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บทคดัย่อ 
 บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ชั้นน าท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวแบบ
ครบวงจร เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ภายในบริษทัมีการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการอยูส่อง
ช่องทาง ซ่ึงประกอบไปด้วย เพจเฟสบุค (Fan Facebook) และเว็บไซต์ของบริษทั ผูจ้ดัท าจึงได้
ด าเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมท่องเท่ียวจากช่องทางเดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงช่องทางท่ี
เพิ่มมา คือ อินสตาแกรม (Instagram) โดยมีวตัถุประสงค์เพิ่มช่องทางให้กบับริษทัได้ใช้ในการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ขายแพคเกจทวัร์ และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้ ผลลพัธ์คือการ
สร้างรายได้เพิ่มจากช่องทางเดิม และมีการเปรียบเทียบส่ือออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram) 
ระหว่างบญัชีผูใ้ช้เดิมและบญัชีผูใ้ช้ใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของปี 2017 และ 2018 
แสดงให้เห็นวา่สังคมยุคปัจจุบนัมีความนิยมซ้ือสินคา้จากส่ือออนไลน์มากข้ึน และยงัส่งผลให้การ
ด าเนินงานคร้ังน้ีประสบความส าเร็จคือ มีลูกคา้ติดต่อสอบถามขอ้มูลและตดัสินใจซ้ือโปรแกรม
ท่องเท่ียว โดยผา่นกล่องขอ้ความของทางอินสตาแกรม เพจเฟสบุคและทางโทรศพัท ์
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Abstract 
Double Shine Travel Co., Ltd. is a leading and famous tour company that provides a full 

range of travel services. The company has conducted public relations for its products and services 
via two channels, namely: Facebook Fan page and company website. Therefore, the author 
initiated to increase PR channels to promote the existing tour program via  Instagram, with the 
purpose of increasing channels for advertising, public relations, selling tour packages and 
building good relationships with customers. The results were to generate more revenue from the 
original channels. This study also compared the results of advertising via Instagram media 
between the original user account and the new one during October-December in 2017 and 2018. 
The results indicated the popularity of online purchases among consumers and the successful 
operation in terms of increasing number of customers asking for tour information and their 
decision to purchase tour program via Instagram, Facebook page chat box, and telephone. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เน่ืองจาก ในสังคมยคุปัจจุบนัมีหลากหลายบริษทัและองคก์รมากมาย ท่ีประสบความส าเร็จ
จากการใช้ส่ือดิจิทัลในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงมีการใช้ส่ือดิจิทัลหลากหลายเข้ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกบัการวางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะกลยุทธ์การขาย และ การ
ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ตวัอยา่งเช่น การขายออนไลน์ ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
เฟสบุค (Facebook) ไลน์แอด (Line@) และ อินสตาแกรม (Instagram) เป็นตน้  
 จากผลส ารวจของนาย Ian Atkinson ช้ีให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่ท่ีใชส่ื้อออนไลน์มา
เป็นอนัดบัตน้ๆ โดยเฉพาะทั้งแอพพลิเคชัน่ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ และจากการคน้หาขอ้มูล พบว่า 
แอพพลิเคชัน่อินสตาแกรม (Application Instagram) เป็นท่ีนิยมอนัดบัท่ี 4 ในปี 2017 จนถึงปัจจุบนั
และยงัคงเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีประชากรทัว่โลกยงัให้ความนิยมอย่างสูง อีกทั้งยงัคงคาดว่าอาจจะ
ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนเร่ือยๆ ในปีต่อๆไป  

 
รูปภาพท่ี 1.1 แอพพลิเคชัน่ท่ีมียอดดาวน์โหลดไนประประเทศไทย ปี 2017 
ท่ีมา : Spec phone (https://specphone.com/web/top-10-apps-q1/190040) 

       : Sensortower (Usage Intelligence ) https://sensortower.com/solutions/store-intelligence 

https://specphone.com/web/top-10-apps-q1/190040


 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์
ผ่านแอพพลิ เคชั่น อินสตาแกรม ( Instagram) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย  และ
ประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการ รวมทั้งการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวให้กบั
ลูกคา้ของ บริษทัดบัเบิล ชายน์ ทราเวล จ ากดั 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมท่องเท่ียวจากช่องทางเดิมท่ีมีอยู ่
1.2.2 เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ในการขายโปรแกรมท่องเท่ียวของบริษทั 

 1.2.3 สร้างส่ือสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 สังเกตจ านวนผูท่ี้เขา้มาติดตามรวมถึงการแสดงความคิดเห็น หรือติดต่อ 
   สอบถามและตดัสินใจซ้ือโปรแกรมทวัร์ผา่นทางอินสตาแกรม (Instagram)   
   ของบริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 
1.3.2 โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลจ านวนผูติ้ดตาม แสดงความคิดเห็น และติดต่อ  
    สอบถาม ช่วงเดือน ตุลาคม – ธนัวาคม ระหวา่งปี 2560 กบั 2561 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 มีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู ่
 1.4.2 สามารถเลือกดูโปรแกรมท่องเท่ียวไดส้ะดวกกวา่ทางเพจเฟสบุค 

1.4.3 เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารใหก้บัลูกคา้ 
   

 
 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา “การใชก้ลยทุธ์การตลาดดิจิทลัผา่นเครือข่ายอินสตา
แกรม กรณีศึกษา บริษทั ดบัเบิล ชายน์ ทราเวล จ ากดั” ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลของการใช้กลยุทธ์
การตลาดดิจิทลัออนไลน์ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดกลยทุธ์ดิจิทลั 
  2.1.1 ความหมายของกลยทุธ์ดิจิทลั 
  2.1.2 กระบวนการส าหรับการปฏิบติังานส าหรับการวางแผนงานดา้นการส่ือสาร
           การตลาด 
   2.1.2.1 การวเิคราะห์พร้อมกบัเลือกกลุ่มเฉพาะเจาะจงส าหรับ 
              กลุ่มเป้าหมาย 
   2.1.2.2 การระบุวตัถุประสงคต์ามท่ีส่ือสาร 
   2.1.2.3 การสร้างสรรคเ์น้ือหาข่าวสาร 
   2.1.2.4 การคดัสรรช่องทางส าหรับใชใ้นการส่ือสาร 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
  2.2.1 เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายดว้ยปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม 
  2.2.2 เป็นส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว 
  2.2.3 เป็นส่ือท่ีเปล่ียนผูค้นจากผูบ้ริโภคเน้ือหาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหา 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพของช่องทางส่ือออนไลน์ 

2.1 แนวคิดกลยุทธ์ดิจิทลั 
 2.1.1 ความหมายของกลยุทธ์ดิจิทลั 
 นิยามของค าว่า กลยุทธ์ ไวว้่า หมายถึง แผนการปฏิบติัซ่ึงวางไวเ้พื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
จ  าเพาะ 
 ความหมายค าว่า กลยุทธ์ ไวว้า่ หมายถึงแนวทางท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือ
เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงตอบค าถามง่าย ๆ สองประการคือ องคก์รจะเขา้ไปแข่งขนัท่ี
ไหนและองคก์รจะแข่งขนัในธุรกิจนั้นอยา่งไร 



 
 

 

 Mintzberg (1979) ให้ความหมายของค าว่า กลยุทธ์ ไวว้่า กลยุทธ์คือแผน หรือบางส่ิงท่ี
เทียบเท่ากบัทิศทาง ขอ้แนะน าของการกระท าในอนาคต เส้นทางท่ีจะเดินจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุด
หน่ึงหรืออ่ืน ๆ 
 Hitt, Ireland และ Hoskisson (2005) ให้ความหมายของค าวา่ กลยุทธ์ ไวว้า่ กลยุทธ์คือการ
หลอมรวมและการร่วมมือของขอ้ตกลงและการกระท า ซ่ึงออกแบบมาเพื่อแสวงประโยชน์จากจุด
แขง็และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 จากการรวบรวมความหมายของ กลยุทธ์ จากท่ีมีการจ ากดัความไวน้ั้น สามารถสรุปไดว้่า
กลยทุธ์คือการวางแผนหรือแนวทางขององคก์ร ท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 2.1.2 กระบวนการส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับการวางแผนงานด้านการส่ือสารการตลาด 
ในการส่ือสารการตลาดนั้น ผูส่ื้อสารจะตอ้งปฏิบติังานวางแผนใน 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี (เนตรนภสั 
ธนสารธาดา, 2554, หนา้ 18-21) 
  2.1.2.1 การวเิคราะห์พร้อมกบัเลอืกกลุ่มเฉพาะเจาะจงส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
 การกระท าต่างๆควรเร่ิมจากการวิเคราะห์ในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนประเภท
น้ีรู้จกัสินคา้จากแหล่งท่ีมาอยา่งไร การคดัเลือกสารอยา่งไร ท่ีสามารถส่งสารนั้นไปยงักลุ่มเป้าหมาย
อยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งเกิดความประทบัใจต่อสารท่ีไดรั้บนั้น ส่วนส่ิงท่ีควรรู้เพิ่มเติมควรเป็นความ
คาดหวงัของผูซ้ื้อ การเป็นผูเ้ลือกและพิจารณาการซ้ือดว้ยตนเองและผูอ่ื้นท่ีร่วมในการตดัสินใจใน
แต่ละคร้ังต่อสินคา้นั้น ๆ หรือแมแ้ต่บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีต่อสินคา้ ท าให้คุณเกิดความประทบัใจต่อ
สินคา้ โดยเฉพาะผูรั้บสารเป็นไดทุ้ก ๆ ประเภท ทั้งประเภทเด่ียว ประเภทกลุ่มขนาดเล็ก ประเภท
กลุ่มขนาดใหญ่ กลุ่มประเภทท่ีกล่าวขา้งตน้สามารถเขา้ถึงสาร เป็นตวัก าหนดบุคคลท่ีตอ้งการ
ส่ือสารให้ เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ค าพูด ขั้นตอนของการพูด ช่วงเวลาและสถานท่ีของการพูด 
และบุคคลท่ีตอ้งการส่ือสารด้วยการท่ีจะท าให้ลูกคา้สนใจนั้นควรท าสารท่ีส่ือออกมา ใช้ภาษาท่ี
เขา้ใจง่าย สร้างความประทบัใจ มีความน่าสนใจ เม่ือกลุ่มเป้าหมายไดรั้บจะเป็นการกระตุน้การซ้ือ
ต่อไป โดยผา่นการรู้จกักลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากกลุ่มบุคคลมีความหลากหลายทางสถานะ บางคน
ชอบส่ิงน้ี บางคนไม่ชอบส่ิงน้ี บางคนไม่ชอบทั้งสองส่ิง ทางแบรนดต์อ้งปรับเปล่ียนวิธีการต่าง ๆ ท่ี
ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายชอบในส่ิงท่ีแบรนดท์ าการส่ือสาร 
  2.1.2.2  การระบุวตัถุประสงค์ตามทีส่ื่อสาร 
 การกระท าต่าง ๆ ท่ีมีผูก้  าหนดเป้าหมายไวเ้รียบร้อย จึงรับทราบขอ้มูลพื้นฐานของขอ้มูล
ต่าง ๆของกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย จึงท าให้บุคคลท่ีตอ้งการส่ือสารก าหนดผูฟั้ง โดยแบ่งเป็นการ



 

 

สนองต่อการน าเสนอขายสินคา้และบริการ ความประทบัใจหลงัจากการรับบริการหลงัการขาย โดย
ส่วนใหญ่พฤติกรรมต่าง ๆ ลว้นมีเหตุผลในทุก ๆ คร้ังต่อการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของแต่ละ
บุคคล ส่วนนกัการส่ือสารการตลาดควรมีกลวิธีท่ีสามารถท าให้กลุ่มผูซ้ื้อเหล่านั้น เลือกซ้ือสินคา้
และบริการของตนจากการไต่ระดบัการซ้ือ จนถึงขั้นท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายต่อการขายในแต่ละ 
คร้ัง แบ่งออกเป็น การรับทราบ ความประทบัใจ และการแสดงออก  
  2.1.2.3 การสร้างสรรค์เนือ้หาข่าวสาร 
 เน้ือหา เน้ือความ เร่ืองเล่าท่ีบุคคลส่งสารมีต่อบุคคลรับสาร ก่อให้เกิดตวัก าหนดขอบข่าย
ของเน้ือหาข้ึน โดยทุก ๆ เน้ือหาตอ้งส่ือสารให้ผูเ้สพเกิดการรับรู้ ผ่านรูปแบบของงานท่ีผ่านการ
เขียน งานท่ีผ่านการถ่ายภาพ งานท่ีเกิดจากการวาดและการผลิตเน้ือหาของภาพยนตร์ ส าหรับการ
ผา่นทุก ๆ กระบวนการของการส่ือสารจะด าเนินการสู่การสร้างสรรคแ์ละพฒันาเน้ือหาของข่าวสาร
ผา่นการรับรองทั้ง 4 คุณลกัษณะ คือ ประเภทเน้ือหาขอ้มูลและข่าวสาร ประเภทโครงสร้างขอ้มูล
และข่าวสาร ประเภทรูปแบบขอ้มูลและข่าวสาร และประเภทบุคคลท าการส่งขอ้มูลและข่าวสาร 
  2.1.2.4 การคัดสรรช่องทางส าหรับใช้ในการส่ือสาร 
 ทางส าหรับการส่ือสารแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี ช่องทางส าหรับบุคคล โดยการใชบุ้คคล 
เช่น การเลือกใชเ้จา้หนา้ท่ีขององคก์ร การเลือกใชผู้เ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นนั้น ๆ รวมถึงการ
เลือกใชข้ั้นตอนของสังคม และช่องทางท่ีปราศจากบุคคลการส่ือสารประเภทปากต่อปาก หมายถึง
เน้ือหาท่ีประกอบเป็นเร่ืองราวสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพูดเก่ียวเน่ืองกบัตราสินคา้ โดยการควบรวมการ
ส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีหน่ึงไปยงับุคคลท่ีสอง ดา้นการส่ือสารเป็นการส่ือสารเฉพาะเจาะจงในเร่ือง
ของผลิตภณัฑ ์บริการ หรือองคก์รหน่ึง องคก์รใดเท่านั้นเพราะฉะนั้นการส่ือสารประเภทน้ีจะเขา้ถึง
คนกลุ่มหน่ึงไดง่้าย เน่ืองจากการคุยแบบปากต่อปากนั้น ตอ้งมีความสนิทสนมกนั แนะน าบอกต่อ 
ในส่ิงท่ีตนเองพบเจอมาบอกต่อเพื่อน ญาติ และคนรู้จกัไดรั้บรู้ถึงแง่ดีของการบริการ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์แต่ถา้เกิดผลลพัธ์ในแง่ไม่ดี การส่ือสารชนิดน้ีจะค่อนขา้งไปเร็ว จะเป็นภยัร้ายต่อแบรนด ์
 จากงานวจิยัของดวงใจ ธรรมนิภานนท ์(2557) ท่ีศึกษาในเร่ืองกลยทุธ์การตลาด ผลิตภณัฑ์ 
ความงามผา่นช่องทางการคา้แบบดิจิทลั ไดศึ้กษาทางดา้นการตลาดดิจิทลัในมุมของการท ากลยทุธ์ 
และให้ความหมายของ การตลาดดิจิทลั ไวว้า่คือ การตลาดท่ีพฒันามาจากการตลาดสมยัก่อน โดย
เป็นการท าการตลาด แทบทั้งหมดผา่นส่ือดิจิทลั เป็นรูปแบบใหม่ของการตลาดท่ีใชช่้อง ทางดิจิทลั
เพื่อท าการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค แมว้่าจะเป็นส่ือรูปแบบใหม่แต่ยงัคงใช้หลกัของการตลาด ดั้งเดิม 
เพียงแต่เปล่ียนแปลงช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคและการเก็บขอ้มูลของผูบ้ริโภค โดย 



 
 

 

Wertime และ Fenwick (2008)ไดใ้ห้ความหมายของการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) ไวว้่า
“พฒันาการของการตลาดในอนาคต เกิดข้ึนเม่ือบริษทัด าเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่าน
ช่องทางส่ือสารดิจิทลั ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือท่ีมีการใชร้หสัระบุตวัผูใ้ชไ้ด ้จึงท าใหน้กัการตลาดในสมยัน้ี 
สามารถส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กบักลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นราย 
บุคคลโดยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละคนในแต่ละคร้ังถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั 
ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ต่อไป 
 ภคมน ภาสวสัด์ิ (2550) ศึกษา “กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด์” 
พบว่าด้วยเหตุของการพินิจพิจารณาเหตุการณ์โดยรวมทุกส่วน ด้วยเหตุผลหลกัส าคญัของการ
ส่ือสารการตลาดของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างต่อการบริโภค ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ือประเภท
โฆษณา ส่ือประเภทอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพนัธ์ งานลูกคา้
สัมพนัธ์ ทั้งหมดน้ีลว้นเปรียบเสมือนภาพรวมของแนวโนม้ พฤติกรรม ตามสถานการณ์แวดลอ้มท่ี
ควรจะเป็นเน่ืองจากในปัจจุบนัมีช่องทางการส่ือสารการตลาดดิจิทลัท่ีหลากหลาก และหน่ึงในนั้นท่ี
ก าลังโดดเด่นและเป็นนิยมคือ การส่ือสารการตลาดผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile 
Application) ซ่ึ งก าลังได้ รับความนิยมเป็นผลมาจากอัตราการ เติบโตทางการตลาดของ
โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจะเห็นไดจ้ากงานวิจยั
หลายช้ิน เช่น วงหทยั 
 รุ่งนภา ทองขนัธ์ และสุพรรษา หลอดจ าปา (2555) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี 
อิทธิพลต่อการบริโภคแอพพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ผูใ้ช้งานโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมี
ประสบการณ์ในการใชแ้อพพลิเคชัน่ โดยเฉล่ีย 3-5 ชัว่โมงต่อวนั ความถ่ีในการใชง้านมากกวา่  
5 คร้ังต่อวนั ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 301-500 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจกับ
กระบวนการใชง้านท่ีง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น รองลงมาคือมีความประทบัใจเม่ือไดใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ท่ี
ตรงตามความตอ้งการ และล าดบัท่ีสามคือ หาซ้ือและดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ไดง่้าย และเม่ือศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีสามารถใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลา รองลงมาคือ ความ
สะดวกรวดเร็วในการใชง้าน และมีแอพพลิเคชัน่ใหเ้ลือกใชท่ี้หลากหลาย 
 นุชจินทร์ ศรีสุวรรณ์ (2553) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้งาน และปัจจยัท่ีมีผลใน
การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลยั



 

 

ธุรกิจบณัฑิตย ์พบวา่ทศันคติในการใชง้านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน พบว่า 
เกิดความประทบัใจเม่ือได้ใช้แอพพลิเคชั่นท่ีตรงต่อความต้องการใช้งาน ความสามารถในการ
ท างานของแอพพลิเคชัน่มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนมามีความแตกต่างและ
หลากหลายส่วนทางด้านความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ท
โฟน พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการใชง้าน สามารถใชแ้อพพลิเคชัน่ได้
ทุกท่ี ทุกเวลา ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ การจดัวางรูปแบบของแอพพลิเคชัน่
ท่ีปรากฏบนหน้าจอมีความน่าสนใจ ประสิทธิภาพของการใช้งานแอพพลิเคชัน่ แอพพลิเคชั่นมี
ความเร็วในการโหลดขอ้มูลและส่ือโฆษณามีผลต่อการเลือกใชง้านแอพพลิเคชัน่ 
 สรัญญา มานะวฒัน์ (2557) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
และบริการผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ส่ิงเร้าภายนอกเป็นเหตุจูงใจในการซ้ือสินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซต์
บนคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยส่ิงเร้าภายนอก ไดแ้ก่  
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑน์ั้น ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีใชส้ าหรับซ้ือขายสินคา้และบริการออนไลน์ ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความ
พึงพอใจในด้านความประหยดั มีอิทธิพลในระดับมาก ได้แก่ มีช่องทางท่ีเลือกซ้ือมีราคาถูก 
ค่าบริการการขนส่งเม่ือซ้ือสินคา้มีราคาถูก ช่องทางท่ีเลือกซ้ือมีการลดราคาสินคา้เป็นประจ า 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความคาดหวงัต่อการซ้ือสินค้าและบริการผ่านบนเว็บไซต์ และ
แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนในดา้นราคาท่ีชดัเจน และเหมาะสมเพื่อลดค่าใชจ่้าย 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
 Marketingoops (2552) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั Social Media ไวว้า่ หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมี
ผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร เขียนเล่า เรียบเรียงเน้ือหา เร่ืองราวจากประสบการณ์พร้อมบทความ รูปภาพและ
วิดีโอ ท่ีผูใ้ช้เขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืน ๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้นท่ีอยู่ใน
เครือข่ายของตวัเองผา่นทางเวบ็ไซต์ Social Network ท่ีให้บริการบนโลกออนไลน์ปัจจุบนัการ
ส่ือสารแบบน้ีจะท าผา่นทาง Internet และโทรศพัทมื์อถือเท่านั้น 
 Biologystem (2556) Social Media คือส่ือยคุใหม่ท่ีก าลงัเขา้มามีบทบาทส าคญัในทุกวงการ
ทั้งชีวติประจ าวนั และการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นส่ือท่ีนิยมใชส่ื้อสารการตลาดเพื่อการ
โปรโมท และท ากิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ในหลาย ๆ รูปแบบ 



 
 

 

 Thumbsup (2554) การใชบ้ริการ Web-Based และเทคโนโลยีทางดา้น Mobile ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสารไปสู่การปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัมากข้ึน 
 Noonbgle (2559) Social Network หรือ เครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) เป็นรูปแบบ 
ของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคมส าหรับผูใ้ช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความ
สนใจในกิจการท่ีไดท้  าการเช่ือมโยงความสนใจไปยงักิจกรรมของผูอ่ื้น ในบริการเครือข่ายสังคม
มกัจะประกอบไปดว้ยการ ส่งขอ้ความ ส่งอีเมล วดีิโอ เพลง อพัโหลดรูป บล็อก 
 จากค าอธิบายของหลายท่านผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายของ Social Media ไดว้า่เป็นส่ือ 
สังคมออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการท ากิจกรรมร่วมกนับนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ 
เวบ็ไซตส์ามารถส่ือสารไดท้ั้ง 2 ทางโดยผูใ้ชเ้ป็นผูท่ี้ส่ือสารเร่ืองราวรูปภาพและวิดีโอเช่ือมโยงกบั
ความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้นแบ่งปันให้ผูอ่ื้นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนไดรั้บรู้ช่วยให้หาเพื่อน
บนโลกอินเตอร์เน็ตไดง่้าย เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรคแ์บบออนไลน์อีกแห่งหน่ึงท่ีให้ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถท่ีจะสร้างประวติัส่วนตวัเพื่อแนะน าตวัเองและสร้างเครือข่ายส่วนบุคคลของตนเพื่อติดต่อ
กบัผูอ่ื้น เช่น Myspace, Facebook, Line, Instagram, Twitter, Google+ และ YouTube เป็นตน้ 
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเวบ็ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการติดต่อทางธุรกิจหรือหา
เพื่อนบนโลกไซเบอร์ทั้ งส้ิน ทั้ งน้ีภิเษก ชัยนิรันดร์(2554) ได้อธิบายคุณลักษณะท่ีส าคัญของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไวด้งัน้ี 
 2.2.1 เป็นส่ือทีแ่พร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม กล่าวคือการแพร่กระจายของส่ือเกิด 
จากการแบ่งปันเน้ือหา (Content Sharing) 
 2.2.2 เป็นส่ือที่เปลี่ยนแปลงส่ือเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว  (One-To-Many) 
เป็นแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผูเ้ขา้ร่วมไดห้ลายคน (Many-To-Many) เม่ือมีสภาพของการเป็น
ส่ือสังคม ส่ิงส าคญัก็คือการสนทนาท่ีเกิดข้ึน อาจจะเป็นการรวมกลุ่มคุยในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนัหรือ
การวิพากษ์วิจารณ์สินคา้หรือบริการต่าง ๆ โดยท่ีไม่มีใครเขา้มาควบคุมเน้ือหาของการสนทนา 
แมก้ระทัง่ตวัผูผ้ลิตเน้ือหานัน่เอง เพราะผูท่ี้ไดรั้บสารมีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ร่วมในรูปแบบของการเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นหรือแมก้ระทัง่เขา้ไปแกไ้ขเน้ือหานั้นไดด้ว้ยตวัเอง ยกตวัอยา่งเช่น Wikipedia 
 2.2.3 เป็นส่ือที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา จากเดิมท่ีผูบ้ริโภคเคย
ไดรั้บแต่ข่าวสาร และถูกชกัจูงโดยโฆษณาต่าง ๆ แลว้ ส่ือสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มาเปล่ียนแปลงวิถี
การรับขอ้มูลข่าวสารแบบเดิม ๆ ไปเป็นแบบผูบ้ริโภคสามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อตวัสินคา้
หรือบริการนั้น ๆ ไดห้รือสามารถเป็นไดแ้มก้ระทัง่ผูผ้ลิตข่าวสาร บทวจิารณ์ต่อสินคา้บริการนั้น ๆ 



 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสารออนไลน์ 
 จากการศึกษาลกัษณะของช่องทางการส่ือสารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัในแนวคิดท่ีแลว้  
ท าใหผู้ว้จิยัเกิดขอ้สงสัยวา่ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ใดท่ีเกิดประสิทธิภาพต่อผูป้ระกอบการมาก
ท่ีสุด จึงเป็นท่ีมาในการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถ
ท่ีท าให้เกิดผลในการท างานประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ให้
ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวโ้ดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัคุม้ค่าและเกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด(Im2market, 2559) 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชท้รัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึง 
ผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดและการด าเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยดั ไม่วา่จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการนั้น 
ใหเ้ป็นผลส าเร็จและถูกตอ้ง (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 
 จึงอาจสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้
ส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารทางดา้นประสิทธิภาพในการส่ือสารนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ (บรรณสาระ
ความรู้,2558) 
  
 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

     Double shine  travel co.,ltd 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 546/54 ถนนสาธุประดิษฐ ์ซอย 38 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร 10120 

Phone: +66 (2) 294 – 5781 

Fax: +66 (2) 294 – 5783 

 
รูปภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

ท่ีมา : Double Shine Travel Account Page / LINE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.2 แผนท่ีรูปภาพ บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/pg/doubleshinetravel/about/?ref=page_internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 ช่องทางการติดต่อ  

ท่ีมา : https://www.doubleshinetour.com/ 

 

 

https://www.doubleshinetour.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี3.4 ช่องทางการติดต่อผา่นแฟนเพจ Facebook 

ท่มา : https://www.facebook.com/doubleshinetravel/?ref=bookmarks 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

 บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัประเภท ธุรกิจบริการตัว๋เคร่ืองบิน  
วซ่ีา จดักรุ๊ปทวัร์ทั้งใน และต่างประเทศ เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และพฒันาการส่ือสาร
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้บริการลูกคา้จึงตอ้งการผูช้  านาญการเฉพาะด้าน 
เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดในทุกดา้น บริษทัจึงมีนโยบายแบ่งการด าเนินงานตาม
ประเภทของงาน และตามความช านาญเฉพาะดา้นของบุคลากรภายในบริษทั 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/doubleshinetravel/?ref=bookmarks


 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

รูปภาพท่ี3.5 แผนภูมิการจดัการองคก์ร และการบริหารงาน 
บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 

3.4 ต าแหน่ง ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้นับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

  - นางสาวณฏัฐฐิ์รา ประสพรัตนสุข ( Operation) 

 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากโครงงาน 

 - เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานงานกบัโรงแรมท่ีเชียงใหม่ 

 - บนัทึกขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวเพื่อยืน่ขอท าวซ่ีา 

 - กรอกเอกสารการเขา้เมืองของแต่ละประเทศ 

 - จดัท าโปรแกรมทวัร์ 

 - จดัเตรียมอุปกรณ์ส่ิงของท่ีใชใ้นการออกกรุ๊ปทวัร์ 

 - จดัท าเอกสารกรุ๊ปทวัร์ เช่น จดัท ารายช่ือผูเ้ขา้พกั, ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง  

 

 

 

นายเอกอนันต์ นิติกรยศวฒัน์ 

กรรมการผู้จัดการ 

นายอนาวลิ นิลม่วง 
ฝ่ายการตลาด 

นายสรวชิ แซ่ฮุ่ย 
ฝ่ายออกตั๋วเคร่ืองบิน 

นางสาวณฏัฐ์ฐิรา ประสพรัตนสุข 
นักศึกษาฝึกงาน 



 

 

3.5 ช่ือ สกุล และต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 3.5.1 ช่ือ สกุล พนกังานท่ีปรึกษา     นายสรวชิ แซ่ฮุ่ย 
 3.5.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา    ฝ่ายออกตัว๋เคร่ืองบิน 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 20 สิงหาคม – 7 ธนัวาคม 2561 
 (รวม 16 สัปดาห์) 
 3.6.2 วนั เวลา ในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 
วนัเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการดา เนินงาน 

 

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

3.7.1 ศึกษาขอ้มูลของโครงาน         

3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน         

3.7.3 ออกแบบระบบงาน         

3.7.4 จดัท าและพฒันาระบบ         

3.7.5 ทดสอบและสรุปผล         

3.7.6 จดัท าเอกสาร         

3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน         

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงแผนการปฏิบติังาน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 



 

 

บทที ่4 
รายงานผลการปฏบิัติงาน 

 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีบริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั ผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานระหวา่งการออกทวัร์ และการจดัท าเอกสารการยื่นวีซ่าต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฯ รวมไปถึงการจดัโปรแกรมทวัร์ประเทศต่างๆ และการประกาศขาย
โปรแกรมทวัร์จากบริษทัตน้ทาง เช่น Zego , Gs25 , Itravel , We Vacation ฯลฯ ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการ
เพิ่มการโฆษณาจากการใชส่ื้อเดิมท่ีมีอยู ่เช่น เฟสบุค (Facebook) ไลน์แอด (Line@) และ อินสตา
แกรม (Instagram)โดยเลือกช่องทางการโฆษณาจากอินสตาแกรม (Instagram)มาปรับปรุงและ
พฒันาจากบญัชีเดิมโดยการสมคัรบญัชีผูใ้ช้ใหม่ (วนัท่ี 10 ตุลาคม 2561) ซ่ึงยอดผูติ้ดตามจ านวน
มากจะมาจากผูติ้ดตาม บญัชีเดิม และลูกคา้รายใหม่ 

4.1 ยอดผู้ติดตาม ในอนิสตาแกรม (Instagram) ปี 2560 

 
รูปภาพท่ี 4.1 ผลสรุปปี 2560  

ยอดผูติ้ดตาม จ านวน 198 คน (บญัชีเดิม) 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 



 

 

4.2 ยอดผู้ติดตาม ในอนิสตาแกรม (Instagram) เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 

 
รูปภาพท่ี 4.2 ผลสรุประหวา่งเดือนตุลาคม 2561 ยอดผูติ้ดตาม จ านวน 44 คน 

(บญัชีใหม่) 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 



 

 

 
รูปภาพท่ี 4.3 ผลสรุประหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2561 ยอดผูติ้ดตาม จ านวน 86 คน(บญัชีใหม่) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
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ตารางท่ี 4.1 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนผูติ้ดตามอินสตาแกรม (Instagram) 
ระหวา่งเดือนตุลาคม ถึง เดือนธนัวาคม ของปี 2560 และ 2561 

4.3 ผลการจองโปรแกรมทวัร์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Instagram)  
      เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 มีลูกค้าสนใจ
โปรแกรมทวัร์และตดัสินใจซ้ือทั้งหมด 10 ท่านโดยแบ่งเป็นเดือนตุลาคม จ านวน 7 ท่าน เดือน
พฤศจิกายน จ านวน 3 ท่าน ผลตอบแทนคอมมิชชัน่ 1,500 บาท ต่อท่าน รวมทั้งหมด 15,000 บาท  
จึงท าใหท้างบริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการโฆษณาผา่นช่องทาง อินสตาแกรม (Instagram)  
 

แผนภูมิกราฟอธิบายผูติ้ดตามอินสตาแกรม (Instagram) 

198 

จ านวนผูติ้ดตาม(คน) 

เดือน 

198 

44 

42 4 



 

 

 
รูปภาพท่ี 4.4 โปรแกรมทวัร์ท่ีมีผูค้นสนใจและตดัสินใจซ้ือ เดือนตุลาคม จ านวน 7 ท่าน 

Snow Winter Hokkaido เดินทาง 4 – 8 ธนัวาคม 2561 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 
 



 

 

 
รูปภาพท่ี 4.5 โปรแกรมทวัร์ท่ีมีผูค้นสนใจและตดัสินใจซ้ือ เดือนพฤศจิกายน จ านวน 3 ท่าน 

Korea Beat Winter เดินทาง 21 – 24 ธนัวาคม 2561 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 



 

 

 
รูปภาพท่ี 4.6 โปรแกรมทวัร์ท่ีไดรั้บความสนใจสูงสุด จ านวน 58 คน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
4.4 การปฏิบัติงานของผู้ศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 4.4.1 ประกาศขายโปรแกรมทวัร์ 
 4.4.2 บนัทึกขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวเพื่อยืน่ขอวซ่ีาจีน 
 4.4.3 จดัเตรียมเอกสารการออกทวัร์ เช่น หนงัสือคู่มือการเดินทาง  
          จดัรายช่ือขอลิสตก์ารเขา้พกัโรงแรมของผูเ้ดินทาง , ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง 
 4.4.4 ออกส่งกรุ๊ปทวัร์ 
 4.4.5 กรอกใบตรวจคนเขา้เมือง 
 4.4.6 ปฏิบติังานออกทวัร์ท่ีเชียงใหม่รับหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานกบั 
         โรงแรมท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 



 

 

 
รูปภาพท่ี 4.7 บนัทึกขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวเพื่อยืน่ขอวซ่ีาและใบตรวจคนเขา้เมือง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
 

 
รูปภาพท่ี 4.8 ส่งกรุ๊ปทวัร์ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 



 

 

 
รูปภาพท่ี 4.9 ท าการโฆษณาโปรแกรมทวัร์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 
 

 
รูปภาพท่ี 4.10 ประชุมและมอบหมายงานก่อนออกกรุ๊ปท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 



 

 

 
รูปภาพท่ี 4.11 ออกกรุ๊ปทวัร์รับหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัโรงแรมท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

รับกุญแจหอ้งพกัจากโรงแรมและจดัเรียงตามรายช่ือคู่นอน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 

 

 
รูปภาพท่ี 4.12 ออกกรุ๊ปทวัร์รับหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัโรงแรมท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

จดัขนมทานเล่นตามจ านวนลูกคา้แต่ละรถตู ้
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2561 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 จากการปฏิบติังานท่ีบริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั
จนัทร์ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561– วนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นงานท่ีตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทัว่ไป และไหวพริบ เช่น การ
คิดคน้ ออกแบบเน้ือหาท่ีใช้ในการประกาศการจดัโปรแกรมท่องเท่ียว และงานเอกสารต่างๆ เช่น
การท าใบเสร็จรับเงินจากลูกคา้ท่ีตอ้งส่งให้กบับริษทัตน้ทาง บนัทึกขอ้มูลของลูกคา้เพื่อยื่นขอวีซ่า 
และใบตรวจคนเขา้เมือง ออกกรุ๊ป และเรียนรู้ขั้นตอนการท างานภายในบริษทั การปฏิบติังานสหกิจ
ในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์ในเร่ืองของการตรงต่อเวลา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายรวมถึงการฝึกวินยั ทั้งดา้น
เร่ืองเวลา และงานท่ีไดรั้บหมอบหมายอีกทั้งผูจ้ดัท าไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
และการวางแผนใช้ส่ือออนไลน์เผยแพร่ โดยการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์โปรแกรม
ท่องเท่ียว จากช่องทางเดิมท่ีมีอยูเ่พื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กบับริษทัไดใ้ชใ้นการประชาสัมพนัธ์
โปรแกรมท่องเท่ียว และสร้างส่ือสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และไดค้วามรู้จากพนกังานท่ี
ปรึกษาท่ีไดส้อนแนวทางในการขายโดยการท าให้ลูกคา้เกิดความสนใจในโปรแกรมทวัร์ท่ีลูกคา้
ตอ้งการและตดัสินใจในการซ้ือทวัร์ เป็นต้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถประสบการณ์การ
ท างานจริงท าใหผู้ศึ้กษามีความรู้ และความเขา้ใจในการท างานมากข้ึน 
 นอกจากน้ียงัพบอุปสรรค์ในการปฏิบติังานในช่วงเร่ิมการปฏิบติังาน คือ มีปัญหาในการ
เขา้ใชอิ้นสตาแกรม ท่ีเป็นบญัชีผูใ้ชเ้ดิม จ ารหสัเขา้ไม่ไดแ้ละไม่มีการเคล่ือนไหวในอินสตาแกรม 
ผูจ้ดัท าจึงได้สร้างบญัชีผูใ้ช้ใหม่ เพื่อท่ีจะเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ และการเช่ือมต่อ
ระหวา่งเพจเฟสบุค กบัอินสตาแกรม เน่ืองจากเพจไดเ้ช่ือมต่อกบัเป็นบญัชีผูใ้ชเ้ดิม จึงท าให้ผูจ้ดัท า
ตอ้งแกไ้ขการตั้งค่าของเพจและเร่ิมการประกาศลงอินสตาแกรมท่ีเป็นบญัชีผูใ้ช้ใหม่จากนั้นไดท้  า
การค้นหาช่ือของบญัชีเดินเพื่อเพิ่มผูติ้ดตาม ดังนั้ นผูจ้ ัดท าจึงเชิญชวนให้ลูกค้าท่ีติดต่อเข้ามา
สอบถามหรือสนใจซ้ือโปรแกรมทวัร์ จากทางเพจเฟสบุค เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบว่า
ทางบริษทัไดมี้การสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้หม่แลว้ก็ไดผ้ลตามท่ีคาดไวลู้กคา้กดติดตามกลบัมา 
 
 



 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิ 
 5.2.1 งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการด าเนินงานจริง และน าไปใชจ้ริง การท างานจะตอ้งมี
ความรอบคอบในการพิมพต์วัหนงัสือ เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด 
 5.2.2 มีความรับผิดชอบและใส่ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้มากข้ึน และขอค าปรึกษาจาก
พนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่านอ่ืนให้มากข้ึน ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ท าความเขา้ใจกบั
โปรแกรมทวัร์ในแต่ละโปรแกรมใหม้ากข้ึน 
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1. ประชุมและมอบหมายงานก่อนออกกรุ๊ปท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

2. ออกกรุ๊ปเป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัโรงแรมท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
จดัขนมทานเล่นตามจ านวนลูกคา้แต่ละรถตู ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โปรแกรมทวัร์ SHZHCAN2 – กวางเจาเทรดแฟร์ 

 

 

4. โปรแกรมทวัร์ HKTG05 - HKG LANTAU DISNEY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โปรแกรมทวัร์ JJP05 – TOKYO AUTUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. โปรแกรมทวัร์ PJP02 – TOKYO AUTUMN COLORFUL 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โปรแกรมทวัร์ PM18 – พม่า ยา่งกุง้ หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. โปรแกรมทวัร์ PMM12 – ไหวพ้ระ 11 วดั ยา่งกุง้ สิเรียม หงสา 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. โปรแกรมทวัร์ PJP06 – OSAKA ZAP ON SALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. โปรแกรมทวัร์ PMD01 – CLUBMED KAINT MLDIVES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. โปรแกรมทวัร์ VN003C – ฮานอย ฮาลอง ซาปาสิปัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. โปรแกรมทวัร์ MFM09 – เซินเฉิน จูไห่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. โปรแกรมทวัร์ PJP11H – TOKYO SAHURA PINK PINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. โปรแกรมทวัร์ IST03 – TURKEY FANTASTIC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. โปรแกรมทวัร์ SNOE ICE FISHING , BEAT WINTER , KOREA WINTER 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. โปรแกรมทวัร์ THE KOREA & DBEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. โปรแกรมทวัร์ ล่ีเจียง ตา้หล่ี คุนหมิง 
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ข้อมูลบันทึกการปฏิบัตงิาน 
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บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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บทความวชิาการ 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคดัย่อ 
 บริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทั
ทวัร์ชั้นน าท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวแบบครบ
วงจร เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ภายในบริษทัมี
การประชาสัมพันธ์  สินค้าและบริการอยู่สอง
ช่องทาง ซ่ึงประกอบไปด้วย เพจเฟสบุค (Fan 
Facebook) และเวบ็ไซต์ของบริษทั ผูจ้ดัท าจึงได้
ด า เ นินการ เ พ่ิม ช่องทางการประชาสัมพัน ธ์
โปรแกรมท่องเท่ียวจากช่องทางเดิมท่ีมีอยู่ ซ่ึง
ช่องทางท่ีเพ่ิมมา คือ อินสตาแกรม (Instagram) โดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ิมช่องทางให้กับบริษัทได้ใช้ใน
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ขายแพคเกจทวัร์ และ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับกลุ่มลูกคา้ ผลลพัธ์คือ
การสร้างรายได้เพ่ิมจากช่องทางเดิม และมีการ
เปรียบเทียบส่ือออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram) 
ระหว่างบัญชีผูใ้ช้เดิมและบัญชีผูใ้ช้ใหม่ ในช่วง
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของปี 2017 และ 2018 
แสดงให้เห็นว่าสังคมยุคปัจจุบันมีความนิยมซ้ือ
สินคา้จากส่ือออนไลน์มากข้ึน และยงัส่งผลให้การ
ด าเนินงานคร้ังน้ีประสบความส าเร็จคือ มีลูกค้า
ติดต่อสอบถามขอ้มูลและตัดสินใจซ้ือโปรแกรม
ท่องเท่ียว โดยผา่นกล่องขอ้ความของทางอินสตาแก
รม เพจเฟสบุคและทางโทรศพัท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั : ส่ือออนไลน์, ความนิยม, การประสา
สมัพนัธ์,การโฆษณา 
Abstract 

Double Shine Travel Co., Ltd. is a leading 
and famous tour company that provides a full 
range of  travel services. The company has 
conducted public relations for its products and 
services via two channels, namely: Facebook Fan 
page and company website. Therefore, the author 
initiated to increase PR channels to promote the 
existing tour program via  Instagram, with the 
purpose of increasing channels for advertising, 
public relations, selling tour packages and building 
good relationships with customers. The results 
were to generate more revenue from the original 
channels. This study also compared the results of 
advertising via Instagram media between the 
original user account and the new one during 
October-December in 2017 and 2018. The results 
indicated the popularity of online purchases among 
consumers and the successful operation in terms of 
increasing number of customers asking for tour 

กรณีศึกษาการใชก้ลยทุธ์การตลาดดิจิทลัผา่นเครือข่ายอินสตาแกรม 
ของ บริษทั ดบัเบิล ชายน์ ทราเวล จ ากดั 

The Use of Digital Marketing Strategy through Instagram Network 
: A case study of Double shine travel company 
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ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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information and their decision to purchase tour 
program via Instagram, Facebook page  
chat box, and telephone. 
Keywords : Online media, Popularity, Public 
relations,  
Advertising 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสมัพนัธ์โปรแกรม
ท่องเท่ียวจากช่องทางเดิมท่ีมีอยู ่
2. เพื่อสร้างส่ือสมัพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ในติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ในการขายโปรแกรม
ท่องเท่ียว 
ของบริษทั 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. สงัเกตจ านวนผูท่ี้เขา้มาติดตามรวมถึงการแสดง
ความคิดเห็น หรือติดต่อสอบถามและตดัสินใจซ้ือ
โปรแกรมทวัร์ผา่นทางอินสตาแกรม (Instagram)  
ของบริษทั ดบัเบิลชายน์ ทราเวล จ ากดั 
2. โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลจ านวนผูติ้ดตาม แสดง
ความคิดเห็น และติดต่อสอบถาม ช่วงเดือน ตุลาคม 
ถึง ธนัวาคม ระหวา่งปี 2560 กบั 2561 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. มีช่องทางในการประชาสมัพนัธ์เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี
มีอยู ่
2. สามารถเลือกดูโปรแกรมท่องเท่ียวไดส้ะดวกกวา่
ทางเพจเฟสบุค 
3. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสารใหก้บัลูกคา้ 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ  

1. จัดท าและพฒันาส่ืออินสตาแกรม (Instagram) 

ของบริษทั ในการให้ขอ้มูลแพคเกจทัวร์แก่ลูกคา้ 
รวมถึงกาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นตามฤดูกาล
ต่างๆ  

2. ท าการประชาสัมพนัธ์อินสตาแกรม (Instagram) 

ของบริษัทเ พ่ือเ พ่ิมยอดผู ้ติดตาม ผ่านเว็บไซต ์
(Website) และช่องทางอ่ืนๆของบริษทั 

3. ท าการประเมินโดยค านวณจากจ านวนยอด

ผูติ้ดตาม อินสตาแกรม (Instagram) ของบริษัท 

ในช่วงระหวา่งเดือน ตุลาคม-ธนัวาคม ในปี 20184.
ท าการประเมินจากยอดขายแพคเกจทวัร์ของบริษทั 
โดยเปรียบเทียบยอดขายระหวา่งช่วงเดือนตุลาคม – 

ธนัวาคม ในปี2017 และ ปี 

2018  ว่ามีจ านวนคนท่ีให้ความสนใจและซ้ือทวัร์
เพ่ิมข้ึนหรือน้อยลง แค่ไหน เพ่ือท่ีจะน าเอามาเป็น
ตัวช้ีวดัประสิทธิภาพในการใช้ส่ืออินสตาแกรม 
(Instagram) อีก 

ช่องทางหน่ึง 

ผลการปฏิบัตงิาน 
 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีบริษทั ดบัเบิลชายน์ 
ทราเวล จ ากัด ผูจ้ ัดท าได้รับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานระหว่างการออกทัวร์ และการจัดท า
เอกสารการยื่นวีซ่าต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ฯ รวมไปถึงการจัด
โปรแกรมทวัร์ประเทศต่างๆ และการประกาศขาย
โปรแกรมทวัร์จากบริษทัตน้ทาง เช่น Zego  Gs25 , 
Itravel , We Vacation ฯลฯ ผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการเพ่ิม
การโฆษณาจากการใช้ส่ือเดิมท่ีมีอยู่ เช่น เฟสบุค 
(Facebook) ไลน์แอด (Line@) และ อินสตาแกรม 
( Instagram)โดยเ ลือกช่องทางการโฆษณาจาก
อินสตาแกรม (Instagram)มาปรับปรุงและพฒันา
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ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

256
0

จากบญัชีเดิมโดยการสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้หม่ (วนัท่ี 10 
ตุลาคม 2561) ซ่ึงยอดผูติ้ดตามจ านวนมากจะมาจาก 
ผูติ้ดตาม บญัชีเดิม และลูกคา้รายใหม่ 

ยอดผู้ตดิตาม ในอนิสตาแกรม (Instagram) ปี 2560 

 
รูปภาพท่ี 4.1ผลสรุปปี 2560 

ยอดผูติ้ดตาม จ านวน 198 คน (บญัชีเดิม) 

ยอดผู้ตดิตาม ในอนิสตาแกรม (Instagram)  
เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2561 

 
รูปภาพท่ี 4.2 ผลสรุประหวา่งเดือนตุลาคม 2561 

ยอดผูติ้ดตาม จ านวน 44 คน (บญัชีใหม่) 

 
รูปภาพท่ี 4.3 ผลสรุประหวา่งเดือนพฤศจิกายน 

2561 
ยอดผูติ้ดตาม จ านวน 86 คน(บญัชีใหม่) 

 

แผนภูมกิราฟอธิบายผู้ตดิตามอนิสตาแกรม 
(Instagram) 

 
 
 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.1 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนผูติ้ดตาม 
อินสตาแกรม (Instagram)ระหวา่งเดือนตุลาคม ถึง  

เดือนธนัวาคม ของปี 2560 และ 2561 

ผลการจองโปรแกรมทวัร์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
(Instagram) เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2561 
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าระหว่างเดือน 
ตุลาคม ถึง  พฤศจิกายน 2561 มีลูกค้าสนใจ
โปรแกรมทวัร์และตดัสินใจซ้ือทั้งหมด 10 ท่านโดย
แบ่งเป็นเดือนตุลาคม 7ท่าน เดือนพฤศจิกายน 3
ท่าน ผลตอบแทนคอมมิชชัน่ 1,500 บาท ต่อท่าน 
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รวมทั้ งหมด 15,000 บาท จึงท าให้ทางบริษัทมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการโฆษณาผา่น 
ช่องทาง อินสตาแกรม (Instagram) 

สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

 จากการปฏิบติังานท่ีบริษทั ดบัเบิลชายน์ ทรา
เวล จ ากดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัจนัทร์
ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561– วนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561 โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบส่วน
ใหญ่เป็นงานท่ีตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้
ทั่วไป และไหวพริบ เช่น การคิดค้น ออกแบบ
เ น้ือหาท่ีใช้ในการประกาศการจัดโปรแกรม
ท่อง เ ท่ียว  และงานเอกสารต่ างๆ เ ช่นการท า
ใบเสร็จรับเงินจากลูกคา้ท่ีตอ้งส่งให้กบับริษทัตน้
ทาง บนัทึกขอ้มูลของลูกคา้เพ่ือยื่นขอวีซ่า และใบ
ตรวจคนเขา้เมือง ออกกรุ๊ป และเรียนรู้ขั้นตอนการ 

ท างานภายในบริษทั 
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