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บทคดัย่อ 
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ABSTRACT 

Brawn Travel Mart Co., Ltd. is a travel agency providing tourism services which include 

inbound and outbound tours, group tours, package tours, hotel booking,  restaurants, air tickets 

and visa applications. Most of the customers consist of physicians and pharmaceutical companies. 

Thus, the authors prepared the project titled “Organizing Private Tourism Program to Attract the 

Target Group for Brawn Travel Mart Co., Ltd. [Hong Kong Case Study].” The objectives of this 

project was to study behaviors and needs of customers who seek private group tours and to obtain 

private tour programs to increase new customer groups to the company.   

The results showed that customers of Brawn Travel Mart Co., Ltd. mostly were those 

with high purchasing power and need comfort. In this project, guidelines were developed to 

increase the customer groups for the company by applying technology to develop tour programs 

to be  more interesting, innovative, and modern.   
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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 “การท่องเท่ียว” หมายถึง  การบุคคลใดบุคคลหน่ึงเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืน เป็น

การชั่วคราว วตัถุประสงค์ เพื่อพกัผ่อน เท่ียวชม เพลิดเพลิน หรือ วตัถุประสงค์อ่ืนๆ แต่ไม่ใช่การ

ประกอบอาชีพ ซ่ึง ในปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีส าคญั ท่ีสามารถสร้าง

รายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศและเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีการแข่งขนัค่อยขา้งสูงของ

ผูป้ระกอบการต่างๆ              

การท่องเท่ียวแบบอิสระ(FIT – Foreign  Individual  Tourism) หรือเป็นส่วนตวั(Private Tour)  

มีลกัษณะของการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเป็นผูว้างแผนจดัการเดินทางดว้ยตนเองทุกอย่าง  หรือ ใช้

บริการของบริษทัน าเท่ียวในการอ านวยความสะดวก เช่น  การจองตัว๋เคร่ืองบิน  การจองท่ีพกั  เป็น

ตน้  แต่นักท่องเท่ียวจะเป็นผูว้างแผนการท่องเท่ียวว่าจะเขา้ยงัแหล่งท่องเท่ียวเม่ือใด  ใช้เวลานาน

เท่าไหร่  เป็นความรับผิดชอบของนักท่องเท่ียวคนนั้ นเอง    ในกรณีการท่องเท่ียวในลักษณะน้ี

นักท่องเท่ียวอาจจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการท่องเท่ียวกับบริษทัน าเท่ียว  นักท่องเท่ียวท่ีจะเท่ียว

ประเภทน้ีตอ้งมีความคุน้เคยกบัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นแลว้  ถา้หากนกัท่องเท่ียวไม่คุน้เคยกบัเส้นทางหรือ

สถานท่ีนั้นๆ  อาจท าให้เสียทั้งเวลาและเงินทองมากเกินความจ าเป็นได ้ การท่องเท่ียวประเภทน้ีจึง

เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไดมี้การศึกษาแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆมาก่อน  หรือเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีกลบัมา

เยือนแหล่งท่องเท่ียวนั้นซ ้ าอีกคร้ัง  ซ่ึงนักท่องเท่ียวมีความคุ้นเคนกับสถานท่ีนั้นดีแล้ว อาจจะมี

นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีอยากจะท่องเท่ียวแบบส่วนตวั (Private Tour) แต่ไม่อยากวางแผนการท่องเท่ียว

เอง ก็จะใชบ้ริการกบัทางบริษทัทวัร์ ซ่ึงจะเป็นไปตามความตอ้งการของตนเองโดยเฉพาะ ไม่รวมกรุ๊ป

กบันกัท่องเท่ียวคนอ่ืน หรือ อาจไปตามล าพงั หรือไปกบัครอบครัว หรือไปเป็นกลุ่ม มีรายการน าเท่ียว

ตามความประสงคข์องนกัท่องเท่ียว โดยมีรายการทวัร์ให้เหมาะสมกบัเวลาและงบประมาณของลูกคา้

เป็นตน้ 

 ส าหรับแนวโน้มการท่องเท่ียวของประเทศฮ่องกง อาจมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเป็นปีละถึง 70 

ลา้นคน หรือคิดเป็นจ านวนท่ีเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 30 ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค.2559 ท่ีผา่นมามีนกัท่องเท่ียว

จากทัว่ทุกมุมโลกเดินทางมาท่องเท่ียวในฮ่องกงรวมกว่า 7.8 ลา้นคน (ไม่รวมจีนแผ่นดินใหญ่) และ

ขยายตวัเพิ่มข้ึน 4% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปฮ่องกงจ านวน 
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3.54 แสนคน ซ่ึงเป็นการไปเยือนมากข้ึนและบ่อยข้ึน ขยายตวัข้ึนสูงถึง 26% เพิ่มข้ึนสองเท่าเม่ือเทียบ

กบัในช่วงปี 2558 อยา่งไรก่ตาม “ฮ่องกง” ก็ยงัเป็นประเทศจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

อีกหน่ึงแห่งท่ีนิยมไปท่องเท่ียว ซ่ึงฮ่องกงมีเสน่ห์ท่ีท าให้นักท่องเท่ียวหลงใหลกบัความเพลิดเพลิน

ตลอดทั้งวนั มีสีสันบรรยากาศยามค ่าคืนมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และความหลากหลาย

ของอาหารท่ีมีรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยตามสองขา้งทาง หรือจะเป็นภตัตาคารสุดหรู นอกจากน้ียงัมี

ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีรองรับความสะดวกสบายและเช่ือมต่อกนั ไม่วา่จะเป็นรถไฟใตดิ้น รถเมล์และ

เรือขา้มฟากเช่ือมถึงกนัหมด และท่ีส าคญัคือ เป็นสวรรคข์องเหล่าบรรดานกัช็อปป้ิงกบัสารพดัสินคา้ 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาแนวทางการจดัท าโปรแกรมทวัร์ เพื่อเพิ่ม

กลุ่มลูกคา้ทวัร์แบบเป็นส่วนตวั (Private Tour) ให้แก่บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั กรณีศึกษา

ประเทศฮ่องกง เพื่อเป็นโปรแกรมทางเลือกใหม่ให้กบัลูกคา้ท่ีช่ือชอบความเป็นส่วนตวั ความแปลก

ใหม่ โดยให้มีความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคา และไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยพฒันาให้มีความ

ทนัสมยัมากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มทวัร์แบบเป็นส่วนตวั (Private Tour) 

ของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

1.2.2 เพื่อให้ไดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวแบบเป็นส่วนตวั (Private Tour) เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้

ใหม่ๆใหก้บับริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งเป็น 4 ส่วน 

ไดแ้ก่          

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาภายในพื้นท่ีบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต  

 จ ากดั                                                                                                                         

 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต งานวจิยัต่างๆและขอ้มูลจากบริษทั  

 บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มทวัร์แบบเป็นส่วนตวั  

 (Private Tour) ของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั เพื่อน ามาจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว 

 แบบเป็นส่วนตวัท่ีน่าสนใจแปลกใหม่และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน เพื่อเพิ่มกลุ่ม 

 ลูกคา้ใหก้บับริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั                                                               
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 1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร สัมภาษณ์จากบุคลากร หรือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในบริษทั  

 บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารแบบสอบถามจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมา 

 ใชบ้ริการทวัร์แบบเป็นส่วนตวั (Private Tour) ของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั    

 1.3.4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม – 

 8 ธนัวาคม 2560 รวมระยะเวลาท่ีศึกษาทั้งหมด 4 เดือน  

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ                                                                                                                                        

 1.4.1 บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นเพิ่มกลุ่มลูกคา้ในการ

ใหบ้ริการ การจดัโปรแกรมทวัร์แบบเป็นส่วนตวั 

 1.4.2 ลูกคา้บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ  

 1.4.3 บริษทัทวัร์ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาต่อยอดในการให้บริการโปรแกรมทวัร์แบบ

เป็นส่วนตวัได ้
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บทที ่2 
ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาสหกิจเร่ือง การจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบเป็นส่วนตวัเพื่อเพิ่มกลุ่มลูก

ให้กบับริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั (กรณีศึกษาประเทศฮ่องกง) ไดท้  าการคน้ควา้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาโดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

 2.1 การท่องเท่ียว  
 2.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

2.3 การท่องเท่ียวแบบอิสระ  
 2.4 คู่มือการท่องเท่ียวประเทศฮ่องกง   
 2.5 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 การท่องเทีย่ว (Tourism) 
 2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว                                                                                                     

  ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2546) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อ

ความเพลิดเพลิน พกัผอ่น และเป็นการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 อยา่งคือ                                                   

  1. เดินทางจากท่ีพกัอาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนๆเป็นการชัว่คราว  

  2. เดินทางดว้ยความเตม็ใจ 

  3. เดินทางดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้  

 ปรีชา แดงโรจน์ (2544) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของบุคคล

ซ่ึงท า เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากงานท่ีท าเป็นประจ า โดยจะเดินทางจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง โดย

ไม่นึกถึงระยะทางนั้นวา่จะใกลห้รือไกลและการเดินทางนั้นจะมีคา้งแรมหรือไม่ 

             บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ได้ให้ความหมายไวว้่า การท่องเท่ียว เป็นเร่ืองของการเดินทาง

ชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ เตม็ใจ ไม่ใช่การบงัคบั หรือเพื่อค่าจา้ง แต่มีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น เพื่อการ

พกัผอ่น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การกีฬา เยีย่มญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ ประชุมสัมมนา เป็นตน้ 

              ฐิรชญา มณีเนตร (2552) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การท่องเท่ียว คือ การเดินทางของบุคคลจาก

สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากท่ีพกัอาศยัไปสถานท่ีอ่ืนเพื่อเป็นการ

ชัว่คราว ดว้ยความเต็มใจ ไม่ใช่ เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้เช่น เพื่อการพกัผ่อน เพื่อไปชมการ

แข่งขนักีฬา เพื่อการศึกษา เพื่อประชุมสัมมนา เพื่อเยีย่มญาติ เป็นตน้ 
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  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ได้ให้ความหมายว่า การ

ท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในช่างเวลาวา่งท่ีมีการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท่ี

เป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเป็นการเปล่ียนบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  

  รัชพร จนัทร์สว่าง (2546) ให้ความหมายไวว้่า การท่องเท่ียว คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เคล่ือนยา้ยของบุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ แต่ไม่ใช่

เพื่อการหารายได ้

  McIntosh R.W. & Gupta S. (1980) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การท่องเท่ียว คือ การเดินทางเพื่อ

จุดหมายต่าง โดยมี 4 ประเภท ดงัน้ี 

  1. ทางด้านกายภาพ คือ ความต้องท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน เช่น เขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการกีฬา รักษาสุขภาพ เท่ียวตากอากาศชายทะเล หรือกิจกรรมบนัเทิงอ่ืนๆ 
  2. ทางวฒันธรรม คือ มีความตอ้งการท่ีเรียนรู้เร่ืองต่างๆในแหล่งอ่ืนท่ีมิใช่ท่ีพกัอาศยั
ของตน  เช่น เท่ียวเยีย่มชมศิลปวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ 
  3. ทางความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คือ พบปะสังสรรคก์ กบัเพื่อนใหม่ หรือเพื่อนเก่า 
ญาติพี่นอ้ง 
  4. ทางสถานภาพและเกียรติภูมิ คือ มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองใหม่ ในการศึกษา
การประชุมและการติดต่อธุรกิจ 
  Lumsdon (1999) ให้ความหมายไวว้า่ การท่องเท่ียว คือ กิจกรรมต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรม
ของบุคคลโดยสามารถเกิดข้ึนโดยการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
พกัผอ่นและการติดต่อธุรกิจ ซ่ึงมีเหตุผลทางสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมเเป็นองคป์ระกอบของการ
เดินทางท่องเท่ียว 
  ดงันั้น การท่องเท่ียว จึงหมายถึง การเดินทางจากท่ีอยูห่น่ึงไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เป็นการชัว่คราว

ดว้ยความสมคัรใจ เต็มใจ และพึงพอใจของผูเ้ดินทาง แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้

ใดๆ ทั้งส้ิน 

 2.1.2 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่ว  

 จากการคน้หาจากเวบ็ไซต ์https://tourismatbuu.wordpress.com วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 

ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการท่องเท่ียวนั้น ผูเ้ดินทางจะตอ้งเดินทางดว้ยความเต็มใจ แต่เป็นการเดินทาง

ชัว่คราว โดยมีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ใดๆ ท่ีตอ้งไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

ซ่ึงความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเดินแบ่งออกไดเ้ป็น 9 อยา่ง ไดแ้ก่ 
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 การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นในวนัหยุด (Holiday-Mass Popular Individual) คือ การ

เดินทางท่องเท่ียวในวนัหยุดเพื่อพกัผอ่นจากความเม่ือยลา้ และพกัผอ่นจิตใจ จาก

การท างาน ส าหรับการเร่ิมตน้ท างานในวนัใหม่ หรือบางคนอาจจะไปพกัฟ้ืนจาก

การเจ็บป่วย โดยเกณฑ์เลือกสถานท่ีท่ีจะไปพกัผ่อนว่าจะไปท่องเท่ียวท่ีใด เช่น 

ทะเล ภูเขา หรือ บ่อน ้ าร้อน เป็นตน้ ดงันั้นวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวนัน่ จะเป็นเพื่อความเพลิดเพลิน และการพกัผอ่นจะแตกต่างกนั

ในรายละเอียดและตวักิจกกรมท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ โดยนกัท่องเท่ียวจะเป็นผู ้

ระบุกิจกรรมข้ึนมาเอง 

 การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion)  เป็นการเดินทางท่ี

นกัท่องเท่ียว ตอ้งการจะเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมหรือศาสนาของประเทศต่างๆ ท่ี

ตนเองน่าสนใจ เช่น การศึกษาวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของชาวเขา ชาวเผ่า  ชม

ศิลปะในหอศิลป์ ชมการแสดงดนตรีหรือละครพื้นเมืองของประเทศต่างๆ เยี่ยม

ชมสถานท่ีทางศาสนาท่ีส าคญัและเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อศึกษาท า

วจิยั หรือสอนหนงัสือ หรือ ไปศึกษาดูงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงจะพกัอาศยั

อยู่ในประเทศนั้นเป็นเดือน เช่น ไปท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเทคโนโยลีดา้นการ

ผลิตท่ีญ่ีปุ่น ไปศึกษาดูงานท่ียุโรป ไปเป็นวิทยากรบรรยายเชิงวิชาการทางการ

ท่องเท่ียว ไปฝึกอบรมระยะสั้นเก่ียวโรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง (Sport and Recreation) เป็นการ

เดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนั

กีฬา หรือเล่นกีฬาในทอ้งถ่ินนั้น เช่น ชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก เขา้ร่วมแข่งขนั

กีฬา เดินทางไปเล่นสกีในฤดูหนาว   เป็นตน้ ส่วนการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อความ

สนุกบันเทิงใจ คือ การเปล่ียนบรรยากาศไปยงัสถานท่ี อ่ืนๆท่ีเงียบสงบ ชม

ทิวทศัน์ ชมการแสดงโอเปร่าละครเวที เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special 

Interests)  เป็นการเดินทางท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะเดินทางไปชมโบราณสถาน 
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วตัถุโบราณ ท่ีเก่ียวข้องกับทางประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย อุทยาน

ประวติัศาสตร์สุโขทยั โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) คือการท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางเพื่อท างาน

อดิเรกตามท่ีตนชอบ เช่น เขา้ป่าส่องนก แล่นเรือใบชายหาด ตกปลา เล่นสกี เป็น

ตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / Relation) การท่ีนกัท่องเท่ียว

เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง เช่น ไปเท่ียวหาเพื่อนท่ีเกาหลี ไปเยี่ยมลูกท่ีก าลัง

ศึกษาอยูต่่างประเทศ เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) ส าหรับประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจกัร ประชากรในประเทศ

มกัจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถุประสงค์หลกั จึงเปรียบว่าธุรกิจกบัการเดินทาง

ตอ้งเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กนัเสมอ ถึงการเดินทางประเภทน้ีจะเก่ียวข้องกบัธุรกิจ การ

ท างาน ก็จดัได้ว่าเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการเดินทางใน

ลกัษณะน้ีจะสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัจุดหมายปลายทางท่ีนกัธุรกิจไปเยือน และ

นกัธุรกิจท่ีเดินทางไปนั้นไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะไปอยูท่ี่นั้นเพื่อท่ีจะท างาน หา

รายไดอ้ยา่งเดียว หากตอ้งการใชสิ้นคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงหมายถึงการเขา้พกัใน

โรงแรม การใช้บริการห้องประชุมสัมมนา ของฝากของท่ีระลึกต่างๆ โดยการ

เดินทางท่องเท่ียวประเภทน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆคือ 

a. การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจโดยทัว่ไป (Regular Business Travel) 

หมายถึง การเดินทางเพื่อไปติดต่อเจรจาทางธุรกิจ หรือเซ็นสัญญา

เก่ียวกบัธุรกิจ โดยอาจมีระยะเวลาในการพกัผ่อนระหว่างช่วงเดินทาง

ประมาน 2-3 วนั อยูใ่นการเดินทางนั้น       

b. การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมนานาชาติ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และ

การท่องเท่ียวเพื่อจัดนิทรรศการนานาชาติ ( Meeting, Incentive, 

conference / convention / congress and Exhibition : MICE ) การ

ท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีก าลังเป็นท่ีสนใจจากทางภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรต่างๆทัว่โลก โดยมีการจดัการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการของ
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การท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีมากข้ึน เน่ืองจากผูท่ี้เดินทางมาในลักษณะ

ดงักล่าวส่วนมากจะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง และมีความสามารถ

ในการใช้จ่ายมากกวา่นกัท่องเท่ียวทัว่ไป นอกจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะ

มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงธุรกิจ แต่ถา้คนกลุ่มน้ี

มีความประทบัใจและมีประสบการณ์ท่ีดีต่อสถานท่ีท่ีไดไ้ปเยือนเป็นคร้ัง

แรก ก็อาจท าให้นกัเดินทางกลุ่มน้ี เดินทางกลบัไปยงัสถานท่ีนั้นอีกคร้ัง

ในรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อการหยุดพกัผอ่นหรือในรูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้ง

กลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดับสูงและเป็นผู ้น าด้าน

ความคิด หากเลือกท่ีจะมาแหล่งท่องเท่ียวใดๆแล้ว ก็ย่อมจะสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่แหล่งท่องเท่ียวนั้น ส าคญัท่ีนักธุรกิจแต่ละกลุ่มมี

ความต้องการเหมือนกัน คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ

เดินทาง เน่ืองจากบางคร้ังอาจมีเวลาจ ากดัในการติดต่อธุรกิจ และตอ้ง

เดินทางหลายแห่ง รวมถึงมีความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  

 การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา (Conference Congress)  เป็นการเดินเพื่อไปเขา้

ร่วมการประชุมสัมมนา โดยการจดัรายการการประชุมสัมมนา ซ่ึงในรายการทวัร์

จะมีสถานท่ีท่องเท่ียวให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนาได้ท่องเท่ียวพักผ่อนระหว่างการ

ประชุมสัมมนา อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง จึงจะท าให้เป็นการท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา

โดยสมบูรณ์แบบ โดยจะเ ลือก เ มือง ท่ี มีสถานท่ี ท่อง เ ท่ียวหลักๆ  เ ป็นท่ี

ประชุมสัมมนา  
 

2.2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.2.1 ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 จ ากก า รค้นห า จ าก เ ว็บ ไซต์  https://sites.google.com/site/pmtechtravel/bth-thi-1  ไ ด้ ใ ห้
ความหมายไวว้่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มี
แรงงาน การลงทุน เทคนิคเฉพาะวิชาชีพ ต้องมีการวางแผน จดัองค์กร ท าการตลาด ซ่ึงสินค้าใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ีจบัต้องไม่ได้  ไม่สามารถเคล่ือนท่ีไปหาผูซ้ื้อได้ ผูซ้ื้อหรือ
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นกัท่องเท่ียวจะตอ้งเดินทางไปซ้ือสินคา้หรือบริการเอง ณ แหล่งผลิต โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีเห็นไดช้ดั 4 
อยา่ง คือ          

- โรงงาน หมายถึง แหล่งผลิตสินคา้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดแ้ก่ พื้นท่ี สถานท่ี 
ท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

- ลูกค้า หมายถึง ผูท่ี้มาเยีย่มชมธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต บา้นเมือง เพื่อให้
เกิดความพอใจ ความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับส่ิงแปลกใหม่ท่ีได้เห็น ความ
สะดวกสบาย การพกัผอ่น และความทรงจ าท่ีน่าประทบัใจ 

- สินค้า สินคา้ในอุตสาหกรรมรมท่องเท่ียวส่วนมากไดม้าโดยไม่ตอ้งลงทุน จึงเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆอยา่งมาก เช่น ความสวยงามทางธรรมชาติ
ท่ีไดม้าโดยไม่ตอ้งลงทุน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงสวยงามท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนหรือมนุษย์
สร้างข้ึน ซ่ึงสามารถสร้างจุดขายทางการท่องเท่ียว วถีิทางการด าเนินชีวิตของผูค้น
ในทอ้งถ่ินท่ีไดม้าโดยการสืบทอดประเพณีแนวปฏิบติัจากรุ่นสู่รุ่น  

- การขนส่ง การขนส่งส าหรับอุตสาหกรรมรมทัว่ไปนั้น ผูผ้ลิตจะตอ้งส่งสินคา้ไป
ยงัลูกคา้ แต่ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้นกลบัตรงกนัขา้ม เพราะสินคา้ใน
อุตสาหกรรมรมการท่องเท่ียวนั้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิต หรือตัวสินค้า ไม่
สามารถเคล่ือนท่ีไปหาลูกคา้ได้เอง ซ่ึง ลูกคา้ตอ้งเป็นฝ่ายเดินทางไปหาตวัสินคา้
เอง 

 

2.2.2 องค์ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
จากการคน้หาจากเว็บไซต์ https://touristbehaviour.wordpress.com/3/ ได้ให้ความหมายไวว้่า
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบเหล่าน้ีในการขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ ไดแ้ก่ 
6 องคป์ระกอบเหล่าน้ี 

 - นักท่องเทีย่ว (Tourist) หรือผู้มาเยอืน (Visitor) คือเดินทางเขา้มาพกัคา้งแรม  
- นักทศันาจร (Excursionist) คือผูท่ี้เดินทางเขา้มาแต่ไม่ไดพ้กัคา้งแรม  
- ส่ิงดึงดูดใจ คือ แหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว ทางธรรมชาติ สถานท่ี   ส าคญั 
ทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ ศาสนา สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชน ตลอดจนกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยมนุษย ์หรือเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติสร้าง
ข้ึนมา เอง มีความแปลกใหม่ และสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจ 
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     - โครงสร้างพืน้ฐาน ส่ิงอานวยความสะดวก และบริการด้านการเดินทางท่องเทีย่ว ไดแ้ก่การ 
 เดินทางคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ขั้นตอนการตรวจคน 
 เขา้เมืองท่ีสะดวกและรวดเร็ว การส่ือสารสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวก และรวมไปถึง 
 อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก ความรวดเร็ว ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวได ้  
 - องค์กรภาครัฐ มีหนา้ท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ดูแล 
  ไม่ใหก้ารท่องเท่ียวส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม  
  ประเพณีและคุณภาพวถีิชีวติของชุมชน                                                                                   
 - องค์กรภาคเอกชน คือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจบริการต่างๆ ใหบ้ริการและอ านวยความ 
 สะดวกแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ประทบัใจ  

- เจ้าบ้านหรือประชาชนในท้องถิ่น  คือผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างความประทับให้ กับ
นกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง 

 

2.3 การท่องเทีย่วแบบอสิระ  
 จากการคน้หาจากเวบ็ไซต์ https://touristbehaviour.wordpress.com/3/ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า
การท่องเท่ียวแบบอิสระ (FIT – Foreign Individual Tourism) หรือเป็นส่วนตวั (Private Tour)  เป็น
ลกัษณะของการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียววางแผนจดัการเดินทางดว้ยตนเองทุก หรือการใช้บริการของ
บริษัทน าเท่ียวในบางส่วน เช่น การจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เป็นต้น แต่เป็นผู ้
ก  าหนดการท่องเท่ียวว่าจะเขา้ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวเม่ือใด และจะใช้เวลานานเท่าใด เป็นความคิดของ
นกัท่องเท่ียวคนนั้นเอง ในลกัษณะการท่องเท่ียวประเภทน้ีนกัท่องเท่ียวจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการ
ท่องเท่ียวกบัทางบริษทัน าเท่ียว ส าหรับนกัท่องเท่ียวคุน้เคยกบัสถานท่ีนั้นๆแลว้ แต่ถา้หากนกัท่องเท่ียว
ไม่คุน้เคยกบัเส้นทางหรือสถานท่ีนั้นๆ ก็อาจท าให้เสียเวลาและเงินทองมากกวา่ท่องเท่ียวทางบริษทัน า
เท่ียว 
 2.3.1 เหตุผลทีนั่กท่องเทีย่วนิยมเลอืกเดินทางในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบอสิระ ไดแ้ก่ 
- เพราะมีความเป็นส่วนตวัสูง และสามารถยดืหยุน่ปรับเปล่ียนเวลาไดต้ามตอ้งการ ทั้งน้ีถา้นกัท่องเท่ียว  
เลือกเดินทางเป็นหมู่คณะกบับริษทัจดัน าเท่ียวมกัจะตอ้งปฏิบติัตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นรายการน าเท่ียว
นั้นๆ โดยโอกาสท่ีนกัท่องเท่ียวจะมีเวลาเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีตนเองสนใจอย่างละเอียดจึงมีน้อยและไม่
สามารถเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ ไดค้บตามท่ีตนเองสนใจ                        
- มีความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวโดยเน้นคุณภาพมากกวา่ปริมาณ หมายถึง ถา้ไปท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ 
นกัท่องเท่ียวจะไดไ้ปเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวนมากก็จริง แต่นกัท่องเท่ียวจะไม่มีเวลาไดเ้ท่ียว
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เยี่ยมชมสถานท่ีนั้นๆ ได้อย่างละเอียดอย่างท่ีตอ้งการ หรือไม่มีโอกาสท่ีจะ ได้เรียนรู้วฒันธรรม ท า
ความรู้จกักบัคนในทอ้งถ่ินนั้นๆได้เต็มท่ี แต่ถ้าเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวแบบอิสระจะมี
โอกาสไดเ้ท่ียวเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียวไดต้ามความตอ้งการ เน่ืองจากจะมีเวลามากกวา่ เพราะสามารถ
วางแผนการเดินทางและเวลาไดด้ว้ยตนเอง  
 2.3.2 ข้อดีและข้อเสียของการท่องเทีย่วแบบอสิระ  
- ขอ้ดี คือ มีความเป็นส่วนตวั สามารถวางแผนการเดินทางและปรับเปล่ียนเวลาไดต้ามความตอ้งการ            

  ของตนเอง ไดเ้ท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนชอบ มีเวลาเท่ียวชมศึกษาสถานท่ีนั้นๆไดน้าน     
  ข้ึน 

- ขอ้เสีย คือ ถา้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในลกัษณะรูปแบบอิสระ ไม่ค่อยคุน้เส้นทางสักเท่าไหร่ 
อาจจะท าใหห้ลง และเสียงบประมานค่าใชจ่้ายเกินงบท่ีตั้งไว ้ในวนัหน่ึงอาจจะท่องเท่ียวได้
ตามสถานท่ีต่างๆ ไดจ้  านวนนอ้ย เน่ืองจาก ตอ้งใชเ้วลาศึกษาเยีย่มชมดว้ยตวัเอง 

สรุปคือ การท่องเท่ียวประเภทน้ีจึงเหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการจะมีเวลาศึกษาสถานท่ี
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆอยา่งละเอียด ไม่เร่งรีบ สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่ีตนเองช่ืนชอบ 
และสนใจ ไดอ้ยา่งตามใจตนเอง เร่ิม เป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัและรัก
อิสระในการท่องเท่ียว  

 
2.4 คู่มือการท่องเทีย่วประเทศฮ่องกง 
 จากเว็บไซต์ https://www.skyscanner.co.th/news/inspiration/hong-kong/ ได้ให้ข้อมูล ดังน้ี 
ฮ่องกง ( Hong Kong) มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน (องักฤษ: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตข้องประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหล่ียมปากแม่น ้ าจูเจียงและทะเลจีน
ใตโ้อบรอบ ฮ่องกง มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นประเทศท่ีมีประชากรอยูอ่าศยั
หนาแน่นท่ีสุดหน่ึงในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% และมาจากกลุ่มอ่ืน 
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจะใชภ้าษากวางตุง้และภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ 
  เกาะฮ่องกง นอกจากจะเป็นแหล่งอปป้ิงยอดฮิตท่ีมีสินคา้หลากหลาย ตั้งแต่แบรนด์เนมหรูไป
จนถึงตลาดนดัสินคา้ราคาถูก ฮ่องกงยงัเป็นแหล่งอาหารจีนชั้นเลิศ แหล่งวดัศกัด์ิสิทธ์ิหลายแห่งและ 
รวมไปถึงท่ีเท่ียวครบทุกแนว โดยฮ่องกง เป็นประเทศท่ีสามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี โดยมีสภาพอากาศ
ท่ีคลา้ยกบัประเทศไทย โดยจะคึกคกัเป็นพิเศษในช่วงกลางปี เพราะจะมีเทศกาลลดทั้งเกาะ  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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 2.4.1 จุดเด่นและความน่าสนใจของประเทศฮ่องกง 
- อยูไ่ม่ไกลจากเมืองไทย มีระยะเวลาเดินทางท่ีสั้น เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีใชเ้วลาเพียง 2-3 วนัก ็     
สามารถท่องเท่ียวตามสถานท่ีส าคญัๆ ไดค้รบ 

 - เท่ียวไดห้ลากหลาย เป็นประเทศท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
 ธรรมชาติ ถึงแมฮ่้องกงจะเป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยตึกสูงๆ มากมาย แต่ฮ่องกงก็

ยงัมีทรัพยากรล้อมรอบด้วยป่าเขา ท้องทะเลแบบใกล้ชิดธรรมชาติ จน
กลายเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีเป็นไฮไลท์สวยๆ อย่างยอดเขาวิคตอเรียพีค และ
ชายหาดรีพลัส์เบย ์

 วฒันธรรม การไปท่องเท่ียวไหวพ้ระไหวเ้จา้ขอพร ตามแบบฉบบัของชาวจีน 
ซ่ึงในฮ่องกงมีวดัท่ีข้ึนช่ือและศาลเจา้อยู่มากมายหลายแห่ง เช่นวดัหวงัต้า
เซียน และ วดัแชกงหมิว 

 แหล่งช๊อปป้ิง ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีขา้มน ้ าขา้มทะเลมาเท่ียวฮ่องกงก็เพื่อ
ส่ิงน้ี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลดยกเกาะ  

 อาหาร ฮ่องกงแดนสวรรค์แห่งอาหาร อาหารท่ีน่ีข้ึนช่ือในเร่ืองความอร่อย
แบบเอเชีย  ทั้ งเ ก๊ียวซ่า บะหม่ีเก๊ียวเส้นนุ่ม เหนียว โจ๊กหน้าตาน่ากิน  
ก๋วยเต๋ียวหลอด และต่ิมซ าอีกดว้ย 

 สวนสนุก เป็นประเทศท่ีมีสวนสนุกเยอะ อีกหน่ึงประเทศ  ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในฝันของเด็กๆ หลายๆ คน เช่น ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland)    

 ราคาประหยัด ฮ่องกงเหมาะกบัการเป็นประเทศเร่ิมตน้ส าหรับการท่องเท่ียว
ในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงนกั ทั้งค่าเดินทาง โรงแรมท่ี
พกั และอาหารการกิน ซ่ึงคุณเลือกเท่ียวได้หลากหลายระดับทั้งแบ็คแพ็ค
ประหยดังบ ไปจนถึงหรูหราอลงัการ แต่ถา้ไม่สะดวกคุณก็ยงัมีแพค็เกจทวัร์
อีกมากมายใหเ้ลือกเท่ียวในประเทศน้ี 

- เดินทางสะดวก มีความทนัสมยัของระบบคมนาคมในประเทศ มีความสะดวกสบายต่อการ
เดินทางของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก โดยมีระบบรถไฟฟ้าครอบคลุมทั้งเมือง และให้บริการ
ตามยา่นต่างๆอีกดว้ย 
- เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ฮ่องกงถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับการ
ท่องเท่ียวเป็นครอบครัวท่ีสุดเพราะมีค่าใชจ่้ายถูกมีความหลากหลายของสถานท่ีเท่ียวมีอาหารท่ี
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กินง่ายคลา้ยประเทศไทยซ่ึงเหมาะส าหรับทุกวยั ไม่วา่จะเป็นคนชรา เด็ก วยัรุ่น หรือวยัท างาน
ก็สามารถเท่ียวฮ่องกงไดอ้ยา่งสนุกสนานและมีความสุข 

 2.4.2 เงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง 
 เงินตราท่ีใชช้ าระหน้ีตามกฎหมายในฮ่องกงคือเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง(HKD) มีความแตกต่าง
กบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีอตัราแลกเปล่ียนอยู่ท่ีประมาณ 7.80 HKD ต่อ 1 USD ทั้งน้ีอตัราการ
แลกเปล่ียนสกุลเงินอาจผนัผวนไปบา้ง เหรียญกษาปณ์จะออกโดยรัฐบาลส่วนการออกธนบตัรฮ่องกง
จะแบ่งกนัระหว่างธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
และธนาคารแห่งประเทศจีน ธนบตัรเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปมีสีสันตามมูลค่าเงิน การแลกเปล่ียนเงิน
สามารถแลกเปล่ียนเงินเป็นดอลลาร์ฮ่องกงไดท่ี้สถานท่ีรับแลกเปล่ียนเงินตราท่ีไดรั้บอนุญาต เช่น ท่ี
สนามบินนานาชาติฮ่องกง เคาน์เตอร์แลกเปล่ียนเงินตราจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเชา้ถึงช่วงกลางคืน 
ส่วนเคาน์เตอร์แลกเปล่ียนเงินตราจะมีอยุห่ลายแห่งในเมืองจะเปิดจนถึงเยน็ ส่วนตู ้ATM จะกระจายอยู่
ตามพื้นท่ีต่างๆ และให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงอตัราการแลกเปล่ียนเงินจะผนัผวนทุกวนัข้ึนอยูก่บั
ตลาดเงิน 

 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงสีตามมูลค่าของธนบตัรฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนบัตร 
HK$10        - สีเขียวหรือสีม่วง (ธนบตัรสีม่วงออกโดยรัฐบาล) 
HK$20         - สีน ้าเงินเขม้หรือสีน ้าเงินอ่อน (แบบเก่าหรือแบบใหม่) 
HK$50        - สีม่วงหรือสีเขียว (แบบเก่าหรือแบบใหม่) 
HK$100       - สีแดง 
HK$500       - สีน ้าตาล 
HK$1,000    - สีเหลือง 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงลกัษณะเหรียญกษาปณ์ฮ่องกง 

  
2.4.3    ฤดูกาลในประเทศฮ่องกง 

 - ฤดูใบไม้ผลิ จะอยู่ในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม อากาศค่อยข้างเย็นสบาย อาจจะมีฝนตกบ้าง      
ในช่วงเยน็อากาศจะหนาว อุณหภูมิเฉล่ีย 17 – 26 องศาเซลเซียส แนะน าถา้มาเท่ียวในช่วงน้ี        
ควรเตรียมแจค็เกตผา้บางๆ และผา้พนัคอติดไปดว้ย 
-  ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคม อากาศค่อยขา้งร้อนช้ืนและมีแดดจดั อาจมีพายุฝนฟ้า
คะนองและมีฝนตกปรอยๆ เป็นคร้ังคราว อุณหภูมิสูงถึง 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย 26 – 31 องศา
เซลเซียส การเดินทางมาเท่ียวในช่วงน้ีควรพกร่มติดตวัไวด้ว้ย สามารถเอาไวท้ั้งกนัฝนละแดดได ้
- ฤดูใบไมร่้วง จะอยู่ในช่วงกนัยายนถึงพฤศจิกายน ลมพดัเยน็สบาย อากาศปลอดโปร่งมาก ทอ้งฟ้า
แจ่มใส อุณหภูมิก าลงัดี นกัท่องเท่ียวส่วนมากจึงนิยมในช่วงฤดูน้ีกนัเป็นส่วนมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 19 – 
28 องศาเซลเซียส 
- ฤดูหนาว จะอยูใ่นช่วง ธนัวาคมถึงกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 12 – 20 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิ
อาจจะลดลงต ่ากวา่ 10 องศาเซลเซียส เป็นช่วงท่ีอากาศแห้ง และหนาวเยน็ แนะน าถา้มาเท่ียวในช่วงน้ี
ใหเ้ตรียมเส้ือโคท้ เส้ือกนัหนาวหนาๆ ผา้พนัคอ ถุงมือ ถุงเทา้ และ อุปกรณ์กนัหนาวมาใหพ้ร้อม 

2.4.4 การติดต่อส่ือสาร                                                                                                                             
- ดิสคอฟเวอร์ฮ่องกง ซิมการ์ด คือ ซิมการ์ดส าหรับนักท่องเท่ียว ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่ตอ้งเติมเงิน 
สามารถใช ้Wi-Fi ไดไ้ม่จ  ากดั โดยมีจุด Hotspot ถึง1500 จุด สามารถโทฟรีภายในฮ่องกงไดไ้ม่จ  ากดั 
โดย จะมีจ าหน่ายสองแบบ  แบบ HK$88: 5-Day Pass Data 1.5 GB และแบบ HK$118: 8-Day Pass 
Data 5 GB 

เหรียญกษาปณ์ 
10c    - ท าจากทองส าริด มีลกัษณะเป็นวงกลม ขนาดเล็ก 
20c    - ท าจากทองส าริด มีลกัษณะเป็นวงกลมพร้อมรอยหยกัตรงขอบ ขนาดเล็ก 
50c    - ท าจากทองส าริด มีลกัษณะเป็นวงกลม ขนาดกลาง 
HK$1    - ท าจากเงิน มีลกัษณะเป็นวงกลม บาง ขนาดใหญ่ 
HK$2    - ท าจากเงิน มีลกัษณะเป็นวงกลมพร้อมรอยหยกัตรงขอบ ขนาดใหญ่ 
HK$5    - ท าจากเงิน มีลกัษณะเป็นวงกลม หนา ขนาดใหญ่ 
HK$10    - ท าจากทองส าริดและเงิน มีลกัษณะเป็นวงกลม ขนาดกลาง 
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- โทรศพัทมื์อถือ / โทรศพัท์ สัญญาณโทรศพัทส่์วนใหญ่ท่ีใชไ้ด ้GSM 900, PCS 1800, LTE, CDMA 
และ WCDMA นกัท่องเท่ียวก่อนเดินทางควรตรวจสอบกบัผูใ้ห้บริการวา่มีบริการโรมม่ิงกบัเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือในฮ่องกงหรือไม่ ตรวจสอบราคาแพค็เกจโรมม่ิง ส่วนการใชโ้ทรศพัทแ์บบแลนด์ไลน์
ภายในประเทศฮ่องกงจะไม่คิดค่าบริการ แต่จะคิดค่าบริการเพียง HK$1 หากใชโ้ทรศพัทส์าธารณะเป็น
เวลาเกินห้านาที โดยตามโรงแรมส่วนใหญ่มกัจะให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ (IDD) เพื่อติด
ต่อไปยงัประเทศอ่ืนๆและภูมิภาคต่างๆ โดยคิดค่าบริการต่อคร้ัง รหัสโทรศพัท์ระหว่างประเทศของ
ฮ่องกงคือ +(852) หากตอ้งการดูรหสัโทรศพัท ์
- WI-FI ฮ่องกงมีบริการ Wi-Fi ครอบคลุมเป็นพื้นท่ีกวา้ง นกัท่องเท่ียวสามารถใชบ้ริการฮอตสปอต Wi-
Fi.HK ไดม้ากมายตามพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น สนามบินฮ่องกงนานาชาติ จุดท่องเท่ียวส าคญั ห้างสรรพสินคา้ 
สวนสาธารณะ ศูนยน์ักท่องเท่ียว สนามกีฬา พิพิธภณัฑ์ สถานีรถไฟฟ้า MTR ท่าเรือขา้มฟาก ศูนย์
อาหาร และอาคารของภาครัฐ โดยเป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีตลอดเวลาหรือภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด แนะน าให้ดาวน์โหลดApp Wi-Fi.HK เพื่อไวค้น้หารายช่ือฮอตสปอตตามจุดต่าง ๆ ท่ีสามารถ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกบั Wi-Fi.HK SSID ได ้ 

2.4.5 สายการบิน เน่ืองจากฮ่องกงเป็นประเภทเล็กๆ ท่ีใช้เวลาการเดินทางไปกลบั ขาละไม่
เกิน 3 ชัว่โมง จึงมีสายการบินใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นชั้นโลวค์อสต ์หรือ full service ซ่ึง
มีไวค้่อยใหบ้ริการตลอดทั้งวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.1 ตารางแสดงสายการบินกรุงเทพฯ-ฮ่องกง  
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2.4.6 การเดินทางภายในฮ่องกง  ฮ่องกงเป็นประเทศท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวก โดยประเภท

หลกัๆท่ีใช้ในการเดินทางกนั คือ รถไฟใตดิ้น(MTR) รถบสั และ รถรางหรือTram รถแท็กซ่ี (จะมีใน

เขตเมืองบางจุด) การเดินทางในฮ่องกง จะใชบ้ตัรเติมเงิน Octopus ในการข้ึนรถ ลงเรือ สามารถเติมเงิน

ไดต้ามร้านสะดวกซ้ือทุกแห่ง ส่วนรถไฟใตดิ้นวธีิการใช ้ก็จะเหมือนๆกบัท่ีประเทศ  
ท่ีมา : https://www.skyscanner.co.th/news/inspiration/hong-kong/ 

2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  ศราวรรณ ไชยสุทธิเมธีกุล (2558) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว

ดว้ยตนเอง (Free Independent Traveler) ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยมี วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาปัจจยั

ในการตดัสินใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ นักท่องเท่ียวแบบFIT โดยใช้วิธีการเก็บ

แบบสอบถามทั้งหมด 878 ชุด โดยมีเน้ือหาค าถามเก่ียวกบั ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลพฤติกรรมการ

เดินทางท่องเท่ียว เช่น กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการ

เดินทางท่องเท่ียว จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของแต่

ละบุคคลแตกต่างกนั โดยหลกัเกณฑ์อายุจะส่งผลถึงความตอ้งการมากท่ีสุด กล่าวคือ นักท่องเท่ียว

ในช่วงอายท่ีุต่างกนั มกัจะมีแรงจูงใจและทศันคติต่อการท่องเท่ียวท่ีต่างกนั  

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ได้ให้ความหมายไวว้่า เหตุจูงใจในการท่องเท่ียว มกัจะเป็น

ธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนท่ีมีความพึงพอใจตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวโดยสัญชาตญาณอยูแ่ลว้ ซ่ึงมนุษย์

ทุกคนมีสาเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไปตามฐานะ เศรษฐกิจ สังคม และช่วงเวลาอายุ สรุป

ได้ถึงสาเหตุหรือปัจจยัท่ีเป็นส่ิงจูงใจส าคญัท่ี กระตุน้ให้ผูค้นทัว่โลกสนใจเดินทางไปท่องเท่ียวใน

สถานท่ีท่ีตอ้งการต่างๆ มี 8 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งการความผจญภยั ไม่วา่จะเป็นการล่องแพ ปีนเขา ล่องแก่ง เป็นตน้ ละถา้มี 

กิจกรรมใหม่ๆ พร้อมกับมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจ ยิ่งท าให้มีนักท่องเท่ียว

สนใจท่ีจะมาเล่นกิจกรรมมากนั้นมากข้ึน 

2. มีความตอ้งการคน้พบส่ิงใหม่ๆ มีการออกเดินทางไปคน้หาส่ิงแปลกใหม่ในชีวิต   

ตามสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมีความอยาก รู้อยากเห็นในส่ิง

แปลกใหม่ เช่น การเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีตนไม่เคย

พบ เห็นมาก่อน  
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3. ตอ้งการคุณค่าในการเดินทางท่องเท่ียว คือ จะมีความรู้สึกถึงความสนุกสนาน หรือ 

ความประทับใจในขณะท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง โดยปกตินักท่องเท่ียว

ตอ้งการได้รับความสนุกสนานต่ืนเตน้ ความประทบัใจในการเดินทาง โดยมีความ

คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่าย 

4. ต้องการท่ีจะค้นควา้ศึกษาทางวฒันธรรม เดินทางท่องเท่ียวเพื่อศึกษาเรียนรู้

วฒันธรรมของประเทศท่ีเดินทางไปเท่ียว เช่น ประเพณี เทศกาล พิธีการต่างๆ เพื่อให้

เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินนั้นๆ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษา

ภาษาต่างประเทศท่ีตนเดินทางไปท่องเท่ียวอีกดว้ย      

5. ความตอ้งการเห็นความเป็นอยู ่วีถีชีวิตของผูค้น วา่ผูค้นท่ีอยูป่ระเทศท่ีร ่ ารวยกว่า 

กบัประเทศท่ียากจนกวา่ ประเทศท่ีมีภูมิอากาศหนาวเยน็กวา่ กบัประทศท่ีร้อนกวา่ จะ

มีวถีีชีวติความเป็นอยูแ่ตกต่างกนัไป อยา่งไร 

6. ความตอ้งการในการยอมรับของคนในสังคม นกันกัท่องเท่ียวจะมีความรู้สึกดี เม่ือ 

เวลาคนท่ีท าความรู้จกั หรือไปเท่ียวชมตามสถานท่ีต่างๆละคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ มี

ความเป็นกนัเอง นกัท่องเท่ียวจะมีความพึงพอใจ ละชอบท่ีตวัเองไม่ไดดู้เหมือนคน

แปลกหนา้ และก็มกัจะชอบเดินทางไปสถานท่ีนั้นๆอยูบ่่อยคร้ัง  

7. ความตอ้งการมีความภาคภูมิใจ ท่ีไดเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆและแปลกใหม่ท่ีคน

อ่ืนยงัไม่เคยได้ไปเท่ียว และสามารถน ามาแนะน าให้แก่ ญาติมิตร เก่ียวกับแหล่ง

ท่องเท่ียวต่างๆนั้นได ้ 

8. มีความตอ้งการท่ีจะยกฐานะและเกียรติภูมิ การท่ีไดเ้ดินทางไปท่องเท่ียวไม่วา่จะไป

เพื่อธุรกิจ ประชุม แข่งขนักีฬา เยี่ยมญาติ เป็นตน้ ลว้นแต่ท าให้นกัท่องเท่ียวเป็นคนมี

เกียรติในสังคม เพื่อยกฐานะของตนใหสู้งข้ึน  

   

 



18 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

 
ช่ือสถานทีป่ระกอบการ : บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 
ทีต่ั้ง : 59 หมุ่ 11 ซอยจรัญสนิทวงศ ์35 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
 
3.2 เกีย่วกบับริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 
 บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไดก่้อตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 โดยมี นาย 
ภูมิพฒัน์ สัจพรพจนารถ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  0-
1055-49137-89-4   
โทรศพัท ์: 0-2864-9485 
เวลาท าการ : จนัทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น.  
 
3.3 ลกัษณะการให้บริการ 

1. ประกอบกิจการน าเท่ียวแบบน าเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) 
2. น าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) 
3. การจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศไทย (Inbound) 
4. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา(incentive) 
5. แพค็เกจทวัร์(Package Tour) 
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6. รับจองหอ้งพกั และแนะน าการเดินทางในสถานท่ีต่างๆ 
7. บริการเรียบเรียงเอกสารการยืน่วซ่ีาเพื่อผา่นเขา้ประเทศ 
8. บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินและร้านอาหาร 

 
3.4 โครงสร้างองค์กร 

 
ภาพท่ี 3.2 แสดงโครงสร้างองคก์รของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

 
 
 
 
 

กรรมการผู้จัดการ 

แผนกทวัร์ต่างประเทศ  

(Outbound Tour) 

แผนกวซ่ีา (Visa 
Service) 

แผนกทวัร์ในประเทศ 
(Domestic Tour) 

แผนกตัว๋เคร่ืองบินและ
โรงแรม (Tickeing 

and 
Reservation) 

 แผนกการขายและ
การตลาด (Sales and 

Markeing) 

แผนกบุคคล (Human 
Resurceo) 

แผนกการเงินและการ
บญัชี (Finance and 

Accounting) 
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3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาว ณฐิัดา หน่อทา้ว 
 

ช่ือนักศึกษา : นางสาว ณัฐิดา หน่อทา้ว 
ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Operation   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั : 

1. ท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานจองโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร  
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโปรแกรมทวัร์ 
3. สแกนเอกสารบิลต่างๆเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลงัฐาน 
4. สแกนหนา้Pass Port เตรียมท าวซ่ีา 
5. เตรียมอุปกรณ์ ในการออกทวัร์ 
6. จดัหาอุปกรณ์เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 
7. อพัเดตรูปของแต่ละงานท่ีจบ ไรทใ์ส่ CD น าส่งใหลู้กคา้ จดัท าใบน าส่งของ 
8. ท าแทค็รายช่ือติดกระเป๋า 
9. จดัหาสินคา้ ของท่ีระลึก ส าหรับลูกคา้ 
10. จดัท าเอกสารส าหรับทริปประชุม สัมมนา 
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ภาพท่ี 3.4 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาว ขนิษฐา ดีประเสริฐศกัด์ิ 
 

ช่ือนักศึกษา : นางสาว ขนิษฐา ดีประเสริฐศกัด์ิ 
ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Operation   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

1. ท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานจองโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร  
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโปรแกรมทวัร์ 
3. กรอกรายละเอียดค่าใชจ่้ายบริษทัประจ าอาทิตย ์
4. ตรวจเอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่า 
5. เตรียมอุปกรณ์ ในการออกทวัร์ 
6. จดัหาอุปกรณ์เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 
7. ท าแทครายช่ือแต่ละงาน อพัเดตฐานขอ้มูลลูกคา้ 
8. รวบรวมเช็คใบประเมิน จากการประชุมของแต่ละงาน 
9. จดัหาสินคา้ ของท่ีระลึก ส าหรับลูกคา้ 
10. จดัท าเอกสารส าหรับทริปประชุม สัมมนา 
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3.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษาคุณ  ศศิร์รัช  สจัพรพจนารถ 

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณศศิร์รัช สัจพรพจนารถ  
ต าแหน่ง :  Assistant Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 พนกังานท่ีปรึกษาคุณ ธวชั  ฉววีงค ์

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณ ธวชั  ฉววีงค ์  
ต าแหน่ง : Operation Executives 
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ภาพท่ี 3.7 พนกังานท่ีปรึกษาคุณ  วภิาวี  มีบุญล ้า 

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณ  วิภาว ี มีบุญล ้า 
ต าแหน่ง : Assistant Marketing Manager 

 
3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองการท าโครงงานสหกิจศึกษาในส่วน
ของหวัขอ้และเน้ือหาของโครงงาน 
2. ศึกษาหาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

 3. เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะน าเสนอโครงงานวา่มีขั้นตอนการท างานอยา่งไรบา้ง 
 โดยมีพี่เล้ียงในสถานท่ีฝึกงานและอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน า 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 5. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานและท ารูปเล่มโครงงาน 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงผลขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 

ตั้งช่ือหวัขอ้โครงการ      

ศึกษาหาขอ้มูล รวมรวมขอ้มูล      

เร่ิมด าเนินการ      

สรุปและรายงานผลด าเนินการ      

จดัท าเอกสารโครงงาน      

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 
            2. เอกสาร 

   3. โทรศพัทมื์อถือ 

 อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ : 1. โปรแกรม Microsoft Word 
                                2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 3. แอปพลิเคชนั Line@ 

3.10 รูปแบบงานวจัิย 

 การจัดท าโครงงานเร่ืองการจัดท าโปรแกรมการท่องเ ท่ียวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่ม

กลุ่มเป้าหมายใหก้บั บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั กรณีศึกษาประเทศฮ่องกง เป็นการจดัท าข้ึน เพื่อ

ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ให้กบับริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั โดยน าเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

Line@ เขา้มาช่วย ท าใหดู้มีความทนัสมยั สะดวกสบาย มากข้ึน 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
การจัดการท าโครงงานเร่ืองการจัดท าโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่ม

กลุ่มเป้าหมายใหก้บั บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดักรณีศึกษาประเทศฮ่องกงการจดัท าโครงการคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ เป็นโปรแกรมทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ท่ีความสนใจการท่องเท่ียวแบบส่วนตวั โปรแกรม

ท่ีมีความแปลกใหม่ ท่ีความตอ้งการของลูกคา้สามารถท่ีจะดีไซน์ไดเ้องตามความตอ้งการไม่เหมือนใคร ให้

มีความคุ้มค่าเหมาะสมกบัราคาตรงกับความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีตวัอย่างให้ลูกคา้เลือก 3

โปรแกรม และมีรายละเอียดตามขั้นตอนมีดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการจัดโปรแกรมทวัร์แบบส่วนตัว(Private Tour) 

 4.1.1การก าหนดวนั จ านวนสถานทีท่่องเทีย่วทีลู่กค้าเลอืก  

           โดยทางบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั จะไดรั้บการติดต่อจากลูกคา้ซ่ึงลูกคา้จะเป็นกลุ่ม

ของคุณหมอท่ีเคยมาจดัโปรแกรมทวัร์ประชุมในประเทศต่างๆ แต่มีความตอ้งการท่ีจะไปท่องเท่ียวเป็น

ครอบครัวแบบกรุ๊ปทวัร์ (Private Tour)โดยลูกคา้จะเลือกประเทศ และสถานท่ีท่องเท่ียวมาเองตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยท่ีอยากให้ทางบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั จดัการดูแลเร่ืองเส้นทาง โรมแรม 

ตัว๋เคร่ืองบิน แนะน า เส้นทางรถไฟ ,แนะน าร้านอาหาร เป็นตน้ 

 4.1.2รายการสถานที่ท่องเทีย่วจากลูกค้า โดยสถานท่ีท่ีลูกคา้เลือกมามี ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีลูกคา้ก าหนด 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมที ่1 (4 วนั 3 คืน) โปรแกรมที ่2 (3 วนั 2 คืน ) 
ดีสนียแ์ลนด ์(Disneyland) แบบเตม็วนั พีคแทรม 
อ่าวรีพลัส์เบย ์วดัเจา้แม่กวนอิม วคิตอเรียพีค 
นองปิง วดัแชกงหมิว 
A Symphony of Lights อ่าวรีพลัส์เบยว์ดัเจา้แม่กวนอิม 
วดัหวงัตาเซียน ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต (City Gate Outlet) 
ชอปป้ิง ยา่นถนนนาธาน A Symphony of Lights 
วดัแชกงหมิว ท่ีพกัแถวยา่นมงก๊ก 
ท่ีพกัแถวยา่นมงก๊ก  
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4.1.3บริษัทท าการจัดการเรียงเส้นทางการท่องเทีย่ว 

 ท่ีพกัทางบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั  เลือกให้พกัท่ีStanford Hotel Hong Kong

เพราะอยูใ่กลก้บัตลาด Ladies’ Market ห่างจากสนามบินนานาชาติ Hong Kong International Airport 

เพียง 28 กิโลเมตร ท่ีพกัมีบริการรถรับส่งฟรีไปยงัสถานีรถไฟใตดิ้น Hung Hom MTR Station สถานี

รถไฟด่วนพิเศษไปยงัสนามบิน Airport Express Kowloon Station และท่าเรือเฟอร์ร่ี Hong Kong City 

Ferry Terminal ท่ีพกัอยูห่่างจากถนน Nathan Road โดยใชเ้วลาเดิน 10 นาที 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1โรงแรมStanford Hotel Hong Kong 

 4.1.4 การวางเส้นทาง 

 ตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ไม่วกวนโดยทางบริษทัจะท าการหาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง ท่ี

สามารถเดินทางไปต่อกนัได ้โดยท่ีลูกคา้สามารถเดินทางท่องเท่ียวเองไดง่้ายๆ โดยท่ีไม่ตอ้งพึงไกด์ เพราะ

เส้นทางท่ีบริษทัไดจ้ดัวางใหจ้ะมีรายละเอียดบอกเก่ียวกบัเส้นทางรถไฟและสถานีท่ีไวช้ดัเจนเน่ืองจากเมือง

ฮ่องกง เป็นเมืองท่ีเดินทางง่ายรถไฟฟ้าคลอบคลุมทั้งเมืองสะดวกสบายจึงเหมาะกบัการเดินทางท่องเท่ียวได้

เอง 
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4.2 รายละเอยีดโปรแกรมท่องเทีย่วทีใ่ห้ลูกค้าเลอืก 

4.2.2 โปรแกรมที ่1 (4 วนั 3 คืน) 
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4.2.3 โปรแกรมที ่2 (3 วนั 2 คืน 

ภาพท่ี 4.3 โปรแกรมท่ี 2 ท่ีน าเสนอใหลู้กคา้เลือก 
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4.3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเดินทางภายในฮ่องกง 

 4.3.1 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

 เส้นสีเขียวเขม้ดา้นซา้ย หรือ Airport Express จะรับส่งจากสนามบินเขา้เมือง หรือ จะใช้

บริการของรถ Airport Bus ก็จะสะดวกเช่นกนั 

 เส้นสีเหลือง Tung Chung Line จะผา่นดีสนียแ์ลนด ์(Disneyland) กบั ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต 

(City Gate Outlet)และวดัโปลินหรือวดัพระใหญ่ 

 เส้นสีแดง Tsuen Wan Line จะผา่นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม ต่างๆ เช่น Central, 

TsimShaTsuiรวมไปถึงแหล่ง Outlet ต่างๆ สามารถไปลงท่ี China Hong Kong City เพื่อไป

นัง่เรือ Ferry ไปมาเก๊าได ้

 เส้นสีน ้าเงินดา้นล่าง Island Line จะผา่นแหล่งชอปป้ิง แหล่งธุรกิจยา่นใจกลางเมือง ไป

ส้ินสุด Causeway bay  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 แผนท่ีเสน้ทางรถไฟ MTR 
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 แนะน าใหซ้ื้อบตัรเติมเงินของ Octopus Card ซ่ึงบตัรน้ีสามาถซ้ือไดท่ี้ Counter ของ Airport 
Express หรือ Customer Servive Centre ของรถไฟใตดิ้นทุกสถานี โดยราคาในการซ้ือคร้ังแรก 

- ผูใ้หญ่ ราคา HK$150 (มดัจ าบตัร 50 และเป็นเงินท่ีใชไ้ดใ้นบตัร 100) 
- เด็ก และ ผูสู้งอาย ุราคา HK$ 70 (มดัจ าบตัร 50 และเป็นเงินท่ีใชไ้ดใ้นบตัร 20) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 บตัร Octopus Card 

สถานีท่ีใชบ้ตัรไดมี้ดงัน้ี รถไฟฟ้าใตดิ้น ,รถเมล ์,เรือ , Star Ferry ,Peak Trams,โทรศพัทส์าธารณะ,ร้าน

สะดวกซ้ือ เช่น 7 –Eleven , Circle K  การเติมเงินของบตัร Octopus Card การเติมเงินเพิ่มสามารถเติมไดท่ี้ ตู ้

Add Value Machine หรือ 7-11 ไดทุ้กสาขา 

 ส าหรับการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น MTR ท่ีฮ่องกงเยอะ ๆ ภายใน 1 วนั (24 ชัว่โมง) สามารถซ้ือหา
บตัรMTR Urban Day Pass มาใช้จะสะดวกกว่า  โดยราคาบตัรใบละ HK$55 เหรียญเท่านั้น  
สามารถเดินทางไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนภายใน 1 วนั มีเง่ือนไขดงัน้ี 

 - บตัรน้ีเม่ือเร่ิมใชค้ร้ังแรกแลว้  จะหมดอายภุายใน 24 ชัว่โมง 

 - ใชไ้ดก้บั MTR สาย the Island (สีน ้าเงิน), Tsuen Wan (สายสีแดง), Kwun Tong, Tseung 

Kwan O (สายสีเขียวอ่อน), Tung Chung (สายสีส้ม), Disneyland Resort Lines และสายสี ฟ้าอ่อน 

(ยกเวน้สถานี Lo Wu) 

 - เม่ือซ้ือแลว้ตอ้งใชภ้ายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกบตัร 

 4.3.2 รถแทก็ซ่ี รถแทก็ซ่ีจะมีอยูท่ ัว่ประเทศฮ่องกง ยกเวน้บางพื้นท่ีในแถบชนบทท่ีห่างไกลจะไม่มี

รถแทก็ซ่ีเขา้ถึง ซ่ึงสามารถเรียกแท็กซ่ีไดต้ามถนน (ยกเวน้ในพื้นท่ีจ  ากดั) หรือเรียกใชบ้ริการผา่นโทรศพัท ์

รถแท็กซ่ีทุกคนัจะติดมิเตอร์คิดค่าโดยสาร ราคาค่อนขา้งถูก แท็กซ่ีประเภทต่างๆรถแท็กซ่ีในฮ่องกงจะ
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แบ่งเป็นสามสีตามพื้นท่ีใหบ้ริการ และนอกจากน้ียงัมีแท็กซ่ีท่ีออกแบบมาพิเศษมารองรับความตอ้งการของ

ลูกคา้  

 แท็กซ่ีสีแดงจะให้บริการทัว่พื้นท่ีฮ่องกงโดยส่วนใหญ่ ยกเวน้ถนนตุงชุงบนเกาะลนัเตาและทาง
ตอนใตข้องเกาะลนัเตาทั้งหมด 

 ตารางท่ี 4.2ตารางค่าโดยสารแทก็ซ่ีสีแดง 

 

 แทก็ซ่ีสีเขียวจะใหบ้ริการเฉพาะเขตนิวเทอร์ริทอร่ีส์เท่านั้น 
ตารางท่ี 4.3ตารางค่าโดยสารแทก็ซ่ีสีเขียว 

 

 แทก็ซ่ีสีฟ้าจะใหบ้ริการเฉพาะบนเกาะลนัเตาเท่านั้น 
ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงค่าโดยสารแทก็ซ่ีสีฟ้า 

 

 รุ่นแอกเซสเอเบิ้ล แท็กซ่ีAccessible taxi service ส าหรับให้บริการผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผูโ้ดยสารท่ี
มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 

 รุ่นไดมอนดแ์คป๊ เป็นแทก็ซ่ีท่ีสามารถรองรับผูโ้ดยสารท่ีมีรถเขน็วลีแชร์ได ้2 คนัและผูดู้แล 2 ท่าน 
หรือ ผูโ้ดยสาร 5 ท่านโดยไม่มีรถเขน็วลีแชร์ 

2 กิโลเมตรแรก หรือระยะใดระยะหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วง 2 กิโลเมตร HK$24.00 
ทุกๆ 200 เมตร (หรือระยะใดระยะหน่ึงในช่วง 200 เมตร) และทุกช่วงเวลาท่ี
รอ 1 นาที (หรือเวลาใดเวลาหน่ึงในช่วง 1 นาที) 
ส าหรับค่ามิเตอร์ท่ีต ่ากวา่ HK$83.50 
ส าหรับค่ามิเตอร์ราคา HK$83.50 หรือมากกวา่ 

HK$1.70  
HK$1.20 

2 กิโลเมตรแรก หรือระยะใดระยะหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วง 2 กิโลเมตร HK$20.50 
ทุกๆ 200 เมตร (หรือระยะใดระยะหน่ึงในช่วง 200 เมตร) และทุกช่วงเวลาท่ี
รอ 1 นาที (หรือเวลาใดเวลาหน่ึงในช่วง 1 นาที) 
ส าหรับค่ามิเตอร์ท่ีต ่ากวา่ HK$65.50 
ส าหรับค่ามิเตอร์ราคา HK$65.50 หรือมากกวา่ 

HK$1.50  
HK$1.20 

2 กิโลเมตรแรก หรือระยะใดระยะหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วง 2 กิโลเมตร HK$19 
ทุกๆ 200 เมตร (หรือระยะใดระยะหน่ึงในช่วง 200 เมตร) และทุกช่วงเวลาท่ี
รอ 1 นาที (หรือเวลาใดเวลาหน่ึงในช่วง 1 นาที) 
ส าหรับค่ามิเตอร์ท่ีต ่ากวา่ HK$154.00 
ส าหรับค่ามิเตอร์ราคา HK$154.00 หรือมากกวา่ 

HK$1.50  
HK$1.40 
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 รุ่นSynCab: เป็นแท็กซ่ีท่ี สามารถรองรับผูโ้ดยสารท่ีมีรถเข็นวีลแชร์  คนัและผูดู้แล 2 ท่าน หรือ
ผูโ้ดยสาร 4 ท่านโดยไม่มีรถเขน็วลีแชร์ 

4.3.3 รถบัส รถบสัในฮ่องกงมีใหบ้ริการอยา่งสะดวกสบายและส่วนใหญ่ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ รถ

บสัท่ีนิยมเป็นพิเศษในฮ่องกง คือ รถบสัสองชั้นท่ีสามารถดูววิรอบเมืองฮ่องกงจากชั้นบนได ้โดยเส้นทางรถ

บสัจะครอบคลุมเกือบทัว่ทุกยา่นในฮ่องกง โดยส่วนใหญ่จะให้บริการบนเกาะลนัเตา ค่าโดยสารจะยึดตาม

ระยะทางท่ีเดินทางและควรเตรียมค่าโดยสารให้พอดีหากท่านตอ้งการจ่ายดว้ยเงินสด ในขณะท่ีบตัรออคโต

พุสสามารถใชไ้ดก้บัรถบสัทุกคนัในฮ่องกง ส่วน มินิบสัคือรถบสัขนาดเล็กท่ีบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 19 

คน มินิบสัสีเขียว จะวิ่งไปตามเส้นทางพิเศษในราคาท่ีก าหนดตายตวั ผูโ้ดยสารตอ้งเตรียมเงินให้พอดีหาก

จ่ายดว้ยเงินสดและมินิบสัทุกคนัก็สามารถรับบตัรออคโตพุสดว้ย ส่วนมินิบสัสีแดง จะวิ่งไปตามเส้นทางท่ี

ไม่ก าหนดตายตวัและผูโ้ดยสารสามารถข้ึนลงไดทุ้กท่ีตลอดเส้นทาง ยกเวน้บริเวณท่ีห้ามรับส่งผูโ้ดยสาร

โดยเฉพาะ โดยคุณตอ้งจ่ายค่าโดยสารตามระยะท่ีเดินทางและคนขบัรถจะมีเงินทอนเงินเตรียมไวใ้ห้คุณ

เสมอหากจ่ายดว้ยธนบตัรยอ่ย  

 4.3.4 เรือเฟอร์ร่ี เรือเฟอร์ร่ีจะสามารถข้ึนไดจ้ากท่าเรือเฟอร์ร่ีเซ็นทรัลบนเกาะฮ่องกงมีบริการไปยงั

หมู่เกาะรายรอบหลกัๆ ไดแ้ก่ เพงเชาเฉ่ิงเจา้ เกาะลมัมา และเกาะลนัเตา รวมถึงดิสคอฟเวอร่ี เบย ์ทั้งเรือเฟอร์

ร่ีมาตรฐานและเรือเฟอร์ร่ีแบบด่วนท่ีมีราคาแพงกวา่เล็กนอ้ย 

4.3.5 รถราง รถรางสองชั้นจะวิง่ผา่นถนนหลวงท่ีมีการจราจรคบัคัง่ท่ีสุดในฮ่องกงตั้งแต่ปี 1904 และ

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองดว้ยบริการท่ีทัว่ถึง ราคาไม่แพงสามารถท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเพลิดเพลินแนะน าให้นัง่

ริมหน้าต่างชั้นบนเพื่อสัมผสัทศันียภาพรอบเมืองโดยค่าโดยสารแต่ละคร้ังจะอยู่ท่ีประมานHK$2.30 แต่

ผูโ้ดยสาร ตอ้งเตรียมค่าโดยสารให้พอดีถา้ตอ้งการจะจ่ายดว้ยเงินสด หรือจะจ่ายดว้ย บตัรออคโตพุส ก็ได ้

วธีิข้ึนรถรางคือตอ้งข้ึนจากทา้ยรถและจากนั้นจ่ายค่าโดยสารใหพ้อดีจ านวนท่ีดา้นหนา้รถรางตอนลง 

4.4การเตรียมงานก่อนออกทวัร์ 

 4.4.1.จัดเตรียมซ้ืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในงาน 

 จดัซ้ือของเคร่ืองใชใ้หก้บัลูกคา้  เช่นแปรงสีฟัน ยาสีฟัน แฟ้มเอกสาร เป็นตน้ 
 จดัซ้ืออาหารแหง้และเคร่ืองปรุงส าเร็จรูป 
 จดัซ้ือชุดยาสามญัประจ าบา้น 

 4.4.2. เอกสารในการเดินทาง 

 ขอรายช่ือลูกคา้และเอกสารจดัเตรียมเอกสารใหก้บัลูกคา้ 
 จดัท าโปรแกรมท่ีลูกคา้เลือกมาท าเป็นแผน่พบัเพื่อส าหรับแจกลูกคา้ 
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 จดัท าเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีและสถานท่ี
ท่องเท่ียวส าหรับลูกคา้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบติังานในคร้ัง
ต่อไป 

 จดัเตรียมขอ้มูลเตรียมตวัก่อนการเดินทางใหก้บัลูกคา้ 
 เตรียมเอกสารการจองโรงแรม ตัว๋เคร่ืองบิน 

 4.4.3. ติดต่อจองทีพ่กัและตั๋วเคร่ืองบิน 

 คน้หาโรงแรมท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ 
 โทรประสานงานกบัโรงแรมเพื่อจองหอ้งพกัและแจง้วนัท่ีใชบ้ริการใหก้บัลูกคา้ 
 ส่ง Email ยนืยนัและใบโอนเงินใหท้างโรงแรม 
 เช็คไฟลบิ์น ขาไป-กลบั 
 ท าการจองตัว๋บินและท าประกนัการเดินทางใหก้บัลูกคา้ 
 ติดต่อประสานงานรถรับส่งจากสนามบิน-ท่ีพกั 

 

4.5 วธีิการแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติงานออกทวัร์ 

4.5.1 ด้านท่ีพกัอธิบายรายละเอียดอย่างชดัเจนมากท่ีสุดพร้อมสาธิตวิธีการใช้งานท่ีถูกตอ้ง เช่น 

ปลัก๊ไฟ อเด็ปเตอร์ซ่ึงการใชง้านแตกต่างจากเมืองไทยทั้งน้ีทางบริษทัไดเ้ตรียมตวัอเด็ปเตอร์ส าหรับ

ใชง้านในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้อีกดว้ยและทางบริษทัไดท้  าการจองหอ้งพกัส ารองไวใ้หก้บัลูกคา้ 

4.5.2 ด้านสภาพอากาศแนะน าลูกค้าในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเช่นการเตรียม

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีหนาและอบอุ่นเพียงพอเพื่อเคร่ืองป้องกนัความหนาวและท าร่างกายให้อบอุ่นพร้อม

เตรียมยาแกไ้ขล้ดไขเ้พื่อป้องกนัอาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้ระหวา่งการเดินทาง 

4.5.3 ดา้นอาหารทางบริษทัไดเ้ตรียมอาหารแห้งไวใ้ห้ส ารอง เตรียมขอ้มูลร้านอาหารแนะน า ตาม

ยา่นต่างๆ ไวใ้หลู้กคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

4.6 เทคโนโลยทีีน่ ามาใช้ 

 ในการจดัท าโครงงานเร่ือง การจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบเป็นส่วนตวัเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

ให้กบั บริษทั บรอนทราเวลมาร์ต จ ากดั ทางคณะได้น าเทคโนโลยี เขา้มาช่วยให้โปรแกรมทวัร์ ดูมีความ

ทนัสมยั สะดวกสบาย คุม้ค่ากบัราคา โดยเทคโนโลยีท่ีทางคณะผูผู้จ้ดัท าน ามาใช้คือ แอพพลิเคชนั Line@ 

แบบตอบกลบัอตัโนมติั ซ่ึงสามารถให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอให้พนกังานของทางบริษทัมา

ตอบกลบั โดยทางบริษทัจะมีคียเ์วร์ิดใหก้บัลูกคา้ดงัน้ี 

- Airport Restaurant จะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารท่ีแนะน าใหส้นามบิน 
- MongKokRestaurant ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารแนะน าใหย้า่นมงก๊ง 
- TsimShaTsuiRestaurantขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารแนะน าใหย้า่นจิมซาจุ่ย 
- Map MTR แสดงแผนท่ีรถไฟฟ้าใตดิ้น พร้อมกบัรายละเอียดของเส้นทางสีต่างๆ 
- Booklet รายละเอียดโปรแกรมทวัร์ท่ีลูกคา้เลือก 

 

 
ภาพท่ี 4.6 QR Code Line@ 

 



55 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1   สรุปผลโครงงาน 

 จากการศึกษาโครงงานเร่ือง การจดัท าโปรแกรมทวัร์ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ทวัร์แบบเป็นส่วนตวั  

(Private Tour) ใหแ้ก่บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั กรณีศึกษาประเทศฮ่องกงการจดัท าโครงการคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ เป็นโปรแกรมทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ท่ีความสนใจการท่องเท่ียวแบบส่วนตวั โปรแกรม

ท่ีมีความแปลกใหม่ มีการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย เพื่อใชเ้ป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัให้แก่พนกังานใหม่

หรือนกัศึกษาสหกิจศึกษาจากการศึกษาโครงงานเร่ืองน้ีผลสรุปพบวา่ตอ้งด าเนินงานการปฏิบติังานทั้งหมด

ดงัน้ี 

5.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน ในการน าลูกค้าเข้าไปเทีย่วในต่างประเทศ 

เจา้หน้าท่ีส่งกรุ๊ปควรมาก่อนเคร่ืองบินออก 2-3 ชัว่โมง เพื่อรอรับลูกคา้ ณ จุดนัดพบ เม่ือมีลูกคา้

มาถึง ควรแนะน าตวัทกัทาย และท าการติด Tag อธิบายเร่ืองการจดักระเป๋า และการใชคี้ยเ์วิร์ดในแอพพลิเค

ชนั Line@ การโหลดสัมภาระเขา้ใตท้อ้งเคร่ือง การน าส่ิงของติดตวัข้ึนเคร่ือง เช็คอินท์ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน

พร้อมตรวจสอบเท่ียวบินวา่ตรงตามก าหนดเวลาหรือไม่ แจกซองเอกสาร  ถุงยงัชีพ ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัเตรียม

ไวท้ั้งหมด รวมถึงอธิบายเร่ืองการเขา้พกัเพราะการท่องเท่ียวคร้ังน้ีจะไม่มีมคุัเทศกก์ตามไปด้วย ดงันั้น

เจา้หนา้ท่ีจึงมีหนา้ท่ีส่งลูกคา้ส้ินสุดท่ีสนามบินเท่านั้น ในเอกสารท่ีจดัเตรียมให้จะมีเอกสารแนะน าสถานท่ี

ท่องเท่ียว เส้นทางท่ีใชใ้นการเดินทาง พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง และแนะน าร้านอาหาร ดงันั้นเอกสารทุก

อยา่งตอ้งมีความถูกตอ้ง เพื่อไม่ใหลู้กคา้เจอปัญหาขณะท่องเท่ียว 

 

5.1.2ขั้นตอนการประสานงานกบัรถเช่ารับ-ส่งลูกค้า สนามบิน – โรงแรม 

ลูกคา้ใหท้างบริษทัติดต่อรถเช่าเพื่ออ านวยความสะดวกจากสนามบินไปโรงแรม  ทางบริษทัตอ้งคุย

รายละเอียดกับคนขบัรถวนัท่ี และไฟลต์บิน ท่ีต้องการใช้บริการจ านวนคนท่ีต้องการพร้อมทั้งรายช่ือ

ผูโ้ดยสารสะกดตรงตามพาสปอร์ตเป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งค  าน าหน้าช่ือดว้ย ช าระและโอนค่าใช้จ่ายให้

เรียบร้อย อธิบายรายละเอียดกบัลูกคา้ เร่ืองเวลาในการรับส่ง  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการด าเนินงาน ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัลูกคา้ถา้มีความประสงค์ตอ้งการท่ีจะเช่ารถต่อ ลูกคา้สามารถติดต่อและช าระเงินกบัคนขบัรถได้

เลยตามความตอ้งการ 
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5.1.3 ประโยชน์ทีบ่ริษัทหรือองค์กรได้รับ 

1) บริษทัสามารถ น าเทคโนโลย ีเขา้ไปช่วยเพิ่มจุดขายของโปรแกรมทวัร์ได ้สามารถ

ท าใหลู้กคา้มีความสนใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการกบับริษทั และช่วยเพิ่มกลุ่มลูกคา้ 

2) สามารถอ านวยความสะดวก เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของสถานท่ีท่ีไปท่องเท่ียวให้กบั

ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3) พนกังานหรือบริษทัสามารถน าเทคโนโลยี แอพพลิเคชนั Line@ ไปพฒันาต่อเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกมากข้ึน 

5.1.4 ปัญหาและข้อจ ากดัของโครงการ 

1) ในช่วงแรกของการท าโครงการอาจจะยงัไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัการวางเส้นทาง

การท่องเท่ียวมากนกั ท าใหมี้การวางเส้นทางผดิพลาดบา้ง 

2) ลูกค้าท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ จะเป็นคณะแพทย์ และตวัแทนบริษทัยา ท าให้

เขา้ถึง เพื่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจไดค้่อยขา้งยาก 

5.2 ผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมการท างานของพนกังานภายในองคก์ร รู้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมของ

องคก์รและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

2. ไดเ้รียนรู้ชีวิตการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและการท างาน

ต่อไปในอนาคตได ้

3. ไดพ้ฒันาความรู้และความสามารถของตนเอง รู้จกัวธีิการแกไ้ขปัญหามากยิง่ข้ึน 

4. ไดน้ าความรู้ ความสามารถท่ีไดเ้รียน มาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

5. ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการท างาน การเรียงล าดบัความส าคญัของงาน 

6. สร้างความรับผดิชอบใหเ้กิดข้ึนกบัตนเอง ใหมี้ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความ

ละเอียด รอบคอบ อดทน และมีความตรงต่อเวลามากข้ึน 

7. มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

8. สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้

9. ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์จริงจากสายงานท่ีเรียนมา เพื่องานท่ีดีในอนาคต 
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5.2.1 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ในช่วงแรกของการปฏิบติังาน ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนการท างานดา้นการ

ท่องเท่ียว ท าใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้งานค่อนขา้งนาน  ท าใหก้ารปฏิบติังานในช่วงแรกไม่

เป็นไปตามท่ีบริษทัคาดหวงัไว ้

2. ในการท างานบางคร้ัง ยงัขาดความรอบคอบ ความละเอียดในการท างาน ท าให้ถูกต าหนิและว่า

กล่าวตกัเตือน 

3. ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานขาดความมัน่ใจ ท าใหก้ารด าเนินงานเกิดความไม่ราบร่ืน และล่าชา้ 

4. ในบทเรียนท่ีเรียนมาบางคร้ัง ไม่เหมือนกบัการปฏิบติังานจริงๆ 

5. เร่ืองการส่ือสารไม่รอบคอบ ท าใหง้านตกหล่นละไม่เขา้ใจทั้งสองฝ่าย 

5.2.2.ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. นกัศึกษาควรมีความพร้อมในการพฒันาตนเองและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ 

2. นกัศึกษาตอ้งรู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและวฒันธรรมขององคก์ร 

3. นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา และมีความซ่ือสัตยใ์นการท างานยดึมัน่ในกฎระเบียบ

ขององคก์รและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

4. นกัศึกษาตอ้งมีความอ่อนนอ้ม รู้จกัเด็ก รู้จกัผูใ้หญ่ มีสัมมาคารวะในการท างาน 

5. นกัศึกษาตอ้งไม่อวดรู้ หรือโออ้วดตนเองในท่ีท างาน 
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รูปภาพแสดงตวัอย่างข้อความคย์ีเวร์ิด 

ในแอพพลเิคช่ัน Line@ 
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ความเห็นพนักงานที่ปรึกษาต่อโครงงาน 
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