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บทคดัย่อ 

 การศึกษาโครงงานเร่ือง การพฒันา Pearl Mobile Application เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทั 

เพิร์ล เวเคชั่น จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโปรแกรมท่องเท่ียวทั้งหมดของบริษทัเพิร์ล 

เวเคชัน่ จ  ากดั และเสนอแนวทางการให้บริการลูกคา้ในรูปแบบใหม่ผา่นทาง Application ของบริษทัเพิร์ล 

เวเคชัน่ จ  ากดั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงงานน้ีคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่พนกังาน

และลูกคา้ของบริษทัเพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ในการเขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑ์ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ซ่ึง

เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีให้บริการทางดา้นธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) ให้บริการโปรแกรมทวัร์ท่ี

จดัไวห้รือจดัข้ึนตามแต่ลูกคา้สั่งแลว้ส่งต่อให้บริษทัทวัร์ (Travel Agent) ไปจ าหน่าย และยงัให้บริการ

ทางดา้นของ (Land Operation) รับหนา้ท่ีจดัการทุกส่ิงอยา่งเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว โดยเส้นทางท่ีเปิด

ให้บริการคือประเทศในแถบเอเชียและประเทศแถบตะวนัออกกลางเป็นหลกั และเป็นหน่ึงในบริษทัธุรกิจ

น าเท่ียวท่ีมีความช านาญ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัมีช่องทางการจดั

จ าหน่ายหลากหลายช่องทาง เช่น Social Media (ทางเพจ Facebook ,Line ) และ Website แต่ยงัไม่สามารถ

ตอบโจทยลู์กคา้ไดอ้ย่างครบถว้น โครงงานน้ีจะช่วยเติมเต็มจุดบกพร่องในส่วนน้ีเพื่อพฒันาการบริการใน

ช่องทางแอพพลิเคชัน่ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายส าหรับลูกคา้บริษทัทวัร์ 

  

ค าส าคัญ: การพฒันา โมบาย แอพพลิเคชัน่ บริการ 
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บทที ่1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

       บริษัท Pearl Vacation เป็นบริษัทขนาดใหญ่ท่ีให้บริการทางด้านธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ 
(Outbound) ให้บริการทางดา้นของ (Wholesale) คือ คิดและเสนอโปรแกรมทวัร์ท่ีจดัไวห้รือจดัข้ึนตามแต่
ลูกคา้สั่งแลว้ส่งต่อให้บริษทัทวัร์ (Travel Agent) ไปขายต่อ และยงัให้บริการทางดา้นของตวัแทนบริษทั
ท่องเท่ียว (Land Operation) คือรับหนา้ท่ีจดัการทุกส่ิงอยา่งเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวให้กบับริษทัทวัร์
หรือตวัแทนจ าหน่ายบริษทัน าเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น จองตัว๋เคร่ืองบิน จองท่ีพกั โรงแรม จองร้านอาหาร รถ
รับส่ง และการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยเส้นทางท่ีเปิดให้บริการคือประเทศในแถบเอเชียและ
ประเทศแถบตะวนัออกกลางเป็นหลกั โดยจะเนน้ไปท่ีประเทศท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ได้แก่ เวียดนาม พม่า 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ศรีลงักา ภูฏาน มลัดีฟส์ จอร์แดน อียิปต ์ซีเรีย เลบานอน สาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ โอมาน อิสลาเอล รัสเซีย ยูเครน ตุรกี คาซัคสถาน กรีก ไซปรัส จอร์เจีย เกาหลี ญ่ีปุ่น 
อเมริกาและแคนาดา เป็นตน้ 

   ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดมี้การพฒันาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
อุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลใหก้บัประเทศก็วา่ได ้เหล่าผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวต่าง
ก็ผลิตสินคา้และบริการออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆและน่าสนใจ
อยูเ่สมอ ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือ Internet และ Social Media เร่ิมเขา้มามีบทบาทและก าลงัไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมาก ท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆตามความตอ้งการผา่นช่องทาง Internet 
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยงัช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้บริการไดเ้ป็นอย่างดี 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2554)  

    บริษทั เพิร์ล เวเคชั่น จ ากดั ก็เป็นอีกหน่ึงบริษทัธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีความช านาญ ความเช่ียวชาญ มี
ประสบการณ์รู้ลึกรู้จริงเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก โดยจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้สังเกตและได้
สอบถามข้อมูลจากพนักงาน/เจ้าหน้าท่ีในบริษทั เพิร์ล เวเคชั่น จ ากัด เก่ียวกับช่องทางการจดัจ าหน่าย
โปรแกรมทวัร์ต่างๆท่ีบริษทัได้ผลิตข้ึน คณะผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นว่ามีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลาย
ช่องทางท่ีบริษทัไดผ้ลิตไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขายผา่นทางส่ือ 
Social Media ( ทางเพจ facebook, กลุ่ม Line@,  โปรแกรมส าเร็จรูปของทางบริษทั และ Website ของบริษทั 
) แต่ดูเหมือนว่าช่องทางการขายเหล่าน้ียงัให้ข้อมูลและบอกรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ต่างๆไวไ้ม่
ครบถว้นและไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งลูกคา้บางส่วนยงัคงโทรติดต่อกลบัมาทางบริษทั
เพื่อสอบถามขอ้มูล สอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสั่งซ้ือโปรแกรมทวัร์ต่างๆเพิ่มเติมอยูบ่่อยคร้ัง  
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        ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะน า Application มาใช้ในการให้บริการลูกคา้ของบริษทั เพิร์ล 
เวเคชั่น จ ากดั เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลและรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ทั้ งหมดท่ีต้องการซ้ืออย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น อีกทั้งลูกคา้ยงัสามารถสั่งจองและสั่งซ้ือ โปรแกรมทวัร์ผา่นทาง Application ของบริษทัได้
ทนัที 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

1.เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโปรแกรมท่องเท่ียวทั้งหมดของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั  

2.เพื่อเสนอแนวทางการให้บริการลูกคา้ในรูปแบบใหม่ผา่นทาง Application  ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ 
จ  ากดั 

ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ี การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาภายในพื้นท่ีบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวของบริษทั เพิร์ล เวเคชั่น 
จ ากดั เพื่อน าเสนอช่องทางการขายผา่นทาง Application รูปแบบใหม่ ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆ เช่น ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั สกุลเงิน สภาพอากาศ สถานการทางการเมืองและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ  เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม – 8 ธนัวาคม 2560 
รวมระยะเวลาท่ีศึกษาทั้งหมด 4 เดือน  

ขอบเขตด้านประชากร พนกังานและลูกคา้ในบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสนใจซ้ืออย่างถูกต้อง
ครบถว้น 

 ใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการเลือกใชบ้ริการ 
 บริษทัทวัร์ไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดดี้ข้ึน  
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บทที ่2 

แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อให้การศึกษาคน้ควา้เร่ือง การพฒันา Pearl Mobile Application เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ของ

บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ในคร้ังน้ีด าเนินไปตามขั้นตอน คณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาแนวคิดและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

 2. ความหมายโดยทัว่ไปของโมบายแอพพลิเคชัน่ 

 3. ขอ้ดีและเสียของโมบายแอพพลิเคชัน่ 

 4. Pearl Mobile Application 

2.1 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบับริษัท เพร์ิล เวเคช่ัน จ ำกดั 

บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ( Pearl Vacations ) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2547 ภายใตแ้นวคิดความมุ่งมัน่

ท่ีจะเป็น Wholesale คือการให้บริการคิดและเสนอโปรแกรมทวัร์ท่ีจดัไวห้รือจดัข้ึนตามแต่ลูกคา้สั่งแลว้ส่ง

ต่อใหบ้ริษทัทวัร์ Travel Agent ไปขายต่อ และตวัแทนบริษทัน าเท่ียว Land Operator คือการรับหนา้ท่ีจดัการ

ทุกส่ิงอย่างเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวให้กบับริษทัทวัร์หรือตวัแทนจ าหน่ายบริษทัน าเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น 

จองตั๋วเคร่ืองบิน จองท่ีพกั/โรงแรม จองร้านอาหาร รถรับส่ง และการเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

ให้บริการแก่บริษทัทวัร์ Outbound ทุกขนาด ทุกระดบั ไดป้ระสบความส าเร็จในการขาย โดยเส้นทางท่ีเปิด

ใหบ้ริการในช่วงแรก ไดแ้ก่ประเทศ เวยีดนาม จอร์แดน อียปิต ์ซีเรีย และประเทศในแถบตะวนัออกลางอ่ืนๆ 

รวมไปถึงอเมริกา และแคนาดา 

ปัจจุบนับริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ไดข้ยายเส้นทางการให้บริการไปอีกหลากหลายประเทศ โดย

เน้นไปท่ีประเทศท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีคนไทยยงัค่อนข้างรู้จกัน้อยอยู่ บริษทั เพิร์ล เวเคชั่น จ ากัด ให้

ความส าคญักบัความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ท่ีรู้ลึกรู้จริง และการบริการ 24 ชม. คู่กบัการบริการครบครัน

ในคร้ังเดียว เรียกไดว้า่มาท่ีเดียวไดค้รบทุกส่ิง และท่ีส าคญัท่ีสุดทางบริษทัยงัให้ความส าคญักบัความคุม้ค่า

คุม้ราคาของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีตอ้งราคาดีท่ีสุดในตลาด จึงมัน่ใจได้ว่าท่องเท่ียวกบั Pearl Vacations 

ลูกคา้จะไดท้่องเท่ียวกบัโปรแกรมท่ีดีท่ีสุด โดยในขณะน้ีทาง บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั มีโปรแกรมใน

เส้นทางท่ีหลากหลายและครอบคลุมยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน    
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ศรีลงักา ภูฏาน มลัดีฟส์ จอร์แดน อียิปต์ ซีเรีย เลบานอน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน อิสลาเอล 

รัสเซีย ยเูครน ตุรกี คาซคัสถาน กรีก ไซปรัส จอร์เจีย เกาหลี ญ่ีปุ่น อเมริกาและแคนาดา 

2.2 ควำมหมำยโดยทัว่ไปของ Mobile Application 

 Mobile Application ประกอบข้ึนดว้ยค าสองค า คือ Mobile กบั Application มีความหมายดงัน้ี 

Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ในการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศพัท์แลว้ ยงั

ท างานไดเ้หมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัเด่น คือ ขนาดเล็ก

น ้ าหนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย ปัจจุบนัมกัใช้ท าหน้าท่ีไดห้ลายอยา่งในการติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสาร

กบัคอมพิวเตอร์ ส าหรับ Application หมายถึงซอฟต์แวร์ท่ีใช้เพื่อช่วยการท างานของผูใ้ช้ (User) โดย 

Application จะตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวา่ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้าน

ต่าง ๆ (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล 2554) 

โมบายแอพพลิเคชั่นเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต่าง เช่น 

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ไอแพต แทบ็เล็ต หรือแมแ้ต่คอมพิวเตอร์แบบพกพาได ้โดยในปัจจุบนัผูบ้ริโภค

มีความต้องการและนิยมใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีเหล่าน้ีเป็นอย่างมาก มีหลากหลายระบบปฏิบัติการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทั้งระบบ iOS และระบบ Android ร่วมกบัระบบปฏิบติัการ Internet ไร้สาย กลุ่ม

นกัพฒันาจึงไดพ้ฒันาระบบ Application ลงบนสมาร์ทโฟนอย่างมากมาย ทั้งในรูปแบบของ โปรแกรม 

Social Media Facebook Line  เกมส์ แผนท่ี หรือแมแ้ต่ธุรกิจต่างๆก็หนัมาใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่เป็นช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายในอีกรูปแบบหน่ึง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจการขนส่งต่างๆ ร้านอาหาร 

ร้านขนม ธุรกิจโทรทศัน์และวิทยุแบบออนไลน์ และธุรกิจอ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงก าลงัพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ท าใหก้ารติดต่อส่ือสาร การซ้ือขายต่างๆ สะดวกและง่ายข้ึนเป็นอยา่งมาก (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล 2554) 

 โมบายแอพพลิเคชัน่เหมาะส าหรับธุรกิจและองคก์รต่างๆในการเขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยาย

การใหบ้ริการผา่นมือถือ สะดวกง่าย ทุกท่ี ทุกเวลา ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้ เช่น Web application (เวบ็

แอพพลิเคชัน่) คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีระบบมีการไหลเวยีนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้ง

แบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global (โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่งไป

ยงัผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็ว (ออนไลน์ https://sites.google.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2560) 
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ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ Mobile Application 

Mobile Application For Airline 

 Air Asia Mobile Application 

 จากขอ้มูลของเวบ็ไซดแ์อร์เอเชียไดใ้หค้  าอธิบายแอพพลิเคชัน่สายการบินแอร์เอเชียไวว้า่ นวตักรรม

ใหม่ของแอร์เอเชียท่ีพฒันาการใหบ้ริการผา่นโทรศพัทมื์อถือส าหรับผูโ้ดยสาร โดยผูโ้ดยสารสามารถเขา้ถึง

ช่องทางเหล่าน้ีผา่นเบราเซอร์ในโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน (เช่น Safari, Chrome และอ่ืนๆ) หรือสามารถ

ดาวน์โหลดแอร์เอเชียโมบายแอพพลิเคชัน่ไดจ้าก Apple App Store ผา่นระบบ iOS และ Google Play Store 

ในระบบ Android แอร์เอเชียโมบายแอพพลิเคชัน่รองรับการใชง้านกบัอุปกรณ์โทรศพัทใ์นระบบ iOS และ 

Android แอพพลิเคชัน่ดงักล่าวอาจไม่รองรับกบัการใชง้านกบัระบบปฏิบติัการเวอร์ชัน่เก่าและในอุปกรณ์

โทรศพัท์รุ่นเก่า ขอแนะน าการอพัเดตระบบปฏิบติัการในอุปกรณ์โทรศพัท์ของผูใ้ช้งานให้เป็นเวอร์ชั่น

ล่าสุดเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในการใชง้าน 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.1 รูปภาพโมบายแอพพลิเคชัน่สายการบินแอร์เอเชีย 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.airasia.com 

 

 

https://www.airasia.com/th/th/airasia-mobile-app.page
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การใชง้านแอร์เอเชีย โมบายแอพพลิเคชัน่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือไม่ 

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศพัท์มือถือสามารถท าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการเขา้ใช้งานแอพพลิเคชั่น แต่หากตอ้งการเช่ือมต่อ Internet ด้วยสัญญาณ Wi-Fi อาจมี

ค่าใชจ่้ายในการใชข้อ้มูลตามท่ีผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือก าหนดไว ้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในแอร์เอเชียโมบายแอพพลิเคชัน่ 

แอพพลิเคชัน่รูปแบบใหม่ไดรั้บการพฒันาเพื่อประสบการณ์การใช้งานท่ีดีข้ึน ผูใ้ช้งานตอ้งเขา้สู่

ระบบดว้ยการกรอกขอ้มูลและรหสัผา่นของสมาชิก เพื่อการใช้งานไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ หากยงัไม่ไดเ้ป็น

สมาชิกกส็ามารถลงช่ือสมคัรไดผ้า่นทางโมบายแอพพลิเคชัน่หรือ www.airasia.com 

วธีิการช าระเงินผา่นทางรูปแบบใดไดบ้า้ง 

สามารถช าระเงินผา่นทางบตัรเครดิต บตัรเดบิต หกับญัชีอตัโนมติั หรือช าระเงินสดท่ีเคาน์เตอร์ตาม

ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลเวน่ และยงัมีวธีิการช าระในรูปแบบอ่ืนๆอีก เช่น ผา่น PayPal เฉพาะในออสเตรเลีย 

หรือ ผา่น JCB เฉพาะในญ่ีปุ่น หากตอ้งการใชบ้ตัรเดบิต การอนุมติัการช าระเงินจะข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของ

ธนาคารผูอ้อกบตัร 

จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนสมาชิกก่อนใชง้านแอร์เอเชียโมบายแอพพลิเคชัน่หรือไม่ 

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอร์เอเชียแอพพลิเคชัน่เพื่อการเขา้ใชง้านใชง้านนั้น สามารถลงทะเบียน

ผา่นแอพพลิเคชัน่ไดเ้ลยหรือจะสมคัรผา่นเวบ็ไซต์ของสายการบินก็ได ้ผูล้งทะเบียนใหม่จ  าเป็นตอ้งเปิดใช้

งานบญัชีโดยการใส่ขอ้มูลอีเมล์ของผูล้งทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานบญัชีซ่ึงรายละเอียดจะถูกส่งไปตามท่ีอยู่

อีเมล์ของผูล้งทะเบียน เม่ือลงทะเบียนและเปิดใชง้านบญัชีสมาชิกเสร็จแลว้ก็จะสามารถเขา้สู่ระบบสมาชิก

เพื่อเขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ไดท้นัที 

 

 

                                 

 

รูปภาพท่ี 2.2 การเขา้สู่ระบบโมบายแอพพลิเคชัน่สายการบินแอร์เอเชีย 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.airasia.com 

http://www.airasia.com/
https://www.airasia.com/th/th/airasia-mobile-app.page
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แอร์เอเชีย โมบายแอพพลิเคชัน่รองรับการใชง้านภาษาอะไรบา้ง 

แอร์เอเชียโมบายแอพพลิเคชัน่รองรับการใช้งานภาษาองักฤษ บาฮาซามาเลเซีย ไทย บาฮาซา

อินโดนีเซีย จีนตวัยอ่ จีนตวัเตม็ (ไตห้วนัและฮ่องกง) เกาหลี ญ่ีปุ่น อารบิค และเวยีดนาม 

สามารถจองบตัรโดยสารราคาโปรโมชัน่ผา่นแอร์เอเชียโมบายแอพพลิเคชัน่ไดห้รือไม่ 

ผูใ้ช้งานสามารถจองตัว๋ราคาโปรโมชัน่ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ไดท้นัที และยงัสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดและขอ้มูลโปรโมชัน่ในเวบ็ไซตข์องแอร์เอเชียไดเ้ช่นกนั 

การใชโ้ปรโมชัน่โคด้ในแอร์เอเชียโมบายแอพพลิเคชัน่ท าไดอ้ยา่งไร 

สามารถใส่โปรโมชัน่โคด้ในช่องกรอกโปรโมชัน่โคด้ในหนา้คน้หาการจอง(ดา้นล่างของหนา้) 

 ติดต่อความช่วยเหลือไดอ้ยา่งไร 

มีช่องทางเปิดใหบ้ริการมากมาย เช่น 

 ไลฟ์แชท 

 ส่งขอ้ความผา่นทางแบบฟอร์มตอบรับออนไลน์ 

 ทวตีหาแอร์เอเชียไดท่ี้ http://twitter.com/AskAirAsia เพื่อการตอบกลบัท่ีรวดเร็วและง่ายข้ึน 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

รูปภาพท่ี 2.3 ตวัเลือกโปรโมชัน่บนแอพพลิเคชัน่             รูปภาพท่ี 2.4 ตวัเลือกการใชง้านของแอพพลิเคชัน่ 

ท่ีมารูปภาพ 2.3/2.4: https://www.airasia.com 

https://www.airasia.com/th/th/airasia-mobile-app.page
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Mobile Application For Traveler 

Traveloka Mobile Application 

จากขอ้มูลของเวบ็ไซด์ traveloka.com  ไดใ้ห้ค  าอธิบายลกัษณะของ Traveloka เป็น Online Travel 

Agency (OTA) ผูใ้ห้บริการจองตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมผา่นออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินโดนิเซีย 

โดยมีการขยายตลาดให้บริการเพิ่มเติมในประเทศแถบ SEA ไดแ้ก่ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

และประเทศไทย รวมเป็น 6 ประเทศท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงเป็น OTA ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน SEA อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.5 รูปภาพการใชง้านต่างๆของแอพพลิเคชัน่ 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 

บริการหลกัของ Traveloka ประกอบไปดว้ยการคน้หาและซ้ือตัว๋เคร่ืองบินและการจองห้องพกัของ

โรงแรม 2 ฟังก์ชัน่หลกั โดยการคน้หาตัว๋เคร่ืองบิน หรือหาโรงแรมท่ีพกั โดยเลือกผ่าน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

เลือกตน้ทางและปลายทาง วนัเดินทางและวนักลบั จ านวนคนท่ีจะเดินทาง 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.6 การกรอกขอ้มูลการคน้หาต่างๆลงในแอพพลิเคชัน่ 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 

https://www.traveloka.com/th-th/
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รูปภาพท่ี 2.7 หนา้แสดงท่ีพกัต่างๆในแอพพลิเคชัน่พร้อมบอกราคาท่ีชดัเจน 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 

แหล่งท่ีมาของราคาท่ีทาง Traveloka ใชแ้สดงผล มาจากเวบ็ไซตห์นา้หลกัของสายการบินนั้นๆ ท า

ใหส้ามารถตรวจสอบไดง่้ายและมีความถูกตอ้งสูง 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.8 รายละเอียดการจองในแอพพลิเคชัน่พร้อมราคาท่ีตอ้งจ่าย 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 
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ความปลอดภยัในการช าระเงิน 

แมก้ารช าระเงินแบบออนไลน์จะท าใหผู้ใ้ชง้านกงัวลนอ้ยลงกวา่เม่ือก่อน แต่เม่ือตอ้งช าระเงินท่ีเป็น

หลกัพนัหลกัหม่ืนบาท ผูใ้ชง้านก็ยงัคงเป็นท่ีกงัวลอยู ่แต่ Traveloka มีการรองรับความปลอดภยัถึง 2 ระบบ 

ไดแ้ก่ Verisign Secured และเทคโนโลยี RapidSSL ทั้งสองระบบมีความปลอดภยัสูงมากและเป็นมาตรฐาน

ในการช าระเงิน ท าใหไ้ม่ตอ้งเป็นห่วงวา่เม่ือจ่ายเงินไปแลว้จะมีความเส่ียงและท าใหไ้ม่ไดต้ัว๋เคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.9 ตวัเลือกการช าระเงินการจองท่ีพกัหรือเท่ียวบินผา่นช่องทางต่างๆ 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 

อีกหน่ึงส่ิงส าหรับการบริการก็คือการช าระเงินผา่นช่องทางท่ีมีให ้ส าหรับ Traveloka ครอบคลุมทุก

ความสะดวกทั้ง บตัรเครดิต เดบิต บตัรเอทีเอ็ม Counter Service และ Internet Banking โดยอีกไม่นานจะ

เพิ่มบริการอีกหน่ึงช่องทางก็คือ การโอนเงิน เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน ส าหรับวิธีการช าระเงิน 

สามารถอ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.traveloka.com ใหค้วามช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง  

Customer Service (บริการช่วยเหลือลูกค้า) คือส่ิงจ าเป็นท่ีหลายๆองค์กรพลาดหรือละเลย 

โดยเฉพาะบริการแบบออนไลน์ ส าหรับ Traveloka มีบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีช่องทางใน

การติดต่อไดแ้ก่ อีเมล์ โทรศพัท ์ซ่ึงเป็นบริการมาตรฐาน และ Live Chat ท่ีสามารถพูดคุยกบัทีมผูดู้แลผา่น

หนา้เวบ็ไซตแ์ละหนา้แอพพลิเคชัน่ได ้บริการทั้งหมดน้ีช่วยให้การคน้หา การซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน และการจอง

โรงแรมเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 

 

http://www.traveloka.com/
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แอปพลิเคชัน่มีทั้งระบบ iOS และระบบ Android 

ในยคุสมยัท่ีแอพพลิเคชัน่กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติเพราะช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

แอปพลิเคชัน่Traveloka บนมือถือก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกนั ผูใ้ช้งานสามารถท าไดทุ้กอย่างตั้งแต่เร่ิมตน้

คน้หา จ่ายเงิน และเอาไปใชง้านจริง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.10 การคน้หาท่ีพกัและโรงแรมของแอพพลิเคชัน่ 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.11 การคน้หาเท่ียวบินของแอพพลิเคชัน่ 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 
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เร่ิมการคน้หาโดยระบุรายละเอียดเท่ียวบิน 

 เลือกและจองเท่ียวบิน รายละเอียดเท่ียวบิน (สายการบิน ตารางบิน ค่าโดยสาร ฯลฯ) จะปรากฏ

อยูบ่นหนา้ผลลพัธ์การคน้หา 

 กรอกขอ้มูลการติดต่อและข้อมูลผูโ้ดยสาร หลงัจากท่ีผูใ้ช้งานเลือกเท่ียวบินท่ีต้องการแล้ว 

จ  าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลการติดต่อและขอ้มูลผูโ้ดยสาร 

 ด าเนินการช าระเงิน เรามีช่องทางการช าระเงินหลากหลายใหผู้ใ้ชง้านเลือกช่องทางตามตอ้งการ 

Proceed with payment 

 รับตัว๋อิเล็กทรอนิกส์ หลงัจากท่ีไดรั้บการช าระเงินของผูใ้ชง้านแลว้ ทางแอพพลิเคชัน่จะส่งตัว๋

อิเล็กทรอนิกส์ไปยงัอีเมล์ของผูใ้ช้งานภายใน 60 นาที  หากผูใ้ช้งานตอ้งการความช่วยเหลือ 

หรือไม่ไดรั้บตัว๋อิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยนัการจองโรงแรมภายใน 60 นาที ภายหลงัจากการ

ช าระเงิน สามารถติดต่อฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ของแอพพลิเคชัน่ไดซ่ึ้งใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

ท าไมควรเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ Traveloka 

 ราคาท่ีแสดง = ราคาท่ีตอ้งช าระ 

 ราคาท่ีแสดงอยูท่ ั้งหมด เป็นราคาท่ีรวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ แลว้ 

 

รูปภาพท่ี 2.12 การช าระเงินจากการจองเท่ียวบิน 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.traveloka.com 

 

 

https://www.traveloka.com/th-th/how-to/bookflight
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 TravelokaQuick ช่วยท าการจอง ช าระ และรับเอกสารการจองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 1 

นาที ผูใ้ชง้านจะพบประสบการณ์ความเร็วน้ีไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เพียงสัมผสัจากปลายน้ิว 

 จองตัว๋เคร่ืองบินไปและกลบัผ่านแอพพลิเคชั่น Traveloka แล้วเลือกสายการบินท่ีมีสัญลกัษณ์ 

“Smart Combo” แค่น้ีก็ประหยดัเงินกวา่ 40% 

ไม่ตอ้งพกเอกสารการจอง 

แสดงตัว๋อิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยนัการจองผา่นแอพพลิเคชัน่ Traveloka สามารถท าการเช็คอิน

และเขา้ดูข้อมูลได้ตลอดเวลาแมไ้ม่ได้เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต อีกทั้งยงัมีตวัเลือกสายการบินและโรงแรม

มากมาย ผูใ้ช้งานจะพบกบัเท่ียวบินมากกว่า 100,000 เส้นทาง จากสายการบินทั้งในและต่างประเทศ และ

โรงแรมท่ีพกัอีกมากกวา่ 70,000 แห่ง ทัว่โลกไม่วา่จะเป็นระดบั 5 ดาว จนถึงราคาประหยดั  

สายการบินบน Traveloka 

AirAsia, Jetstar, Tigerair, Lion Air, Citilink, Firefly, Nok Air, Singapore Airlines, Malaysia 

Airlines, Cathay Pacific, Garuda Indonesia, Emirates, Thai Airways, Lufthansa, KLM, Air France, Etihad 

Airways ฯลฯ 

โรงแรมบน Traveloka 

Hilton, Red Planet Hotel, Ibis, Novotel, Aston, Best Western, Fragrance Hotel, Marriott, Santika, 

Millennium & Copthorne ฯลฯ 

สามารถดูขอ้มูลการจองทั้งหมดไดบ้นอุปกรณ์ส่ือสาร เพียงเขา้สู่ระบบแล้วไปท่ีบญัชี Traveloka 

ของผูใ้ชง้าน ขอ้มูลการจองทั้งหมดจะถูกท าการเช่ือมต่อและคดัลอกเน้ือหาโดยอตัโนมติับนอุปกรณ์ส่ือสาร

ของผูใ้ชง้านทั้งหมด 
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Mobile Application For Hotel 

 Agoda  Mobile Application 

จากขอ้มูลของ https://www.agoda.comไดใ้ห้ค  าอธิบายไวว้่า อโกดา้สามารถเร่ิมใช้งานได้โดยไม่

ตอ้งสมคัรสมาชิก อยากจะเขา้สู่ระบบผ่านบญัชี Facebook ก็ได ้หรือจะสมคัรสมาชิกเพื่อจะไดรั้บข่าวสาร

หรือสิทธิพิเศษก็ได้อีกเช่นกัน และอีกรูปแบบเป็นการใช้งานโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก แต่ถ้าจะใช้

แอพพลิเคชัน่น่ีบ่อยๆก็จะตอ้งตามไปสมคัรสมาชิกภายหลงั ก่อนอ่ืนหากยงัไม่มีแอพพลิเคชัน่ในมือถือให้

พิมพค์  าวา่ Agoda ในแอพพลิเคชัน่ Google Play หรือ กดดาวนโ์หลดไดต้ามแอพพลิเคชัน่ agoda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.13 หนา้หลกัหรือหนา้เร่ิมตน้การใชง้านของแอพพลิเคชัน่อโกดา้ 

ท่ีมารูปภาพ: https://itunes.apple.com 

เม่ือเปิดเขา้มาภายในแอพพลิเคชัน่จะมีหนา้จอการใชง้านท่ีเรียบง่าย ผูใ้ชง้านสามารถตั้งค่าต่างๆให้

เหมาะกบัการใช้งานไดท่ี้มุมขวามือดา้นบน สามารถเปล่ียนไดท้ั้งหน่วยของเงินท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการ (เลือก

หน่วยเงินบาทได)้ ภาษาของตวัแอพพลิเคชัน่ และถา้จะเขา้สู่ระบบผา่นบญัชี Facebook ก็ท าไดเ้ช่นกนั 
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รูปภาพท่ี 2.14 การคน้หาและการกรอกขอ้มูลการคน้หาในแอพพลิเคชัน่อโกดา้ 

ท่ีมารูปภาพ: https://itunes.apple.com 
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วิธีการใชง้านง่ายมาก ทางแอพพลิเคชัน่จะมีให้เลือกระหวา่ง ตอ้งการรู้โรงแรมในกรณีท่ีผูใ้ชง้านรู้

ช่ืออยูแ่ลว้หรือจะคน้หาตามพื้นท่ีใกลเ้คียงวา่มีท่ีพกัอะไรบา้ง ถา้ตอ้งการพกัท่ีโรงแรม Centara ก็กดคน้หา

ในช่องว่างจากภาพซ้ายมือ ถา้ท่ีพกัโรงแรมท่ีตอ้งการว่าง ก็ท  าการจองโรงแรมดงักล่าวตามท่ีตอ้งการ ถ้า

ผูใ้ช้งานไม่เคยไปจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าดีหรือไม่ดี หน้าตาเป็นแบบไหน แลว้จะไปอย่างไร ในส่วนน้ีจะตอบ

ค าถามใหท้ั้งหมด สามารถเขา้มาอ่านความคิดเห็นจากคนท่ีเคยใชบ้ริการแลว้ได ้หรือจะดูแผนท่ีการเดินทาง

ไปโรงแรมก็ไดเ้ช่นกนั นอกจากนั้นถา้โรงแรมท่ีเลือกมีห้องให้เลือกมากกว่า 1 ประเภทก็สามารถเลือก

รายละเอียดได้ว่าตอ้งการห้องแบบไหน อย่างเช่น โรงแรม Centara จะมีห้องให้เลือกเพียงแค่ขนาดเดียว

เท่านั้น (ผูใ้หญ่นอนได ้2 คน ถา้มีเด็กเล็กๆ 1 คน) แต่จะมีเตียงให้เลือกสองแบบระหวา่งเตียงใหญ่ 1 เตียง 

หรือจะเลือกแบบเตียงธรรมดา 2 เตียงdHwfh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.15 ภาพแสดงช่ือท่ีตั้งและต าแหน่งของโรงแรมท่ีเลือกไวผ้า่นทางแผนท่ีดาวเทียม 

ท่ีมารูปภาพ: https://itunes.apple.com 
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รูปภาพท่ี 2.16 ภาพแสดงรายละเอียดการจองและรายละเอียดการเลือกช่องทางช าระเงิน 

ท่ีมารูปภาพ: https://itunes.apple.com 

หลงัจากเลือกห้องและโรงแรมท่ีตอ้งการแลว้ จากนั้นก็กดปุ่มจองก็จะเขา้มาขั้นตอนในการกรอก

รายละเอียด หน้าแอพพลิเคชัน่จะมีสรุปรายละเอียดการจองให้ แนะน าให้อ่านซ ้ าอีกคร้ังกนัขอ้ผิดพลาด 

ตรวจวนั จ านวนห้อง จ านวนคนวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ในส่วนของเง่ือนไขการจองจะบอกรายละเอียดบางอยา่ง

เพิ่มเติม เช่น ถา้ไม่ไดเ้ขา้พกัจะมีการคืนเงินหรือไม่คืนเงินในการจองระบุไวภ้ายในเง่ือนไข และในส่วน

รายละเอียดของผูเ้ขา้พกักจ็ะให้กรอกรายละเอียดผูใ้ชง้านหรือคนท่ีจะพกั เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร

ติดต่อ  ประเภทของหนงัสือเดินทาง หรือจะเพิ่มเติมกรายละเอียดอ่ืนๆก็สามารถพิมพเ์ขา้ไปในส่วนน้ีได ้

แลว้ให้กด ด าเนินการต่อ เพื่อช าระเงิน การช าระเงินสามารถเลือกจ่ายไดท้ั้ง Visa , MasterCard , AMEX , 

Carte Bleue , JCB หรือ PayPal หลงัจากการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ก็จะมีเมล์ยืนยนัการจองให้ผูใ้ชง้านเก็บ

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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สถิติกำรใช้ โมบำยแอพพลเิคช่ัน ของกลุ่มทวปีต่ำงๆ 

 

รูปภาพท่ี 2.17 รูปภาพสถิติการใช ้โมบายแอพพลิเคชัน่ ของกลุ่มประชากรทวปีต่างๆในปี 2016 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.vpnmentor.com 

 จากรูปภาพท่ี 2.17 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มประชากรท่ีมีการใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่มากท่ีสุดถึง 49.6% 

คือกลุ่มประชากรในทวีปเอเชีย ในขณะท่ีกลุ่มประชากรในแถบทวีปยุโรปมีสถิติการใชท่ี้รองลงมาคือ 17% 

กลุ่มประชากรทวปีแอฟฟริกา 9.4% ทวีปอเมริกาเหนือ 8.9% แถบตะวนัออกกลาง 3.7% และกลุ่มประชากร

แถบทวปีโอเชียเนียและออสเตรเรีย มีสถิติการใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่นอ้ยท่ีสุด 0.8%  
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สถิติกำรใช้ โมบำยแอพพลเิคช่ัน ของประเทศไทย 

 

รูปภาพท่ี 2.18 สถิติการใช ้โมบายแอพพลิเคชัน่ ของประเทศไทยตามช่วงอายุ 

ท่ีมารูปภาพ: https://positioningmag.com/14921 

จากรูปภาพท่ี 2.18 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มช่วงอายุของประชากรในประเทศไทยท่ีนิยมใช้โมบาย

แอพพลิเคชัน่มากท่ีสุด คือประชากรกลุ่มช่วงอายุระหวา่ง 25-29 ปี รองลงมาจะเป็นประชากรกลุ่มช่วงอายุ

ระหวา่ง 20-24 ปี ส่วนช่วงอายรุะหวา่ง 15-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี เด็กต ่ากวา่ 15 ปี และผูใ้หญ่ช่วงอายุ 40-44 

ปี จะสถิติมีการใชท่ี้ลดลงตามล าดบั ส่วนช่วงอายท่ีุมีสถิติการใชน้อ้ยท่ีสุดคือช่วงอายรุะหวา่ง 45-49 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

อำยุ/ปี จ ำนวน 
ต ่ากวา่ 15 4% 
15-19 13% 
20-24 24% 
25-29 40% 
30-34 12% 
35-39 3% 
40-44 3% 
45-49 1% 
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โมบำยแอพพลเิคช่ัน ทีค่นทัว่โลกนิยมใช้มำกทีสุ่ด 

 

รูปภาพท่ี 2.19 สถิติแอพพลิเคชัน่ท่ีคนทัว่โลกนิยมใชม้ากท่ีสุด 

ท่ีมารูปภาพ: https://www.pohchae.com/ 

 จากรูปภาพท่ี 2.19 แสดงให้เห็นว่า แอพพลิเคชั่นท่ีคนทั่วทุกมุมโลกนิยมใช้มากท่ีสุดคือ

แอพพลิเคชัน่ Google Map เป็นแอพพลิเคชัน่เก่ียวกบัแผนท่ีท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัคนเดินทาง เป็น

แอพพลิเคชัน่ระบบน าทางท่ีดีเยี่ยมท่ีสุด รองลงมาจะเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกนัและเป็น

ท่ีนิยมอยา่งทัว่โลกช่ือวา่แอพพลิเคชัน่ Facebook แอพพลิเคชัน่น้ีไม่มีใครไม่รู้จกั หลากหลายคนใชเ้พื่อเป็น

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร แสดงความรู้สึกหรือเร่ืองราวของตนเอง แต่อีกหลายคนก็ใช้ประโยชน์จาก

แอพพลิเคชัน่ในอีกช่องทางหน่ึงคือ ช่องทางธุรกิจหรือการขายสินคา้ออนไลน์ซ่ึงในประเทศไทยถือไดว้่า

เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก และแอพพลิเคชั่นอ่ืนท่ีได้รับความนิยมรองลงมาซ่ึงก็มีรูปแบบการใช้หรือ

ความสามารถของแอพพลิเคชัน่แตกต่างกนัไปตามความนิยมเรียงตามสถิติดงัรูปภาพ 
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2.3 เปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียของ โมบำยแอพพลเิคช่ัน  

Application ข้อดี ข้อเสีย 

Traveloka

 

ราคาถูก 
 ไม่วา่จะเป็นท่ีพกัหรือตัว๋เคร่ืองบิน 
ประหยดักวา่เวบ็อ่ืนแลว้ ทรำเวลโลก้ำ ยงัมี
โปรโมชัน่สุดคุม้ ออกมาใหไ้ดป้ระหยดักนั
อยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะ Hi Season/ Low 
Season มีโปรโมชัน่ใหไ้ดเ้ลือกกนัตลอด 
เปรียบเทียบราคาไดง่้ายๆ 
เขา้เวบ็เดียวจบ เช็คราคา เปรียบเทียบราคา
ของทุกไฟลท ์ของแต่ละสายการบิน ท่ีอยู่
ในฐานระบบของ ทราเวลโลกา้ และแสดง
ผลลพัธ์การคน้หาของทุกสายการบินใหใ้น
คร้ังเดียว นอกจากน้ีการเปล่ียนเคร่ือง แบบ
คนละสายการบิน ก็สามารถตรวจสอบ
ราคาไดง่้ายข้ึน 
ครอบคลุมสำยกำรบินหลกั 
ทั้ง Low Cost หรือ Full 
Service  นอกจากน้ียงัมี Function Smart 
Combo ช่วยจบัคู่เท่ียวบินให้ประหยดักวา่ 
สามารถเลือกบินกบัสายการบินชั้นน าได้
ในราคาท่ีแสนประหยดัดว้ยฟังกช์ัน่ Smart 
Combo ท่ีช่วยจบัคู่เท่ียวบินไป-กลบัโดย
อตัโนมติัพร้อมให้ราคาท่ีประหยดักวา่ถึง 
40% 
จองเท่ียวบินและท่ีพกัไดบ้นเวบ็เดียว 
สามารถ คน้หา เปรียบเทียบราคา และจอง 
ไดท้ั้งเท่ียวบินและท่ีพกัไดเ้ลยท่ีเดียว 
 
 
 

มีการปรับปรุงระบบบ่อย 
ระบบปรับปรุงบ่อยคร้ัง ผูท่ี้ต้องการใช้งานใน
บางคร้ังเขา้แอพพลิเคชัน่ไม่ได ้
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ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย
สะดวกสบาย 
Internet Banking, ATM, Credit Debit หรือ 
Counter Service  
สะดวกด้วยปฏิทนิวนัหยุดของไทย 
บริกำร 24 ช่ัวโมง 
มีศูนยใ์หบ้ริการลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง 
ลูกคา้สามารถพดูคุยสอบถามขอ้มูลและขอ
ความช่วยเหลือไดท้ั้งผา่นทางโทรศพัท ์ 
02-118-5400 และผา่นทางแชททั้งบน Live 
Chat ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์และบนเฟสบุค๊
Fanpage 

 
 

Agoda 

 

ท่ีพกั 
ภายในแอพ Agoda  มีรายละเอียดของ
โรงแรมท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
ระบบการจ่ายเงิน 
มีความน่าเช่ือถือและมีช่องทางให้เลือก
ช าระ จะช าระตอนจองหรือจะจองก่อน
และช าระทีหลงั แต่ทั้ง 2วิธี จะมีการหัก
ผา่นบตัรเครดิตท่ีมีเคร่ืองหมาย Visa หรือ 
Master card ซ่ึงบตัรเครดิต และเดบิต 
นอกจากนั้นยงัมีจ่ายผา่น Paypal และอ่ืนๆ
อีกมากมายค่ะ สะดวก 

ราคา 
ร า ค า ร ะ บุ ไ ม่ ชั ด เ จ น  มี ก า ร ซั บ ซ้ อ น ก า ร
เปล่ียนแปลงราคาเขา้ใจยาก 
ใหบ้ริการเพียงท่ีพกัแรม 
เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 
มีมากเกินไป ซ่ึงตอ้งระวงัดีๆ เวลาจอง ไม่งั้นอาจ
โดนค่ายกเลิกไปไม่นอ้ย 
 
 

Air Asia 

 
 

ภาษาใหเ้ลือกถึง 6 ภาษา และปรับค่าเงินได ้ 
ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ฮ่องกง หรือสิงคโปร์  
โปรโมชัน่พิเศษ 
ส าหรับลูกคา้ท่ีใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรม สูงสุดถึง 
40% เม่ือเทียบกบัราคาบนหนา้เวบ็ไซต ์

Application ระบบผดิพลาดบ่อย 
ทั้งสกุลเงินเปล่ียนไปเอง เดือนท่ีจองเปล่ียนไปเอง 
ระบบ Error 

Application ขอ้ดี ขอ้เสีย 

https://www.traveloka.com/th-th/
https://www.facebook.com/TravelokaTH/
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ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ให้ข้อมูลครบ
ครัน 
สามารถก าหนดฟังกช์ัน่เลือกราคา เวลาเดิน
ทางออก เวลาเดินทางถึง หรือระยะเวลาใน
การเดินทางได ้
โรงแรม 
มีโรงแรมให้เลือกกว่า 365,000 แห่ง หรือ
หลายลา้นห้องทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นรีสอร์ท 
วิลล่า ท่ีพักส าหรับครอบครัว โรงแรม
ส าหรับพกัผ่อน หรือโรงแรมส าหรับผูท่ี้
เดินทางเพื่อธุรกิจ  
สามารถจองแบบกระชั้นชิดได ้

Pearl 

 

ใหข้อ้มูลพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียว 
สามารถบอกขอ้มูลพื้นฐานของโปรแกรม
ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีบริษทัก าหนดไว ้
ไม่ว่าจะเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว อุณหภูมิ 
สกุลเงิน 
ระบบช าระเงิน 
ครบครัน ทั้ง Visa credit card 
ขอ้มูลบริษทั 
บอกขอ้มูลของบริษทัชดัเจน ทั้งขอ้มูลการ
ติดต่อ สถานท่ีตั้ง 
ระบบสมาชิก 
เก็บประวติัและข้อมูลส าคัญของสมาชิก 
จดจ าประวติัการซ้ือ การช าระเงิน และการ
ใชง้านต่างๆภายในแอพ 

เป็น Application ท่ีให้ขอ้มูลเฉพาะโปรแกรม
ท่องเท่ียวท่ีบริษทัจดัข้ึน   

ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแอพพลิเคชัน่ 

 

 

Application ขอ้ดี ขอ้เสีย 
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สรุปกำรเปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียของแต่ละแอพพลเิคช่ัน 

Application ขอ้มูล
พื้นฐาน 

ราคาถูก ท่ีพกั ภาษา ช่อง
ทางการ
ช าระ

หลากหลาย 

โปรโมชัน่ 

Traveloka           

Agoda          

Air Asia            

Pearl appication             

ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปแอพพลิเคชัน่ 

 

2.4 Pearl Mobile Application 

 จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากสถิติการใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ และตวัอยา่งการประยุกตใ์ชโ้ม

บายแอพพลิเคชัน่ในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในปัจจุบนัประชากรทัว่โลกไม่วา่จะอยู่ในแถบทวีปประเทศไหน

ต่างก็มีความสนใจและนิยมใช้โมบายแอพพลิเคชัน่เป็นอยา่งมาก สมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเตอร์เน็ตจึง

เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวนั ผูค้นใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ บา้งก็ใช้เพื่อการติดต่อส่ือสาร และส่วนมากก็ใชไ้ปในทางธุรกิจ คณะผูจ้ดัท าจึงได้

เสนอแนวทางการเพิ่มยอดขายและเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่บริษทั เพิร์ล 

เวเคชัน่ จ  ากดั ซ่ึงไดป้ระกอบธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว โดยเสนอให้สร้าง Pearl Mobile Application ท่ีเป็น

ของบริษทั เสนอให้สร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ของบริษทั แต่เดิมทีทางบริษทัมี

ช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูแ่ลว้คือ การจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการผ่านทาง Website ของบริษทัและผ่าน

ทางส่ือ Social Media แต่คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นและพบเจอปัญหาจากช่องทางการจดัจ าหน่ายเหล่าน้ีอยู่

บ่อยคร้ัง เช่น ปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้และบริการไม่เพียงพอแก่การเขา้ใจของลูกคา้ ราคา

ตกหล่น เน้ือหาบางส่วนขาดหายไป ฯลฯ เป็นเหตุให้ลูกคา้ตอ้งติดต่อกลบัมาทางบริษทัเพื่อขอรายละเอียด

และขอ้มูลเพิ่มเติม  
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คณะผูจ้ดัท าจึงเสนอช่องทางการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีให้แก่ทางบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั โดยเสนอ

ให้สร้าง Pearl Mobile Application ในขา้งตน้ ภายในแอพพลิเคชัน่จะมีขอ้มูลรายละเอียดทุกอยา่งท่ีลูกคา้

ตอ้งรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีลูกคา้จะเลือกซ้ือ จะมีรายละเอียดโปรแกรมทวัร์ทุกๆโปรแกรมท่ีบริษทั

ผลิตเพื่อจ าหน่าย มีระบบสมาชิกท่ีถูกต้อง มีรายละเอียดสภาพอากาศแต่ละประเทศทัว่โลก อตัราการ

แลกเปล่ียนค่าเงินทัว่โลก การจองท่ีพกัทุกประเภทหรือแมแ้ต่การจองตัว๋เคร่ืองบิน รายละเอียดทุกอย่างท่ี

ลูกค้าควรรู้ก่อนตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการจะรวมอยู่ในแอพพลิเคชั่นน้ีทั้ งหมด ช่วยอ านวยความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้คา้ ประหยดัเวลาและรวดเร็วต่อการเขา้ถึง เพียงแค่ลูกคา้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่

ของบริษทัไวใ้นสมาร์ทโฟนของตนเอง  อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาในการใหบ้ริการแก่บริษทัอีกดว้ย   

 

 

รูปภาพท่ี 2.20 ภาพจ าลองการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน 

PEARL VACATION 
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รูปภาพท่ี 2.21 ภาพจ าลอง Pearl Mobile Application เม่ือดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนแลว้ 

 

สรุปไดว้า่ จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่โมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้

นั้น คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นประโยชน์จากการท าธุรกิจผา่นทางโมบายแอพพลิเคชัน่โดยการคิดริเร่ิมให้น าโม

บายแอพพลิเคชั่นมาพฒันาและประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ซ่ึงทาง

บริษทัยงัไม่เคยใช้ช่องทางน้ีในการด าเนินธุรกิจมาก่อน โดยคณะผูจ้ดัท าเสนอให้สร้าง Pearl Mobile 

Application ใหเ้ป็นของบริษทัเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ ช่วยเพิ่มช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายและเพิ่มแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีพบบ่อยใหแ้ก่บริษทั 
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สรุปข้อคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์พนักงำนบริษัท เพร์ิล เวเคช่ัน เกีย่วกบั Pearl Mobile Application 

  การจดัจ าหน่ายผา่นแอพพลิเคชัน่ความยากก็คือท ายงัไงเพื่อให้ลูกคา้มองเห็นถึงความสมบูรณ์ของ

สินคา้ ท ายงัไงให้ลูกคา้เห็นภาพเห็นส่ิงท่ีจะไดรั้บจากแอพพลิเคชัน่จากการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ในคร้ังเดียว

ก่อนท่ีตัดสินในการจ่ายเงิน ความท้าทายในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับสินค้าทัวร์ 

ความสามารถหลกัๆของแอพพลิเคชัน่จะตอ้งเป็นเเอพพลิเคชัน่ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายทางสมาร์ทโฟน โทรศพัท์

ต่างๆ โดยผูซ้ื้อจะตอ้งท าการศึกษาสินคา้ให้เขา้ใจก่อนช าระเงิน ลูกคา้ตอ้งอ่านรายละเอียดของโปรแกรม

ทวัร์ เช่นไปเท่ียวไหน ท าอะไร ไดรั้บอะไรบา้ง โดยฟังก์ชัน่หลกัๆ ควรเป็นฟังก์ชัน่การดาวโ์หลดโปรแกรม 

และฟังก์ชัน่การสั่งปร้ินขอ้มูล สามารถส่งโปรแกรมทวัร์ไปให้เพื่อนท่ีสนใจได ้และฟังก์ชัน่การสั่งซ้ือการ

ช าระเงินโดยการช าระเงินก็ตอ้งอ านวยความสะดวกสบายต่อลูกคา้ทุกกลุ่ม เช่น การช าระเงินผา่นเคาร์เตอร์

เซอร์วสิหรือช่องทางการช าระเงินอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แค่จ่ายผา่นบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต  

สรุปข้อคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์ลูกค้ำบริษัท เพร์ิล เวเคช่ัน เกีย่วกบั Pearl Mobile Application 

 โปรแกรมทวัร์ท่ีลูกค้าใช้บริการส่วนมากจะเป็นทวัร์ประเทศพม่า เวียดนาม ตุรกี โดยมีความ

เหมาะสมในดา้นราคาท่ีถูกกบัประเทศท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว ทางบริษทัมีการส่งเสริมเป็นอย่างดี หากวนั

เดินทางท่ีเราตอ้งการเต็มทางบริษทัก็จะมีการส่งเสริม แนะน าเป็นวนัเดินทางอ่ืนเพิ่มเติม แต่ช่องทางการจดั

จ าหน่ายยงัไม่เพียงพอ เพราะช่องทางการเขา้ถึงในการซ้ือสินคา้ไม่ครอบคลุม ไม่เป็นท่ีรู้จกัมากพอและทาง

บริษทัใหข้อ้มูลพื้นฐานไม่เพียงพอ ลูกคา้จึงตอ้งโทรมาสอบถามเอง 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

รูปภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ( Pearl Vacation ) 

สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 246/24 หมู่บา้นกลางกรุง ถนนเฉลิมนิมิต (ฝ่ังขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ : 02 291 7888 

โทรศัพท์เคลือ่นที ่: 085 844 4994 , 080 925 7888 

โทรสาร/Fax : 02 291 1818 , 02 291 8181 

วนัเวลาทีเ่ปิดท าการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น. หยดุทุกวนัหยดุ นกัขตัฤกษ ์ 

E – mail : pearlvct@ksc.co.th 

Facebook : www.facebook.com/pearlwholesale/ 

Website : http://www.pearlvacations.co.th 

 

รูปภาพท่ี 3.2 แผนท่ีการเดินทางสถานประกอบการ บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

mailto:pearlvct@ksc.co.th
http://www.facebook.com/pearlwholesale/
http://www.pearlvacations.co.th/
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3.2 ลกัษณะของสถานประกอบการ 

บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั (Pearl Vacations) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2547 ภายใตแ้นวคิดความมุ่งมัน่ท่ี

จะเป็น Wholesale คือการใหบ้ริการคิดและเสนอโปรแกรมทวัร์ท่ีจดัไวห้รือจดัข้ึนตามแต่ลูกคา้สั่งแลว้ส่งต่อ

ให้บริษทัทวัร์ (Travel Agent) ไปขายต่อ และตวัแทนบริษทัน าเท่ียว (Land Operator) คือการรับหน้าท่ี

จดัการทุกส่ิงอยา่งเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวให้กบับริษทัทวัร์หรือตวัแทนจ าหน่ายบริษทัน าเท่ียว ไม่ว่า

จะเป็น จองตัว๋เคร่ืองบิน จองท่ีพกั/โรงแรม จองร้านอาหาร รถรับส่ง และการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

ใหบ้ริการแก่บริษทัทวัร์ (Outbound) ทุกขนาด ทุกระดบั ไดป้ระสบความส าเร็จในการขาย โดยเส้นทางท่ีเปิด

ใหบ้ริการในช่วงแรก ไดแ้ก่ประเทศ เวยีดนาม จอร์แดน อียปิต ์ซีเรีย และประเทศในแถบตะวนัออกลางอ่ืนๆ 

รวมไปถึงอเมริกา และแคนาดา 

ปัจจุบนับริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั ไดข้ยายเส้นทางการให้บริการไปอีกหลากหลายประเทศ โดย

เน้นไปท่ีประเทศท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีคนไทยยงัค่อนข้างรู้จกัน้อยอยู่ บริษทั เพิร์ล เวเคชั่น จ ากัด ให้

ความส าคญักบัความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ท่ีรู้ลึกรู้จริง การบริการ แบบ 24 ชม. เรียกไดว้่ามาท่ีเดียวได้

ครบทุกส่ิง และท่ีส าคญัท่ีสุดทางบริษทัยงัให้ความส าคญักบัความคุม้ค่าคุม้ราคาของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ี

ตอ้งราคาดีท่ีสุดในตลาด จึงมัน่ใจไดว้า่ท่องเท่ียวกบั Pearl Vacations ลูกคา้จะไดท้่องเท่ียวกบัโปรแกรมท่ีดี

ท่ีสุด โดยในขณะน้ีทางบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั มีโปรแกรมในเส้นทางท่ีหลากหลายและครอบคลุมยิ่งข้ึน 

ไดแ้ก่ เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ศรีลงักา ภูฏาน มลัดีฟส์ จอร์แดน อียิปต ์ซีเรีย 

เลบานอน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน อิสลาเอล รัสเซีย ยูเครน ตุรกี คาซัคสถาน กรีก ไซปรัส 

จอร์เจีย เกาหลี ญ่ีปุ่น อเมริกาและแคนาดา 

ทางบริษทั เพิร์ล เวเคชั่น จ ากดั ยึดมัน่ปณิธานในมาตรฐานการให้บริการท่ีดีเป็นส าคญั ด้วยการ

ตระหนักเป็นอย่างยิ่งส าหรับลูกคา้ท่ีจะเดินทางแต่ไม่มีประสบการณ์ในการเท่ียวต่างประเทศ ทางบริษทั 

เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั สามารถจดัโปรแกรมเดินทางให้ทางลูกคา้ ลดทุกขั้นตอนอนัยุง่ยาก ทั้งการวางแผนการ

ท่องเท่ียว การจดัการเร่ืองการเดินทาง การจองท่ีพกั การขอวีซ่า การหาขอ้มูลท่ีซ้ือ ท่ีกิน ท่ีเท่ียว หรือขอ้มูล

การเตรียมตวัต่างๆและเร่ืองการท าให้ทุกอยา่งสมบูรณ์ในคร้ังเดียวเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหลู้กคา้สามารถไปเท่ียว

ไดอ้ยา่งสะดวกสบายโดยท่ีลูกคา้จะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดจากการท่องเท่ียวคร้ังนั้นๆลูกคา้องคก์รหรือ

บริษทัท่ีมีการเดินทางเป็นประจ านอกจากความพิเศษในด้านราคาท่ีลูกค้าจะได้รับแล้ว ส าหรับลูกค้าท่ี

เดินทางเป็นกลุ่มท่ีมียอดซ้ือในเกณฑท่ี์ก าหนด ทางบริษทัจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการและดูแลลูกคา้อยา่งมือ

อาชีพ และรวดเร็วตลอดการเดินทาง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดตั้งแต่วนัแรกท่ีลูกคา้เขา้มาซ้ือบริการของ

บริษทัหรือจนถึงเม่ือการเดินทางของท่านส้ินสุดและจบลงแลว้ 
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รูปภาพท่ี 3.3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/05228  

ออกโดย กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 
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3.3 รูปแบบต าแหน่งการบริหารจัดการขององค์กร 

ตารางท่ี 3.1 รูปแบบต าแหน่งการบริหารจดัการขององคก์ร 

CEO Pearl Vacation 

คุณคมสัน ตั้งถิรสุข คุณอ าพร ตั้งถิรสุข 

Operation Manager Sale Manager Ticketing Manager Super Manager 
คุณสรกฤช อารีพนัธ์ุ คุณทนศกัด์ิ มะละปะทิ คุณลลิตา กลดับา้นหว้ย คุณชมพนุูท บุญจนัทร์ 

Tour Operation Sale Ticketing IT 
คุณจิราพร ใจฟ่ัน คุณสุมาลี ยศเรือง คุณชฏาพร อมัพปานิก คุณธนธญั แซ่คู 
คุณศิริภา เก่งกลา้ คุณนานนลิน ชูรอด  

 
 
 
 
 

 

Accounting 
คุณสาลินี อินสม คุณกิตติพงศ ์บุญมาพิลา คุณจรินทร์พร บริรักษ ์
 
 
 
 

 

คุณธนาทิป รุ่งรัตนรังษี  
 
 
 
 

คุณองัครัตน์ ปัญญาเลิศ 
คุณอชัราพร ค าอ่อน 
คุณประไพพร ฉิม
เศรษฐกุล 
คุณจิราภรณ์ สกุลชีพ 

 

3.4 ภาระหน้าที่และความรับผดิชอบของพนักงาน 

 ฝ่ายปฏิบติัการ (Tour Operation)  มีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวต่างๆใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น 

ขอ้มูลโปรแกรมทวัร์ การจองหอ้งพกั/โรงแรม การจองร้านอาหาร วธีิการเดินทางท่องเท่ียว การเขา้

ชมสถานท่ีท่องเท่ียวและขอ้มูลอ่ืนๆ อีกทั้งยงัท าหนา้ท่ีดูแลทวัร์กรุ๊ปเหมาแบบเป็นหมู่คณะอีกดว้ย 

 ฝ่ายการตลาด (Sale) มีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบเก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์ทั้งหมดของบริษทั ไดแ้ก่ ทวัร์

พม่า เวยีดนาม จีน ดูใบ ตุรกี ซิมบบ์าว อิหร่าน รัสเซีย จอร์แดน อียปิต ์ บาหลี และบรูไน ซ่ึง

พนกังานในส่วนงานน้ีจะตอ้งรับผดิชอบและจดัเตรียมทุกส่ิงอยา่งใหแ้ก่ลูกคา้ ตั้งแต่ จดัท าและ

เสนอขายโปรแกรมทวัร์ จดัท า Booklet (หนงัสือขอ้มูลโปรแกรมการท่องเท่ียวของประเทศนั้นๆ) 

จดัเตรียมเอกสารการเดินทางของลูกคา้ (รวมทั้งพาสปอร์ตและวซ่ีา) จองท่ีพกั จดัหารถรับส่งลูกคา้ 

จดัหาไกดผ์ูเ้ช่ียวชาญในการร่วมเดินทางไปกบัลูกคา้ ไปส่งและไปรับลูกคา้ท่ีสนามบิน 
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 ฝ่ายตัว๋เดินทาง (Ticketing) มีหน้าท่ีจดัหาและจองตัว๋เคร่ืองบินทุกเส้นทางท่องเท่ียวท่ีอยู่ใน

โปรแกรมท่องเท่ียวใหแ้ก่ลูกคา้ หรือตามแต่ลูกคา้สั่ง 

 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ (IT) มีหนา้ท่ีดูและระบบคอมพิวเตอร์และเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 ฝ่ายบญัชีการเงิน (Accounting) มีหนา้ท่ีดูและงบประมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดของบริษทั 

 รองผูบ้ริหาร (Super Manager) มีหนา้ท่ีรับมอบอ านาจหรือรับมอบค าสั่งการดูแลรับผิดชอบในเร่ือง

ต่างๆเก่ียวกบับริษทัแทนผูบ้ริหาร เม่ือผูบ้ริหารติดภารกิจต่างๆท่ีไม่สามารถติดต่อ หรือให้ขอ้มูล 

หรือตดัสินใจเร่ืองใดๆเก่ียวกบับริษทัได ้ 

3.5 ช่ือ-นามสกุลและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 นายทนศกัด์ิ มะละปะทิ ต าแหน่ง ฝ่ายการตลาดอาวุโส (Sale Manager) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

3.7 หน้าทีค่วามรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 ตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ตามพาสปอร์ต 

 เขียนใบ ตม. ใหก้บัลูกคา้ (ใบตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ) 

 พิมพใ์บ Rooming List (ใบรายช่ือเก่ียวกบัประเภทหอ้งนอนของลูกคา้) 

 ตดักระดาษรายช่ือ Tag ของลูกคา้ 

 จดัเตรียมซองใสให้แก่ลูกคา้ (ภายในจะมี ใบ ตม. ปากกา Tag King Power วีซ่า/บางประเทศ 

หนงัสือสวดมนต/์เฉพาะท่ีไปประเทศพม่า และขนมขบเค้ียวเล็กนอ้ย) 

 จดัเรียงขอ้มูลโปรแกรมทวัร์ของประเทศต่างๆใหถู้กตอ้ง (Booklet) 

 จดัเรียงพาสปอร์ตใส่ตะกร้า 

 ตดักระดาษรายช่ือเพื่อเตรียมใส่ Tag 

 จดัเส้ือยดืและเส้ือกนัฝนใส่ถุงแยกเป็นกรุ๊ปทวัร์ (เฉพาะทวัร์พม่า) 

 ใส่ซองกาแฟเป็นเซ็ตเพื่อไปออกบูทท่ีเซ็นทรัลเวร์ิล 
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รูปภาพภาระหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายระหว่างการท างาน 

   

รูปภาพท่ี 3.4 เขียนใบตรวจคนเขา้เมืองทั้งขาเขา้และขาออกของประเทศพม่า 

     

รูปภาพท่ี 3.5 เขียนใบตรวจคนเขา้เมืองทั้งขาเขา้และขาออกของประเทศไทย 

    

รูปภาพท่ี 3.6 จดัเตรียมตะกร้าโปรแกรมทวัร์เป็นกลุ่มๆตามก าหนด 
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รูปภาพท่ี 3.7 กรอกวซ่ีาของประเทศคาซคัสถาน 

 

รูปภาพท่ี 3.8 เขียนรายช่ือลูกคา้ตามหมายเลขหอ้งพกั 
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รูปภาพท่ี 3.9 เรียบเรียงและเยบ็เล่มหนงัสือโปรแกรมท่องเท่ียว 

 

รูปภาพท่ี 3.10 รับมอบหมายถ่ายเอกสารหนงัสือเดินทางของลูกคา้ 
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รูปภาพท่ี 3.11 ตรวจเช็ครายช่ือลูกคา้จากหนา้พาสปอร์ต 

 

รูปภาพท่ี 3.12 กรอบขอ้มูลของลูกคา้ลงในโปรแกรมของบริษทั 
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รูปภาพท่ี 3.13 จดัเรียง แกไ้ข เพิ่มเติม ขอ้มูลโปรแกรมท่องเท่ียวของบริษทั 

 

รูปภาพท่ี 3.14 ปรับปรุงและเพิ่มรายละเอียดโปรแกรมท่องเท่ียวลงในส่ือการขายออนไลน์ของ

บริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3.8 ขั้นตอน/ระยะเวลา/และวธีิการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน วันท่ี 21 สิงหาคม – วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 

นิยามปัญหาของโครงงาน                
ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง                
ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน                
เก็บรวบรวมข้อมลู                
วิเคราะห์ข้อมลู                
ตรวจสอบข้อมลูและการน าเสนอ                

ตารางท่ี 3.2 ขั้นตอนและระเวลาการด าเนินงาน 

 

3.9 ก าหนดหัวข้อและรายละเอยีดของโครงงาน  

โครงงานเร่ือง  “การพฒันา Pearl Mobile Application เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของบริษทั เพิร์ล 

เวเคชัน่ จ  ากดั” 

กลุ่มประชากร  พนกังานและลูกคา้ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั  

3.10 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.10.1 ดา้นอุปกรณ์ในการท าโครงงาน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับจดัท าเน้ือหาของโครงงาน 

 โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน 

 โทรศพัทป์ระจ าส านกังานของสถานประกอบการ 

 สมุดจดบันทึกรายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ของพนักงานและลูกค้าของบริษัท เพิร์ล 

เวเคชัน่ จ  ากดั 

 3.10.2 ดา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าโครงงาน 

 ค าถามในการสัมภาษณ์พนกังานของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั มี 10 ขอ้ดงัน้ี 

1. ใหแ้นะน าบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั  

2. บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั มีช่องทางการจดัจ าหน่ายทางใดบา้ง 
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3. คิดวา่ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีบริษทัมีอยูต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดีแค่ไหน 

4. ปัญหาท่ีพบบ่อยจากช่องทางการจดัจ าหน่ายเหล่านั้น 

5. คิดวา่ควรจะปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัในดา้นใดบา้ง 

6. คิดอยา่งไรกบั Application บนมือถือในปัจจุบนั 

7. ถา้ทางนกัศึกษาจะเสนอใหส้ร้าง Pearl Mobile Application ข้ึน ทางพนกังานมีขอ้คิดเห็นอยา่งไร 

8. อยากใหมี้ขอ้มูลใดหรือความสามารถใดบา้งใน Pearl Mobile Application น้ี 

9. คิดวา่ Pearl Mobile Application จะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งไรบา้ง 

10. ถา้ทางบริษทัสร้าง Pearl Mobile Application ส าเร็จจริง พนกังานคิดวา่จะมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 

 ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ลูกคา้ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั จ  านวน 7 ขอ้  

1. สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีลูกคา้เลือกซ้ือเลือกใชบ้ริการเป็นสินคา้ประเภทใด 

2. ราคาของสินคา้มีความเหมาะสมหรือไม่ 

3. ลูกคา้คิดวา่ทางบริษทัมีการส่งเสริมการขายเป็นอยา่งไรบา้ง 

4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ พร้อมเหตุผล 

5. ลูกคา้ประสบปัญหาใดบา้งในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

6. ลูกคา้เคยซ้ือสินคา้และบริการของบริษทัอ่ืนหรือไม่ ถา้เคย เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

7. ลูกคา้อยากใหท้างบริษทัปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบา้งเก่ียวกบัตวัสินคา้และช่องทางการจดั

จ าหน่าย 

 

 

 

 

 



40 
 

 

หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์พนกังานและลูกคา้ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดัแลว้ คณะ

ผูจ้ดัท าได้รวบรวมขอ้มูลปัญหาต่างๆ ขอ้คิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ไวใ้นสมุดจดบนัทึก จากนั้นคณะ

ผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมสร้าง Pearl Mobile Application แบบจ าลองข้ึนมาเพื่อให้พนกังานในบริษทัไดท้ดลองใชก่้อน

วา่ ถา้ทางบริษทัสร้าง Pearl Mobile Application น้ีข้ึนเพื่อใชง้านจริง แอพพลิเคชัน่น้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์

มากเพียงใดแก่บริษทั และควรจะเพิ่มเติมในส่วนไหนบา้งเพื่อใหแ้อพพลิเคชัน่น้ีใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

รูปภาพท่ี 3.15 ภาพแสดงการคน้หาเวบ็ไซด์เพื่อท าแอพพลิเคชัน่จ  าลอง 

จากนั้นคณะผูจ้ดัท าไดล้งมือสร้าง Pearl Mobile Application แบบจ าลองข้ึน โดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซด ์

www.google.com คน้หาค าว่า  ibuildapp ในช่องคน้หา แล้วกดคน้หา หน้าจอจะปรากฏหน้าเว็บไซด ์

iBuildApp ข้ึนมา เวบ็ไซด์น้ีเป็นเวบ็ไซด์ท่ีเปิดให้ทดลองสร้างแอพพลิเคชัน่ฟรี ไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่จะจ ากดั

การใช้งานเพียงแค่ 15 วนัเท่านั้น หลงัจากครบก าหนดทางเวบ็ไซด์จะให้เสียค่าบริการหากตอ้งการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างต่อไป แต่หากไม่ตอ้งการก็สามารถปล่อยทิ้งไปได ้หลงัจากเขา้สู่หนา้เวบ็ไซด์แลว้ ตอ้ง

สมคัรเป็นสมาชิกของเวบ็ไซด์ก่อนถึงจะสร้างแอพพลิเคชัน่ได ้โดยการใส่ท่ีอยู่อีเมล์และสร้างรหสัผา่นให้

กดตวัเลือก SIGN IN ทางมุมขวาดา้นบน 
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รูปภาพท่ี 3.16 รูปภาพหนา้เวบ็ไซด ์iBuildApp และการเลือกลงทะเบียนสมคัรเป็นสมาชิก 

หลงัจากกด SING IN แลว้ ให้กรอกท่ีอยู่อีเมล์ และสร้างพาสเวิร์ดรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบการใช้

งานเวบ็ไซด์ การเขา้สู่ระบบสามารถท าได ้2 ช่องทาง คือ การเขา้สู่ระบบแบบ 1. ใชท่ี้อยูอี่เมล์และรหสัผา่น 

2. เขา้สู่ระบบผา่น Facebook  

 

รูปภาพท่ี 3.17 การสมคัรสมาชิกและช่องทางการเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านเวบ็ไซด์ 
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เม่ือท าการเขา้สู่ระบบแลว้ ให้กดค าวา่ Create New App เพื่อสร้าง Pearl Mobile Application จ าลอง 

และจดัเตรียมขอ้มูล เน้ือหา และรูปภาพ เพื่อสร้างรายละเอียดแอพพลิเคชัน่ ขอ้มูลรายละเอียดดงักล่าวได้

น ามาจากโปรแกรม Tour Pro X ของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ ากดั 

 

รูปภาพท่ี 3.18 ใชต้วัเลือกสร้างแอพพลิเคชัน่เพื่อสร้างแอพพลิเคชัน่จ  าลอง 

เม่ือกดค าวา่ Create New App แลว้ หนา้เวบ็ไซด์จะปรากฏให้เลือกรูปแบบแอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูป 

โดยทางเวบ็ไซด์จะมีแอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปให้เลือกมากมายหลายรูปแบบหลายประเภทแลว้แต่จะเลือกใช้

งานไปในทางใด มีทั้งประเภทธุรกิจ การเรียนการสอน ร้านอาหาร การท่องเท่ียว หรือโรงแรมและประเภท

อ่ืนๆ โดยสามารถเลือกประเภทไดจ้ากตวัเลือกดา้นซา้ยมือของหนา้เวบ็ไซด์ 

 

รูปภาพท่ี 3.19 ตวัเลือกประเภทและรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปพร้อมภาพตวัอยา่ง 
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เม่ือเลือกรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปไดแ้ลว้ ใหก้ดท่ีค าวา่ Create ตรงแอพพลิเคชัน่ท่ีเลือกไว ้

แอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปจะแสดงเน้ือหาต่างๆในรูปแบบตวัอยา่งใหดู้วา่ เม่ือเราสร้างแอพพลิเคชัน่ของเราเสร็จ

สมบูรณ์แลว้ จะปรากฏเป็นรูปร่างแบบใด 

 

รูปภาพท่ี 3.20 แอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปท่ีคณะผูจ้ดัท าเลือกใช้ 

      ขั้นตอนต่อไป เม่ือแอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปปรากฏข้ึนก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ขอ้มูลซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้

จดัเตรียมขอ้มูลทั้งเน้ือหาและรูปภาพไวอ้ยูแ่ลว้ โดยเทียบขอ้มูล เน้ือหา และรูปภาพจากโปรแกรมTour Pro 

X ซ่ึงเป็นโปรแกรมการขายสินคา้ท่ีบริษทัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยจะเร่ิมปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี  

 เปล่ียนช่ือและเปล่ียนรูปภาพแอพพลิเคชัน่ใหเ้ป็นช่ือของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

 แกไ้ขเน้ือหาแต่ละประเภท และก าหนดวา่จะใหต้วัเลือกใดอยูใ่นต าแหน่งใด 

 ใส่ขอ้มูลเน้ือหาและใส่รูปภาพตามล าดบัต าแหน่งของช่ือเร่ืองท่ีวางไว ้

 เลือกสีของแต่ละตวัเลือกใหแ้ตกต่างกนัออกไป 

 เม่ือใส่เน้ือหาและขอ้มูลครบทุกๆตวัเลือกแลว้ ตรวจทานขอ้มูลซ ้ าอีกหน่ึงรอบ 

 บนัทึกแอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างไว ้

 แอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปท่ีไดจ้ากการสร้างผา่นเวบ็ไซดจ์ะถูกบนัทึกเป็นไฟลข์องเวบ็ไซด์เท่านั้น 

 ส่งไฟลท่ี์บนัทึกไดผ้า่นทางอีเมลเ์พื่อทดลองใชแ้อพพลิเคชัน่ 
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รูปภาพท่ี 3.21 หนา้แอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปท่ีสามารถดดัแปลงแกไ้ขได ้

ดงันั้นแอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปท่ีคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างข้ึนผา่นเวบ็ไซดมี์ระยะเวลาการทดลองใชง้าน 

15 วนัเท่านั้น และการทดลองใชผ้า่นสมาร์ทโฟนนั้น ทางเวบ็ไซดมี์วธีิการโหลดแอพพลิเคชัน่เพื่อทดลองใช้

ท่ีแตกต่างกนัไปตามระบบปฏิบติัการของสมาร์ทโฟน โดยระบบ Android จะโหลดขอ้มูลผา่นทางอีเมลแ์ละ

ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ไดเ้ลย แต่ระบบ IOS จะตอ้งท าการโหลดแอพพลิเคชัน่ iBuildApp ผา่นทาง App Store 

ก่อนจึงจะสามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ได ้

 



45 
 

 

บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงงาน 

 การพฒันาแอพพลิเคชัน่คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเสนอในบทท่ี 3 แลว้

ไดผ้ลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.1 รูปแอพพลิเคชัน่ท่ีแสดงบนโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

 เป็นรูปท่ีแสดงแอพพลิเคชัน่ Pearl Mobile Application จากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผา่นทาง 

App Store หรือ Android ก็จะปรากฏข้ึนท่ีหนา้จอโทรศพัท ์
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รูปภาพท่ี 4.2 หนา้หลกัของแอพพลิเคชัน่ 

เม่ือดาวน์โหลด Pearl Mobile Application  จะเขา้สู่หนา้ต่างน้ีซ่ึงเป็นหนา้หลกัของ Pearl Mobile 

Application หน้าจอจะแสดงตวัเลือกต่างๆภายในแอพพลิเคชั่น มีให้เลือกใช้งานหลากหลายตามความ

ตอ้งการ ดงัตวัเลือกต่อไปน้ี Program ,Booking ,Hot Price ,About Us ,Exchange Rate , Contact Us , 

Weather , Payment เม่ือกดเลือกตวัเลือกใดก็ตาม ระบบจะท าการบนัทึกทุกขั้นตอนท่ีลูกคา้ไดเ้ลือกใชง้าน

โดยอตัโนมติั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดต่างๆ เช่น หน้าจอดบัในขณะใช้งาน แอพพลิเคชั่นหลุด

ในขณะใช้งาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตขดัขอ้งในขณะใชง้านเป็นตน้ และเม่ือลูกคา้เขา้สู่ระบบเพื่อกลบัมาใช้

งานซ ้ าอีกคร้ังขอ้มูลการท ารายการเหล่านั้นก็จะยงัคงอยูเ่พื่อให้ลูกคา้ไดท้  ารายการแกไ้ขและด าเนินงานซ้ือ

สินคา้ต่อไป 
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รูปภาพท่ี 4.3 แอพพลิเคชัน่ตวัเลือก Program  

ตวัเลือก Program หน้าจอจะแสดงตวัเลือกต่างๆของโปรแกรมทวัร์ท่ีทางบริษทัได้จดัท าข้ึนเพื่อ

จ าหน่ายไว ้โดยมีการแบ่งเป็นโปรแกรมทวัร์ทวีปต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หา เช่น  Tour Asia โปรแกรม

ทวัร์ทวีปเอเชีย , Tour Middle East โปรแกรมทวัร์ทวีปตะวนัออกกลาง , Tour Europe โปรแกรมทวัร์ทวีป

ยุโรป , Tour Domestic โปรแกรมทวัร์ภายในประเทศ ลูกคา้สามารถเลือกทวีปท่ีตนเองตอ้งการซ้ือเพื่อเขา้ดู

รายละเอียดโปรแกรมทวัร์ในหนา้ถดัไป  
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รูปภาพท่ี 4.4 รายละเอียดตวัเลือกโปรแกรมทวัร์ทวปีเอเชีย 

เม่ือเลือกตวัเลือก Tour Asia จะปรากฏโปรแกรมทวัร์ท่ีบริษทัจดัจ าหน่าย คือ พม่า เวียดนาม เป็นตน้ 

และหากลูกคา้กดเลือกท่ีโปรแกรมทวัร์ใดๆ ภายในตวัเลือกโปรแกรมทวัร์นั้นก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมด 

ทั้งราคาโปรแกรมท่ีบริษทัจ าหน่าย วนัเดินทาง โปรแกรมการเดินทางไปท่ีไหนบา้ง พกัท่ีไหน เดินทางโดย

สายการบินอะไร โปรแกรมท่ีเลือกยงัมีท่ีวา่งเหลือหรือไม่เป็นตน้ และถา้หากลูกคา้ตอ้งการส่ิงใดเป็นพิเศษ

ลูกคา้ก็สามารถระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ท่ีเลือกซ้ือไดท้นัที 

 

 

 

 



49 
 

 

รูปภาพท่ี 4.5 รายละเอียดตวัเลือกโปรแกรมทวัร์ทวปีตะวนัออกกลาง 

เม่ือกดท่ีตวัเลือก Tour Middle East ก็จะปรากฏโปรแกรมทวัร์ท่ีบริษทัจดัจ าหน่าย คือ โปรแกรม

ทวัร์ ดูใบ ตูรกี อีหร่าน จอร์แดน จอร์เจีย เป็นตน้ หากลูกคา้กดเลือกท่ีโปรแกรมทวัร์ใดๆ ภายในตวัเลือก

โปรแกรมทวัร์นั้นก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมด ทั้งราคาโปรแกรมท่ีบริษทัจ าหน่าย วนัเดินทาง โปรแกรม

การเดินทางไปท่ีไหนบา้ง พกัท่ีไหน เดินทางโดยสายการบินอะไร โปรแกรมท่ีเลือกยงัมีท่ีวา่งเหลือหรือไม่

เป็นตน้ และถา้หากลูกคา้ตอ้งการส่ิงใดเป็นพิเศษลูกคา้ก็สามารถระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ท่ีเลือกซ้ือไดท้นัที 

ตวัเลือกทวปีอ่ืนๆก็จะมีรายระเอียดท่ีคลา้ยคลึงเช่นกนักบัสองทวปีท่ีไดย้กตวัอยา่งมา  
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รูปภาพท่ี 4.6 ตวัเลือก อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) 

Pearl Mobile Application มีตวัเลือก Exchange Rate ส าหรับแปลงค่าสกุลเงินของประเทศต่างๆทัว่

โลกเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ คอยอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ เพียงแค่ลูกคา้

เลือกสกกุลเงินของประเทศท่ีตอ้งการแปลง และเลือกสกุลเงินของประเทศท่ีลูกคา้ตอ้งเดินทางไปท่องเท่ียว 

กดค าวา่ แปลง หนา้จอจะแสดงผลค่าเงินท่ีลูกคา้คน้หาทนัที ตวัอยา่งเช่น 

 “นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ตอ้งการแลกเงิน Bath (สกุลเงิน

ประเทศไทย) เป็น USD (สกุลเงินประเทศสหรัฐอเมริกา) ตอ้งการทราบค่าเงิน USD สามารถระบุตวัเลขท่ี

ตอ้งการแลก และ แปลงค่าสกุลเงินท่ีตอ้งการทราบได ้เช่น 10,000 Bath จะเท่ากบั 302.12 USD ทั้งน้ีค่าเงิน

ของแต่ละประเทศสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา” 

 



51 
 

 

รูปภาพท่ี 4.7 ตวัเลือก สภาพอากาศ (Weather) 

Pearl Mobile Application มีตวัเลือก Weather เป็นตวัเลือกท่ีให้ทราบถึงสภาพอากาศและอุณหภูมิ

ก่อนออกเดินทาง หรือในระหวา่งวนัเดินทางไปยงัประเทศนั้นๆไวเ้พื่อเป็นขอ้มูลเตรียมตวัเดินทางในการ

จดัเตรียมเส้ือผา้และอุปกรณ์ต่างๆ Pearl Mobile Application สามารถตอบโจทยลู์กคา้ได ้เพียงแค่เลือกทวีป

ท่ีตั้งของประเทศนั้นๆ เลือกประเทศ ท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ หน้าจอก็จะแสดงอุณหภูมิและสภาพอากาศ

ข้ึนมา ทั้งน้ีอุณหภูมิและสภาพอากาศท่ีแสดงออกมาจะเป็นของวนัท่ีลูกคา้คน้หา ณ วนันั้น ทั้งน้ีอุณหภูมิและ

สภาพอากาศของแต่ละประเทศสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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รูปภาพท่ี 4.8 ตวัเลือก การจอง (Booking) 

เม่ือลูกคา้ศึกษารายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทวัร์ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัจ าหน่ายไวแ้ลว้ หากลูกคา้

สนใจโปรแกรมทวัร์ประเทศไหนก็สามารถสั่งจองสั่งซ้ือผา่นแอพพลิเคชัน่น้ีไดผ้า่นหนา้ Booking เพียงแค่

ใส่ช่ือและวนัเดินทางของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ ใส่ช่ือบริษทัทวัร์ท่ีลูกคา้สังกดัอยู ่ใส่เบอร์โทรติดต่อกลบัท่ี

สามารถติดต่อได้หรืออาจจะเป็นเบอร์โทรติดต่อของบริษทัก็ได ้จากนั้นกด Summit เพื่อด าเนินการใน

รายละเอียดต่อไป 
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รูปภาพท่ี 4.9 ตวัเลือก About us เก่ียวกบับริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

Pearl Mobile Application ยงัเพิ่มความมัน่ใจให้ลูกคา้ไดรู้้จกับริษทัมากข้ึน โดยภายในตวัเลือกได้

บอกรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบับริษทั ทั้งผูก่้อตั้ง วนัก่อตั้ง ประวติัความเป็นมา วตัถุประสงคข์องบริษทั นิยาม

บริษทั วนัจดทะเบียนเป็นบริษทัทวัร์ ใหลู้กคา้ไดท้ราบ เป็นตน้ 
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รูปภาพท่ี 4.10 ตวัเลือก Contact Us ช่องทางการติดต่อบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 

Pearl Mobile Application ยงัมีการใส่รายละเอียดให้ลูกคา้ทราบถึงช่องทางการติดต่อ หากลูกคา้อยู่

ตรงหนา้หลกัของแอพพลิเคชัน่ ลูกคา้สามารถกดตวัเลือก Contact Us ก็จะทราบรายถึงละเอียดการติดต่อ

บริษทัไดทุ้กช่องทาง ซ่ึงภายในตวัเลือกจะระบุขอ้มูลดงัน้ี  

 เบอร์โทรติดต่อ 

 E-Mail 

 เวบ็ไซด ์

 สถานท่ีตั้งของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั 
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รูปภาพท่ี 4.11 ตวัเลือก Payment ช่องทางการช าระเงิน 

หากลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีบริษทัเสนอขาย Pearl Mobile Application ครอบคลุมทุกช่องทางการ

ช าระเงิน และมีความปลอดภยัสูง ลูกคา้สามารถมัน่ใจไดว้า่การช าระเงินจะไม่เกิดปัญหา เม่ือตอ้งการช าระ

เงิน ลูกคา้เพียงแค่เขา้ไปท่ีหน้าหลกั แลว้กดเลือก Payment ลูกคา้จะสามารถเลือกไดว้่าตอ้งการช าระเงิน

รูปแบบไหน ผา่นช่องทางใด ตามความสะดวกของลูกคา้ไดโ้ดยทนัที 
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4.1 สรุป Pearl Mobile Application   

สรุป Pearl Mobile Application  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างแอพพลิเคชัน่ข้ึนมา โดยภายใน

แอพพลิเคชั่น มีองค์ประกอบท่ีครบครัน ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ โดยมีตวัเลือกทั้งหมด 8 

ตวัเลือก ไดแ้ก่ ตวัเลือก Program ,Booking , Hot price , About Us ,Exchange Rate ,Contact Us, Weather 

,Payment ซ่ึงในแต่ละตวัเลือกก็จะมีประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยตวัเลือก Program จะมีโปรแกรม

ทวัร์ท่ีบริษทัไดข้ายมารวบรวมไวภ้ายในตวัเลือกน้ี  ตวัเลือก Booking ก็จะเป็นตวัเลือกท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลการ

จองของลูกคา้ ตวัเลือก Hot price ก็จะเป็นตวัเลือกท่ีเก่ียวกบัโปรแกรมท่ีขายดี โปรแกรมท่ีมีโปรโมชัน่ตรง

กบัช่วงเทศกาล ตวัเลือก About Us ก็จะเป็นขอ้มูลเก่ียวขอ้มูลพื้นฐานของบริษทั ขอ้มูลการก่อตั้งบริษทั ซ่ึง

เป็นตวัเลือกในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ ตวัเลือก Exchange Rate จะเป็นตวัเลือกการแปลงอตัรา

การแลกเปล่ียนเงินตรา ตวัเลือก Contact Us เป็นตวัเลือกท่ีบอกช่องทางการติดต่อไปยงับริษทั ตวัเลือก 

Weather  เป็นตวัเลือกท่ีแสดงสภาพอากาศ โดยมีการรวบรวมสภาพอากาศของแต่ละประเทศและตวัเลือก 

Payment เป็นตวัเลือกของการช าระเงิน เป็นตวัเลือกท่ีบอกช่องทางของการช าระเงิน  
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกงานมาตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2560 รวม

ระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีเอกสาร ท าให้ทราบถึงการปฏิบติังานจริงๆของบริษทัทวัร์ เรียนรู้

ระบบงานอย่างเป็นแบบแผน โดยเร่ืองท่ีสถานประกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือเร่ืองความละเอียด

รอบคอบ ทุกคนจะตอ้งมีความรอบคอบอยา่งมากในการท างานโดยจะตอ้งมีประสิทธิภาพควบคู่ไปดว้ย  ฝึก

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆในการท างานร่วมกนั ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท า ไดคิ้ดคน้ 

โมบาย แอพพลิเคชัน่ ข้ึนมาใหม่ คือ การพฒันา Pearl Mobile Application เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ของ

บริษทัเพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั โดยเป็นการดดัแปลงมาจากเวบ็ไซด์ Tourpro x ท่ีทางบริษทัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เพื่อ

เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานให้ลูกคา้ศึกษาและเตรียมตวัในการเดินทาง ช่วยในการเขา้ถึงได้

อย่างรวดเร็วข้ึนเพียงแค่เปิดแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์  ในการท าโครงงานน้ี คณะผูจ้ ัดท าได้ท าการ

สัมภาษณ์  โดยเป้าหมายคือ พนกังานในบริษทั เพิร์ล เวเคชั่น จ ากดั ซ่ึงผลท่ีได้รับคือความเห็นชอบของ

พนกังาน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

      ผลจากการท า Pearl Mobile Application ปัญหาท่ีพบคือ 

1. ทดลองคร้ังแรกในเวบ็ไซด์ IBuildApp เป็นเวบ็ไซด์สร้างแอพพลิเคชัน่ฟรี ซ่ึงมีโครงสร้างของ

แอพพลิเคชัน่ท่ีตายตวับางอยา่งไม่สามารถเปล่ียนแปลงตามท่ีผูจ้ดัท านึกคิดได ้

2. เม่ือสร้างแอพพลิเคชัน่เสร็จ มีระยะเวลาทดลองใชน้อ้ยเกินไป  

 จากการสัมภาษณ์พนกังานในบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ากดั มีความเห็นชอบในการสร้างแอพพลิเคชัน่

บนโทรศพัทมื์อถือ เน่ืองจากสะดวกสบายข้ึนไม่ตอ้งเขา้เวบ็ไซด ์อีกทั้งยงัมีตวัเลือกใหม่ๆข้ึนมา ไดแ้ก่ 

ตวัเลือกอุณหภูมิ ตวัเลือกอตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงิน เป็นตน้ 
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5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การท่ีไดอ้อกมาปฏิบติัสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีท าให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวิต

การท างาน เรียนรู้เคล็ดลบัต่างๆและประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากต ารา ไดป้ฏิบติังานจริง ท าให้มี

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมากยิ่งข้ึน ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานเป็นทีม จึงท าให้เกิดการ

รู้จกัปรับตวั แกไ้ขและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เพื่อให้ท างานได้อย่างราบร่ืนท่ีสุด ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข

ปัญหาต่างๆเฉพาะหนา้ได ้อีกทั้งยงัตอ้งฝึกการส่ือสาร เพื่อไวรั้บโทรศพัทเ์วลาคุยกบัลูกคา้ ฝึกความอดทน

ต่องานท่ีท าเพราะบางคร้ังงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียากและตอ้งใชส้มาธิจดจ่อกบังานอยา่งมาก  ฝึก

การเป็นคนท่ีมีความละเอียดรอบคอบ เพราะงานไม่สามารถผิดพลาดได้ จึงท าให้นักศึกษาเป็นคนท่ีมี

ระเบียบมากยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัในระยะเวลา 4 เดือนในการปฏิบติังานน้ี นักศึกษาได้น าความรู้ท่ีได้รับมา

ประยกุตป์รับใชไ้ดจ้ริง 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ไม่ช านาญอุปกรณ์บางอยา่ง จึงท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ  

 นกัศึกษายงัมีความรอบคอบไม่เพียงพอ ท าใหง้านบางช้ินออกมาผดิพลาด 

 เน่ืองจากพนักงานมีภาระหน้าท่ีในการท างานค่อนข้างมาก  ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าไป

สอบถามถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียด 

 สถานท่ีฝึกงานของนักศึกษา มีพื้นท่ีค่อนข้างเล็ก งานบางช้ินนักศึกษาต้องการใช้พื้นท่ี ท าให้

บางคร้ังนกัศึกษาตอ้งอยูก่นัอยา่งคบัแคบในการท างาน 

5.2.3 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

 เวลาท าโครงงานค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั 

 นกัศึกษาแบ่งหนา้ท่ีกนัไม่ชดัเจน ท าใหง้านส าเร็จชา้กวา่ปกติ 

 นกัศึกษาขาดความเขา้ใจในการท าโครงงาน ท าใหก้ารท าโครงงานผดิพลาดอยูบ่่อยคร้ัง 

5.2.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 หาตวัอยา่งและสอบถามรุ่นพี่เก่ียวกบัขั้นตอนการท าโครงงาน 

 สอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองโครงงานสหกิจ 
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 สอบถามพนกังานพี่เล้ียงเก่ียวกบัขอ้มูลของบริษทัทวัร์ และขั้นตอบการปฏิบติังานตอ้งท าดว้ยความ

เขา้ใจ เพื่อใหก้ารท างานถูกตอ้งและผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
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ค าถามในการสัมภาษณ์พนักงานของบริษัท เพร์ิล เวเคช่ัน จ ากดั มี 10 ข้อดังนี ้

1. ใหแ้นะน ำบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ำกดั  

2. บริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ำกดั มีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงใดบำ้ง 

3. คิดวำ่ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีบริษทัมีอยูต่อบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดีแค่ไหน 

4. ปัญหำท่ีพบบ่อยจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเหล่ำนั้น 

5. คิดวำ่ควรจะปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของบริษทัในดำ้นใดบำ้ง 

6. คิดอยำ่งไรกบั Application บนมือถือในปัจจุบนั 

7. ถำ้ทำงนกัศึกษำจะเสนอใหส้ร้ำง Pearl Mobile Application ข้ึน ทำงพนกังำนมีขอ้คิดเห็นอยำ่งไร 

8. อยำกใหมี้ขอ้มูลใดหรือควำมสำมำรถใดบำ้งใน Pearl Mobile Application น้ี 

9. คิดวำ่ Pearl Mobile Application จะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งไรบำ้ง 

10. ถำ้ทำงบริษทัสร้ำง Pearl Mobile Application ส ำเร็จจริง พนกังำนคิดวำ่จะมีขอ้ดีขอ้เสียอยำ่งไรบำ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ลูกค้าของบริษัท เพร์ิล เวเคช่ัน จ ากดั จ านวน 7 ข้อ (ใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ของบริษัท) ดังนี ้

1. สินคำ้ส่วนใหญ่ท่ีลูกคำ้เลือกซ้ือเลือกใชบ้ริกำรเป็นสินคำ้ประเภทใด 

2. รำคำของสินคำ้มีควำมเหมำะสมหรือไม่ 

3. ลูกคำ้คิดวำ่ทำงบริษทัมีกำรส่งเสริมกำรขำยเป็นอยำ่งไรบำ้ง 

4. ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้หรือไม่ พร้อมเหตุผล 

5. ลูกคำ้ประสบปัญหำใดบำ้งในกำรเลือกซ้ือสินคำ้และบริกำรของบริษทั เพิร์ล เวเคชัน่ จ  ำกดั 

6. ลูกคำ้เคยซ้ือสินคำ้และบริกำรของบริษทัอ่ืนหรือไม่ ถำ้เคย เหมือนหรือแตกต่ำงกนัอยำ่งไร 

7. ลูกคำ้อยำกใหท้ำงบริษทัปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบำ้งเก่ียวกบัตวัสินคำ้และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวเมรินทร์ ฉวีวฒันสกุล 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำว มำนิตำ ตั้ง
วฒิุ พลำกร 

 

 



 

 

 

 

 

 

นำงสำวอำรียำ รัตนกุล 

 

 

 

 



 

 

คณะผู้จัดท ำ 

 

รหสันกัศึกษา : 5814400003 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวเมรินทร์ ฉวีวฒันสกุล 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา  : การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 2/1 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค  

                กรุงเทพฯ 10160 

            ผลงาน      :            การพฒันา Pearl Mobile Application เพื่อ 

                   ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของบริษทัเพิร์ล เวเคชัน่จ  ากดั 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400138 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวมานิตา ตั้งวฒิุพลากร 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา  : การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 16/39 ถนนพระราม2/28 เขตจอมทอง 

     แขวงบางมด กรุงเทพฯ 10150 

            ผลงาน               : การพฒันา Pearl Mobile Application เพื่อ 

                   ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของบริษทัเพิร์ล เวเคชัน่จ  ากดั 

 



 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400145 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวอารียา รัตนกุล 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา  : การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 68/2 ถนนเพชรเกษม ซอย 42 แขวงบางหวา้  

       เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ผลงาน  : การพฒันา Pearl Mobile Application เพื่อ 

              ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของบริษทัเพิร์ล เวเคชัน่จ  ากดั 
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