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บทคดัย่อ 

โครงงานป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย มีวตัถุประสงค์
ในการจดัท าคือ 1) จดัท าโปรแกรมการเดินทางเส้นทางจอร์แดน 7 วนั สายการบินรอยลั จอร์แดน (Royal Jordan 
Airlines)  2) เพื่อจดัท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในปัจจุบนั ท าให้บริษทัทวัร์ไดรั้บผลกระทบ ไม่สามารถ
จดัโปรแกรมน าเท่ียวเดินทางในหลายๆประเทศได้ ผูจ้ดัท าจึงเห็นช่องทางในการขยายเส้นทางการท่องเท่ียว
ประเทศจอร์แดนขึ้นมาเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ เน่ืองจากบริษทัยงัไม่เคยจัดโปรแกรมน าเท่ียวไปประเทศจอร์แดน 
จอร์แดนเป็นประเทศท่ีน่าสนใจ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ ไม่เหมือนประเทศอ่ืน  

บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์น าเท่ียวท่ีครอบคลุมเส้นทางการท่องเท่ียว
ทางด้านทวีปยุโรป ยงัมีเส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านทวีปแอฟริกาใต ้อเมริกา และอีกหลากหลายประเทศ 
นอกจากน้ีทางบริษทัยงัมีทวัร์แบบพรีเมียมส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหม่ ผูจ้ดัท ามองเห็น
ถึงศกัยภาพตะวนัออกกลาง ประเทศจอร์แดน ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสามารถขยายฐานการตลาด
ของบริษทัฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งยงัสามารถดึงนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดนไดอี้กดว้ย จึง
ได้จัดท าโปรแกรมน าเท่ียวและแบนเนอร์ท่ีช่วยในการประชาสัมพนัธ์และดึงนักท่องเท่ียวใหม้าใช้บริการน า
เท่ียวไดม้ากยิง่ขึ้นโดยพฒันา รูปแบบของรายการน าเท่ียวใหแ้ตกต่างและน่าสนใจด้วยแหล่งท่องเท่ียวสวยงาม 
บริการท่ีพกัอยา่งดีและอาหารพื้นเมืองใหม่ๆ นอกจากน้ียงัได้จดัท าแบนเนอร์และป้ายไวนิลใหโ้ดดเด่นในดา้น 
สี รูปร่าง รูปภาพ ราคา และจุดดึงดูด เพื่อท าใหปิ้ดการขายไดง่้ายยิง่ขึ้น 



 ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลาง
ทะเลทราย สามารถลดค่าใชจ่้ายให้กบับริษทั ช่วยแบ่งเบาภาระในการท างานของพี่ๆในบริษทัได้ ได้แนะน า
เส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆใหก้บันกัท่องเท่ียว และสามารถน าโปรแกรมทวัร์ท่ีโปรโมทผ่านแบนเนอร์ท่ีผูจ้ดัท า
ศึกษาข้อมูลและจัดท าขึ้ นมาน้ีไปขายให้กบันักท่องเท่ียวได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบับริษัท ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ค าส าคญั : ป้ายไวนิลแบนเนอร์ โปรแกรมทวัร์จอร์แดน  
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Abstract 
The purposes of this project were; 1) To make a 7-day Jordan itinerary program with Royal Jordan 

Airlines; 2) To make vinyl banners for Jordan tours of ancient civilizations in the middle of the desert. 

Due to the situation of Covid-19, tour companies are affected and unable to organize trips in many 

countries. The organizers saw a way to expand the Jordan tourism route to open up new markets because the 

company never organized a tour program to Jordan. Jordan is an interesting country and has exotic attractions 

like no other countries. 

One World Tour and Travel Co., Ltd. is a tour company that covers travel routes in Europe, with other 

travel routes in South Africa, America and many other countries. The company also offers premium tours for 

customers who want a new experience. The organizer saw the products of the Middle East, Jordan, which has 

interesting attractions and can expand the market base of the company. Therefore, we have created a tour 

program and banners that help to promote and attract more customers to use the tour service, by developing the 

format of the tour program to be different and interesting with beautiful tourist attractions, good accommodation 

and new local food. Banners and vinyl banners were made to stand out in terms of color, shape, image, price 

and point of attraction to make it easier to close a sale. 



The results of the study showed that the preparation of vinyl banners for tours of ancient Jordanian 

civilizations in the middle of the desert reduced costs for the company. It helped lighten the burden of working 

in the company and has introduced new travel routes to customers both old and new. The tour program was 

promoted through the banners that the organizer studied and prepared the information to sell to customers to 

increase revenue for the company, which is in accordance with the intended purpose. 

Keywords: Vinyl Banner / Jordan Tour Program, attractions 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในปัจจุบนั ท าให้บริษทัทวัร์ไดรั้บผลกระทบ ไม่สามารถ
จดัโปรแกรมน าเท่ียวเดินทางในหลายๆประเทศได ้ผูจ้ดัท าจึงเห็นช่องทางในการขยายเส้นทางการท่องเท่ียว
ประเทศจอร์แดนข้ึนมาเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ เน่ืองจากบริษทัยงัไม่เคยจดัโปรแกรมน าเท่ียวไปประเทศจอร์แดน 
จอร์แดนเป็นประเทศท่ีน่าสนใจ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ ไม่เหมือนประเทศอ่ืน  

บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์น าเท่ียวท่ีครอบคลุมเส้นทางการท่องเท่ียว
ทางด้านทวีปยุโรป ยงัมีเส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านทวีปแอฟริกาใต ้อเมริกา และอีกหลากหลายประเทศ 
นอกจากน้ีทางบริษทัยงัมีทวัร์แบบพรีเมียมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหม่ ผูจ้ดัท ามองเห็น
ถึงศกัยภาพตะวนัออกกลาง ประเทศจอร์แดน ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสามารถขยายฐานการตลาด
ของบริษทัฯ ไดใ้นอนาคต อีกทั้งยงัสามารถดึงนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดนไดอี้กดว้ย จึง
ไดจ้ดัท าโปรแกรมน าเท่ียวและแบนเนอร์ท่ีช่วยในการประชาสัมพนัธ์และดึงนักท่องเท่ียวให้มาใช้บริการน า
เท่ียวไดม้ากยิ่งข้ึนโดยพฒันา รูปแบบของรายการน าเท่ียวให้แตกต่างและน่าสนใจดว้ยแหล่งท่องเท่ียวสวยงาม 
บริการท่ีพกัอยา่งดีและอาหารพื้นเมืองใหม่ๆ นอกจากน้ียงัไดจ้ดัท าแบนเนอร์และป้ายไวนิลให้โดดเด่นในดา้น 
สี รูปร่าง รูปภาพ ราคา และจุดดึงดูด เพื่อท าใหปิ้ดการขายไดง่้ายยิง่ข้ึน 

ในปัจจุบนัราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อร์แดนมีนกัท่องเท่ียวหนัมาสนใจท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวเพิ่มมาก
ข้ึนพื้นท่ี 92,300 ตารางกิโลเมตร มีชายฝ่ังอ่าวอะกาบาร่วมกบัอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต ์ราชอาณาจกัร
ฮชัไมตจ์อร์แดนมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจมากมายและส่วนใหญ่จะเป็นเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม สามารถเท่ียวได้
ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม จะเป็นช่วงไฮซีซั่น อุณหภูมิประมาณ 32 องศา แนะน าให้ไปเท่ียวช่วงหน้า
หนาว ในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อากาศเยน็สบาย อุณหภูมิเฉล่ีย  5-15 องศา ตามสถานท่ีท่องเท่ียว
จะมีนักท่องเท่ียวค่อนข้างน้อย ท่ีเท่ียวเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง ส่วนเดือน
กรกฎาคมจนถึงสิงหาคม เป็นช่วงท่ีร้อนท่ีสุดไม่เหมาะแก่การท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของประเทศ
จอร์แดน ไดแ้ก่ เมืองเพรตา มหานครสีกุหลาบอนัเล่ืองช่ือ และมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกมากมาย เป็นท่ีน่าสนใจ
ส าหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนันั้นมีบริษทัน าเท่ียวมากมายจดัโปรแกรมท่องเท่ียวในราชอาณาจกัรฮชัไมต์
จอร์แดน จึงท าให้มีการแข่งขนัทางการตลาดสูง ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ จึง
มองเห็นความส าคญัในการเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดน เพื่อกระตุ้น
ยอดขายใหก้บับริษทัและทางดา้นเศรษฐกิจ 



1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อจดัท าโปรแกรมการเดินทางเส้นทางจอร์แดน 7 วนั สายการบินรอยลั จอร์แดน (Royal Jordan 
Airlines) 

1.2.2 เพื่อจดัท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ก าหนดพื้นท่ีภายใน บริษทั วนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 

1.3.2 ขอบเขตดา้นขอ้มูล หนงัสือ บทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง เวบ็ไซค ์
(https://www.oneworldtour.co.th/) 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 บริษทัวนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดัไดมี้โปรแกรมน าเท่ียวจอร์แดนไปใชใ้นการออกบูธใน
งานต่างๆ และขายสินคา้ 

1.4.2 ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลโปรแกรมน าเท่ียวจอร์แดนท่ีบริษทัตอ้งการน าเสนอและสนใจเดินทาง 

 



บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

 

รูปท่ี 2.1 รูปภาพโลโกข้องบริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

ท่ีมา : https://www.oneworldtour.co.th/ 

 

ช่ือบริษัท   บริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

ทีต่ั้งบริษัท  เลขท่ี 34/2-3 ต าบล ฉิมพลี อ าเภอ ตล่ิงชนั  

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10170 

โทรศัพท์   085-557-3131    

โทรสาร  02-448-63 

 
รูปท่ี 2.2 แผนท่ีบริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

ท่ีมา: บริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 



2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ผลิตภณัฑ์การให้บริการหลกัของบริษทั วนัเวิลด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดัให้บริการน าเท่ียวพรีเมียม 
คุณภาพดี รับจดัโปรแกรมทวัร์ต่างประเทศและในประเทศให้บริการรับท าวีซ่าทุกประเทศ ตัว๋เคร่ืองบิน กรุ๊ป
ส่วนตวั สัมมนา และบริษทั  

 2.2.1 ท าธุรกิจดา้นการจดัน าเท่ียวต่างประเทศ และน านักท่องเท่ียวชาวไทยไปเท่ียวในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 2.2.3 จดัน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ในประเทศ อาทิ เชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ภูเก็ต กระบ่ี พงังา  
สุราษฎร์ธานี  สงขลา  กาญจนบุรี  ระยอง  ตราด และอ่ืนๆ 

 2.2.4 จดัน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทวัร์ต่างประเทศ อาทิ ประเทศในแถบเอเชีย  ออสเตรเลีย  ทวีปยุโรป 
อเมริกา 

 2.2.5 บริการด าเนินการดา้นขอเอกสารเดินทาง (วซ่ีา) ทัว่โลก 

 2.2.6 จดัน าเท่ียวแบบหมู่คณะ (Collective Tour) ให้กบัลูกคา้ทัว่ไป และสามารถจองไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน
คณะเดินทางซ่ึงมีการน าเท่ียวทุกเดือน 

 2.2.7 จดัน าเท่ียวแบบเพื่อใหร้างวลั (Incentive Tour) ให้กบัหน่วยงานราชการ  บริษทั  ห้างร้าน ในส่วน
ของเอกชน และรัฐวสิาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   

บริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั มีโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

 

    

 

  

 

รูปท่ี 2.3 โครงสร้างขององคก์ร  

ท่ีมา : บริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

 

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) 

 - บริหารบริษทัโดยเนน้ไปท่ีการพฒันาและเป็นผูน้ า  

- ดูแลจดัการตรวจสอบกิจกรรมการเคล่ือนไหวต่างๆในบริษทั  

- ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆขององคก์ร 

 

ผู้จัดการทัว่ไป (General Manager) 

 - มีหนา้ท่ีอ านาจตดัสินใจด าเนินกิจการตามความเหมาะสมโดยผา่นการพิจารณา 

 - ควบคุมดูแลงานทั้งบริษทัฯ 

 - มอบหมาย รับผดิชอบรวมทั้งดูแลงานดา้นต่างๆ 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

operation sales visa IT บญัชี HR 



ฝ่ายปฏิบัติการ (Tour Operation) 

- เขียนโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ 

- คิดตน้ทุนของโปรแกรมน าเท่ียวแต่ละโปรแกรมพร้อมกบัตั้งราคาน าเท่ียว 

- ออกส ารวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่เพื่อน ามาเขียนโปรแกรมน าเท่ียวขาย 

- จดัหาโรงแรม/รีสอร์ท ท่ีดี หรูหราและมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย ไวบ้ริการลูกคา้ 

- จดัหาร้านอาหารท่ีดี อร่อย ไวบ้ริการลูกคา้ 

- จองตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลกท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 

พนักงานขายโปรแกรมน าเที่ยว (Sales) 

- ใหข้อ้มูลการท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 

- ขายโปรแกรมน าเท่ียวท่ีบริษทัมีไวจ้ดัจ าหน่าย 

- มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นขายโปรแกรมน าเท่ียวใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีสนใจ,หน่วยงานราชการ,หา้ง,ร้าน,บริษทั 
และใหค้  าแนะน า 

- ในส่วนของเอกชน และรัฐวสิาหกิจ ตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป สามารถท าตามราคาท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

 

แผนกวซ่ีา (Visa Department) 

- มีหนา้ท่ีรับผดิชอบใหบ้ริการดา้นเอกสารลูกคา้ 

- ใหค้  าปรึกษาด าเนินเร่ืองวซ่ีาทัว่โลก 

- น าลูกคา้ไปยืน่วซ่ีา รับเล่มวีซ่า ตรวจสอบก่อนส่งมอบ 

 

 



ฝ่ายบัญชี (Accounting Department) 

 - มีหนา้ท่ีรับผดิชอบทางดา้นการเงินของบริษทัฯ อาทิเช่น รายรับ-รายจ่ายของบริษทัฯ 

 - เงินเดือนและทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการเงิน 

 - รับเบิกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบังานของบริษทั 

 - สรุปค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนแต่ละอาทิตยเ์สนอกรรมการผูจ้ดัการ 

 - รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัสรรพากร ภาษีเงินได ้ฯลฯ 

 

แผนกบุคคล (Human Resource Department) 

- คดักรองพนกังานตามท่ีแต่ละแผนกตอ้งการมาเพิ่มในส่วนท่ีมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

- คดักรองมาแลว้จะตอ้งมีการอบรมเร่ือง สวสัดิการ กฎระเบียบของบริษทัต่างๆ ค่าจา้ง วนัหยดุต่างๆ 

- จดัท าค่าแรงของพนกังานทุกส้ินเดือน 

- บนัทึกสถิติการขาดลามาสายและบนัทึกค่าแรงของพนกังานทุกเดือนเพื่อน าไปสรุปส่งภาษีประจ าปี 

- มีการตกัเตือน ลงโทษพนกังานกรณีท่ีท าผดิกฎระเบียบของบริษทั 

- จดัฝึกอบรมพฒันาดา้นยกระดบัฝีมือแรงงานใหลู้กจา้ง มีการตรวจสุขภาพประจ าปีจดังานเล้ียงปีใหม่
ซ่อมหนีไฟต่างๆ ตอ้งท าทุกปี งานแข่งกีฬาพนกังานฯลฯ 

- ท าประกนัสังคมของพนกังาน 

 

แผนกไอท ี(Information Technology) 

 - ออกแบบจดัท าแบนเนอร์ 

 - ตดัต่อคลิปวดีีโอ 

 - รับผดิชอบส่ือโซเชียลมีเดีย 

 



2.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที ่  

2.4.1 ช่ือ-นามสกุล   นางสาววริิยา พลศร  

2.4.2 ต าแหน่งงาน  ผูช่้วยพนกังานประสานงานน าเท่ียว  

2.4.3 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

- ดูแลเวบ็เพจและเวบ็ไซต ์  

- จดัหาขอ้มูล รูปภาพ และวดีีโอ ของสถานท่ีท่องเท่ียว 

 
รูปท่ี 2.4 นางสาววิริยา พลศร 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.4 ช่ือ-นามสกุล นางสาวนนัทิชา สิงคิวบูิลย ์ 

2.4.5 ต าแหน่งงาน  ผูช่้วยพนกังานประสานงานน าเท่ียว  

2.4.6 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

- ดูแลเวบ็เพจและเวบ็ไซต ์  

- จดัหาขอ้มูล รูปภาพ และวดีีโอ ของสถานท่ีท่องเท่ียว 

 
รูปท่ี 2.5 นางสาวนนัทิชา สิงคิวบูิลย ์

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 

 

2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

2.5.1 ช่ือ-นามสกุล คุณเสฎฐวฒิุ ชนะทรัพย ์   

2.5.2 ต าแหน่ง ผูป้ระสานงานน าเท่ียว 

 
รูปท่ี 2.6 พนกังานท่ีปรึกษา คุณเสฎฐวฒิุ ชนะทรัพย ์

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 

 



2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

ปฏิบติังานระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  ถึงวนัท่ี  28 สิงหาคม 2564  

 

2.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน  

2.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน  

โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล สอบถามขอ้มูลจากพนกังานในบริษทัในเร่ืองขอ้มูลต่าง ๆ และเก็บ
ขอ้มูลจากในเวบ็ไซดเ์พิ่มเติม   

2.7.2 การวเิคราะห์ข้อมูล  

โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการครบถว้นแลว้ จึงไดท้  าการแบ่ง และวเิคราะห์ จดัส่วนงาน 
เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นรายงานต่อไป  

2.7.3 จัดท าเอกสาร  

หลงัจากไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ ไดท้  าการเร่ิมจดัท าเอกสารข้ึนเพื่อใชใ้นรายงานต่อไป      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
1.ศึกษาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน                 
2.ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                 
3.วเิคราะห์และประเมินผล                 
4.จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์                 

 

จากตารางท่ี 2.1  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี       

1.ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน      

2.ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     

3.วเิคราะห์และประเมินผล      

4.จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

2.8.1 ประโยชน์ของการปฎบิัติสหกจิศึกษา  

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าให้ทางคณะผูจ้ดัท าไดค้วามรู้ในการท างานและมีประสบการณ์การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดรู้้ถึงปัญหาของงานและแนวทางในการแกไ้ข มีการน าความรู้จากการเรียนวิชาต่าง ๆ ใน
สาขาวิชาการท่องเท่ียวไปปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เรียนรู้ดา้นการตลาด การตดัต่อคลิป การท า
แบนเนอร์ การโปรโมทออนไลน์ ไดรั้บค าแนะน าจากพี่ๆในบริษทั มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา และไดศึ้กษา
เรียนรู้งานในรูปแบบต่างๆเสมอ  

2.8.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน  

1.การใชค้วามรู้ในรายวชิาท่ีไดเ้รียนมาไปพฒันาตนเอง ในทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นความรู้ 

ความสามารถ การปฏิบติัต่อสังคม ดา้นการบริหารงาน      

2. เรียนรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 



บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการทาํโครงงานเร่ือง “ป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย” 

คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 

3.2 ข้อมูลสถานที่ท่องเทีย่วและทีพ่กัจอร์แดน 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

3.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

3.1 ข้อมูลราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 

ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อร์แดน หรือท่ีเรียกสั้นๆกนัวา่จอร์แดน เมืองหลวง คือ อมัมาน ตั้งอยูท่างภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาระเบีย ระหว่างเส้นละติจูด 29 องศา 11 ลิปดา-33 องศา 22 
ลิปดาเหนือกบัลองจิจูด 34 องศา 59 ลิปดา-39 องศา 18 ลิปดาตะวนัออก พื้นท่ี 89,342 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 
88,802 ตารางกิโลเมตร น่านนํ้ า 540 ตารางกิโลเมตร) ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 113 ของโลก และเล็กกว่าไทย
ประมาณ 5.7 เท่า อยูห่่างจากกรุงเทพฯ 6,830 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกบัซีเรีย (379 กิโลเมตร) ทิศใต ้ติดกบัทะเล
แดง (26 กิโลเมตร) และซาอุดีอาระเบีย ทิศตะวนัออก ติดกบัซาอุดีอาระเบีย (731 กิโลเมตร) และอิรัก (179 
กิโลเมตร) ทิศตะวนัตก ติดกบัอิสราเอล (307 กิโลเมตร) ทะเลสาบ Dead Sea (50 กิโลเมตร) เขตเวสต์แบงก์ 
(ปาเลสไตน์) (148 กิโลเมตร) มีประชากร  10,775,049 คน (สาํนกังานสถิติจอร์แดน , 2563)  

 

ภูมิประเทศ   

ทางตะวนัออกส่วนใหญ่เป็นท่ีราบทะเลทราย ทางตะวนัตกเป็นท่ีราบสูงและป่าเมดิเตอร์เรเนียนมีหุบเขา 
Great Rift กั้นระหว่างจอร์แดนกับเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์และอิสราเอล มีพื้นท่ีตํ่าสุดของโลก คือ
ทะเลสาบ Dead Sea ตํ่ากวา่ระดบันํ้ าทะเล 1,378 ฟุต (408 เมตร) จุดท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ คือ ภูเขา UmmadDami
สูง (1,854 เมตร) พื้นท่ีเพาะปลูก 11.4%  



ภูมิอากาศ 

 แบบผสมระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนกบัแห้งแล้งแบบเขตทะเลทราย โดยทางตอนเหนือและตะวนัตก
สภาพอากาศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียน มี 2 ฤดู คือ ฤดูหนาว ช่วง พ.ย.-มี.ค. มีฝนตกและมีหิมะตกในอมัมาน 
อุณหภูมิเฉล่ีย 13 องศาเซลเซียส และฤดูร้อนในช่วงท่ีเหลือของปี อากาศร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉล่ีย 35 
องศาเซลเซียส ภยัธรรมชาติท่ีเคยประสบ ไดแ้ก่ ภยัแลง้และแผน่ดินไหว  

 

การเมือง 

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษตัริยเ์ป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ อาํนาจการปกครอง
แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ แต่ในทางปฏิบติั กษตัริยมี์อาํนาจสูงสุดทั้งฝ่าย
บริหารและนิติบญัญติั กษตัริยพ์ระองคปั์จจุบนั คือ สมเด็จพระราชาธิบดีอบัดุลลอฮท่ี์ 2 เสด็จข้ึนครองราชยเ์ม่ือ 7 
ก.พ.2542 เจา้ชายฮุเซน พระราชบุตรองคโ์ต ทรงไดรั้บการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารอยา่งเป็นทางการ เม่ือ 2 
ก.ค.2552   

ฝ่ายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีอาํนาจแต่งตั้ง นรม. และ นรม. แต่งตั้ง ครม. โดยผ่านความ
เห็นชอบของสมเด็จพระราชาธิบดี นรม.คนปัจจุบนั คือ นายบิชิร อลัเคาะศาวนะฮ ์ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ 12 ต.ค.
2563  

ฝ่ายนิติบัญญัติ : มี 2 สภาไดแ้ก่ 1) วุฒิสภา (Majlis al-Ayan หรือ House of Notables) สมาชิก 65 คน
แต่งตั้ งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี มีวาระ 4 ปี  2) สภาผู ้แทนราษฎร (Majlis al-Nuwaab หรือ House of 
Representatives) สมาชิก 130 คน วาระ 4 ปี โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบ
สัดส่วน/บญัชีรายช่ือ 115 คน (ในจาํนวนน้ี มีโควตาท่ีสงวนไวส้าํหรับชนกลุ่มนอ้ย 12 คน แบ่งเป็น ชาวคริสต ์9 
คน และผูท่ี้มีเช้ือสายเชเชน หรือ Circassian อีก 3 คน) ท่ีเหลือเป็นโควตาท่ีสงวนไวส้ําหรับสตรี 15 คน การ
เลือกตั้งคร้ังหลงัสุดเม่ือ 10 พ.ย.2563 

ฝ่ายตุลาการ : ระบบกฎหมายมีพื้นฐานจากหลกักฎหมายอิสลามและระบบกฎหมายแบบ Civil Law มี
ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดของประเทศ สมเด็จพระราชาธิบดีทรงแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ส่วนผูพ้ิพากษาคนอ่ืน ๆ 
มาจากการเสนอช่ือของสภาตุลาการสูงสุดให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงพิจารณารับรอง นอกจากน้ี ยงัมีศาล
ศาสนา และศาลพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ศาลภาษี ศาลทหาร และศาลคดีความมัน่คง   



พรรคการเมือง : แบ่งเป็น 5 ฝ่ายหลกั ไดแ้ก่ ฝ่ายอิสลามนิยม อนุรักษนิ์ยม สังคมนิยม ชาตินิยมอาหรับ 
และสายกลาง พรรคการเมืองสําคญั เช่น 1) Jordanian Arab Socialist Ba’ath Party 2) Arab Ba’ath Progressive 
Party 3) Jordanian Democratic People’s Party 4) Jordanian Democratic Popular Unity Party 5) Islamic Action 
Front นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มพลังทางการเมืองท่ีสําคัญ เช่น 1) Anti-Normalization Committee 2) Jordan Bar 
Association 3) Jordanian Press Association และ 4) Jordanian Muslim Brotherhood  

 

เศรษฐกจิ 

 แบบเสรีนิยม เศรษฐกิจมีขนาดเล็กท่ีสุดประเทศหน่ึงในตะวนัออกกลาง ขาดแคลนนํ้ า นํ้ ามนั และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ รายไดส่้วนใหญ่มาจากภาคบริการและการพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติ สมเด็จ
พระราชาธิบดีอบัดุลลอฮท่ี์ 2 ดาํเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและ
ปรับปรุงภาคการเงินการธนาคาร เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มข้ึน การแกไ้ขปัญหา ความยากจน การ
วา่งงาน เงินเฟ้อ และการขาดดุลงบประมาณ อย่างไรก็ดี ภาคเศรษฐกิจของจอร์แดนยงัคงอ่อนแอ แมจ้ะดาํเนิน
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจตามเง่ือนไขของ IMF แลว้ แต่ผลกระทบท่ีเกิดจากโรค COVID-19 ทาํให้เศรษฐกิจหด
ตวัมากข้ึน อตัราการว่างงานเพิ่มข้ึน ระดบัหน้ีสาธารณะเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงความไม่แน่นอน ในภูมิภาค ทั้งยงั
ส่งผลต่อภาคธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นหน่ึงในรายได้สําคญัของจอร์แดน จึงกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
จอร์แดนอยา่งมีนยัยะสาํคญั ทั้งน้ี จอร์แดนเป็นประเทศท่ีจดัทาํขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) มากท่ีสุดในตะวนัออก
กลาง โดยจดัทาํกบัสหรัฐฯ แคนาดา สิงคโปร์ มาเลเซีย สหภาพยุโรป (EU) ตูนิเซีย แอลจีเรีย ลิเบีย อิรัก ตุรกี 
และซีเรีย  

 

ภาษา 
 ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับ ภาษาองักฤษใชอ้ย่างแพร่หลายในการติดต่อธุรกิจ ราชการ รวมทั้งใน
กลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นสูง  
 

 

 

 



ศาสนา 

อิสลาม (ส่วนใหญ่เป็นซุนนี) 97.2% คริสต ์2.2% (ส่วนใหญ่นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์) อ่ืน ๆ (พุทธ ฮินดู 
ยดูาย และไม่มีศาสนา) 0.6%  

วฒันธรรม 

 จอร์แดน มีสถานท่ีท่ีมีความสําคัญในประวติัศาสตร์และศาสนาท่ีมีคุณค่าทั้ งในด้านศิลปะและ
วฒันธรรมท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้หลายแห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ ทะเลสาบ Dead Sea เป็นทะเลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏอยู ่ใน 
the Old Testamentแม่นํ้ าจอร์แดน (The River of Jordan) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีท่ีพระเยซูทรงรับศีลจุ่ม 
ณ แม่นํ้าจอร์แดนแห่งน้ีแม่นํ้าจอร์แดนจึงเป็นสถานท่ีท่ีมีผูค้นเดินทางมาเพื่อแสวงบุญเป็นจาํนวนมาก  

การเดินทาง  

สายการบินของไทยไม่มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-อมัมาน แต่มีสายการบินของจอร์แดน ท่ีบินตรงมาไทย 
ไดแ้ก่ สายการบิน Royal Jordanian มีเท่ียวบินตรงมาไทยทุกวนั วนัละ 1 เท่ียวบิน ระยะเวลาในการบิน 8 ชัว่โมง 
45 นาที เวลาท่ีจอร์แดนชา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง นกัท่องเท่ียวไทยเดินทางเขา้จอร์แดนตอ้งขอรับการตรวจลงตรา ใช้
เวลาประมาณ 5 วนัทาํการ เวบ็ไซตท์่องเท่ียว www.visitjordan.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ข้อมูลสถานที่ท่องเทีย่วจอร์แดน 

 
รูปท่ี 3.1 ภูเขาเมาทเ์นโบ 

ท่ีมา:  http://www.abroad-tour.com/jordan/mouse-nebo/index.html 

เมาท์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้ งอยู่บนเขา ซ่ึงเช่ือกันว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของ 
โมเสส ผูน้าํชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายงัเยรูซาเล็ม โบสถ์แห่งเมาทเ์นโบสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนใน
ราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบเซนไทน์ เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงโมเสส ภายในโบสถ์ประกอบไปดว้ยภาพโมเสกสี
บนพื้นโบสถอ์นัลํ้าค ํ่า แสดงถึงภาพชีวติสัมพนัธ์ระหวา่งคน สัตว ์ธรรมชาติ รูปคน และยงัมีแท่นพิธี มา้นัง่ ตาม
รูปแบบของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ อีกทั้งยงัอนุญาตใหใ้ชใ้นพิธีปัจจุบนั โดยรูปภาพและรายละเอียด
ต่าง ๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์ อยา่งบ่อศีลจุ่ม เป็นตน้ ซ่ึงในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวง
บุญ และไดป้ระกาศให้เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์แห่งโมเสส ซ่ึงมีการออกแบบเป็นลกัษณะ
ไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสสและพระเยซู 

 

 

 



 
รูปท่ี 3.2 มาดาบา 

ท่ีมา: http://www.pentorexchange.com/news_view.php?id=1559 

เมืองมาดาบา เป็นหน่ึงในเมืองศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นรู้จกัมากท่ีสุดในฐานะ “เมืองแห่งโมเสก” โดยไฮไลท์
ของท่ีน่ีคือโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ ท่ีมีภาพแผนท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง เยรูซาเล็มท่ีทาํจาก
โมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2 ลา้นช้ินดว้ยขนาดท่ีใหญ่ถึง 25x25 ตารางเมตร และยงัคงสภาพเดิมไวไ้ดจ้นถึงทุกวนัน้ี 
แผนท่ีน้ีได้แสดงถึงหุบเขา หมู่บา้นและเมือง ตามแนวสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าไนล์และได้กลายเป็นงานช้ินท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุดของจอร์แดน นอกจากน้ีแล้วยงัคงมีศิลปกรรมโมเสกอีกจาํนวนมากตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 5-7 
กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปตามโบสถ์ของเมืองมาดาบาและบา้นต่างๆ ดว้ยความมุ่งมัน่ของจอร์แดนท่ีจะอนุรักษ์
งานศิลป์โมเสกไวใ้ห้มากท่ีสุดจึงเกิดสวนโบราณคดีแห่งมาดาบาและพิพิธภณัฑ์ต่างๆ จึงได้ร่วมกนับูรณะ
โบสถ์ไบเซนไทน์หลายแห่ง ซ่ึงรวมถึงงานโมเสกช้ินท่ีโดดเด่นจากโบสถ์เวอร์จ้ิน และโรงละครฮิปโปไลตสั 
เป็นส่วนหน่ึงของคฤหาสน์ในสมยัศตวรรษท่ี 6  

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี 3.3 ปราสาทเครัค 

ท่ีมา: https://2baht.com/kerak-castle-jordan/ 

 ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ท่ีเมืองอลัเครัคทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน ซ่ึงถือเป็นปราสาทครูเสดท่ีมี
ขนาดใหญ่มากแห่งหน่ึง ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างโดยกลุ่มอศัวินในสงครามครูเสดสายท่ีมาจากประเทศฝร่ังเศส 
เร่ิมสร้างใน ค.ศ. 1142 ช่วงก่อนสงครามครูเสดคร้ังท่ีสอง พอสร้างปราสาทเสร็จแล้วประมาณ 40 ปี ก็เกิด
สงครามใหญ่ข้ึนโดย “ซาลาติน” กษตัริยอิ์สลามจากราชวงศ์ Ayyubid ของอียิปต์ บุกเขา้มาโจมตีปราสาทเครัค 
อยา่งไรก็ตาม ซาลาดินบุกยดึปราสาทแห่งน้ีไม่สาํเร็จและเม่ือฝ่ายกองทพัครูเสดอ่ืนยกมาช่วยเหลือ ซาลาดินกลวั
ถูกปิดลอ้มจากทั้งสองฝ่าย เลยถอนกาํลงัออกไป ซาลาดินกลบัมาบุกยดึปราสาทเครัคอีกคร้ังในปี 1189 ซ่ึงคราว
น้ีทาํไดส้าํเร็จ จากนั้นปราสาทน้ีก็ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของมุสลิมเผา่ต่างๆ ในภูมิภาคน้ีมาโดยตลอด 
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รูปท่ี 3.4 อควาบา 

ท่ีมา:  https://2baht.com/aqaba/ 

อควาบา เมืองท่าติดทะเลแดงทางตอนใตข้องจอร์แดน เป็นเมืองตากอากาศท่ีคนนิยมมาพกัผ่อนใน
วนัหยุด เน่ืองจากความสวยงามและแหล่งท่องเท่ียวติดทะเล เมืองแห่งน้ีอยู่ใกลก้บัอิสราเอล โดยมีทะเลแดง
คัน่กลาง  ทะเลแดงเป็นทะเลสําคญัของประเทศในแถบน้ี ครอบคลุมดินแดน4ประเทศ ไดแ้ก่ อียิปต์ อิสราเอล 
จอร์แดน และซาอุดิอาระเบีย ส่วนของอียิปต์และซาอุดิออาระเบีย นั้นคงไม่มีปัญหาเพราะประเทศมีทะเลตั้ง
กวา้ง แต่ของจอร์แดนกบัอิสราเอลมีพื้นท่ีติดทะเลอยู่นิดเดียว อิสราเอลยงัมีทางออกทะเลอ่ืน แต่จอร์แดนไม่มี
เลยจึงต้องใช้สอยพื้นท่ีตรงน้ีอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุดในส่วนของจอร์แดนนั้ นถึงกับต้องแลกดินแดนกับ
ซาอุดิอาระเบียในพื้นท่ีอ่ืน เพื่อให้อควาบามีพื้นท่ีติดทะเลเพิ่มข้ึนอีก 12 กิโลเมตรรองรับเรือขนส่งสินคา้ไดม้าก
ข้ึน และในเร่ืองเล่าเก่าแก่ทะเลแดง มีความเก่ียวขอ้งกบัตาํนานโมเสส กล่าววา่ โมเสสไดชู้ไมเ้ทา้ข้ึนแหวกทะเล
แดงพาชาวอิสราเอลหนีการตามล่าของทหารอียปิต ์ 

 

 

 

 

 

 



 
รูปท่ี 3.5 ทะเลทรายวาดิรัม 

ท่ีมา: http://www.pentorexchange.com/news_view.php?id=1562 

ทะเลทรายวาดิรัมแห่งน้ีมีอีกช่ือหน่ึงว่า “หุบเขาแห่งพระจนัทร์” (The Valley of the Moon) วาดิรัมมี
ประวติัศาสตร์ยาวนาน วา่กนัวา่มีมนุษยอ์ยูอ่าศยัมาแลว้ตั้งแต่ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล (นบัถึงตอนน้ีก็ราว 1 หม่ืน
ปี) แมว้า่จะมีสภาพแวดลอ้มแห้งแลง้ หาส่ิงมีชีวิตอยู่ไดย้ากก็ตาม ในทะเลทรายวาดิรัมมีภาพเขียนฝาหนงัของ
มนุษยย์ุคโบราณหลายจุด แสดงให้เห็นวิถีชีวติความเป็นอยูข่องคนสมยันั้น วาดิรัมเคยเป็นท่ีการอาศยัของมนุษย์
หลายชาติชน หลายอารยธรรม หลายวฒันธรรม ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ทั้งพวกนาบีเทียน ท่ีมีหลกัฐานเป็น
ภาพบนหินในรูปแบบของพวกนาบีเทียน วิจิตรกรรมฝาผนัง และสถานท่ีประกอบพิธีกรรม เผ่าเบดูอินก็
เช่นเดียวกนั มีหลกัฐานวา่พวกเราอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบ  วาดิรัมเป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจาํนวนมากในจอร์แดน โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการเดินและปีนเขา นอกจากนั้นยงั
มีการข่ีอูฐ และเท่ียวซาฟารีดว้ยมา้ หรือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากจาเภตราหรือเมืองอควาบา และในทางตรงกนั
ขา้มท่ีน้ีแทบไม่มีนักท่องเท่ียวทอ้งถ่ินหรือชาวอาหรับมาเท่ียว แต่ในบริเวณใกลเ้คียงอย่างดีซี(Disi)จะดึงดูด
นกัท่องเท่ียวหนุ่มสาวจากอมัมานในวนัหยุดสุดสัปดาห์ไดม้ากกวา่ โดยเฉพาะกิจกรรมยอดนิยมกลางทะเลทราย
อยา่งการพกัแรมใตแ้สงดาว การข่ีมา้อาหรับเดินป่าและปีนเขา 
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รูปท่ี 3.6 เพตรา 

ท่ีมา: https://travel.mthai.com/world-travel/3550.html 

เพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Red Road City เมืองมรดกโลก ท่ีแกะสลกัข้ึนจากภูเขาทั้งลูก ท่ี
น่าต่ืนตาต่ืนใจกบัการข่ีมา้ลดัเลาะไปตามหุบเขาและเดินเทา้เขา้สู่รอยแยกของเปลือกโลก (Siq) ท่ีซ่อนความ
ยิ่งใหญ่ตระการตาของมหาวิหารปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ มานบัพนัปี เม่ือลดัเลาะไปตามพื้นหินและ
ทรายกวา่ 800 เมตร ท่ีจะมุ่งหนา้ไปในเส้นทางมหศัจรรยท่ี์ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกวา่ 
ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเค้ียวไปบนเส้นทางท่ีพาดผา่นเขา้ไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูก
นํ้ าซดักดักร่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหวา่งหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดา้น สวยงามดว้ย
สีสันของหินสีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหกัพงัท่ียงัมีร่องรอยให้เห็นการจดัการเร่ืองการ
ชลประทานใน การลาํเลียงนํ้ าจากแหล่งนํ้ าภูเขาเขา้สู่ตวัเมืองไดอ้ยา่งน่าท่ึง และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา
อีกมากมาย เพตราเคยเป็นเมืองหลวงของพวกนาเบเธียนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล ทาํเลท่ีตั้งของเมือง
อยูก่ึ่งกลางของเส้นทางการคา้คาบสมุทรอาระเบีย-ลุ่มแม่ นํ้าไนล ์และปาเลสไตน์-ลุ่ม แม่นํ้ าไทกริสและยเูฟรติส 
เลยไปจนถึงอินเดีย จึงทาํใหเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางเส้นทางการคา้ทางบกอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีชาวโรมนัจึงไดเ้ขา้มายึด
ครอง จนกระทัง่ในปี 363 ไดเ้กิดแผน่ดินไหวบา้นเรือนภายในเมืองพงัทลายลงมาประกอบกบัมีการเปิดเส้นทาง 
การคา้ทางทะเลท่ีอ่าวสุเอช ชาวเมืองจึงพากนัละทิ้งเมืองไปอยูท่ี่อ่ืนเพตรากลายเป็นเมืองร้างไปในท่ีสุด เม่ือเวลา
ผา่นไปทรายไดป้ลิวมาปกคลุมเมืองทั้งเมืองจนหายไปจากแผนท่ีนานกวา่พนัปี แต่ในท่ีสุดปี 1813 จอห์น เลวิช 
เบอร์คฮาร์ดท ์นกัเดินทางชาวสวิตเซอร์แลนด์ไดม้าพบนครแห่งน้ี จึงเร่ิมปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกคร้ังและใน
ปี 1985 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให ้เพตรา เป็นเมืองมรดกโลก  

 



 
รูปท่ี 3.7 มหาวหิาร เอล คาซเนท ์

ท่ีมา: https://tourkrub.co/blog/al-khazneh_jordan_tour 

มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ Al Khazneh หลายคนอาจรู้จกัสถานท่ีแห่งน้ีในช่ือ The Treasury แต่แทจ้ริงแลว้มี
ช่ือว่า เอล-คาซเนท์ นครเพตรา ประเทศจอร์แดน เราจะได้พบความสวยงามอนัน่าสะพรึงจากสถานท่ีแห่งน้ี 
สันนิษฐานวา่ สร้างในราวศตวรรษท่ี1-2 เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 
เมตรและ มีความกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนัเช่น 
อิยิปต์ กรีก นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 ห้อง คือห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางดา้นซ้าย
และขวา สถานท่ีแห่งน้ีมีความสวยงามยิ่งใหญ่มากๆ เกินกวา่ท่ีเห็นในรูป เพราะเป็นการเจาะภูเขาหิน เพื่อสร้าง
เมือง ดา้นหนา้จะมีคนแต่งชุดทหารออตโตมนั เพื่อใหผู้ค้นท่ีไดม้าท่องเท่ียว ไดถ่้ายรูปคู่ดว้ย เวลาท่ีควรจะมา คือ
ช่วง 9 ถึง 11 โมง เพราะจะเห็นแสงพระอาทิตย ์สาดเขา้มาดา้นหนา้ ของเอล-คาซเนท ์ซ่ึงจะทาํให้เราสามารถได้
รูปสวยๆ จากตรงน้ีอีกดว้ย อีกทั้งหาก ใครตอ้งการอยากข่ีอูฐ หรือ ข่ีลา ก็มีบริการอีกเช่นกนั เดิมทีสถานท่ีแห่งน้ี
ถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขุมทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อิยิปต์แต่ภายหลงัไดมี้การขุดพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหนา้ วิหาร 
จึงทาํใหคิ้ดไดว้า่อาจเป็นการใชเ้ป็นสถานท่ีทาํพิธีกรรมทางศาสนา หรือเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและ
เครือญาติก็เป็นได ้

 

 

https://tourkrub.co/blog/al-khazneh_jordan_tour


 
รูปท่ี 3.8 ทะเลเดดซี 

ท่ีมา: http://www.pentorexchange.com/news_view.php?id=232 

ทะเลเดดซี หรือทะเลมรณะ (Dead Sea) เป็นทะเลสาบนํ้าเคม็ท่ีมีความเขม้ขน้ของเกลือสูงมาก ตั้งอยูใ่น
จุดตํ่าท่ีสุดของโลก ตํ่ากว่าระดบันํ้ าทะเลประมาณ 400 เมตร ณ กน้หุบเขาจอร์แดน ทางตอนเหนือของหุบเขา     
เกรท ริฟต ์แวลลีย ์(Great Rift Valley) ระหวา่งอาณาเขตประเทศจอร์แดนและอิสราเอล ซ่ึงกาํเนิดมาจากแม่นํ้ า
จอร์แดนเป็นสายหลกัไหลมายงัพื้นท่ีของทะเลเดดซีท่ีมีความยาว 80 กิโลเมตร กวา้ง 18 กิโลเมตร และมีพื้นท่ี 
1,020 ตารางกิโลเมตร โดยมีแหลมอลัลิซาน (แปลวา่ ล้ิน) แบ่งทะเลสาบดา้นตะวนัออกเป็นสองส่วน ซ่ึงมีพื้นท่ี
และความลึกแตกต่างกนั  

ทะเลเดดซีเป็นทะเลสาบท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งอ่ืน และมีเพียงแม่นํ้าจอร์แดนท่ีไหลลงสู่ทะเลเท่านั้น 
เม่ือนํ้ าในทะเลระเหยข้ึน ทาํให้เกลือในทะเลเดดซีตกคา้งอยูใ่นบริเวณเดิม จึงทาํให้นํ้ าในทะเลเดดซีมีความเค็ม
มากกว่านํ้ าทะเลปกติถึง 10 เท่า ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถอาศยัอยู่ได้ จึงเป็นท่ีมาของช่ือทะเลเดดซี ท่ีมี
ความหมายวา่ทะเลสาบมรณะ 

 

 

 

 

 



 
รูปท่ี 3.9 ปราสาทอลัจุน 

ท่ีมา: https://2baht.com/ajloun-castle-jordan/ 

 ปราสาทอัลจุน ถูกสร้างข้ึนไล่เล่ียกบัช่วงท่ีปราสาทเครัคถูกตีแตกก่อนนั้นเล็กน้อย เม่ือ ค.ศ. 1184 – 
1185 แต่ปราสาทน้ีเป็นผลงานของชาวมุสลิมท่ีอยูท่างตอนเหนือ โดยผูส้ร้างคือ lzz al-Din Usama หลานของซา
ลาดิน ท่ีไดรั้บมอบหมายมาสร้างป้อมปราการทางตอนเหนือเพื่อสกดักั้นการรุกคืนของชาวคริสต์ท่ีมาจากฝ่ัง
ตะวนัตก ปราสาทอลัจุนตั้งอยูบ่นภูเขาทาํใหเ้ขา้โจมตีไดย้าก ปัจจุบนับริเวณตีนเขามีชุมชน “เมืองอลัจุน” ถือเป็น
เมืองสําคญัทางตอนเหนือของประเทศจอร์แดนดว้ย ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นฐานท่ีมัน่ทางตอนเหนือ
ของฝ่ายมุสลิม แต่เอาเขา้จริงแทบไม่ไดใ้ชท้าํสงครามครูเสดเลยเพราะกษตัริยซ์าลาดินสามารถตีปราสาทเครัค
แตกไดก่้อนและบุกยึดเยรูซาเร็มไดใ้นเวลาต่อมาดงันั้นปราสาทอลัจนัจึงอยู่วา่งๆไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัศตัรูไปอีก
พกัใหญ่ หลังหมดยุคอาณาจักร Ayyubid แล้ว อาณาจักรมัมลุก Mamluk ท่ีปกครองดินแดนแถบน้ีสืบมาก็
ครอบครองป้อมแห่งน้ีต่อ ขยายตวัปราสาทเพิ่มเติม ก่อนจะมาโดนเผา่มองโกลตีแตกในปี ค.ศ.1260 ตอ้งเรยกวา่
มองโกลป่วนไปคร่ึงโลกจริงๆไปท่ีไหนป้อมค่ายพงัหมด 

 

 

 

 

 

 



  
รูปท่ี 3.10 เจราช 

ท่ีมา: https://travel.mthai.com/world-travel/33909.html 

เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพนัเสา หรือ ปอมเปอีแห่งตะวนัออก ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมือง
หลวงอมัมาน ประเทศจอร์แดน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 
200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล สถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัท่ีไม่ควรพลาด หากมาเยือน นครเจราช คือ การเดินเขา้สู่ 
ถนนคาร์โด หรือถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัอนัเก่าแก่แห่งเมืองน้ี ซ่ึงบนถนนยงัคงถูกจารึกไวด้ว้ยร่องรอย
ของรถมา้ นอกจากน้ียงัมีนํ้ าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) ซ่ึงสร้างใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่ง
ขนุเขา ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแห่งน้ี 

โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานท่ีพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง เจราช ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
ลอ้มรอบดว้ยเสา คอรินเทียม (Corinthium) กวา่ 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ีไดรั้บความนิยมมาก 

ซุม้ประตูกษตัริยเ์ฮเดรียน ถูกสร้างข้ึน 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่งจกัรพรรดิเฮ
เดรียน โดยประตูอยูท่างทิศใตข้องเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเท่ียวช่ือดงัแห่งเมืองโรมนัโบราณ เจราช คือ โรงละคร
ทางทิศใต ้ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้น
กลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ 

 

 

 

 

https://travel.mthai.com/world-travel/33909.html


 
รูปท่ี 3.11 มหาวหิารอาร์เทมีส 

ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/10/page3-2.html 

  มหาวหิารอาร์เทมีส เป็นมหาวหิารน้ีสร้างดว้ยหินอ่อน เลียบแบบศิลปะแบบกรีก เพื่อถวายเทพเจา้อาร์เท
มีส หรือเทพเจา้อารเตมิซ (เทพเจา้แห่งดวงจนัทร์ของกรีก) ผูม้าจากสวรรค ์ผูช่้วยชาวเมืองให้พน้จากหายนะและ
ภยัพิบติัได ้อยู่ในเมืองอีเฟซุสบนชายฝ่ังแห่งหน่ึงปัจจุบนัน้ี คือประเทศตุรกี ในรัชสมยัของกษตัริยอ์เล็กซาน
เดอร์แห่งกรีก จดัเป็นวดัท่ีสวยงามแห่งหน่ึงจนกลายเป็นท่ีรู้จกัวา่ เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคเก่า วิหารน้ีมี
เน้ือท่ีถึง 54,720 ตารางฟุต ตวัอาคารมีความกวา้งถึง 400 ฟุต บริเวณโดยรอบวดัแห่งน้ีกิน เน้ือท่ีเกือบ 2 เอเคอร์ 
และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบตวัอาคารมากกวา่ 100 เสาหิน แต่ละเสาหินมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 ฟุต ความสูง 60 
ฟุต หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองหินอ่อน ภายในโบสถ์เป็นท่ีประดิษฐานเทพเจา้ช่ือวา่ อาร์ทิมีส หรืออีกช่ือหน่ึง วา่ได
อาน่า ประชาชนจะนาํส่ิงของมาสักการบูชา ส่วนมากเป็นส่ิงของมีค่ามากมายเคยถูกไฟไหมเ้สียหายคร่ึงหน่ึงแต่
ไดรั้บการซ่อมแซมใหม่โดยกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์   วิหารแห่งน้ีไดถู้กทาํลายส้ินก่อนปีค.ศ. 262 จึงเหลือแต่ซาก
ปรักหักพงัเก็บไวช้มอยู่ในกรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี มหาวิหารท่ีอุทิศแด่เทพอารเตมิซปัจจุบนัแทบไม่เหลือ
อะไรมีนกัโบราณคดีพยายามจินตนาการวิหารทั้งหลงัมีหลายแบบดว้ยกนัแต่ดูเหมือนวา่จะมีขอ้ผิดพลาดกนัอยู่
อย่างไรก็ดีภาพท่ีนํามาให้ดูน้ีก็ยงัพอช่วยจินตนาการของเราได้ดีกว่ากองหินบนพื้นท่ีโล่งๆ ดินแดนแถบน้ี
หลงัจากท่ีพวกกรีกหมดอาํนาจลง, ยงัมีพวกเปอเชียกบัพวกมาเซโดเนีย (ยุคของอเล็กซานดรา)แลว้ก็พวกโรมนั
เขา้มาครอบครอง.แต่ละชนชาติดงักล่าวให้ความเคารพและเพิ่มพูนส่ิงประดบัประดาแก่วิหารของเทพอารเตมิซ
เร่ือยมา(มีโบราณวตัถุท่ีขุดพบไดจ้ากท่ีน่ีท่ีเป็นของยุคต่างๆในพิพิธภณัฑข์องเมืองเอเฟซุส) เม่ือคริสตศ์าสนาเขา้
มีอิทธิพลเหนือระบบเทพเจา้หลายองค ์(polytheism) วหิารน้ีถูกทาํลายเสาหินและหินกอ้นใหญ่ๆสวยๆถูกนาํไป
สร้างวหิาร เซนตโ์ซเฟียท่ีเมือง คอนสแตนติโนเปิลกบัวดัของเซนตจ์อห์นท่ีเมืองเซลสุคใกล้ๆ เมืองเอเฟซุส 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/10/page3-2.html


 
รูปท่ี 3.12 อมัมาน 

ท่ีมา: https://www.expedia.co.th/Amman.dx375 

อัมมาน เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์แดน กรุงอมัมานยงัเป็นศูนย์กลางทาง
วฒันธรรมและการคา้อีกดว้ย สถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัซ่ึงสร้างข้ึนในยุคโรมนัมีทั้งสนามอฒัจนัทร์โรมนัโบราณ
ขนาดใหญ่ (Roman Amphitheatre) นํ้ าพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) ตลอดจนถึงป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน 
(Amman Citadel) ท่ีเป็นท่ีตั้ งของวิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) และพระราชวงัอุมยัยะฮ์ขนาดใหญ่ 
(Umayyad Palace) ซ่ึงสร้างข้ึนจากหิน จากพระราชวงันกัท่องเท่ียวจะสามารถเห็นทศันียภาพของเมืองหลวงได้
โดยรอบ เป็นเมืองอากาศดีเป่ียมไปด้วยความสร้างสรรค์มีคาเฟ่ให้เลือกนั่งพกัเต็มไปหมดและยงัมีซาก
ปรักหักพงัโบราณท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในตะวนัออกกลาง อมัมานถือเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่มาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัและมีความเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก ปัจจุบนัน้ี อมัมานเป็นเมืองท่ีสดใส มีความหลากหลาย
ในเชิงวฒันธรรมแต่ก็ยงัมีความเป็นสากลอยู่ ทั้งยงัโดดเด่นด้วยการผสานกันอย่างลงตวัระหว่างอนุสาวรีย์
โบราณและชีวิตเมืองท่ีทนัสมยั อมัมานยงัข้ึนช่ือเร่ืองความโอบอ้อมอารีของประชากรด้วย อมัมานมีการ
ผสมผสานกนัระหวา่งความเก่าและใหม่เป็นอีกหน่ึงเมืองในตะวนัออกกลางท่ีแนะนาํใหเ้ขา้มาสาํรวจและคน้พบ
ดว้ยตนเอง 

 

https://www.expedia.co.th/Amman.dx375


 
รูปท่ี 3.13 โรงละครโรมนั 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/lakhrtawantk/rong-lakhr-roman 

โรงละครโรมัน อมัมานเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากท่ีสุดในอมัมาน โรงละครท่ีมีความลาด
เอียงลึกลงไปน้ีเอ้ือให้เสียงท่ีไดย้ินรอบตวันั้นมีคุณภาพเยี่ยม มีการออกแบบสุดสร้างสรรคแ์ละสามารถจุคนได้
ประมาณ 6,000 คน ไม่แปลกเลยท่ีคุณจะท่ึงไปกบัขนาดใหญ่โตของสถานท่ีน้ี และน่าสนใจยิ่งกว่าเม่ือไดรู้้ว่า
สถานท่ีน้ีจุคนจาํนวนมากมาตั้งแต่เกือบ 2,000 ปีท่ีแลว้ เช่ือกนัวา่โรงละครโรมนัน้ีสร้างข้ึนมาในช่วงศตวรรษท่ี 
2 สมยัการปกครองของ Antoninus Pius โดยสร้างข้ึนในทิศทางท่ีอยูห่นา้เทือกเขาทางทิศเหนือ นัน่หมายถึง ท่ีน่ี
เป็นจุดรวมแสงท่ีดีมาก ในช่วงกลางวนั แสงอาทิตยจ์ะตกลงมายงัเวทีการแสดงพอดี แต่ไม่ไดร้บกวนการชม 
จากนั้นเดินทะลุผา่นประตูทางเขา้ดา้นขา้ง จะพบกบัวงออร์เครสตร้าและเวที ลองยืนบนกลางเวทีและตะโกน
ออกมา รับรองว่าคุณจะไดย้ืนเสียงตวัเองดงักึกกอ้งไปทัว่โรงละคร ส่วนระบบเสียงของท่ีน่ีนั้นถือวา่เยี่ยมยอด
มาก ในห้องดา้นหลงัประตูทางเขา้ยงัมีพิพิธภณัฑ์ประเพณียอดนิยมของจอร์แดน ส่วนอีกขา้งจะเป็นพิพิธภณัฑ์
ศิลปะพื้นบา้นแห่งอมัมาน ท่ีนัง่ภายในโรงละครนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามแนวนอน จุดท่ีอยูสู่งท่ีสุดของโรง
ละครเป็นท่ีรู้จกัในช่ือของ "The Gods" เพราะด้านหลงัท่ีนัง่เหล่านั้นจะมีศาลขนาดเล็กตั้งอยู่ เช่ือว่าสร้างเป็น
เกียรติให้กบัเทพีอาเธน่า โรงละครโรมนัไดรั้บการบูรณะและปัจจุบนัน้ีก็ไดก้ลายเป็นสถานท่ีแห่งความบนัเทิง
และการพบปะสังสรรค์ หากสนใจเข้าชมพิพิธภณัฑ์ทั้งสองแห่ง ต้องเสียค่าเข้าด้วยเล็กน้อย ส่วนเวลาเปิด
ให้บริการของพิพิธภัณฑ์จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูกาล โรงละครตั้ งอยู่บนถนน Hashmi ในอัมมาน
ตอนกลาง แนะนาํให้มาในช่วงเชา้เพื่อถ่ายรูปท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ ท่ีน่ีเหมาะกบัการมาพกัผอ่นระหวา่งวนั
เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายของอมัมานหรือถา้จะมาตอนกลางคืนก็ดีเช่นกนัเพราะจะไดช้มการตกแต่งเวทีอย่าง
สวยงามดว้ยแสงไฟ 

 



3.2 ข้อมูลสถานทีพ่กั 

 

 
รูปท่ี 3.14 City Tower Aqaba 

ท่ีมา : https://www.citytoweraqaba.com/en/about_us.html 

City Tower Hotel โรงแรมระดบั 4 ดาว ตั้งอยู่บนทาํเลสะดวกใกลก้บัหาด Middle Beach ของ Aqaba 
ตรงข้ามกับ Arab Revaluation Square ให้บริการห้องพกัและห้องสวีทหรูหราทนัสมยัพร้อมบรรยากาศการ
ตกแต่งเพื่อความสะดวกสบาย ท่ีพกัน้ีคือตวัเลือกโรงแรมสําหรับนักเดินทางเพื่อการพกัผ่อนและเพื่อธุรกิจท่ี 
โรงแรมมีหอ้งพกัจาํนวน 72 หอ้ง ท่ีตกแต่งอยา่งดีพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกพร้อมสรรพดว้ยลิฟตไ์ปยงัทุกชั้น 
หอ้งพกัทุกห้องมีความสงบแต่ละห้องตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยโทนสีท่ีพิจารณาอยา่งพิถีพิถนั บริการท่ีเป็นมิตร  
ความปลอดภยั และความสะดวกสบาย 

 

 

 

https://www.citytoweraqaba.com/en/about_us.html


 
รูปท่ี 3.15 P Quattro Petra 

ท่ีมา : https://p4hotel.com/en/about-hotel 

P Quattro Relax Hotel โรงแรม 4 ดาว ตั้งอยู่ในเมือง Petra ในใจกลางเมือง แหล่งบนัเทิงและแหล่ง    
ชอ้ปป้ิง ใชเ้วลาเดินทางโดยรถยนต ์5 นาทีจากประตูหลกัของ Petra โรงแรมน้ีทุ่มสุดตวัเพื่อทาํให้การเขา้พกัหรือ
งานกิจกรรมโดดเด่นและน่าจดจาํมากท่ีสุด โรงแรมมีความหรูหราและความสะดวกสบาย ทศันียภาพท่ีงดงาม
ระเบียงดาดฟ้าท่ีเส้นขอบฟ้าของเมือง 

 

 

 

 

 

 



 
รูปท่ี 3.16 Ramada Dead Sea  Resort 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/jo/ramada-resort-dead-sea.th.html 

Ramada Resort Dead Sea โรงแรม 4 ดาว ตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขา Mount Nebo และแม่นํ้า Jordan River 
และเป็นปลายทางซ่ึงเหมาะสําหรับทั้งนกัเดินทางเพื่อพกัผ่อนและนกัเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ท่ีพกัมีชายหาด
ส่วนตวัท่ีใหญ่ท่ีสุด สระว่ายนํ้ า 2 แห่งซ่ึงสระ 1 แห่งเป็นสระนํ้ าอุ่นในช่วงฤดูหนาว ห้องอาหารและบาร์หลาย
แห่งและสปาสุดหรูและห้องออกกาํลงักาย ลูกคา้จะมัน่ใจไดถึ้งช่วงเวลาสุดพิเศษกบัการผ่อนคลายไปกบัการ
บริการดว้ยใจแบบจอร์แดนตน้ตาํรับในพื้นท่ีซ่ึงเป็นจุดท่ีตํ่าท่ีสุดของพื้นโลก 

หอ้งติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศมีระเบียงส่วนตวัและระเบียงบางแห่งมีววิทะเล Dead Sea และห้องสวทีทุก
ห้องมีวิวสระว่ายนํ้ าหรือวิวทะเลและแขกสามารถอ่ิมอร่อยกับการรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารและด่ืม
เคร่ืองด่ืมในร้านเคร่ืองด่ืมหลายแห่งรวมทั้งล็อบบ้ีเลานจ ์Chillax Lobby Lounge, ห้องอาหาร Elements All Day 
Dining, บาร์ Pool Bar, และลานระเบียง Sunset Terrace ของท่ีพกัซ่ึงมีวิวตระการตาของทะเล Dead Sea และวิว
ของแม่นํ้ าจอร์แดน (Jordan River) พื้นท่ีจดัประชุมของท่ีพกัเหมาะสําหรับจดังานและพิธีต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ท่าน 

Ramada Resort Dead Sea ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Amman โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 40 นาที และ
ตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถาน Petra เป็นระยะทางเพียง 170 กม. สนามบินนานาชาติ Queen Alia International 
Airport อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางดว้ยรถยนต์ 60 นาที และมีบริการจดัพาหนะสําหรับเดินทาง และมี
พื้นท่ีจอดรถฟรี 

 

 

https://www.booking.com/hotel/jo/ramada-resort-dead-sea.th.html


 
รูปท่ี 3.17 Sadeen Hotel 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/jo/sadeen-suites.th.  

Sadeen Amman Hotel โรงแรม 4 ดาว ตั้งอยู่ในอมัมาน ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 30 นาทีจาก
สนามบินนานาชาติ Queen Alia มีสระวา่ยนํ้ าในร่มพร้อมเกา้อ้ีเอนหลงั และให้บริการห้องพกัปรับอากาศพร้อม
โทรทศัน์จอแอลซีดี ห้องสะดีนมีขนาดกวา้งขวางและมีการตกแต่งท่ีทนัสมยั มีมินิบาร์ อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ 
หอ้งนํ้าส่วนตวัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีหรูหรา 

The Panorama Terrace ใหบ้ริการอาหารแบบดั้งเดิมและอาหารนานาชาติ พร้อมทศันียภาพอนักวา้งไกล
ของเนินเขาและเมือง The Waves Restaurant ใหบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารเชา้ทุกวนั 

Sadeen Amman Hotel มีศูนยอ์อกกาํลงักาย ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในท่ีพกั ไดแ้ก่ บริการรถเช่า 
และบริการซกัรีดและรีดผา้ หา้งสรรพสินคา้เมกกะและศูนยก์ารคา้ซิต้ีมอลลอ์ยูห่่างจากโรงแรมไม่ถึง 5 นาทีโดย
รถยนต ์

 

 

 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/jo/sadeen-suites.th.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsodEINc2FkZWVuLXN1aXRlc0gzWANo3QGIAQGYASa4ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4ApvpookGwAIB0gIkZGRjODNjNjItMTA4MS00NGU2LTk2OGQtM2I5MWNjYWQ3MDRm2AIE4AIB;sid=d1003514cf9b972767fa2b37f6d5f617;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&


 
รูปท่ี 3.18 Memories Aicha Luxury Camp 

ท่ีมา : http://www.mlc.jo/ 

Memories Aicha Luxury Camp เป็นโรงแรมใจกลางทะเลทรายอันงดงามของ Wadi Rum  ท่ีมอบ
ประสบการณ์การใชชี้วิตในทะเลทรายอนัเงียบสงบและผอ่นคลายทางจิตวญิญาณ และเพลิดเพลินกบัชีวิตชาวเบ
ดูอินท่ีเรียบง่ายในหุบเขาท่ีมีเสน่ห์และความงามท่ีไม่มีใครเทียบได ้ประสบการณ์ดงักล่าวนาํเสนอผา่นบริการส่ิง
อาํนวยความสะดวกและท่ีพกัท่ีมีมาตรฐานสูงมาให้เลือกพร้อมกบักิจกรรมสันทนาการท่ีผอ่นคลายและผจญภยั
มากมาย 

Memories Aicha Luxury Camp เป็นแคมป์ทะเลทรายสุดหรูใจกลาง Wadi Rum ห่างจากศูนย์บริการ
นกัท่องเท่ียว Wadi Rum เพียง 15 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ แคมป์น้ีเป็นฐานท่ีสมบูรณ์แบบท่ีความฝันของ
การผจญภยัของชาวอาหรับสามารถเป็นจริงได ้The Camp มีเต็นทต์กแต่งอยา่งหรูหราและสะดวกสบายจาํนวน 
40 หลงั Memories Aicha Luxury Camp เป็นตวัเลือกท่ีสมบูรณ์แบบสําหรับทุกคนท่ีตอ้งการสัมผสัหุบเขาแห่ง
ดวงจนัทร์และยงัมีเต็นท์แบบพาโนรามา (340 ตร.ฟุต) เหมาะสําหรับการดูดาว มีเตียงคิงไซส์ 1 เตียง เต็นท์
สามารถรองรับผูเ้ขา้พกัได้ 2 ท่าน มีห้องนํ้ าในตวัและฝักบวั เคร่ืองปรับอากาศ รองเทา้แตะ เส้ือคลุมอาบนํ้ า 
ผลิตภณัฑ์จากทะเลเดดซี เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น นํ้ าแร่บรรจุขวด อะแดปเตอร์ และเคร่ืองเป่าผม ผูเ้ขา้พกัสามารถ
เพลิดเพลินกบัอาหารเชา้แบบคอนติเนนตลัและอาหารทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายในช่วงเวลาอาหารคํ่า บาร์ท่ียอดเยีย่ม
ใตหิ้นใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์shisha และบรรยากาศท่ียอดเยีย่ม 

*รายการท่ีพกัน้ีนอกเหนือจากในโปรแกรมทวัร์หากท่านตอ้งการควรแจง้กบัไกดล่์วงหนา้* 

 

 

http://www.mlc.jo/


3.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

3.3.1 แนวคิดเกีย่วกบัแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดน 

 การออกแบบแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดน การทาํโฆษณาผา่นช่องทางออนไลน์ เป็นทางเลือกหน่ึง
ท่ีจะทาํให้ธุรกิจไดรั้บผลประโยชน์ ทาํให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ให้ธุรกิจไดฐ้านลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ให้กบัธุรกิจในอนาคตได ้โดยในปัจจุบนัมีตวัเลือกประเภทในการโฆษณาเลือกใชม้ากมายทั้งใน 
Social Media , Google , Display Ads , Banner Ads 

7 เทคนิค ท่ีน่าสนใจ ท่ีจะทาํให ้Banner มีผลลพัธ์ดี ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1.การเลือกขนาด (Size) ทาํหวัขอ้ใหเ้ด่น เช่น การปรับขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่สะดุดตา 

2.การเลือกใชพ้ื้นหลงั (Background) ใหเ้ป็นจุดเด่นท่ีตอ้งการส่ือ 

3.การเลือกคาํพาดหวั (Headline) ใหดึ้งดูดน่าสนใจ เช่น ช่ือประเทศ 

4.การเลือกใชข้อ้ความยอ่ย (Sub-headings) ใหเ้หมาะสม เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญั กิจกรรม ราคา ท่ี
พกั และสายการบิน 

5.การเลือกใชรู้ปภาพ (Photo) ใชรู้ปสถานท่ีท่ีเป็นจุดเด่น เช่น ทะเลทรายวาดิรัม เพตรา เป็นตน้ 

6.การใส่ขอ้ความกระตุน้ (Call to Action)  เช่น สิทธิพิเศษต่างๆท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ท่ีพกั 5 ดาว เป็นตน้ 

7.การออกแบบ Landing Page ใหส้อดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 แนวคิดการประชาสัมพนัธ์ 

สตีเวน อาร์สตรอง (Steven Armstrong) ได้ให้ความหมายแผ่นป้ายโฆษนาหรือแบนเนอร์ว่าเป็นการ
โฆษณาทางเวบ็ไซตโ์ดยแผน่ป้ายโฆษณาในเวบ็ไซตจ์ะมีการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องผูโ้ฆษณาโดยตรง  ทั้งน้ี
สําหรับแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์นั้ น องค์กร Global Network Navigator (GNN) เป็นเจ้าแรกในการ
ให้บริการขายพื้นท่ีโฆษณาท่ีนบัจาํนวนการคลิกเขา้ชมของผูเ้ขา้ชม ทาํให้เป็นท่ีมาของแผ่นป้ายสินคา้โฆษณา
(Banner) โดยบริษทั Hotwired ซ่ึงเป็นเจา้ของเวบ็ไซต์ wired magazine ตอ้งการจะหารายให้กบับริษทัโดยการ
ขายพื้นท่ีสาํหรับการโฆษณาบนเวบ็ไซตแ์ละบริษทั AT&T เป็นรายแรกท่ีลงทุนซ้ือพื้นท่ีของ Hotwired เป็นคร้ัง
แรกท่ีคาํ วา่  Banner Ads บนเวบ็ไซตไ์ดเ้กิดข้ึน โดยแบนเนอร์หรือป้ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2537 (1994) ซ่ึงมีขนาด 458x60 pixel (ภาพตวัอยา่ง) แต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จมาก
นกั เพราะเม่ือคลิกลงไปยงัแบนเนอร์ดงักล่าวแลว้กลบัไม่ไดลิ้งคไ์ปยงั AT&T แต่อยา่งใด 

เม่ือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ไดพ้ฒันามากข้ึน นกัการตลาดท่ีตอ้งการปรับปรุงความสามารถของ
แผน่ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์จึงไดป้ระยุกตเ์ทคโนโลยีดงักล่าวเขา้กบัแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์เพื่อดึง
ความสนใจจากผูพ้บเห็นมากข้ึน กลยุทธ์หน่ึงของการใชแ้ผน่ป้ายโฆษณา ท่ีอาจช่วยดึงดูดความสนใจของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต คือการแสดงแผน่ป้ายโฆษณาบนจอภาพให้บ่อย ตลอดจนใหเ้วลาของการปรากฏแผน่ป้ายโฆษณา
นานท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ีนกัวชิาการเทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้าํแนกลกัษณะแผน่ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์
ไวเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (เอษณีย ์อาษาสุข, 2550, น. 8 – 11) 

1. แผน่ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ท่ีฝังบนเวบ็เพจ (embedded banner) คือ ป้ายโฆษณาท่ีปรากฏบนเวบ็
เพจโดยทัว่ไปมีลกัษณะท่ีฝังตวั (embedded) ท่ีตาํแหน่งต่างๆในเวบ็เพจ เช่น แบนเนอร์ท่ีฝังตวัตอนบนของเวบ็
เพจซ่ึงจะเห็นแลว้ว่าเม่ือผูใ้ชเ้ล่ือน (scroll) ไปยงัส่วนอ่ืนๆของเพจ ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ในลกัษณะฝังตวั
ทาํนองน้ีจะเลือนหายไปจากจอภาพไดง่้าย ดงันั้นป้ายโฆษณาแบบฝังตวัน้ี จะมีระยะเวลาในการแสดงบนเวบ็
เพจสั้นท่ีสุด และความบ่อยในการแสดงนอ้ยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัอีกสองประเภทท่ีเหลือ 

2. แผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์แบบป๊อบอพั  (pop-up banner) คือ แผ่นป้ายโฆษณาท่ีปรากฏบน
จอภาพในช่วงท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตกาํลงัจะไปท่ี (หรือออกจาก) เวบ็ไซตใ์ดๆ โดยท่ีการแสดงผลจะไม่โผล่ข้ึนบน
จอภาพในลกัษณะฉบัพลนัและสามารถสร้างความสนใจไดม้ากจากผูพ้บเห็น ซ่ึงแบนเนอร์จะปรากฏคงอยูบ่น
จอภาพจนกว่าผูใ้ช้จะคลิกยุติ (close) การแสดงของแบนเนอร์ตวัอย่างของแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ท่ี
แสดงผลทนัทีทนัใด 

 



เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการแสดงแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์และความบ่อยแผ่นป้ายโฆษณา
ปรากฏบนจอภาพจะเห็นว่าแผ่นป้ายโฆษณาแบบน้ีจะปรากฏบนจอภาพไดน้านกว่าแบบฝังบนเวบ็เพจ (หรือ
จนกว่าผูดู้ไม่ต้องการจะคลิกแผ่นป้ายโฆษณา) และได้บ่อยกว่าแบบฝังบนเว็บเพจ (หรือทุกคร้ังท่ีมีผูเ้รียก
เวบ็ไซตท่ี์แสดงโฆษณาดว้ยป้ายโฆษณาแบบน้ี) 

3. แผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ลอยตวั  (layered banner) คือ ป้ายโฆษณาท่ีถูกพฒันาให้ปรากฏบน
เวบ็เพจท่ีดูแลว้คลา้ยกนัมากกบัแผน่ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์แบบฝังติด ความแตกต่าง คือ ป้ายโฆษณาแบบน้ี
จะลอยอยู่บนเวบ็เพจ ดงันั้นทเม่ือผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเล่ือน (scroll) ไปยงัส่วนต่างๆของเวบ็เพจนั้น ผูใ้ช้ยงัคงเห็น
ป้ายโฆษณาแบบน้ีตลอดเวลา เพราะป้ายโฆษณาจะเคล่ือนตามผูใ้ชแ้ละปรากฏบนเวบ็เพจนั้น ตลอดเวลา แมว้า่
ป้ายโฆษณาแบบลอยตวั แบบป๊อปอพั (pop-up banner) แต่เพราะป้ายโฆษณาท่ีลอยตวัในลกัษณะน้ีจะปรากฏตวั
บนจอภาพทุกคร้ังท่ีมีการเขา้ถึง (access) เวบ็ไซตแ์ละจะปรากฏอยูบ่นเวบ็เพจนั้น ตลอดเวลาผูดู้ไม่สามารถคล๊ิก
ปิดไดห้มือนท่ีทาํกบัป้ายโฆษณาแสดงผลทนัทีทนัใด ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ป้ายโฆษณาท่ีลอยตวัเหนือเวบ็เพจมี
ระยะเวลาในการแสดงหรือปรากฏบนจอภาพนานท่ีสุด ส่วนความบ่อยนั้น 

อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงหรือมากกวา่ป้ายโฆษณาแบบป๊อบอพั 

ดงันั้น พอจะมองเห็นว่าแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์แบบฝังบนเวบ็เพจจะมีระยะเวลาในการแสดง
บนเวบ็เพจสั้นท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัอีกสองประเภท อีกทั้งมีความถ่ีในการนาํเสนอนอ้ยท่ีสุด เพราะจะแสดง
เพียงคร้ังเดียวเม่ือเวบ็เพจถูกเรียกให้ปรากฏบนหน้าจอ ในขณะท่ีป้ายโฆษณาแบบป๊อปอพั ท่ีแมว้่าจะแสดงทุก
คร้ังท่ีเพจนั้นถูกเรียกเช่นกนั แต่ผูใ้ชม้กัจะรู้สึกวา่เห็นไดบ้่อยกวา่แบบฝังในเวบ็เพจ ส่วนป้ายโฆษณาแบบลอยตวั
จะคงอยูห่นา้จอตลอดเวลาและทุกคร้ังท่ีเวบ็เพจนั้นถูกเรียก 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 ณัฐปกรณ์ ภทัรนาวิก (2547) ไดใ้ห้ความหมายแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ว่าเป็นการโฆษณาทาง
เวบ็ไซตโ์ดยแผน่ป้ายโฆษณาในเวบ็ไซตจ์ะมีการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องผูโ้ฆษณาโดยตรง ทั้งน้ีสาํหรับแผน่
ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์นั้น องคก์ร Global Network Navigator (GNN) เป็นเจา้แรกในการใหบ้ริการขายพื้นท่ี
โฆษณาท่ีนบัจาํนวนการคลิกเขา้ชมของผูเ้ขา้ชม และบริษทั AT&T เป็นรายแรกท่ีลงทุนซ้ือพื้นท่ีของ Hotwired 
เป็นคร้ังแรกท่ีคาํ วา่  Banner Ads บนเวบ็ไซตไ์ดเ้กิดข้ึนโดยแบนเนอร์หรือป้ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต แต่ยงัไม่
ประสบความสําเร็จมากนกั เพราะเม่ือคลิกลงไปยงัแบนเนอร์ดงักล่าวแลว้กลบัไม่ไดลิ้งคไ์ปยงั AT&T แต่อยา่ง
ใด เม่ือเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ไดพ้ฒันามากข้ึน นกัการตลาดจึงปรับปรุงความสามารถของแบนเนอร์จึงได้
ประยกุตเ์ทคโนโลยดีงักล่าวใหเ้ขา้กบัแบนเนอร์เพื่อดึงความสนใจจากผูพ้บเห็นมากข้ึน 

 ศุภฤกษ ์คีรีวงก์ (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการทาํการตลาดดิจิตอลมาเป็นแนวทางในการปฎิบติัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยในแผนงานจะระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น เป้าหมาย  
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ กรอบระยะเวลา งบประมาณ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั และเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
เป็นตน้ การตลาดดิจิตอลมุงเน้นการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ขององค์กรนั้นๆ นอกจากนั้นยงัเป็น Roadmap การ
บริหารงานดา้นการตลาดดิจิตอลเพื่อให้มัน่ใจวา่ทรัพยากรต่างๆถูกใชไ้ปอยา่งมีประสิทธิภาพ แผนงานช่วยให้
มองเห็นถึงผลลพัธ์ท่ีออกมาว่าไดต้ามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่แผนการตลาดจึงกลายเป็นส่ิงท่ีตอ้งสามารถยืดหยุ่น
และปรับไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบนัโดยเฉพาะในสนามรบ
ของชาวดิจิตอล การพฒันาแผนการตลาดออนไลน์นั้นไม่ต่างจากการทาํแผนการตลาดรูปแบบเดิมในเชิงของ
โครงสร้าง แต่แผนการตลาดดิจิตอลนั้นมีลกัษณะเด่นในเร่ืองของการตอบสนองท่ีรวดเร็วต่อสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงในระดบัปฏิบติัการ อนัท่ีจริงไม่เพียงแค่บางเคร่ืองมือหรือกลยุทธ์ท่ีจะตอ้งถูกปรับ แต่อาจรวมถึง 
Mindset ขององค์กร เช่น การยดัเยียดข้อมุลข่าวสารจาํนวนมากให้ลูกค้า อาจส่งผลในทางตรงข้าม เพราะ
การตลาดดิจิตอลสามารถใส่ขอ้มูลต่างๆ ไดม้ากเท่าท่ีเจา้ของแบรนด์ตอ้งการแต่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

 จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงสรุปไดว้า่ วธีิโปรโมทแบนเนอร์ใหไ้ดรั้บความมสนใจ ควร
แสดงแผน่ป้ายโฆษณาบนจอภาพใหบ้่อย ตลอดจนให้เวลาของการปรากฏแผน่ป้ายโฆษณานานท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ
ได ้

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลาง
ทะเลทราย กรณีศึกษา บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราแวล จ ากดั เพื่อจดัท าโปรแกรมการเดินทางเส้นทาง
จอร์แดน 7 วนั สายการบินรอยลั จอร์แดน และจดัท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรม
โบราณกลางทะเลทราย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 จัดท าโปรแกรมการเดินทางเส้นทางจอร์แดน 7 วัน 4 คืน 

4.2 จัดท าแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์ประเทศจอร์แดนให้ลูกค้า 

4.3 การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 

4.4 วเิคราะห์เกณฑ์การประเมินป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลายทะเลทราย 

4.5 ผลการปฏิบัติงาน 

 

4.1 จัดท าโปรแกรมทวัร์เส้นทางการท่องเทีย่วประเทศจอร์แดนให้ลูกค้า 

โปรแกรมการเดินทาง 7 วนั 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยลั จอร์แดน 

 
รูปท่ี 4.1 เท่ียวบิน สายการบินรอยลั จอร์แดน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 



วนัที่ 1 กรุงเทพมหานคร  
21.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ S4 – S9 สาย
การบินรอยลั จอร์แดน (Royal Jordan Airlines) 
 
 วนัที ่2 อมัมาน – เมาท์เนโบ – มาดาบา – โบราณสถาน มาดาบา – ปราสาท เครัค – อคาบา   
00.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศ จอร์แดน โดยเท่ียวบิน RJ181 
05.35 น. เดินทางถึงประเทศจอร์แดน กรุงอมัมาน สนามบิน ควีน อาเลีย อินเตอร์เนชัน่แนลแอพอร์ต (Queen 
Alia International Airport) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง จากนั้น
เดินทางสู่ เมาทเ์นโบ 
 เดินทางสู่ดินแดน อบาริม จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ ยอดเขา
เมาท์เนโบ (Mont Nebo) ภูเขาท่ีมีความสูง ประมาณ 819 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเล ว่ากนัว่าเป็นสถานท่ีเก่าแก่ ท่ีไวฝั้งศพ ผูน้ าชาวยิวส์ท่ี
เดินทางจากอียิปต์มายงัเยรูซาเลม นั่นคือ โมเสส เป็นหน่ึงในสถานท่ี
ส าคญัของจอร์แดน น าท่านชมววิ 
 จากยอดเขา ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัววิตวัเมือง จากจุดชมววิท่านจะ
เห็นเมือง และ โบราณสถานส าคัญของจอร์แดนหลายแห่ง ซ่ึงไกล
ออกไปจะเห็นวิวทิวทศัน์ของอิสราเอล น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่ง
โมเสส (Memorial Church of Moses) เป็นแลนด์มาร์คท่ีสามารถมา
ถ่ายรูปดว้ย โบสถแ์ห่งน้ีมีประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกบั 
โมเสส ใหท้่านไดค้น้หา ภายในโบสถมี์มีภาพโมเสกสีเก่าแก่ แสดงถึงวิถี
ชีวิตในอดีตของผูค้น ธรรมชาติ สัตว ์และ การเดินทาง อีกทั้งโบสถ์แห่งน้ียงัสามารถใชป้ระกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดด้ว้ย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ิ  แห่งโมเสส (Serpentine Cross Sculpture) เป็น
อนุสรณ์สถานท่ีออกแบบโดยอุทิศใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และ พระเยซูคริสต ์จากจุดชมววิท่านจะมองเห็น
แผน่ดินจอร์แดน แม่น ้ าส าคญั ทะเลเดดซี น าท่านเดินทางสู่ มาดาบา (Madaba) เมืองโบราณสถานแห่งโมเสก 
น าท่านเข้าชม โบราณสถานมาดาบา (Archeological Park Madaba) โบราณสถานเก่าแก่ของมาดาบา ถูกสร้าง
ราวปี ค.ศ. 600 ในยุคไบเซนไทน์ น าท่านเดินชมโบราณสถานเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ชมโบสถเ์ก่า 
กรีก ออโธดอกซ์เซนตจ์อร์จ แวะถ่ายรูป ภาพแผ่นดินศักดิ์สิทธ์ิ (Era – Mosaic Of Holy Land) ภาพประดบัสี
กระจกโมเสกเก่าแก่นบัลา้นช้ินแสดงถึงดินแดนเก่าแก่บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน และ ยาวไปถึงอียปิต ์



เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง เครัค เข้าชมปราสาท เครัค (Al Karak 
Castle) ปราสาทเครัค ตั้ งอยู่เมือง เครัคเป็นเมืองทาง ตอนกลางของ
จอร์แดน เป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีมีขนาดใหญ่ในยุคสงครามเก่าแก่ 
สงครามครูเสด เป็นสงครามเก่าแก่ทางศาสนาของยุโรปและ
มุสลิม ปราสาทแห่งน้ีสร้างดว้ยหิน และ มีรูปทรงสถาปัตยกรรม
ท่ีแขง็แรงง่ายต่อการป้องกนัขา้ศึก โดยจุดท่ีตั้งปราสาทเป็นยุทธ
ภูมิ ส าคญัในการคา้ขายกับอียิปต์และซีเรีย ให้ท่านได้ถ่ายรูป
และฟังเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของสถานท่ีส าคญัแห่งน้ี จากน้ัน
น าท่านเดินทางสู่ เมือง อคาบา (Aqaba) เมืองชายฝ่ังทะเลแดง
ทางตอนใตข้องประเทศจอร์แดน  
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
ทีพ่กั CITY TOWER AQABA หรือ ทีพ่กัระดับใกล้เคียง 
 
วนัที ่3 อควาบา – ล่องเรือท้องกระจกทะเลแดง – วาดิรัม – น่ังรถชมวาดิรัม – เพตรา 
เชา้   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ท่านชม เมือง อคาบา (Aqaba) เมืองท่าติดทะเลแดงทางตอน
ใตข้องจอร์แดน เป็นเมืองตากอากาศท่ีคนนิยมมาพกัผ่อนในวนัหยุด 
เน่ืองจากความสวยงามและแหล่งท่องเท่ียวติดทะเล เมืองแห่งน้ีอยูใ่กล้
กบัอิสราเอล โดยมีทะเลแดงคัน่กลาง น าท่านลงเรือท้องกระจกชม
ทะเลแดง ท่านสามารถดูประการังไดต้ามอธัยาศยั ผา่นกระจกใตท้อ้ง
เรือ ท่านจะเห็นธรรมชาติอนัแสนสวยงามของทะเลแดง ประการัง
นานาชนิด ปลาทะเลหลากหลายสายพนัธ์ุ ทะเลแดงเป็นทะเลส าคญัของประเทศในแถบน้ี ครอบคลุมดินแดน4
ประเทศ ในเร่ืองเล่าเก่าแก่ทะเลแดง มีความเก่ียวขอ้งกบัต านานโมเสส กล่าววา่ โมเสสไดชู้ไมเ้ทา้ข้ึนแหวกทะเล
แดงพาชาวอิสราเอลหนีการตามล่าของทหารอียิปต ์จากนั้นน าท่านกลบัข้ึนฝ่ังน าท่านเดินซ้ือของตลาดท้องถิ่น
ของอควาบา ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้พื้นเมือง  
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลทราย วาดิรัม (Wadi Rum) ดินแดนแห่งทราย ในอดีตถนนในวาดิรัมถูกใช้เป็น
เส้นทางของคาราวาน จาก ซาอุดิอาราเบีย ไปยงั ซีเรียและปาเลสไตน์ ในสงครามวีโวลท์ช่วงปี 1916 – 1918 
ทะเลทรายน้ีถูกใชส้ าหรับบญัชาการรบในอดีต อีกทั้งยงัเป็นฉากส าคญัใน
ภาพยนต์ Lawrence Of Arabia น าท่านน่ังรถกระบะท่องทะเลทรายที่
งดงาม (ทิปท่านละ 2USD ให้คนขบัรถ)ท่านจะเห็นบรรยากาศดินแดน
แห่งทราย ซ่ึงสีของเม็ดทรายจะปรับไปตามแสงอาทิตยใ์นแต่ละช่วงเวลา
ของวนั น าท่านแวะถ่ายรูปกับ น ้าพุแห่งลอว์เรนซ์ (Lawrence Fountain) 
แวะถ่ายรูป ภาพเขียนแกะสลักของชาวนาบาเทียน ชมพื้นเมืองเก่าแก่ของ
วาดิรัม ก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปนครสีชมพู เพรตา จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ เพรตา 
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
ทีพ่กั P Quattro Petra หรือ ทีพ่กัระดับใกล้เคียง 
 
วนัที ่4 เพตรา – เข้าชม The Siq – ชมมหาวหิาร เอล คาซเนท์ – เล่นน า้ทะเลเดดซี 
เชา้   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเพรตา มหานครสีกุหลาบอนัเล่ืองช่ือ ให้ท่านไดท้ดลองข่ีม้าบนถนนทรายเพ่ือเดินทางเข้าสู่
เมือง ท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์ข่ีสัตว ์เก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก (ค่าทิป
พนกังานดูแลพาหนะ ท่านละ 3 USD หากสนใจกิจกรรม ข่ีลา, อูฐ, รถมา้ 
กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE SIQ มหานคร
ลึกลบัท่ีซ่อนตวัจากโลกภายนอก ท่านจะตอ้งเดินเทา้ชมเส้นทางมหศจรรย์
ราว 1.5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางท่ีเกิดจากลกัษณะทางธรณีวิทยาเป็นการ
แยกตวัของเปลือกโลก ท่ีสุดปลายทางท่านจะพบกบั มหาวหิารโบราณ เข้า
ชมมหาวิหารเอล คาซเนท์ (Al – Khazneh หรือ The Treasury) สร้างช่วง
ปี ศตวรรษท่ี 1 – 2 เป็นวหิารแกะสลกั สถาปัตยกรรมเอกแห่งจอร์แดน เป็นการแกะสลกัภูเขาหินสีชมพูเขา้ไปทั้งลูก 
มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมนานาชาติ วหิารแห่งน้ีไดรั้บการขนานนามวา่ มหานครสีกุหลาบ หรือ วิหารสี
กุหลาบ นกัโบราณคดีสันนิฐานว่าถูกสร้างโดยชาวนาบาเทียน เพื่อใช้ส าหรับเฉลิมฉลองและพิธีกรรมทางศาสนา
เก่าแก่ของชาวนาบาเทียน ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูป ชมโบราณสถาน สัมผสัความงามเก่าแก่ท่ีซ้อนเร้นมานานหลาย
ร้อยปี จากนั้นน าท่านรับประทานอาหารกลางวนั 



เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Dead Sea ทะเลน ้ าเค็มท่ีอยูจุ่ดต ่าสุดในโลก มี
ความเค็มมากท่ีสุดในโลก มีเกลือหนาแน่นมาก ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตชนิด
ไหนอาศยัอยูไ่ดเ้ลยในน ้าทะเลแห่งน้ี ดว้ยความเขม้ขน้ของเกลือสูง ท าให้
ท่านสามารถลอยตวัไดโ้ดยไม่จมน ้าเลย  
 น าท่าน Check in โรงแรมท่ีพัก จากนั้น น าท่านเล่นน ้ าทะเล 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั (การเล่นน ้าในทะเลเดดซี ต้องปฏิบัติตามข้อแนะน า 
และ วธีิการต่างๆอย่างเคร่งครัด) 
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
ทีพ่กั RAMADA Dead Sea  Resort หรือ ทีพ่กัระดับใกล้เคียง 
 
วนัที่ 5 ปราสาท อลัจุน - เจอราช – ชมโบราณสถาน – ถนนโคโลเนด – อมัมาน  
เชา้   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ท่านสามารถมีเวลาเล่นน ้าทะเลสาบไดอี้กคร้ังในตอนเชา้ก่อนออกเดินทาง 
 น าท่านเดินทางสู่ร้านของฝากเดดซี ใหท้่านไดซ้ื้อผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวจากทะเลเดดซี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทอัลจุน (Ajloun 
Castle) ปราสาทโบราณสร้างราวๆ ปี1184 – 1185 โดยนกัรบมุสลิม ใช้
เป็นป้อมปราการในการต่อสู่สงครามครูเสด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองเจอราช(Jerash) มหานครโบราณ เป็นอาณาจกัรโบราณอนัยิ่งใหญ่
ในสมยัโรมนั เมืองแห่งน้ีถูกแผน่ดินไหวท าลายหายไป แต่ยงัคงเหลือซาก
รากฐานไว ้น าท่านเข้าชมโบราณสถานเจอราช (Jerash Archaeological 
Site) เขตโบราณสถานเก่าแก่ น าท่านเดินชมประวติัศาสตร์เก่าแก่ ถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูเก่า (Arch of Hadrian) ซุ้ม
ประตูเก่าแก่ท่ีสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเช็คอิน แวะถ่ายรูปกับสนามม้าฮิปโปโดรม (Hippodrome) อีกทั้งจุด
ต่างๆมากมาย เช่น Oval Forum , โรงละคร (North Theater), ชมมหาวิหาร อาเทมิส (Artemis Temple) เทพีแห่ง
ดวงจนัทร์ เทพกรีก ประจ าเมือง เจอราช จากนั้นน าท่านสู่ ถนน โคโลเนด (Colonade Street) ถนนเส้นหลกัท่ีใชเ้ดิน
ทางเขา้สู่เมืองเจอราช ชมน ้าพุกลางเมือง(Nymphaeum Fountain) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เทพธิดาท่ีเป็นท่ีเคารพ
ของชาวเมือง มีการตกแต่งท่ีงดงามดว้ยรูปเทพ และ เทพีต่างๆมากมาย  
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของจอร์แดน 
เป็นเมืองท่ีหนาแน่นไปดว้ยประชากรจ านวนมาก เป็นเมืองท่ีมีภูมิหลงัเก่า
และนานมากอนัดบัตน้ๆของโลก เมืองหลวงแห่งน้ีตั้งอยู่บนพื้นท่ีเขา น า
ท่านผา่นชม เมือง ความเจริญสมยัใหม่และอารยธรรมเก่าของจอร์แดน น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารเฮอคิวลิส(Temple of Hercules) มหาบุรุษตาม
ต านานกรีกโบราณ วิหารเก่าแก่สร้างราว ปี 162 – 166 วิหารแห่งน้ีมีจุดชม
ววิท่ีสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปววิเมืองเป็นอยา่งมาก จากนั้นน าท่าน เข้า
ชม ป้อมอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขา ประโยชน์ใช้สอยของป้อมคือใชส้ังเกตุการณ์รอบๆเมือง ป้องกนั
ขา้ศึก และ ระวงัภยั เป็นสถาปัตยกรรมท่ีบ่งบอกถึงการพฒันาดา้นสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยคุเหล็กจนถึงไบเซนไทน์  
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
ทีพ่กั Sadeen Hotel หรือ ทีพ่กัระดับใกล้เคียง 
 
วนัที่ 6 ชมโรงละครโรมัน – จอร์แดนมิวเซียม – ชอปป้ิง – สนามบิน 
เชา้   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) อดีตศูนยก์ลาง
ดา้นการเมืองการปกครองและการด าเนินชีวติของอมัมาน อายุราว 2,000 
ปี เป็นสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในเร่ืองของการวางแผนด้านวิศวกรรม
โยธา และ ผงัเมือง อนัชาญฉลาด รวมถึงดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โรง
ละครแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึงของอมัมาน สร้างข้ึน
ราว ปี 160-180 โดยสมยัการปกครองแอนโทนิอุส ปิซุส บุรุษท่ีโด่งดงัใน
ประวติัศาสตร์  
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินชอปป้ิงย่านตลาดเก่าของเมือง อมัมานท่านจะไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมือง ซ้ือของแห้ง 
ของพื้นเมือง ท่านจะไดเ้ห็นวถีิชีวิตคนทอ้งถ่ินผา่นตลาด การด าเนินชีวิต และ วฒันธรรม จากนั้นน าท่านอิสระช
อปป้ิง Shopping Mall ของอมัมาน ใหท้่านอิสระซ้ือเส้ือผา้ ของใช ้ต่างๆ  
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่สนามบิน ควนี อาเลีย (Queen Alia Airport) 
 
 



วนัที่ 7 อมัมาน – กรุงเทพมหานคร  
01.15/02.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินรอยลั จอร์แดน เท่ียวบิน RJ182/RJ180 
14.25/15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ  
 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การ
ล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทั
ฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯแลว้ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อมัมาน // อมัมาน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  
 ค่าท าวซ่ีาของประเทศจอร์แดน 
 น ้าด่ืม 1 ขวดต่อวนั 
 ค่าบริการพาหนะเขา้ยงั นครเพรตา 

 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก

มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถใหบ้ริการท่านตลอดการเดินทาง 10 USD ต่อท่าน (2 USD X 5D) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ใหบ้ริการท่านตลอดการเดินทาง 15 USD ต่อท่าน(3 USD X 5D) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถกระบะท่องทะเลทรายวาดิรัม 2 USD ต่อท่าน 
 ค่าทิปพนกังานพาหนะเขา้ยงัมหานครเพรตา ท่านละ 3 USD ต่อท่าน 

 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

  กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั 
มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่น
การพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่
อาจแก้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ 
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

  เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 

 



หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , 
หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึง
จะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึง
ทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ี
ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
ก  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียง
ตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่าน
หรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวี
ซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ี
ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่
ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดน
ค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 
100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 
 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ

ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้ง

การันตีมดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  19 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารในการขอย่ืนวซ่ีา 

 การขอยื่นวีซ่าจอร์แดน ส าหรับคนไทยตอ้งท าท่ีสนามบินประเทศจอร์แดน เรียกว่าการยื่นวีซ่า แบบ On 
Arrival ดงันั้นลูกคา้ท่ีเดินทางกบักรุ๊ปจึงตอ้งไปท าเร่ืองยื่นวีซ่าท่ีประเทศปลายทาง โดยทางบริษทัฯ จะมีเจา้หนา้ท่ี 
คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการยืน่วซ่ีาประเทศจอร์แดน ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง  
ส่ิงท่ีท่านตอ้งเตรียม 

 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 จัดท าแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์ประเทศจอร์แดนให้ลูกค้า 

 
 

รูปท่ี 4.2 แบนเนอร์โปรแกรมทวัร์ประเทศจอร์แดน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 

4.3.1 การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ แบบสอบถามการประเมินแบนเนอร์และโปรแกรมทวัร์ผา่น
ทางไลน์กลุ่มของบริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

            
รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์แบบสอบถามผา่นทางไลน์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 



4.3.2 การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเพจเฟสบุค๊ One World Tour & Travel ของ บริษทั 
วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

 

 

รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Facebook One World Tour & Travel 

ท่ีมา : จาก Page Facebook One World Tour & Travel 

 

 

 

 



4.4 วเิคราะห์เกณฑ์การประเมินป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลาย 

4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

  1) ดา้นเพศ            

ตารางที ่4.1 พบวา่ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
หญิง 21 52.5 
ชาย 19 47.5 

จากตารางท่ี 4.1 จากการส ารวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามเพศหญิง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และเป็นเพศชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 

 

2) ดา้นอาย ุ

ตารางที ่4.2 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
18-25 7 17.5 
26-33 23 57.5 
34-39 6 15 

40 ปีข้ึนไป 4 10 
จากตารางท่ี 4.2 จากการส ารวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี อาย ุ26 – 33 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.5 / กลุ่มอาย ุ18 – 25 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 / กลุ่มอายุ 34 – 39 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
15 และกลุ่มอาย ุ40 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 

 

 

 



3) ดา้นอาชีพ 

ตารางที ่4.3 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นกัเรียน / นกัศึกษา 5 12.5 

ขา้ราชการ 8 20 
พนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ 8 20 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 19 47.5 
อ่ืนๆ 0 0 

จากตารางท่ี 4.3 จากการส ารวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.5 / พนกังานเอกชน รัฐวสิาหกิจ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 / ขา้ราชการ จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 

 

4) ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางที ่4.4 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่ 8000 1 2.5 
8000-15,000 0 0 
15,001-20,000 6 15 
20,001-25,000 9 22.5 
25,001-30,000 6 15 
30,000 ข้ึนไป 18 45 

จากตารางท่ี 4.4 จากการส ารวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30000 บาทข้ึนไป 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 / รายไดต่้อเดือน 20001-25000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 / รายได้
ต่อเดือน 15001-20000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 / รายไดต่้อเดือน 25001-30000 บาท จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 8000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 



4.4.2 ความพงึพอใจต่อป้ายไวนิลแบนเนอร์และโปรแกรมน าเทีย่วจอร์แดน 

ค าถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี  

คะแนน 5 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 

คะแนน 3 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

 คะแนน 1 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ผลการให้คะแนนท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพร้อมก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ของลิเคิร์ทโดยค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑ์ในการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี Likert (1961) 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

   ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัพึงพอใจมาก 

   ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัพึงพอใจปานกลาง 

   ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัพึงพอใจนอ้ย 

   ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่4.5 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อระดบัความพึงพอใจป้ายไวนิลแบนเนอร์จอร์แดน 

ความพงึพอใจเกีย่วกบัป้ายไวนิล
แบนเนอร์จอร์แดน 

ค่าเฉลีย่(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความพงึพอใจ 

1.แบนเนอร์จอร์แดนท าใหท้่าน
สนใจโปรแกรมทวัร์น้ี 

 
4.45 0.597 มากท่ีสุด 

2.เน้ือหาท่ีแสดงบนแบนเนอร์ 
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

 
4.18 0.594 มาก 

3.ภาพรวมของแบนเนอร์ ตกแต่ง
สวยงาม สะดุดตา 

 
4.23 0.862 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.154 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 4.5 จากการส ารวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกบัป้ายไวนิลแบนเนอร์

จอร์แดนในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้นแบนเนอร์จอร์แดนท าให้ท่านสนใจ
โปรแกรมทวัร์น้ี (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมาคือภาพรวมของแบนเนอร์ ตกแต่งสวยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงใจในระดบัมากในดา้นเน้ือหาท่ีแสดงบนแบนเนอร์ชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่4.6 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อระดบัความพึงพอใจโปรแกรมทวัร์จอร์แดน 

ความพงึพอใจเกีย่วกบัโปรแกรม
ทวัร์จอร์แดน 

ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความเห็นพงึพอใจ 

สถานท่ีท่ีจดัในโปรแกรมทวัร์มี
ความน่าสนใจ 

 
4.35 0.622 มากท่ีสุด 

โปรแกรมทวัร์น้ีเหมาะสมกบัราคา 
 

3.80 0.939 มาก 

ความสะดวกสบายของสถานท่ี
เท่ียวและท่ีพกั 

4.18 0.712 มาก 

ความปลอดภยัของสถานท่ีเท่ียว
และท่ีพกั 

4.00 0.99 มาก 

ความคุม้ค่าของราคาและระยะเวลา 
 

4.20 0.758 มาก 

จ านวนม้ืออาหารเหมาะสมกบั
ราคาทวัร์ 

 
3.95 0.552 มาก 

สถานท่ีท่องเท่ียวมีความแปลก  
ใหม่น่าเดินทาง 

 
4..43 0.549 มากท่ีสุด 

รวม 4.13 0.140 มาก 
จากตารางท่ี 4.6 จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกับโปรแกรมทวัร์

จอร์แดนในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวมีความแปลกใหม่น่า
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือสถานท่ีท่ีจดัในโปรแกรมทวัร์มีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 4.35) ความคุม้ค่า
ของราคาและระยะเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.20) ความสะดวกสบายของสถานท่ีเท่ียวและท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.18) ความ
ปลอดภยัของสถานท่ีเท่ียวและท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.00) จ านวนม้ืออาหารเหมาะสมกบัราคาทวัร์ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ
โปรแกรมทวัร์น้ีเหมาะสมกบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั  

 



5) ดา้นความสนใจเดินทางโปรแกรมทวัร์น้ี 

ตารางที ่4.7 วเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นความสนใจเดินทางโปรแกรมทวัร์ 

ความสนใจเดินทางโปรแกรมทวัร์
นี ้

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

สนใจ 30 75 
ไม่สนใจ 4 10 
ไม่แน่ใจ 6 15 

จากตารางท่ี 4.7 จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีความสนใจ จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75 / ไม่แน่ใจ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และไม่สนใจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 ผลการปฏิบัติงาน 

หลงัจากท่ีไดเ้ปิดตวัแบนเนอร์และโปรแกรมน าเท่ียวประเทศจอร์แดนอยา่งเป็นทางการไดมี้ลูกคา้ติดต่อ
สอบถามขอ้มูลจากการท่ีไดป้ระชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางไลน์ และเพจ 
Facebook : One World Tour & Travel 

 
รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Facebook One World Tour & Travel 

ท่ีมา : จาก Page Facebook One World Tour & Travel 

 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงผลท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ โดยการโพสตใ์นเพจเฟสบุค๊ One World Tour & 
Travel ไดมี้ยอดเขา้ชมจ านวน 1,098 คน จ านวนการมีส่วนร่วม 2 คน จ านวนกดไลท ์9 คน จาการโพสต ์1 คร้ัง  



 

รูปท่ี 4.6 ภาพผลตอบรับจากแบบสอบถามการประเมินผา่น Google Form 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงผลท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์แบบสอบถามโปรแกรมทวัร์และแบนเนอร์ผา่นทาง
ไลน์ มีคนตอบกลบัแบบสอบถามทั้งหมด 40 คน มีความสนใจ จ านวน 30 คน ไม่แน่ใจ จ านวน 6 คน และไม่
สนใจ จ านวน 4 คน  

 

สรุปบทที ่4 จากการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ทั้ง 2 วธีิ ผา่นช่องทาง ไลน์ เฟสบุค๊  One World Tour 
& Travel พบวา่ไดมี้การตอบกลบัทางแบบสอบถามผา่นไลน์ 40 คน และทางเพจเฟสบุ๊ค มีผูเ้ขา้ชม 1,098 คน มี
ส่วนร่วม 2 คน จ านวนกดไลท ์9 คน จากการโพสต ์1 คร้ัง 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีทางคณะผูจ้ ัดท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทัวร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลาง
ทะเลทราย ของบริษทัวนัเวิลดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั มีก าหนดการปฏิบติัสหกิจวนัท่ี17 พฤษภาคม 2564 ถึง
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ของบริษทัวนัเวลิดท์วัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) 
ในปัจจุบนั ท าให้บริษทัทวัร์ไดรั้บผลกระทบ ไม่สามารถจดัทริปเดินทางในหลายๆประเทศได ้ผูจ้ดัท าจึงเห็น
ช่องทางในการขยายเส้นทางการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดนข้ึนมาเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ เพราะบริษทัยงัไม่เคยจดั
โปรแกรมทวัร์ไปประเทศจอร์แดน จอร์แดนเป็นประเทศท่ีน่าสนใจ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ ไม่
เหมือนประเทศอ่ืน 

บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์น าเท่ียวท่ีครอบคลุมเส้นทางการท่องเท่ียว
ทางด้านทวีปยุโรป ยงัมีเส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านทวีปแอฟริกาใต ้อเมริกา และอีกหลากหลายประเทศ 
นอกจากน้ีทางบริษทัยงัมีทวัร์แบบพรีเมียมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหม่ ผูจ้ดัท ามองเห็น
ถึงศกัยภาพตะวนัออกกลาง ประเทศจอร์แดน ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสามารถขยายฐานการตลาด
ของบริษทัฯ ไดใ้นอนาคต อีกทั้งยงัสามารถดึงนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดนไดอี้กดว้ย จึง
ไดจ้ดัท าโปรแกรมน าเท่ียวและแบนเนอร์ท่ีช่วยในการประชาสัมพนัธ์และดึงนักท่องเท่ียวให้มาใช้บริการน า
เท่ียวไดม้ากยิ่งข้ึนโดยพฒันา รูปแบบของรายการน าเท่ียวให้แตกต่างและน่าสนใจดว้ยแหล่งท่องเท่ียวสวยงาม 
บริการท่ีพกัอยา่งดีและอาหารพื้นเมืองใหม่ๆ นอกจากน้ียงัไดจ้ดัท าแบนเนอร์และป้ายไวนิลให้โดดเด่นในดา้น 
สี รูปร่าง รูปภาพ ราคา และจุดดึงดูด เพื่อท าใหปิ้ดการขายไดง่้ายยิง่ข้ึน 

สรุปผลท่ีได้จากการจัดท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทัวร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลาง
ทะเลทราย สามารถลดค่าใชจ่้ายให้กบับริษทั ช่วยแบ่งเบาภาระในการท างานในบริษทัได ้ไดแ้นะน าเส้นทางการ
ท่องเท่ียวใหม่ๆให้แก่นกัท่องเท่ียว และสามารถน าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีโปรโมทผ่านแบนเนอร์ท่ีผูจ้ดัท าศึกษา
ขอ้มูลและจดัท าข้ึนมาน้ีไปขายให้แก่นกัท่องเท่ียวได ้เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี
วางไว ้
 

 



5.2 ขีดจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าของโครงงาน 

5.2.1 หลายบริษทัไดจ้ดัท าเส้นทางประเทศจอร์แดนข้ึนซ่ึงเกิดขอ้เปรียบเทียบใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

5.2.2 ค่าใชจ่้ายอาจไม่แน่นอนตามช่วงฤดูกาลทางการท่องเท่ียว เท่ียวบิน และอ่ืนๆ 

5.2.3 เน่ืองจากระยะแรกและเวลาท่ีจ ากดัของการปฎิบติังาน คณะผูจ้ดัท าไม่มีความรู้เก่ียวกบัการท าป้าย 

ไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมน าเท่ียว 

5.2.4 ขอ้มูลมีความซบัซอ้นและหลากหลายอาจตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

5.2.5 เน่ืองจากปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโควดิ-19 (Covid-19) จึงท าใหก้ารติดต่อ 

ประสานงานกบัเพื่อนร่วมงานและพี่เล้ียงไม่สะดวก 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ตอ้งศึกษาขอ้มูลโปรแกรมใหม้ากข้ึนและรายละเอียด เพื่อท่ีจะไดต้อบค าถามเวลาท่ีนกัท่องเท่ียว
ตอ้งการค าตอบ และสามารถอธิบายไดว้า่สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีความส าคญัเช่นไร 

5.3.2 ควรจดัล าดบัความส าคญัของโครงงานและเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการท ารูปเล่มโครงงาน 

สหกิจ 

5.3.3 ศึกษาขอ้มูลช่องทางการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวสนใจโปรแกรม
น าเท่ียวแก่บริษทั และอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 

 



5.4 ผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.4.1 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถโดยสาร และสายการบิน 

 5.4.2 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการท าป้ายไวนิลแบนเนอร์และโปรแกรมทวัร์ 

 5.4.3ไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง รู้วธีิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มากข้ึน 

 5.4.4 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการขายโปรแกรมน าเท่ียวของบริษทั 

 5.4.5 ไดเ้รียนรู้วธีิการท างานจริงรู้จกัล าดบัความส าคญัของงาน 

 

5.5 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงการสหกจิศึกษา 

5.5.1 หากมีเวลาในการศึกษามากข้ึน จะสามารถพฒันาแนวคิดป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์
จอร์แดนใหมี้ความสมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

5.5.2 ตรวจสอบรายละเอียด วธีิท าโครงการใหมี้ความรอบคอบ สอบถามขอ้มูลการท าแบนเนอร์ และ
การจดัโปรแกรมน าเท่ียวในบริษทั ใหพ้นกังานในบริษทัแนะน าวธีิการท าแบนเนอร์ ขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้งใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อแนะน า คุณเสฎฐวุฒิ ชนะทรัพย์  ผู้ประสานงานน าเทีย่ว บริษัท วนัเวลิด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 

จุดเด่นความได้เปรียบของโปรแกรมทวัร์ 

1. โรงแรมท่ีพกั นกัท่องเท่ียวไดท่ี้พกัใกลท้ะเลสาบเดซซี พกัริมทะเล มีโอกาสเล่นน ้ามากข้ึน 

2.  การเดินทางเขา้ปราสาทระยะทางกวา่ 2 กิโลเมตร โปรแกรมไดท้  าการจองรถมา้ ให้แก่นกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงเหมาะกบักลุ่มผูสู้งอาย ุท าใหส้ามารถขยายตลาดนกัท่องเท่ียวต่างวยั และเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทัทวัร์ 

3. เส้นทางภาคตะวนัออก บริษทัทวัร์หลายแห่งไม่สนใจ หากนกัศึกษามีการพฒันาโปรแกรมน าเท่ียวจะ
ถือเป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างรายไดใ้หก้บับริษทั 

ความคาดหวงัต่อนักศึกษาในอนาคต 

-ทกัษะดา้นการท าส่ือ  

-ความสามารถดา้น Social Media เช่น การใชง้าน Photoshop การตดัต่อ Clip VDO ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัทวัร์ในการท าส่ือออนไลน์ 
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ภาคผนวก ก 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานที่ปรึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 

“ป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย” 

 

รูปภาพพนักงานทีป่รึกษา (คุณเสฎฐวุฒิ ชนะทรัพย์) 

ขอ้ดีของนกัศึกษา คือ 

 1. นอ้งๆมีศกัยภาพในเร่ืองของการเรียนรู้ไดไ้วเหมาะกบังานดา้นทวัร์ในอนาคต 

 2. มีทกัษะดา้นการใชโ้ปรแกรมตดัต่อ และ เสนอแนวคิดใหม่ๆใหง้านออกมาดีข้ึน 

 3. พูดจาสุภาพ ฉะฉาน ตรงต่อเวลา และ ปฏิบติัตวัไดดี้มาก 

 4. มีสัมมาคาราวะ รู้หนา้ท่ี และ ปรึกษาเม่ือมีปัญหา 

ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา 

1. การพูดในท่ีสาธารณะ หรือ สนทนากบัลูกคา้ ยงัเขินอยูบ่า้ง 

2. ทกัษะดา้นภาษา ตอ้งพูดบ่อยๆจะต่อยอดในสายงานท่องเท่ียวได ้

  



 
 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานที่ปรึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 

“ป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย” 

 จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรม
โบราณกลางทะเลทราย พนกังานท่ีปรึกษามีความเห็นวา่ ตวัแบนเนอร์สินคา้นั้นใชรู้ปภาพท่ีเป็นไฮไลท ์ดึงความ
เป็นจอร์แดนออกมาไดดี้ รายละเอียดชดัเจน สวยงาม สีสันโทนสดใส เหมาะกบัตลาดออนไลน์ ในดา้นของการ
น าเสนอผา่น แพลตฟอร์มออนไลน์ บนเฟสบุค๊มียอดผูเ้ขา้ชมท่ีมองเห็นค่อนขา้งเยอะและกดไลค ์คอมเมน้ในเชิง
สนใจสินคา้ นอกจากน้ีในไลน์เอง พนักงาน และบริษทัแลนด์เองก็ให้ความสนใจเน่ืองจากรูปแบบของแบน
เนอร์แปลกใหม่ส าหรับบริษทัและน่าสนใจ แลนด์ไดส้อบถามเร่ืองการขายสินคา้เน่ืองจากอยากท าราคาเสนอ 
และในอนาคตมีโอกาสผลกัดนัใหท้วัร์ จอร์แดนออกมาไดดี้ ท่ีปรึกษาเห็นวา่ผลงานน้ีท าออกมาดีและเหมาะสม
กบัการเป็นตน้แบบของโปรแกรมอ่ืนๆในอนาคตและน ามาปรับใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 

Vinyl Banner Jordan Tour Program: Ancient Civilization in the Desert 

วริิยา พลศร, นันทชิา สิงควิบูิลย์ 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 

Email: Wiriya.pho@siam.edu, Palm-0712@hotmail.com

บทคดัย่อ 

โครงงานป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดน
อารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย มีวตัถุประสงคใ์นการจดัท าคือ 1)
จดัท าโปรแกรมการเดินทางเส้นทางจอร์แดน 7 วนั สายการบินรอยลั 
จอร์แดน (Royal Jordan Airlines) 2) เพ่ือจดัท าป้ายไวนิลแบนเนอร์
โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในปัจจุบนั 
ท าให้บริษทัทวัร์ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถจดัโปรแกรมน าเท่ียว
เดินทางในหลายๆประเทศได้ ผูจ้ดัท  าจึงเห็นช่องทางในการขยาย
เส้นทางการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดนข้ึนมาเพ่ือเปิดตลาดใหม่ๆ 
เน่ืองจากบริษทัยงัไม่เคยจดัโปรแกรมน าเท่ียวไปประเทศจอร์แดน 
จอร์แดนเป็นประเทศท่ีน่าสนใจ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ 
ไม่เหมือนประเทศอ่ืน 

 ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดท าป้ายไวนิลแบนเนอร์
โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายให้กบับริษทั ช่วยแบ่งเบาภาระในการท างานในบริษทัได ้
ได้แนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆให้แก่นักท่องเท่ียว และ
สามารถน าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีโปรโมทผ่านแบนเนอร์ท่ีผู ้จดัท  า
ศึกษาขอ้มูลและจดัท าข้ึนมาน้ีไปขายให้แก่นักท่องเท่ียวได้ เพ่ือเพ่ิม
รายไดใ้ห้แก่บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ค าส าคญั : ป้ายไวนิลแบนเนอร์ โปรแกรมทวัร์จอร์แดน 

 

 

 

 

Abstract 

The purposes of this project were; 1) To make a 7-day 
Jordan itinerary program with Royal Jordan Airlines; 2) To make 
vinyl banners for Jordan tours of ancient civilizations in the middle 
of the desert. 

Due to the situation of Covid-19, tour companies are 
affected and unable to organize trips in many countries. The 
organizers saw a way to expand the Jordan tourism route to open up 
new markets because the company never organized a tour program 
to Jordan. Jordan is an interesting country and has exotic attractions 
like no other countries. 

The results of the study showed that the preparation of 
vinyl banners for tours of ancient Jordanian civilizations in the 
middle of the desert reduced costs for the company. It helped 
lighten the burden of working in the company and has introduced 
new travel routes to customers both old and new. The tour program 
was promoted through the banners that the organizer studied and 
prepared the information to sell to customers to increase revenue 
for the company, which is in accordance with the intended purpose. 

Keywords: Vinyl Banner / Jordan Tour Program, attractions 

 

 

 

 



 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในปัจจุบนั 
ท าให้บริษทัทวัร์ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถจดัโปรแกรมน าเท่ียว
เดินทางในหลายๆประเทศได้ ผูจ้ดัท  าจึงเห็นช่องทางในการขยาย
เส้นทางการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดนข้ึนมาเพ่ือเปิดตลาดใหม่ๆ 
เน่ืองจากบริษทัยงัไม่เคยจดัโปรแกรมน าเท่ียวไปประเทศจอร์แดน 
จอร์แดนเป็นประเทศท่ีน่าสนใจ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ 
ไม่เหมือนประเทศอ่ืน  

บริษทั วนัเวิลด ์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์
น าเท่ียวท่ีครอบคลุมเส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านทวีปยุโรป ยงัมี
เส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านทวีปแอฟริกาใต้ อเมริกา และอีก
หลากหลายประเทศ นอกจากน้ีทางบริษัทยงัมีทวัร์แบบพรีเมียม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหม่ ผูจ้ดัท  ามองเห็น
ถึงศกัยภาพตะวนัออกกลาง ประเทศจอร์แดน ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจและสามารถขยายฐานการตลาดของบริษทัฯ ได้ในอนาคต 
อีกทั้ งยงัสามารถดึงนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวประเทศ
จอร์แดนได้อีกด้วย จึงได้จดัท าโปรแกรมน าเท่ียวและแบนเนอร์ท่ี
ช่วยในการประชาสัมพนัธ์และดึงนักท่องเท่ียวให้มาใช้บริการน า
เท่ียวไดม้ากยิ่งข้ึนโดยพฒันา รูปแบบของรายการน าเท่ียวให้แตกต่าง
และน่าสนใจด้วยแหล่งท่องเท่ียวสวยงาม บริการท่ีพกัอย่างดีและ
อาหารพ้ืนเมืองใหม่ๆ นอกจากน้ียงัไดจ้ดัท าแบนเนอร์และป้ายไวนิล
ให้โดดเด่นในดา้น สี รูปร่าง รูปภาพ ราคา และจุดดึงดูด เพ่ือท าให้ปิด
การขายไดง่้ายยิง่ข้ึน 

ในปัจจุบนัราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อร์แดนมีนกัท่องเท่ียว
หนัมาสนใจท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนพ้ืนท่ี 92,300 ตาราง
กิโลเมตร มีชายฝ่ังอ่าวอะกาบาร่วมกบัอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และ
อียิปต์ ราชอาณาจกัรฮัชไมต์จอร์แดนมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจมากมาย
และส่วนใหญ่จะเป็นเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม สามารถเท่ียวได้
ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม จะเป็นช่วงไฮซีซั่น อุณหภูมิ
ประมาณ 32 องศา แนะน าให้ไปเท่ียวช่วงหน้าหนาว ในเดือน
ธนัวาคมจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อากาศเยน็สบาย อุณหภูมิเฉล่ีย  5-15 
องศา ตามสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีนักท่องเท่ียวค่อนข้างน้อย ท่ีเท่ียว
เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง ส่วนเดือน
กรกฎาคมจนถึงสิงหาคม เป็นช่วงท่ีร้อนท่ีสุดไม่เหมาะแก่การ
ท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของประเทศจอร์แดน ไดแ้ก่ เมือง
เพรตา มหานครสีกุหลาบอนัเล่ืองช่ือ และมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีก
มากมาย เป็นท่ีน่าสนใจส าหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนันั้นมีบริษทั
น าเท่ียวมากมายจดัโปรแกรมท่องเท่ียวในราชอาณาจักรฮัชไมต์

จอร์แดน จึงท าให้มีการแข่งขนัทางการตลาดสูง ธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ จึงมองเห็นความส าคญัในการเพ่ิม
กลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดน เพ่ือ
กระตุน้ยอดขายให้กบับริษทัและทางดา้นเศรษฐกิจ 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพื่อจดัท าโปรแกรมการเดินทางเส้นทางจอร์แดน 7 วนั 
สายการบินรอยลั จอร์แดน (Royal Jordan Airlines) 

2.เพ่ือจดัท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดน
อารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 
 
ขอบเขตของโครงงาน 

1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ก าหนดพ้ืนท่ีภายใน บริษทั วนัเวิลด์ 
ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

2.ขอบเขตดา้นระยะเวลา วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 
สิงหาคม 2564 

3.ขอบเขตด้านข้อมูล  หนังสือ บทความวิชาการ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เวบ็ไซค ์(https://www.oneworldtour.co.th/) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.บริษทัวนัเวิลดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดัไดมี้โปรแกรม
น าเท่ียวจอร์แดนไปใชใ้นการออกบูธในงานต่างๆ และขายสินคา้ 

2.ลูกคา้ได้รับข้อมูลโปรแกรมน าเท่ียวจอร์แดนท่ีบริษทั
ตอ้งการน าเสนอและสนใจเดินทาง 

 

ผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดท าป้ายไวนิลแบนเนอร์
โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายให้กบับริษทั ช่วยแบ่งเบาภาระในการท างานของพ่ีๆใน
บริษทัได ้ไดแ้นะน าเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆให้กบัลูกคา้ ทั้งลูกคา้
เก่าและลูกคา้ใหม่ และสามารถน าโปรแกรมทวัร์ท่ีโปรโมทผา่นแบน
เนอร์ท่ีผูจ้ดัท  าศึกษาข้อมูลและจดัท าข้ึนมาน้ีไปขายให้กบัลูกคา้ได้ 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้กบับริษทั ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 

 



 
 

สรุปผลโครงงาน 

สรุปผลท่ีไดจ้ากการจดัท าป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรม
ทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย สามารถลดค่าใชจ่้าย
ให้กบับริษทั ช่วยแบ่งเบาภาระในการท างานในบริษทัได ้ไดแ้นะน า
เส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆให้แก่นักท่องเท่ียว และสามารถน า
โปรแกรมน าเท่ียวท่ีโปรโมทผ่านแบนเนอร์ท่ีผูจ้ดัท  าศึกษาขอ้มูลและ
จดัท าข้ึนมาน้ีไปขายให้แก่นักท่องเท่ียวได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 

กติติกรรมประกาศ 

การท่ีคณะผู ้จ ัดท าได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา ณ บริษทัวนัเวิลดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั ตั้งแต่17 พฤษภาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท  าไดรั้บความรู้ 
และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษา
ฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจาก ความร่วมมือและสนับสนุนจากหลาย
ฝ่ายดงัน้ี 

1.อาจารยภ์ทัรภร จิรมหาโภคา  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

2. คุณเสฎฐวฒิุ ชนะทรัพย ์   ต าแหน่ง พนกังานท่ีปรึกษา 

3. อาจารยก์ฤป จุระกะนิตย ์ กรรมการกลาง 

และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านท่ีได้ให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน คณะผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาใน
การท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้
ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ค 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รูปภาพขณะปฎบัิติงานสหกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

จดัขอ้มูลบทความสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อน าไปโพสตใ์นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 

 

 

ท าเอกสารท่ีใชป้ระกอบในการยืน่วซ่ีา USA 

 

 



 
 

 

ท าแบนเนอร์ท่องเท่ียวประเทศ อิตาลี สวติเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส และแบนเนอร์ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี 

 

 

 

 

รูปภาพแบนเนอร์ท่ีท าใหก้บัทางบริษทั 

 



 
 

 

จดัเอกสารโปรแกรมทวัร์ของปีเก่าๆและแยกเอกสารส าคญัท่ีมีขอ้มูลลูกคา้ 

 

 

 

 

 

เช็คยอดโอนวนัท่ีตอนจดัทวัร์ของปีเก่าๆ 

 

 

 



 
 

 

ถ่ายรูปและท าความสะอาดตามมาตรการป้องกนัควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ส่งใหก้บัทางรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจป้ายไวนิลแบนเนอร์และโปรแกรมทวัร์จอร์แดน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง : กรุณาคลิกเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

1.เพศ 

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง 

2. อาย ุ

 2.1 18-25 ปี 

 2.2 26-33 ปี 

 2.3 34-39 ปี 

 2.4 40 ปีข้ึนไป 

3.อาชีพ 

 3.1 นกัเรียน/นกัศึกษา 

 3.2 ขา้ราชการ 

 3.3 พนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ 

 3.4 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

 3.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 

 

 

 

 



 
 

4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 4.1 ต ่ากวา่ 8,000 บาท 

 4.2 8,000-15,000 บาท 

 4.3 15,001-20,000 บาท 

 4.4 20,001-25,000 บาท 

 4.5 25,001-30,000 บาท 

 4.6 30,000 บาทข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 แสดงระดบัความพึงพอใจต่อแบนเนอร์และโปรแกรมทวัร์จอร์แดน 

ค าช้ีแจง : กรุณาคลิกเลือกลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก (5 มากท่ีสุด – 1 นอ้ยท่ีสุด) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.ท่านสนใจเดินทางโปรแกรมทวัร์น้ี หรือไม่ 

 11.1 สนใจ 

 11.2 ไม่สนใจ 

11.3 ไม่แน่ใจ 

12. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อป้ายไวนิลแบนเนอร์และโปรแกรมทวัร์จอร์แดน 

ค าถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

 

คะแนน 5 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจมาก 

คะแนน 3 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึงมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการใหค้ะแนนท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพร้อมก าหนดเกณฑก์ารแปล 

ความหมายของคะแนนตามเกณฑข์องลิเคิร์ท โดยค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑใ์นการวเิคราะห์ 
ดงัน้ี 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือ : นางสาววริิยา พลศร 

รหสั : 6004400114 

คณะ : ศิลปศาสตร์ ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  

วนัเกิด :  12 มกราคม 2542 

เบอร์โทร : 092-399-2639 

ประวติัการศึกษา 

มธัยมศึกษา : โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 

ปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัสยาม 

ผลงาน : ป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 



 

 

ช่ือ : นางสาวนนัทิชา สิงคิวบูิลย ์

รหสั : 6004400121 

คณะ : ศิลปศาสตร์ ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั : ธนาอาร์เคเดียคอนโด ห้อง190/222 ชั้น20  ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 10700 

วนัเกิด :  07 ธนัวาคม 2541 

เบอร์โทร : 087-691-3385 

ประวติัการศึกษา 

มธัยมศึกษา : โรงเรียนบางสะพานวทิยา 

ปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัสยาม 

ผลงาน : ป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทวัร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย 
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