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6. วิธีคิดผลิตภัณฑเพ่ือการทองเที่ยว อยางนักสรางโมเดลธุรกิจ  
(How to create Value Proposition in Tourism business) 

  

 

ท่ีมา: https://www.pexels.com 

ความหมายของผลิตภัณฑเพ่ือการทองเที่ยว 

ผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียว คือสินคาและบริการท่ีนําเสนอแกตลาดเพ่ือการเดินทางและทองเท่ียวท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการและทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

สินคาและบริการท่ีสามารถทําการตลาดการทองเท่ียวได หมายรวมถึง สวนตางๆตอไปนี้ 

1. สนิคาท่ีมีรูปรางจับตองได เชน หองพักในโรงแรม ท่ีนั่งบนเครื่องบิน อาหารและเครื่องดื่มใน

รานอาหาร เปนตน 

2. บริการ เชน บริการทําความสะอาดหองพัก บริการตอนรับบนเครื่องบิน บริการประกอบอาหาร 

บริการนําเท่ียว บริการจัดประชุมและนิทรรศการ เปนตน 

3. สถานท่ี เชน แหลงทองเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวตองการไปเท่ียวชม อาจเปน

ประเทศ เมือง บริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีมีความงดงาม 

4. บุคลากร เชน พนักงานตอนรับ พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถ นักบิน ผูจัดการฝายอาหาร

และเครื่องดื่ม เปนตน  

5. องคการ เชน สมาคมโรงแรมไทย สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน 

6. แนวความคิด เชน ไทยเท่ียวไทย ซ้ือสินคาหัตถกรรมไทย เท่ียวเมืองไทย ไมไปไมรู Visit Thailand 

Year 1987 และ Amazing Thailand 1998-1999 
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องคประกอบหลักของผลิตภัณฑเพ่ือการทองเที่ยว 

ผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียวนั้นประกอบดวยองคประกอบหลักท่ีสําคัญ ไดแก 

1. สินคาหลัก (Core Products) ประโยชนพ้ืนฐานจากสินคาหรอืบริการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค เชน สถานท่ีทองเท่ียว ชายหาด ชายทะเล เปนตน 

2. สินคาสนับสนุน (Supporting Products) สินคาหรือบริการเสริมท่ีนําเสนอใหผูบริโภค เพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหสินคาหลัก และชวยสรางความแตกตางใหสินคาหลักเพ่ือความสามารถในการแขงขัน เชน 

สถานท่ีพักแรมตาง ๆ การบริการอาหาร เปนตน 

3. สินคาอํานวยความสะดวก (Facilitating Products) สินคาหรือบริการท่ีชวยทําใหผูบริโภคไดรับ

การบริการจากสินคาหลัก เชน การบริการขนสงตาง ๆ เปนตน 

            นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนองคประกอบหลัก เชน สินคา

และบริการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (The Augmented Products) สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงจะเอ้ือใหเกิดการ

ทองเท่ียว เชน ฤดูรอนทําใหนักทองเท่ียวชอบท่ีจะไปชายหาด ชายทะเล เปนตน และยังมีการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูบริโภคและผูผลิตสินคา การปฏิสัมพันธระหวางผูบริโภคดวยกันเอง และการมีสวนรวมของผูบริโภค

ในการผลิตสินคา ซ่ึงจะชวยใหเกิดสินคาและบริการท่ีตรงตามความตองการของนักทองเท่ียวอีกดวย 

การสรางคุณคา (Value Proposition) 

 
ท่ีมา : http://www.theeleader.com 

นิยามของคําวา Proposition นั้นเกิดจากคํา 2 คํา คือ Pro ท่ีแปลวา “เหนือ หรือ มากกวา”  

และ Position คือ “ตําแหนงของสินคาหรือบริการ” ดังนั้น Proposition จึงแปลวา สินคาหรือบริการของ

ธุรกิจท่ีสามารถสรางคุณประโยชนและมูลคาท่ีเหนือกวาท้ังในดานเหตุผล (Functional Benefit) และทางดาน

อารมณ (Emotional Benefit) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาเปาหมายไดมากกวาสินคาของ

คูแขง การออกแบบคุณคาใหมนั้น (Value Proposition Design) จะมองลึกลงไปกวาตัวผลิตภัณฑเพ่ือบงชี้
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คุณคาแทจริงและสงมอบคุณคานั้นใหกับผูบริโภคซ่ึงเราจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับลูกคาใหไดอยาง

ถองแทวา ความตองการลึกๆในใจของลูกคา (Customer Insight) นั้นคืออะไร ลูกคามีความตองการเหลานี้

หรือไม เชน ตรงใจ มีความแปลกใหม มีประสิทธิภาพสูง ปรับเปลี่ยนได ออกแบบสวย ภาพลักษณได ราคาโดน

ประหยัด อุนใจ สบายใจ เขาถึงไดงาย สะดวกกวา ใชประโยชนไดจริง ฯลฯ  

ถาคุณคารวมในสายตาของลูกคา (Total Customer Value) อันไดแกภาพลักษณ (Image Value) 

คุณคาในตัวสินค า (Product Value) บุคลากร (Personal Value) และการบริการ (Service Value)  

มีคามากกวา ตนทุนรวมท่ีลูกคาเสียไป (Total Customer Cost) เชน เงินท่ีลูกคาเสียไป (Monetary Cost) 

เวลาท่ีเสียไป (Time Cost) พลังงานท่ีสูญไป (Energy Cost) และคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ผลลัพธ

ท่ีเปนบวกก็คือ คุณคารวมท่ีลูกคาไดรับ (Customer Delivered Value) ดังนั้นการนําเสนอคุณคาแกลูกคา

จะตองเขาใจความตองการเชิงลึก เขาใจลูกคาอยางลึกซ้ึง เขาใจถึงวิถีชีวิต เขาใจวาเขาทําอะไร ดวยเหตุผล

อะไร คุณคาท่ีเขาตองการคืออะไร ลูกคาคิดอะไรอยู ตองรู NEED และ WANT ของลูกคา ซ่ึงประกอบดวยการ

วิเคราะหสิ่งท่ีผูใชยังไมไดรับความพึงพอใจหรือประสบการณอันเจ็บปวดในอดีตท้ังของบริษัทตนเองและจาก

คูแขง (Pains) การวิเคราะหสิ่งท่ีผูใชไดรับประโยชน (Gains) การนําเสนอคุณคาแนวทางในการกําจัดปญหาใน

เรื่องท่ีผูใชยังไมไดรับความพึงพอใจ (Pain Relievers) หรือแนวทางสรางสรรคสิ่งท่ีผูใชจะไดรับประโยชน

เพ่ิมข้ึน (Gain Creators)  

ออกแบบสินคาหรือบริการที่โดนใจดวย Value Proposition 

 
รูปท่ี 1 Value Proposition 

ท่ีมา : https://www.b2binternational.com 
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Value Proposition คือ แผนภาพแสดงคุณคาของสินคาหรือบริการ ซ่ึงนํามาใชในการออกแบบ

รูปแบบหลักและทางเลือกเพ่ิมเติมของสินคาหรือบริการเพ่ือกําหนดคุณคาท่ีจะสงมอบไปถึงลูกคาผานสินคา

หรือบริการ เพ่ือใหลูกคามีความสุขจากการไดรับสิ่งท่ีตองการหลุดพนจากปญหาท่ีกําลังเผชิญหรือมี

ประสบการณท่ีแสนวิเศษ ดังนั้น Value Proposition จะทําใหคุณเห็นวาคุณจะตองเติมเต็มความตองการ

นําเสนอทางออกท่ียอดเยี่ยม หรือสรางความประทับใจใหกับลูกคาของคุณไดอยางไรบาง ซ่ึงประกอบไปดวย 3 

สวน ดังตอไปนี้ 

1. ลูกคาของเราคือใคร งานอะไรท่ีพวกเขาตองทําใหสําเร็จ 

ใหเริ่มจากรูปกลมดานขวาของแผนภาพกอน โดยใหทีมงานตกลงกันใหไดวาลูกคาคือใคร ยิ่งชัดเจนยิ่ง

ดี เชน เพศ, อาชีพ, อายุ, เปนผูซ้ือ, ผูใช, หรือผูตัดสินใจ ฯลฯ ถาลูกคามีมากกวา 1 กลุม ใหแยกแผนภาพ 

เพราะอาจมีงานท่ีตองทําแตกตางกัน แลวใหระบุวางานท่ีลูกคา (Customers Jobs) ทําทุกๆ วัน ไมวาจะเปน

งานท่ีเนนเรื่องประโยชนใชสอย (Functional Jobs) งานท่ีเนนเรื่องความรูสึก (Emotional Jobs) และงานท่ี

เก่ียวของกับสังคม (Social Jobs) เชน ถาลูกคาคือผูรับเหมากอสราง ชัดเจนวา Functional Jobs คือการ

กอสรางใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดวยคุณภาพสูงสุด ไมโดนลูกคาตําหนิ ลูกคาชื่นชม (Emotional 

Jobs) และคงตําแหนงผูรับเหมาท่ีมีประสิทธิภาพ ใหภาพลักษณท่ีดีทําการตลาด (Social Jobs) 

2. เขาใจ Pains และ Gains ของลูกคา 

ใหถามลูกคา โดยเริ่มดวย “ทําไม” เยอะๆ เพ่ือเก็บมาคนหาและวิเคราะห Pains และ Gains ท่ีสําคัญ

สําหรับลูกคาใหได เชน Pains ของผูรับเหมาคือการเสียเงินคาเครื่องมือ, เครื่องจักรท่ีใชกอสรางคอนขางเยอะ 

หรือเครื่องมือเสียหายแลวซอมเองไมได ตองสงไปท่ีศูนยซอม ซ่ึงเสียเวลาและอาจไมทันกําหนดเสร็จงาน

กอสรางตามสัญญา ทําใหเสียคาปรับ หรือมีปญหาพนักงานกอสรางชอบขโมยเครื่องมือ ฯลฯ และสําหรับ 

Gains อาจรวมถึง ผลกําไรเพ่ิมข้ึน การเขาถึงเครื่องมือท่ีใหม ไมชํารุด ไมตองลงทุนซ้ือเครื่องมือ เครื่องจักร

ราคาแพง งานเสร็จทันเวลา ไมตองกังวลเรื่องขโมย ฯลฯ พอถึงจุดนี้ใหคิดในมุมมองของลูกคาอยางเดียว อยา

เพ่ิงคิดไปถึงการหาโซลูชั่นใหลูกคา 

3. เขาใจงานท่ีเราตองทําแทนลูกคา เพ่ือใหงานของลูกคาสําเร็จ 

พอมาถึงจุดนี้ ใหขามไปมองรูปสี่เหลี่ยมซายมือ โดยใหทีมงานไดลองเสนอโซลูชั่นตางๆ ไมวาจะเปนสินคา

หรือบริการใหสอดคลองหรือฟตกับ Customers jobs รวมถึง Pains และ Pains ท่ีลูกคากําลังเผชิญอยู โดย

โซลูชั่นนั้นตองสามารถชวยลด Pains ลง และเติมเต็ม Gains ของลูกคาได เชน ถาเรามีนวัตกรรมเครื่องมือ

และกระบวนการกอสรางผนังแบบแหงเร็ว ซ่ึงอาจจะเปนการประดิษฐใหม ท่ีสามารถจดเปนสิทธิบัตรได เม่ือ

มองจากมุมมองของลูกคาท่ีเปนผูรับเหมาแลว เราอาจจะเพ่ิมนวัตกรรมบริการในสวนของการใหผูรับเหมา

ท่ัวไปไดใชกระบวนการดังกลาวดวย เพ่ือทําใหงานกอสรางเสร็จเร็วข้ึน ประสิทธิภาพสูงข้ึน สงผลใหรับงานได

เพ่ิมข้ึน กําไรเพ่ิมข้ึน โดยมีเง่ือนไขวา เครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับกระบวนการดังกลาว ใหเชาหรือ 



 5 

Subscribe จากเรา ซ่ึงเราอาจจะทําระบบออนไลนในการลงทะเบียน บริหารการปลอยเชาและเปลี่ยน

เครื่องมือเม่ือชํารุดหรือเสียหายอยางรวดเร็ว ฯลฯ ทําใหผูรับเหมาใชไดตามความเหมาะสม ควบคุมคาใชจาย

ได ไมจําเปนท่ีจะตองซ้ือเครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีมีราคาสูงเพ่ือนํามาใชเอง เปนตน 

 

 

แหลงท่ีมา : 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. Value Proposition. [สืบคนออนไลน]. 

แหลงท่ีมา: http://www.dhevil.com/crisiswatch/78valueproposition1.pdf 

5 ข้ันตอนสําคัญใน DESIGN THINKING PROCESS. Smart trader program. 

file:///C:/Users/ismed007/Downloads/article_20161103115457.pdf 

https://sites.google.com/site/fhdfh656/kar-tlad-pheux-xu-sa-hkr-rm-kar-thxng-theiyw  

https://idgthailand.com/value-proposition-canvas/  

ทศพล เดชะ, ผลิตภัณฑการทองเท่ียว การรับรูตอการทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบและพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติในเขตอนุภูมิภาคกลุมลุมแมน้ําโขง, มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
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