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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด เป็ นบริ ษทั ทัวร์ ช้ นั นาที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย ภายในบริ ษทั มีการประชาสัมพันธ์ สิ นค้าและบริ การอยูส่ อง
ช่ องทาง ซึ่ ง ประกอบไปด้วย เพจเฟสบุ ค (Fan Facebook) และเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั ผูจ้ ดั ท าจึ งได้
ดาเนิ นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเที่ยวจากช่องทางเดิมที่มีอยู่ ซึ่ งช่องทางที่
เพิ่ ม มา คื อ อิ นสตาแกรม (Instagram) โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพิ่ ม ช่ องทางให้ กบั บริ ษ ทั ได้ใช้ในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ขายแพคเกจทัวร์ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้า ผลลัพธ์คือการ
สร้ างรายได้เพิ่ ม จากช่ อ งทางเดิ ม และมี ก ารเปรี ย บเที ย บสื่ อ ออนไลน์ อิน สตาแกรม (Instagram)
ระหว่างบัญชี ผูใ้ ช้เดิ มและบัญชี ผูใ้ ช้ใหม่ ในช่ วงเดื อน ตุลาคม – ธันวาคม ของปี 2017 และ 2018
แสดงให้เห็นว่าสังคมยุคปั จจุบนั มีความนิ ยมซื้ อสิ นค้าจากสื่ อออนไลน์มากขึ้น และยังส่ งผลให้การ
ดาเนิ นงานครั้งนี้ ประสบความสาเร็ จคือ มี ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลและตัดสิ นใจซื้ อโปรแกรม
ท่องเที่ยว โดยผ่านกล่องข้อความของทางอินสตาแกรม เพจเฟสบุคและทางโทรศัพท์
คาสาคัญ : สื่ อออนไลน์ , ความนิยม , การประชาสัมพันธ์ , การโฆษณา

ง
: The Use of Digital Marketing Strategy through Instagram
Network : A case study of Double shine travel company
Credits By
: Miss Nattira Prasoprattanasuk
Advisor
: Miss Pimpitcha Lerdsakulpasuk
Degree
: Bachelor of Arts (Hotel and Tourism Studies)
Major
: Tourism
Faculty
: Liberal Arts
Semester/Academic year : 1/2018
Project Title

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.
Keywords: Online media, Popularity, Public relations, Advertising
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจาก ในสังคมยุคปัจจุบนั มีหลากหลายบริ ษทั และองค์กรมากมาย ที่ประสบความสาเร็ จ
จากการใช้สื่ อ ดิ จิ ท ัล ในการวางกลยุท ธ์ ท างการตลาด ซึ่ งมี ก ารใช้สื่ อ ดิ จิ ท ัล หลากหลายเข้า มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบดั้งเดิ ม โดยเฉพาะกลยุทธ์การขาย และ การ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การขายออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน่
เฟสบุค (Facebook) ไลน์แอด (Line@) และ อินสตาแกรม (Instagram) เป็ นต้น
จากผลสารวจของนาย Ian Atkinson ชี้ ให้เห็ นว่าประชากรส่ วนใหญ่ที่ใช้สื่อออนไลน์มา
เป็ นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะทั้งแอพพลิ เคชัน่ ที่ได้กล่ าวไว้ขา้ งต้น และจากการค้นหาข้อมูล พบว่า
แอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรม (Application Instagram) เป็ นที่นิยมอันดับที่ 4 ในปี 2017 จนถึงปั จจุบนั
และยังคงเป็ นแอพพลิ เคชัน่ ที่ประชากรทัว่ โลกยังให้ความนิ ยมอย่างสู ง อี กทั้งยังคงคาดว่าอาจจะ
ได้รับความนิยมสู งขึ้นเรื่ อยๆ ในปี ต่อๆไป

รู ปภาพที่ 1.1 แอพพลิเคชัน่ ที่มียอดดาวน์โหลดไนประประเทศไทย ปี 2017
ที่มา : Spec phone (https://specphone.com/web/top-10-apps-q1/190040)
: Sensortower (Usage Intelligence ) https://sensortower.com/solutions/store-intelligence

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น อิ น สตาแกรม (Instagram) ในการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการขาย และ
ประชาสัมพันธ์ สิ นค้าและบริ การ รวมทั้งการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้กบั
ลูกค้าของ บริ ษทั ดับเบิล ชายน์ ทราเวล จากัด
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อเพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเที่ยวจากช่องทางเดิมที่มีอยู่
1.2.2 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าในการขายโปรแกรมท่องเที่ยวของบริ ษทั
1.2.3 สร้างสื่ อสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สังเกตจานวนผูท้ ี่เข้ามาติดตามรวมถึงการแสดงความคิดเห็น หรื อติดต่อ
สอบถามและตัดสิ นใจซื้ อโปรแกรมทัวร์ ผา่ นทางอินสตาแกรม (Instagram)
ของบริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด
1.3.2 โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลจานวนผูต้ ิดตาม แสดงความคิดเห็น และติดต่อ
สอบถาม ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ระหว่างปี 2560 กับ 2561
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
1.4.2 สามารถเลือกดูโปรแกรมท่องเที่ยวได้สะดวกกว่าทางเพจเฟสบุค
1.4.3 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสารให้กบั ลูกค้า

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา “การใช้กลยุทธ์การตลาดดิ จิทลั ผ่านเครื อข่ายอินสตา
แกรม กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับเบิ ล ชายน์ ทราเวล จากัด” ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลของการใช้กลยุทธ์
การตลาดดิจิทลั ออนไลน์ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 แนวคิดกลยุทธ์ดิจิทลั
2.1.1 ความหมายของกลยุทธ์ดิจิทลั
2.1.2 กระบวนการสาหรับการปฏิบตั ิงานสาหรับการวางแผนงานด้านการสื่ อสาร
การตลาด
2.1.2.1 การวิเคราะห์พร้อมกับเลือกกลุ่มเฉพาะเจาะจงสาหรับ
กลุ่มเป้ าหมาย
2.1.2.2 การระบุวตั ถุประสงค์ตามที่สื่อสาร
2.1.2.3 การสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวสาร
2.1.2.4 การคัดสรรช่องทางสาหรับใช้ในการสื่ อสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์
2.2.1 เป็ นสื่ อที่แพร่ กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม
2.2.2 เป็ นสื่ อที่เปลี่ยนแปลงสื่ อเดิมที่แพร่ กระจายข่าวสารแบบทางเดียว
2.2.3 เป็ นสื่ อที่เปลี่ยนผูค้ นจากผูบ้ ริ โภคเนื้อหาเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหา
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของช่องทางสื่ อออนไลน์
2.1 แนวคิดกลยุทธ์ ดิจิทลั
2.1.1 ความหมายของกลยุทธ์ ดิจิทลั
นิยามของคาว่า กลยุทธ์ ไว้ว่า หมายถึ ง แผนการปฏิบตั ิซ่ ึ งวางไว้เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์
จาเพาะ
ความหมายคาว่า กลยุทธ์ ไว้วา่ หมายถึ งแนวทางที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ หรื อ
เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่ งตอบคาถามง่าย ๆ สองประการคือ องค์กรจะเข้าไปแข่งขันที่
ไหนและองค์กรจะแข่งขันในธุ รกิจนั้นอย่างไร

Mintzberg (1979) ให้ความหมายของคาว่า กลยุทธ์ ไว้วา่ กลยุทธ์คือแผน หรื อบางสิ่ งที่
เทียบเท่ากับทิศทาง ข้อแนะนาของการกระทาในอนาคต เส้นทางที่จะเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งหรื ออื่น ๆ
Hitt, Ireland และ Hoskisson (2005) ให้ความหมายของคาว่า กลยุทธ์ ไว้วา่ กลยุทธ์คือการ
หลอมรวมและการร่ วมมือของข้อตกลงและการกระทา ซึ่ งออกแบบมาเพื่อแสวงประโยชน์จากจุด
แข็งและความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
จากการรวบรวมความหมายของ กลยุทธ์ จากที่มีการจากัดความไว้น้ นั สามารถสรุ ปได้ว่า
กลยุทธ์คือการวางแผนหรื อแนวทางขององค์กร ที่จะทาให้องค์กรเกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2.1.2 กระบวนการสาหรับการปฏิบัติงานสาหรับการวางแผนงานด้ านการสื่ อสารการตลาด
ในการสื่ อสารการตลาดนั้น ผูส้ ื่ อสารจะต้องปฏิบตั ิงานวางแผนใน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (เนตรนภัส
ธนสารธาดา, 2554, หน้า 18-21)
2.1.2.1 การวิเคราะห์ พร้ อมกับเลือกกลุ่มเฉพาะเจาะจงสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
การกระทาต่างๆควรเริ่ มจากการวิเคราะห์ในเรื่ องต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มคนประเภท
นี้รู้จกั สิ นค้าจากแหล่งที่มาอย่างไร การคัดเลือกสารอย่างไร ที่สามารถส่ งสารนั้นไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเกิดความประทับใจต่อสารที่ได้รับนั้น ส่ วนสิ่ งที่ควรรู ้เพิ่มเติมควรเป็ นความ
คาดหวังของผูซ้ ้ื อ การเป็ นผูเ้ ลือกและพิจารณาการซื้ อด้วยตนเองและผูอ้ ื่นที่ร่วมในการตัดสิ นใจใน
แต่ละครั้งต่อสิ นค้านั้น ๆ หรื อแม้แต่บุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่มีต่อสิ นค้า ทาให้คุณเกิดความประทับใจต่อ
สิ นค้า โดยเฉพาะผูร้ ับสารเป็ นได้ทุก ๆ ประเภท ทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทกลุ่มขนาดเล็ก ประเภท
กลุ่ ม ขนาดใหญ่ กลุ่ มประเภทที่ กล่ า วข้า งต้นสามารถเข้า ถึ งสาร เป็ นตัวก าหนดบุคคลที่ ตอ้ งการ
สื่ อสารให้ เนื่ องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น คาพูด ขั้นตอนของการพูด ช่วงเวลาและสถานที่ของการพูด
และบุคคลที่ตอ้ งการสื่ อสารด้วยการที่จะทาให้ลูกค้าสนใจนั้นควรทาสารที่สื่อออกมา ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย สร้างความประทับใจ มีความน่าสนใจ เมื่อกลุ่มเป้ าหมายได้รับจะเป็ นการกระตุน้ การซื้ อ
ต่อไป โดยผ่านการรู ้ จกั กลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากกลุ่มบุคคลมีความหลากหลายทางสถานะ บางคน
ชอบสิ่ งนี้ บางคนไม่ชอบสิ่ งนี้ บางคนไม่ชอบทั้งสองสิ่ ง ทางแบรนด์ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ ที่
ทาให้กลุ่มเป้ าหมายชอบในสิ่ งที่แบรนด์ทาการสื่ อสาร
2.1.2.2 การระบุวตั ถุประสงค์ ตามทีส่ ื่ อสาร
การกระทาต่าง ๆ ที่มีผกู ้ าหนดเป้ าหมายไว้เรี ยบร้ อย จึงรับทราบข้อมูลพื้นฐานของข้อมูล
ต่าง ๆของกลุ่มเป้ าหมายเรี ยบร้ อย จึงทาให้บุคคลที่ตอ้ งการสื่ อสารกาหนดผูฟ้ ั ง โดยแบ่งเป็ นการ

สนองต่อการนาเสนอขายสิ นค้าและบริ การ ความประทับใจหลังจากการรับบริ การหลังการขาย โดย
ส่ วนใหญ่พฤติกรรมต่าง ๆ ล้วนมีเหตุผลในทุก ๆ ครั้งต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การของแต่ละ
บุคคล ส่ วนนักการสื่ อสารการตลาดควรมีกลวิธีที่สามารถทาให้กลุ่มผูซ้ ้ื อเหล่านั้น เลื อกซื้ อสิ นค้า
และบริ การของตนจากการไต่ระดับการซื้ อ จนถึงขั้นที่สามารถบรรลุเป้ าหมายต่อการขายในแต่ละ
ครั้ง แบ่งออกเป็ น การรับทราบ ความประทับใจ และการแสดงออก
2.1.2.3 การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาข่ าวสาร
เนื้ อหา เนื้ อความ เรื่ องเล่าที่บุคคลส่ งสารมีต่อบุคคลรับสาร ก่อให้เกิดตัวกาหนดขอบข่าย
ของเนื้ อหาขึ้น โดยทุ ก ๆ เนื้ อหาต้องสื่ อสารให้ผเู ้ สพเกิ ดการรับรู ้ ผ่านรู ปแบบของงานที่ผ่านการ
เขียน งานที่ผ่านการถ่ายภาพ งานที่เกิ ดจากการวาดและการผลิ ตเนื้ อหาของภาพยนตร์ สาหรับการ
ผ่านทุก ๆ กระบวนการของการสื่ อสารจะดาเนินการสู่ การสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้ อหาของข่าวสาร
ผ่านการรับรองทั้ง 4 คุณลักษณะ คือ ประเภทเนื้ อหาข้อมูลและข่าวสาร ประเภทโครงสร้ างข้อมูล
และข่าวสาร ประเภทรู ปแบบข้อมูลและข่าวสาร และประเภทบุคคลทาการส่ งข้อมูลและข่าวสาร
2.1.2.4 การคัดสรรช่ องทางสาหรับใช้ ในการสื่ อสาร
ทางสาหรับการสื่ อสารแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ ช่ องทางสาหรับบุคคล โดยการใช้บุคคล
เช่น การเลือกใช้เจ้าหน้าที่ขององค์กร การเลื อกใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางด้านนั้น ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้ข้ นั ตอนของสังคม และช่ องทางที่ปราศจากบุคคลการสื่ อสารประเภทปากต่อปาก หมายถึ ง
เนื้ อหาที่ประกอบเป็ นเรื่ องราวสอดคล้องกับสิ่ งที่พูดเกี่ ยวเนื่ องกับตราสิ นค้า โดยการควบรวมการ
สื่ อสารระหว่างบุคคลที่หนึ่งไปยังบุคคลที่สอง ด้านการสื่ อสารเป็ นการสื่ อสารเฉพาะเจาะจงในเรื่ อง
ของผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อองค์กรหนึ่ง องค์กรใดเท่านั้นเพราะฉะนั้นการสื่ อสารประเภทนี้ จะเข้าถึง
คนกลุ่มหนึ่ งได้ง่าย เนื่ องจากการคุ ยแบบปากต่อปากนั้น ต้องมีความสนิ ทสนมกัน แนะนาบอกต่อ
ในสิ่ งที่ตนเองพบเจอมาบอกต่อเพื่อน ญาติ และคนรู ้จกั ได้รับรู ้ถึงแง่ดีของการบริ การ คุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ แต่ถา้ เกิดผลลัพธ์ในแง่ไม่ดี การสื่ อสารชนิดนี้จะค่อนข้างไปเร็ ว จะเป็ นภัยร้ายต่อแบรนด์
จากงานวิจยั ของดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557) ที่ศึกษาในเรื่ องกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์
ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจิทลั ได้ศึกษาทางด้านการตลาดดิจิทลั ในมุมของการทากลยุทธ์
และให้ความหมายของ การตลาดดิจิทลั ไว้วา่ คือ การตลาดที่พฒั นามาจากการตลาดสมัยก่อน โดย
เป็ นการทาการตลาด แทบทั้งหมดผ่านสื่ อดิจิทลั เป็ นรู ปแบบใหม่ของการตลาดที่ใช้ช่อง ทางดิจิทลั
เพื่อทาการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค แม้ว่าจะเป็ นสื่ อรู ปแบบใหม่แต่ยงั คงใช้หลักของการตลาด ดั้งเดิ ม
เพียงแต่เปลี่ยนแปลงช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคและการเก็บข้อมูลของผูบ้ ริ โภค โดย

Wertime และ Fenwick (2008)ได้ให้ความหมายของการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) ไว้วา่
“พัฒนาการของการตลาดในอนาคต เกิ ดขึ้ นเมื่ อบริ ษ ทั ดาเนิ นงานทางการตลาดส่ วนใหญ่ ผ่า น
ช่องทางสื่ อสารดิจิทลั สื่ อดิจิทลั เป็ นสื่ อที่มีการใช้รหัสระบุตวั ผูใ้ ช้ได้ จึงทาให้นกั การตลาดในสมัยนี้
สามารถสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นราย
บุคคลโดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสื่ อสารกับลูกค้าแต่ละคนในแต่ละครั้งถือเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ซึ่ งอาจจะเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าต่อไป
ภคมน ภาสวัสดิ์ (2550) ศึกษา “กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์”
พบว่าด้วยเหตุ ของการพินิจพิ จารณาเหตุ ก ารณ์ โดยรวมทุ ก ส่ วน ด้วยเหตุ ผ ลหลักส าคัญของการ
สื่ อสารการตลาดของศูนย์การค้าเซ็ นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างต่อการบริ โภค ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สื่ อประเภท
โฆษณา สื่ อประเภทอิ นเทอร์ เน็ ต การส่ งเสริ มการขาย กิ จกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ งานลู กค้า
สัมพันธ์ ทั้งหมดนี้ลว้ นเปรี ยบเสมือนภาพรวมของแนวโน้ม พฤติกรรม ตามสถานการณ์แวดล้อมที่
ควรจะเป็ นเนื่องจากในปั จจุบนั มีช่องทางการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั ที่หลากหลาก และหนึ่ งในนั้นที่
ก าลัง โดดเด่ น และเป็ นนิ ย มคื อ การสื่ อ สารการตลาดผ่ า นทางโมบายแอพพลิ เ คชั่ น (Mobile
Application) ซึ่ งก าลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ นผลมาจากอั ต ราการเติ บ โตทางการตลาดของ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟน (Smartphone) เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นจะเห็นได้จากงานวิจยั
หลายชิ้น เช่น วงหทัย
รุ่ งนภา ทองขันธ์ และสุ พรรษา หลอดจาปา (2555) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการบริ โภคแอพพลิเคชัน่ ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมี
ประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชัน่ โดยเฉลี่ย 3-5 ชัว่ โมงต่อวัน ความถี่ในการใช้งานมากกว่า
5 ครั้ ง ต่ อวัน ค่ าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ย อยู่ที่ 301-500 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พึ ง พอใจกับ
กระบวนการใช้งานที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน รองลงมาคือมีความประทับใจเมื่อได้ใช้แอพพลิเคชัน่ ที่
ตรงตามความต้องการ และลาดับที่สามคือ หาซื้ อและดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ได้ง่าย และเมื่อศึกษา
เรื่ อ งความพึ ง พอใจในการใช้ง านแอพพลิ เคชั่น ผ่า นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจที่ ส ามารถใช้ง านได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา รองลงมาคื อ ความ
สะดวกรวดเร็ วในการใช้งาน และมีแอพพลิเคชัน่ ให้เลือกใช้ที่หลากหลาย
นุ ชจินทร์ ศรี สุวรรณ์ (2553) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้งาน และปั จจัยที่มีผลใน
การเลื อกใช้แอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ สมาร์ ทโฟน กรณี ศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ พบว่าทัศนคติในการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่ อนที่สมาร์ ทโฟน พบว่า
เกิ ดความประทับใจเมื่ อได้ใช้แอพพลิ เคชั่นที่ ตรงต่อความต้องการใช้งาน ความสามารถในการ
ทางานของแอพพลิเคชัน่ มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ที่พฒั นาขึ้นมามีความแตกต่างและ
หลากหลายส่ วนทางด้านความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่ อนที่สมาร์ ท
โฟน พบว่าผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้แอพพลิเคชัน่ ได้
ทุกที่ ทุกเวลา ความสะดวกรวดเร็ วในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ การจัดวางรู ปแบบของแอพพลิเคชัน่
ที่ปรากฏบนหน้าจอมี ความน่ าสนใจ ประสิ ทธิ ภาพของการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ แอพพลิ เคชั่นมี
ความเร็ วในการโหลดข้อมูลและสื่ อโฆษณามีผลต่อการเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่
สรัญญา มานะวัฒน์ (2557) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การผ่ า นเว็ บ ไซต์ บ นคอมพิ ว เตอร์ และแอพพลิ เ คชั่ น บนสมาร์ ท โฟนของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า สิ่ งเร้าภายนอกเป็ นเหตุจูงใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านเว็บไซต์
บนคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่าง โดยสิ่ งเร้าภายนอก ได้แก่
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์น้ นั ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับซื้ อขายสิ นค้าและบริ การออนไลน์ ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความ
พึ ง พอใจในด้า นความประหยัด มี อิ ท ธิ พ ลในระดับ มาก ได้แ ก่ มี ช่ อ งทางที่ เ ลื อ กซื้ อมี ร าคาถู ก
ค่าบริ การการขนส่ งเมื่อซื้ อสิ นค้ามีราคาถูก ช่องทางที่เลือกซื้ อมีการลดราคาสิ นค้าเป็ นประจา
ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ว่า นัก ศึ ก ษามี ค วามคาดหวัง ต่ อการซื้ อสิ น ค้า และบริ ก ารผ่า นบนเว็บไซต์ และ
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนในด้านราคาที่ชดั เจน และเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อสั งคมออนไลน์
Marketingoops (2552) ได้อธิ บายเกี่ยวกับ Social Media ไว้วา่ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มี
ผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ื่ อสาร เขียนเล่า เรี ยบเรี ยงเนื้ อหา เรื่ องราวจากประสบการณ์พร้อมบทความ รู ปภาพและ
วิดีโอ ที่ผใู ้ ช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรื อพบเจอจากสื่ ออื่น ๆ แล้วนามาแบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ื่นที่อยู่ใน
เครื อข่ายของตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริ การบนโลกออนไลน์ปัจจุบนั การ
สื่ อสารแบบนี้จะทาผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
Biologystem (2556) Social Media คือสื่ อยุคใหม่ที่กาลังเข้ามามีบทบาทสาคัญในทุกวงการ
ทั้งชีวติ ประจาวัน และการดาเนินธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นสื่ อที่นิยมใช้สื่อสารการตลาดเพื่อการ
โปรโมท และทากิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ในหลาย ๆ รู ปแบบ

Thumbsup (2554) การใช้บริ การ Web-Based และเทคโนโลยีทางด้าน Mobile ในการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารไปสู่ การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันมากขึ้น
Noonbgle (2559) Social Network หรื อ เครื อข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) เป็ นรู ปแบบ
ของเว็บไซต์ใ นการสร้ างเครื อข่ายสังคมสาหรับผูใ้ ช้งานในอินเทอร์ เน็ต เขียนและอธิ บายความ
สนใจในกิจการที่ได้ทาการเชื่ อมโยงความสนใจไปยังกิ จกรรมของผูอ้ ื่น ในบริ การเครื อข่ายสังคม
มักจะประกอบไปด้วยการ ส่ งข้อความ ส่ งอีเมล วิดีโอ เพลง อัพโหลดรู ป บล็อก
จากคาอธิ บายของหลายท่านผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปความหมายของ Social Media ได้วา่ เป็ นสื่ อ
สังคมออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีการทากิจกรรมร่ วมกันบนอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบของ
เว็บไซต์สามารถสื่ อสารได้ท้ งั 2 ทางโดยผูใ้ ช้เป็ นผูท้ ี่สื่อสารเรื่ องราวรู ปภาพและวิดีโอเชื่ อมโยงกับ
ความสนใจและกิ จกรรมของผูอ้ ื่นแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นที่อยู่ในเครื อข่ายของตนได้รับรู ้ ช่วยให้หาเพื่อน
บนโลกอินเตอร์ เน็ตได้ง่าย เป็ นสถานที่พบปะสังสรรค์แบบออนไลน์อีกแห่ งหนึ่ งที่ให้ผใู ้ ช้บริ การ
สามารถที่จะสร้างประวัติส่วนตัวเพื่อแนะนาตัวเองและสร้างเครื อข่ายส่ วนบุคคลของตนเพื่อติดต่อ
กับผูอ้ ื่น เช่ น Myspace, Facebook, Line, Instagram, Twitter, Google+ และ YouTube เป็ นต้น
เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการติดต่อทางธุ รกิจหรื อหา
เพื่ อนบนโลกไซเบอร์ ท้ งั สิ้ น ทั้ง นี้ ภิ เษก ชัย นิ รัน ดร์ ( 2554) ได้อ ธิ บายคุ ณลัก ษณะที่ ส าคัญของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ไว้ดงั นี้
2.2.1 เป็ นสื่ อทีแ่ พร่ กระจายด้ วยปฏิสัมพันธ์ เชิ งสั งคม กล่าวคือการแพร่ กระจายของสื่ อเกิด
จากการแบ่งปั นเนื้อหา (Content Sharing)
2.2.2 เป็ นสื่ อที่เปลี่ยนแปลงสื่ อเดิมที่แพร่ กระจายข่ าวสารแบบทางเดียว (One-To-Many)
เป็ นแบบการสนทนาที่สามารถมีผเู ้ ข้าร่ วมได้หลายคน (Many-To-Many) เมื่อมีสภาพของการเป็ น
สื่ อสังคม สิ่ งสาคัญก็คือการสนทนาที่เกิดขึ้น อาจจะเป็ นการรวมกลุ่มคุยในเรื่ องที่สนใจร่ วมกันหรื อ
การวิพากษ์วิจารณ์ สินค้าหรื อบริ การต่าง ๆ โดยที่ ไม่มีใครเข้ามาควบคุ มเนื้ อหาของการสนทนา
แม้กระทัง่ ตัวผูผ้ ลิตเนื้ อหานัน่ เอง เพราะผูท้ ี่ได้รับสารมีสิทธิ์ ที่จะเข้าร่ วมในรู ปแบบของการเพิ่มเติม
ความคิดเห็นหรื อแม้กระทัง่ เข้าไปแก้ไขเนื้อหานั้นได้ดว้ ยตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น Wikipedia
2.2.3 เป็ นสื่ อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริ โภคเนื้อหาเป็ นผู้ผลิตเนื้อหา จากเดิ มที่ผูบ้ ริ โภคเคย
ได้รับแต่ข่าวสาร และถูกชักจูงโดยโฆษณาต่าง ๆ แล้ว สื่ อสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถี
การรับข้อมูลข่าวสารแบบเดิม ๆ ไปเป็ นแบบผูบ้ ริ โภคสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อตัวสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น ๆ ได้หรื อสามารถเป็ นได้แม้กระทัง่ ผูผ้ ลิตข่าวสาร บทวิจารณ์ต่อสิ นค้าบริ การนั้น ๆ

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพของช่ องทางการสื่ อสารออนไลน์
จากการศึกษาลักษณะของช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ที่แตกต่างกันในแนวคิดที่แล้ว
ทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดข้อสงสัยว่าช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ใดที่เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อผูป้ ระกอบการมาก
ที่สุด จึงเป็ นที่มาในการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของคาว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึงความสามารถ
ที่ทาให้เกิดผลในการทางานประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถในการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ให้
สาเร็ จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด(Im2market, 2559)
ประสิ ทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึง
ผลสาเร็ จ และผลสาเร็ จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและการดาเนิ นการเป็ นไปอย่าง
ประหยัด ไม่วา่ จะเป็ นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่ งต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการดาเนิ นการนั้น
ให้เป็ นผลสาเร็ จและถูกต้อง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2559)
จึงอาจสรุ ปได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ งความสามารถในการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ให้
สาเร็ จลุล่วงตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์มากที่สุด ประสิ ทธิ ภาพ
ในการสื่ อสารทางด้านประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารนั้นขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ (บรรณสาระ
ความรู้,2558)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด
Double shine travel co.,ltd

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

546/54 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 38
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120
Phone: +66 (2) 294 – 5781
Fax: +66 (2) 294 – 5783

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด
ที่มา : Double Shine Travel Account Page / LINE

รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่รูปภาพ บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด
ที่มา : https://www.facebook.com/pg/doubleshinetravel/about/?ref=page_internal

รู ปภาพที่ 3.3 ช่องทางการติดต่อ
ที่มา : https://www.doubleshinetour.com/

รู ปภาพที่3.4 ช่องทางการติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook
ท่มา : https://www.facebook.com/doubleshinetravel/?ref=bookmarks
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด เป็ นบริ ษทั ประเภท ธุ รกิจบริ การตัว๋ เครื่ องบิน
วีซ่า จัดกรุ๊ ปทัวร์ ท้ งั ใน และต่างประเทศ เป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู ง และพัฒนาการสื่ อสาร
มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การให้บริ การลู กค้าจึ งต้องการผูช้ านาญการเฉพาะด้า น
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุ ดในทุกด้าน บริ ษทั จึงมีนโยบายแบ่งการดาเนินงานตาม
ประเภทของงาน และตามความชานาญเฉพาะด้านของบุคลากรภายในบริ ษทั

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
นายเอกอนันต์ นิติกรยศวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ

นายอนาวิล นิลม่ วง
ฝ่ ายการตลาด

นายสรวิช แซ่ ฮ่ ุย
ฝ่ ายออกตั๋วเครื่องบิน
นางสาวณัฏฐ์ ฐิรา ประสพรัตนสุ ข
นักศึกษาฝึ กงาน

รู ปภาพที่3.5 แผนภูมิการจัดการองค์กร และการบริ หารงาน
บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด
3.4 ตาแหน่ ง ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ นับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- นางสาวณัฏฐ์ฐิรา ประสพรัตนสุ ข ( Operation)
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายนอกเหนือจากโครงงาน
- เป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกับโรงแรมที่เชียงใหม่
- บันทึกข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อยืน่ ขอทาวีซ่า
- กรอกเอกสารการเข้าเมืองของแต่ละประเทศ
- จัดทาโปรแกรมทัวร์
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในการออกกรุ๊ ปทัวร์
- จัดทาเอกสารกรุ๊ ปทัวร์ เช่น จัดทารายชื่อผูเ้ ข้าพัก, ป้ ายติดกระเป๋ าเดินทาง

3.5 ชื่ อ สกุล และตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุล พนักงานที่ปรึ กษา
นายสรวิช แซ่ฮุ่ย
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา ฝ่ ายออกตัว๋ เครื่ องบิน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 20 สิ งหาคม – 7 ธันวาคม 2561
(รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วัน เวลา ในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดา เนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้อมูลของโครงาน
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
3.7.4 จัดทาและพัฒนาระบบ
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
3.7.6 จัดทาเอกสาร
3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

ส.ค.

ต.ค.

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงแผนการปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

พ.ย.

ธ.ค.

บทที่ 4
รายงานผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด ผูจ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงานระหว่างการออกทัวร์ และการจัดทาเอกสารการยื่นวีซ่าต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ฯ รวมไปถึ งการจัดโปรแกรมทัวร์ ประเทศต่างๆ และการประกาศขาย
โปรแกรมทัวร์จากบริ ษทั ต้นทาง เช่น Zego , Gs25 , Itravel , We Vacation ฯลฯ ผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการ
เพิ่มการโฆษณาจากการใช้สื่อเดิมที่มีอยู่ เช่น เฟสบุค (Facebook) ไลน์แอด (Line@) และ อินสตา
แกรม (Instagram)โดยเลื อกช่ องทางการโฆษณาจากอิ นสตาแกรม (Instagram)มาปรั บปรุ งและ
พัฒนาจากบัญชี เดิมโดยการสมัครบัญชีผใู้ ช้ใหม่ (วันที่ 10 ตุลาคม 2561) ซึ่ งยอดผูต้ ิดตามจานวน
มากจะมาจากผูต้ ิดตาม บัญชีเดิม และลูกค้ารายใหม่
4.1 ยอดผู้ติดตาม ในอินสตาแกรม (Instagram) ปี 2560

รู ปภาพที่ 4.1 ผลสรุ ปปี 2560
ยอดผูต้ ิดตาม จานวน 198 คน (บัญชีเดิม)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

4.2 ยอดผู้ติดตาม ในอินสตาแกรม (Instagram) เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

รู ปภาพที่ 4.2 ผลสรุ ประหว่างเดือนตุลาคม 2561 ยอดผูต้ ิดตาม จานวน 44 คน
(บัญชีใหม่)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.3 ผลสรุ ประหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ยอดผูต้ ิดตาม จานวน 86 คน(บัญชีใหม่)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

แผนภูมิกราฟอธิบายผูต้ ิดตามอินสตาแกรม (Instagram)
จานวนผูต้ ิดตาม(คน)
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ตารางที่ 4.1 แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวนผูต้ ิดตามอินสตาแกรม (Instagram)
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ของปี 2560 และ 2561
4.3 ผลการจองโปรแกรมทัวร์ ผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์ (Instagram)
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561
จากการรวบรวมข้อ มู ล พบว่า ระหว่า งเดื อ น ตุ ล าคม – ธัน วาคม 2561 มี ลู ก ค้าสนใจ
โปรแกรมทัวร์ และตัดสิ นใจซื้ อทั้งหมด 10 ท่านโดยแบ่งเป็ นเดื อนตุ ลาคม จานวน 7 ท่าน เดื อน
พฤศจิกายน จานวน 3 ท่าน ผลตอบแทนคอมมิชชัน่ 1,500 บาท ต่อท่าน รวมทั้งหมด 15,000 บาท
จึงทาให้ทางบริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการโฆษณาผ่านช่องทาง อินสตาแกรม (Instagram)

รู ปภาพที่ 4.4 โปรแกรมทัวร์ ที่มีผคู้ นสนใจและตัดสิ นใจซื้ อ เดือนตุลาคม จานวน 7 ท่าน
Snow Winter Hokkaido เดินทาง 4 – 8 ธันวาคม 2561
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.5 โปรแกรมทัวร์ ที่มีผคู้ นสนใจและตัดสิ นใจซื้ อ เดือนพฤศจิกายน จานวน 3 ท่าน
Korea Beat Winter เดินทาง 21 – 24 ธันวาคม 2561
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.6 โปรแกรมทัวร์ ที่ได้รับความสนใจสู งสุ ด จานวน 58 คน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561
4.4 การปฏิบัติงานของผู้ศึกษาทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
4.4.1 ประกาศขายโปรแกรมทัวร์
4.4.2 บันทึกข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อยืน่ ขอวีซ่าจีน
4.4.3 จัดเตรี ยมเอกสารการออกทัวร์ เช่น หนังสื อคู่มือการเดินทาง
จัดรายชื่อขอลิสต์การเข้าพักโรงแรมของผูเ้ ดินทาง , ป้ ายติดกระเป๋ าเดินทาง
4.4.4 ออกส่ งกรุ๊ ปทัวร์
4.4.5 กรอกใบตรวจคนเข้าเมือง
4.4.6 ปฏิบตั ิงานออกทัวร์ ที่เชี ยงใหม่รับหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ
โรงแรมที่จงั หวัดเชียงใหม่

รู ปภาพที่ 4.7 บันทึกข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อยืน่ ขอวีซ่าและใบตรวจคนเข้าเมือง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.8 ส่ งกรุ๊ ปทัวร์ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.9 ทาการโฆษณาโปรแกรมทัวร์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.10 ประชุมและมอบหมายงานก่อนออกกรุ๊ ปที่จงั หวัดเชียงใหม่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.11 ออกกรุ๊ ปทัวร์ รับหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ประสานงานกับโรงแรมที่จงั หวัดเชียงใหม่
รับกุญแจห้องพักจากโรงแรมและจัดเรี ยงตามรายชื่อคู่นอน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปภาพที่ 4.12 ออกกรุ๊ ปทัวร์ รับหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ประสานงานกับโรงแรมที่จงั หวัดเชียงใหม่
จัดขนมทานเล่นตามจานวนลูกค้าแต่ละรถตู ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
จากการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั
จันทร์ ที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561– วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบส่ วนใหญ่เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์ ความรู ้ ทวั่ ไป และไหวพริ บ เช่ น การ
คิดค้น ออกแบบเนื้ อหาที่ใช้ในการประกาศการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว และงานเอกสารต่างๆ เช่ น
การทาใบเสร็ จรับเงินจากลูกค้าที่ตอ้ งส่ งให้กบั บริ ษทั ต้นทาง บันทึกข้อมูลของลูกค้าเพื่อยื่นขอวีซ่า
และใบตรวจคนเข้าเมือง ออกกรุ๊ ป และเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางานภายในบริ ษทั การปฏิบตั ิงานสหกิจ
ในครั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์ในเรื่ องของการตรงต่อเวลา การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการฝึ กวินยั ทั้งด้าน
เรื่ องเวลา และงานที่ได้รับหมอบหมายอีกทั้งผูจ้ ดั ทาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และการวางแผนใช้สื่อออนไลน์ เผยแพร่ โดยการเพิ่ มช่ องทางในการประชาสัมพันธ์ โปรแกรม
ท่องเที่ยว จากช่องทางเดิ มที่มีอยูเ่ พื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางให้กบั บริ ษทั ได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์
โปรแกรมท่องเที่ยว และสร้างสื่ อสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และได้ความรู้จากพนักงานที่
ปรึ กษาที่ได้สอนแนวทางในการขายโดยการทาให้ลูกค้าเกิ ดความสนใจในโปรแกรมทัวร์ ที่ลูกค้า
ต้องการและตัดสิ นใจในการซื้ อทัวร์ เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถประสบการณ์ การ
ทางานจริ งทาให้ผศู้ ึกษามีความรู ้ และความเข้าใจในการทางานมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั พบอุปสรรค์ในการปฏิบตั ิงานในช่ วงเริ่ มการปฏิ บตั ิงาน คือ มีปัญหาในการ
เข้าใช้อินสตาแกรม ที่เป็ นบัญชี ผใู้ ช้เดิม จารหัสเข้าไม่ได้และไม่มีการเคลื่ อนไหวในอินสตาแกรม
ผูจ้ ดั ทาจึ งได้สร้ า งบัญชี ผูใ้ ช้ใ หม่ เพื่อที่ จะเพิ่ม ช่ องทางในการประชาสั มพันธ์ และการเชื่ อมต่ อ
ระหว่างเพจเฟสบุค กับอินสตาแกรม เนื่ องจากเพจได้เชื่ อมต่อกับเป็ นบัญชี ผใู้ ช้เดิม จึงทาให้ผูจ้ ดั ทา
ต้องแก้ไขการตั้งค่าของเพจและเริ่ มการประกาศลงอินสตาแกรมที่เป็ นบัญชี ผใู้ ช้ใหม่จากนั้นได้ทา
การค้น หาชื่ อ ของบัญ ชี เดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ผูต้ ิ ด ตาม ดัง นั้นผูจ้ ัดท าจึ ง เชิ ญชวนให้ ลู ก ค้า ที่ ติ ดต่ อ เข้า มา
สอบถามหรื อสนใจซื้ อโปรแกรมทัวร์ จากทางเพจเฟสบุค เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่า
ทางบริ ษทั ได้มีการสมัครบัญชีผใู้ ช้ใหม่แล้วก็ได้ผลตามที่คาดไว้ลูกค้ากดติดตามกลับมา

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นการดาเนิ นงานจริ ง และนาไปใช้จริ ง การทางานจะต้องมี
ความรอบคอบในการพิมพ์ตวั หนังสื อ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
5.2.2 มีความรับผิดชอบและใส่ ใจงานที่ได้รับมอบหมายให้มากขึ้น และขอคาปรึ กษาจาก
พนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานท่านอื่นให้มากขึ้น ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ทาความเข้าใจกับ
โปรแกรมทัวร์ ในแต่ละโปรแกรมให้มากขึ้น
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัตงิ าน

1. ประชุมและมอบหมายงานก่อนออกกรุ๊ ปที่จงั หวัดเชียงใหม่

2. ออกกรุ๊ ปเป็ นเจ้าหน้าที่ประสานงานกับโรงแรมที่จงั หวัดเชียงใหม่
จัดขนมทานเล่นตามจานวนลูกค้าแต่ละรถตู ้

3. โปรแกรมทัวร์ SHZHCAN2 – กวางเจาเทรดแฟร์

4. โปรแกรมทัวร์ HKTG05 - HKG LANTAU DISNEY

5. โปรแกรมทัวร์ JJP05 – TOKYO AUTUMN

6. โปรแกรมทัวร์ PJP02 – TOKYO AUTUMN COLORFUL

7. โปรแกรมทัวร์ PM18 – พม่า ย่างกุง้ หงสา สิ เรี ยม พระธาตุอินทร์ แขวน

8. โปรแกรมทัวร์ PMM12 – ไหว้พระ 11 วัด ย่างกุง้ สิ เรี ยม หงสา

9. โปรแกรมทัวร์ PJP06 – OSAKA ZAP ON SALE

10. โปรแกรมทัวร์ PMD01 – CLUBMED KAINT MLDIVES

11. โปรแกรมทัวร์ VN003C – ฮานอย ฮาลอง ซาปาสิ ปัน

12. โปรแกรมทัวร์ MFM09 – เซิ นเฉิ น จูไห่

13. โปรแกรมทัวร์ PJP11H – TOKYO SAHURA PINK PINK

14. โปรแกรมทัวร์ IST03 – TURKEY FANTASTIC

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

16. โปรแกรมทัวร์ THE KOREA & DBEI

17. โปรแกรมทัวร์ ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง
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Abstract
วงจร เป็ นที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย ภายในบริ ษทั มี
Double Shine Travel Co., Ltd. is a leading
่
การประชาสั ม พัน ธ์ สิ นค้า และบริ การอยู ส อง
and famous tour company that provides a full
ช่ อ งทาง ซึ่ งประกอบไปด้ว ย เพจเฟสบุ ค (Fan
range of travel services. The company has
Facebook) และเว็บไซต์ของบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาจึ งได้
conducted public relations for its products and
ด าเนิ นการเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์
services via two channels, namely: Facebook Fan
โปรแกรมท่ อ งเที่ ย วจากช่ อ งทางเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ซึ่ ง
page and company website. Therefore, the author
ช่องทางที่เพิ่มมา คือ อินสตาแกรม (Instagram) โดย
initiated to increase PR channels to promote the
มี วตั ถุ ประสงค์เพิ่ม ช่ องทางให้กับ บริ ษ ัทได้ใช้ใ น
existing tour program via Instagram, with the
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขายแพคเกจทัวร์ และ
purpose of increasing channels for advertising,
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กับ กลุ่มลูกค้า ผลลัพธ์คือ
public relations, selling tour packages and building
การสร้ า งรายได้เ พิ่ ม จากช่ อ งทางเดิ ม และมี ก าร
good relationships with customers. The results
เปรี ยบเทียบสื่ อออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram)
were to generate more revenue from the original
ระหว่า งบัญ ชี ผูใ้ ช้เ ดิ ม และบัญ ชี ผูใ้ ช้ใ หม่ ในช่ ว ง
channels. This study also compared the results of
เดื อน ตุลาคม – ธันวาคม ของปี 2017 และ 2018
advertising via Instagram media between the
แสดงให้ เ ห็ น ว่า สัง คมยุค ปั จ จุ บัน มี ค วามนิ ย มซื้ อ
original user account and the new one during
สิ นค้าจากสื่ อออนไลน์มากขึ้น และยังส่ งผลให้การ
October-December in 2017 and 2018. The results
ด าเนิ น งานครั้ งนี้ ประสบความสาเร็ จ คื อ มี ลู กค้า
indicated the popularity of online purchases among
ติ ด ต่อ สอบถามข้อ มูล และตัดสิ นใจซื้ อ โปรแกรม
consumers and the successful operation in terms of
ท่องเที่ยว โดยผ่านกล่องข้อความของทางอินสตาแก
increasing number of customers asking for tour
รม เพจเฟสบุคและทางโทรศัพท์

information and their decision to purchase tour
program via Instagram, Facebook page
chat box, and telephone.
Keywords : Online media, Popularity, Public
relations,
Advertising
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์โปรแกรม
ท่องเที่ยวจากช่องทางเดิมที่มีอยู่
2. เพื่อสร้างสื่ อสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ในติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าในการขายโปรแกรม
ท่องเที่ยว
ของบริ ษทั
ขอบเขตของโครงงาน
1. สังเกตจานวนผูท้ ี่เข้ามาติดตามรวมถึงการแสดง
ความคิดเห็น หรื อติดต่อสอบถามและตัดสิ นใจซื้อ
โปรแกรมทัวร์ผา่ นทางอินสตาแกรม (Instagram)
ของบริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทราเวล จากัด
2. โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลจานวนผูต้ ิดตาม แสดง
ความคิดเห็น และติดต่อสอบถาม ช่วงเดือน ตุลาคม
ถึง ธันวาคม ระหว่างปี 2560 กับ 2561
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่
มีอยู่
2. สามารถเลือกดูโปรแกรมท่องเที่ยวได้สะดวกกว่า
ทางเพจเฟสบุค
3. เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสารให้กบั ลูกค้า

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

1. จัดท าและพัฒ นาสื่ อ อิ นสตาแกรม ( Instagram)
ของบริ ษทั ในการให้ขอ้ มูลแพคเกจทัวร์ แก่ ลูกค้า
รวมถึ ง กาประชาสั ม พัน ธ์ โ ปรโมชั่น ตามฤดู ก าล
ต่างๆ
2. ทาการประชาสัมพันธ์อินสตาแกรม (Instagram)
ของบริ ษัท เพื่ อ เพิ่ ม ยอดผู ้ติ ด ตาม ผ่ า นเว็ บ ไซต์
(Website) และช่องทางอื่นๆของบริ ษทั
3. ท าการประเมิ น โดยค านวณจากจ านวนยอด
ผูต้ ิ ด ตาม อิ น สตาแกรม (Instagram) ของบริ ษ ัท
ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ในปี 20184.
ทาการประเมินจากยอดขายแพคเกจทัวร์ ของบริ ษทั
โดยเปรี ยบเทียบยอดขายระหว่างช่วงเดือนตุลาคม –
ธันวาคม ในปี 2017 และ ปี
2018 ว่ามีจานวนคนที่ ให้ความสนใจและซื้ อทัวร์
เพิ่มขึ้นหรื อน้อยลง แค่ไหน เพื่อที่ จะนาเอามาเป็ น
ตัว ชี้ ว ดั ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้สื่ อ อิ น สตาแกรม

(Instagram) อีก
ช่องทางหนึ่ง
ผลการปฏิบัตงิ าน
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ดับเบิลชายน์
ทราเวล จากัด ผูจ้ ัด ทาได้รั บประสบการณ์ ในการ
ปฏิ บัติ ง านระหว่ า งการออกทัว ร์ และการจัด ท า
เอกสารการยื่น วีซ่า ต่ างประเทศ เช่ น ประเทศจี น
ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ฯ รวมไปถึ ง การจั ด
โปรแกรมทัวร์ ประเทศต่างๆ และการประกาศขาย
โปรแกรมทัวร์ จากบริ ษทั ต้นทาง เช่น Zego Gs25 ,
Itravel , We Vacation ฯลฯ ผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการเพิ่ม
การโฆษณาจากการใช้สื่ อเดิ ม ที่ มีอ ยู่ เช่ น เฟสบุ ค
(Facebook) ไลน์แอด (Line@) และ อินสตาแกรม
(Instagram)โดยเลื อ กช่ อ งทางการโฆษณาจาก
อิ น สตาแกรม (Instagram)มาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา

จากบัญชีเดิมโดยการสมัครบัญชีผใู ้ ช้ใหม่ (วันที่ 10
ตุลาคม 2561) ซึ่งยอดผูต้ ิดตามจานวนมากจะมาจาก
ผูต้ ิดตาม บัญชีเดิม และลูกค้ารายใหม่
ยอดผู้ตดิ ตาม ในอินสตาแกรม (Instagram) ปี 2560

รู ปภาพที่ 4.3 ผลสรุ ประหว่างเดือนพฤศจิกายน
2561
ยอดผูต้ ิดตาม จานวน 86 คน(บัญชีใหม่)
รู ปภาพที่ 4.1ผลสรุ ปปี 2560
ยอดผูต้ ิดตาม จานวน 198 คน (บัญชีเดิม)
ยอดผู้ตดิ ตาม ในอินสตาแกรม (Instagram)
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

แผนภูมกิ ราฟอธิบายผู้ตดิ ตามอินสตาแกรม
(Instagram)
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ตารางที่ 4.1 แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวนผูต้ ิดตาม
อินสตาแกรม (Instagram)ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม ของปี 2560 และ 2561
รู ปภาพที่ 4.2 ผลสรุ ประหว่างเดือนตุลาคม 2561
ยอดผูต้ ิดตาม จานวน 44 คน (บัญชีใหม่)

ผลการจองโปรแกรมทัวร์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Instagram) เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561
จากการรวบรวมข้อ มู ล พบว่า ระหว่า งเดื อ น
ตุ ล าคม ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2561 มี ลู ก ค้า สนใจ
โปรแกรมทัวร์และตัดสิ นใจซื้อทั้งหมด 10 ท่านโดย
แบ่ ง เป็ นเดื อ นตุ ลาคม 7ท่ า น เดื อ นพฤศจิ ก ายน 3
ท่าน ผลตอบแทนคอมมิ ชชัน่ 1,500 บาท ต่อท่ าน

รวมทั้ง หมด 15,000 บาท จึ ง ท าให้ ท างบริ ษ ัท มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการโฆษณาผ่าน
ช่องทาง อินสตาแกรม (Instagram)
สรุปผลการปฏิบัตงิ าน
จากการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ดับเบิลชายน์ ทรา
เวล จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั จันทร์
ที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561– วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.
2561 โดยงานที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบส่ วน
ใหญ่เป็ นงานที่ ตอ้ งใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ ความรู ้
ทั่ว ไป และไหวพริ บ เช่ น การคิ ด ค้น ออกแบบ
เนื้ อหาที่ ใ ช้ ใ นการประกาศการจั ด โปรแกรม
ท่ อ งเที่ ย ว และงานเอกสารต่ า งๆ เช่ น การท า
ใบเสร็ จรับเงิ นจากลูกค้าที่ ตอ้ งส่ งให้กบั บริ ษทั ต้น
ทาง บันทึ กข้อมูลของลูกค้าเพื่อยื่นขอวีซ่า และใบ
ตรวจคนเข้าเมือง ออกกรุ๊ ป และเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการ
ทางานภายในบริ ษทั
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