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บทคดัย่อ 
 การจดัท าโครงงาน “การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวประเทศจีน ผ่าน แฟนเพจ
เฟสบุ๊คGo tour China กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จ  ากัด”คณะผูจ้ ัดท าพบว่า
ช่องทางการขายของบริษทัน้ีมีเพียง 2 ช่องทางเท่านั้น คือ การโฆษณาผ่านเว็บ Google และทาง
หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจทางคณะผูจ้ดัท า จึงเห็นโอกาสเพ่ิมช่องทางการขายผ่านส่ือออนไลน์
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีได้รับข่าวสารเป็นวงกวา้งและทันสมยั  คณะผูจ้ ัดท าจึงไดส้ร้างช่องทางการ
โฆษณาออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวประเทศจีนผา่น แฟนเพจเฟสบุ๊คGo tour China โดยโพสตข์อ้มูล
ท่ีรวบรวมทั้งหมดเก่ียวกบัประเทศจีน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว อาหาร จุดเด่น เอกลกัษณ์ รวมไปถึง
โปรมแกรมทัวร์ท่ีน่าสนใจ เป็นตน้ และสอดแทรกเว็บไซต์ของบริษทัไว ้โดยวตัถุประสงค์ของ
โครงงานน้ีคือเพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้กิดความสนใจในประเทศจีน และเป็นส่วนในการเพ่ิมช่องทางการ
ขายใหม้ากข้ึน 
  จากการจดัท าส่ือโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์เฟสบุ๊กแฟนเพจ Go tour China น้ี ใชร้ะยะเวลา
เพียง 2 เดือน ท าใหไ้ดผ้ลตอบรับจากลูกเพจจ านวน 82 คนการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 29 คร้ังและการ
เขา้ถึงของลูกเพจจ านวน 396 คร้ัง ซ่ึงสามารถขยายฐานลูกคา้จากเดิมได ้ทางบริษทัไดเ้ห็นประโยชน์
น้ี จึงท าการซ้ือโฆษณาของเฟซบุ๊กเป็นจ านวน 100 บาท ท าใหแ้ฟนเพจน้ีเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในสงัคม
ออนไลน์หลงัจากซ้ือโฆษณาสามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมได ้89 คร้ังและเพ่ิมการเขา้ถึงเป็น 1,900 
คร้ัง 
ค าส าคญั: การโฆษณา / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ Go tour China  
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บทที่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบนัมีบริษทัน ำเท่ียวในประเทศจีนมำกมำยหลำยแห่ง หลำยบริษทัมีควำมสำมำรถ
และเทคนิควิชำกำรเฉพำะ ท ำให้ธุรกิจอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีน่ำจบัตำมองเป็นอยำ่ง
มำก เน่ืองจำกเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขันท่ีค่อนขำ้งสูง จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงท ำให้บริษัท
ท่องเท่ียวตอ้งหำจุดแข็งเป็นของตวัเอง เช่น ควำมช ำนำญในเส้นทำงท่องเท่ียวภำยในประเทศจีน 
เป็นตน้ เพ่ือดึงดูดลูกคำ้ให้ใชบ้ริกำรเกิดควำม ส่งผลให้บริษทัเกิดควำมมัน่คงและกำรหมุนเวียน
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

บริษทั เอช วำย ที แทรเวิลเซอร์วิสจ ำกดั เป็นบริษทัทวัร์ ท่ีท ำกำรพำท่องเท่ียวทัว่ประเทศ
จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มำเก๊ำและไตห้วนัเป็นหลกัโดยมีแนวควำมคิดท่ีว่ำ “เรำจะท ำเฉพำะท่ีเรำ
เช่ียวชำญ ถำ้ไม่เช่ียวชำญ เรำจะไม่ท ำ” เรียกไดว้่ำ จะมุ่งเนน้ไปท่ีกำรตลำดเหล่ำน้ีอย่ำงเดียว จึงกลำ้

พูดว่ำ เป็นหน่ึงในผูเ้ช่ียวชำญกำรท่องเท่ียวเสน้ทำงประเทศจีน ในปัจจุบนัมีบริษทัทวัร์จ  ำนวนมำก
ข้ึน กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธจึ์งมีควำมจ ำเป็นอยำ่งมำก ท่ีจะเป็นแนวทำงในกำรเพ่ิมยอดขำย 
รวมถึงกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหก้วำ้งข้ึน ในกำรเทคโนโลยมีำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเท่ียวจึง
มีส่วนส ำคญัในกำรพฒันำบริษทัใหเ้ติบโตเช่นกนั 

ทั้งน้ี กำรโฆษณำผำ่นเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นช่องทำง กำรส่ือสำรรูปแบบหน่ึงท่ีสนใจและ
มีประสิทธิภำพ เพรำะ Facebook เป็นส่ือท่ีได้รับกำรยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำย และมีผูใ้ช้เป็น  
จ ำนวนมำกอีกทั้งยงัมีแนวโน้มของผูใ้ชง้ำน Facebookเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง นักกำรตลำด Online 
มองขำ้มไม่ได ้แต่ตอ้งปรับตวัให้ทนัพฤติกรรมกำรใช ้Facebook ของผูใ้ชท่ี้เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
และท่ีส ำคญั คือ กำรศึกษำและใชเ้คร่ืองมือต่ำงๆ ของ Facebook โดยเฉพำะกำรซ้ือโฆษณำท่ีเลือก

กลุ่มเป้ำหมำยให้ถูกตอ้ง เพื่อสร้ำง Engagement ท่ีมีประสิทธิภำพ จึงเป็นส่ือออนไลน์ท่ีน่ำน ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรท ำธุรกิจอยำ่งมำก 

คณะผูจ้ดัท ำ เล็งเห็นโอกำสท ำให้คนรู้จกับริษทัมำกข้ึน มีโอกำสในกำรเพ่ิมยอดขำย และ
สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อเพ่ิมข้ึน คณะผูจ้ดัท ำ จึงเร่ิมจัดท ำกำรโฆษณำ น ำจุดแข็งของบริษัท คือ

เส้นทำงจังหวดัซวัเถำ มำโฆษณำ โดยรูปแบบกำรจดัท ำแฟนเพจ Facebook Go tour China คณะ



 

 

ผูจ้ดัท ำไดโ้พสตส่ิ์งท่ีน่ำสนใจต่ำงๆของประเทศจีน โดยเฉพำะเสน้ทำงจงัหวดัซวัเถำ  ควำมน่ำสนใจ
และควำมสวยงำม ของจงัหวดัซวัเถำ ทำงธรรมชำติ โบรำณสถำน อำหำร และ ควำมเช่ือ มีสถำนท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่ำดึงดูดนักท่องเท่ียว และ คณะผูจ้ ัดท ำแนะน ำสถำนท่ีต่ำงๆภำยในประเทศจีน  

วฒันธรรม อำหำร และแหล่งชอ้ปป๊ิง  ใหผู้ค้นไดเ้ห็นสนใจอยำกไปเท่ียวจีนมำกข้ึน และสำมำรถ
เพ่ิมกลุ่มลูกคำ้ใหมี้วงกวำ้งมำกข้ึนจำกเดิม ใหค้นไดรู้้จกัตวับริษทั  

1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อจัดท ำโฆษณำออนไลน์ด้ำนกำรท่องเท่ียวประเทศจีนผ่ำนแฟนเพจเฟสบุ๊ค Go tour 
China 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ี ก  ำหนดพ้ืนท่ี ภำยในบริษทั เอช วำย ที แทรเวิลเซอร์วิสจ ำกดั 

1.3.2 ขอบเขตกำรลงขอ้มูลในแฟนเพจ เฟบุ๊ก  “Go tour China” ศึกษำเสน้ทำงจีน 

1.3.3 ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ วนัท่ี 7 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 27 เมษำยน 2562 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ    

1.4.1บริษทัไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรติดต่อของลูกคำ้เพ่ิมข้ึนจำกเดิมท่ีมีและมีโอกำสลูกคำ้เขำ้ถึง

ไดม้ำกข้ึนและมีโอกำสเพ่ิมยอดขำยจำกเดิม และสำมำรถน ำแฟนเพจ Go tour China ไปพฒันำต่อ
ยอดเพ่ิมข้ึนได ้

1.4.2ลูกคำ้สำมำรถติดต่อไดห้ลำยช่องทำงมำกข้ึนจำกเดิมสำมำรถเห็นขอ้มูลมำกข้ึนเพ่ือ

เพ่ิมควำมตดัสินใจในกำรมำซ้ือแพค็เกจทวัร์ของบริษทั เอช วำย ที แทรเวิลเซอร์วิสจ ำกดั 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจเร่ืองการโฆษณาออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวประเทศจีน ผ่าน
แฟนเพจเฟสบุ๊ค Go tour China กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จ  ากดั ไดท้ าการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางส าหรับการศึกษาโดยมี
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 ขอ้มูลประเทศจีน  

2.2 ขอ้มูลจงัหวดัซวัเถา  

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัOnline Marketing 

2.1 ข้อมูลประเทศจนี 

 ประเทศจีน มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตวัย่อ: 中华人民

共和国; จี น ตั ว เ ต็ ม : 中華人民共和國; พิ น อิ น : Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó; องักฤษ: People's Republic of China (PRC)) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวนัออก เป็น
ประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก กว่า 1400 ลา้นคน เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวปกครองโดย
พรรคคอมมิวนิสตจี์น มีเมืองหลวงอยู่ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล 
(ไม่รวมพ้ืนท่ีพิพาทไตห้วนั), 5 เขตปกครองตนเอง, 4 เทศบาลนคร (ปักก่ิง เทียนจิน เซ่ียงไฮ ้และฉง

ช่ิง), และ 2 เขตบริหารพิเศษ ไดแ้ก่ ฮ่องกงและมาเก๊า http://www.tieca.com 01 July 2016 

ประเทศจีนมีพ้ืนท่ี 9.6 ลา้นตารางกิโลเมตร นบัเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีทั้งหมดใหญ่ท่ีสุดใน
โลกเป็นอนัดบั 3 หรือ 4 แลว้แต่วิธีการวดั ลกัษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ป่าส
เต็ปป์และทะเลทรายในพ้ืนท่ีแห้งแลง้ทางตอนเหนือของประเทศติดกบัประเทศมองโกเลียและไซ

บีเรียของรัสเซีย และป่าฝนก่ึงโซนร้อนในพ้ืนท่ีช้ืนทางใตซ่ึ้งติดกบัเวียดนาม ลาว และพม่า ส่วนภูมิ
ประเทศทางตะวนัตกนั้นขรุขระและเป็นท่ีสูง โดยมีเทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาเทียนชานกั้นเป็น
พรมแดนตามธรรมชาติกบัประเทศอินเดีย เนปาล และเอเชียกลาง ในทางตรงกนัขา้ม แนวชายฝ่ัง
ดา้นตะวนัออกของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นท่ีราบต ่า และมีแนวชายฝ่ังยาว 14,500 กิโลเมตร (ยาว
ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก) ซ่ึงติดต่อกบัทะเลจีนใตท้างใต ้และทะเลจีนตะวนัออกทางตะวนัออก 

นอกจากน้ียงัมีประเทศท่ีเป็นเกาะอยูใ่กลเ้คียง ไดแ้ก่ เกาหลี และญ่ีปุ่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
http://www.tieca.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


 

 

อารยธรรมจีนโบราณ ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงอารยธรรมยคุแรกเร่ิมของโลก เจริญรุ่งเรืองในลุ่ม
แม่น ้ าเหลืองอนัอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงไหลผ่านท่ีราบลุ่มจีนเหนือ [7] จีนยึดระบบการเมืองแบบราชาธิป
ไตยหลายสหัสวรรษ จีนรวมกนัเป็นปึกแผ่นคร้ังแรกในสมยัราชวงศฉิ์นเมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล 

ส่วนราชวงศสุ์ดทา้ย ราชวงศชิ์ง ส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 1912 ดว้ยการสละราชสมบติัของจกัรพรรดิผู่
อ๋ี พร้อมกนักบัการสถาปนาสาธารณรัฐจีนโดยพรรคก๊กมินตัง๋ พรรคชาตินิยมจีน ในวนัท่ี 1 มกราคม 
ค.ศ. 1912 คร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นั้น เป็นยุคสมยัแห่งความแตกแยกและสงครามกลาง
เมืองซ่ึงแบ่งประเทศออกเป็นค่ายการเมืองสองค่ายหลกัคือ ก๊กมินตัง๋และคอมมิวนิสต์ ความเป็น
ปฏิปักษ์ส่วนใหญ่ส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 1949 เมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ชนะสงครามกลางเมือง และ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนข้ึนในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนสาธารณรัฐจีน ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารน า

ของก๊กมินตัง๋นั้น ไดย้า้ยเมืองหลวงไปยงัไทเปบนเกาะไตห้วนั นบัแต่นั้นมา สาธารณรัฐประชาชน
จีนไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในความขดัแยง้ทางการเมือง กบัสาธารณรัฐจีนเหนือปัญหาอธิปไตย
และสถานะทางการเมืองของไตห้วนั 

นบัตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู่บนตลาดเม่ือปี ค.ศ. 1978 ประเทศจีนไดก้ลาย
มาเป็นหน่ึงในเศรษฐกิจส าคญัท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก  โดยเป็นผูส่้งออกสินคา้รายใหญ่ท่ีสุดของ
โลก และเป็นผูน้  าเขา้สินคา้รายใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก และเป็นเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกทั้งในดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศราคาตลาดและความเท่า
เ ที ยมของอ าน า จ ซ้ื อ  ตลอดจน เ ป็นสมา ชิ ก ถา ว รของ คณะมนต รี ค ว ามมั่น ค งแ ห่ ง
สหประชาชาติ ประเทศจีนไดรั้บการจดัให้เป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีกองทพัขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

โลกซ่ึงมีค่าใชจ่้ายดา้นกลาโหมมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ประเทศจีนถูกจดัว่ามีศกัยภาพท่ีจะ
กา้วข้ึนมาเป็นอภิมหาอ านาจของโลกโดยนักวิเคราะห์วิชาการ นักวิเคราะห์การทหาร ตลอดจน
นกัวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจ 

2.1.1.ความหลากหลายทางชีวภาพ 

จีนเป็นหน่ึงใน 17 ประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และตั้งอยูใ่นสองเขตชีวภาพ
ส าคญัของโลก เขตชีวภาพพาลีอาร์กติกและเขตชีวภาพอินโดมาลายา ในเขตพาลีอาร์กติกจะพบ
สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้ านมอยา่งเช่น มา้ อูฐ สมเสร็จและหนูเจอร์บวั ส่วนสปีชีส์ท่ีพบในเขตอินโดมาลา

ยาเช่น แมวดาว ตุ่นพงสาลี กระแต ไปจนถึงลิงและเอปหลายสปีชีส์ สตัวบ์างชนิดพบในเขตชีวภาพ
ทั้งสองเน่ืองจากการแพร่พนัธุ์ตามธรรมชาติและการอพยพ และกวางหรือแอนติโลป หมี หมา
ป่า สุกรและสตัวฟั์นแทะสามารถพบไดใ้นทุกสภาพแวดลอ้มทางภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่าง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99#cite_note-9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_%E0%B8%88%E0%B8%B5_20
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2


 

 

กนั แพนดา้ยกัษ์ท่ีมีช่ือเสียงนั้นพบไดใ้นบริเวณจ ากดัตามแม่น ้ าแยงซี ประเทศจีนก าลงัประสบ
ปัญหาท่ีก  าลังด าเนินอยู่ในด้านการค้าสปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์ ถึงแมว้่าปัจจุบันจะมีกฎหมายห้าม
กิจกรรมดงักล่าวแลว้ก็ตาม 

ประเทศจีนมีป่าหลายประเภท ขอบเขตทางตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือ
นั้นมีภูเขาและป่าสนเขตอากาศหนาว ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวบ์างสปีชีส์ รวมไปถึง มูสและหมีด า
เอเชีย นอกจากน้ียงัมีนกอีกราว 120 ชนิด ป่าสนช้ืนมีชั้นไมพุ่้มเป็นไผ ่แทนท่ีโดยกุหลาบพนัปีกลุ่ม
ไมจ้  าพวกสนและยวิบนภูเขาท่ีสูงกว่า ป่าใตเ้ขตร้อน ซ่ึงพบมากทางตอนกลางและตอนใต้ของจีน 

พบพรรณพืชจ านวนน่าพิศวงถึง 146,000 สปีชีส์ ป่าฝนเขตร้อนและป่าดิบแลง้ ซ่ึงถึงแมว้่าจะมี
ขอบเขตเพียงมณฑลยูนนานและเกาะไหหนานแต่มีพรรณพืชและพนัธุ์สัตวคิ์ดเป็นหน่ึงในส่ีของ
ทั้งหมดท่ีพบในประเทศจีน 

2.1.2.ส่ิงแวดลอ้ม 

ประเทศจีนมีการวางกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติบางฉบบั เช่น กฎหมายป้องกนั
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2522 ซ่ึงส่วนใหญ่ยดึแบบมาจากกฎหมายสหรัฐอเมริกา แต่ส่ิงแวดลอ้มยงัคงเส่ือม
โทรมลงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีขอ้บงัคบันั้นค่อนขา้งท่ีจะเขม้งวด แต่การบงัคบัใชก้ฎหมายเหล่าน้ี

ยงัคงไม่ค่อยดีนัก เน่ืองจากชุมชนหรือรัฐบาลทอ้งถ่ินมกัจะปล่อยปละละเลยอยู่บ่อยคร้ัง ขณะท่ีมุ่ง
ใหค้วามสนใจกบัการพฒันาเศรษฐกิจมากกว่า หลงัจากกฎหมายมีผลใชบ้งัคบัมานาน 12 ปี มีนคร
เพียงแห่งเดียวในจีนเท่านั้นท่ีก  าลงัมีความพยายามท่ีจะบ าบดัน ้ าเสีย 

ส่วนหน่ึงของรายจ่ายท่ีจีนต้องเสียเพื่อแลกกับความ เฟ่ืองฟูท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นคือควมเสียหายต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ตามขอ้มูลของกระทรวงทรัพยากรน ้ า ชาวจีนราว 300 ลา้นคนก าลงัด่ืมน ้ าท่ีไม่ปลอดภยั
ส าหรับบริโภค ซ่ึงท าให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน ้ าท่ีก  าลงัทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน โดยท่ี 400 จาก 
600 นครทัว่ประเทศก าลงัขาดแคลนน ้ า  

อย่างไรก็ตาม ดว้ยเงินกว่า 34,600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐท่ีลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดใน พ.ศ. 2552 
ท าให้ประเทศจีนเป็นประเทศผูน้  าการลงทุนเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน  ประเทศจีนผลิตกงัหัน
ลมและแผงสุริยะต่อปีมากท่ีสุดในโลก 

2.2 ข้อมูลจงัหวดัซัวเถา 

“ซวัเถา” ท่าเรือส าคญัแต่อดีต ท่ีน าความเจริญเทียบเมืองหลวงเก่าอย่างแตจ๋ิ้วถามลูกหลาน

จีนโพน้ทะเลในไทยจ านวนหน่ึงว่าบรรพบุรุษมาจากไหนก็มกัไดค้  าว่า “ซวัเถา”  คนไทยส่วนใหญ่ก็

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1


 

 

เขา้ใจว่า คนจีนมาจาก “ซวัเถา”  และล่าสุดอดีตนายกฯ คนหน่ึงของไทยก็ไปเป็นผูบ้ริหารท่ี “ซวั
เถา”แล้ว “ซัวเถา” ท่ีว่ามาคือเมืองอะไร อยู่ตรงไหนของจีนซัวเถาเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในเมืองแต้จ๋ิว 
มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน ถอยหลงักลบัไปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2281 เมืองแตจ๋ิ้วมี 9 อ าเภอ คือ 1.

เหยี่ยวเพง้ 2.ไหเอ๊ีย (เต้ียองั) 3. เต้ียเอ๊ีย 4. ก๊ิกเอ๊ีย 5. เท่งไฮ ้6. โผวโลง้ 7. ฮุ่ยไล ้8. ฮงสุน 9. ตั้วโป่ว 
ส าหรับ “ซวัเถา” เป็นพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงอยูใ่นอ  าเภอเท่งไฮ ้ต่อมาพ.ศ. 2404 (บา้งเอกสารว่า พ.ศ. 2403) 
มีการตั้งท่าเรือซวัเถาข้ึนกบัอ  าเภอเท่งไฮ ้ ซวัเถาจึงกลายเป็นเมืองหนา้ด่านทางทะเลเมืองแรกๆ ของ
ประเทศจีน ไดรั้บฉายาให้เป็น “ร้านขายของเก่าแก่ 100 ปี” ประเทศมหาอ านาจ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส เยอรมนั ญ่ีปุ่น รัสเซีย ฮอลลแ์ลนด ์และเบลเยยีม ต่างมีท่ีท าการของสถาน
กงสุลใหญ่ท่ีน้ี ไวเ้พ่ืออ  านวยความสะดวกในการคา้ขายและขนส่งสินคา้ซวัเถาซ่ึงอยูอ่ยูติ่ดทะเลเร่ิม

มีความเจริญข้ึนเป็นล าดบั คนจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพมาไทยในช่วง 70 ปีท่ีผา่น นบัลา้นคนส่วนมากก็
ลงเรือกลไฟจากท่าเรือท่ีซัวเถาเช่นกันในปี พ.ศ. 2524 มณฑลกวางตุ้งได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีจีนให้พฒันาเมืองซัวเถา ให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ  Special Economic 
Zone (SEZ) ตามนโนบายของประธานาธิบดีเต้ิง เส่ียวผิง ท่ีต้องการให้จีนมีการติดต่อการค้ากับ
ต่างประเทศมากยิง่ข้ึน ซ่ึงนอกจากซวัเถาแลว้ ยงัมีเมืองเซ่ียเหมิน ไห่หนาน จูไห่และเซินเจ้ิน พ.ศ. 

2526 ตั้งซวัเถาจงัหวดัเป็นปกครอง 8 อ าเภอ พ.ศ.2534 มีการจดัเขตปกครองในถ่ินแตจ๋ิ้วใหม่เป็น 3 
จงัหวดั คือ 1.จงัหวดัแตจ๋ิ้ว  2.จงัหวดัซวัเถา 3.จงัหวดัก๊ิกเอ๊ีย ปัจจุบนัในจีนจะเรียกถ่ินแตจ๋ิ้ว, ภาษา
แตจ๋ิ้ว, วฒันธรรมแตจ๋ิ้ว ฯลฯ ว่า “แตซ้วั” ซ่ึงมาจากแตจ๋ิ้ว+ซวัเถา เน่ืองจากซวัเถามีความเจริญถดั
เทียมแตจ๋ิ้วท่ีเป็นเมืองหลวงเก่าของคนแตจ๋ิ้ว มาดูกนัว่าไปเท่ียวจีนท่ีเมืองซวัเถา จะมีสถานท่ีอะไร
น่าเท่ียวบา้ง 

 

รูปที่2.1 รูปภาพ เฮ้ียงบูซ้วั สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัซวัเถา 

https://www.wonderfulpackage.com/uploads/moxie/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD Cr wwwDoyouhikeNet.jpg


 

 

ท่ีมา : www.doyouhike.net 

เฮ้ียงบูซ้วั ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จน
กลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮ้ียงบู้ซัวได้
ผสมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท่้านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองค์จริงท่ี
ทางไทยได้จ  าลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือว่าในชีวิตหน่ึงส าหรับนัก
ธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการท่ีเฮ้ียงบูซ้วัน้ีแลว้ 
กลบัมาก็จะท าการคา้ข้ึนประสบแต่ความส าเร็จในชีวิต ในทุกๆ ปีจะมีผูท่ี้มาบนบานและแกบ้น 

เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ 
ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้ า ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูใ่นวิหารหนา้ เป็นสถานท่ีสกัการะบูชาของคนซวัเถาอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ี
ท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

 

รูปที่2.2 เมืองแตจ๋ิ้ว สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัซวัเถา 

ท่ีมา arts.cultural-china.com 

เมืองแตจ๋ิ้ว เป็นเมืองโบราณ ท่ีเป็นตน้ก  าเนิดของวฒันธรรมจีนโพน้ทะเลส าคญัอีกแห่ง ท่ี
ตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบโบราณ ท่ีบางแห่งมีประวติันบัพนั

ปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง 

https://www.wonderfulpackage.com/uploads/moxie/Taechew Cr artsCultural-chinaCom.jpg


 

 

 

รูปที่2.3 สะพานเซียงจ่ือ สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัซวัเถา 

ท่ีมา news.hqcr.com 

สะพานเซียงจ่ือ เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้ าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือว่าสะพานกว่างจ้ี ตั้งอยู่

ทางดา้นตะวนัออกของตวัเมืองแตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ์ง้ ตรงกบัปี ค.ศ. 1170 โดยใชเ้วลา
สร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป็นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้ง
ประมาณ 100 เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนท่ีเปิดปิดได ้

 

รูปที่2.4 วดัไคหยวน สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัซวัเถา 

ท่ีมา greenleafs-tc.blogspot.com 

วดัไคหยวน เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองแตจ๋ิ้ว วดัสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัราว ค.ศ.738 

สมยัจกัรพรรด์ิถงัสวนจง (หมิงต้ี) บางส่วนเป็นศิลปะสมยัราชวงศซ่์งและหยวน แต่ก่อนเคยมีเน้ือท่ี
ร้อยกว่าโหม่ว (โหม่ว เป็นภาษาจีนแต่จ๋ิว ภาษาจีนกลางเรียกว่า หมู่ เป็นมาตราวดั 1 หมู่มีเน้ือท่ี

https://www.wonderfulpackage.com/uploads/moxie/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7 Cr newsHqcrCom_2.jpg
https://www.wonderfulpackage.com/uploads/moxie/Kaiyuan Temple Cr greenleafs-tcBlogspotCom.JPG


 

 

เท่ากบั 666.7 ตร.ม.) แต่ปัจจุบนัเหลืออยู่เพียง 20 โหม่ว ถูกรุกท่ีบา้ง เอาไปท าอย่างอ่ืนบา้ง ประตู
ใหญ่ท่ีคนเขา้ออก (ซานเหมือน) มีทา้วโลกบาล (เทียนหวงั) อยูด่า้นซา้ยขวาขา้งละ 2 องค์ ตรงกลาง
เป็นรูป พระศรีอาริยเมตไตร อาคารหลกัเรียกว่า ต้าฉงอู่ เตียน เป็นวิหารกลาง ปลูกบนยกพ้ืน

หินแกรนิต ภายในมีพระปฏิมาประธาน 3 องค ์ตรงกลางเป็นพระศากยมุนี ขา้งซา้ยเป็นพระไภษชัย
คุรุ ดา้นขวาเป็นพระอมิตาภะ ริมผนงัสองดา้นเป็นพระอรหนัต์ขา้งละ 9 องค์ รวมเป็น 18 ท่ีเรียกว่า 
จับโป้ยหล่อฮั่น ตรงกลางเป็นพระแม่กวนอิมเหยียบบนปลาหลีฮ้ือ เรียกว่า กวนอิมทะเลใต้ 
ประติมากรรมทั้งหมดน้ีสร้างข้ึนใหม่ แต่มีความงดงามมากเน่ืองจากของเดิมถูกท าลายหมดในสมยั
ปฏิวติัวฒันธรรม สร้างเพื่อร าลึกถึงเสนาบดีหนัเหวินกงผูซ่ื้อตรงและเต็มไปดว้ยความสามารถใน
สมยัราชวงศถ์งั แต่ถูกพวกกังฉินยุยงฮ่องเต้และโดนเนรเทศลงมาภาคใต้ ซ่ึงเป็นเมืองแต้จ๋ิว ณ 

ปัจจุบนั โดยหันเหวินกงเป็นผูท้  าให้เมืองแตจ๋ิ้วมีความเจริญสูงสุด ทั้งดา้นวฒันธรรมและเศรษฐกิจ 
ฯลฯ 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัOnline Marketing 

ความหมายของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เสรี วงษม์ณฑา (2540) กล่าวว่า ปัจจุบนั

การโฆษณาพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือการ ตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจซ่ึงอตัราการ
แข่งขนัเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา การโฆษณาและธุรกิจ กลายเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีคู่กนั เพราะการโฆษณาเป็น
หน่ึงในอาวุธส าคญัท่ีจะใชช่้วงชิงส่วนครองตลาดท่ีดี ใหก้บัสินคา้ ขณะเดียวกนัการโฆษณาจะคง
อยู่ไดก้็ดว้ยธุรกิจ และการโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่าง มากต่อการด าเนินชีวิตระหว่างวนัของ
คนเราในปัจจุบนัแทบจะทุกขณะ เน่ืองจากการโฆษณาเป็นส่ิงท่ี มีอยูท่ัว่ทุกแห่ง (Omnipresent) และ
เป็นส่ิงท่ีแทรกแซง (Obstructive) ในชีวิตประจ าวนัอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นการส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีมีกล

ยทุธ์ทางการส่ือสาร ท่ีมีเป้าหมายหลกั คือ การชกัจูงใจ และ/ หรือการโน้มน้าวในกลุ่มเป้าหมายให้
เกิดทศันคติ และพฤติกรรมตามท่ีนักโฆษณาตอ้งการ (พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2546, หน้า 163) 
นอกจากจะเป็นการชกัจูงโน้มน้าวใจแลว้ โฆษณายงัมีบทบาทในการ  ให้ขอ้มูลข่าวสาร (Farbey, 
1998) อีกทั้งยงัมีบทบาทในการเตือนความจ าอีกด้วย โดยการโฆษณาเพ่ือ แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
(Informative Advertising) นั้น จะใชเ้ม่ือมีการแนะน าสินคา้ หรือบริการใหม่ออก  

สู่ตลาด และใชอ้ธิบายเก่ียวกบัคุณลกัษณะของสินคา้ และบริการนอกจากน้ี ยงัใชส้ าหรับแจง้ให้ 
ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงของราคาอีกดว้ย โดยวตัถุประสงคข์องการโฆษณาในลกัษณะ
น้ี ก็ เพ่ือท่ีจะสร้างให้เกิดความตอ้งการเบ้ืองตน้ในผลิตภัณฑ์ ส่วนการโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจ 
(Persuasive Advertising) นั้ น มีความส าคัญมากข้ึนเม่ือคู่แข่งมีเ พ่ิมมากข้ึน ได้แก่ การสร้าง



 

 

ความชอบในตัว ผลิตภัณฑ์ การเปล่ียนทศันคติของผูบ้ริโภค และการชกัจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิด
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ เป็นตน้ ส่วนการโฆษณาเพื่อเตือนความจ า (Reminder Advertising) นั้น มี
ความส าคญัส าหรับ 9 ผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในขั้นเติบโตเต็มท่ี ซ่ึงท าข้ึนเพ่ือตอ้งการให้ผูบ้ริโภคนึกถึง

ผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ เตือนให ้ผูบ้ริโภคทราบว่า จะสามารถหาซ้ือไดท่ี้ไหน หรือเตือนความจ าผูบ้ริโภค
ใหย้งัจดจ าสินคา้ไดอ้ยูเ่สมอ เป็นตน้ (Kotler, 2004) 

ประโยชน์ของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียล 

 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ไวห้ลายประการ ดงัน้ี  

 1. สามารถรู้จกักลุ่มเป้าหมายไดล้ะเอียด และสามารถจดัการประชาสมัพนัธไ์ดต้รงกบัผูรั้บ 
สารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 2. ตราสินคา้สามารถสร้างระบบแฟนเพจ (Fanpage) และสร้างหนา้ขอ้มูล
ส่วนตวั (Profile) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กับผูบ้ริโภค (CRM) ไดอ้ย่างสะดวก และง่ายดาย เพราะ
การจะแบ่งปันขอ้มูล ข่าวสารใดลงบนสังคมออนไลน์ท าไดง่้ายจากโปรแกรมอตัโนมติัท่ีเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เหล่านั้น ใหบ้ริการ และท าใหเ้กิดการรับรู้จากผูรั้บสารไดทุ้กคน 3. สามารถแบ่งปัน
ขอ้มูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดอ้ย่างหลากหลาย ทั้งมลัติมีเดียต่างๆ เพลง คลิปวิดีโอ รูปภาพ 
ขอ้ความ ฯลฯ 

 4. ท าใหเ้กิดเพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในลกัษณะลูกโซ่จากเพ่ือนท่ีมีอยู ่ท าใหก้ลุ่มเป้าหมาย 
ขยายตวัเองตลอดเวลาแบบ Viral หรือเครือข่ายใยแมงมุม 

  5. สามารถวดัผลไดง่้ายเป็นรูปธรรม เช่น ดูจ  านวนผูเ้ขา้ชม จ านวนผูติ้ดตาม จ านวนเพื่อนท่ี
มี จ านวนการถูกใจ และจ านวนขอ้ความแสดงความคิดเห็น เป็นตน้  

 

 

 

เป้าหมายของการใช้ Social Media ในเชิงธุรกจิ 

  ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) ไดอ้ธิบายเป้าหมายของการใช ้Social Media ในเชิงธุรกิจไวด้งัน้ี 

1. เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เช่น มีการแจง้ขอ้ความเตือนในตอนท่ีมีการเปิดขายสินคา้ลดราคาพิเศษ 
เฉพาะให้กับ Follower ทาง Twitter เท่านั้นท าการรีวิวสินค้าโดยให้ Blogger ท่ีมีช่ือเสียงและมี  



 

 

อิทธิพลทางการตลาดไดท้ดลองใชสิ้นคา้จากนั้นเปิดโอกาสใหท้ าการแนะน าแก่ลูกคา้เม่ือ Blogger 
เกิดความประทบัใจ และบอกต่อย่อมสร้างก าลงัซ้ือจากผูท่ี้ติดตามอ่านไดม้าก และเปิดโอกาสให้
ลูกคา้ ไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หรือบริการต่างๆ  

2. เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ (Brand Awareness) วิธีการสร้าง Brand Awareness ผ่านทาง Social 
Media คือ การพยายามใหผู้บ้ริโภคเขา้มีส่วนร่วม กบักิจกรรมทางการตลาด หรือการเขา้ พูดคุยกบั 
Brand อยา่งเป็นกนัเอง และรู้สึกว่า Brand นั้นเสมือนเพ่ือนของตน  

3. เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์เป็นการใช ้Social Media เสมือนแบบส่ือเดิม ส่ือการส่ือสาร 
ทางตรง ซ่ึงแมจ้ะตรงไปตรงมาจนเกินไป แต่หากเราไม่ไดเ้อาแต่บอกเร่ืองราวของเราเพียงอย่าง
เดียว หรือมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ การเลือกใช ้Social Media บางประเภทเพื่อการประชาสัมพนัธ์ก็
สามารถ สร้างประสิทธิภาพไดม้าก 

4. เพื่อทราบ Feedback จากลูกคา้ เป็นประโยชน์ท่ีตวักิจการจะตอ้งใส่ใจนั้นเป็นเพราะเสียง 
สะทอ้นจากลูกคา้ไม่เพียงไดย้นิคนสองคนเหมือนแต่ก่อนแต่จะพูดต่อๆ กนัไปหากเจา้ของสินคา้ไม่
เขา้ ไปรับรู้ และจดัการอยา่งถูกตอ้งก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อตวัแบรนดไ์ด  ้ 

5. เพ่ือเพ่ิมจ านวนคนเขา้เวบ็ไซต ์Social Media ถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการผลกัดนัใหค้น 
เขา้มายงัเวบ็ไซต์ของเราไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีการใช ้Social Media เพื่อเช่ือมเขา้มายงัเวบ็ไซต์หลกั 
นั้นยงัท าให้เป็นการเพ่ิมจ านวนลิงค ์ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้ไดอ่้านบทความจาก Social Media ต่างๆ จะ 
แนะน าต่อไปยงัเพื่อนๆ ท าใหอ้นัดบัของผลการคน้หาจากเคร่ืองมือคน้หาหรือ Search Engine อยูใ่น 
ระดบัตน้ๆ ซ่ึงท าใหมี้จ  านวนคนเขา้มายงัเวบ็ไซตเ์พ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีแมว้่าการจดัอนัดบันั้น

จะมี หลายๆ ปัจจยัเขา้มาประกอบแต่ส่วนหน่ึงมาจากจ านวนลิงค์ท่ีเขา้มายงัเว็บไซต์ถือเป็นปัจจยั  
ส าคญั 

  6. เพ่ือสร้างการเป็นผูน้  าทางความคิด เป้าหมายดา้นน้ีส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายส าหรับผูใ้ช ้

Social Media ในระดบัปัจเจกชนมากกว่าเน่ืองจาก Social Media โดยเฉพาะ Blog นั้นค่อนขา้งใช ้
ง่าย ต่างจากรูปแบบเวบ็ไซตเ์ดิมๆ ท าใหผู้ท่ี้มีความช านาญในสาขาต่างๆ ท่ีแต่เดิมไม่มีท่ีว่างส าหรับ 
พวกเขาในการแสดงความคิด และเม่ือพวกเขาไดเ้ขียนเน้ือหาท่ีให้ความรู้ และมีผูค้นติดตามอ่าน
เป็น จ านวนมากท าใหพ้วกเขาเป็นผูน้  าทางความคิด  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียในส่ือ  
ซ่ึงผุสดี วฒันาสาคร (2549) ไดก้ล่าวไวว้่า โฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการ  ส่ือสาร



 

 

โฆษณา และประชาสัมพนัธท่ี์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี และประหยดังบประมาณ  กว่า
ส่ือรูปแบบอ่ืน จึงถูกเลือกให้เป็นส่ือในการโฆษณาท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูล และตราสินคา้ให้แก่  
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี และ สหเทพ เพช็รเกล้ียง (2554)  

การโฆษณาผ่านเฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค ก่อตั้งโดยมาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ในปี 
พ.ศ. 2547 หลงัจากเฟสบุ๊คเปิดตัวไดไ้ม่นาน กระแสความนิยมก็เพ่ิมข้ึนจากในมหาวิทยาลยัฮาร์
วาร์ดก็ขยายตวัไปยงั มหาวิทยาลยัต่างๆ 30 แห่งทัว่สหรัฐอเมริกา จากนั้นมาร์ก และเพ่ือนร่วมงานก็
ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก นักลงทุน เฟสบุ๊คจึงไดเ้ขา้สู่โลกธุรกิจอยา่งเต็มตวั มาร์กและเพื่อนผูร่้วม

ก่อตั้งไดรั้บทีมงานเพ่ิมและ พฒันาความสามารถของเฟสบุ๊คอย่างต่อเน่ือง (“5 บุคคลผูท้รงอิทธิพล
ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก”, 2554) 

  เฟสบุ๊คมีขอ้ดีในการเช่ือมต่อบุคคลหลายๆ คนเขา้ดว้ยกนั ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคม

ขนาด ใหญ่ท่ีเราสามารถร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ใหก้บัเพื่อนในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ได ้
เช่น บนัทึกชีวิตประจ าวนั การแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆ การโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอ การ
แบ่งปันล้ิงค ์ ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนั้นเฟสบุ๊คยงัสามารถสร้างกลุ่ม และสามารถเล่นเกมท่ีแบ่งปัน
ไอเทมกบัเพื่อน ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไดอี้กดว้ย นอกจากเฟสบุ๊คจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารกบั เพื่อนๆ แลว้ ก็ยงัเป็นช่องทางหน่ึงในการส่ือสารตราสินคา้ใหก้บัตราสินคา้ต่างๆ 
หรือส าหรับบุคคลท่ี ตอ้งการเผยแพร่ตราสินคา้ของตนเองผ่านทางแฟนเพจของเฟสบุ๊ค โดยการ

แบ่งปันขอ้มูลของตรา สินคา้ลงในแฟนเพจ ซ่ึงการส่ือสารตราสินคา้นั้นท าไดห้ลายวิธี เช่น ส่ือสาร
ผา่นขอ้ความ รูปภาพ หรือ วิดีโอนอกจากน้ีอาจมีการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม ชิงของรางวลั เป็น
ตน้  

แฟนเพจ (Fanpage) คือ รูปแบบการใชง้านรูปแบบหน่ึงของเฟสบุ๊ค มีลกัษณะท่ีเรียกว่า เพจ 
(Page) ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือท่ีจะส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ หรือให้ขอ้มูลต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม 
ขอ้มูล สินคา้หรือบริการต่างๆ เป็นตน้ ใหก้บัเพื่อนๆ ในเฟสบุ๊คหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีก  าลงัมองหาหรือ
มีความ สนใจในส่ิงท่ีส่ือสารออกไปผ่านทางแฟนเพจ ซ่ึงแฟนเพจจะมีคุณสมบติัการท างานท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ ต่อเจา้ของเพจ เช่น ใชเ้พื่อการประชาสมัพนัธข่์าวสาร โฆษณาสินคา้หรือบริการต่างๆ ใช้
เพื่อติดตาม ดารานกัแสดงหรือตั้งเป็นแฟนคลบั ใชเ้พ่ือเผยแพร่ขอ้มูลจากเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการ

ของตราสินคา้ ในเชิงธุรกิจ และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงการใชแ้ฟนเพจนั้น
จะช่วยประหยดั เวลา และค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวก และง่ายท่ีจะติดตามแฟนเพจเช่นกนั นอกจากน้ีแฟนเพจ



 

 

ยงัเป็นช่องทาง ท่ีเหมาะส าหรับการใชง้านเพื่อธุรกิจมากท่ีสุดอีกดว้ย ขอ้ดีของแฟนเพจต่อธุรกิจมี
ดว้ยกนัหลาย ประการ ดงัน้ี 

  1. แฟนเพจเป็นช่องทางท่ีเจา้ของตราสินคา้สามารถใชส้นับสนุนตราสินคา้ของตนเองให้
เป็นท่ี รู้จกั เน่ืองจากแฟนเพจนั้นเปิดใหทุ้กคนสามารถเขา้มาดูหน้าแฟนเพจได ้โดยท่ีบุคคลนั้นไม่
จ  าเป็นตอ้ง เป็นสมาชิกหรือติดตามเพจของผูท้  า ท าให้คนจ านวนมากท่ีใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ ไดโ้ดยง่าย โดยท่ีเจา้ของตราสินคา้อาจจะไม่ทราบเลยว่าจะมีคนมากมายเท่าไรท่ี
อาจจะมาเป็น ลูกคา้ในอนาคต เพราะเห็นขอ้มูลสินคา้ผา่นแฟนเพจ  

2. แฟนเพจเป็นอีกหน่ีงช่องทางท่ีจะช่วยเพ่ิมยอดคนเขา้ชมเว็บไซต์มากข้ึน เพราะเฟสบุ๊
คแฟนเพจอนุญาตใหเ้จา้ของแฟนเพจใส่ลิงคเ์ว็บไซต์ธุรกิจท่ีตนเองเป็นเจา้ของลงใปในแฟนเพจได้
ดงันั้น เมื่อมีคนเขา้มาในหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจของเจา้ของตราสินคา้ ก็สามารถคลิกลิงคเ์ช่ือมต่อไป

ยงัเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการของตราสินค้านั้นไดท้ันที นอกจากน้ีเฟสบุ๊คยงัอนุญาตให้มีการใส่
เฟสบุ๊ควิดเจต (Facebook Widget) คือ ลิงคเ์ช่ือมจากเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการเขา้มาท่ีแฟนเพจ ซ่ึง
ท าให้ลูกคา้ท่ี เขา้ไปในเวบ็ไซต์สามารถคลิกเขา้มายงัแฟนเพจ และติดตามแฟนเพจไดใ้นทนัที ท า
ใหท้ั้งเวบ็ไซตแ์ละ แฟนเพจมีส่วนช่วยสนบัสนุนตราสินคา้  

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการท า SEO (Search Engine Optimize) ข้อมูลเก่ียวกับตราสินค้าท่ี  
กระจายอยู่ในหลายๆ เว็บไซต์นั้น ท าให้การคน้หาผ่านเว็บไซต์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการคน้หา เช่น  
Google มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงท าให้ลูกค้าค้นเจอเว็บไซต์ของตราสินค้าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีโซเชียลเสิร์ช (Social Search) บริการใหม่จาก Google ยงัช่วยให้ผูค้น้หา
สามารถ อ่านความเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัสินคา้หรือบริการไดท้นัทีจากหน้าแสดงผลการคน้หา การ

เช่ือมแฟนเพจ เขา้กบัเวบ็ไซต์หลกัจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยเพ่ิมยอดจ านวนผู ้
เขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดอี้ก ทางหน่ึง 

  4. แฟนเพจช่วยสร้างกลุ่มลูกคา้ไดง่้าย และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แฟนเพจเป็นอีกทางเลือก  
หน่ึงในการท าให้กลุ่มลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์หลกัของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มากข้ึน 

นอกจากน้ีเจา้ของตราสินคา้ยงัสามารถโพสตข์อ้ความ รูปภาพ วิดีโอ และอ่ืนๆ ลงในหน้าเพจเพ่ือ 
แบ่งปันกบักลุ่มลูกคา้ของสินคา้ไดอี้กช่องทาง อีกทั้งเจา้ของตราสินคา้ยงัสามารถพูดคุยกบัลูกคา้ 
ถาม ค าถาม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถช่วยใหเ้จา้ของตราสินคา้พฒันาหรือ
ต่อยอด ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการ จากความคิดเห็นท่ีไดจ้ากผูบ้ริโภค  



 

 

5. แฟนเพจช่วยให้เจา้ของตราสินคา้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดโ้ดยตรง ถา้สมาชิกคนนั้นมาเป็น 
ติดตามแฟนเพจของตราสินคา้แลว้ เจา้ของตราสินคา้ก็สามารถส่งขอ้ความถึงพวกเขาเหล่านั้นได  ้
โดยตรง ซ่ึงเจา้ของตราสินคา้สามารถเลือกไดว้่าจะส่งให้ใครบา้ง เช่น หากคุณตอ้งการท ากิจกรรม

ใน จงัหวดัหน่ึง คุณก็สามารถเลือกให้ส่งขอ้ความชวนให้เฉพาะแฟนท่ีอยู่ในจงัหวดันั้นๆ มาร่วม
กิจกรรม ชิงรางวลักบัสินค้าหรือบริการของคุณได ้และไม่ใช่แค่พ้ืนท่ีเท่านั้น แต่อายุหรือเพศ ก็
สามารถก าหนด ไดเ้ช่นกนั  

6. แฟนเพจช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน การทกัทายหรือแสดง 

ความเห็นเลก็ๆ น้อยๆ นั้น สามารถท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างเจา้ของเพจกบัลูกคา้แนบแน่นยิง่ข้ึน 
เพราะเป็นการพูดคุยโตต้อบกนัโดยท่ีลูกคา้ไม่ไดรู้้สึกว่าถูกบีบบงัคบัให้ซ้ือสินคา้แต่เป็นการคุยกนั
แบบ ไม่เป็นทางการ ท าให้ทศันคติของลูกคา้ต่อตราสินคา้นั้นๆ ดียิ่งข้ึน แมว้่าจะไม่มีการซ้ือขาย
เกิดข้ึนเลย ก็ตาม นอกจากน้ีจากการส ารวจพบว่า 90% ของผูใ้ชง้านเฟสบุ๊คนั้นมีความคาดหวงัท่ีจะ
เห็นสินคา้ หรือผลิตภณัฑท่ี์ตนเองใชม้ีแฟนเพจ เพื่อสะดวกต่อการติดตามขอ้มูลสินคา้และสอบถาม

ขอ้มูล เพ่ิมเติมจากเจา้ของตราสินคา้ได ้

  7. แฟนเพจช่วยสร้างพ้ืนท่ีใหก้บัผูท่ี้ภกัดีต่อตราสินคา้ไดบ้อกต่อ รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์
กบั ลูกคา้ท่ีมีความภกัดีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีจะช่วยเป็นกระบอกเสียงใหก้บั
สินคา้ โดยท่ีเจา้ของตราสินคา้ไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเงินจา้งค่าโฆษณาใดๆ นอกจากน้ีการโพสตข่์าวสาร

ขอ้มูลใน หนา้แฟนเพจหรือการท่ีกลุ่มลูกคา้ไดพู้ดคุยโตต้อบกบัเจา้ของตราสินคา้จะปรากฏบนหนา้
อพัเดทของ ทั้งเจา้ของเพจและลูกคา้ของสินคา้นั้นๆ ดว้ย ซ่ึงช่วยเพ่ิมโอกาสให้มีคนเขา้มาดูหน้า
แฟนเพจหรือ ติดตามแฟนเพจมากข้ึนนัน่เอง  

  8. แฟนเพจเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยจบัตาดูพฤติกรรมของลูกคา้ซ่ึงจะช่วยพฒันาธุรกิจ
ต่อไป ไดใ้นสงัคมออนไลน์แบบเฟสบุ๊คนั้น ลูกคา้มกัจะไม่ค่อยต่อตา้นหรือแสดงอคติต่อตราสินคา้ 
เพราะฉะนั้ นลูกค้าจึงมีแนวโน้มท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ หรือ
ประสบการณ์ทั้ง ท่ีดี และไม่ดีต่อตราสินคา้ของผูท้  าหรือของคู่แข่ง ซ่ึงหากเจา้ของตราสินคา้ให้
ความส าคัญ ใสใจใน  รายละเอียดเหล่าน้ี และสามารถตอบโจทยท่ี์ผูบ้ริโภคต้องการได้ ก็จะ
ไดเ้ปรียบคู่แข่งรายอ่ืนๆ โดย ปริยาย ในหนา้แฟนเพจนั้นจะมีส่วนท่ีเป็นถาม-ตอบ อยู่แลว้ เจา้ของ

ตราสินคา้สามารถใชพ้ื้นท่ีน้ีให ้เป็นประโยชน์ โดยการสนับสนุนใหม้ีการพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ส่วนท่ีอยากใหป้รับปรุงในสินคา้ เป็นตน้ 



 

 

 9. แฟนเพจเป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีแม่นย  า ถา้เจา้ของตราสินคา้ตอ้งการจะทราบว่า แฟนเพจ 
ของตนมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้าง ก็สามารถดูผลได้จากเพจอินไซท์ (Page Insights) ซ่ึงเป็น 
เคร่ืองมือรายงานและวดัสถิติ เช่น มีคนเขา้มาคอมเมนตจ์  านวนก่ีคน หรีอมีคนแชร์จ านวนก่ีคน เป็น

ตน้ รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ของแฟนเพจ เช่น อายุ เพศ ภูมิล  าเนา เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะ 
ช่วยใหเ้จา้ของผลิตภณัฑส์ามารถท าการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายไดถู้กตอ้งเหมาะสมยิ่งข้ึน อีกทั้ง
ยงั สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสารท่ีเหมาะสม และส่ือสารไปยงักลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเป็น ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของสินคา้หรือบริการ เพ่ือนน าไปสู่เป้าหมายทางการตลาดท่ีตั้งไว ้ 

10. แฟนเพจช่วยให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง ถา้แฟนเพจของผูท้  ามีผูติ้ดตามมากมาย และพวกเขา  
เหล่านั้นร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กบัผูท้  าจนมีความสัมพนัธ์อนัเหนียวแน่น ก็จะท าให้ผูท้  าไดเ้ปรียบ
คู่แข่ง เพราะมีลูกคา้ท่ีมีความภกัดี  

อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย(์2553) ได้กล่าวถึงการสร้างแฟนเพจให้ประสบผลส าเร็จนั้ น 
เจา้ของ ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

 1. การวางต าแหน่งของสินค้าให้ชัดเจนและมีเอกลักษณ์ เจ้าของเพจควรพิจารณา
จุดประสงค์ ในการส่ือสารกบัลูกค้าให้มีความชัดเจน และควรเป็นส่ิงท่ีลูกค้าสนใจ เช่น การให้

ขอ้มูลสินคา้และ บริการ การใชค้  าหรือขอ้ความท่ีแสดงความเป็นมิตร ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้เพี่อ
สร้างความผกูพนั กบัลูกคา้ รวมถึงการสร้างใหต้ราสินคา้มีตวัตน เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกเหมือนพูดคุยกบั
เพื่อนหรือคนรู้จัก อีก  ทั้งยงัเป็นการท าให้ตราสินคา้มีชีวิต และมีความใกลชิ้ดกบัลูกค้ามากข้ึน 
นอกจากขอ้ความแลว้ เจา้ของตราสินคา้อาจโพสต์รูป คลิปวิดีโอ เพ่ีอสร้างความสนใจใหเ้กิดข้ึนใน
ใจลูกคา้เพราะลูกคา้จะให ้ความสนใจกบัขอ้มูลประเภทรูปหรือคลิปวิดีโอมากกว่าขอ้ความธรรมดา 

 2. การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การสร้างแฟนเพจนั้น เจา้ของตราสินคา้ควรพิจารณาถึง
การ สร้างปฏิสมัพนัธก์บัลูกคา้มากกว่าการสร้างยอดการติดตามจากลูกคา้เพียงอยา่งเดียว แมว้่าการ
มี ผูติ้ดตามมากๆ จะท าใหก้ารรับรู้ตราสินคา้เพ่ิมมากข้ึนก็ตาม แต่การสร้างปฏิสมัพนัธก์บัลูกคา้เป็น
ส่ิงท่ี เจา้ของเพจควรให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก เช่น การท่ีลูกคา้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อตรา

สินคา้ ท าให้เจา้ของตราสินคา้ทราบว่าควรแกไ้ขปรับปรุงส่ิงใด หรือการท่ีลูกคา้เขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในแฟน เพจ ท าใหเ้จา้ของตราสินคา้ทราบว่าลูกคา้มีความสนใจ และใส่ใจในตราสินคา้ เป็น
ตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ ท าใหเ้กิดผลดีต่อตราสินคา้ในระยะยาว  

3. โพสต์ข้อมูลในเวลาท่ีเหมาะสม แฟนเพจเป็นเคร่ืองมือชนิดใหม่ท่ีใช้ในการส่ือสาร  

การตลาดไดดี้ และยงัสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดใ้นระดบัสูง เพราะสามารถท าการ



 

 

ส่ือสาร ไดบ่้อยคร้ังข้ึน แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของความถ่ีในการส่ือสารดว้ยเพี่อไม่
ก่อใหเ้กิดความ ร าคาญต่อลูกคา้ โดยเฉล่ียใน 1 วนั เจา้ของแฟนเพจควรท าการโพสตข์อ้มูลในแฟน
เพจวนัละประมาณ 3-5 คร้ัง เป็นกลยทุธ์ท่ีเรียกว่าไมโครเอ็นเกจเมนต ์(Micro Engagement) ซ่ึงเป็น

การโพสต์ขอ้มูลวนั ละนิดในความถ่ีท่ีเหมาะสม และมีความหลากหลาย เพราะถา้โพสตบ่์อยอาจท า
ให้เกิดความร าคาญ และลูกค้าอาจจะกดไม่ถูกใจ (Unlike) แฟนเพจออกไปทนัที หรืออีกกลยุทธ์
หน่ึงท่ีมีความเหมาะสมใน การน ามาใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการโพสตข์อ้มูลบนแฟนเพจ เรียกว่า กลยทุธ์
การโพสตแ์บบการท าซูชิ (Sushi Style) คือเน้ือหาท่ีน ามาโพสตต์อ้งมีความสดใหม่ มีความน่าสนใจ 
เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดใจ ลูกคา้ได ้

  4. แบ่งกลุ่มลูกคา้ การแบ่งกลุ่มลูกคา้เป็นอีกหน่ึงส่ิงส าคญัท่ีเจา้ของตราสินคา้ควรค านึงถึง 
เพื่อจะไดท้ราบว่าลูกคา้กลุ่มใดท่ีเราตอ้งการส่ือสารดว้ยมากท่ีสุด เพราะแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการสร้าง 
แฟนเพจ และให้ผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการสร้างแฟนเพจใหไ้ดผ้ลท่ีสุดคือ สร้างเพื่อส่ือสารกบักลุ่ม
ลูกคา้ วงในหรือลูกคา้ประจ า เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีจะช่วยบอกต่อตราสินคา้ใหก้บับุคคลอ่ืนๆ และการ

บอกต่อ จะท าให้ได้ลูกค้าวงนอกเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และอาจกลายมาเป็นลูกค้าวงในในท่ีสุด ทั้งน้ี
สามารถแบ่งกลุ่ม ลูกคา้ไดเ้ป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1. กลุ่มท่ีไม่เป็นลูกคา้ แต่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตราสินคา้นั้น 

 2. กลุ่มลูกคา้ขาจร  

 3. กลุ่มลูกคา้ขาประจ า 

 4. กลุ่มลูกคา้ขาประจ าท่ีมีความรักในตราสินคา้  

 5. กลุ่มลูกคา้ขาประจ าท่ีมีความรักในตราสินคา้ท่ีมีการแสดงออกว่ารัก  

 6. กลุ่มลูกคา้ขาประจ าท่ีมีความรักในตราสินคา้ท่ีมีการแสดงออกว่ารัก และแนะน าบอกต่อ
ตราสินคา้ใหก้บับุคคลอ่ืน  

5. ใชส่ื้อออนไลน์ช่วยในการสนับสนุนตราสินคา้ ในบางคร้ังส่ือออนไลน์ก็มีความจ าเป็น
ใน การช่วยสนับสนุนตราสินคา้ เช่น การซ้ือโฆษณา เพราะจะท าใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัไดใ้นเวลา 
อนัรวดเร็ว หรือในบางคร้ังการซ้ือโฆษณาบนหน้าเฟสบุ๊ค (Banner) ก็สามารถเป็นเคร่ืองมือในการ 
พิสูจน์ว่าลูกคา้สนใจตราสินคา้ของเราจริงหรือไม่ ถา้ลูกคา้คลิกเขา้ไปดูโฆษณาก็แสดงให้เห็นถึง
ความ สนใจในตราสินคา้แลว้ระดบัหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการกดถูกใจเพจ เพียงเพราะตอ้งการร่วมชิง
รางวลั ซ่ึงในกรณีน้ีอาจแสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลนั้นอาจไม่ไดอ้ยากติดตามเพจของเราอยา่งแทจ้ริง  



 

 

ส่วนใหญ่แฟนเพจจะน ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธโ์ฆษณาสินคา้หรือบริการ ซ่ึงผูใ้ชง้าน
เฟสบุ๊คท่ีสนใจในสินคา้หรือบริการนั้นๆ ก็จะเขา้ติดตามดว้ยการกดไลค ์และติดตามแฟนเพจนั้นๆ 
และ เจา้ของเพจก็จะสามารถแจง้ข่าวหรือน าแอปพลิเคชนัต่างๆมาใชใ้นเพจ และผูใ้ชง้านท่ีติดตาม

เพจนั้นก็ จะสามารถมีส่วนร่วมในการใชแ้อปพลิเคชนันั้นๆได ้ 

Safko (2010) ได้กล่าวถึงส่ือหลักท่ีจะช่วยผลักดันให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเฟสบุ๊ค 
(Facebook) เป็นตวัแทนของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด ปัจจุบนัมีสมาชิกมากกว่า 
750 ลา้นคนทัว่โลก ซ่ึงร้อยละ 50 ของจ านวนผูใ้ชง้านเหล่าน้ีมีการใชง้านอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า

ทุกวนั โดยผูใ้ชง้านแต่ละคนจะมีเพื่อนหรือคนท่ีมีความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกนัเฉล่ีย 130 คนต่อ 1 
ราย (Facebook, 2011) หลกัการของเฟสบุ๊คไม่ไดเ้ป็นส่ิงใหม่ หากแต่เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานของ
มนุษย ์ตั้งแต่ยุคโบราณกาล กล่าวคือมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ตอ้งการท่ีจะมีการส่ือสารปฏิสัมพนัธ์
แบ่งปัน ความคิด ความรู้สึก และไม่ชอบท่ีจะอยู่โดดเด่ียวคนเดียว ดงันั้นเฟสบุ๊คจึงเป็นเหมือน
เคร่ืองมือในยคุ ปัจจุบนัท่ีช่วยสนองความตอ้งการของมนุษยช่์วยสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลให้กระชบัแน่น แฟ้น ขณะเดียวกนัก็ช่วยท าใหก้ารกระจายข่าวสารต่างๆ สามารถท าไดอ้ยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว  

ปวตัน์ เลาหะวีร์(2553, หนา้ 200) ไดก้ล่าวว่า การลงโฆษณาบน Facebook เป็นการ โฆษณา
สินคา้บนเว็บไซต์ โดยท่ีขอ้ความ และรูปภาพของโฆษณาจะถูกแสดงอยู่ทางด้านขวาของหน้า  

Facebook ลกัษณะคลา้ยๆกับการติดแบนเนอร์บนเว็บไซต์ทั่วไป แต่จะละเอียดกว่า เพราะผูล้ง 
โฆษณาจะสามารถระบุรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะให้เห็นโฆษณาได ้เช่น ระบุอายุ เพศ 
ความ สนใจเป็นตน้  

ปัจจุบนั Social Network เป็นท่ีนิยม และเกิด Social Ads หรือโฆษณาผา่น Social Network 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีเน้นการโฆษณาในลกัษณะตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเราก  าหนดเอาไว้ เช่น 
ช่วงอาย ุเพศ การศึกษา หรืองานอดิเรก และความสนใจส่วนตวั ท าให้โฆษณาท่ีออกไปแต่ละคร้ัง 
ไดเ้จาะจงกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ และบริการได ้ส่งผลต่อโฆษณา
นั้นๆ จะมีตน้ทุนต ่ากว่าโฆษณาแบบเก่า  

Facebook Ad ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนแรก ต้องการให้เช่ือมต่อไปยงัหน้า 
เว็บไซต์ท่ีต้องการ หรืออาจเช่ือมหน้า Page, Application, Group หรือ Event ส่วนท่ีสองคือ Ad 
Message ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของ Title ท่ีเขียนไดไ้ม่เกิน 25 ตวัอกัษร และ Body ท่ีเขียนไดไ้ม่เกิน 
135 ตวัอกัษร และสุดทา้ย คือ Photo เพื่อท าใหโ้ฆษณาน่าสนใจมากยิง่ข้ึน รูปแบบของตน้ทุนในการ 



 

 

โฆษณาทาง Facebook มีใหเ้ลือกว่าจะจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีคนคลิกลิงค ์(Cost Per Click-CPC) หรือ
จ่ายจ านวนคร้ังท่ีโฆษณานั้นปรากฏบนหนา้ Facebook (Cost Per Impression-CPM)  

 รูปแบบโฆษณาบน Facebook เวบ็ไซต ์“รู้จกัประเภทและความหมาย” (2556) อธิบายการ 
จดัรูปแบบของโฆษณาบน Facebook ดงัน้ี  

1. Sponsored Stories เป็นโฆษณารูปแบบท่ีจะแสดง โดยใช้การอ้างอิงจากกิจกรรม  

(Activity) ของผูใ้ชง้านคนนั้นๆ ท่ีเกิดข้ึนบน Facebook Timeline หรือมีการใชแ้อพพลิเคชนัอ่ืนๆ 
เป็นหลกัท่ีเช่ือมต่อกบั Facebook โดยการกระท าหรือ Action น้ีจะถูกแสดงข้ึนมาในหนา้ของเพ่ือน
ท่ี เป็น Friends กับคนนั้น หรือไม่ก็ข้ึนอยู่ท่ี Sidebar ด้านข้าง หรืออาจปรากฏอยู่ใน News Feed 
ส าหรับ Sponsored Stories จะไม่แสดงบนหนา้จอหากว่าเพ่ือนท่ีเพ่ิมช่ือไวไ้ม่ไดก้ด Like หรือว่าใช้
งานแอพพลิเคชันท่ีท าการโฆษณานั้นๆ ส าหรับผูล้งโฆษณา ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ตอนลงโฆษณา 

เพราะโฆษณาประเภท Facebook Stories จะเกิดจากการใชง้านของตวัผูใ้ชเ้องและเพื่อนของผูใ้ชง้าน
ลว้นๆ หรือเรืยกว่า Organic Action รูปแบบท่ีเห็นกนับ่อยท่ีสุดใน Sponsored Stones คือ Page Like 
โดยท่ีผูล้งโฆษณา สามารถท่ีจะก าหนดการกระท าท่ีตอ้งการให้ผูท่ี้เจอขอ้ความนั้นท าไดอ้ย่างเช่น
ให้ Check-in สถานท่ี นั้นได้โดยตรง หรือให้สิทธิประโยชน์ ส่วนลดต่างๆ หรือให้กด Like บน
โพสตท่ี์ตอ้งการได ้หรือถา้ อยากใหท้ าไดม้ากกว่านั้น ผูล้งโฆษณาก็สามารถปรับแต่งใหใ้ชง้านใน
รูปแบบ Open Graph ได้ หรือ สามารถแสดงข้อความการกระท าหรือ Action บน Facebook ได้

เช่นกัน นอกจากนั้นหากตอ้งการเสนอหน้าเว็บไชต์หลกัท่ีเราใชง้านอยู่ให้มาอยู่ในโฆษณาบน 
Facebook ก็สามารถท าไดด้ว้ยการใช ้Facebook Stories เช่นกัน โดยตวัอย่างท่ีเห็นกนับ่อยๆ เช่น 
การขายของบน Amazon หรือ Ebay เป้าหมายหลกัของการลงโฆษณาแบบ Sponsored Stories น้ืคือ 
ตอ้งการดึงคนจ านวนมาก ให้คลิกเขา้ชมส่ิงท่ีเพ่ือนของคุณชอบหรือส่ิงท่ีคุณท า ถา้หาก Page นั้น
ตอ้งการการกด Like การโฆษณาของ Sponsored Stones โดยมีลิงคใ์หก้ด Like Page นั้นๆ ถา้หากผู ้

ลงโฆษณาอยาก น าเสนอขอ้เสนอส่วนลดต่างๆ ก็สามารถเลือกการแสดงผลในรูปแบบท่ีเรียกว่า 
Offer Claimed Sponsored Stories ไดเ้ป็นตน้ โดย Sponsored Stories เกือบทุกแบบสามารถสร้างได้
ผา่นเคร่ือง มีอท่ี Facebook มีใหอ้ยู่แลว้ ส่วนประเภทท่ีใชเ้ป็น Open Graph จะตอ้งสร้างดว้ยการใช้
เคร่ืองมือ อ่ืนๆ ท่ีสามารถท างานและเขา้ถึงกบั Facebook ได ้

  2. โฆษณาแบบ Page Post (Page Post Ads) โฆษณาประเภทน้ีมีลกัษณะเดียวกบัการเขียน 
ขอ้ความบนหนา้ Facebook Page โดยเอาขอ้ความนั้นมาใชใ้นการโฆษณา โดยจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ือท า 
ให้คนท่ีมากด Like เพื่อนของคนท่ีกด Like หรือคนท่ีไม่รู้จกั Page  ไดเ้ห็นขอ้ความท่ีเราตอ้งการ 



 

 

แสดงให้อยูใ่นหน้า News Feed หรือ Side Bar ทางดา้นขา้งของจอ โดยการสร้างโฆษณานั้นจะ 24 
คลา้ยๆ กับการสร้าง Sponsored Stories คือสามารถใช้เคร่ืองมือท่ี Facebook มีมาให้หรือจะใช้ 
เคร่ืองมืออ่ืนๆ แลว้ต่อผา่น API ของ Facebook ส าหรับการลงโฆษณาแบบ Page Post น้ีจะสามารถ

ใส่ไดเ้ป็นรูปแบบท่ีเหมือนกบัการเขียน ขอ้ความ ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความธรรมดา ใส่ URL ใส่รูป คลิป
วิดีโอขอ้เสนอส าหรับผูใ้ชง้าน ใส่อีเวนท์ หรือท าเป็นแบบสอบถามก็สามารถท าไดห้มดทุกรูปแบบ
โฆษณาในรูปแบบน้ีทุกคนมีสิทธิท่ีจะเห็น ขอ้ความได ้ซ่ึงต่างจากรูปแบบ Sponsored Stories ท่ีตอ้ง
มีใครคนหน่ึงกด Like หรือใช ้แอพพลิเคชัน่ก่อนถึงจะเห็นขอ้ความ โฆษณาแบบ Page Post เป็น
แนวทางในการเช่ือมความสมัพนัธแ์ละเป็นการท า Content Marketing ดว้ยการเนน้ส่วนของเน้ือหา 
การใชง้านส่วนใหญ่แลว้จะใชใ้นการโปรโมทงานอีเวนทต่์างๆ หรือบอกขอ้เสนอพิเศษให้กบัคน

ทัว่ๆ ไปไดรู้้ ซ่ึงมกัจะไม่ใชใ้นการดึงคนเขา้มาร่วมเป็นแฟนท่ีติดตาม Page ตวัอยา่งเช่นการโฆษณา
แบบ Page Post จะมีตวัเลือกใหเ้ล่นคลิปวิดีโอ หรือกด Like รวมทั้ง เขียนขอ้คิดเห็น และส่งต่อได้
ตามตอ้งการ และยงัมีตวัเลือกใหส้ามารถกด Like Page ไดอี้ก ซ่ึงเมื่อ เปรียบเทียบกนักบั Sponsored 
Stories แลว้จะแตกต่างกันโดยส้ินเชิง เพราะรูปแบบ Page Post สามารถไดห้ลายๆ อย่าง แต่กับ 
Sponsored Stones นั้นจะบอกให้ท าเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น ถึงแมว้่าจะเรียก การโฆษณา

ประเภทน้ีว่า Page Post แต่ทาง Facebook ไม่ได้ใช้นิยามน้ี  แล้ว แต่นิยามน้ีก็ยงัคงถูกใช้เพ่ือ
การศึกษา รวมทั้ งเคร่ืองมือ ส าหรับสร้างโฆษณาบน Facebook อยู่ เหมือนเดิม สาเหตุท่ีทาง 
Facebook เลิกใชนิ้ยามน้ีเพราะว่าในหน้าการจดัการโฆษณานั้น ทาง Facebook ตอ้งการท่ีจะเน้น
วตัถุประสงค์ในการสร้างมากกว่าจะใชนิ้ยามเฉพาะตัวอย่าง Page Post ซ่ึงผูท่ี้ลงโฆษณาอาจไม่
คุน้เคยและสับสนได้ ดงันั้นแทนท่ีจะใช้ค  าว่า Create a Page Post Ad ก็จะใช ้เป็น Promote Page 

Posts นัน่คือการสร้างโฆษณาแบบ Page Post 

  3. Promoted Post การโฆษณาประเภทน้ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้ายท่ีสุด เพราะเป็นการเลือก 
เอาขอ้ความท่ีเขียนไปแลว้หรือก าลงัจะเขียนบนหนา้ Facebook Page มาโปรโมท ผา่นปุ่ม Promote 
ท่ีอยู่ดา้นล่างกล่องขอ้ความ สามารถเลือกปริมาณการเขา้ถึงขอ้ความน้ีตามงบประมาณท่ี ก าหนด

และยิ่งมีงบมาก ขอ้ความน้ีก็จะข้ึนบนหน้า News Feed มากข้ึนดว้ย ดว้ยระยะเวลาท่ี ก าหนดไว ้3 
วนัหลงัจากการเร่ิมส่งข้อความคร้ังแรก Promoted Posts และ Page Post Ads มีความแตกต่างกัน 
โดยขอ้มูลท่ีจะเอามาโปรโมท นั้นจะดึงมาจากขอ้ความในหนา้ Facebook Page เหมือนกนั แต่ส่ิงท่ี
แตกต่างคือวิธีการตั้งค่า เพราะ ส าหรับ Promoted Post นั้นจะท าผ่านปุ่ม Promote เพียงอย่างเดียว
โดยเราแค่เลือกว่าต้องการจะ  ให้คนเห็นก่ีคน ตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้ส่วน Page Post Ads นั้น
จะตอ้งท าผ่านหนา้ Advertise on Facebook ซ่ึงจะมีตวัเลือกท่ีสามารถปรับแต่งไดล้ะเอียดกว่า รวม



 

 

ไปถึงระบุว่าเราตอ้งการให้ขอ้ความ โปรโมทไปข้ึนท่ีหนา้ News Feed ดว้ย เง่ือนไขอะไรบาง เช่น 
ประเทศ ช่วงอายุ หรือความสนใจต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึง Promoted Posts ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้
เยอะเท่าน้ี เป้าหมายของการลงโฆษณา Promoted Posts แบบน้ีเพ่ือสร้างความเคล่ือนไหวหรือ 

Update ใหก้บัคนท่ีเป็นแฟนของ Page อยูแ่ลว้ รวมทั้งเพ่ือนของคนท่ีกด Like แลว้ ซ่ึงจะช่วยท าให้ 
เน้ือหาท่ีอยูบ่นหนา้ Page นั้นถูกเห็นเป็นอนัดบัตน้ๆ ใน News Feeds ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะไม่ใชก้าร 
ลงโฆษณาประเภทน้ืในการเพ่ิมจ านวน Like และการแสดงผลของ Promoted Posts นั้นจะแสดงอยู่ 
ท่ีหน้า News Feed เท่านั้ นโดยแสดงทั้ งบนหน้าบราวเซอร์และบนแอพพลิเคชัน ในขณะท่ี  
Sponsored Stories และ Page Post Ads สามารถแสดงผลไดท่ี้ Sidebar ดา้นขา้งไดอี้กดว้ย 

  4. Marketplace Ads แผงโฆษณา โดยจะถูกแสดงผลบนหนา้จอเบราวเ์ซอรดา้นขวามือ โดย 
เน้ือหาโฆษณา มีดงัน้ี ขอ้ความพาดหวั, เน้ือหารูปภาพ ซ่ึงก  าหนดไดว้่าเม่ือคลิกเขา้ไปแลว้จะใหไ้ป
ท่ี  หน้า  Facebook Page นั้ นๆ หรือไปท่ีหน้าเว็บไซด์ท่ีก  าหนดได้ ส าหรับโฆษณาท่ีอยู่ใน 
Marketplace Ads นั้นจะมีอยู ่2 ประเภทไดแ้ก่ โฆษณาท่ีท าผา่น Facebook Exchange หรือเป็นระบบ

การลงโฆษณาดว้ยการประมูลและแสดงผลแบบ Real-time โดยการแสดงผลนั้นจะใชก้ารดู Cookie 
ของบราว์เซอรท่ีว่าเคยดูเว็บใดมาบ้างและดูว่ากด Like ท่ี Page ประเภทอะไรบ้าง เพื่อท่ีจะให้
โฆษณานั้นแสดงออกมาตรงกบัคนท่ีเห็นมากท่ีสุดนั้นเอง ซ่ึง การแสดงผลแบบน้ีจะไม่มีปุ่มใดๆ ให้
คลิก ส่วนอีกประเภทหน่ึงท่ีไม่ได้ใช้ Facebook Exchange ก็จะมีท่ีคลิกในการร่วมท ากิจกรรม 
(Action) อย่างเช่นการกด Like หรือการแสดงตนว่าใชง้านสินค้าน้ีดว้ยการกด Use Now เป็นต้น 
และจะมีการแสดงจ านวนของคนกด Like ใน Page นั้นหรือจ านวนคนใชง้านใหเ้ห็นอีกดว้ย 

  5. โฆษณา Mobile Application นอกจากท่ีโทรทศัน์จะใชง้านไดต้ามพ้ีนฐานของโทรศพัท์ 
ทั่วไปแลว้ การท างานยงัเหมือนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาได้จึงมี
คุณสมบัติ เด่น คือ ขนาดเล็กน ้ าหนักเบาใชพ้ลงังานน้อย สามารถท าหน้าท่ีได้หลายอย่างในการ

ติดต่อแลกเปล่ียน ข่าวสารกบัคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัโทรศพัทส์มาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบติัการ
ท่ีพฒันาออกมาให ้ผูบ้ริโภคใช ้ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยมมากคือ ios และ Android ท าใหเ้กิดการ
เขียนหรือพฒันา Application ลงบนสมาร์ทโฟนอย่างมากมายเช่น แผนท่ี เกมส์ โปรแกรมคุยต่างๆ 
และหลายธุรกิจก็ เขา้ไปเน้นในการพฒันา Mobile Application เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารกบั
ลูกคา้มากข้ึน 

 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 

 ช่ือ : บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จ  ากดั 

สถานท่ีตั้ง : 2689/16 5 ถนน เจริญกรุง ต าบล บางคอแหลม อ  าเภอ บางคอแหลม จงัหวดั กรุงเทพ

เทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 02-6883636 , 02-2911108 

Fax : 02-2911107 

อีเมล :  hyt-travel@hotmail.com 

เวบ็ไซต ์: www.hyt-travel.com 

 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่และสถานประกอบการของบริษทั 

ที่มาwww.google.co.th/maps/ 

 

mailto:hyt-travel@hotmail.com


 

 

3.1.1 เกีย่วกบับริษัท 

บริษทัเร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เดิมใชช่ื้อว่า ฮั้วอ้ิว การท่องเท่ียว ภายหลงัในปี     พ.ศ.
2543 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จ  ากดั (ดว้ยวตัถุประสงค์ให้ท่านผูอ่้าน
สามารถจ าช่ือบริษทัไดง่้ายข้ึน) บริษทัฯตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 2689/16 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม 

ตั้งแต่แรกเร่ิมซ่ึงเป็นอาคารพาณิชยข์นาด6ชั้นท่ีเป็นทรัพยสิ์นของทางบริษัทเอง บริษทัฯได้จด
ทะเบียนการคา้อย่างถูกตอ้งและไดข้ึ้นทะเบียนน าเท่ียวกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยได้
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศเลขท่ี 11/2082 

บริษทัฯบริหารโดยคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นคนไทยเช้ือสายจีน เป็นบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศท่ี

เป็นของคนไทยเอง มีความเขา้ใจในวฒันธรรมไทยเป็นอยา่งดี เขา้ใจความตอ้งการของนกัเดินทาง
คนไทย สามารถใหบ้ริการท่านดว้ยจิตใจของการบริการและเป็นกนัเอง 

บริษัทฯท าตลาดทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวนัเป็นหลกัโดยมี

แนวความคิดท่ีว่า “เราจะท าเฉพาะที่เราเช่ียวชาญ ถ้าไม่เช่ียวชาญ เราจะไม่ท า” เรียกไดว้่า บริษทัจะ

มุ่งเนน้ไปท่ีตลาดเหล่าน้ีอยา่งเดียวจึงกลา้พูดว่าเป็นหน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญการท่องเท่ียวเสน้ทางประเทศ
จีน ขอใหท่้านนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปกบั บริษทั เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จ  ากดั มัน่ใจว่า ท่าน
ไดไ้ปกบัผูเ้ช่ียวชาญเสน้ทางจีนตวัจริงและจะไดรั้บความสะดวกสบายตลอดจนการบริการท่ีดีและ

เป็นกนัเองจากสต๊าฟทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

    รูปที่3.2 นกัศกึษาฝึกงานนางสาว กาญจนา วุฒิมงคลเลิศ 

      ช่ือนักศึกษา :นางสาวกาญจนา วฒิุมงคลเลิศ 5804400183 

         ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Sale and Marketing 

 

 

 

 

         รูปที่3.3 นกัศกึษาฝึกงานนาย ณัฐกฤช โกศลอุดมสุข 

ช่ือนักศึกษา :นายณัฐกฤช โกศลอุดมสุข 5804400216 

         ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Sale and Marketing 

 

 

 

 

         รูปที่3.4 นกัศึกษาฝึกงานนาย ปรเมนทร์ อมรวณิชศกัด์ิ 

         ช่ือนักศึกษา : นายปรเมนทร์ อมรวณิชศกัด์ิ 5804400287 

         ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Sale and Marketing 



 

 

ลกัษณะงานไดรั้บ 

1. ตรวจความเรียบร้อยของตัว๋โดยสารเคร่ืองบินว่ามีผดิตรงไหนบา้งช่ือถูกตอ้งมั้ย 

2. ตรวจเอกสารของลูกคา้ว่าถูกตอ้งครบถว้นว่าไม่มีการสะกดช่ือผดิ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหา  

3. กรอกขอ้มูลของลูกคา้ส าหรับลูกคา้ท่ีขอวีซ่าไปท่องเท่ียวประเทศจีน และกรอกใบ ต .ม ให้
ลูกคา้ และตรวจสอบรูปถ่ายมีขนาดท่ีถูกตอ้งหรือไม่ รูปตอ้งห้ามใส่เส้ือสีขาวหรือสีอ่อน 
ใหสี้ตดักบัฉากรูปท่ีถ่าย สีฉากหลงัเป็นสีขาว และหา้มใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดแลว้ในรูป
ตอ้งเห็นหู 

4. เตรียมเอกสารการเดินทางของลูกคา้ก่อนออกการเดินทางเตรียม  Passport ให้ครบจ านวน
และเตรียมป้าย 

5. แท็กติดกระเป๊าเดินทางใหส้ าหรับลูกคา้ 

6. เดินทางไปส่งลูกคา้และเช็คอินดูแลและด าเนินความสะดวกใหลู้กคา้ท่ีสนามบิน 

7. ถ่ายเอกสารต่างๆPassport, Visa และ อ่ืนๆ 

8. เดินทางไปรับ Passport ลูกคา้ในสถานท่ีต่างๆ 

3.3 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

นางสาว เพญ็ศิริ จนัทร์แสง ต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ 

3.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

 เร่ิมวนัท่ี 7 มกราคม ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 รวมทั้งส้ิน 16 สปัดาห์ 

3.5 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

3.5.1  ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

หลงัจากเร่ิมฝีกงานไดร้ะยะนึงคณะผูท้  าจึงท าการหาขอ้มูลว่าควรท าเร่ืองอะไร ท่ีบริษัท 
ขาดอะไร เร่ิมปรึกษาพ่ีเล้ียงและคอยเสนอเร่ืองท่ีอยากท า  เพื่อท าความเขา้ใจกบัหวัขอ้โครงงาน 

3.5.2 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 



 

 

ศึกษาขอ้มูลและท าการศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีขั้นตอนการด าเนินงานการจดัท า
โครงงานและการเร่ิมท าการจดัเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัโครงงาน โดยรวบรวมขอ้มูลเอกสารต่างๆ 
จากการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 3.5.3 การน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 

น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา วิเคราะห์ขอ้มูล ว่าเหมาะสมไหมกบัโครงงานไหม เน้ือหาตรง

ตามโครงงานและสอดคลอ้งกนัหรือไม่และมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอไหม 

 3.5.4 จดัท าโครงงานและใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 

คณะผูจ้ดัท า เร่ิมจดัท าโครงงานเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ มาเร่ิมท ารูปเล่ม
โครงงาน และส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาช่วยตรวจสอบเล่มโครงงาน 

3.5.5 ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอโครงงาน 

3.5.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.62 ก.พ.62           ม.ีค. 62          ม.ย. 62 

ก าหนดหัวข้อโครงงาน     

รวบรวมความต้องการและศึกษา

ข้อมูลของโครงงาน 

    

การน าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์     

จัดท า โครงงานและใ ห้อ าจารย์ที่

ปรึกษาตรวจสอบ 

    

ส่ง รูป เ ล่มโครงงานและน า เสนอ

โครงงาน 

    



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาโฆษณาออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวประเทศจีน ผา่นแฟน
เพจเฟสบุ๊ค Go tour China กรณีศึกษา บริษทั เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จ  ากดั เพื่อส่งเสริมการ
โฆษณาใหแ้ก่บริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและเพ่ิมยอดขาย โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

4.1 ขั้นตอนการเร่ิมตน้ ในการสร้างส่ือ โฆษณาออนไลน์ บน Page Facebook 

4.2 ผลการปฎิบติังาน 

4.1 ขั้นตอนการสร้างส่ือ ออนไลน์แฟนเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือท าการโฆษณาโปรแกรมทัวร์
และให้ข้อมูลสาระส าคญัของประเทศจนี 

4.1.1 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการประชุมการในหวัขอ้การก่อตั้งแฟนเพจ  

 4.1.2 เร่ิมสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจ Go tour China และกรอกขอ้มูลท่ีจ  าเป็น ท่ีคณะผูจ้ดัท าได้
ใชแ้อพพลิเคชัน่ Facebook เป็นช่องทางท่ี ผูค้นเขา้ถึงไดง่้ายและมีผูใ้ชเ้ฟสบุ๊คจ านวนมากในประเทศ
ไทยมากถึง 45 ลา้นบญัชีในปัจจุบนั 

 



 

 

 

รูปที่ 4.1 ตวัอยา่งหนา้แฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

เป็นโพสตแ์รกของ Fan page Facebook Go to china 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.3 ทางคณะผูจ้ดัท าเร่ิมท าการโพสตข์อ้ความขอ้มูลท่ีน่าสนใจ ภายในประเทศจีนดงัน้ี  

 

รูปที่ 4.2 แสดงถึงโพสตใ์นแฟนเพจและแสดงจ านวนผูเ้ขา้ชม 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

 



 

 

 

รูปที่ 4.3 แสดงถึงโพสตใ์นแฟนเพจและแสดงจ านวนผูเ้ขา้ชม 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

 



 

 

 

รูปที่ 4.4 แสดงถึงโพสตใ์นแฟนเพจและแสดงจ านวนผูเ้ขา้ชม 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

จากภาพท่ี4.4ภายในกรอบส่ีเหล่ียม คือโพสต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดซ้ื้อโฆษณา ทางเฟสบุ๊ค 

(Facebook) ในวนัท่ี 21 มี.ค. 2562 โดยโพสตข์อ้ความเก่ียวกบัแนะน าโปรแกรมเท่ียว”ใน

ราคา 100 บาท ผลพบว่ามีการเขา้ 1,900 คร้ัง มีส่วนร่วม 89 คร้ัง 

 



 

 

 

รูปที่ 4.5 แสดงถึงโพสตใ์นแฟนเพจและแสดงจ านวนผูเ้ขา้ชม 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

จากรูปท่ี 4.2-4.5 เป็นตวัอย่างโพสต์บา้งส่วนท่ีทางคณะผูจ้ดัท าน ามาแสดงใหช้มในตาราง

จะประกอบไปดว้ย วนัท่ีเผยแพร่เวลาโพสต ์ประเภทของโพสต ์การก าหนดเป้าหมายคือใครบา้งท่ี

สามารถเห็นโพสต์ การเขา้ถึงคือจ านวนคนท่ีเขา้มาชมโพสต์ การมีส่วนร่วมคือจ านวนการคลิก

โพสตก์บัความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์ขอโพสตน์ั้นๆ 



 

 

 

รูปที่ 4.6 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

จากรูปท่ี 4.6 โพสตต่ื์นตาต่ืนใจ ชวนดูความงามท่าอากาศยานใหม่ ณ กรุงปังก่ิง เป็นโพสตท่ี์มคีน

สนใจเขา้มารับชมถึง 408 คน 

 

รูปที่ 4.7 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ  

ท่ีมาFan page Facebook Go to chin 

จากรูปท่ี 4.7 โพสตเ์ปิดม่าน เซ่ียงไฮดิ้สน่ียแ์ลนดเ์ป็นโพสตท่ี์มีคนสนใจเขา้มารับชมถึง 396 คน 



 

 

4.1.4 ตวัอยา่งการโพสตข์อ้ความส่ิงท่ีน่าสนใจของจงัหวดัซวัเถา  

เพ่ือท าให้ผูค้นรู้จกัจงัหวดัซวัเถามากข้ึนใหไ้ดรู้้จกั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม มีอาหารท่ี

ข้ึนช่ือ ภายในจงัหวดัซวัเถา  

 

รูปที่ 4.8 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ  

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

 



 

 

 

รูปที่ 4.9 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

 

 

รูปที่ 4.10 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 



 

 

 

รูปที่ 4.11 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

 

รูปที่ 4.12 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 



 

 

 

รูปที่ 4.13 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

 

รูปที่ 4.14 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 



 

 

 

4.2 ผลการปฎิบตังิาน 

หลงัจากคณะผูจ้ดัท าไดโ้พสต์ขอ้ความลงทางแฟนเพจ Go tour Chinaไดม้ีลูกคา้ทกัมา

ติดต่อสอบถามขอ้มูลจากทางแฟนเพจเก่ียวกบัแพค็เกจทวัร์จากรูปท่ี 4.7 ไดท้ าการโพสต์ เปิดม่าน 

เซ่ียงไฮดิ้สน่ียแ์ลนด ์ท าให้ลูกคา้สนใจสอบถามขอ้มูลแพค็เกจทวัร์ ทางคณะผูจ้ดัท ามีการโพสต ์63       

โพสตร์ะยะเวลาด าเนินการ 2 เดือน  

 

รูปที่ 4.15 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัท า 



 

 

 

รูปที่ 4.16 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัท า 



 

 

 

รูปที่ 4.17 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัท า 



 

 

 

รูปที่ 4.18 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัท า 

จากรูปภาพท่ี4.18 ลูกคา้โทรมาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไดต้กลงท าการซ้ือแพค็เกจทวัร์

เซ่ียงไฮดิ้สน่ียแ์ลนดก์บัทางบริษทัเป็นจ านวน 2 ท่าน หลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจทวัร์ไป

กบัทางบริษทั คณะผูจ้ดัท าจึงลองท าการซ้ือโฆษณา  



 

 

 

รูปที่ 4.19 แสดงถึงตวัอยา่งการโพสตใ์นแฟนเพจ 

ท่ีมาFan page Facebook Go to china 

จากการจดัท าส่ือโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์เฟสบุ๊กแฟนเพจ Go tour China น้ี ใชร้ะยะเวลา

เพียง 2 เดือน ท าใหไ้ดผ้ลตอบรับจากลูกเพจจ านวน 82 คนการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 29 คร้ังและการ

เขา้ถึงของลูกเพจจ านวน 396 คร้ัง ซ่ึงสามารถขยายฐานลูกคา้จากเดิมได ้ทางบริษทัไดเ้ห็นประโยชน์

น้ี จึงท าการซ้ือโฆษณาของเฟสบุ๊คเป็นจ านวน 100 บาท ท าใหแ้ฟนเพจน้ีเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในสงัคม

ออนไลน์หลงัจากซ้ือโฆษณาสามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมได ้89 คร้ังและเพ่ิมการเขา้ถึงเป็น 1,900 

คร้ัง 

 



 

 

บทที่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การจดัท าโครงงานเร่ืองการโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจนี 

ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค Go tour China 

กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวลิเซอร์วสิ จ ากัด สรุปได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

การจดัท าโครงงานแฟนเพจ เฟสบุ๊ค (Facebook)  “Go tour China” เพ่ือใหค้วามรู้และส่ิง

ท่ีน่าสนใจต่างๆของประเทศจีนว่ามีความสวยงาม เช่นไร มีสถานท่ีท่องเท่ียวอะไรบา้งแลว้คณะ

ผูจ้ดัท าก็จะแนะน าสถานท่ีต่างๆภายในประเทศจีน  วฒันธรรม อาหาร และแหล่งช๊อบป๊ิง  ให้ผูค้น

ไดเ้ห็นสนใจอยากไปเท่ียวจีนมากข้ึนและช่วยเพ่ิมโอกาสเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับทางบริษทัเป็น

ช่องทางโปรโมท โฆษณา อีกช่องทางนึง มีช่องทางติดต่อเพ่ิมมากจากเดิมไดอี้กและขยายฐานลูกคา้   

ผลการด าเนินงาน คณะผูจ้ดัท าการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ โดยสร้างแฟนเพจ เฟสบุ๊ค

(Facebook) “Go tour China” ให้ขอ้มูลดึงดูดความสนใจของลูกคา้เก่ียวกบัประเทศจีน และแทรก

ล้ิงค์เว็บไซต์ของบริษทั ท าให้ไดลู้กคา้เกิดความสนใจและไดท้กัเขา้มาสอบถามขอ้มูลทางกล่อง

ขอ้ความบนเฟสบุ๊ค และตกลงซ้ือทวัร์ดิสนียแ์ลนด์ จ  านวน 2 ท่าน ทางบริษทัเห็นแนวทาง จึงไดท้ า

การซ้ือโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ในจ านวนเงิน 100 บาท ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้ขา้ชมมีเพ่ิมข้ึนจากเดิมไม่เกิน 400 

คน เป็น 1,900 คน  

5.2 ข้อจ ากดัและปัญหาในการจดัท าโครงงาน 

5.2.1.ในช่วงแรกของการปฏิบติังาน ยงัขาดความรู้ในเร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียว ท าใหต้อ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้  

5.2.2.ตอ้งศึกษาท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการโพสตเ์พื่อใหผู้ค้นสนใจและเห็นโพสตไ์ดม้ากข้ึน   

 

 



 

 

5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ 

5.3.1.ต้องศึกษาท าความเขา้ใจในรายละเอียดของโครงงานเพื่อลดความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดข้ึน 

5.3.2.ควรจดัล  าดบัความส าคญัของโครงงานและเรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท ารูปเล่ม
โครงงานสหกิจ 

5.3.3.คอยอพัเดจขอ้มูลท่ีน่าสนใจของประเทศจีน 

5.3.4.ควรซ้ือโฆษณาโปรโพสตใ์นช่วงเทศกาลเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

5.4 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 ควรมีความรอบคอบในการท างาน เพราะ ในการท างานตอ้งมีการตรวจความถูกตอ้งของ

ช่ือนามสกุลวนัเดือนปีเกิดและวนัท าวนัหมดอายุพาสปอร์ตของลูกคา้เพ่ือใชใ้นการขอวีซ่าและซ้ือ

ตัว๋โดยสารถา้ท าการตรวจผดิก็จะท าใหบ้ริษทันั้นเสียเวลาและเงินใหก้ารไปท าใหม่ 

5.4.1ปัญหาท่ีพบ 

1.เร่ืองโพสตใ์นช่วงใกลจ้ะออกกรุ๊ปไม่มีเวลาโพสตท์ าใหไ้ม่เป็นไปตามท่ี   

   ก  าหนดท าใหย้อดเขา้ชมลดลง 

2.ภาษาในการกรอกเอกสารส าหรับท าวีซ่ามีเพียงภาษาจีนกบัภาษาองักฤษอาจจะ

เขียนผดิพลาดได ้

5.4.2ขอ้เสนอแนะ 

  1.ควรฝึกทกัษะการใชไ้มโครซอฟเวิร์คกบัไมโครซอฟเอก็เซล 

  2.ควรศกึษาเก่ียวกบัโพสตว์า่โพสตเ์วลาไหนจะมคีนเห็นเยอะท่ีสุด 

  3.มีขอ้สงัสยัใหส้อบถามในทนัที 

  4.หากไม่มีเวลาโพสตค์วรตั้งโพสตล่์วงหนา้เอาไว ้
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บทคดัย่อ 

การจดัท าโครงงาน “การโฆษณาออนไลน์

ดา้นการท่องเที่ยวประเทศจีน ผ่าน แฟนเพจเฟสบุ๊ค

Go tour China กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทร

เวิลเซอร์วิส จ ากดั”คณะผูจ้ัดท าพบว่าช่องทางการ

ขายของบริษทัน้ีมีเพียง 2 ช่องทางเท่านั้น คือ การ

โฆษณาผ่านเว็บ Google และทางหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจทางคณะผู ้จัดท า จึงเห็นโอกาสเพิ่ม

ช่องทางการขายผ่านส่ือออนไลน์เน่ืองจากเป็นส่ือที่

ไดรั้บข่าวสารเป็นวงกวา้งและทนัสมยั  คณะผูจ้ดัท  า

จึงได้สร้างช่องทางการโฆษณาออนไลน์ดา้นการ

ท่องเที่ยวประเทศจีนผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊คGo tour 

China โดยโพสต์ขอ้มูลท่ีรวบรวมทั้ งหมดเกี่ยวกับ

ประเทศจีน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร จุดเด่น 

เอกลักษณ์ รวมไปถึงโปรมแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ 

เป็นตน้ และสอดแทรกเว็บไซต์ของบริษทัไว ้โดย

วตัถุประสงค์ของโครงงานน้ีคือเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้

เกิดความสนใจในประเทศจีน และเป็นส่วนในการ

เพิ่มช่องทางการขายใหม้ากข้ึน 

  จากการจดัท าส่ือโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์

เฟสบุ๊กแฟนเพจ Go tour China น้ี ใชร้ะยะเวลาเพียง 

2 เดือน ท าใหไ้ดผ้ลตอบรับจากลูกเพจจ านวน 82 

คนการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 29 คร้ังและการเขา้ถึง

ของลูกเพจจ านวน 396 คร้ัง ซ่ึงสามารถขยายฐาน

ลูกคา้จากเดิมได ้ทางบริษทัไดเ้ห็นประโยชน์น้ี จึง

ท าการซ้ือโฆษณาของเฟสบุ๊คเป็นจ านวน 100 บาท 

ท าใหแ้ฟนเพจน้ีเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในสังคม

ออนไลน์หลงัจากซ้ือโฆษณาสามารถเพิ่มการมีส่วน

ร่วมได ้89 คร้ังและเพิ่มการเขา้ถึงเป็น 1,900 คร้ัง 

ค าส าคญั: การโฆษณา / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ Go tour 

China  

mailto:jayporamain@gmail.com
mailto:nattakit.kos@siam.edu
mailto:Kanchana.wut@siam.edu


 

 

Abstract 

The Project "Chinese tourism online 

advertising through Facebook fan page 'Go tour 

China' with H.Y.T Travel Services Co., Ltd's" case 

study has the purpose to study how much social 

network and Google website advertising can affect 

customers' interest and how it can be a part of 

expanding sales channels. The author has 

discovered that the company has only 2 advertising 

channels; Google ads and Bangkok Business news 

newspaper (alias Krungthep Turakij newspaper). 

These findings showed the opportunity to increase 

sales channels by using a social network fan page 

on Facebook to post various information on 'Go tour 

Chinas' fan page, such as compelling tour programs, 

exotic food, famous tourist attraction and more. 

The results showed that by using the 

Facebook channel to advertising our tourism 

company in 2 months, the fan page subscriber  

increased by 82, the fan page activities participation 

by 29 times and fan page visitation by 396 times. 

This outcome has shown that we can increase more 

sales traffic by using Facebook fan page thus we 

have continued the advertising by paying 100 Baht 

to buy Facebook ads, it has helped us become 

acknowledged by more people, increased fan page 

activity participation by 89 times and fan page 

visitation by 1,900 times. 

Key words: Advertising / Facebook / Fanpage/ Go 

tour China 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

เพื่อการโฆษณาออนไลน์ดา้นการท่องเที่ยวประเทศ
จีน ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค  “Go tour China”  

1.)ขอบเขตของโครงงาน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขต

ของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็น 3ส่วนดงัน้ี 

2.)ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

 ภายในบริษทั เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิสจ ากดั 

3.)ขอบเขตด้านข้อมูล 

ในแฟนเพจ เฟสบุ๊ค (Facebook)  “Go tour China” 

ศึกษาเส้นทางจีน 

1.ขอค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและสอบถาม

ขอ้มูลต่างๆจากพนักงานท่ีปรึกษารวมทั้งบุคลากร

ของบริษทั เอชวายที แทรเวิลเซอร์วิส จ ากดั  

2. ศึกษาขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต  

3. ศึกษาขอ้มูลเส้นทางการเดินทางจาก อินเตอร์เน็ต

และหนงัสือเดินทาง 

4.)ขอบเขตด้านระยะเวลา  

วนัที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 27 เมษายน 2562 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1.สร้างแฟนเพจ 

2. หาขอ้มูลลงโพสต ์

3.ซ้ือโฆษณาโปรโมทโพสต ์

สรุปผลของโครงงาน 

ผลการด าเนินงาน คณะผูจ้ดัท  าการ
โฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ โดยสร้างแฟนเพจ เฟสบุ๊ค
(Facebook) “Go tour China” ใหข้อ้มูลดึงดูดความ



 

 

สนใจของลูกคา้เกี่ยวกบัประเทศจีน และแทรกลิ้งค์
เวบ็ไซตข์องบริษทั ท าใหไ้ดลู้กคา้เกิดความสนใจ
และไดท้กัเขา้มาสอบถามขอ้มูลทางกล่องขอ้ความ
บนเฟสบุ๊ค และตกลงซ้ือทวัร์ดิสนียแ์ลนด ์จ านวน 2 
ท่าน ทางบริษทัเห็นแนวทาง จึงไดท้  าการซ้ือ
โฆษณาบนเฟสบุ๊ค ในจ านวนเงิน 100 บาท ซ่ึง
ส่งผลใหผู้เ้ขา้ชมมีเพิ่มข้ึนจากเดิมไม่เกิน 400 คน 
เป็น 1,900 คน  

กิตติกรรมประกาศ 

การที่  คณะผู ้จัดท า ได้มาปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล 

เซอร์วิส จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ 2562 ถึง

วนัที่ 27 เมษายน พ.ศ 2562 ส่งผลให้ คณะผู ้จัดท า 

ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็ประโยชน์

ต่อการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต เกี่ยวกบั

การปฏิบัติงานต าแหน่ง Sale marketing ณ บริษัท

เอช วาย ที แทรเวิล  เซอร์วิส จ ากัด สามารถน า

ความรู้ที่ไดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพใอนาคตโดย

ไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทั เอช วาย ที แทรเวิล 

เซอร์วิส จ ากดั ไดส้อน ไดเ้รียนรู้งาน และ ปัญหาที่

พบ ในการท างาน ในแผนกต่างๆ จึง ขอขอบคุณมา 
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