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1. บทสรุปผู้บริหาร 
 

การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณมีความแตกต่างกับการดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
ประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดความวุ่นวาย จึงทําให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องการหาที่สงบ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ตําบลเกาะยอจึงได้จัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ืออนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ภายในชุมชนและพัฒนา
ระบบการปกครองการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมายรอง 
นักท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้ง 2 กลุ่มจะมีอายุ 20-30 ปี ที่มีความสนใจทางด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ ด้านวิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย โดยคิดอัตราค่าบริการ 120บาท/คน 

ในแผนการตลาดจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะยออย่างแท้จริง
โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยจะบริการนักท่องเที่ยวแบบไป -กลับ และแบบค้างคืน และยังมี
บริการจองที่พัก จอดรถ และมีรถวนรอบเกาะเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมี
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเพ่ือคอยให้ข้อมูลและเอกสารการท่องเที่ยววางแผนการเดินทางและบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับเกาะยอ 

ในแผนการดําเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และจุดสําคัญต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวในตําบลเกาะยอเป็นอันดับแรก เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวมี
สภาพที่ทรุดโทรม เมื่อมีการพัฒนาภูมิทัศน์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการ
และเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม จัดหาหน่อยงานธุรกิจเข้าร่วมโครงการและจัดทํา MOU กับสถานศึกษา
เพ่ือจัดหาไกด์และ Host เยาวชน โดยที่สมาชิกชุดแรกจะเป็นกลุ่มที่ทาง อบต. จําเป็นต้องทําเพ่ือเป็นการการัน
ตีความสําเร็จเนื่องจากสภาพปัจจุบันประชาชนในตําบลไม่ให้ความร่วมมือ เราจึ งจะใช้สมาชิกกลุ่มแรกเป็น
ตัวอย่างของความสําเร็จเชิงประจักษ์ เพ่ือจะดึงดูดให้ประชาชนที่เหลือเข้าร่วมโครงการและสร้างการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 

ในแผนการเงินใช้ เงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 2,000,000 บาท โดยประมาณในยอดขายไว้ 
13,038,360 บาท มีต้นทุนจํานวน 6,825,744 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,215,198 บาท 
คงเหลือกําไรสุทธิทั้งสิ้น 5,610,546 บาท  

เมื่อดูจากผลการดําเนินงานจะเห็นได้ว่า ผลการตอบแทนจากการดําเนินงานสูง และเป็นกิจกรรมที่
น่าสนใจ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวตําบลเกาะยอ และสามารถบริการนักท่องเที่ยวเกาะยอ มี
การเติบโตและพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

2. ความเป็นมาของธุรกิจ 
 การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ มีความแตกต่างกับการดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
จํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นทําให้เกิดความวุ่นวาย จึงทําให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องการหาที่สงบ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยอและคนในชุมชนตําบลเกายอ ได้เปิดบริการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ (Simple Koh Yor) ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เนื่องจากเกาะยอเป็นเกาะที่มี
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ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ภูมิปัญญาชาวบ้านที่
สมควรแก่การเรียนรู้อีกมากมาย และได้สร้างสังคม วัฒนธรรม บนพ้ืนฐานความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทาง
พุทธศาสนา จนพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเกาะยอไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะของบ้านเรือน วัด การทอผ้า การทําเครื่องปั้นดินเผา การเกษตร และอาหารการกิน สิ่งเหล่านี้เป็น
ความภาคภูมิใจที่ชาวเกาะยออยากให้นักท่องเที่ยวมาได้รับรู้คุณค่าแห่งวิถีชีวิตที่สงบสุขและวัฒนธรรมที่พวก
เขาได้สืบสานกันมา 

3. การวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอ่ธุรกิจ (SWOT ANALYSIS) 
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

 
จุดแข็ง (Strengths) 
 สมเด็จพระเทพรัตนร์าชสุดาสยามราชกุมารีทรงพระราชทานเกียรตบิัตรรางวลัอนุรักษ์ศิลปะ              

สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดอาราม 
 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและเป็นแหล่งรวมที่มีทรัพยากรที่มีคณุค่า 
 มีวัตถุของจริงภายในอดีตมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมเพื่อความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน 
 ห้องพักมีราคาถูกและมีหลากหลายรูปแบบ เช่น  รีสอร์ทบนบกและโฮมสเตย์ในน้ํา 
 มีส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน 

 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ประชาชนขาดจิตสํานึกทางสังคมหรือขาดจิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชน 

 ปัญหาด้านการประกอบกิจการโฮมสเตย์ปัจจุบันมาพักผ่อนเพื่อความบันเทิงมากกว่าเรยีนรู้วิถีชีวิต 

 จํานวนเกษตรกรลดลง เนื่องจากหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน 

 ขาดการประชาสัมพันธ ์

 การคมนาคมค่อนข้างแคบมีสิ่งกีดขวาง เช่น กิ่งไม้และสายไฟไม่เป็นระเบียบ ทําใหไ้มส่ามารถจอดรถบัสหรือรถ
ขนาดใหญ่ได ้

 ขาดการวางแผนเรื่องของบุคลากรที่จะรับผดิชอบในส่วนของการท่องเที่ยวโดยตรง 

 บางหมู่บ้านไมม่ีทรัพยากร 

 แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สกปรก 
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3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
 
 
โอกาส (Opportunities) 

 รัฐบาลให้การสนับสนุนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงทําให้มีการรณรงค์ให้ไทยเที่ยวไทยเกิดขึ้น จึงเป็นช่องทางการจัด        การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงเกษตร 

 นักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความใสใ่จต่อสุขภาพ จึงเป็นทางเลือกที่ดทีี่สุดในการเลือกการท่องเที่ยวใน   รูปแบบเชิง
เกษตรที่อาศัยธรรมชาตบิําบัด 

 ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนให้มีหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภณัฑ์และเพิม่มูลค่า                                                                          
สินค้าและการเกษตร 
 

 
อุปสรรค (Threats) 

 เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากความไม่แน่นอน 

 สภาพอากาศและฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลง 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
จิรัฐและนงลักษณ์ (2557) กล่าวถึงแนวทางของการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

ด้านการด าเนินงาน 
 คิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
 ซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
 นําเสนอการบริการที่มีคุณภาพ 
 การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการประเภทอ่ืนๆ เช่น โรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร 

ชุมชน 
 อบรมมัคคุเทศก์ให้มีความเชี่ยวชาญ 
 รับฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพื่อการปรับปรุง 

ด้านการตลาด 
 สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และเส้นทางท่องเที่ยว 
 ราคาที่ต่ํากว่าบนพื้นฐานของคุณภาพ 
 ช่องทางการจัดจําหน่าย โดยเฉพาะผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 การส่งเสริมการตลาดและส่วนลดสําหรับลูกค้าเก่า 
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5. แผนการบริหารจัดการ 

5.1 ข้อมูลธุรกิจ  

ชื่อเจ้าของกิจการ นายคํารพ    เสาวคนธ์ 
ชื่อกิจการ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอ 
ที่อยู่/ที่ตั้งกิจการ ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  เป็นตําบลที่

ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านอ่าวทราย  บ้านตีน  บ้านนอก  
บ้านทุเรียน  บ้านท่าไหร  บ้านในบ้าน  บ้านป่าโหนด  บ้านท้ายเสาะ  
และบ้านสวนใหม่  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอเมือง
สงขลา 

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ การปกครองระดับหมู่บ้านมีกํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน 
ระยะเวลาดําเนินการที่ผ่านมา ปี  2539 – ปัจจุบัน 

5.2 ประวัติความเป็นมา 

 ตําบลเกาะยออําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นตําบลที่ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 
บ้านอ่าวทราย หมู่ที่ 2 บ้านตีน หมู่ที่ 3 บ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน  หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 บ้าน
ในบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะและหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ในตําบลเกาะยอมีเนื้อที่ทั้งหมด 
11,220 ไร่ โดยมีนายคํารพ เสาวคนธ์ ดํารงตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2539 – ปัจจุบัน ประชาชนในตําบลเกาะยอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การทําประมงพ้ืนบ้านการเลี้ยงปลากะพง
ขาวในกระชัง การทําสอนผลไม้ การทอผ้า การบริการห้องพัด ธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ  
 วิถีดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลเกาะยอทุกหมู่บ้านหรือตําบลจะมอง ในแง่ของวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และความเป็นอยู่ ที่เหมือนกันทุกหมู่บ้านเนื่องจากในตําบลเกาะยอมี
สถานที่โบราณคดีท่ีประชาชนชาวเกาะยอสักการะบูชา เช่น ทวดเอราวัณ วัดโคกเปรี้ยว  ศาลเจ้าไท้กง วัดท้าย
ยอ ฯลฯ 
 นอกจากมีอาชีพวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วเกาะยอยังเป็นพ้ืนที่ ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทรัพยากรที่มี
คุณค่าและภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีคุณค่า เกาะยอยังได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวัฒนธรรมจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
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5.3 แผนผังองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 แผนงานด้านบุคลากร  
 

1. ฝ่ายการผลิตและบริการ ประกอบด้วย 
 - งานผลิต ทําหน้าที่ผลิตโปรแกรมท่องเที่ยว  วางแผนจัดนําเที่ยว ควบคุมดูแลการนําเที่ยวและเป็นผู้
กําหนดแพคเกจต่างๆ รวมทั้งการผลิตเอกสาร สินค้าที่ระลึก 
 - งานบริการ  ทําหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งทางตรง  และทางโทรศัพท์ ณ จุดบริการ
นักท่องเที่ยว  รับจองบริการต่างๆ  

- งานประสานงาน ทําหน้าที่ประสานและกระจายงานสู่ outsource ต่างๆ ตามรายการจอง เช่น ที่
พัก ร้านอาหารและรถ 

- งานควบคุมคุณภาพ นําผลจากการประเมินของนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงการให้บริการ 
 

 

กรรมการบริหาร 

ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิตฯ 

ประธานกรรมการ 

รองประธาน 

งานวางแผนและผลติ งานขาย 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานการเงิน 
ฝ่ายอบรม 

ฝ่ายประสานงาน 

ฝ่ายต้อนรับ 

งานบริการ 

งานประสานงาน 

งานควบคุมคุณภาพ 

งานสร้างเครือข่าย 

งานส่งเสรมิการตลาด 

งานวิจัยและวิเคราะห์ตลาด 

งานบัญชี 
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2. ฝ่ายการตลาด ประกอบด้วย 
 - งานประชาสัมพันธ์  ทําหน้าที่ให้ข้อมูลและสื่อสารรายละเอียดในภาพกว้างสู่สาธารณชน เกี่ยวกับ
สถานที่  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านสื่อต่างๆ 
 - งานขาย นําเสนอแพคเกจต่างๆต่อลูกค้าองค์กร สถานศึกษา 

- งานสร้างเครือข่าย สร้างความร่วมกับธุรกิจอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัท
เช่ารถเพ่ือนําเข้าเป็นส่วนหนึ่งและขยายโครงการ  
 - งานส่งเสริมการตลาด กระตุ้นตลาดเพ่ือเพ่ิมลูกค้าตลอดปี 

- งานวิจัยและวิเคราะห์ ทําหน้าที่วิจัยและวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่ง
ผลการวิจัยสู่ฝ่ายอ่ืนๆเพื่อการปรับปรุง  

 
3. ฝ่ายบัญชีการเงิน ประกอบด้วย 

 1.    งานการเงิน   มีหน้าที่ ในการบันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน 
การนําเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง เงินฝากธนาคาร  
          2.    งานบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การ
จัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

4. ฝ่ายบุคลากร ประกอบด้วย 
 - งานพัฒนาบุคลากร  ทําหน้าที่อบรมผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

- งานจัดหาจัดจ้าง  ทําหน้าทีต่ิดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจัดทํา 
MOU   

- งานบริหารบุคลากร ทําหน้าจัดคนไปประจําจุดต่างๆ เช่น จุดบริการนักท่องเที่ยว จุดบริการปริ๊นท์
สติ๊กเกอร์ Youth Guide Youth Host และคนขับรถ เป็นต้น 
 

 5.5 วิสัยทัศน์ 
 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ (Simple Koh Yor) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม ที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างรายได้ภายในชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการให้ความ
สะดวก สร้างความตระหนักและความประทับใจให้นักท่องเที่ยว  

5.6 พันธกิจ 

 
1. อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริมเพ่ือรายได้ภายในชุมชน 

        3. สร้างการแข่งขันเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้ประชาชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม นําไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม 

5.7 เป้าหมายทางธุรกิจ 

1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ (Simple Koh Yor) เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมครบวงจร และเปน็ Top Three of Mind สําหรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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2. เพ่ิมรายได้เพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน 
3. ชุมชนต่างๆ และประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
4. มีจํานวนสมาชิกเข้าร่วมเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

6. แผนการตลาด 

6.1 เป้าหมายทางการตลาด  
 

สมาชิกชุดแรก เป็นกลุ่มที่ทางอบต.จําเป็นต้องทีการการันตีความสําเร็จ เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เราจึงจะใช้สมาชิกกลุ่มแรกเป็นตัวอย่างของความสําเร็จเชิงประจักษ์ ซึ่งจะดึงดูด
ให้ประชาชนที่เหลือให้เข้าร่วมโครงการและสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ 
เป้าหมายระยะ 1-3 ปี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก 50%  กลุ่มเป้าหมายรอง 20% มี Brand Awareness ต่อการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเกาะยอ  

 ทําให้กลุ่มลูกค้าที่มี Brand Awareness 30% รู้จักการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ (Simple Koh 
Yor) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร 

 Simple Koh Yor มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 30% ทุกเดือน 
 สมาชิกโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่า 20% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) 
 จํานวนสมาชิกโครงการเพ่ิมข้ึน 50% 

เป้าหมายระยะ 4-10 ปี 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 90% กลุ่มเป้าหมายรอง 70% มี Brand Awareness ต่อการท่องเที่ยวท่องเที่ยว

เชิงเกษตรเกาะยอ  
 ทําให้กลุ่มลูกค้าที่มี Brand Awareness 70% รู้จักการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ (Simple Koh 

Yor) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร 
 Simple Koh Yor มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 20% ทุกเดือน 
 สมาชิกโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่า 20% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) 
 จํานวนสมาชิกโครงการเพ่ิมข้ึน 20% ต่อปี 
 สร้างความร่วมมือกับชุมชนอย่างน้อย 2 แห่งในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น คา

เมรอนในมาเลเซีย เพ่ือเป็นชุมชนพ่ีน้อง ร่วมมือกันทําการตลาด 

6.2 การก าหนดลกูค้าเป้าหมาย  

 
การแบ่งตลาด (Segmentation) 
จากการสํารวจข้อมูลนักท่องเที่ยว ทางกลุ่มได้จัดแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ซึ่งในที่นี้จะเน้นหนักไปทางนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนื่องจากมีชายแดน
ติดกบัจังหวัดสงขลา 
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 นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
พิจารณาตามช่วงอายุและรายได้ ดังนี้ 

 การแบ่งตามช่วงอายุ แบ่งออกได้เป็น 
1. ต่ํากว่า 20 ปี  (14.3%) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยเด็กและวัยก่อนทํางาน ไม่มีรายได้

เป็นของตนเอง มักเดินทางมากับครอบครัว  
2. 20 – 40 ปี  (67.9%) เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยทํางาน เริ่มมีรายได้เป็นของตนเองและมี

อํานาจการตัดสินใจซื้อ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณ์ แบ่งตามสถานภาพ
จะได้เป็น 

a. กลุ่มคนโสด ซึ่งมักเดินทางกับกลุ่มเพ่ือนหรือคนรัก  
b. กลุ่มท่ีแต่งงานแล้ว  

3. 41 – 60 ปี  (17.1%) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวมาก มีอํานาจการซื้อสูง 
ส่วนใหญ่เน้นท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน 

4. 61 ปีขึ้นไป  (0.7%) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ไม่สามารถท่องเที่ยวแบบใช้แรงกายมากได้ 
 การแบ่งตามรายได้ แบ่งได้เป็น  

1. ไม่เกิน 20,000 บาท (64.3%)   
2. 20,001 – 40,000 บาท (22.1%)   
3. 40,001 บาทข้ึนไป (13.6%)  

 
ปัจจัยด้าน Life Style ในการท่องเที่ยว 
กุลนิดา ธิติมาและอภิวัฒน์ (2551) แบ่ง Life Style การท่องเที่ยวออกเป็น ดังนี้ 

1. เน้นหรูหรา ไม่ให้ความสําคัญกับราคาแต่เน้นระดับคุณภาพการบริการที่เหนือกว่าผู้อ่ืน 
2. เน้นท้าทาย ชื่นชอบการผาดโผน ผจญภัย 
3. เน้นสะดวกสบาย ต้องการบริการที่ครบครัน ไม่ต้องหาข้อมูลมาก 
4. เน้นยืดหยุ่น ไม่ชอบยึดติดอยู่กับกรอบ นิยมการจัดโปรแกรมเอง 

 
 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 

สกุลและกวิน (2555) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ที่เดินทางมาประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี (63.8%) สถานภาพโสด (52.5%) มีรายได้ ต่ํากว่า 2,000 ริงกิต หรือ ประมาณ 
20,000 บาท คิดเป็น 53.8% และรายได้ 2,001-5,000 ริงกิต (ประมาณ 20,010-50,000 บาท) เป็นจํานวน 
34.3% เดินทางมากับกลุ่มเพ่ือน 50% มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม/
ธรรมชาติ 32% ซึ่งสูงเป็นลําดับที่ 2 รองจากห้างสรรพสินค้าท่ี 34.8%  

 
การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target) 
 
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย อายุ 20-40 ปี รายได้ ไม่เกิน 20,000 บาท สถานภาพโสด มี Life Style การ

ท่องเที่ยวที่เน้นสะดวกสบายหรือเน้นความยืดหยุ่น  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้เป็นของตนเองและยังต้องการ
หาประสบการณ์ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเกาะยอ (Simple Koh Yor) ที่เน้นการมีส่วนร่วม
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ของนักท่องเที่ยวนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการแบบ
แพคเกจทัวร์สําหรับนักท่องเที่ยวที่เน้นความสะดวกและการเช่า Youth Guide ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
สามารถวางแผนการเดินทางเอง 

เป้าหมายหลัก  :  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เป้าหมายรอง  :  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 
สาเหตุที่จัดให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแยกเป็นกลุ่มเป้าหมายรองเนื่องจากปัจจัยด้านศาสนาที่

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจํานวนไม่น้อยนับถือศาสนาอิสลาม ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวหลายจุดเน้นพุทธ
ศาสนา 

 6.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 

1.  คุณภาพที่นําเสนอแก่นักท่องเที่ยว จะเน้นในส่วนของคุณค่าทางด้านจิตใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ
จากการศึกษาวิถีชีวิตช่วงหนึ่งในแบบฉบับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น สัมผัสอารยธรรม ศึกษา
ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอย่างลึกซึ้ง 

2.  การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของนักท่องเที่ยวร่วมกับชาวบ้านที่มีความหลากหลาย 
3.  การบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอ  แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการ

ให้บริการ  เช่น  การบริการรถ  Hop  on  hop  off  บริการมัคคุเทศก์  บริการเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ตาม
สถานที่ท่องเที่ยวและจุดต่าง ๆ  
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 

 

6.4 กลยทุธ์ทางการตลาด 
 

เนื่องด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีจํานวนค่อนข้างน้อย แต่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนล้วน
ประทับใจกับมรดกทางวัฒนธรรมและเกษตรกรรมของเกาะยอ ทางกลุ่ม PTBAC จึงเลือกกลยุทธ์ Market 
Development ซึ่งเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น 

อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัจจุบันของเกาะยอ ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ทําให้ต้องมีการ
พัฒนาและบูรณะหลายๆด้าน ตามแผนพัฒนาซึ่งจะกล่าวต่อไป  

นอกจากนี้ปัญหาในด้านความร่วมมือของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งจะแก้ไขโดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ถึงโครงการ Simple Koh Yor ความร่วมมือที่คาดหวังและผลที่คาดว่าจะได้รับจากนั้นจึง
เปิดให้มีการลงทะเบียนจากธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและดําเนินการตามแผนการตลาด และกระตุ้นการ
แข่งขันภายในเกาะ ดึงธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

 

คุณภาพ 

การมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยว 
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6.4.1 กลยุทธ์การให้บริการ  

ลักษณะการให้บริการของ Simple Koh Yor  จะเน้นการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่กับ
การสร้างความตระหนักและเรียนรู้ต่อวัฒนธรรมและวิถีเกษตรและประมงแห่งเกาะยอ 

 
 Simple Koh Yor เป็นผู้ให้บริการท่องเที่ยวเกาะยอที่เป็นมิตรกับชุมชน 
 Simple Koh Yor เป็นผู้ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเกาะยออย่างครบครัน 
 Simple Koh Yor มีบริการนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

 ความสะดวก 
  

 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและที่ระลึก (รูปภาพที่ภาคผนวก ก ) 
o สร้างจุดให้บริการนักท่องเที่ยว โดยจุดใหญ่จะอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่

ท่องเทีย่วหลักของเกาะยอ จุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและเอกสารการท่องเที่ยว ช่วยวาง
แผนการเดินทางและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกาะยอ 

o มีร้านขายของที่ระลึก (พวงกุญแจ สติ๊กเกอร์ เสื้อ) ไว้บริการโดยระยะจะมีที่ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยววัดแหลมพ้อ จากนั้นจะขยายไปตามแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด  

o บริการแผนที่ฟรีสามารถติดต่อขอรับได้ที่จุดบริการนักท่องเที่ยววัดแหลมพ้อหรือร้านค้าที่ร่วม
โครงการซึ่งจะมีสัญลักษณ์แปะอยู่  

o การจัดทํา Photo Spot หรือจุดถ่ายรูปไว้ให้กับ นักท่องเที่ยว โดยจัดพิมพ์ลงไปในแผนที่
นักท่องเที่ยว พร้อมกับภาพวิวที่นักท่องเที่ยวจะได้พบและบันทึกภาพ หากเดินทางไปถึงจุด
เหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการชักจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาบนเกาะมากขึ้น โดยเส้นทางโฟโต้สปอต
ที่นําเสนอนี้เป็นเพียงแผนการคร่าวๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสมาชิกโครงการ โดยแผน
ที่โฟโต้สปอตนี้จะจําหน่ายที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยจําหน่ายเป็นเซ็ตคู่กับพวงกุญแจสเตน
เลส ในราคา 100 บาท 

 จัดแพคเกจทัวร์และวางแผนการเดินทาง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทสําหรับปีแรก (รายละเอียด ดู
ภาคผนวก ข) และในโปรแกรมก็จะมีกิจกรรมในนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน ดังนี้ 
o เส้นทางหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองพุทธ (08.00-12.00 น.) เน้นเข้าชมสถานที่ทางศาสนาและ

วัฒนธรรม เช่น วัดต่างๆ ลงมือฝึกทํางานหัตถกรรมที่หมู่บ้านทอผ้าและปั้นดินเผา เก็บกลับ
บ้านเป็นที่ระลึกกับประสบการณ์ดีๆครั้งหนึ่ง ณ เกาะยอ 

o เส้นทางวิถีเกาะยอ วิถีพอเพียง (13.00-18.00 น.)  เน้นการเข้าชมสวนผลไม้ ร่วมกันเก็บเกี่ยว 
ชิมและแปรรูปผลผลิตเป็นของฝากนํากลับบ้าน จากนั้นเข้าสู่เส้นทางประมง ลงเรือหางยาวไป
ดูปลาในกระชัง วางไซ ยกยอ ตักปลา ชมวิวยามเย็นของทะเลสาบสงขลาและเพลิดเพลินไป
กับการย่างอาหารทะเลทาน เคล้าคลอไปกับเสียงคลื่นและอากาศอันสดชื่น 
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o เส้นทางสมรม (08.00-18.00 น.) เป็นการรวมกันระหว่างเส้นทางหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองพุทธและ
เส้นทางวิถีเกาะยอวิถีพอเพียง 

เหตุผลที่ทาง PTBAC แนะนําให้จัดทัวร์ในลักษณะนี้เพ่ือควบคุมต้นทุน โดยเราคาดการณ์ว่าจะมี
นักท่องเที่ยวที่จองเส้นทางสมรม และเส้นทางหัตถศิลป์รวมกันแล้วเต็มรถในช่วงเช้า เมื่อถึงเวลา 12.00 น. เรา 

     

 
 

 
จะนํานักท่องเที่ยวสมรมไปส่งที่ร้านอาหาร จากนั้นนํานักท่องเที่ยวหัตถศิลป์ไปส่งที่วัดแหลมพ้อ รถก็จะเกิดท่ี
ว่าง เราก็จะรับนักท่องเที่ยววิถีเกาะยอขึ้นรถและไปรับนักท่องเที่ยวสมรมจากร้านอาหารเพ่ือให้รถเต็ม
เหมือนเดิม ก็จะเป็นการควบคุมต้นทุนให้ต่ําได้ 

อย่างไรก็ตามหากนักท่องเที่ยวกลุ่มใดไม่สะดวกกับเส้นทางที่เราจัดไว้ให้ ก็สามารถยื่นแผนการ
เดินทางเองได้ หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ให้วางแผนการเดินทางให้  

 รับจองที่พักและร้านอาหาร โดยสามารถจะรับจองให้กับร้านอาหาร โฮมสเตย์และรีสอร์ทที่เข้าร่วม
โครงการเท่านั้น 

Simple  

Koh Yor  

ความสะดวก 

ศนูยบ์ริการ

นักท่องเที่ยว 

แพ็คเกจทวัร ์

Hop-On-
Hop-Off 

เช่าไกดเ์ยาวชน 

Youth Host 

จองท่ีพกั 

รา้นอาหาร 

รถรบัส่งสนามบิน 

ความตระหนักและ

เรียนรู ้

เกษตรและประมง 

วฒันธรรม 

MOU 
กับ

สถานศึกษา 

Connection
/Outsource 
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 บริการรับส่งสนามบิน โดยทาง Simple Koh Yorจะ outsource รถจากเอกชนให้ ดังนั้นจึงต้องมี
การจองล่วงหน้า 3-7 วัน 

 รับจอง youth guide เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีการคิดค่าบริการและต้องมีการจองล่วงหน้า
โดยสามารถเข้าไปจองได้ที่เว็บไซต์ โดยสามารถเลือกแบบครึ่งวันหรือเต็มวัน มีเส้นทางเกษตรและ
วัฒนธรรม กรณีท่ีต้องการออกแบบเส้นทางเอง สามารถยื่นแผนการเดินทางล่วงหน้าพร้อมแบบฟอร์ม
ขอไกด์ได้ 

 รับจัด youth host ประจําตามแต่ละจุดที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวแนะนํา และในสถานที่อ่ืนๆ ซึ่ง
เจ้าของสถานที่ติดต่อขอจากอบต.  

 บริการรถวนเกาะ (hop on/hop off) วนตามสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางแนะนํา ใช้เวลาวนรอบ
เกาะประมาณ 30 นาที โดยนักท่องเที่ยวสามารถรอรถได้ที่ป้าย Hop On/Hop Off ซึ่งจะมีป้ายแสดง
เส้นทางเดินรถและเวลารถท่ีจะมาถึงป้ายต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถบริหารเวลาการท่องเที่ยว
ได้ 
 

 การเรียนรู ้  Simple Koh Yor ได้จัดเตรียมเส้นทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางอิสระ โดยการ
จัดแยกกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวเกาะยอออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เส้นทางเกษตรและเส้นทางวัฒนธรรม  (ชมภาพที่ 
ภาคผนวก ค) 

 มีการจัดทําป้ายบอกประเภทความสําคัญ (เกษตรกรรม หรือ วัฒนธรรม) เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเลือกว่า
ตรงกับความสนใจของตนหรือไม่ 

 ในจุดท่องเที่ยวต่างๆ จะมีการจัดทําป้ายบอกเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ รวมทั้งจุดสําคัญของ
ส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าของสถานที่นั้นๆ  ซึ่งปัจจุบันไม่มีการ
สร้างในจุดนี้ ยกเว้นบริเวณวัดท้ายยอ แต่ไม่ทั่ว (บริเวณกุฏิซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีและทางขึ้นเจดีย์ ไม่มี
ป้ายใดๆบอก) การให้ความรู้นักท่องเที่ยวเป็นการสร้างความทรงจํา ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความ
ซาบซึ้งและตระหนัก และยังยืดเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้กับแต่ละสถานที่อีกด้วย 

 ในส่วนของบุคคลทั่วไป หรือบ้านที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เกษตรกรรม แต่ไม่ใช่หน่วยธุรกิจ ก็ให้ 
ติดตั้งป้ายแสดงประวัติและความเป็นมา และผลประโยชน์ที่ผู้เยี่ยมชมจะได้รับ  

 นอกจากนี้ก็จะมี Youth Host ตามจุดต่างๆทั่วเกาะเพ่ือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่
นั้นๆ 
 
กิจกรรมเด่นที่จะพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (ชมภาพที่ภาคผนวก ง) 

1. โฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักกับชาวบ้านโดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ชาวเกาะยออย่างแท้จริง รู้จักเพ่ือนใหม่ เรียนรู้การทําอาหาร ฯลฯ โดยผู้ที่จะเป็น host 
จะต้องลงทะเบียนโฮมสเตย์ไว้ โดยแต่ละครอบครัวจะต้องมีการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม ตรวจสอบความพร้อมและยื่นแผนกิจกรรมให้อบต. ตรวจสอบ  

2. กิจกรรมชมทัศนียภาพวิถีประมง นักท่องเที่ยวจะได้ :  
 เรียนรู้การพายเรือออกไปยกยอวางไซกลางน้ํา  
 ชมวิวทิวทัศน์บ้านชาวประมงที่ลดหลั่นไปบนเนิน ขนํากลางน้ําและท้องฟ้ายามพระ

อาทิตย์ตกดิน  
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 หลังจากจับปลาสดๆมาได้แล้ว ก็จะมีเตาบาร์บิคิวให้เช่าปรุงแต่งรสอาหารตามใจ
ชอบพร้อมสูดอากาศสดชื่นแห่งทะเลสาบสงขลา  

       ผู้ที่จะให้บริการในด้านนี้จะต้องมีการมาลงทะเบียนกับอบต. เพ่ือตรวจสภาพเรือ 
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

3. กิจกรรมเกษตรพ้ืนบ้านสวนสมรม นักท่องเที่ยวจะได้ :  
 เข้าชมสวนสมรม การปลูกผลไม้ตามฤดูกาล  
 เรียนรู้การสานโคระ  
 ปลูกต้นไม้ ปักชื่อเป็นของตนเอง โดยทางสวนจะคอยดูแลให้ นักท่องเที่ยวสามารถ

กลับมาเก็บผลผลิตจากต้นไม้นี้ฟรี 
 สนุกสนานไปกับการเก็บเกี่ยวชิมผลผลิต  
 เพลิดเพลินไปกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การทําแยมขนุน แยมละมุด แยม

มังคุด กระท้อนทรงเครื่อง ไวน์มังคุด ฯลฯ แบ่งรับประทาน บรรจุขวดไปฝาก
ครอบครัวเพ่ือนฝูง  

 ซื้อผลผลิตสดๆจากสวนโดยตรง  
โดยเจ้าของสวนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิต โดย

ทางอบต.จะขอความช่วยเหลือจากคณะ/แผนกคหกรรมและวิทยาศาสตร์อาหาร 
4. กิจกรรมปั้นดินเผา นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การปั้นดินเผาอย่างง่ายๆ จากช่างปั้นซึ่งมี

ประสบการณ์อันยาวนานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
5. กิจกรรมทอผ้า  นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทอผ้าลายเกาะยอ และเลือกซ้ือผ้าเกาะยอ

อันเลื่องชื่อและเสื้อผ้า 
6. กิจกรรมตลาดเกษตรและวัฒนธรรมเกาะยอ  เป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์โดยมุ่งหมายให้เป็น

ตลาดจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและวัฒนธรรม ขนมไทยและของที่ระลึก โดยจะมี
การแสดงการรํามโนราของนักเรียนให้นักท่องเที่ยวชมฟรี 

 
ตราสินค้า 

 
สีน้ําเงิน   แทน  ทะเลและประมง 
ต้นมะพร้าวและเกาะ  แทน ทัศนียภาพของเกาะยอ 
สีน้ําตาล   แทน พ้ืนดินและสีของไม้แสดงถึงการอนุรักษ์ 
สีเขียว   แทน การเกษตร 

  Simple   คือ       ความเรียบง่ายดั่งวิถีแห่งเกษตรและประมง 
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Simple Koh Yor เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่จะคงอยู่ร่วมสมัย ไม่ล้าหลัง 
บริการความสะดวกกับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความประทับใจพร้อมกับความรู้ผ่าน
ประสบการณ์ด้วยตนเอง 

 
6.4.2 กลยุทธ์ด้านราคา  

ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอมีการเสนอการบริการที่หลากหลายที่คอยอํานวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยว จากการที่กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ปานกลาง ต่ํากว่า 20,000 บาทต่อเดือน เราจึงตั้งราคา
ดังนี้ 

 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ปรึกษาวางแผนการเดินทาง ให้บริการฟรี 
 แพคเกจทัวร์  ใช้กลยุทธ์เจาะตลาด (Penetration Pricing) ซึ่งจะเน้นการตั้งราคาต่ํา (เมื่อเทียบ

กับราคาตลาดของแพคเกจทัวร์ทั่วไป) แต่มีคุณภาพเกินราคา เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเสนอ 
ดังนี้ 
 

ชื่อทัวร์ ระยะเวลา ราคา ราคานี้รวม 
ราคานี้ไม่รวม 

*เป็นราคาที่ไม่มีการบังคับจ่าย 

ทัวร์สมรม 10 ช่ัวโมง 
120 บาท 
(ต้นทุน 87 

บาท) 

- ค่าไกด ์
- ค่ารถ 
- ค่าเรือหางยาว 
- ค่าบํารุงสถานที ่

 

- ค่าอาหารเที่ยง 
- ค่าสินค้าหตัถกรรมหากต้องการนาํผลงานกลับ

บ้าน 
- ค่าอาหารทะเลและค่าเช่าอุปกรณท์ําอาหาร 

กรณีต้องการทําอาหารเย็น 
- ค่าผลไม้ที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตแปรรูปกรณี

ต้องการนํากลับบ้าน 
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 

ทัวร์หัตถศิลป์  
ถิ่นเมืองพุทธ 

4 ช่ัวโมง 
70 บาท 

(ต้นทุน 32 
บาท) 

- ค่าไกด ์
- ค่ารถ 
- ค่าบํารุงสถานที ่
 

- ค่าสินค้าหตัถกรรมหากต้องการนาํผลงานกลับ
บ้าน 

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
 

ทัวร์วิถีเกาะยอ 
วิถีพอเพียง 

5 ช่ัวโมง 
90 บาท 

(ต้นทุน 55 
บาท) 

- ค่าไกด ์
- ค่ารถ 
- ค่าเรือหางยาว 
- ค่าบํารุงสถานที ่

 

- ค่าอาหารทะเลและค่าเช่าอุปกรณท์ําอาหาร 
กรณีต้องการทําอาหารเย็น 

- ค่าผลไม้ที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตแปรรูปกรณี
ต้องการนํากลับบ้าน 

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
ลักษณะการตั้งราคาแบบนี้เพื่อให้ทัวร์สมรม ซึ่งมีระยะเวลา 1 วัน มีราคาน่าดึงดูด แม้ว่าในด้าน
ของกําไรอาจจะน้อย แต่สามารถเพ่ิมค่าใช้จ่ายสู่ชุมชนโดยตรงได้มากกว่า 

 ของที่ระลึก ใช้กลยุทธ์ Skimming Pricing เพ่ือเร่งคืนทุนค่าผลิต และเปิดโอกาสให้คนในชุมชน
ผลิตขึ้นมาเป็นคู่แข่งได้ 

ผลิตภัณฑ ์ ราคา 
เสื้อยืด 150 

พวงกุญแจ สติ๊กเกอร ์ 100 

 บริการรถวน คิดค่าบริการ 20 บาท ขึ้นได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง 
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 ไกด์เยาวชน คิดค่าบริการ 240 บาท เวลาทํางาน 08.00-16.00 น. จองล่วงหน้า 3-7 วัน ต้อง
แจ้งแผนการเดินทางล่วงหน้า 

 Youth Host ไม่คิดค่าบริการ ยื่นขอพร้อมข้อมูลธุรกิจ 
 บริการจองห้องพักและร้านอาหาร คิดราคาตามราคาจริง ไม่คิดค่าบริการเพ่ิม เพ่ือเป็นการ

อํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและเป็นช่องทางเข้าไปควบคุมคุณภาพของการให้บริการ
ภายในตัว เพราะเมื่อธุรกิจเหล่านี้เข้าร่วมกับเรา ก็ต้องเปิดโอกาสให้เราเข้าไปตรวจสอบได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 บริการจองรถรับส่งสนามบิน คิดค่าบริการตามราคาจริง ไม่คิดค่าบริการเพ่ิมหรือประมาณ 500 
บาท เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 
 
6.4.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

1. เว็บไซต์ www.simplekohyor.com 
ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากในการหาข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ

แสดงผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อัพเดตแก้ไขง่าย และมีการโต้ตอบได้รวดเร็ว 
เมื่อดูจากกลุ่มเป้าหมายหลักของเราที่เป็นกลุ่มอายุ 20-40 ปี เป็นวัยทํางาน ส่วนใหญ่มี

สมาร์ทโฟน และต้องการความรวดเร็วในการหาข้อมูล ดังนั้น ช่องทางหลักหนึ่งในการจัดจําหน่ายจึง
เป็นเว็บไซต์ทางการ    

SimpleKohYor.com มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็น one-stop service สําหรับการ
ท่องเที่ยวเกาะยอ โดยมีฟังก์ชันการใช้งาน ดังนี้ 

 ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกาะยอ 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  

 ให้ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว  
 รับจองแพคเกจทัวร์  
 ลงโฆษณา 
 Directory โฮมสเตย์และที่พัก 

การแบบฟอร์มการจอง 
 รับจัดแผนการท่องเที่ยวสําหรับ

องค์กรต่างๆ 

 บริการเช่ารถ รับ-ส่งสนามบิน  
 บริการจอง youth-guide 
 บริการ youth-host 
 ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตและ 

Paypal 
 รับแจ้งการโอน 
 ลงทะเบียน Mailing List 
 Download คูปองส่วนลดต่างๆ 

2. บริษัททัวร์ ระยะแรกจะร่วมมือกับบริษัททัวร์ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น บริษัท Local Alike 
จากนั้นจึงขยายไปยังบริษัททัวร์ที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะมาเลเซีย 

3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดแหลมพ้อ  
4. เคาน์เตอร์สนามบินหาดใหญ่ 
5. เคาน์เตอร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา                         เริ่มในปีที่ 2 
6. เว็บไซต์ TripAdvisor, Expedia, LonelyPlanet 

ข้อที่ 2-6 มีไว้เพ่ือนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักเว็บไซต์ของเรา หรือไม่มีการวางแผนล่วงหน้า โดยมีฟังก์ชัน
เช่นเดียวกับเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามบางบริการ เช่น บริการ Youth Guide อาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
กรณีไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
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6.4.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด – Pull (ตารางการด าเนินงาน ดูภาคผนวก จ ) 
 การโฆษณา 

 

1. Facebook Fanpage  
รายละเอียด 

เปิดแฟนเพจในเฟซบุ๊ค โดยจะทําการโปรโมทเพจและโพสต์ คาดการณ์จํานวนผู้ติดตาม
ขั้นต่ําที่ 15,600 คน  

ระยะเวลาดําเนินการ 
ช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นช่วงเดือนที่ 4-5 ที่จะโปรโมทในช่วงวัน
ธรรมดาด้วย เริ่มตั้งแต่เดือนที่ 1 เพ่ือเล่าเรื่องราวของเกาะยอ สร้างความสนใจและความ
ตระหนักล่วงหน้า 

ต้นทุน 
   เฉลี่ยคิดเป็นงบประมาณวันละ 160 บาทต่อวัน  

160 บาท x 3 วัน x 52 สัปดาห์ = 24,960 บาท ต่อปี 
2. Blogger และ Reviewer 

รายละเอียด 
ส่ง Press Kit ซึ่งก็คือเอกสารแสดงข้อมูลความน่าสนใจของเกาะยอไปให้และเชิญบล็อก
เกอร์เชิงท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามมากและ reviewer ที่มี Ranking สูงๆในเว็บการท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยม เช่น TripAdvisor ให้ลงบทความและโปรโมทเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกาะ
ยอ ใน Press Kit ก็จะมีภาพสถานที่ท่องเที่ยว แผนการพัฒนา คลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมเกาะยอลงในเว็บสําคัญๆ เช่น พันทิป OK Nation BlogGang ฯลฯ 
เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักต่อเกาะยอในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

ระยะเวลาดําเนินการ 
จะเริ่มส่ง Press Kit ในเดือนที่ 2 เนื่องจากต้องรอรายชื่อธุรกิจที่จะเข้าร่วมกับเราก่อน 
และทํา Press Kit ที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเหล่านั้น เพ่ือหวังผลระดับสูงในการเผยแพร่ใน
เดือนที่ 3 และ 4 ก่อนการเปิดเส้นทางอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นก็จะยังส่ง Press Kit 
อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นช่วงเดือนที่ 11 และ 12 เพ่ือแจ้งการพัฒนาครั้งใหญ่เพ่ือก้าวเข้า
สู่ปีที่ 2  

ต้นทุน 
จัดทํา Press Kit ขนาด A4 กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม สี พิมพ์ 2 ด้านชุดละ 5 แผ่น 
พร้อม CD 1 แผ่น ต้นทุนชุดละ 50 บาท จัดทํา 500 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท 
  

3. Magazine / หนังสือพิมพ์  
รายละเอียด 

ส่ง Press Kit ซึ่งก็คือเอกสารแสดงข้อมูลความน่าสนใจของเกาะยอไปให้ Magazine และ
หนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยเป้าหมายหลักคือการลงบทความใน In-Flight Magazine ของสาย
การบินต่างๆ และหนังสือพิมพ์รายวัน 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
จะเริ่มส่ง Press Kit ในเดือนที่ 2 เนื่องจากต้องรอรายชื่อธุรกิจที่จะเข้าร่วมกับเราก่อน 
และทํา Press Kit ที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเหล่านั้น เพ่ือหวังผลระดับสูงในการเผยแพร่ใน
เดือนที่ 4 ก่อนการเปิดเส้นทางอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นก็จะยังส่ง Press Kit อย่าง
ต่อเนื่องและมากขึ้นช่วงเดือนที่ 9 เพ่ือหวังผลในเดือนที่ 11 ที่ประชาชนเริ่มวางแผนการ
เดินทางช่วงปีใหม่ 

ต้นทุน 
รวมในต้นทุนของข้อที่ 2 

4. Press Trip 
รายละเอียด 

เชิญสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลให้เข้าร่วมทริปสื่อมวลชนเพื่อได้สัมผัสกับเกาะยอด้วยตนเอง 
ลักษณะจะเป็นทัวร์สมรม วันแรกช่วงเช้าบินสู่หาดใหญ่และเดินทางสู่เกาะยอ ช่วงบ่ายไป
เปิดเส้นทางวิถีเกาะยอ วิถีพอเพียง ค้างคืนที่โฮมสเตย์ เช้ามาวันที่ 2 สัมผัสกับวิถีชีวิตยาม
เช้าของชาวเกาะยอ ก่อนจะเยือนเส้นทางหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองพุทธ และบินกลับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
      ช่วงเดือนที่ 4 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
ต้นทุน 

20 คน x (ตั๋วไปกลับ 1,800 บาท + ที่พัก 200 บาท + อาหาร 4 มื้อ 200 บาท + ของที่   
ระลึก 100 บาท) + ค่ารถโดยประมาณ 3,000 บาท = 49,000 บาท  

 
5. บิลบอร์ด  

รายละเอียด 
ติดตั้งป้ายบิลบอร์ดบริเวณถนนจากสนามบิน หน้าขนส่ง แยกถนนเพชรเกษมเข้าสนามบิน
และแยกเพชรเกษม-ลพบุรีราเมศวร์  

ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปี 

ต้นทุน 
4 ป้าย x 5,000 บาท = 20,000 บาท 

 
6. Google Ads  
รายละเอียด 

โปรโมทเม่ือมีการค้นหาคีย์เวิร์ด เกาะยอ เที่ยว อนุรักษ์ สงขลา โดยจะทําให้ลิงค์มาเว็บไซต์
ขึ้นเป็น hit แรก  

ระยะเวลาดําเนินการ    ตลอดป ี
ต้นทุน   โดยตั้งงบประมาณท่ี 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 12,000 บาทต่อปี 
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7. Banner Exchange  
รายละเอียด 
  ร่วมมือกับชุมชนท่องเที่ยวที่อื่น เช่น คีรีวง ในการแลก banner กันในเว็บไซต์ของตนเอง 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตลอดป ี
ต้นทุน    ไม่มี 

 
8. Brochure 
รายละเอียด 
  โบรชัวร์เป็นวธิีการหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม โดยเรา
จะตั้งไว้ที่จุดแจกแผ่นพับของโรงแรมต่างๆในอ.สะเดาและหาดใหญ่ สนามบินหาดใหญ่ ดอนเมืองและ
สุวรรณภูมิ สถานีรถไฟและขนส่ง บริษัททัวร์ต่างๆ รวมทั้งในงานออกบูธต่างๆที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปี 
ต้นทุน 

โบรชัวร์กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม จํานวน 100,000 บาท x 0.37 บาท 
รวมเป็นเงิน 37,000 บาท 

 
 การส่งเสริมการขาย 

1. ส่วนลด  
รายละเอียด 

 จัดขอโปรโมชันส่วนลดต่างๆจากสมาชิกและธุรกิจต่างๆ ทําเป็นคูปองให้สามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ 

ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดปี 
ต้นทุน   ไม่มี 

 
2. การบอกต่อ  
รายละเอียด 

เพราะจากสถิติ 77.1% รบัรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเพ่ือนหรือญาติ เราจึงต้องการให้
นักท่องเที่ยวบอกเล่าเรื่องราวของเกาะยอต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวโพ
สต์รูปภาพของตนเองพร้อม #SimpleKohYor #เกาะยอ รูปที่มีคนกดไลค์มากท่ีสุดในแต่ละ
สัปดาห์ก็จะมีของสมนาคุณจากหน่วยธุรกิจที่ให้การสนับสนุน  

ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดปี 
ต้นทุน    ไม่มี 
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3. เทศกาล  
รายละเอียดและระยะเวลา 

เดือน เทศกาล กิจกรรม 
มกราคม ปีใหม่ งานนับถอยหลังและดอกไม้ไฟที่สะพานติณฯทิศใต้ 

กุมภาพันธ์ วาเลนไทน์ 
จัดซุ้มถ่ายรูปสําหรับคู่รักและครอบครัว และแพคเกจ

คู่รัก 

เมษายน สงกรานต์ 
จัดงานเล่นน้ําแบบโบราณ แต่งกายตามประเพณี

ดั้งเดิม 

มิถุนายน ออกพรรษา 
ขึ้นเขากุฏิ 

แข่งเรือยกยอ 
กรกฎาคม ของดีเกาะยอ ชิมอาหาร ประกวดนางงาม 
สิงหาคม วันเฉลิมฯ ปั่นจักรยาน / มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 
กันยายน ทําบุญเดือนสิบ พาเหรดเปรต ชิงเปรต  

ตุลาคม 
ลอยกระทง 
ออกพรรษา 

กิจกรรมพายเรือลอยกระทง 
กิจกรรมลากเรือพระ 

งบประมาณและของรางวัลต่างๆ จะขอจากสปอนเซอร์ หรือหารายได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ยังสามารถส่ง Press Kit ให้กบัหน่วยงานต่างๆให้ใช้เกาะยอเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เช่น 
กิจกรรม Nation Bike Thailand  

 
 การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ 

1. Line@  
รายละเอียด  

เปิดบัญชี Line@ ซึ่งมีลักษณะคล้ายแฟนเพจบนไลน์ เพ่ือแจ้งข่าวสาร ส่งภาพและสามารถรับ
ลงโฆษณาให้กับหน่วยธุรกิจต่างๆในท้องถิ่นกับผู้ติดตาม ซึ่งจะหาผู้ติดตามจากผู้ที่ซื้อ Photo 
Spot Map เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการพิมพ์รูปก็จะให้ส่งรูปเข้าบัญชี Line@ เพ่ือสั่งการพิมพ์ 

ระยะเวลาดําเนินการ   
  ตลอดปี เริ่มจากเดือนที่ 4 เพ่ือแจ้งข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดเกาะให้กับกลุ่ม
สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว 
ต้นทุน 

   ค่าลงทะเบียน 150 บาทต่อปี + ค่าส่ง SMS 50,000 ข้อความ/เดือน 799 บาท x 12 เดือน 
      คิดเป็นเงิน 9,738 บาท  
 

2. Mailing List 

รายละเอียด  
โดยจะส่งข่าวสาร ส่งภาพต่างๆ ให้กับลูกค้าเก่าเพ่ือสร้างความผูกพัน หรือใช้กระตุ้นลูกค้า
ใหม่ที่มีความสนใจ และสามารถรับลงโฆษณาให้กับหน่วยธุรกิจต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีก
ทางเลือกในการติดต่อนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช้แอพลิเคชัน Line  
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ระยะเวลาดําเนินการ   
  ตลอดปี เริ่มจากเดือนที่ 4 เพ่ือแจ้งข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดเกาะให้กับกลุ่ม
สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว 
ต้นทุน      ไม่มี 
 

 การขายตรง 
1. Promotional Package 
รายละเอียด 
 จัดทําโปรโมชันแพคเกจนําเสนอให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อดึงลูกค้าแบบกลุ่มใหญ่ 
ระยะเวลาดําเนินการ   

ตลอดปี เน้นในช่วงเดือนที่ 3-7 เพราะต้องการให้บรรยากาศคึกคักรับการเริ่มต้น 
ต้นทุน   ไม่มี 

 
6.4.5 กลยุทธ์ด้านบุคคล 
Customer Service Orientation : เกาะยอ แม้ไม่สบายแต่แสนสะดวก 
 เป้าหมายหลักของเราคือการให้ความสะดวกในการท่องเที่ยวกับผู้มาเยือน ดังนั้นลักษณะสําคัญของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกฝ่าย คือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกาะยอ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
มีรอยยิ้มที่เป็นมิตร 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จะมีการเตรียมการ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการเรื่องลักษณะการให้บริการ 
2. อบรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมในด้านความรู้ในสายงาน 
4. เข้าร่วม Workshop จําลองสถานการณ์จริง เรียนรู้การประสานงานและการแก้ไขปัญหา 
5. ร่วมกันจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานจากการทํา workshop 

 
ก าลังคนจากองค์กรภายนอก 
 อบต. จะจัดทํา MOU กับองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดหาบุคลากรในด้านต่อไปนี้ 

 ชมรมอนุรักษ์ / อาสาพัฒนาในการทํา Big Cleaning Day 
 Youth Host คณะท่องเที่ยว ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ การตลาด 
 Youth Guide คณะท่องเที่ยว 
 พัฒนาผลผลิตแปรรูป คณะคหกรรม วิทยาศาสตร์อาหาร 
 Blogger คณะวารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
 ความสวยงามของจุดต่างๆ แผนกมัณฑนศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ 
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6.4.6 กลยุทธ์การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ภาพลักษณ์โดยรวมของ Simple Kohyor เป็นสีเขียว ฟ้าและน้ําตาล ซึ่งแทนการอนุรักษ์ ทะเลและ

วัฒนธรรม ดังนั้น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือสื่อตีพิมพ์ต่างๆ ก็จะเน้นโทนสีเหล่านี้ การตกแต่งก็จะเป็นแนว
ร่วมสมัย ผสมผสานกันระหว่างความเก่าและความใหม่ ด้วยสไตล์จากจัดวางแบบเรียบง่าย ดูดี แต่ไม่หรูหรา 

 เครื่องแบบ 
ผู้หญิง : จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าถุงเกาะยอ 
ผู้ชาย : เสื้อผ้าเกาะยอ และกางเกงดําหรือครีม 

 สถานที ่(ดูภาพจากภาคผนวก ฉ) 
ความสะอาด 

 จัดทําถังขยะที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น เป็นรูปขนุนซึ่งเป็นผลไม้อันมีชื่อเสียง วางในจุด
ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือสร้างให้เป็นจุดเด่นและสะดวกต่อนักท่องเที่ยว 

 ให้เจ้าของสถานที่มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้มิดชิด ไม่เกะกะสร้างความไม่น่าดู 
 ห้องสุขา ต้องสะอาดและเป็นมิตรกับผู้พิการ ซึ่งทางเจ้าของสถานที่สามารถเรียกเก็บค่าใช้

บริการจากนักท่องเที่ยวได้ สถานที่สาธารณะสามารถเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาทําความ
สะอาดและตั้งราคาค่าบริการเป็นการหารายได้แก่ตน 

 ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต้นไม้ข้างทาง 
ความสะดวก 

 จัดติดป้ายบอกเส้นทางไว้ตามแยกเพ่ือให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
 ติดตั้งป้ายบอกจุดข้ึนรถ Hop On/Hop Off พร้อมป้ายแสดงการเดินรถและตารางเวลา 

ความสวยงาม 
 จัด Big Cleaning Day เกาะยอ โดยขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เป็นการสร้าง

ความตระหนักจากภายนอกสู่ภายใน 
 ตกแต่ง บูรณะ บริเวณท่ีมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น  

 วัดต่างๆที่มีสภาพทรุดโทรมก็ให้มีการบูรณะ จัดระเบียบและวางผังใหม่ให้ดู
น่าเชื่อถือ น่าเคารพ 

 จุดชมวิวหมู่ 7 เป็นจุดที่มีศักยภาพมากจากสภาพทางภูมิศาสตร์ แต่ปัจจุบัน
กลับเสื่อมโทรม ต้องมีการทํารั้ว ซ่อมหลังคา ติดหลอดไฟ ปรุงแต่งความ
สวยงาม เช่น การนําเก้าอ้ีที่ออกแบบน่าสนใจมาตั้ง สร้างให้เป็นจุดถ่ายรูปและ
แบ่งปันออนไลน์  นอกจากนี้ยังสามารถหาจุดจอดรถที่ “ไม่ใกล้” จุดชมวิว
จนเกินไปเพ่ือให้ระหว่างเส้นทางเดินเกิดเป็นโอกาสเปิดร้านค้าให้กับชาวบ้านใน
ละแวก 

 รณรงคป์ระชาชนโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ไม่มีจุดเด่นหรือสถานที่ดั้งเดิม ให้รู้จักสร้างให้ที่อยู่ของ
ตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างโอกาสหารายได้ให้แก่ตนเอง เช่น การทํารั้วบ้านให้เป็น
ห้องรับแขก (วางเก้าอ้ี) จดหมายรัก (กําแพงเปล่า เขียนบอกรักเกาะยอ บอกรักแฟน แจกเบอร์
ตามสบาย) หรือเป็นผืนผ้าใบ (วาดรูป) ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปหรือทํากิจกรรม  

 
 



                              กลุ่ม PTBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

6.4.7 กลยุทธ์กระบวนการให้บริการ 
ในด้านของการให้กระบวนการ จะมีการจัดทําคู่มือการให้บริการและ Check List ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เพ่ือควบคุมแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตั้ง Golden Rules ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องมีการอบรมหรือ
ประชุมทุกต้นสัปดาห์เพื่อสรุปภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

6.5 กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 

การด าเนินงาน 
เดือนที่ 

งบประมาณ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. พัฒนาภูมิทัศน์เกาะยอ ถนน 
จุดชมวิว วัดและในบริเวณ
เป็นสาธารณะ (งบรวมทุก
อย่างตั้งแต่ป้าย ทางเดิน บอก
ทิศทาง ป้ายจอดรถ ฯลฯ) 

            192,750 

2. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับโครงการและเงื่อนไข
การเข้าร่วม 

            30,000 

3. รับสมัครหน่วยธุรกิจเข้าร่วม
โครงการและทําสัญญา 

            - 

4. เจ้าหน้าท่ีลงเยี่ยมสมาชิก
โครงการวางแผนพัฒนาและ
ดําเนินการจัดระบบ 

            55,000 

5. จัดทํา MOU กับสถานศึกษา
เรื่องไกด์และ host เยาวชน 

            -- 

6. อบรม Youth Guide & Host 
Students 

            10,000 

7. การอบรมเรื่องกระบวนการ
ให้บริการท่องเท่ียว ทักษะการ
นําเสนอและการจัดการเงิน 

            35,000 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ              25,000 
9. ทําเว็บไซตแ์ละBanner 

Exchange 
            3,000 

10. จัดทํา Press Kit 
นําเสนอกับส่ือต่างๆ ได้แก่ 
blogger/reviewer/magazine
/หนังสือพิมพ์ 

            50,000 

11. โปรโมทผ่านบิลบอร์ด             20,000 
12. Google Ads             12,000 
13. จัดทําแฟนเพจ             24,960 
14. จัดทําโบรชัวร์             37,000 
15. Line@             9,738 
16. Mailing List             - 
17. จัด Press Trip เปดิ

เส้นทางท่องเที่ยวรอบสื่อ 
            49,000 

18. เสนอ Promotional 
Package ให้กับองค์กรต่างๆ 

            - 



                              กลุ่ม PTBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

การด าเนินงาน 
เดือนที่ 

งบประมาณ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19. เปิดเส้นทางท่องเท่ียว             100,000 
20. เปิดตลาดเกาะยอ             25,000 
21. ขายเสื้อ             375,000 
22. ขายเซ็ตของท่ีระลึก             280,000 
23. เทศกาล             - 

 
สีแดง หมายถึง ความเข้มข้นในการปฏิบัตงานน้ันสูง      สีน้ําตาล หมายถึง ความเข้มข้นในการปฏิบัตงานนั้นปานกลาง 
สีเทา หมายถึง ความเข้มข้นในการปฏิบัตงานน้ันต่ํา       

7. แผนการผลิต 

7.1 เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต 

ล าดับ รายการ จ านวน 
 

การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

1 รถ Hop on Hop oof 1 20 350,000 30 
2 รถยนต์ outsource 
3 เรือหางยาว outsource 

7.2 ข้อมูลการจัดทัวร ์

จํานวนกลุ่มนําเที่ยวสูงสุดต่อวัน            20 กลุ่ม  ต่อวัน กลุ่มละ 16 คน 
จ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 3,780 คน เฉลี่ยวันละ 126 คน ก าหนดวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเป็น 2 เท่าของวันธรรมดา คือ 152 
คน แต่ละรอบรับนักท่องเที่ยวได้ 16 คน คิดเป็น 16 รอบ เราจะถือเป็น 80% ของก าลังการผลิตสูงสดุ 
อัตราเฉลี่ย             8 กลุ่ม  ต่อวัน 
เป้าหมายหน่วยการผลิต             8 กลุ่ม  ต่อวัน 
เวลาที่ใช้ในต่อรอบการนําเที่ยว            10    ชั่วโมง ต่อกลุ่ม 
จํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต             2 คน ต่อกลุ่ม(ไกด์และคนขับรถ) 
อัตราค่าแรงงานในการผลิต            300 บาท ต่อวัน (คนขับรถเท่านั้น) 
 

ข้อมูลการบริการรถ Hop-on Hop-off 
จํานวนหน่วยการให้บริการ                                        2,160 รอบ/ปี   (6*30*12) 
อัตราประมาณการในการบริการ                              1,800     รอบ/ปี  (5*30*12) 
เป้าหมายการให้บริการ                                                1,440     รอบ/ปี  (4*30*12) 
เวลาที่ใช้ในการบริการต่อรอบต่อการบริการ             12     ช.ม/วัน 
จํานวนแรงงานที่ใช้ในการบริการ                                  1     คน 
อัตราค่าแรงงานในการบริการ                                 18,000   บาท/เดือน  (12*30*50) 
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7.3 แผนผังกระบวนการผลิต  
กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ 
 

                      
กรณีจองไกด์ 
กรณีจองโรงแรม ร้านอาหารหรือ Airport Transfer จะจบในขั้นตอนที่ 4 
 

       

8. แผนการเงิน 
8.1 นโยบายทางการเงิน ลูกค้าจะต้องชําระเงินทันทีหลังการจอง โดยสามารถชําระผ่านการโอนเข้าบัญชี, บัตร
เครดิต, Paypal หรือ Western Union 

ลูกค้าจองแพคเกจ  
ลูกค้าช าระเงินและแจ้ง

ช าระ รับใบจอง  
เจ้าหน้าท่ีบันทึกงาน  

เจ้าหน้าท่ีติดต่อ
Outsource, Youth 

Guide หรือ โฮมสเตย์  

พบกับไกด์ท่ีศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว  

ชมวิดิโอความเป็นมา
ของเกาะยอ  

เลือกซ้ือของท่ีระลึก  ออกเดินทางท่องเที่ยว 
ส่งไกด์กลับท่ีวัดแหลม

พ้อ 

ลูกค้าจองผ่านเว็บไซต์ 
หรือโทรศัพท์  

ลูกค้าช าระเงินและแจ้ง
ช าระเงิน รับใบจอง  

เจ้าหน้าท่ีบันทึกงาน  

เจ้าหน้าท่ีติดต่อ
Outsource, Youth 

Guide หรือ โฮมสเตย์  

พบกับไกด์ท่ีศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว  

ชมวิดิโอความเป็นมาของ
เกาะยอ  

เลือกซ้ือของท่ีระลึก  ออกเดินทางท่องเที่ยว ส่งไกด์กลับท่ีวัดแหลมพ้อ 
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9. ธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
 หลักธรรมาภิบาลของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอ 

1. การมีส่วนร่วม : การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายและหญิง คือ การตัดสินใจที่สําคัญในสังคม และ
สร้างความสามัคคีให้เกิดกับชาวบ้านในตําบลเกาะยอ การมีส่วนร่วมสามารถทําได้โดยอิสระ ไม่มีการ
บังคับ สมาชิกในตําบลเกาะยอเต็มใจ ให้ความร่วมมือด้วยตนเองหรือมีส่วนร่วมผ่านองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะยอ 

2. ความรับผิดชอบ : ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้ทุกคนทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ในการ
ทํางานและกล้าที่จัดตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้น ๆ 

3. ความซื่อสัตย์ : การดําเนินธุรกิจต้องอยู่บนพ้ืนฐานความโปร่งใส จริงใจต่อการให้บริการ ให้ข้อมูลทุก
อย่างตามความเป็นจริง แข่งขันกันตามกฎเกณฑ ์

4. จิตอาสา : เนื่องจากเราต้องการนํารายได้มาสู่ชุมชนในภาพรวม เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมี
จิตอาสา คํานึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับชุมชน 

10. แผนฉุกเฉิน 
ล าดับ ลักษณะปญัหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไข 

1. 
 

ฤดูกาล 
นักท่องเที่ยวลดลงและไม่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้

จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

2. 
 

นักท่องเที่ยว 

ความไม่แนน่อนของจํานวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละวัน เชน่ หาก
นักท่องเที่ยวมีจํานวนมากกว่าหรือ
เพิ่มข้ึนสูงกว่าเปา้หมายทีไ่ด้
กําหนดไว ้

จะจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
ความสามารถในการให้บริการ
เพิ่มเติมโดยที่มีคุณสมบัติดา้นการ
บริการด้วยความปลอดภัยที่
ใกล้เคียงกับพันธมิตรปัจจบุัน 

3. 
 

การรับรู้คุณค่าของการบริการ 
นักท่องเที่ยวไม่เปน็ไปตาม

เป้าหมายที่กําหนดไว้  

- ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
- สํารวจความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การบริการ 
เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขและใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ต่อไป 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  

ป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
 

 
 

  ปกนอก Sticker Book ด้านหน้าเป็นรูปแผนที่ ด้านหลังเป็นวิธีการเดินทาง 
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Sticker Frame 

 

ป้าย Photo Spot บอกจุดถ่ายรูป 
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ภาคผนวก ข  ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ 
โปรแกรม เน้น รายละเอียด 

หัตถศิลป์ 
ถิ่นเมือง
พุทธ 

 (08.00 – 
12.00 น.) 

เส้นทาง
ศิลปะ-

วัฒนธรรม 

- นําท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ที่วัดเขาพ้อ มีความยาว 40 เมตร 
ยาวที่สุดในภาคใต้  

- เดินทางสู่วัดท้ายยอ วัดเก่าแก่ของเกาะยอ ที่มีโบราณสถานอันเป็นสถาปัตยกรรมอัน
ล้ําค่าให้ชมกัน นั่นคือ "กุฏิเรือนไทยปั้นหยา"ที่มีอายุกว่า 200 ปี มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง 
ภายในวัดยังมีบ่อน้ําโบราณ สระน้ําโบราณ โรงเรือพระ สถูปหอระฆังท่ีสวยงาม ยังมี
เขาเพหารที่ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้น 
ประดับอันเป็นฝีมือช่างท้องถิ่น ภาคใต้ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

- ชมสาธิตการทอผ้าเกาะยออันเลื่องชื่อ และเรียนรู้การทอผ้าจากครูอาสาสมัครใน
ลวดลายที่ท่านสนใจ เลือกซื้อผ้าเกาะยออันสวยงามเป็นของฝาก 

- เยี่ยมวัดเขากุฏินมัสการสมเด็จเจ้าเกาะยอ และชมทัศนียภาพของสองทะเลอันได้แก่ 
ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย 

- พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมา ชาติพันธุ์ชาวใต้ พร้อมถ่ายรูปวิว
พาโนรามาของสะพานติณสูลานนท์สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 

- ขอพรที่วัดเขาบ่อมีตํานานเกี่ยวกับช้างขุด โดยเล่ากันว่าเมื่อผู้ใดมา
ขอมักจะได้สิ่งนั้นตามที่ขอ จึงทําให้เป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป 

- แวะซื้อของฝากจากเกาะยอเป็นที่ระลึก 
- เดินทางกลับสู่วัดแหลมพ้อ ส่งท่าน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

วิถีเกาะ
ยอ  
วิถี

พอเพียง 

(13.00-
18.00 น.) 

เส้นทาง
เกษตร
และ

ประมง 

- จากวัดแหลมพ้อ นําท่านเข้าชมสวนสมรม หรือสวนผลไม้ตามฤดูกาล เรียนรู้การสานโค
ระ และลงมือปลูกต้นไม้ของตนเอง พร้อมปักชื่อไว้ ไม่ว่ากี่ปี กี่ครั้งต้นไม้ต้นนี้ก็จะรอ
การกลับมาของท่านและเก็บผลผลิตได้ฟรี นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกไปกับการ
เก็บเก่ียวผลผลิตที่ชื่นชอบอีกด้วย (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) 

- จากการชม ชิมผลไม้สด อร่อยแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้และลงมือแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น
ตามฤดูกาล เช่น แยมขนุน แยมละมุด แยมมังคุด กระท้อนทรงเครื่อง ไวน์มังคุด เป็น
ของฝากท่ีน่าประทับใจให้กับครอบครัวและเพ่ือนฝูง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

- นําท่านสู่วัดโคกเปี้ยว นมัสการพระ ชมงามงามอุโบสถท่ีรวมสถาปัตยกรรมไทยจีนไว้
อย่างลงตัว และร่วมใจกันปั้น EM Ball เพ่ือลดภาวะน้ําเสียให้ทะเลสาบสงขลา 

- นําท่านแวะจับจ่ายของฝากจากเกาะยอ 
- เมื่อแดดร่ม เราจะนําท่านลงเรือหางยาวสัมผัสกับวิถีชาวประมงอันเรียบง่ายขงเกาะยอ

ล่องตกปลา กู้ไซกลางน้ํา วางกัด ถ่ายรูปกับหมู่บ้านประมงหลากสีสัน และวิวท้องฟ้า
สายน้ํายามเย็น 

- นําท่านสู่จุดชมวิว หมู่ 7  สนกุสนานกับการทําอาหารเย็นรับประทาน จับมาไม่พอก็ซ้ือ
ต่อจากชาวบ้าน อาหารทะเลสดใหม่ ลมเย็นชื่นใจ และดื่มด่ํากับวิวยอยามพระอาทิตย์
ตกดิน 
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โปรแกรม เน้น รายละเอียด 

ทัวร์สม
รม 

(08.00 – 
18.00 น.) 

เกษตร
และ
วัฒนธรรม 

- นําท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ที่วัดเขาพ้อ มีความยาว 40 เมตร 
ยาวที่สุดในภาคใต้  

- เดินทางสู่วัดทา้ยยอ วัดเก่าแก่ของเกาะยอ ที่มีโบราณสถานอันเป็นสถาปัตยกรรมอัน
ล้ําค่าให้ชมกัน นั่นคือ "กุฏิเรือนไทยปั้นหยา"ที่มีอายุกว่า 200 ปี มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง 
ภายในวัดยังมีบ่อน้ําโบราณ สระน้ําโบราณ โรงเรือพระ สถูปหอระฆังท่ีสวยงาม ยังมี
เขาเพหารที่ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้น 
ประดับอันเป็นฝีมือช่างท้องถิ่น ภาคใต้ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

- ชมสาธิตการทอผ้าเกาะยออันเลื่องชื่อ และเรียนรู้การทอผ้าจากครูอาสาสมัครใน
ลวดลายที่ท่านสนใจ เลือกซื้อผ้าเกาะยออันสวยงามเป็นของฝาก 

- เยี่ยมวัดเขากุฏินมัสการสมเด็จเจ้าเกาะยอ และชมทัศนียภาพของสองทะเลอันได้แก่ 
ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย 

- พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมา ชาติพันธุ์ชาวใต้ พร้อมถ่ายรูปวิว
พาโนรามาของสะพานติณสูลานนท์สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 

- ขอพรที่วัดเขาบ่อมีตํานานเกี่ยวกับช้างขุด โดยเล่ากันว่าเมื่อผู้ใดมาขอมักจะได้สิ่งนั้น
ตามท่ีขอ จึงทําให้เป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป 

- แวะซื้อของฝากจากเกาะยอเป็นที่ระลึก 
- จากนั้นมุ่งหน้าสู่ร้านอาหารให้ท่านได้รับประทานอาหารที่สั่งไว้ในช่วงเช้า (ระหว่างนี้นํา

ผู้โดยสารบางส่วนไปส่งและรับกลุ่มใหม่จากวัดแหลมพ้อ) 
- ช่วงบ่ายนําท่านเข้าชมสวนสมรม หรือสวนผลไม้ตามฤดูกาล เรียนรู้การสานโคระ และ

ลงมือปลูกต้นไม้ของตนเอง พร้อมปักชื่อไว้ ไม่ว่ากี่ปี กี่ครั้งต้นไม้ต้นนี้ก็จะรอการ
กลับมาของท่านและเก็บผลผลิตได้ฟรี นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกไปกับการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่ชื่นชอบอีกด้วย (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) 

- จากการชม ชิมผลไม้สด อร่อยแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้และลงมือแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น
ตามฤดูกาล เช่น แยมขนุน แยมละมุด แยมมังคุด กระท้อนทรงเครื่อง ไวน์มังคุด เป็น
ของฝากท่ีน่าประทับใจให้กับครอบครัวและเพ่ือนฝูง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

- นําท่านสู่วัดโคกเปี้ยว นมัสการพระ ชมงามงามอุโบสถท่ีรวมสถาปัตยกรรมไทยจีนไว้
อย่างลงตัว และร่วมใจกันปั้น EM Ball เพ่ือลดภาวะน้ําเสียให้ทะเลสาบสงขลา 

- นําท่านแวะจับจ่ายของฝากจากเกาะยอ 
- เมื่อแดดร่ม เราจะนําท่านลงเรือหางยาวสัมผัสกับวิถีชาวประมงอันเรียบง่ายขงเกาะยอ

ล่องตกปลา กู้ไซกลางน้ํา วางกัด ถ่ายรูปกับหมู่บ้านประมงหลากสีสัน และวิวท้องฟ้า
สายน้ํายามเย็น 

- นําท่านสู่จุดชมวิว หมู่ 7  สนกุสนานกับการทําอาหารเย็นรับประทาน จับมาไม่พอก็ซ้ือ
ต่อจากชาวบ้าน อาหารทะเลสดใหม่ ลมเย็นชื่นใจ และดื่มด่ํากับวิวยอยามพระอาทิตย์
ตกดิน 
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ภาคผนวก ค  ป้ายบอกข้อมูลธุรกิจและเส้นทางท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ง กิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว 

กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

 
 
  



                              กลุ่ม PTBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

กิจกรรมต้นไม้ของฉัน 
 

 
 

ตลาดนัดเกาะยอ 
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บริเวณสีเหลืองเหมาะท าเป็นตลาดนัดเพราะสามารถใช้เส้นสีชมพูเป็นทางเบี่ยงได้ 
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ภาคผนวก จ ตารางกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 
 

การด าเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
การโฆษณา 

1. Facebook Fanpage             
2. Blogger / Reviewer             
3. Magazine / หนังสือพิมพ ์             
4. Press Trip             
5. บิลบอร์ด             
6. Google Ads             
7. Banner Exchange             
8. โบรชัวร ์             

การส่งเสริมการขาย 
1. ส่วนลด             
2. งานเทศกาล             

ลูกค้าสัมพันธ ์
1. Line@             
2. Mailing List/Newsletter             

ขายตรง             
1. Promotional Package             

 
 เพ่ิมความถี่ในการใช้สูง   
 ความถี่ท่ัวไป 
 

  



                              กลุ่ม PTBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ภาคผนวก ฉ สร้างแหล่งท่องเที่ยวง่ายๆ ด้วยงบประมาณต่ า 
 

การเพ้นท์ข้อความบนม้านั่ง เหมาะส าหรับจุดชมวิว หมู่ 7 
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เขียนข้อความบนกําแพง 
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วาดรูปบนพ้ืน 

 
 

 

กําแพงไว้เขียนข้อความ 
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กําแพงเป็นผ้าใบ 
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