสาเหตุวา่พฤติกรรมนั้น

เกิดมาจากสาเหตุอะไร 

  2. ตอ้งมีส่ิงจูงใจ เม่ือคนเกิดความตอ้งการข้ึนก็จะตอ้งการหาเหตุผลหรือหาส่ิงจูงใจเพื่อให้

บรรลุถึงความตอ้งการนั้น 

  3. ตอ้งมีเป้าหมาย การแสดงออกของพฤติกรรมโดยทัว่จะตอ้งมีเปาหมาย เพิ่ให้บรรลุผล

ส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งใจไว ้

การเกดิพฤติกรรม 

พฤติกรรม คือ การแสดงความรู้สึกของคนท่ีมีผลต่อ บุคคล สัตว์ ส่ิงของ ท่ีสามารถ

แสดงออกไดท้ั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

1.เกิดจากการอบรมเล้ียงดู   

2. เกิดจากการอบรมสั่งสอน  

3.เกิดจากการศึกษา 

4.เกิดจากส่ือมวลชน 

การบริโภค (Consume) 

การใชป้ระโยชน์จากสินคา้และบริการทั้งในรูปของการบริโภคและอุปโภค ซ่ึงการบริโภค

หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสินค้าโดยการน าเข้าสู่ร่างกาย ส่วน อุปโภคจะหมายถึง การใช้

ประโยชน์จากสินคา้นั้นโดยไม่ตอ้งผา่นเขา้สู่ร่างกาย 

 

 



 

 

ในปัจจุบนัการรับชมกีฬาประเภทต่างๆ นั้นผูค้นทัว่โลกจะสามารถรับชมไดห้ลายช่องทาง

โดยท่ีตนเองไม่ตอ้งไปถึงสถานท่ีท่ีมีการจดัการแข่งขนั เช่น รับชมผ่านทางโทรทศัน์ หรือรับชม

ผ่านโทรศพัท์ในเวบ็ส่ือออนไลน์ต่างๆ แต่ยงัมีกีฬาประเภทหน่ึงท่ีผูค้นทัว่โลกต่างให้ความสนใจ

เป็นอย่างมาก และมกัจะมารับชมกนัแบบติดขอบสนามนัน่คือ ฟุตบอล สาเหตุท่ีท าให้ใครหลายๆ

คนจากทัว่ทุกมุมโลก อยากเขา้รับชมฟุตบอลกนัแบบติดขอบสนามมากกว่าท่ีจะรับชมผ่านทาง

โทรทศัน์หรือผา่นทางโทรศพัท ์เช่น 

1.ไดอ้รรถรสท่ีสมจริง 

2.รู้สกอร์ทนัที 

3.ไดส้ัมผสับรรยากาศของการเชียร์แบบจริงๆ 

4.ไดมิ้ตรภาพใหม่ๆ 

5.สามารถดูในสนามแข่งไดห้ลายมุมมอง 

ทั้งน้ี ไม่วา่จะเชียร์กีฬาฟุตบอลทางไหนก็ตาม จะติดขอบสนามก็ดี จะทางโทรทศัน์ก็ดี หรือ

จะทางส่ือต่าง ๆ ทางอ่ืน ๆ ก็ดีแต่ปัจจยัท่ีท าให้ผูค้นเขา้รับชมก็มีหลายอย่าง เช่น ด้านราคาค่าตัว๋ 

ดา้นเวลา สถานท่ีในการจดัการแข่งขนั ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แต่ถา้

หากเป็นทีมท่ีตนเองช่ืนชอบหรือติดตามเชียร์มาอยา่งยาวนาน ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีก็มกัจะเป็นปัจจยั

รองในการตดัสินใจเพื่อท่ีจะเขา้รับชม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

ภาพท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั (ท่ีมา : https://bit.ly/2nWOQOR ) 

 

 ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

 ทีต่ั้งของสถานประกอบการ: 59 หมู่ท่ี 11 ซอย จรัญสนิทวงศ ์35 ถนจรัญสนิวงศ ์

 แขวงบางพรม เขต ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 ลกัษณะการให้บริการ 

 1. ประกอบกิจการน าเท่ียวแบบน าเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) 

 2. น าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) 

 3. การจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศไทย (Inbound) 

 4. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา (incentive) 

 5. แพค็เกจทวัร์ (Package Tour) 

 6. รับจองหอ้งพกั และแนะน าการเดินทางในสถานท่ีต่างๆ 

 7. บริการเรียบเรียงเอกสารการยืน่วซ่ีาเพื่อผา่นเขา้ประเทศ 

 8. บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินและร้านอาหาร 

 

3.3 เกีย่วกบับริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

 บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไดใ้ห้บริการด้านการท่องเท่ียวมากกว่า 9 ปี ซ่ึงไดรั้บ

ความไวว้างใจอย่างดีจากลูกคา้ เพราะบริษทัเน้นการบริการท่ีดีมีคุณภาพและเน้นการบริการให้

ประทบัใจเกินกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั ท าให้บริษทัไดรั้บค าชมจากการใชบ้ริการอยา่งแพร่หลาย บริษทั

ไดก่้อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แสดงโครงสร้างองคก์รของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงงาน) 
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3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

ภาพท่ี 3.3 นกัศึกษาฝึกงาน นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก 

 

 ช่ือนักศึกษา : นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : พนกังานทัว่ไป   

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

 

 1. ท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรือ

 หน่วยงานของภาครัฐ เป็นตน้ 

 2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโปรแกรมทวัร์ 

 3. ท า Presentationโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อน าไปใชใ้นการน าเสนอลูกคา้ 

 4. เตรียมอุปกรณ์ ในการออกทวัร์ 

 5. เตรียมซ้ืออุปกรณ์ เสบียงในการออกทวัร์ 

 6. จดัหาอุปกรณ์เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 

 



 

 

 

ภาพท่ี 3.4 นกัศึกษาฝึกงาน นายกตญัญู นวลศิริ 

 

 ช่ือนักศึกษา : นายกตญัญู นวลศิริ 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : พนกังานทัว่ไป   

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

 

 1. ท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรือ

 หน่วยงานของภาครัฐ เป็นตน้ 

 2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อท่ีจะท าโปรแกรมทวัร์ 

 3. ท า Presentation ไวน้ าไปเสนอลูกคา้ 

 4. เตรียมของซ้ือของอุปกรณ์ เสบียง ในการออกทวัร์ 

 5. เรียบเรียงเอกสารในการยืน่วซ่ีา 

 6. แสกนเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของบริษทั 

 

 



 

 

 

ภาพท่ี 3.5 นกัศึกษาฝึกงาน นายสุทธิพงศ ์จตุพร 

 

 ช่ือนักศึกษา : นายสุทธิพงศ ์จตุพร 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : พนกังานทัว่ไป   

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

 

 1. ท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรือ

 หน่วยงานของภาครัฐ เป็นตน้ 

 2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อท่ีจะท าโปรแกรมทวัร์ 

 3. ท า Presentation ไวน้ าไปเสนอลูกคา้ 

 4. เตรียมของซ้ือของอุปกรณ์ เสบียง ในการออกทวัร์ 

 5. ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนออกทวัร์ 

 6. รักษาความสะอาดในออฟฟิต 

 7. จดัท าอุปกรณ์เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 

 

 

 



 

 

3.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพท่ี 3.7 พนกังานท่ีปรึกษาคุณศศิร์รัช สัจพรพจนารถ 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา: คุณศศิร์รัช สัจพรพจนารถ 

 ต าแหน่ง: International Operation Manager 

 

 

ภาพท่ี 3.6 พนกังานท่ีปรึกษาคุณวภิาว ีมีบุญล ้า 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา: คุณวภิาว ีมีบุญล า้ 

 ต าแหน่ง: Executive officer department of Customer service 



 

 

 

ภาพท่ี 3.8 พนกังานท่ีปรึกษาคุณณิชากร วงษท์วทีรัพย ์

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา: คุณณชิากร วงษ์ทวทีรัพย์ 

 ต าแหน่ง: Sales Operation 

 

3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 1. ปรึกษากบัพี่เล้ียงเร่ืองของการท าโครงงานสหกิจศึกษาในส่วนของช่ือหวัขอ้และเน้ือหา 

 2. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 3. เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะน าเสนอโครงงานวา่มีขั้นตอนการท างานอยา่งไร

บา้ง  โดยมีพี่เล้ียงในสถานท่ีฝึกงานคอยใหค้  าปรึกษา 

 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 5. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้ค  าแนะน าในการท า

รูปเล่ม โครงงาน 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3.1  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

       2. เอกสาร 

 อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์: 1. โปรแกรม Microsoft Word 

        2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 

3.10 รูปแบบโครงงาน 

 การศึกษาโครงงานเร่ืองโปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ เป็น

การศึกษาหาขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ และโดยวิธีการสอบถามจากบุคคลากรภายในองคก์ร เพื่อให้

ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัโปรแกรมทวัร์ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1. ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน     

2. ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมู ล ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

    

3. เร่ิมเขียนโครงงาน     

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ     

5. จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน     



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 เอกสารทีต้่องใช้ในการยืน่ขอวซ่ีาองักฤษ 

1. แบบฟอร์มค ำร้อง ขอวซ่ีำออนไลน์ กรอกขอ้มูลครบถว้น 

2. หนงัสือเดินทำง (Passport) ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกวำ่ 6 เดือนและหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ 

(ถำ้มี) 

 

ภำพท่ี 4.1 หนงัสือเดินทำงบุคคลทัว่ไป ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2uJzyRz ) 

3. กำรยืน่วซ่ีำองักฤษไม่ตอ้งน ำรูปไปดว้ย เพรำะตอ้งไปถ่ำยรูปท่ีศูนยรั์บยืน่ฯในวนัท่ีไปยืน่ขอวซ่ีำ 

4. ส ำเนำบตัรประชำชน 

5. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

6. กรณีไปเยี่ยมเยียนญำติ ครอบครัว คนรักหรือเพื่อน ตอ้งแสดงหลกัฐำน กำรติดต่อซ่ึงกนัและกนั 

เช่น จดหมำย อีเมล์ ใบเสร็จค่ำโทรศัพท์ หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง หน้ำท่ีมีตรำประทับเข้ำ

เมืองไทย เป็นตน้ 

 

 

 

 



 

 

7. หลกัฐำนกำรท ำงำน 

 7.1 กำรเงินยอ้นหลงัอยำ่งนอ้ย 6 เดือน เช่น สมุดบญัชีเงินฝำก, หนงัสือรับรองจำกธนำคำร 

(ตวั จริงและส ำเนำ) 

 7.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่ำนถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชีมำทั้งสองเล่ม (ทั้ง เล่มเก่ำ-

เล่ม ใหม่) 

 7.3 หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนงัสือจดทะเบียนพำณิชย ์

 7.4 จดหมำยรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ภำษำองักฤษ) 

 7.5 จดหมำยรับรองกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษ) ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน อำยุกำรท ำงำน และ

วนั ลำหยดุงำน 

8. ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน 

9. หลกัฐำนกำรจองท่ีพกั / โรงแรมในองักฤษ 

10. กรณีไปเยี่ยมเยียนญำติ ครอบครัว คนรักหรือเพื่อน เอกสำรตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรติดต่อซ่ึงกนั

และกนั เช่น จดหมำย อีเมล์ ใบเสร็จค่ำโทรศพัท์ หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง หน้ำท่ีมีตรำประทบั

เขำ้เมืองไทย เป็นตน้ 

11. ส ำหรับผูท่ี้อำยุต  ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ เดินทำงคนเดียว หรือ เดินทำงกบัผูอ่ื้นท่ีมิใช่บิดำ-มำรดำ 

หรือผูป้กครอง ตอ้งมี หนงัสือยนิยอม จำกบิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครอง 

12. หนงัสือหรือ จดหมำยเชิญจำกบริษทัหรือหน่วยงำนในประเทศองักฤษ (ส ำหรับวซ่ีำธุรกิจ) 

13. โปรแกรมกำรเดินทำง 

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศ

องักฤษ ซ่ึงจะมีการสแกนลายนิว้มือและถ่ายรูป 

**ระยะเวลาในการด าเนินการ 15 วนัท าการ** 

 

 

 



 

 

4.2 แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศองักฤษ 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

4.3 สถานทีต่ั้งของศูนย์ยืน่วซ่ีาประเทศองักฤษ 

 ท่ีอยู ่ศูนยรั์บค ำร้องขอวซ่ีำประเทศองักฤษ 

 ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซอยสุขมุวทิ 13 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ  

 กรุงเทพฯ 10110 

 

ภำพท่ี 4.2 สถำนท่ีตั้งศูนยย์ืน่วซ่ีำประเทศองักฤษ  ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2LIGTax ) 

 

เวลำยืน่ใบค ำร้องขอวซ่ีำ – กำรนดัหมำยล่วงเวลำ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 08:30-15:00 น. 

เวลำยืน่ใบค ำร้องขอวซ่ีำ – เปิดนอกเวลำท ำกำร (มีค่ำบริกำรเพิ่มเติม) : วนัเสำร์ 08:30-12:00 น. 

เวลำกำรพิจำรณำและส่งเอกสำร:วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 10:00-16:00 น. : วนัเสำร์ 08:30-12:00 น. 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศองักฤษ 

ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่องเท่ียว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน 130 USD หรือ 5,554.77 บำท (ช ำระผ่ำนบตัร

เครดิต) 

 

 

ภำพท่ี 4.3 ตวัอยำ่งวซ่ีำประเทศองักฤษ ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2mFUzIr ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 ข้ันตอนการซ้ือตั๋วเข้าชมฟุตบอลของสโมสรลเิวอร์พูล ( Liverpool FC ) 

 วธีิกำรซ้ือตัว๋เขำ้ชมเกมของสโมสรลิเวอร์พูลนั้น สำมำรถท ำไดห้ลำยวิธี ในท่ีน้ี จะเป็นกำร

แนะน ำวธีิกำรซ้ือตรงจำกสโมสร ซ่ึงมีรำคำท่ีสมเหตุสมผล และท ำให้ผูซ้ื้อไม่ตอ้งกงัวลวำ่จะเป็นตัว๋

ปลอม ท่ีนอกจำกจะตอ้งเสียเงิน แลว้ ยงัเส่ียงต่อกำรถูกจบั วธีิกำรซ้ือตัว๋สำมำรถท ำได ้3 วธีิ ทั้งน้ี ตัว๋

เข้ำชมกำรแข่งขันทั้ ง 3 แบบ สำมำรถซ้ือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสโมสร โดยคลิกเข้ำไปท่ี 

http://www.liverpoolfc.com/tickets/tickets-availability  

 

 

ภำพท่ี 4.4 หนำ้ตำของเวบ็ไซต ์Liverpool FC 

( ท่ีมำ : http://www.liverpoolfc.com/tickets/tickets-availability ) 

http://www.liverpoolfc.com/tickets/tickets-availability
http://www.liverpoolfc.com/tickets/tickets-availability


 

 

 

ภำพท่ี 4.5 ตำรำงแสดงรำคำค่ำตัว๋เขำ้ชม ( ท่ีมำ :  https://bit.ly/2Ok2yaG ) 

 

 1. ซ้ือตัว๋ทัว่ไป ผำ่นเวบ็ไซตส์โมสร – ตัว๋แบบน้ีจะมีรำคำท่ีคนธรรมดำทัว่ๆ ไปสำมำรถจบั

ตอ้งได ้โดยตัว๋ส ำหรับผูใ้หญ่ จะมีรำคำตั้งแต่ 9 - 59 ปอนด์ หรือประมำณ 383 – 2514 บำท (คิดท่ี

อตัรำแลกเปล่ียนของวนัท่ี 01/09/18 ประมำณ 42.62 บำท ต่อ 1 ปอนด์) แลว้แต่ท่ีนัง่ และคู่แข่งใน

เกมนั้น โดยจะเปิดจ ำหน่ำย 2 รอบ คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ส ำหรับเกมคร่ึงฤดูกำลแรก และเดือน

พฤศจิกำยน ส ำหรับเกมคร่ึงฤดูกำลหลงั โดยจะจ ำหน่ำยให้กบัสมำชิกก่อน ถำ้มีตัว๋เหลือ จึงจะเปิด

ขำยให้คนทัว่ไป ประมำณหกสัปดำห์ก่อนเกม ซ่ึงจริงๆแล้ว น้อยคร้ังมำกท่ีตัว๋จะเหลือมำถึงคน

ทัว่ไป ดงันั้น กำรสมคัรสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำรของสโมสร ก็จะช่วยให้มีโอกำสในกำรได้ตัว๋

เพิ่มข้ึน โดยสมำชิกท่ีมีสิทธ์ิในกำรซ้ือตัว๋ก่อน มีแค่ 4 ประเภทเท่ำนั้น คือ Full Membership (43.99 

ปอนด์ต่อปี), Membership Light (26.99 ปอนด์ต่อปี) และ Junior Membership แบบ Mighty Red 

(28.99 ปอนด์ต่อปี) และแบบ Teen Red (28.99 ปอนด์ต่อปี) ทั้ งน้ี สมำชิกสำมำรถซ้ือตัว๋ได้แบบ

จ ำกดัจ ำนวน จึงอำจไม่ตอบโจทยส์ ำหรับแฟนบอลท่ีเดินทำงมำเป็นหมู่คณะ และตอ้งกำรจะนัง่ชม

เกมติดกนั 



 

 

 

ภำพท่ี 4.6 โซนท่ีนัง่สำมำรถดูไดต้ำมสี ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2Ok2yaG ) 

 

 

ภำพท่ี 4.7 รำคำค่ำตัว๋ตำม packages ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2hm6d7l ) 



 

 

 

ภำพท่ี 4.8 ตัว๋แบบ Hospitality ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2mL8YTO ) 

 

 2. ซ้ือตัว๋แบบ Hospitality – ตัว๋แบบน้ี จะมีรำคำสูงกวำ่กำรซ้ือตัว๋แบบท่ี 1 เน่ืองจำกเป็นตัว๋

ท่ีมำพร้อมกบัม้ืออำหำร ซ่ึงจะแตกต่ำงกนัไปตำมประเภทตัว๋ท่ีซ้ือ ตวัอยำ่งจำกภำพท่ี 4.6 และ 4.7 

เป็นตั๋วเข้ำชมเกมกำรแข่งขันกับ Fulham มีตั๋วให้ เลือก 5 ประเภท นั่นคือ The Isla Gladstone 

Conservatory, The Boot Room Restaurant, The Sandon, No 8 Lounge แ ล ะ  The 1892 Lounge 

อยำกรู้รำยละเอียดของตัว๋แบบไหน ให้กดตรงท่ี Hospitality Packages ( ตวัอยำ่งจำกภำพท่ี 4.7 ) จะ

มีรำยละเอียด พร้อมรำคำของแต่ละ Packages ข้ึนมำให้ดู ซ่ึงรำคำก็จะแตกต่ำงกนัไปตำมหมวดหมู่

ของทีมเยือน อยำ่งเช่น ตัว๋เขำ้ชมเกมกบัแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ คู่ปรับตลอดกำล ซ่ึงถือเป็นเกมระดบั 

Gold Category  รำคำตกอยู่ท่ี 336 ปอนด์ (ไม่รวม vat) หรือประมำณ 14,763 บำท โดยนอกจำกเรำ

จะไดต้ัว๋ฝ่ังเซนเทนำรี สแตนด์ ทำงดำ้นปีกซ้ำยหรือปีกขวำแล้ว ยงัมำพร้อมกบัอำหำรแบบุฟเฟต์

หน่ึงม้ือ, อำหำรวำ่งช่วงพกัคร่ึง และหลงัจบเกม, สมุดโปรแกรม, ไฮไลตท์ำง LFCTV, WiFi และท่ี

จอดรถหน่ึงคนั หำกซ้ือตัว๋ 4 ใบ 

 

 

 



 

 

 

ภำพท่ี 4.9 รำคำตัว๋แบบ Hospitality ของแต่ละนดักำรแข่งขนั ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2NGIii8 ) 

 กำรซ้ือตัว๋แบบน้ี เหมำะส ำหรับแฟนบอลท่ีตอ้งกำรสัมผสับรรยำกำศวนัแข่งขนัในแอน

ฟิลด์แบบเป็นหมู่คณะ และมีทุนทรัพยเ์พียงพอต่อรำคำตัว๋ ซ่ึงแมร้ำคำอำจจะสูงกว่ำตัว๋ธรรมดำอยู่

พอสมควร แต่ก็มำพร้อมกบัส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีคุม้ค่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยเพิ่มนั้นได ้และท่ี

ส ำคญั ผูซ้ื้อตัว๋ไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นสมำชิกรำยปีของสโมสร และไม่จ  ำกดัจ ำนวนต่อกำรซ้ือหน่ึงคร้ัง 

 

ภำพท่ี 4.10 รำยละเอียดของตัว๋แต่ละชนิด ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2rJmV7C ) 



 

 

 

ภำพท่ี 4.11 รำคำตัว๋แบบ Official Hospitality Ticket & Hotel Breaks ( ท่ีมำ : 

https://bit.ly/2LG0Vpd ) 

 

 3. ซ้ือตั๋วแบบ Official Hospitality Ticket & Hotel Breaks – ตั๋วประเภทน้ี คล้ำยๆ กับตั๋ว

แบบ Hospitality แต่เปล่ียนจำกม้ืออำหำร มำเป็นห้องพกัในโรงแรมต่ำงๆ แทน โดยรำคำเร่ิมตน้จะ

ข้ึนอยูก่บัทีมคู่แข่งเช่นเดียวกบัตัว๋ประเภทอ่ืนๆ และจะปรับเพิ่มข้ึนตำมโรงแรม และออปชนัเสริมท่ี

เรำเลือก กำรซ้ือตัว๋แบบน้ี นอกจำกจะไม่จ  ำเป็นต้องเป็นสมำชิกรำยปีของสโมสรแล้ว ยงัเป็น

ทำงเลือกท่ีดีส ำหรับแฟนบอลท่ีไม่ตอ้งกำรเสียเวลำหำโรงแรมอีกดว้ย เพรำะเป็นท่ีรู้กนัดีว่ำ ในวนั

แข่งขนั โรงแรมส่วนใหญ่มกัจะเตม็ นัน่ก็เพรำะแฟนบอลของสโมสรท่ีหลัง่ไหลมำจำกทัว่โลก เพื่อ

เขำ้ชมทีมท่ีตนเองช่ืนชอบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6 ข้อมูลเกีย่วกบัประเทศองักฤษ 

ประเทศองักฤษ (สหราชอาณาจักร England) 

 

ภำพท่ี 4.12 แผนท่ีประเทศองักฤษ ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2uZKdXI ) 

 

 ประเทศองักฤษ เป็นประเทศท่ีมีควำมโดดเด่นมำกในเร่ืองของ ศิลปะวฒันะธรรม คนส่วน

ใหญ่นิยมไปศึกษำต่อประเทศองักฤษ เน่ืองจำกจะไดค้วำมรู้ทำงดำ้นวิชำกำรแลว้ กำรไปเรียนต่อ

ประเทศองักฤษ ยงัจะไดฝึ้กฝนทกัษะกำรใชภ้ำษำองักฤษอยำ่งเต็มท่ี ส่วนเร่ืองกำรขอวีซ่ำประเทศ

องักฤษ ไม่ไดย้ำกนกั กำรขอวีซ่ำองักฤษ ถำ้ผูข้อมีควำมพร้อมทั้งในเร่ือง กำรเงิน กำรศึกษำพื้นฐำน

แลว้ วีซ่ำก็มกัจะผ่ำนไปไดด้ว้ยดี และดว้ยเร่ืองควำมโด่งดงัของกีฬำฟุตบอลของท่ีน่ี จึงไดรั้บกำร

ยอมรับวำ่เป็นลีกท่ีมีควำมสนุกสนำนมำกท่ีสุดในโลกท่ีเรียกวำ่ “พรีเมียร์ลีก” จึงท ำให้มีคนทัว่โลก

ต่ำงให้ควำมสนใจในกำรมำรับชมกำรแข่งขนักนัแบบสดๆท่ีน่ีอีกด้วย ประเทศองักฤษตั้งอยู่บน 

เกำะบริเทนใหญ่ และอยูท่ำงตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปียุโรป อำณำเขตติดต่อ ทำงทิศเหนืออยูติ่ด

กบัสกอตแลนด์ ทิศตะวนัตกอยูติ่ดกบัเวลส์ ทิศท่ีไม่อยูติ่ดกบัแผน่ดินเลยคือทิศตะวนัออก ซ่ึงอยูติ่ด

กบัทะเลไอริช ทะเลเซลติก และทะเลเหนือ ส่วนทำงทิศใต ้มีช่องแคบองักฤษคัน่กบัทวปียโุรป โดย

จุดท่ีใกลท่ี้สุดอยูห่่ำงจำกประเทศฝร่ังเศส เป็นระยะทำง 34 กิโลเมตร บริเวณช่องแคบโดเวอร์ เมือง

หลวงของประเทศองักฤษ มีช่ือว่ำ ลอนดอน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศองักฤษ 

(ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหรำชอำณำจกัรดว้ย) 

 

 



 

 

ลอนดอน (London) 

 

ภำพท่ี 4.13 ลอนดอน ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2LwJZ4A ) 

 

 ลอนดอนเป็นเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหรำชอำณำจกัร และเป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดของสหภำพยุโรป ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงส ำคญัทำงธุรกิจ กำรเมือง วฒันธรรม และ

ประวติัศำสตร์ของโลก เป็นผูน้ ำดำ้นกำรเงิน กำรเมือง กำรส่ือสำร กำรบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และมี

ลีกฟุตบอลท่ีมีผูค้นรู้จกัทัว่โลกคือ “พรีเมียร์ลีก” ในอดีตเป็นเมืองหลวงของโลก เป็นเมืองท่ีเจริญ

ท่ีสุดในโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นเมืองท่ีมีอิทธิพลไปทัว่โลก ถือกนัวำ่เป็นเมืองสำกลหลกั

ของโลก ลอนดอนเป็นเมืองท่ีประกอบดว้ยหลำยชนชำติอยำ่งมำก ประชำกรมีควำมหลำกหลำยทั้ง

ดำ้นเช้ือชำติ วฒันธรรม ศำสนำ และภำษำ ลอนดอนเป็นศูนยก์ลำงกำรคมนำคมในระดบันำนำชำติ 

และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของทวปียโุรป 

 

 

 



 

 

4.7 การเดินทางในองักฤษ 

 ระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะในประเทศองักฤษ จะแตกต่ำงกนัออกไปข้ึนอยูก่บัเมืองท่ีอยู่

หรือเดินทำงไปท่องเท่ียวหรือมหำลยัท่ีศึกษำอยู่ แต่โดยรวมๆ แล้วกำรเดินทำงภำยในประเทศ

องักฤษค่อนขำ้งสะดวกสบำย และภำยในประเทศองักฤษยงัมีสถำนท่ีน่ำสนใจหลำยแห่ง 

4.7.1 การใช้รถสาธารณะ 

 ทุกเมืองของประเทศองักฤษ ล้วนมีบริกำรระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะทั้งส้ิน แต่จะ

เดินทำงด้วยวิธีกำรใดให้มีประสิทธิภำพท่ีสุดนั้น ก็ข้ึนอยู่กับควำมแตกต่ำงของแต่ละพื้นท่ี กำร

เดินทำงท่ีท่ีคนในประเทศองักฤษนิยมมำกท่ีสุดคือรถบสัท่ีมีอยู่หลำยสำย วิ่งครอบคลุมแทบทุก

พื้นท่ีและสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ ภำยในเมือง แถมยงัมีรำคำประหยดักวำ่แทก็ซ่ี 

 

ภำพท่ี 4.14 รถบสัในลอนดอน ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2wiuxiP ) 

 ส่วนใหญ่แต่ละเมืองจะมีสถำนีรถบสัเป็นของตวัเอง ซ่ึงสำมำรถเขำ้ไปขอ้มูลเส้นทำงกำร

เดินรถและรำคำตัว๋ไดจ้ำกจุดประชำสัมพนัธ์ นอกจำกน้ียงัมีขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีควรรู้อีกดว้ย อยำ่งเช่น ตัว๋

รำคำพิเศษ ท่ีจะช่วยประหยดัค่ำใชจ่้ำยไปได ้หรือในเมืองใหญ่อยำ่งลอนดอนก็มี Oyster card บตัรท่ี

สำมำรถใชก้บัรถไฟ รถบสั รถโดยสำรเกือบทุกชนิดในลอนดอน 

 

 

 



 

 

4.7.2 รถไฟใต้ดิน 

 

ภำพท่ี 4.15 รถไฟใตดิ้น (ท่ีมำ : https://bit.ly/2MsFOrx ) 

 

 หำกใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนก็คงไม่สำมำรถหลีกเล่ียงกำรเดินทำงด้วยรถไฟใตดิ้นหรือท่ี

เรียกวำ่ Tube ได ้รถไฟใตดิ้นเป็นกำรเดินทำงท่ีสะดว รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสูงมำก และหำก

คุณใช้บตัร Oyster card ส ำหรับนกัศึกษำ จะสำมำรถลดรำคำไดถึ้ง 30% จำกรำคำผูใ้หญ่เลยทีเดียว 

Oyster card สำมำรถเติมเงินได้ทั้ งทำงออนไลน์และท่ีสถำนี นอกจำกลอนดอนแล้ว เมืองอย่ำง 

Glasgow และ Newcastle ก็มีรถไฟใตดิ้นประสิทธิภำพสูงให้บริกำรเช่นกนั นอกจำกน้ีก็ยงัมีรถบสั

วนรอบเมืองหลำยสำย 

4.7.3 การเดินทางข้ามเมือง 

 หำกตอ้งกำรเดินทำงขำ้มเมืองตวัเลือกหน่ึงท่ีน่ำสนใจก็คือรถไฟ ซ่ึงคุณควรจะวำงแผนกำร

เดินทำงล่วงหน้ำอย่ำงรอบคอบ เพรำะค่ำตัว๋รถไฟมีรำคำแพงและบำงทีอำจมีควำมยุ่งยำกเล็กน้อย 

อย่ำงเช่นในวนัท่ีสภำพอำกำศเลวร้ำยมำก รถไฟอำจจะไปถึงท่ีหมำยชำ้กวำ่เวลำท่ีก ำหนด ซ่ึงส่วน

ใหญ่เจำ้หนำ้ท่ีก็จะคืนเงินบำงส่วนให้แก่คุณเล็กน้อย เพื่อเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบ แต่ทั้งน้ีก็

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละบริษทั 

 

 



 

 

 ในกำรจองตัว๋รถไฟนั้น หำกวำงแผนกำรเดินทำงล่วงหน้ำ และรู้วนัเวลำท่ีแน่นอนในกำร

เดินทำงจะสำมำรถประหยดัเงินไปไดเ้ยอะทีเดียว โดยทัว่ไปแลว้ตัว๋ช่วงบ่ำยวนัธรรมดำมกัจะรำคำ

ถูกกวำ่ตัว๋ในช่วงเวลำท่ีคนเดินทำงกนัเยอะๆ และรำคำตัว๋จะปล่อยออกมำล่วงหนำ้ประมำณ 3 เดือน 

ซ่ึงถำ้จองล่วงหน้ำตั้งแต่เน่ินๆ ก็จะไดร้ำคำถูกกวำ่ เพรำะยิ่งใกลว้นัเดินทำงรำคำตัว๋ก็จะยิ่งแพงข้ึน 

ดงันั้นถำ้เป็นไปได ้คุณควรจะจองตัว๋ล่วงหนำ้สักเดือนสองเดือน และอยำ่คิดกวำ่กำรซ้ือตัว๋แบบไป

กลบัพร้อมกนัทีเดียวจะไดต้ัว๋ท่ีรำคำถูกกวำ่เสมอไป ในบำงกรณีถำ้ลองเช็คดีๆ คุณอำจจะพบวำ่ กำร

ซ้ือตัว๋แบบไปกลบัแยกกนั อำจจะถูกกวำ่ซ้ือตัว๋ไปกลบัในใบเดียว นอกจำกน้ีก็มีตัว๋แบบ 16-25 rail 

card รำคำพิเศษส ำหรับเยำวชน รำคำประมำณ 30 ปอนด์ สำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต ์

www.16-25railcard.co.uk ท่ีมีรำคำพิเศษส ำหรับเยำวชน 

 

ภำพท่ี 4.16 รถโคช้ (ท่ีมำ : https://bit.ly/2LfD3EE ) 

 หำกตอ้งกำรประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงขำ้มเมือง และพอจะมีเวลำเหลือเยอะส ำหรับ

กำรเดินทำง สำมำรถใช้บริกำรรถโคช้จำกบริษทั เช่น National Express (ตวัอย่ำงจำกภำพท่ี 4.16)

และ Megabus ซ่ึงจะใชเ้วลำเดินทำงนำนกวำ่รถไฟ แต่มีรำคำเร่ิมตน้เพียง 1 ปอนดเ์ท่ำนั้น 

 

 



 

 

4.8 สถานทีท่่องเทีย่วตามโปรแกรม 

พระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (The Palace of Westminster) 

 

ภำพท่ี 4.17 พระรำชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2rYN04g ) 

 

 พระรำชวงัเวสต์มินสเตอร์ หรือ ตึกรัฐสภำเวสต์มินสเตอร์ (Palace of Westminster หรือ 

Houses of Parliament หรือ Westminster Palace) เป็นสถำนท่ีท่ีสภำสองสภำของรัฐสภำแห่งสหรำช

อำณำจกัร (สภำขุนนำง และสภำสำมญัชน ) ประชุม พระรำชวงัตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของแม่น ้ ำเทมส์

ในนครเวสตมิ์นสเตอร์ของลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจำกพระรำชวงัไวทฮ์อลล์ พระรำชวงัเวสตมิ์นส

เตอร์ สร้ำงในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดดว้ยกนัประมำณ 1,100 ห้อง, 100 บนัได และ ระเบียงยำว

รวมทั้งหมดประมำณ 4.8 กิโลเมตร ตวัส่ิงก่อสร้ำงส่วนใหญ่สร้ำงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่ก็ยงัมี

ส่วนก่อสร้ำงเดิมเหลืออยูบ่ำ้งเล็กนอ้ยรวมทั้งทอ้งพระโรงท่ีในปัจจุบนัใชใ้นงำนส ำคญัๆ เช่นกำรตั้ง

ศพของบุคคลส ำคญัก่อนท่ีจะน ำไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower) กำรบริหำรพระรำชวงัแต่เดิม

เป็นหน้ำท่ีของผูแ้ทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปล่ียนมือไปเป็นของ

รัฐสภำนอกจำกห้องพิธีบำงห้องท่ียงัคงอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรของผูแ้ทนพระองค ์หลงัจำกเกิดเพลิง

ใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภำปัจจุบนัก็ได้รับกำรสร้ำงใหม่โดยใช้เวลำสร้ำง 30 ปี โดยมีเซอร์ 

ชำร์ลส์ บำร์รีย ์(Charles Barry) และผูช่้วยออกสัตสั พิวจินเป็นสถำปนิก กำรออกแบบรวมทอ้งพระ

โรงเวสตมิ์นสเตอร์และชำเปลเซนตส์ตีเฟน (St Stephen's Chapel) ท่ียงัเหลือ 

 

 



 

 

ลอนดอนอาย (London Eye) 

 

ภำพท่ี 4.18 ลอนดอนอำย ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2p5FAcd ) 

 

 ลอนดอนอำย (London Eye) หรือยงัรู้จกัในช่ือ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็น

ชิงช้ำสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีควำมสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลำยมำเป็นสถำนท่ี

ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำมนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่ำงมำกในสหรำชอำณำจกัร มีผูม้ำ

เยอืนมำกกวำ่ 3 ลำ้นคนต่อปี ส่วนบตัรเขำ้ชมส ำหรับผูใ้หญ่อยูท่ี่ 15 ปอนด์ต่อคน ซ่ึงในอดีตเคยเป็น

ชิงชำ้สวรรคก่์อสร้ำงท่ีสูงท่ีสุดในโลก ก่อนจะถูกชิงต ำแหน่งไปจำกชิงชำ้สวรรค ์เดอะ สตำร์ ออฟ 

นำนชำง ในประเทศจีน (160 เมตร) ลอนดอน อำย ก็ยงัคงได้รับต ำแหน่งจำกกำรให้บริกำรว่ำ 

"ชิงชำ้สวรรคท่ี์ก่อสร้ำงดว้ยโครงเหล็กค ้ำขำ้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก" (เพรำะกำรโครงสร้ำงทั้งหมด

ใช้โครงค ้ำเหล็กรูปตวั A ในกำรให้บริกำรโดยใช้โครงค ้ำเพียงแค่ดำ้นเดียวเท่ำนั้นไม่เหมือนชิงช้ำ

สวรรคอ่ื์นๆ ทัว่ไป ท่ีมีโครงค ้ำสองขำ้ง) ลอนดอน อำย ตั้งอยู ่ณ ท่ีฝ่ังสุดดำ้นตะวนัตกของสวนจูบิล่ี 

บนริมฝ่ังทำงใตข้องแม่น ้ ำเทมส์ ในกรุงลอนดอน สหรำชอำณำจกัร ตั้งอยูร่ะหวำ่งสะพำนเวสตมิ์นส

เตอร์กบัสะพำนฮนัเกอร์ฟอร์ด โดยสถำนท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของโดมแห่งกำรคน้พบ ท่ีเคยสร้ำงข้ึน

เพื่อใชใ้นงำนนิทรรศกำรเฟสติวลั ออฟ บริเตน ในปี ค.ศ. 1951 

 

 

 



 

 

พระราชวงับักกงิแฮม (Buckingham palace) 

 

ภำพท่ี 4.19 พระรำชวงับกักิงแฮม ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2LtQ0Pr ) 

 

 พระรำชวงับกักิงแฮม (Buckingham Palace) เดิมช่ือ คฤหำสน์บกักิงแฮม เป็นพระรำชวงัท่ี

เป็นท่ีประทับเป็นทำงกำรของรำชวงศ์องักฤษ แต่เดิมช่ือ “คฤหำสน์บักกิงแฮม” (Buckingham 

House) ส่ิงก่อสร้ำงเดิมเป็นคฤหำสน์ท่ีสร้ำงส ำหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ดยุคแห่งบกักิงแฮมในปี ค.ศ. 

1703 ในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจำ้จอร์จท่ี 3 ทรงซ้ือจำก จอห์น เชฟฟิลด ์ดยคุ แห่งบกักิงแฮมเพื่อ

เป็นพระรำชฐำนส่วนพระองค์ ท่ีรู้จกักนัในช่ือ “วงัพระรำชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปี

ต่อมำเป็นเวลำท่ีมีกำรขยำยต่อเติมพระรำชวงัโดยสถำปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด 

บลอร์ (Edward Blore) เป็นสำมปีกรอบลำนกลำง พระรำชวงับกักิงแฮมกลำยมำเป็นพระรำชฐำนท่ี

ประทบัอยำ่งเป็นทำงกำรของรำชวงศอ์งักฤษเม่ือสมเด็จพระรำชินีนำถวกิตอเรียข้ึนครองรำชยเ์ม่ือปี 

ค.ศ. 1837 กำรต่อเติมคร้ังใหญ่คร้ังสุดทำ้ยท ำในปลำยคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และ ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 

20 ซ่ึงรวมทั้งดำ้นหนำ้ท่ีเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั บำงคร้ังพระรำชวงับกักิงแฮมก็เรียกกนัเล่นๆ วำ่ “บกั

เฮำส์” 

 

 

 

 



 

 

พระราชวงัวนิด์เซอร์ (Windsor Castle) 

 

ภำพท่ี 4.20 พระรำชวงัวินดเ์ซอร์ ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2NDHdYF ) 

 

 ปรำสำทแห่งน้ีแมจ้ะถูกสร้ำงมำเกือบพนัปี  ขำ้งในปรำสำทมีสองส่วนหลกั ๆ ส ำหรับเยีย่ม

ชม คือ State Apartment และ Queen Mary's Dolls' House อำจจะมีกำรจดันิทรรศกำรให้เยี่ยมชม

บ้ำงตำมโอกำส ส่วนนอกปรำสำทจะมีจุดชมวิวอยู่หลำยจุดและยงัมีโบสถ์ท่ีช่ือว่ำ St George's 

Chapel ในสมยัก่อนจนถึงปัจจุบนั พระมหำกษตัริยแ์ห่งองักฤษทุกพระองค์ จะมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

กำรสร้ำง รวมถึงกำรวิวฒันำกำรของพระรำชวงัวินด์เซอร์มำตลอด ทรงปรับเปล่ียนอย่ำงหลำย

รูปแบบอำทิ ในสมยัก่อนเคยใชเ้ป็นป้อมปรำกำร เคยเป็นท่ีอยูอ่ำศยั และยงัเคยใช้เป็นเรือนจ ำท่ีคุม

ขงันกัโทษมำแลว้ เม่ือจบกำรศึกสงครำมก็จะมีกำรต่อเติมขยำยส่วนของพระรำชวงัทั้งเป็นห้องท่ีอยู่

อำศยั แต่เม่ือมีสงครำมก็สำมำรถเปล่ียนมำเป็นป้อมปรำกำรอยำ่งแขง็แรงไดเ้ช่นกนั 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุ่มหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 

 

ภำพท่ี 4.21 สโตนเฮนจ ์( ท่ีมำ https://bit.ly/2A1G0IG ) 

 

 สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ตั้งอยูบ่ริเวณตอนใตข้องประเทศองักฤษ  กลำงทุ่งรำบอนักวำ้ง

ใหญ่ ในบริเวณท่ีเรียกว่ำ “ท่ีรำบซัลลิสเบอร์ร่ี” ลกัษณะของสโตนเฮนจ ์จะเป็นกลุ่มแท่งหินขนำด

ใหญ่ยกัษ ์ท่ีประกอบดว้ยแท่งหินจ ำนวน 112 กอ้น ทั้งหมดจะตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซ้อนกนัสำมวง 

บำงแท่งอำจตั้งข้ึน บำงแท่งอำจวำงนอน หรือบำงแท่งอำจถูกวำงซ้อนอยูบ่น มองดูแปลกประหลำด

เป็นอยำ่งยิ่ง ดว้นควำมประหลำดไม่เหมือนใคร และไม่มีใครทรำบวตัถุประสงคก์ำรสร้ำงอยำ่งแน่

ชดั ท ำให้สโตนเฮนจก์ลำยเป็นท่ีรู้จกัอย่ำงมำกในฐำนะ ‘กลุ่มหินประหลำด’ และหำกพิจำรณำถึง

อำยุของแท่งหินเหล่ำน้ี คำดกำรณ์ไดว้ำ่ น่ำจะถูกสร้ำงมำนำนกวำ่ 5,000 ปีท่ีผำ่นมำ และสโตนเฮนจ์

แห่งน้ีถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 

 

 

 

 

 

 



 

 

เมืองบาธ (Bath) 

 

ภำพท่ี 4.22 เมืองบำธ ( ท่ีมำ https://bit.ly/2uH4vpk ) 

 

 เป็นเมืองท่ีมีอำยุยำวนำนกว่ำ 2,000 ปี  ตั้ งอยู่บนหุบเขำของแม่น ้ ำ Avon อยู่ทำงด้ำน

ตะวนัตกของกรุงลอนดอน เป็นเมืองท่ีมีควำมสวยงำมและอยูไ่ม่ไกลจำกลอนดอนมำกนกั ท่ีส ำคญั

ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซ่ึงไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนจำกองคก์ร UNESCO เดิมพวกโรมนัเขำ้มำตั้งรกรำก

อยูใ่นเมืองน้ี และไดทิ้้งมรดกดำ้นสถำปัตยกรรมไวอ้ยำ่งหน่ึงคือ Roman Baths หรือสถำนท่ีอำบน ้ ำ

ของโรมนั นอกจำกนั้นเมืองบำธเป็นเมืองเก่ำแก่มีศิลปะยุคโรมนัท่ีหลงเหลืออยู่มำกมำย ควำม

สวยงำมของสถำปัตยกรรมยคุจอร์เจียนและควำมงดงำม และควำมยิ่งใหญ่ทำงประวติัศำสตร์ จึงไม่

น่ำแปลกใจเลยท่ีบำธไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกแห่งน้ีได้

ก่อก ำเนิกและพฒันำข้ึนจำกเมืองท่ีมี บ่อน ้ ำพุร้อนซ่ึงต่อมำจึงไดใ้ชเ้ป็นช่ือของเมืองน้ี บำธเป็นเมือง

ท่ีมีควำมเจริญ และมีชีวิตชีวำเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงประวติัศำสตร์ท่ีชวนต่ืนตำต่ืนใจ และ

พิพิธภณัฑ ์แกลเลอร่ี สวนและสถำนท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆอีกมำกมำย 

 

 

 

 

 



 

 

พพิธิภัณฑ์น า้แร่เมืองบาธ (Roman Bath) 

 

ภำพท่ี 4.23 พิพิธภณัฑน์ ้ำแร่ร้อนโรมนั ( ท่ีมำ :  https://bit.ly/2LFsnQE  ) 

 

 พิพิธภณัฑน์ ้ำแร่ร้อนโรมนั ซ่ึงมีประวติักำรคน้พบท่ีน่ำสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญั

ของเมืองโดยจะมี 3 ส่วน ส่วนแรกคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้ งของบ่อน ้ ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนท่ีสองคือ 

บริเวณวดั และส่วนท่ีสำมคือ บริเวณท่ีเปิดบริกำรให้นกัท่องเท่ียวหรือชำวเมืองใชบ้ริกำรน ้ำแร่ ซ่ึงมี

ทั้งสระวำ่ยน ้ ำ, บ่อน ้ ำแร่ร้อน-เยน็,หอ้งอบไอน ้ ำ และส่วนท่ีเป็นเตอร์กิชบำธ (Turkish Bath) และให้

ท่ำนได้ชิมน ้ ำแร่ท่ีจดัให้กบันักท่องเท่ียวเท่ำนั้น ในปัจจุบนัโรงอำบน ้ ำของท่ีน่ีถือว่ำเป็นจุดหมำย

ปลำยทำงของนกัท่องเท่ียวจ ำนวนไม่นอ้ยเลยโดยมีนกัท่องเท่ียวเขำ้มำเยี่ยมชมไม่ต ่ำกวำ่ 1,000,000 

คน ต่อปี รวมทั้งยงัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์ำงธรรมชำติของทำงตะวนัตกอีกดว้ย ซ่ึงนกัท่องเท่ียว

สำมำรถเดินชมโรงอำบน ้ำไดต้ำมอธัยำศยั แต่หำ้มลงไปในโรงอำบน ้ำเด็ดขำด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford) 

 

ภำพท่ี 4.24 เมืองสแตรทฟอร์ด ( ท่ีมำ :  https://bit.ly/2LerDpq ) 

 

 สแตร ทฟอร์ด-อพัพอน-เอวอน  เป็นเมืองส ำคญัดำ้นวรรณกรรมขององักฤษ เน่ืองจำกเป็น

บำ้นเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผูย้ิ่งใหญ่ของโลก ตั้งอยูริ่มแม่น ้ ำเอวอน แหล่งท่องเท่ียวท่ี

ส ำคญัคือบำ้นเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ท่ีฝ่ังศพของเขำบำ้นเช็คสเปียร์ถือไดว้ำ่เป็นตน้แบบของ

สถำปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบำ้นตกแต่งดว้ยสวนในสไตล์องักฤษ “วิลเลียม เชกสเปียร์” เป็นกวี

และนกัเขียนบทละครชำวองักฤษ ท่ีไดรั้บยกยอ่งทัว่ไปวำ่เป็นนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของ

โลก มกัเรียกขำนกนัวำ่เขำเป็นกวแีห่งชำติขององักฤษ และ "Bard of Avon" (กวแีห่งเอวอน) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) 

 

ภำพท่ี 4.25 Anfield Stadium ( ท่ีมำ :  https://bit.ly/2NBteCs ) 

 

 สนำมฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield) เป็นสนำมของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู ประเทศองักฤษ 

ตั้งอยูใ่นเขตแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล แอนฟิลด์สร้ำงเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เร่ิมแรกเป็นสนำมเหยำ้

ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน ต่อมำในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอร์ตันยำ้ยสนำมไปกูดิสันพำร์ก 

หลงัจำกก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู แอนฟิลด์จึงกลำยเป็นสนำมเหยำ้ของลิเวอร์พลูนบัแต่นั้นมำ

แอนฟิลด์ประกอบไปด้วยอฒัจนัทร์ส่ีด้ำน ได้แก่ สปิออนค็อป, อฒัจนัทร์หลัก, เคนนี ดลักริชส

แตนด์ และอฒัจนัทร์ฝ่ังถนนแอนฟิลด์ มีควำมจุทั้งส้ิน 45,276 ท่ีนั่ง โดยจ ำนวนผูช้มสูงสุดเท่ำท่ีมี

กำรบนัทึกไวคื้อ ในกำรแข่งขนัเอฟเอคพัรอบท่ี 5 ระหวำ่งลิเวอร์พูลกบัวูฟแฮมป์ตนัวอนเดอเรอส์

ในวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2495 บนัทึกไวว้ำ่มีผูช้มทั้งส้ิน 61,905 คน 

 

 

 

 

 



 

 

ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) 

 

ภำพท่ี 4.26 ถนนอ๊อกซฟอร์ด ( ท่ีมำ : https://bit.ly/2LJ2eAo ) 

 

 ถนนออกซ์ฟอร์ดเป็นย่ำนช้อปป้ิงท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวำท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปถนนยำว

ประมำณ 2.4 กิโลเมตร มีร้ำนคำ้และร้ำนอำหำรประมำณ 300 แห่ง เน่ืองจำกในยำ่นน้ีอยูใ่จกลำงกรุง

ลอนดอนจึงง่ำยต่อกำรเขำ้ถึง ถนนออกซ์ฟอร์ดมีร้ำนเส้ือผำ้หรูหรำหลำกหลำยรูปแบบและร้ำนขำย

ของท่ีระลึกและร้ำนคำ้เล็กๆ ท่ีขำยของฝำกจำกลอนดอน รวมไปถึงร้ำนอำหำรท่ีมีให้เลือกมำกมำย 

และยงัมีบำร์ให้เลือกนัง่ไดต้ำมใจชอบอีก มีธนำคำร ตู ้ATM และร้ำนแลกเงิน แถมยงัสำมำรถพกั

เหน่ือยจำกกำรชอ้ปป้ิงไดท่ี้สวนสำธำรณะและพลำซ่ำท่ีอยูติ่ดกบัถนนออกซ์ฟอร์ด เพลิดเพลินกบั

กำรปิกนิกท่ีสวน Cavendish Square หรือ Hanover Square ถนนออกซ์ฟอร์ดอยู่ใจกลำงกรุง

ลอนดอน ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิงอ่ืนๆ เช่น บอนด์สตรีต และ พิคคำดิลลี เซอร์คสั สำมำรถนัง่รถไฟใต้

ดินลอนดอนไปยงั ออกซ์ฟอร์ด เซอร์คสั, บอนด์สตรีต, มำร์เบิล อำร์ช หรือ ทอ็ตแน่มคอร์ทโร้ด ซ่ึง

อยูบ่นเส้นยำวแห่งน้ี และยงัมีรถประจ ำทำงหลำยสำยทัว่เมืองลอนดอนวิง่ไปยงัถนนออกซ์ฟอร์ดอีก

ดว้ย 

 

 

 



 

 

4.9 โปรแกรมทวัร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไข 

ค่าบริการ 

- รำคำต่อท่ำนส ำหรับกำรเดินทำงวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน – 13 พฤศจิกำยน 2561 / 97,500 บำท 

- โปรแกรมทวัร์ดูบอล Premier League ระหวำ่ง ลิเวอร์พลู พบ ฟูลแลม 7 วนั 4 คืน ( TG ) 

**อตัราค่าบริการนี้รวม** 

- ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินชั้นประหยดั เส้นทำง กรุงเพทมหำนคร – ลอนดอน (เป็นตัว๋กรุ๊ป) 

- ค่ำธรรมเนียม VISA เขำ้ประเทศองักฤษ 

- ค่ำตัว๋เขำ้ชมกำรแข่งขนัฟุตบอล 

- ค่ำรถเดินทำงตลอดกำรเดินทำง 

- ค่ำท่ีพกัโรงแรม 4 ดำว หรือ เทียบเท่ำตลอดกำรเดินทำง 

- อำหำรทุกม้ือตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุไว ้

- ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุไว ้

- ค่ำกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ ท่ำนละ 1,000,000 บำท 

- ค่ำไกดท์อ้งถ่ิน 

**อตัราค่าบริการไม่รวม** 

- ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เช่น อำหำรและเคร่ืองด่ืมนอกรำยกำรท่ีก ำหนด 

- ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำท่ีเกินก ำหนดไว ้

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำตน้ทุน รำคำขำย ก ำไร 

ค่ ำตั๋ว โดยส ำร เค ร่ือ ง บินชั้ น ป ระห ยัด  เส้ นท ำง 

กรุงเทพมหำนคร – ลอนดอน (เป็นตัว๋กรุ๊ป) 

36,000   

ค่ำธรรมเนียม VISA เขำ้ประเทศองักฤษ 6,500   

ค่ำตัว๋เขำ้ชมกำรแข่งขนัฟุตบอล 5,400   

ค่ำรถเดินทำงตลอดกำรเดินทำง 5,000   

ค่ำท่ีพกัโรงแรม 4 ดำว หรือ เทียบเท่ำ 4 คืน 30,221   

อำหำรทุกม้ือตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุไว ้(8 ม้ือ) 6,092   

ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุไว ้ 1,980   

ค่ำกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ ท่ำนละ 1,000,000 บำท 350   

ค่ำไกดท์อ้งถ่ิน 1,500   

รวม 93,043 97,500 4,457 

** รำคำน้ียงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ** (รำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 104,500) 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 ประโยชนท่ี์องคก์รหรือบริษทัไดรั้บ 

 1. โปรแกรมท่ีถูกจดัท ำข้ึนสำมำรถเป็นอีกทำงเลือกใหบ้ริษทัน ำไปเสนอแก่ลูกคำ้ได ้

 2. เพิ่มควำมแปลกใหม่ในโปรแกรมท่องเท่ียวของบริษทั ใหมี้ควำมหลำกหลำยมำกข้ึน 

 5.1.2 ขอ้จ ำกดัและปัญหำในกำรจดัท ำโครงงำน 

 1. ในช่วงแรกของกำรปฏิบัติงำน ยงัขำดควำมรู้ในเร่ืองของสถำนท่ีท่องเท่ียวประเทศ

องักฤษ ท ำให้ตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรเรียนรู้งำนค่อนขำ้งนำน  ท ำให้กำรปฏิบติังำนในช่วงแรกเกิด

ควำมล่ำชำ้และผดิพลำดอยูบ่ำ้ง 

 2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงำนนั้นมีน้อย จึงท ำให้กำรจดัท ำเส้นทำงในโปรแกรมนั้นมี

ควำมยำกต้องคิดจัดวำงเส้นทำงใหม่ทุกอย่ำง และส่วนมำกข้อมูลในส่วนท่ีส ำคัญนั้ นจะเป็น

ภำษำองักฤษ เช่น ดำ้นกำรท ำวีซ่ำองักฤษ หรือ ขั้นตอนกำรซ้ือตัว๋เขำ้ชมฟุตบอลค่อนขำ้งซับซ้อน

และตอ้งเลือกช่วงเวลำกำรเดินทำงให้ตรงกบัช่วงท่ีมีกำรจดักำรแข่งขนัฟุตบอล จึงท ำให้ยำกต่อกำร

จดัท ำ 

 3. นกัศึกษำฝึกงำนไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรเขียนโปรแกรมท่องเท่ียวต่ำงประเทศ จึงท ำ

ให้ยำกต่อกำรจดัวำงสถำนท่ีท่องเท่ียว เพรำะต้องท ำกำรศึกษำสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจใน

ประเทศนั้น และท ำกำรค ำนวนระยะทำงต่ำงๆ เพื่อกำรจดัวำงโปรแกรมว่ำควรจะเร่ิมจำกจุดไหน

และไปจบท่ีจุดไหน 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ 

 1. หมัน่ศึกษำท ำควำมเขำ้ใจในรำยละเอียดของโครงงำนเพื่อลดควำมผดิพลำดท่ีจะเกิดข้ึน 

 2. ควรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงงำนและเรียนรู้ศึกษำเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรท ำรูปเล่ม

โครงงำนสหกิจ 

 



 

 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 

 1. ไดฝึ้กควำมอดทน กำรตรงต่อเวลำ กำรรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีของตน 

 2. ไดเ้รียนรู้งำนใหม่ๆ ท่ีไม่เคยไดท้  ำ  

 3. ไดอ้อกนอกสถำนท่ีพบลูกคำ้จริงๆ เรียนรู้ระบบกำรท ำงำนของจริง 

 4. เรียนรู้ถึงกำรท ำงำนในชีวติจริง สำมำรถน ำไปปรับใชใ้นชีวติประจ ำวนัในอนำคตได้ 

 5. ไดท้กัษะใหม่ๆเพิ่มมำกข้ึน ไดเ้รียนรู้กำรแกไ้ขปัญหำท่ีดี 

 6. รู้จกักำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญัของงำนและระบบกำรท ำงำนท่ีดี 

 5.2.2 ปัญหำท่ีพบจำกกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 

1. ควำมเขำ้ใจต่องำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกพนกังำนพี่เล้ียง บำงคร้ังงำนมีควำมยำกจึงท ำ

ใหต้อ้งมีกำรสอบถำมบ่อยคร้ัง 

 2. บำงคร้ังมีควำมเขำ้ใจต่องำนท่ีไม่ตรงตำมท่ีพนกังำนพี่เล้ียงไดม้อบหมำย จึงท ำให้งำนท่ี

 ไดรั้บมอบหมำยไม่ถูกตำมท่ีตอ้งกำร 

3. ตอ้งท ำกำรศึกษำเรียนรู้งำนใหม่ๆเป็นส่วนใหญ่ เพรำะเป็นงำนท่ีไม่เคยไดท้  ำจึงตอ้งใช้

เวลำในกำรเรียนรู้พอสมควร 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. นักศึกษำต้องมีควำมรับผิดชอบ กำรตรงต่อเวลำ ควำมตั้ งใจในกำรท ำงำนท่ีได้รับ

มอบหมำยและปฏิบติัตนตำมกฎระเบียบขององคก์รอยำ่งถูกตอ้ง 

 2. ตอ้งรู้จกัปรับตวัเพื่อใหเ้ขำ้กบัคนในองคก์รและสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได ้

 3. นกัศึกษำควรมีควำมพร้อมในกำรศึกษำเรียนรู้และพฒันำทกัษะควำมรู้ของตนอยูเ่สมอ 

 



 

 

บรรณานุกรม 

ฉนัทชั วรรณถนอม. (2552). อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.research-
 system.siam.edu/images/coop_HT/259/The_Development_of_US_Visa_Application_
 Guideline/07_ch2.pdf 

ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวลิาสวงศ ์พงศะบุตร. (2542). ความหมายการท่องเท่ียว. เขา้ถึง ไดจ้าก 
 https://tourismatbuu.wordpress.com/ความรุ้เบ้ืองตน้การท่อ/ความหมายของการท่องเท่ี/  

รวงทอง สายสุข. (2550). การเตรียมการเร่ืองวีซ่าส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://bit.ly/2y5ueso  

วกิิพีเดีย. (ม.ป.ป.). ลอนดอน. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561, จาก https://th.wikipedia.org/ 
 wiki/ลอนดอน  

วรัิช ลภิรัตนกุล, รัตนวดี ศิริทองถาวร, วรัิช ลภิรัตนกุล, ชยันนัท ์นนัทพนัธ์ และ วมิลพรรณ อากา-
 เวท. (2546). การประชาสัมพันธ์. เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/2veY3mTโศรยา หอมช่ืน และ 
ฐานิช ล้ิมตระกลู. (2555). การท่องเท่ียวเพ่ือการชมกีฬา. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://etatjournal.com/web/etat-journal/2012/2012-apr-jun/452-22555-tourism-sport 

สุธาสินี เลิศวชัระสารกุล. (2558). การเดินทางในอังกฤษ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.hotcourses. 
 in.th/study-in-the-uk/essentials/getting-around/ 

ENGLANDTEELUNGKA405. (2556, 11 มกราคม). วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศอังกฤษ. 

 [เวบ็บล็อค]. เขา้ถึงไดจ้าก https://englandteelungka405.wordpress.com/2013/01/11/ 

Liverpool Football Club. (n.d.). HOW TO BUY TICKETS. Retrieved from 

 https://www.liverpoolfc.com/tickets/how-to-buy-tickets 

 

 

https://tourismatbuu.wordpress.com/
https://bit.ly/2y5ueso
https://bit.ly/2veY3mT
http://etatjournal.com/web/etat-journal/2012/2012-apr-jun/452-22555-tourism-sport
https://www.hotcourses.in.th/author/3224423/sutasinee-lertwatcha/
https://englandteelungka405.wordpress.com/
https://englandteelungka405.wordpress.com/2013/01/11/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%93%e0%b8%b5/
https://englandteelungka405.wordpress.com/2013/01/11/
https://www.liverpoolfc.com/tickets/how-to-buy-tickets


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 

เตรียมความพร้อมก่อนออกไปส่งลูกคา้ท่ีสนามบิน 

 



 

 

รอรับลูกคา้และอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกคา้ท่ีเดินทางมาถึงแลว้ 

 

จดัเตรียมถุงยงัชีพใหลู้กคา้ท่ีเดินทางไปยงัต่างประเทศ 

 



 

 

 

จดัเตรียมเอกสารประกนัใหลู้กคา้ส าหรับการเดินทาง 
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บทสมภัาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นพนักงานทีป่รึกษาต่อโครงงาน 

 

 

 

ในช่วงแรกของการปฏิบติังาน ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนการท างาน

ดา้นการท่องเท่ียวจึงท าให้ตอ้งใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้งานค่อนขา้งนานและในการปฏิบติังานใน

ช่วงแรกยงัขาดความรอบคอบ ความละเอียดในการท างาน จึงท าให้งานท่ีมอบหมายไม่เป็นไปตามท่ี

บริษทัคาดหวงัหลงัจากท่ีนอ้งนกัศึกษาสหกิจไดอ้อกปฏิบติังานจริงและไดเ้รียนรู้สถาณการณ์จริง หนา้

งานว่าเป็นอย่างไรน้องนักศึกษาสหกิจก็ปฏิบติังานออกมาได้ดีเกินท่ีบริษทัคาดหวงัไวแ้ละสามารถ

แกปั้ญหาไดดี้เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนและโครงงานสหกิจท่ีนกัศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนมานั้นถือวา่เป็นประโยชน์

กบัทางบริษทัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงทางบริษทัยงัไม่เคยมีโปรแกรมเส้นทางการเดินทางในรูปแบบของการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬามาก่อน จึงเป็นโอกาสดีท่ีทางบริษทัจะน าเส้นทางน้ีมาปรับใช้งานจริงอาจจะมีการ

ปรับเส้นทางเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงาน โปรแกรมทวัร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ 

Premier League tour program in England 

นาย พุฒินาท บุญไพศาลดิลก 5704400311 

นาย สุทธิพงศ ์จตุพร 5704400223 

นาย กตญัญู นวลศิริ 5704400107 

อาจารยธ์นวรรณ ทะนนัชยั 

โครงงานสหกิจศึกษาศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสยาม 

บทคัดย่อ 

 การจัดท าโครงงานโปรแกรมทัวร์ดู

บอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ น้ี

จดัท าข้ึนเพื่อสร้างโปรแกรมทวัร์รูปแบบใหม่

ให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากัด 

เน่ืองจากกีฬาฟุตบอลในปัจจุบนัของประเทศ

อังกฤษนั้ นเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงเกิดความสนใจท่ีจะจดัท าโปรแกรม

เส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อชมกีฬาฟุตบอล โดย

ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากเวป็ไซต์

ต่างๆและท าการสอบถามขอ้มูลจากพนักงาน

ภายในองคก์รส าหรับการสร้างโปรแกรมทวัร์ดู

บอล Premier League ณ ประเทศองักฤษ ซ่ึง

วตัถุประสงค์ในการจดัท าโครงงานน้ีข้ึนเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวกบัด้านการชมกีฬาให้มี

ความเข้ากันและให้มีความแปลกใหม่ใน

โปรแกรมการท่องเท่ียวของทางองค์กรเพื่อให้

น าไปเสนอแก่ลูกคา้ไดใ้นอนาคต 

Abstract 

This report investigates the project 

management Premier League in England. 

Aiming to create the new tour program for 

Brawn Travel Mart Co., Ltd. The football 

leagues in England are very popular, our 

teams interested in creating football league 

tour program. We gather information from 

websites and employees in organization for 

creating this tour program. Main objective to 

promote tourism and  sport that both of them 

are compatible and we want to present new 

and attractive in tourism program of 

organization for using in the future. 

 

 



 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพื่อจดัท าโปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อ

ชมกีฬาฟุตบอล 

2 เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวของทางบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต 

ขอบเขตของโครงงาน 

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ัง

น้ี  มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

- บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

- ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 

วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

- ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และสอบถามข้อมูล ต่างๆจาก

พนั ก ง า น ท่ี ป รึ ก ษ า  ร ว ม ทั้ ง

บุคลากรของบริษัท บรอน ทรา

เวล มาร์ต จ ากดั 

- ศึกษาข้อมูลการซ้ือตั๋วฟุตบอล

พรีเมียร์ลีก 

- ศึกษาข้อมูลเส้นทางการเดินทาง

จาก อินเตอ ร์ เ น็ตและหนัง สือ

เดินทาง 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. โปรแกรม ท่ี จัดท า ข้ึ นส ามารถ เ ป็น อีก

ทางเลือกใหบ้ริษทัน าไปเสนอแก่ลูกคา้ได ้

2.เพิ่ มความแปลกใหม่ ในโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวของทางบริษทั 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษากบัพี่เล้ียงเร่ืองของการท าโครงงาน

สหกิจศึกษาในส่วนของช่ือหวัขอ้และเน้ือหา 

2. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะ

น าเสนอโครงงานว่ามีขั้ นตอนการท างาน

อยา่งไรบา้งโดยมีพี่เล้ียงในสถานท่ีฝึกงานคอย

ใหค้ าปรึกษา 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

5. จัดท า เอกสารประกอบโครงงานโดยมี

อาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้ค  าแนะน าในการท า

รูปเล่มโครงงาน 

 

 



 

 

ตัวอย่างโปรแกรมท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการศึกษาและเป็นปฏิบติังานจาก

สถานประกอบการบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต 

จ ากัดซ่ึงทางบริษัทเองนั้ นมีโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่

แลว้จะเป็นการท่องเท่ียวทัว่ไปกบังานสัมมนา

และงานประชุมเป็นส่วนใหญ่ ทางนกัศึกษาจึง

อยากจดัท าโครงงานน้ีข้ึนเพื่อให้มีโปรแกรม

ท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่และเป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะ

กลุ่มลูกค้าท่ีช่ืนชอบในการชมฟุตบอลและ

ท่องเท่ียวไปดว้ย 

กติติกรรมประกาศ 

การ ท่ี ผู ้จ ัดท า /คณะผู้จ ัดท า ได้ม า

ปฏิบติังานในโครงการสหกิจในโครงการสห

กิจศึกษา ณ บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

ตั้ งแต่ว ันท่ี  14 พฤษภาคม 2561 ถึงว ันท่ี  31 

สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ส่งผลให้

ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ี

มีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี

ส า เ ร็จลงได้ด้ว ย ดีจ ากความ ร่วมมือและ

สนับสนุนจากหลายฝ่าย  ทุกท่านท่ีได้ให้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงานทาง

คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบับ น้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ

เข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ ัดท า/

คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ 

ท่ีน้ีดว้ย 

เอกสารอ้างองิ 

การตลาด [ออนไลน์] https://bit.ly/2xH2334 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561) 

การท่องเท่ียวเพื่อการชมกีฬา [ออนไลน์] 

https://bit.ly/2OMa3GP (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2561) 

การเดินทางในองักฤษ [ออนไลน์] 

https://bit.ly/2MsFOrx (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2561) 

ขั้นตอนการซ้ือตัว๋เขา้ชมฟุตบอลของสโมสรลิ

เวอร์พลู [ออนไลน์] https://bit.ly/2v6DU4B , 

https://bit.ly/2rJmV7C (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 

สิงหาคม 2561) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศองักฤษ [ออนไลน์] 

https://bit.ly/2uZKdXI ,https://bit.ly/2LwJZ4A  

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561) 

ชวลันุช อุทยาน (2560) ประเภทของ

นกัท่องเท่ียว [ออนไลน์] 

https://bit.ly/2N2kOEo (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 

สิงหาคม 2561) 

https://bit.ly/2xH2334
https://bit.ly/2OMa3GP
https://bit.ly/2MsFOrx
https://bit.ly/2v6DU4B
https://bit.ly/2rJmV7C
https://bit.ly/2uZKdXI
https://bit.ly/2LwJZ4A
https://bit.ly/2N2kOEo


 

 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว [ออนไลน์]  

https://bit.ly/2N2kOEo (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 

สิงหาคม 2561) 

ฉนัทชั วรรณถนอม 2552 อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว [ออนไลน์] 

https://bit.ly/2N2kOEo (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 

สิงหาคม 2561) 

รวงทอง สายสุข (2550) การเตรียมการเร่ืองวซ่ีา

ส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ [ออนไลน์] 

https://bit.ly/2y5ueso (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2561) 

วรัิช ลภิรัตนกุล (2546) , รัตนวดี ศิริทองถาวร 

(2546) , วรัิช ลภิรัตนกุล (2546) , ชยันนัท ์

นนัทพนัธ์ (2549) , วมิลพรรณ อากาเวท (2546) 

การประชาสัมพนัธ์ [ออนไลน์] 

https://bit.ly/2veY3mT (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2561) 

ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวลิาสวงศ ์พงศะบุตร 

(2542) ความหมายการท่องเท่ียว [ออนไลน์] 

https://bit.ly/14SO9tF (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 

สิงหาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2N2kOEo
https://bit.ly/2N2kOEo
https://bit.ly/2y5ueso
https://bit.ly/2veY3mT
https://bit.ly/14SO9tF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร์ดูบอล 

Premier League ณ ประเทศองักฤษ 
 นายพุฒินาท บุญไพศาลดลิก   5704400311 

นายกตญัญู นวลศิริ  5704400107 

นายสุทธิพงศ์ จตุพร 5704400223 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาการโรงแรมและ 

การท่องเทีย่ว 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ธนวรรณ ทะนันชัย 

พนักงานทีป่รึกษา คุณวภิาว ีมบุีญล า้ 

1. โปรแกรมท่ีจดัท าข้ึนสามารถเป็นอีกทางเลือกให้บริษทั

น าไปเสนอแก่ลูกคา้ 

2. เพ่ิมความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่องเท่ียวของทาง

บริษทั 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจดัท าโปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือชมกีฬาฟตุบอล 

2. เพ่ือเพ่ิมความแปลกใหมใ่นโปรแกรมการท่องเท่ียว 

ของทางบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 

การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในปัจจุบนัเป็นท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก

จากคนทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียวเพ่ือไปเล่นกีฬา หรือ การท่องเท่ียวเพ่ือ

ไปชมกีฬา โดยจะมีการเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวไปพร้อมกบัการเล่นกีฬาหรือชม

กีฬาในระหวา่งการเดินทาง แต่จุดประสงคห์ลกัในการเดินทาง คือ การเล่นกีฬา
หรือชมกีฬา 

       หากนึกถึงฟตุบอลลีกนานาชาติท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก คงไม่

อาจปฏิเสธไดว้่าพรีเมียร์ลีกองักฤษเป็นฟตุบอลลีกท่ีไดรั้บการรับรองจากผูค้น
ทัว่โลกวา่เป็นท่ีนิยมอยา่งมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยเองฟตุบอลจากลีก

องักฤษเป็นฟตุบอลท่ีชาวไทยให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการ

ติดตามการถ่ายทอดสดหรือข่าวสารต่างๆ จากทีมท่ีตนเองช่ืนชอบ จากท่ีกล่าว

มาในขา้งตน้ทางคณะผูจ้ดัท  ามีความสนใจอยา่งยิ่งในการน าส่ิงท่ีช่ืนชอบมา

สร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์ จึงไดจ้ดัท าโปรแกรมทวัร์ดูบอล Premier League 

ณ ประเทศองักฤษ น้ีข้ึน 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ก าหนดสถานที่และเส้นทางที่ต้องการ 

2. ศึกษาขั้นตอนการซื้อตั๋วฟุตบอล 

3. จัดวางเส้นทางการเดนิทาง 

4. รวมอตัราค่าบริการต่างๆเพือ่ประเมินราคาทั้งหมด 

5. สรุปเส้นทางทั้งหมดและเขียนเป็นโปรแกรมทัวร์รวมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง สรุปผลโครงงาน 

จากการศึกษาและเป็นปฏิบติังานจากสถานประกอบการบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ  ากดัซ่ึงทางบริษทัเองนั้นมีโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีมี

ความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการท่องเท่ียวทัว่ไปกบังานสมัมนาและงานประชุมเป็นส่วนใหญ่ ทางนกัศึกษาจึงอยากจดัท าโครงงานน้ีข้ึน
เพ่ือให้มีโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้แก่ลูกคา้ของ 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400311 

ช่ือ – นามสกุล : นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 38/113 ซ.เอกชยั 64/2 ถ.เอกชยั เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม. 10150 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400107 

ช่ือ – นามสกุล : นาย กตญัญู นวลศิริ 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 178/247 ถ.พระราม2 เขตบางขนุเทียน แขวงแสมด า กทม 10150 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400223    

ช่ือ – นามสกุล : นายสุทธิพงศ ์ จตุพร 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 64/67 ถนนเลียบคลองทววีฒันา เขตทววีฒันา ซอย 6/13 กทม. 10170 
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