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บทคดัย่อ 

 

 โครงการเร่ืองน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาการท างานติดต่อส่ือสารผา่นระบบเฟสบุค๊ ซ่ึงผูจ้ดัท าได้
ศึกษาเก่ียวกบัระบบเฟสบุค๊แฟนเพจ จึงท าใหมี้แนวคิดในการเสริมสร้างหรือพฒันาประสิทธิภาพการ
ติดต่อส่ือสารและเพิ่มรายไดใ้หก้บั บริษทั อคัรชยั โปรเจค จ ากดั โดย มีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อ 
โปรโมทสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของบริษทัผา่นเพจเฟสบุค๊“บริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์”  
2. เพื่อรับขอ้มูลและรับความตอ้งการของลูกคา้ทนัที เร่ิมจากการน าเพจเฟสบุค๊ของบริษทัมาสร้างความ
เคล่ือนไหวโดยการโพส ใชก้ลยทุธ์ใหส้าระความรู้เก่ียวกบัการเดินทาง เทศกาล กระแสนิยมสังคม เพื่อ
ท าใหเ้พจมีความน่าสนใจมากข้ึน นอกจากน้ียงัไดท้  าการตอบรับขอ้มูลและความตอ้งการของลูกคา้
ทนัทีเม่ือมีการแจง้เตือนการส่งขอ้ความหลงัจากการด าเนินการดงักล่าว ดงันั้น โครงการกลยทุธ์การ
ติดต่อส่ือสารบน เฟสบุค๊แฟนเพจ“ บริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ ” สามารถเพิ่มยอดติดตามและผูมี้ส่วน
ร่วมกบัเพจเฟสบุค๊ไดถึ้ง 300 คน ในระยะเวลาการท างาน 2 สัปดาห์ จากการโพส 4 คร้ังต่อ 1 วนั ซ่ึงผล
ตอบรับท่ีไดจ้ากการโพสมีการตอบรับท่ีดีและลูกคา้ใหค้วามสนใจเป็นอยา่งดีจากการตอบรับขอ้ความ
ของลูกคา้ 
ค าส าคญั : การติดต่อส่ือสาร/ เฟสบุค๊แฟนเพจ/ บริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เน่ืองจากการท่องเท่ียวของประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความสําคญัในการสร้างรายได้จากการ

ท่องเท่ียวในประเทศและนอกประเทศเพื่อพฒันาธุรกิจทางการท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดรายไดแ้ละการส่ือสาร

จึงเกิดการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้มเพิ่มข้ึนเช่นการเพิ่มจาํนวน

ร้านอาหารแหล่งบริการนกัท่องเท่ียวการส่ือสารเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวและขยายกิจการ

ทัว่ประเทศก่อให้เกิดการส่ือสารหลายช่องทางเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีทนัสมยันอกจากน้ีการ

ส่ือสารจากการท่องเท่ียวยงัช่วยในการเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างคณะทวัร์และนกัท่องเท่ียวท่ีใช้

บริการการท่องเท่ียวสําหรับช่องทางการส่ือสารของสถานประกอบการน้ีพบว่าการส่ือสารกับ

ผูใ้ชบ้ริการมี2ช่องทางคือการโฆษณาผา่นโซเชียลมีเดียและการพูดปากต่อปาก  ปัจจุบนัมีผูใ้ชอุ้ปกรณ์

พกพามากกว่า 5,110 ล้านคนทั่วโลก เพิ่ม ข้ึน 100 ล้านคน (2%) เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมามีผู ้ใช้

อินเทอร์เน็ต 4,390 ลา้นคน เพิ่มข้ึน 366 ล้านคน (9%) เม่ือเทียบกบัมกราคม 2561จาํนวนผูใ้ช้โซเชียล

มีเดียมีมากกวา่ 3,480 ลา้นคนในปีน้ี เพิ่มข้ึน 288 ลา้นคน (9%)ชาวโลก 3,260 ลา้นคนใชโ้ซเชียลมีเดีย

บนอุปกรณ์พกพาในเดือนมกราคม 2019 เพิ่มข้ึน 297 ล้านคน (เพิ่มข้ึน 10%)ทุก 1 วินาที มีผู ้ใช้

อินเทอร์เน็ตรายใหม่เกิดข้ึนทั่วโลก 11 ราย รวมแล้วมีผูใ้ช้ใหม่ 1 ล้านรายต่อวนัในรอบ 5ปี(ตั้ งแต่

ปี2014)จาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนแลว้ 1,900ล้านรายเพิ่มข้ึน75%ในรอบ5ปีท่ีผ่านมาตวัเลขการ

เติบโตของผูใ้ช้โซเชียลมีเดียนั้ นโดดเด่นกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเพราะผูใ้ช้โซเชียลมีเดียทั่วโลกมี

สัดส่วนเพิ่มข้ึนเกือบ2เท่าตวัเม่ือเทียบจากรายงานDigital2014ในปีน้ีจาํนวนผูใ้ชโ้ซเชียลทะลุ3,490 ลา้น

รายสูงกวา่ระดบั1,480 ลา้นราย thumbsup(2019) 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํพบวา่เพจบริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ แต่ไม่ไดเ้กิดความกระตือรือร้น

ในการตอบรับกับลูกคา้เพราะฉะนั้นความสําคญัของการส่ือสารรูปแบบใหม่หรือเพิ่มช่องทางการ

ส่ือสารท่ีมีศกัยภาพพฒันาให้เป็นท่ีนิยมจากช่องทางการส่ือสารกบัผูใ้ช้บริการซ่ึงมีความสําคญัในการ

ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมากเน่ืองจากการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส่ือกลางระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูใ้ช้บริการในการให้ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างชัดเจนและยงัสามารถเผยแพร่ช่ือธุรกิจ



 

ประกอบการไดท้ัว่ประเทศ ดงันั้นการเพิ่มความกระตือรือร้นหรือการตอบรับลูกคา้ทนัทีทนัใดสามารถ

สร้างรายไดแ้ละช่ือเสียงของธุรกิจประกอบการการท่องเท่ียวไปยงัทัว่ ประเทศจึงเป็นแนวคิดหลกัท่ีจะ

ใชใ้นการดาํเนินโครงการเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสาร เฟสบุค๊แฟนเพจตะลอนทวัร์ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

              1.2.1 เพื่อทาํการโปรโมทสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของบริษทัผา่นเพจเฟสบุค๊ 

“ บริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์ ” 

1.2.2 เพื่อรับขอ้มลูและตอบกลบัใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้โดยตรง 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี   

ผูจ้ดัทาํไดฝึ้กปฏิบติั ณ บริษทั อคัรชยั โปรเจค จาํกดั 

1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ผูจ้ดัทาํไดเ้ร่ิมฝึกปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 

2562 

1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

1) ขอคาํแนะนําจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสอบถามขอ้มูลต่างๆจากพนักงานท่ีปรึกษา 

รวมทั้งบุคลากรของ    บริษทั อคัรชยั โปรเจค จาํกดั 

2) ศึกษาขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต 

3) ศึกษาขอ้มูลการโปรโมทโดยใชส่ื้อออนไลน์บน เฟสบุค๊บริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1.4.1 เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารออนไลน์บนเฟสบุค๊และWebsiteของบริษทัใหก้บั 

   บริษทั อคัรชยัโปรเจค จาํกดั 

1.4.2 ลูกคา้เกิดความเขา้ใจการจดัการการท่องเท่ียวของบริษทัมากข้ึน 

1.4.3 ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัแพคเกจของบริษทั 



 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจ เร่ือง กลยุทธ์การติดต่อส่ือสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ บริษทัทวัร์

ตะลอนทวัร์”ได้ทาํการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน

การศึกษาโดยมีหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีของการส่ือสาร 

2.2 เก่ียวกบั เฟสบุค๊ 

2.3 แนวคิดการโปรโมทเฟสบุค๊ 

2.4 ประโยชน์ของ เฟสบุค๊ 

2.5 การใชง้าน เฟสบุค๊ 

2.6 ความหมายของ เฟสบุค๊เพจ 

2.7 การคิดคาํ และ ประโยคในการโปรโมทบน เฟสบุค๊ ใหก้ลุ่มลูกคา้สนใจ 

2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ทฤษฎขีองการส่ือสาร 

ทฤษฎีการส่ือสาร คือ การอธิบายการส่ือสารในดา้นความหมาย กระบวนการ องค์ประกอบ 

วิธีการ บทบาทหน้าท่ี ผล อิทธิพล การใช ้การควบคุม แนวคิดของศาสตร์ต่าง ๆ แนวโน้มอนาคตและ

ปรากฏการณ์เก่ียวกบัการส่ือสารแต่การอธิบายตอ้งมีการอา้งอิงอยา่งมีเหตุ ผลท่ีไดจ้ากหลกัฐาน เอกสาร 

หรือปากคาํของมนุษย ์(จุฬาวทิยานุกรม,2554) 

2.1.1 องค์ประกอบการส่ือสาร 

กระบวนการถ่ายทอดสารของมนุษยป์ระกอบโดยทัว่ไป จะประกอบไปดว้ย 

องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

1) ผูส่้งสาร หรือผูเ้ขา้รหสั (sender / encoder) 

2) ผูรั้บสาร หรือ ผูถ้อดรหสั (receiver / decoder) 



 

3) สาร (message) 

4) ช่องทางการส่ือสาร (channel) 

 

1) ผู้ส่งสาร 

ผูส่้งสาร (sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูริ้เร่ิมหรือเร่ิมตน้ส่งสารไปให ้

อีกบุคคลหน่ึงจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามหรือเป็นผูท้าํหน้าท่ีส่งสารผ่านช่องทางหน่ึงไปยงัผูรั้บสาร

ฉะนั้นผูส่้งสารจึงมีบทบาทในการช้ีนาํวา่พฤติกรรมการส่ือสารภายในสถานการณ์หน่ึงๆนั้นจะเป็นไป

ในรูปใดและมีผลอยา่งไรหรืออีกนยัหน่ึงก็คือผูส่้งสารคือผูก้ระตุน้(stimulus)ท่ีทาํให้เกิดการตอบสนอง

(response)จากผูรั้บสารหรือผูส่้งสารอาจเรียกผูเ้ขา้รหัส(encoder)คือผูท่ี้รับผิดชอบในการนาํความคิด

ของผูริ้เร่ิมความคิดหรือแหล่งสาร(source)ส่งไปยงัผูท่ี้ต้องการจะส่ือสารด้วยโดยการใช้สัญญาณ

(signal)และสัญลกัษณ์(symbol)หรือเรียกวา่การเขา้รหสั(encoding)ซ่ึงแสดงถึงเป้าหมายหรือส่ิงท่ีแหล่ง

สารตอ้งการส่ือ 

2) ผู้รับสาร 

ผูรั้บสาร (encoder) คือ ผูท่ี้รับสารจากบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลหน่ึง เม่ือไดรั้บ 

สารผูรั้บสารจะเกิดการตีความและการตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้ งใจก็ตาม และส่งปฏิกิริยา

ตอบสนอง (feedback) กลบัไปให้ผูส่้งสาร หรือผูรั้บสารเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ผูถ้อดรหสั (decoder) คือ 

ผูท่ี้ถอดความหมายของสัญญาณหรือสัญลกัษณ์ท่ีผูเ้ขา้รหัสส่งมา หรืออีกนยัหน่ึง คือ ผูรั้บผิดชอบการ

ถอดรหสัของสาร (decoding) เพื่อให้ผูรั้บสารปลายทาง (receiver / destination) หรือผูรั้บสารท่ีผูส่้งสาร

ตอ้งการใหไ้ดรั้บสารของตน 

3) สาร 

  สาร (message) หมายถึง ส่ิงท่ีผูส่้งสารไปให้ผูรั้บสารในรูปของรหัสคาํว่า “รหัส” 

หมายถึง สัญญาณ(signal)หรือสัญลกัษณ์(symbol)หรือกลุ่มของสัญลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนใน ลกัษณะท่ีมี

ความหมายต่อคนและผูรั้บสารสามารถเขา้ใจความหมายของมนัไดต่้อเม่ือมีการถอดความหมายของ

สัญญาณหรือสัญลักษณ์ออกมา สัญญาณหรือสัญลักษณ์ในท่ีน้ีอาจเป็น คาํพูด ตัวหนังสือรูปภาพ

เคร่ืองหมายหรือกิริยาท่าทางต่างๆฯลฯซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงหรือถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก ความ



 

ตอ้งการและวตัถุประสงค์ของผูรั้บสาร ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ สารก็คือ ภาษา (language) โดยสามารถแบ่ง

เน้ือหาของสารได ้2 ประเภทคือ 

 

 

 

3.1) รหสัของสารท่ีใชค้าํ (Verbal Message Codes) ไดแ้ก่ ภาษาอนัเป็นระบบ 

ของสัญลกัษณ์และหรือระบบของสัญญาณท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อซ่ึงกนัและกนั มนุษย์

ไดส้ร้างข้ึนและพฒันาสืบทอดมาโดยลาํดบั ภาษาจะมีโครงสร้าง (Structure) ท่ีทาํใหส่้วนประกอบ

ต่างๆ (Elements) รวมเขา้ไปดว้ยกนัอยา่งมีความหมาย (ส่วนประกอบของภาษา เช่น เสียง (Sound) 

ตวัอกัษร (Letters) คาํ (Words) คาํสะกดการันต ์เคร่ืองหมายต่างๆฯลฯซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถนาํมาเรียบ

เรียงเขา้เป็นถอ้ยคาํเป็นวลีและประโยคท่ีมีความหมาย โดยอาศยัระเบียบและกฎเกณฑข์องภาษานั้นๆ 

เป็นหลกั เช่น โครงสร้างประโยคตามหลกัการเขียนภาษาไทย ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

3.2) รหสัของสารท่ีไม่ใชค้าํ (Nonverbal Message Codes) ไดแ้ก่ ระบบ 

สัญลกัษณ์สัญญาณหรือเคร่ืองหมายใดๆ ก็ตามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชถ้อ้ยคาํ เช่น ดนตรี การเตน้ระบาํ 

อากปักริยาท่าทาง (Gesture) การแสดงทางหนา้ตา (Facial Expression) สี ธง สัญญาณไฟควนัสัญญาณ

การวาดภาพฯลฯซ่ึงแต่ละอยา่งมีส่วนประกอบยอ่ยและเม่ือรวมเขา้ ดว้ยกนัตามแบบท่ีกาํหนดก็ทาํให้มี

ความหมายข้ึน 

4) ส่ือ 

 ส่ือ หรือ ช่องทางการส่ือสาร(C h a n n e l)หมายถึง ตวักลางท่ีนาํพาข่าวสารจากผูส่้ง 

สารไป ยงัผูรั้บสารทั้งน้ีโดยทัว่ไปการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์หรือการส่ือสารในรูปแบบ

ใหม่ๆท่ีใชเ้ทคโนโลยจีะเนน้และให ้ความสาํคญัต่อการโตต้อบ หรือมีลกัษณะของการส่ือสารแบบสอง

ทางจนกลายเป็นคุณลกัษณะสาํคญัของ ส่ือไปโดยปริยาย จะเห็นไดว้า่การโพสขอ้ความในกระทูก้็ถือ

เป็นลกัษณะหน่ึงของการส่ือสารแบบสองทาง 

2.1.2 แบบจําลองการส่ือสาร 



 

  การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผู ้รับไม่

สามารถโตต้อบกบัผูส่้งในส่ือกลางเดียวกนัได ้ผูส่้งเป็นฝ่ายส่งข่าวสารเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่มกัอยู่

ในรูปของส่ือสารสาธารณะ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ หรือบอร์ด ประกาศ เป็นตน้ การส่ือสาร

รูปแบบน้ีเรียกวา่ Simplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 : แบบจาํลองการส่ือสาร (One Way Communication) 

ทีม่า : https://thebusinesscommunication.com/types-of-communication-process/ 

 การส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) คือ กระบวนการส่ือสารท่ีผู ้รับสาร

สามารถหรือมีโอกาศส่งถ่ายทอดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวสารท่ีไดรั้บจากผูส่้งสาร อาทิความรู้สึกความ
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คิดเห็นท่ีมีต่อข่าวสารการซักถามเพื่อความเข้าใจ ฯลฯ ดังแสดงได้จากแบบจาํลองการส่ือสารใน

ลกัษณะสองทาง 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 : แบบจาํลองการส่ือสาร (One Way Communication) 

ทีม่า : https://thebusinesscommunication.com/types-of-communication-process/ 

 

 

 

2.2 เกีย่วกบัเฟสบุ๊ค 

2.2.1 ความหมายของเฟสบุ๊ค 

 เฟสบุ๊ค คือ เว็บไซต์ท่ีให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่าน Internet หรือ เรียกได้ว่าเป็น 

Social Network ถูกก่อตั้งโดยมาร์กซักเคอร์เบิร์กเฟซบุ๊กอนุญาตให้ใครก็ไดเ้ขา้สมคัรลงทะเบียนกบัเฟ

ซบุก๊และผูเ้ป็นสมาชิกของเฟซบุก๊นั้นสามารถเลือกท่ีจะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกบัใครก็ไดใ้นเฟซบุก๊ 

 นอกจากน้ีผูใ้ช้ยงัสามารถใช้เฟซบุ๊ก เพื่อร่วมทาํกิจกรรมกบัผูร่้วมใช้งานท่านอ่ืนไดเ้ช่นการ

เขียนขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สึกแสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีสนใจโพสท์รูปภาพโพสท์คลิปวิดีโอแชท

พูดคุยเล่นเกมท่ีสามารถชวนผูใ้ช้งานท่านอ่ืน มาเล่นกบัเราได ้รวมไปถึงทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิ

เคชั่นเสริม (Applications) ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชั้นดงักล่าวได้ถูกพฒันาเขา้มาเพิ่มเติมอยู่

เร่ือยๆ แอพลิเคชัน่ยงัแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบนัเทิง เกมปลูกผกัยอดนิยม เป็นตน้ 
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หรือไม่วา่จะเป็นเชิงธุรกิจแอพลิเคชัน่ของเฟสบุ๊คก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกนัดว้ยเหตุน้ีเฟสบุ๊คจึงไดรั้บ

ความนิยมไปทัว่โลก ( mindphp,2560 ) 

2.3 แนวคิดการโปรโมทเฟสบุ๊ค 

 (สืบศกัด์ิ ล่ิวลกัษณ์ , 2559) ไดท้าํหนงัสือเก่ียวกบัเทคนิคขายดีบน เฟสบุค๊ ไดก้ล่าววา่ การทาํ

ธุรกิจออนไลน์สมยัน้ีการแข่งขนัสูงมาก สาเหตุส่วหน่ึงมาจากเคร่ืองมือทางการตลาดและการขาย ใช้

งานง่ายข้ึน แต่ในขณะท่ีเคร่ืองมือใชง้านง่ายข้ึน กลบัขายของไดน้อ้ยลง  

 ในการขายของบน เฟสบุ๊ค มนัมีเสน่ห์ตรงท่ีเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ง่ายนัก ดงันั้น

ประสบการณ์การใส่ใจ ทาํโฆษณาและบริหารเน้ือหาบนเพจหรือเฟซบุ๊กส่วนตวัลว้นแต่เป็นเร่ืองของ

ศาสตร์และศิลป์ท่ีเราไม่ไดส้าํเร็จไดใ้นวนัเดียว 

 คุณ สืบศกัด์ิ ล่ิวลกัษณ์(2559) ไดก้ล่าววา่ “ขอ้ดีอยา่งหน่ึงของ เฟสบุค๊ ท่ีแตกต่างจากเวบ็ไซต์

อ่ืนๆอย่างเห็นได้ชดัคือ ดูมีชีวิตชีวา ดูจบัตอ้งไดม้ากกว่าเวบ็ไซต์ เพราะเฟซบุ๊กมีกิจกรรม มีเร่ืองราว

ใหม่ๆ อปัเดตตลอดเวลา เสมือนเป็นเพื่อนของลูกคา้ แต่ถา้คุณวางตวัเพจท่ีเขา้มาโพสขายของอยา่งเดียว

ทุกวนัๆ ทุกอยา่งดูเป๊ะไปหมด ไม่ต่างอะไรกบัแค็ตตาล็อคขายของเชยๆ ท่ีมีการบอกช่ือสินคา้ สี ขนาด 

ราคา ใช้ภาษาทางการ เพจคุณก็จะแห้งแลง้ดูเหมือนหุ่นยนตร์ท่ีตั้งโปรแกรมไวว้า่ฉันจะมาขายๆอยา่ง

เดียว คนเขา้มาดูแปปเด๋ียวเขาก็เบ่ือ ส่ิงท่ีควรทาํคือคุณตอ้งกาํหนดตวัตนของเพจข้ึนมา เป็นคนหน่ึงคน 

ผูห้ญิงหรือผูช้าย บุคลิคไหน พูดจาอย่างไรเลือกให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเราอยากส่ือสารด้วย

พยายามพูดคุยกบัลูกเพจเสมือนว่าคุณ เป็นเพื่อนเขาท่ีดูมีความเป็นมืออาชีพกว่าเพื่อนทัว่ไป สามารถ

แกปั้ญหาเฉพาะทางให้เขาได ้การผลิตเน้ือหาท่ีจะโพสลงเพจให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย มีส่ิงตอ้งคาํนึงถึง 

5 ขอ้คือ”  

1) มีความเช่ือมโยง (Relevance) การท่ีจะดึงดูดใหค้นสนใจเน้ือหาอะไรสักอยา่ง มนัตอ้ง

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัเขาไม่ทางใดก็ทางหน่ึงคุณจะตอ้งตีโจทยใ์ห้แตกว่า

ลูกเพจท่ีมากดไลค์คุณ เขาน่าจะสนใจเร่ืองอะไร เน้ือหาแบบไหน และตอบสนอง

ความตอ้งการ ของพวกเขาใหต้รงจุด 

2) มีความน่าเช่ือถือ (Trustworthty) ขอ้น้ีสําคญัมากสําหรับการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั

อาหาร สุขภาพและความงามควรเลือกขอ้มูลแหล่งอา้งอิงท่ีมาชดัเจนน่าไวว้างใจ 

3) มีประโยชน์ (Useful) ไม่ไดห้มายความวา่คุณตอ้งโพสแต่วิชาการยากๆ ท่ีอดัแน่นไป

ด้วยส าระล้วนๆ อาจเป็ น เร่ืองเล็กๆน้อยๆในชีวิตป รจําว ัน ท่ี มีป ระโยชน์ ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย 



 

4) ช่วยแก้ปัญหาได้ (Helpful) บางคนอาจไม่ได้กดไลค์เพจเพื่อหวงัใฝห้คุณไปช่วย

แกปั้ญหาแต่ถา้สามารถช่วยเขาไดลู้กเพจจะเกิดความประทบัใจ และนาํไปสู่การซ้ือ

สินคา้ในอนาคต 

5) ทาํให้รู้สึกดี (Feel Good) เน้ือหาในเพจขายของควรเป็นเร่ืองท่ีคนอ่านแลว้รู้สึกแฮปป้ี

ไม่เศร้าแน่นอนว่าคนไทยชอบเห็นปุ๊ปคนัปากทนัที เพราะเร่ืองแบบน้ีคุยสนุกแต่ทาํ

ใหบ้รรนยากาศของเพจดูอึมครึมไม่เช้ือเชิญใหซ้ื้อสินคา้ 

 เทคนิคการโพสท์บนเฟสบุ๊ค 

1) เทคนิค1-2บรรทดัแรกของโพสท์ควรมีคีย์เวิร์ดอยู่ด้วย 

เวลาโพสขอ้ความยาวๆลงในเพจ อยา่ลืมสอดแทรกคาํสาํคญัท่ีเป็นคียเ์วร์ิดไว ้1-2 บรรทดัแรก 

อาจใชรู้ปแบบธรรมดาหรือรูปแบบแฮชแทก็ (สืบศกัด์ิ ล่ิวลกัษณ์ , 2559 ,หนา้ 64) 

2) เทคนิคแชร์โพสซ้ําภายใน2-4ช่ัวโมง 

 ใช้วิธการ Repost กดแชร์โพสท์เดิมท่ี เราโพสท์ไปแล้วแทนการโพสใหม่ซ่ึงควรเว้น

ระยะห่างประมาณ 2-4 ชัว่โมงแต่โดยปกติถา้ไม่ไดอ้ยู่ในช่วงโปรโมชัน่ หรือมีกิจกรรมอะไรพิเศษจะ

แนะนาํให้โพสท2์คร้ังเชา้และเยน็ เน่ืองจากการโพสทม์ากเกินไปอาจก่อให้เกิดการรบกวนได(้สืบศกัด์ิ 

ล่ิวลกัษณ์ , 2559 , หนา้ 98) 

3) ช่วงเวลาโพสท์ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 คุณ สืบศักด์ิ ล่ิวลักษณ์ พบว่าคนไทยท่ีใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเพจ

ประมาณ 4 ช่วงเวลา คือ 10.00 น.  14.00 น.  18.00 น.  และ21.00 น. ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นสถิติโดยเฉล่ีย

ของเพจส่วนใหญ่ แต่ถา้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายใหก้ดเขา้ไปดูท่ี Insight ของเพจ 

2.4 ประโยชน์ของเฟสบุ๊ค 

2.4.1 แฟนเพจคือช่องทางโปรโมทธุรกจิทีด่ ี

การสร้างแฟนเพจในเฟสบุ๊ค สามารถทาํให้บุคคลทัว่ไป นักธุรกิจ นักลงทุน ตลอดจนส่ือท่ี

สนใจในธุรกิจของคุณมีโอกาสเขา้ถึงธุรกิจของคุณไดง่้ายข้ึนและกลุ่มคนเหล่าน้ี จะเป็นลูกคา้ในอนาคต

ของคุณการสร้างแฟนเพจเพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณทาํไดโ้ดยการใส่ขอ้มูลธุรกิจ หรือสินคา้ท่ีคุณจะโป

รโมทลงไป 

2.4.2 มีกลุ่มคนเข้ามาเยีย่มชมเวบ็ไซต์มากขึน้ 



 

การใส่ลิงก์ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตทุ์กคร้ังท่ีคุณไดท้าํการโพสทจ์ะทาํให้เวบ็ไซตข์อง

คุณมีผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากหากผูอ่้านเกิดความสนใจหรือตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ

ของคุณมากข้ึนลิงก์ท่ีคุณไดแ้ทรกไปจะสามารถ ตอบสนองความตอ้งการในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ใหก้บักลุ่มลูกคา้ของคุณ นอกจากน้ีคุณยงัสามารถแทรก เฟสบุค๊ Widget ท่ีจะทาํใหผู้เ้ขา้ชมเวบ็ไซตข์อง

คุณสามารถเขา้มาชมและกดไลคใ์นหนา้ แฟนเพจของคุณไดอี้กดว้ย 

2.4.3 เพิม่ความสามารถในการทาํการตลาดแบบ SEO (Searching Engine Optimization) 

การทําSEOนั้ น มี ห ลายความ ห มายข้ึน อยู่กับ ว่าจะถูกพู ดจาก มุม ม องไห น แต่การทํา

SEO(Searching Engine Optimization)สําหรับแฟนเพจในเฟสบุ๊คนั้น ก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการคน้หาผา่น

Search Engineอย่างGoogleให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนโดยท่ีเน้ือหาของเพจหรือเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ

จาํเป็นจะตอ้งถูกกระ จายออกไปให้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นการใชแ้ฟนเพจจึงสร้างประโยชน์ให้การทาํ

การตลาดแบบ SEO ไดดี้ 

2.4.4 สร้างแหล่งรวมตัวของกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึน้ 

อยา่งท่ีใครหลายคนเคยกล่าวไวว้า่เฟสบุค๊นั้นคือชุมชนขนาดใหญ่ท่ีผูค้นมกัจะมารวมตวักนัการ

สร้างแฟนเพจนั้นจึงสามารถทาํให้กลุ่มคนท่ีมีความชอบแบบเดียวกนัมารวมตวักนัไดแ้มจ้ะไม่รู้จกักนั

มาก่อนก็สามารถท่ีจะแนะนาํพูดคุยกนัไดโ้ดยรู้สึกวา่คนท่ีเขา้มาพูดคุยดว้ยนั้นเป็นกลุ่มคนท่ีมีความช่ืน

ชอบอะไรท่ีเหมือนกนัเม่ือคุณไดท้าํการโพสทข์อ้มูลของธุรกิจหรือสินคา้ลงบนแฟนเพจคุณก็สามารถ

รับรู้ถึงผลตอบรับของส่ิงเหล่านั้นไดเ้ลย 

2.4.5 เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากกว่าการโฆษณาทัว่ไป 

  การสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊ค นั้ นก็จะทําให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้ง่ายข้ึน เพราะคุณ

สามารถท่ีจะใช่เพจของคุณตอบกลบัรับส่งขอ้ความของคุณไดโ้ดยตรงไม่วา่จะเป็นการตอบคาํถามเร่ือง

ของข้อมูลสินค้าหรือเพื่อการสั่งซ้ือสินค้าและคุณยงัสามารถเลือกขอ้จาํกดัในการส่งข้อความต่างๆ

ให้กบัลูกเพจของคุณไดโ้ดยการเลือกขอ้จาํกดัของคนท่ีจะไดรั้บขอ้ความไม่วา่จะเป็นการเลือกช่วงอาย ุ

เพศ ภูมิลาํเนาของผูรั้บ 

2.4.6 สร้างประทบัใจให้กบักลุ่มลูกค้า 

    มนุษยเ์ม่ือไดเ้จอหรือพูดคุยก็มกัจะเกิดความผูกพนักนัเช่นเดียวกนักบัการ สร้างแฟนเพจใน

เฟสบุค๊เม่ือคุณโพสทข์อ้ความ ไม่วา่จะโปรโมทธุรกิจโปรโมทสินคา้หรือจะเป็นการใหค้วามรู้ต่างๆแลว้



 

แฟนเพจของคุณนั้นไดเ้ขา้มาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบการท่ีคุณ

ไปตอบรับความรู้สึกของบุคคลเหล่านั้นจะทาํให้เกิดความรู้สึกประทบัใจ และใกลชิ้ดต่อเพจของคุณ

มากข้ึน 

2.4.7 การสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊ค ช่วยเพิม่โอกาสในการบอกต่อ 

แมผู้ท่ี้กดไลคห์รือกดติดตามแฟนเพจของคุณบางคนอาจจะไม่ชอบการประกาศถึงความชอบ

ส่วนตวัในท่ีสาธารณะแต่ก็ยงัมีผูใ้ชบ้างกลุ่มท่ีช่ืนชอบการบอกต่อเร่ืองราวดีๆประสบการณ์ดีๆต่อธุรกิจ

หรือสินค้าและบริการท่ีได้ประสบพบเจอแม้จะไม่มีการให้ค่าโฆษณาแต่คนกลุ่มน้ีก็ พร้อมจะแชร์

เร่ืองราวท่ีไดพ้บเจอเหล่านั้นออกไปดว้ยความเตม็ใจ 

2.4.8 แฟนเพจสามารถส่ือถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่าน้ันได้ดี 

ในสังคมของเฟสบุ๊คทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆออกมาได้ไม่ว่าความคิดเห็น

เหล่านั้นจะออกมาในเชิงบวกหรือเชิงลบคุณควรจะใชป้ระโยชน์จากขอ้น้ีเพื่อหาขอ้มูลท่ีทาํใหค้นกลุ่มน้ี

เกิดความประทบัใจส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีสนใจไม่ว่าจะเป็นคุณสมบติัของสินคา้รูปแบบของการบริการท่ี

ตอ้งการพฤติกรรมการคอมเมนตแ์บบน้ีแหละท่ีจะทาํให้คุณสร้างสินคา้และ บริการท่ีถูกใจกลุ่มลูกคา้

ของคุณออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2.4.9 พบเคร่ืองมือทีด่ีได้ในเฟสบุ๊ค 

เพราะในการสร้างแฟนเพจจะมีเคร่ืองมือรายงานผลสถิติต่างๆให้คุณได้เลือกดูไม่ว่าจะเป็น

จาํนวนของคนท่ีไดเ้ขา้มา คอมเมนตห์รือในการโพสทแ์ต่ละคร้ังของคุณมียอดแชร์เท่าไหร่ช่วงอายุของ

แฟนเพจเพศภูมิลาํเนาซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีคือขอ้มูล ชั้นเลิศสําหรับการวางแผนการทาํการตลาดท่ีดีใน

อนาคต 

 

2.4.10 สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน 

คุณลองคิดวา่คู่แข่งขนัของคุณนั้นสามารถใชแ้ฟนเพจในการครองใจกลุ่มลูกคา้จาํนวนมากได้

แลว้โดยการใหข้อ้มูลจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆผา่นหนา้เพจมีการพดูคุยสอบถามความคิดเห็น

จนเกิดความรู้สึกวา่สินคา้ของคู่แข่งนั้นดีกวา่สินคา้ของคุณท่ีไม่วา่จะหาขอ้มูลหรือจะติดต่อนั้นก็ลาํบาก

เกินแต่ในทางกลบักนัถา้คุณไดส้ร้างแฟนเพจเป็นของตวัเองแลว้ คุณก็จะไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัข้ึนมาทนัที 

2.5 การใช้งาน เฟสบุ๊ค  



 

2.5.1 การโพสทส์ถานะ 

การโพสทส์ถานะ (Status) ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเล่น เฟสบุ๊ค เพราะเป็นอพัเดตสถานะ

ล่าสุดของคุณใหก้บัเพื่อน หรือคนรู้จกัของคุณไดท้ราบสถานะของคุณ ณ ปัจจุบนั โดยเราสามารถทาํได้

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

1) คล๊ิกท่ีช่องสาํหรับพิมพส์ถานะ 

 

รูปที ่2.3 : วธีิการโพสทส์ถานะ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

2) ใส่สถานะท่ีคุณตอ้งการโพสทล์งไป 

 



 

 

 

รูปที ่2.4 : วธีิการโพสทส์ถานะ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

3) เสร็จเรียบร้อย คล๊ิกท่ีปุ่ม โพสท ์

 

4) สถานะของคุณถูกโพสทเ์รียบร้อย 

 

 

รูปที ่2.5 : วธีิการโพสทส์ถานะ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

2.5.2 โพสท์รูปภาพ 



 

การโพสทรู์ปเป็นอีกหน่ึงลูกเล่นท่ีทาํใหส้ถานะของคุณมีความน่าสนใจมากข้ึน เพราะนอกจากเราจะ

โพสทส์ถานะไดแ้ลว้ เรายงัสามารถเพิ่มรูปภาพประกอบเพื่อเพิ่มความสวยงามไดอี้ก โดยสามารถทาํได้

ดงัน้ี 

1)  คล๊ิกท่ีแทบ็ “เพิ่มรูปภาพ/วดีีโอ” ท่ีบริเวณดา้นบน 

 

 

รูปที ่2.6 : วธีิการโพสทรู์ป 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

2) คล๊ิก “อพัโหลดรูปภาพ/วีดีโอ” 

 

 

 

รูปที ่2.7 : วธีิการโพสทรู์ป 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 



 

3) เลือกภาพท่ีตอ้งการโพสท ์

4) คล๊ิก Open 

 

 

 

รูปที ่2.8 : วธีิการโพสทรู์ป 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

5) ระบบจะแสดงตวัอยา่งภาพข้ึนมาท่ีดา้นล่าง คุณสามารถพิมพส์ถานะลงไปได ้

6) เสร็จเรียบร้อย คล๊ิกปุ่มโพสทไ์ดท้นัที 

 

2.5.3 เช็คอินตาํแหน่ง 

การเช็คอิน คือการแชร์สถานท่ีท่ีคุณอยู ่หรือไปเท่ียวมาลงไปบนไทมไ์ลน์ของคุณ โดยสามารถเช็คอิน

ประกอบกบัสถานะ หรือภาพถ่ายได ้

 

 

 

 

 

 



 

รูปที ่2.9 : วธีิการเช็คอินตาํแหน่ง 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

1) ขั้นแรก เราจะมาเช็คอินพร้อมกบัการใส่ภาพ โดยไปท่ี “เพิ่มรูปภาพ/วีดีโอ” 

 

 

 

รูปที ่2.10 : วธีิการเช็คอินตาํแหน่ง 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

 

 

2) เลือกภาพท่ีตอ้งการโพสท ์จากนั้นคล๊ิก Open 

 

 

รูปที ่2.11 : วธีิการเช็คอินตาํแหน่ง 



 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

3) คล๊ิกปุ่มเช็คอิน 

 

 

 

รูปที ่2.12 : วธีิการเช็คอินตาํแหน่ง 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

4) พิมพช่ื์อสถานท่ีท่ีคุณตอ้งการเช็คอิน เช่น ภาพน้ีถูกถ่ายท่ีอ่าวพร้าว เราก็

คน้หาช่ือนั้น เม่ือเจอแลว้ก็คล๊ิกท่ีช่ือสถานท่ีท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

รูปที ่2.13 : วธีิการเช็คอินตาํแหน่ง 



 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

5) เสร็จเรียบร้อย แตะปุ่มโพสท ์

 

 

รูปที ่2.14 : วธีิการเช็คอินตาํแหน่ง 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

6) ภาพพร้อมการเช็คอิน ถูกโพสทท์นัที 

2.5.4 การกดไลค ์

ฟีเจอร์หลกัอีกอยา่งของ เฟสบุค๊ ก็คือการกดไลค ์(Like) หรือการกดถูกใจนัน่เอง ซ่ึงเป็นการแสดงออก

วา่คุณเห็นดว้ย หรือช่ืนชอบกบัโพสทน์ั้นๆ โดยเราสามารถทาํไดง่้ายๆ ดงัน้ี 



 

 

รูปที ่2.15 : วธีิการกดไลค ์

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

เม่ือเจอโพสทท่ี์ถูกใจ คล๊ิกท่ีปุ่มถูกใจไดท้นัที 

2.5.5 แสดงความคิดเห็น 

นอกจากกดไลคแ์ลว้ เราสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตวัลงไปในโพสทน์ั้นๆ ไดด้งัน้ี 

 

รูปที ่2.16 : วธีิการแสดงความคิดเห็น 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 



 

 

1) คล๊ิกแสดงความคิดเห็น 

 

 

รูปที ่2.17 : วธีิการแสดงความคิดเห็น 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

2) พิมพข์อ้ความความคิดเห็นลงไปในช่อง 

3) เสร็จเรียบร้อย กด Enter 

 

 



 

รูปที ่2.18 : วธีิการแสดงความคิดเห็น 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

4) ความคิดเห็นถูกโพสทท์นัที 

2.5.6 การแชร์ 

การแชร์ (แบ่งปัน) คือการส่งต่อโพสท ์หรือขอ้มูลนั้นๆ ลงไปบนไทมไ์ลน์ของคุณ เพื่อใหเ้พื่อนบน 

เฟสบุค๊ ของคุณเห็นดว้ย คลา้ยกบัการ Forward อีเมลลส์มยัก่อน โดยเราสามารถทาํไดด้งัน้ี 

 

 

รูปที ่2.19 : วธีิการแชร์ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

1) เม่ือเจอโพสทท่ี์ตอ้งการแชร์ ใหเ้ราคล๊ิกปุ่มแชร์ 

 

 



 

 

รูปที ่2.20 : วธีิการแชร์ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

2) หนา้ต่างน้ีจะปรากฏข้ึนมา เราจะเพิ่มเติมความคิดเห็นลงไปก็ได ้

3) เสร็จเรียบร้อย คล๊ิกท่ี แชร์ลิงค ์

 

 

 

รูปที ่2.21 : วธีิการแชร์ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

4) โพสทถู์กแชร์ทนัที 

 2.5.7 การถูกใจเพจ 

การถูกใจเพจ เป็นการติดตามขอ้มูล ความเคล่ือนไหวของเพจท่ีเราสนใจ เม่ือใดก็ตามท่ีเพจนั้นๆ อพัเดต

ขอ้มูลข้ึนมา ขอ้มูลนั้นก็จะแสดงบนวอลลข์องเราทนัที โดยเราสามารถทาํไดด้งัน้ี 

 



 

 

รูปที ่2.22 : วธีิการกดถูกใจเพจ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

1) พิมพช่ื์อเพจท่ีเราตอ้งการติดตามลงในช่องคน้หาดา้นบน 

2) เม่ือเจอแลว้ ใหค้ล๊ิก 1 คร้ัง 

 

 

รูปที ่2.23 : วธีิการกดถูกใจเพจ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

3) เพจนั้นจะถูกเปิดข้ึนมา ใหเ้ราแตะปุ่ม ถูกใจ 

 



 

 

รูปที ่2.24 : วธีิการกดถูกใจเพจ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

4) เม่ือถูกใจแลว้ ปุ่มถูกใจจะเปล่ียนไป “ ถูกใจแลว้ ” ดงัภาพ 

 

 

รูปที ่2.25 : วธีิการกดถูกใจเพจ 

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

5) ขอ้มูลต่างๆ จากเพจนั้นจะแสดงข้ึนมาบนหนา้วอลลข์องเราทนัที 



 

 

2.5.8 การลบโพสท ์

เม่ือโพสทไ์ด ้ก็ตอ้งลบได ้โดยเราสามารถลบโพสทข์องเราไดด้งัน้ี 

 
รูปที ่2.26: วธีิการลบโพสท ์

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

 

1) เปิดโพสทท่ี์เราตอ้งการลบข้ึนมา 

2) คล๊ิกท่ีปุ่มเมนูเพิ่มเติมตามลูกศรสีแดง 

 

 

รูปที ่2.27 : วธีิการลบโพสท ์

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 



 

3) เมนูเพิ่มเติมจะแสดงข้ึนมา 

4) ใหเ้ราคล๊ิกท่ี ลบ 

 

 

 

รูปที ่2.28 : วธีิการลบโพสท ์

ทีม่า :  https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

5) คล๊ิกท่ีลบโพสท ์เพื่อยนืยนัการลบ 

ทั้งหมดน้ีก็เป็น วิธีการเล่น เฟสบุ๊ค เบือ้งต้น สาํหรับมือใหม่ 

2.6 ความหมายของเฟสบุ๊คเพจ 

 สืบศกัด์ิ ล่ิวลกัษณ์(2559)เฟสบุ๊ค เป็น Social Network ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดในโลก ปัจจุบนั

มีผูใ้ชง้าน เฟสบุค๊ ในเมืองไทยถึง 14 ลา้นคนซ่ึงคิดเป็น 80% ของผูใ้ชง้าน Internet ทั้งประเทศ  เฟสบุค๊ 

ช่วยให้คุณสามารถ ติดต่อกบัฐานลูกคา้เดิม,หากลุ่มลูกคา้ใหม่หรือแมแ้ต่กระจายเร่ืองราวธุรกิจขอ้มูล

สินคา้และบริการของคุณออกไปให้โลกไดรั้บรู้ คุณสามารถใชป้ระโยชน์จาก เฟสบุ๊ค กบัธุรกิจของคุณ 

โดยผา่น เฟสบุค๊ Page 

2.7 การคิดคํา และ ประโยคในการโปรโมทบน เฟสบุค๊ ให้กลุ่มลูกค้าสนใจ 



 

สืบศกัด์ิ ล่ิวลกัษณ์ (2559)การขายของออนไลน์นบัวนัยิ่งสําคญัข้ึนทุกทีทาํให้ตวัหนงัสือท่ีเรา

ใชข้ายของใชโ้ฆษณายิ่งสําคญัตามไปดว้ยแต่ร้านคา้ออนไลน์กลบัละเลยจุดน้ีไป ซ่ึงจริงๆแลว้การตลาด

ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะ “ทาํอยา่งไรก็ไดต้ามใจเรา” เราตอ้งเขียนใหถู้กใจลูกคา้เป้าหมายดว้ย 

1) ใช้คําใช้รูปผดิไปจากปกติ 

  ลองคิดดูว่าถา้เราใช้คาํหรือรูปท่ีปกติเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีเราขายอยู่คนดูก็จะ

เห็นเป็นเร่ืองปกติไม่ไดใ้ส่ใจเท่าไหร่ และพอเดาไดว้า่โฆษณาตวัน้ีจะเล่าเร่ืองอะไรต่อ ฉากแบบไหนท่ี

จะมีให้ไดดู้ มนัน่าเบ่ือ เพราะปรกติเวลาสมองส่วนท่ีเรียกวา่“ฮิปโปแคมปัส”(Hippocampus)ทาํงานมนั

ก็คาดการณ์และเปรียบเทียบจากส่ิงท่ีได้เห็นได้ยินมาก่อนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว  มันเดาคาํพูดและ

ความหมายก่อนท่ีเราจะไดย้นิมนัจริงๆอีกพดูง่ายๆคือสมองของเราทาํหนา้ท่ีไม่ต่างจาก  Autocorrent ใน

มือถือเลยแต่ถา้เราลองใชค้าํหรือรูปท่ีผิดไป จากปรกติใชค้าํหรือเล่าเร่ืองให้หกัมุมมนัก็จะช่วยดึงความ

สนใจใหค้นท่ีไดเ้ห็นไดย้นิเพราะเป็นคอนเทนตท่ี์ ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ลูกคา้ท่ีเสพยค์อนเทนตอ์ยูก่็จะมี

ปฎิกิริยาและสร้างไวรัลไดไ้ม่ยาก 

2) ใช้สโลแกนเน้นประหยดัเงิน 

สโลแกนท่ีบอกว่าจะช่วยประหยดัเงินเป็นสโลแกนท่ีดึงคนมาซ้ืออยากยื่นเงินกนัได้

ง่ายๆ 

โดยเฉพาะกบัสินคา้ท่ีมีแบรนด์อยู่แล้วซ่ึงเทคนิคน้ีตรงขา้มกบัเทคนิคแรกเลยมาดูงานวิจยักบัร้านคา้

สะดวกซ้ือของดงัๆของอเมริกาอยา่ง “Walmart” มีงานวิจยัออกมาบอกวา่ถา้คนเห็นช่ือ Walmart พร้อม

กบัสโลแกน “ประหยดัเงิน” แต่คนซ้ือของจาก  Walmart น้อยลง  แต่ถ้าลองใช้คู่กลบัสโลแกน “จ่าย

น้อย อยู่ง่าย” คนกลบัซ้ือของท่ี Walmart  มากข้ึนแต่ถ้าเป็นกรณีท่ีสองลูกคา้จะเห็นด้วยกบัสโลแกน

ก่อนว่ามนัจริงเราจะได้มีเงินเหลือใช้ชีวิตง่าย พอเห็นสโลแกนน้ีคู่กบัช่ือ Walmart ก็จะกระตุน้ให้คน

อยากซ้ือของท่ี Walmartสรุปคือการมีช่ือแบรนด์อยา่งเดียวไม่พอตอ้งมีสโลแกนท่ีเนน้ประหยดัเงินแลว้

ฟังดูสมเหตุสมผลดว้ย ถึงจะช่วยเรียกลูกคา้มาซ้ือของ 

 



 

 

รูปที ่2.29 : ภาพสโลแกนกระตุน้ใหค้นอยากซ้ือ 

ทีม่า : https://tech.mthai.com/tips-technic/43323.html 

3) เปลีย่นช่ือประเภทสินค้าทีข่ายอยู่ 

เทคนิคน้ีน่าจะถูกใจสินค้าท่ีจริงๆแล้วไม่ดีต่อสุขภาพชีวิตคนเช่นเค้กหวานๆหรือ

ฟาสตฟ์ู้ ต  

อาหารจานด่วนงานน้ีคนท่ีรักสุขภาพก็ตอ้งปฎิเสธแน่ๆแต่รู้หรือไม่ว่าคาํท่ีเราเรียกสินคา้มีผลต่อตวั

สินคา้และยอดขายอยูพ่อสมควรงานศึกษาจากJournal of Consumer Researchบอกวา่จริงๆแลว้คนท่ีกิน

คลีนกินอาหารชีวิตจะเล่ียงอาหารโดนฟังจากช่ือดูอยา่งช่ือ“มฟัฟิน”ท่ีฟังดูเหมือนเป็นของดีต่อสุขภาพ

แต่จริงๆแล้วราดด้วยครีมกับชีส “ สลัด ”  ท่ีฟังดูดีต่อร่างกาย แต่จริงๆแล้วมีชีวิตมีเน้ือปนมาด้วย 

เพียงแต่ว่ามีผกั มีพาสตา้มากกว่า ก็เลยเรียกสลดัว่าเป็นอาหารสุขภาพ “ ช่ือเรียก ” จึงสําคญั เอาไวล้บ

ภาพลกัษณ์อาหารท่ีไม่ดีต่อร่างกาย ช่วยเพิ่มยอดขายให้ไดผ้ลดว้ย ถา้จะให้ดี ลองตั้งช่ืออาหารท่ีอยาก

ขายให้เหมือนกบัช่ืออาหารท่ีลูกคา้มองหาอยู่ได้ผลแน่ๆจึงไม่แปลกใจว่าในประเทศเราจะไดเ้ห็นไก่

กระเทียมเจท่ีฟังแลว้ตลกแต่จริงๆแลว้ใชเ้ตา้หูท้าํหรือวตัถุดิบเจทาํ 

4) ใช้ตัวเลขจริงๆ ดีกว่าใช้ตัวเลขเป็นเปอร์เซนต์ 

ฟังสองคาํพดูน้ีแลว้ลองคิดวา่คาํพดูไหนน่าฟังกวา่กนั“90%ของลูกคา้ยนืยนัวา่ 

บริการของเราดีท่ีสุด”“ลูกคา้ 9 คนจาก 10 คนยืนยีนว่าบริการของเราดีท่ีสุด”เพราะสมองของเราไม่ได้

เหมาะกบัการคิดคาํนวนแต่ถา้ทาํให้ ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงจาํนวนคนจริงๆ โฆษณาตวันั้นก็จะมีผลต่อลูกคา้

มากกวา่ฉะนั้นยิ่งใช้เปอร์เซนต์ท่ีเป็นทศนิยม โฆษณาตวันั้นจะแป๊กเอาง่ายๆแต่ถา้เราลองมุมกลบัเวลา

เราจาํเป็นตอ้งพดูถึงสินคา้ในแง่ลบหากลูกคา้ถามถึงขอ้เสียของสินคา้ การใชเ้ปอร์เซนตท่ี์เป็นทศนิยมจะ



 

ช่วยให้ขอ้เสียของสินคา้นั้นไม่ใช่เร่ืองร้ายแรงเท่าไหร่ (เม่ือเทียบกบัการใช้จาํนวนจริง) พูดง่ายๆคือ

ลูกคา้ข้ีเกียจคิด 

5) “ฟรี” และ “ใหม่” 

เราจะเห็นคาํวา่ “ ฟรี ”  บ่อยๆ เพราะวา่มนัมีพลงัมากกวา่ ลองใหเ้ลือกสินคา้ท่ีมีค่า 

บาทเดียวกบัสินค้าให้ฟรีคนก็ตอ้งเลือกของฟรีทั้งๆท่ีมนัต่างกันแค่บาทเดียวคาํว่าฟรีจึงยงัมีพลงัอยู่

สมองท่ีเดิมท่ีมีสัญชาตญานนกัล่าจะประเมินทนัทีวา่การท่ีคุณไดอ้ะไรมาฟรีๆคุณไม่ตอ้งเส่ียงกบัอะไร

ทั้ งนั้ นตัวอย่างชัดเจนคืออีคอมเมิร์ซ(ท่ีตอนน้ีเป็นมากกว่าแค่การขายของ)อย่าง amazon.com ท่ี มี

โปรโมชัน่ไม่คิดค่าส่งของถา้ใครซ้ือหนงัสือเล่มท่ีสองปรากฎวา่ยอดขายจากทุกประเทศเพิ่มข้ึนยกเวน้

ของฝร่ังเศสท่ีดนัเก็บอีก20ฟรังภายหลงัฝร่ังเศสยกเลิกค่าใชจ่้ายน้ียอดขายจึงกระโดดเพิ่มข้ึนทีหลงัแต่ใช่

วา่จะใชค้าํวา่ฟรีไดทุ้กกรณี หากเป็นสินคา้เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากๆคาํวา่ฟรีจะไม่น่าเช่ือถือและดูไม่มี

ค่าไปเลยส่วนคําว่า “ ใหม่  ” ก็ย ังพอได้ผลเพราะของใหม่ไปกระตุ้นสมองส่วนท่ีให้รางว ัล  ( 

VentralStriatum )  และไม่กระตุน้โดพามีนในสมองฉะนั้นอะไรท่ีมาใหม่ออกใหม่ฟังแล้วชวนให้เรา

จินตนาการวา่มนัจะออกมาเลิศออกมาดีก็มกัจะมีคนอยากเขา้ไปดูไปซ้ือแต่เช่นเดียวกบัคาํวา่ฟรีคือมีบาง

กรณีท่ีไม่ไดผ้ลเช่นการเปล่ียนโลโกข้องแบรนด์ไปจนไม่เหลือเคา้เดิมเลยและแถมให้อีกเทคนิคคือตอ้ง 

“ เล่าเร่ืองให้เห็นภาพ ”  ตั้งโจทยก่์อนวา่เราอยากใหเ้วลาคนเจอโฆษณาแลว้ อยากใหค้นนั้นรู้สึกอยา่งไร

เรากาํลงัขายอะไรอยู่แลว้ค่อยเลือกใช้คาํบรรยายจนคนอยากจะเขา้ไปชิมไปดมไปสัมผสัเห็นคนอ่าน

แลว้รู้วา่คุยอะไรกนัใหจิ้นตนาการถึงท่างทางการเคล่ือนไหวจนคนอ่านรู้สึก 

2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจัิยเกีย่วกบัการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network )  

วนิศา แก้วสุข (2557) เครือข่ายสั งคมออนไลน์ ( Social Networking ) หมายถึง 

เวบ็ไซตท่ี์ 

เช่ือมโยงผูค้นไวด้้วยกันโดยเว็บไซต์ เหล่าน้ีจะมีพื้นท่ีให้ผูค้นเข้ามารู้จกักันมีการให้พื้นท่ีบริการ

เคร่ืองมือต่างๆเพื่ออาํนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายสําหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั

บทความรูปภาพผลงานเป็นท่ีพบปะแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือความสนใจ

ร่วมกนัรวมไปถึงเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีผูใ้ช้สามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้ามความสนใจ

ของแต่ละบุคคล (Duhe,2007)“เครือข่ายสังคมออนไลน์”มาจากคาํวา่ “ Social Network ” ซ่ึงเป็นเครือ

ขายของการส่ือสารขอ้มูลขนาดใหญ่อนั ประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาํนวนมาก เช่ือมโยง

http://amazon.com/


 

แหล่งข้อมูลจากองค์กร ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยคําว่า “ เครือข่าย  ” หมายถึง 1) การท่ี มี

คอมพิวเตอร์ตั้ งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปเช่ือมต่อเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล(ทางตรง)หรือสายโทรศัพท ์

(ทางออ้ม) 2) มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ 3) มีการถ่ายเทขอ้มูลระหวา่งกนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ถือเป็นระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สากลท่ีเช่ือมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการส่ือสารเดียวกันเพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศจากเครือข่ายต่าง ๆ ทัว่โลก ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวม

สารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวชิา ทุกดา้น ทั้ง บนัเทิงและวชิาการตลอดจนการประกอบธุรกิจต่าง 

ๆq 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัโซเชียลมีเดียทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ผลการศึกษาของรุจิเรข ศรีแสนสุข(2559)พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ช่วง 

อายุส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 28 - 31 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน และมี ระดบัรายไดต้ ํ่ากว่า 25,000 บาท มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คนมีจาํนวน

รถในครอบครัว 2 คนั ส่วนใหญ่ภูมิลาํเนาอยู่ท่ีภาคกลาง ช่วงเวลาท่ีใช้บริการส่ือโซเชียลมีเดียเป็น

ประจาํคือ 18:01 – 22:00 น. โดยจาํนวนชัว่โมงท่ีใชโ้ซเชียลมีเดียต่อวนัมากกวา่ 4 ชัว่โมง รวมถึงผูต้อบ

แบบสอบถามส่วน ใหญ่ใชบ้ริการส่ือโซเชียลมีเดียผา่นช่องทางสมาร์ทโฟน  

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการโฆษณาสินค้าผ่านส่ืออนไลน์ 

ผลการวิจยัของนายชยันนัท ์ธนัวารชร(2560)พบวา่ การรับรู้ข่าวสาร ความบนัเทิง การ

สร้าง 

ความรําคาญ ส่งอิทธิพล ทางตรงต่อทศันคติต่อโฆษณาออนไลน์ และยงัส่งอิทธิพลทางออ้มต่อทศันคติ

ต่อตราสินคา้ และความ ตั้งใจในการซ้ือ ทศันคติต่อโฆษณาออนไลน์ ทศันคติต่อตราสินคา้และการรับรู้

การส่ือสารแบบปากต่อ ปากบนอินเทอร์เน็ต ยงัส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการซ้ือ 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลเิคช่ัน 

ผลการวิจยัของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่น 

ทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 (2) ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์



 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการยอมรับเทคโนโลยี 2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 3) 

ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและ ความหลากหลายของสินคา้ในแอพพลิเคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการ

จัดส่งสินค้า 4) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การส่ือสารกับผู ้บริโภค และความมีช่ือเสียงของ

แอพพลิเคชัน่ 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือและความเต็มใจจ่ายในการซ้ือสินค้า 

ผลการศึกษาของ อาณิสา ไชยสิกร(2559) พบว่า ต่อการซ้ือสินคา้ 1 ช้ิน ผูบ้ริโภคมี

มูลค่าความ 

เต็มใจท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึนสูงสุด 186 บาท สําหรับความ รวดเร็วในการบริการตอบคาํถามสินคา้ภายใน 15 

นาที รองลงมา เป็น 154 บาท สําหรับการรีวิวสินคา้, 151 บาท สําหรับการให้บริการรวดเร็วภายใน 1 

วนั, 139 บาท สําหรับการให้ขอ้มูลสินคา้ท่ีครบถว้น ตั้งแต่ตน้, 131 บาท สําหรับการคืนสินคา้หากไม่

พอดีตวั และ นอ้ยท่ีสุดคือ 42.25 บาท สาํหรับการมี เพื่อนกดไลคสิ์นคา้ 

 



 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

3.2 เก่ียวกบับริษทั 

3.3 ตาํแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

3.4 ช่ือ-สกุล พนกังานท่ีปรึกษา และตาํแหน่ง 

3.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

3.6 ขั้นตอน/วธีิการดาํเนินงาน 

3.7 รูปแบบโครงงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ   : บริษทั อคัรชยั โปรเจค จาํกดั(ตะลอนทวัร์) 

 ทีต่ั้งสถานประกอบการ : 189/282 ถ.กาญจนาภิเษก แขวง ท่าขา้ม เขต บางขนุเทียน 

        กรุงเทพฯ 10150 

 Tel.    : 081-9320101 , 080-4529984 , 02-4963820 

 E-mail    : talontours@hotmail.com 

 Facebook   : บริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ 

 Website   : http://www.talon-tours.com/th/ 

 

 
 

รูปที ่3.1 : โลโกบ้ริษทั 

ทีม่า :  http://www.talon-tours.com/th/ 

 



 

 

 

3.2 เกีย่วกบับริษัท 

บริษทั อคัรชยัโปรเจค จาํกดั 

 

 
 

รูปที ่3.2 : ภาพเจา้ของบริษทัและพนกังานของบริษทั 

ทีม่า: http://www.talon-tours.com/th/ 

 จุดเร่ิมตน้ของการเดินทางในคร้ังน้ีเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหน่ึง ท่ีมีใจรักในการ

ท่องเท่ียวและดว้ยความฝันอยา่งหน่ึง ท่ีตอ้งการจะทาํในส่ิงท่ีตนรัก หลายคนมีความฝัน ความถนดั และ

ความรักในสาขาอาชีพท่ีแตกต่างกนั 

 ตะลอนทวัร์มิไดก้็ตั้งข้ึนเพื่อจะทาํธุรกิจท่ีมุ่งแสวงหาผลกาํไรเท่านั้น แต่เรามุ่งเนน้ท่ีจะพาท่าน 

ร่วมเดินทางไปกบัเรา มุมมองของเรามิไดม้องท่านเป็นเพียงลูกคา้ แต่เรามองท่านเป็นเหมือนเพื่อนร่วม

ทางคนหน่ึง เราพร้อมท่ีจะมอบความสุข สนุกสนาน และเป็นกนัเองตลอดทุกเส้นทางเสมือนท่านเป็น 

เครือญาติหรือเพื่อนของเราเพื่อใหส้มกบัสโลแกนท่ีวา่“ไม่สาํคญัวา่จะไปท่ีไหนแต่..สาํคญัท่ีเราจะไป

ดว้ยกนั” 

3.3 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 



 

 

รูปที ่3.3 : นกัศึกษา 

ทีม่า : www.siam.edu 

 ช่ือนักศึกษา : นายวชิระ จารุสิริสิน  5804400244 

 ตําแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : พนกังาน 

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

1. ติดต่อหากลุ่มลูกคา้ 

2. เตรียมอุปกรณ์แพคของก่อนออกทวัร์ 

3. ดูแลและโปรโมทขอ้มูลต่างๆของบริษทับนโซเชียลมิเดีย 

4. จดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆในบริษทั 

 

3.4 ช่ือ-สกุล พนักงานทีป่รึกษา และตําแหน่ง 

              

รูปที ่3.4 : พี่เล้ียงของสถานประกอบการ 

ทีม่า : https://www.facebook.com 

ช่ือ : นายรัชพงษ ์ สาํเภาเล็ก   ตําแหน่ง : Sale Supervisor 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 



 

เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 

3.6 ข้ันตอน/วธีิการดําเนินงาน 

3.6.1 ปรึกษากบัพี่เล้ียงเร่ืองของการทาํโครงงานสหกิจศึกษาในส่วนของช่ือหวัขอ้และเน้ือหา 

3.6.2 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3.6.3 เร่ิมทาํการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะนาํเสนอโครงงานวา่มีขั้นตอนการทาํงาน 

อยา่งไร บา้ง โดยมีพี่เล้ียงในสถานท่ีฝึกงานคอยใหค้าํปรึกษา 

3.6.4 สรุปและรายงานผลการดาํเนินการ 

3.6.5 จดัทาํเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํในการทาํ 

 รูปเล่มโครงงาน 

 

ตารางที ่3.1 : ตารางระยะเวลาการฝึกปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 รูปแบบโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

2562 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

หาหัวข้อการทําโครงงานสหกจิ     

ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง     

ออกแบบและวางแผนการดําเนินงาน     

เกบ็รวบรวมข้อมูล     

วเิคราะห์ข้อมูล     

สรุปผลและจัดทําเล่มโครงงาน     



 

การศึกษาโครงงานเร่ืองกลยทุธ์การติดต่อส่ือสารบนเฟสบุค๊แฟนเพจ 

 “ บริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ ” เป็นการศึกษาท่ีใชป้ระโยชน์จากเพจของบริษทั ในการหาแหล่งขอ้มูล

ประวติัการกดติดตามของลูกคา้และการมีส่วนร่วมของลูกคา้ซ่ึงไดท้าํการเฝ้าติดตามและสอบถามจาก

พนกังานในบริษทัเพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัทาํเล่มโครงงานโดยใช้

จาํนวนยอดผูติ้ดตามและผูมี้ส่วนร่วมเดิมเป็นเกณฑใ์นการวดั และวเิคราะห์ผลสรุปในการเพิ่มรายได ้

ยอดผูติ้ดตามและผูมี้ส่วนร่วมอยา่งชดัเจน 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

โครงงานเร่ือง“กลยุทธ์การส่ือสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ“บริษัททวัร์ตะลอนทวัร์”โดยมีรายละเอยีด 

ดังนี ้

1.1  การโปรโมทโปรแกรมทวัร์ 

1.2 การรับขอ้มูลและตอบรับกลบัลูกคา้เม่ือมีการแจง้เตือนขอ้ความ 

1.3 สรุปผลการดาํเนินการ 

เน่ืองดว้ยทางสถานประกอบการมีการส่ือสารบนเฟสบุค๊อยูก่่อนแลว้ และ มีผูเ้ขา้ติดตามอยูก่่อนแลว้เป็น

จาํนวน  9,191 คน 

 
รูปที ่4.1 : จาํนวนยอดผูติ้ดตามเดิมก่อนขั้นตอนปฏิบติั 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

ผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินงานตามโครงงานดงัน้ี 

4.1 การโปรโมทโปรแกรมทวัร์ 

รูปภาพ การโปรโมทบน เฟสบุค๊แฟนเพจบริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ จาํนวน 4 คร้ังต่อ 1วนั ดงัรูปท่ี 4.2-4.7 



 

 
รูปที ่4.2 : ภาพการโปรโมทโปรแกรมทวัร์ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 
 

รูปที ่4.3 : ภาพการโปรโมทโปรแกรมทวัร์ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 



 

 
 

รูปที ่4.4 : ภาพการโปรโมทโปรแกรมทวัร์ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 
 

รูปที ่4.5 : ภาพการโปรโมทโปรแกรมทวัร์ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 



 

 

 
 

รูปที ่4.6 : ภาพการโปรโมทสาระน่ารู้ในช่วงสังคมนิยม 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 

 
รูปที4่.7 : ภาพการโปรโมทสาระน่ารู้ในช่วงสังคมนิยม 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

จากรูปท่ี 4.2 – 4.7 ทางผูจ้ดัทาํไดท้าํการโพสท์โปรโมทหลากหลายรูปแบบตามหลกัแนวคิด

และทฤษฎีโดยเร่ิมจากการโปรโมทโพสท์โปรแกรมทวัร์ในช่วงเลาท่ีเหมาะสมคือ 10.00 น.  14.00 น.  



 

18.00 น.  และ21.00 น. และไดท้าํการเตรียมเน้ือหาท่ีมี ความน่าสนใจกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในแต่ละวนั

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการโปรโมทโพสท์วนัละประมาณ 3-4 โพสท์และติดตามกลุ่มคา้ท่ีมีเขา้มามีส่วนร่วมใน

โพสท ์

 

4.2 การรับข้อมูลและตอบรับกลับลูกค้าเมื่อมีการแจ้งเตือนข้อความ 

การรับขอ้มูลและตอบกลบัความตอ้งการของลูกคา้ดงัรูปท่ี 4.8-4.13 

 
รูปที ่4.8 : ภาพการรับขอ้มูลและตอบกลบัตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 



 

 
รูปที ่4.9 : ภาพการรับขอ้มูลและตอบกลบัตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 

 
รูปที ่4.10 : ภาพการรับขอ้มูลและตอบกลบัตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 



 

 

 
 

รูปที ่4.11 : ภาพการรับขอ้มูลและตอบกลบัตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 

 
 

รูปที ่4.12 : ภาพการรับขอ้มูลและตอบกลบัตามความตอ้งการของลูกคา้ 



 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 

 

 
 

รูปที ่4.13 : ภาพการรับขอ้มูลและตอบกลบัตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ทีม่า : http://www.facebook.com/ 

 จากรูปท่ี 4.7 – 4.13 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการตอบรับกบักลุ่มลูกคา้ทนัทีเม่ือไดรั้บขอ้ความจากกลุ่ม

ลูกคา้พร้อมสอบถามขอ้มูล ความตอ้งการต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้โดยมี

การนาํเสนอโปรแกรมเพิ่มเติมหรือ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

4.3 สรุปการดาํเนินการ 

4.3.1 การโพสท์ 

จากการโพสทต์ามหลกัแนวคิดทฤษฎีในการโพสทโ์ปรแกรมทวัร์ และสาระในสังคมนิยมรวม

จาํนวน 4 คร้ังต่อ 1 วนัคือ 10.00 น.  14.00 น.  18.00 น.  และ21.00 น. ทาํใหมี้ความน่าสนใจในดึงดูดใน

การอ่านและรับขอ้มูลจากตวัเลขใตโ้พสท์จากตวัเลขใตโ้พสท์จะมียอดจาํนวนผูอ่้าน ผูเ้ขา้ชม ผูมี้ส่วน

ร่วม และ ผูแ้ชร์ ดงันั้นการโพสท์ตามเวลาท่ีเหมาะสมในจาํนวน 4 คร้ังต่อ 1 วนั ทาํให้มีลูกคา้สนใจ

เพิ่มข้ึน 300 คน ใน 2 อาทิตย ์



 

 

 

4.3.2 การตอบรับข้อมูลและตอบกลบัข้อความกบัลูกค้า 

 จากการตอบรับและตอบกลบัขอ้ความเม่ือมีการแจง้เตือนการส่งขอ้ความจากลูกคา้ทาํให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจเน่ืองจากการตอบสนองความตอ้งการไดท้นัทีเม่ือลูกเกิดขอ้ขอ้งใจทางบริษทัสามารถ

ไขขอ้ขอ้งใจไดท้นัทีและตอบรับการตกลงซ้ือโปรแกรมทวัร์จากการนาํเสนอในบทสนทนา   

 



 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

โครงงานเร่ืองกลยทุธ์การติดต่อส่ือสารเฟสบุค๊แฟนเพจบริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์น้ี 

ทาํข้ึนเพื่อพฒันาการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และเพิ่มระดับความ

ประทบัใจให้กบักลุ่มคา้โดยการนาํแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเขา้มาปรับใชเ้ป็นกลยุทธ์การติดต่อส่ือสาร

ของบริษัทบนเฟสบุ๊คแฟนเพจบริษัททัวร์ตะลอนทัวร์ซ่ึงกลุ่มลูกค้าได้รับข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับ

โปรโมชัน่สาระความรู้ในชีวิตประจาํวนัจากการโปรโมท โปรโมชัน่ สิทธิประโยชน์ต่างๆในแต่ละวนั

ตามหลกัแนวคิดกลุ่มลูกเกิดความสนใจในการรับข่าวสารบน เฟสบุ๊คแฟนเพจบริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ 

และ มียอดติดตาม เฟสบุ๊คแฟนเพจบริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดจากจาํนวนยอด

ผูติ้ดตามท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 300 คน ในระยะเวลา 2 อาทิตย ์ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการโพสท ์4 คร้ัง ต่อ 1 วนั 

ในเวลาท่ีเหมาะสมคือ 10.00 น.  14.00 น.  18.00 น.  และ21.00 น. 

5.1.2 การตอบรับและตอบกลบักลุ่มลูกคา้ยงัมีความตอ้งการการตอบสนองต่อความตอ้งการ

ท่ีรวดเร็วเพื่อการตดัสินใจและวางแผนการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มลูกคา้ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดใ้ช้

หลกัแนวความคิด และทฤษฎีต่างๆในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็วกลุ่มลูกคา้

ไดเ้กิดความประทบัใจมากข้ึนให้กบับริษทัจากการตอบสนองต่อความตอ้งการทนัทีเม่ือมีการแจง้เตือน

การส่งขอ้ความ หรือแกไ้ขปัญหาเฉพาะทางของลูกคา้ได ้กลุ่มลูกคา้มีการตอบรับ กลบัท่ีดีมากข้ึนจาก

การตกลงซ้ือสินคา้ทางการท่องเท่ียวของบริษทั  

ดงันั้นโครงงานกลยทุธ์การติดต่อส่ือสาร บน เฟสบุค๊แฟนเพจบริษทัทวัร์ตะลอน 

ทวัร์ ท่ีได้ใช้แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยการเพิ่มการโปรโมทโปรโมชั่นสิทธิประโยชน์

ต่างๆให้กบักลุ่มลูกคา้ไดท้ราบและการตอบสนองต่อความตอ้งการ ของกลุ่มคา้อยา่งรวดเร็วทาํให้กลุ่ม

ลูกคา้มีการติดตามและรับข่าวสารผา่นเฟสบุค๊แฟนเพจบริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์มากข้ึน 



 

5.1.3 อุปสรรคท่ีเกิดกบัโครงงานน้ี 

1) ในช่วงเร่ิมการปฏิบติังานยงัขาดความรู้ในการหาขอ้เพิ่มเติมและวธีิแนว 

ทางการทาํโครงงาน 

2) ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโครงงานนั้นมีนอ้ย จึงทาํใหมี้ความยากในการทาํโครงงานน้ี 

5.1.4 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

1) หมัน่ทาํความเขา้ใจในรายละเอียดของโครงงานเพื่อลดความผดิพลาด 

2) ควรจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงงานและศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการทาํรูปเล่ม 

โครงงานสหกิจ 

 5.1.5 ขอ้เสนอแนะ 

 ใหก้ารประสานงานกบัทางพี่เล้ียงของสถานประกอบการและเจา้ของบริษทัในการทาํตาม

ขั้นตอนการดาํเนินการบ่อยคร้ัง หรือแต่งตั้งพนกังานฝ่ายไอทีเพื่อรับหนา้ท่ีดูแลโดยการโพสท ์

5.2 สรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ในการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัม่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562ทาํให้

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างมากมายจากการลงมือทาํส่ิงต่างๆ เช่น การโปรโมทโพสทโ์ปรแกรมทวัร์ การ

ตอบรับลูกคา้โดยตรง การติดต่อสถานท่ีพกัต่างๆ เป็นตน้ ทาํใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและวธีิการ

จากตาํแหน่งในสถานประกอบการเป็นอยา่งมาก 

 5.2.2 อุปสรรคในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1) ตวันกัศึกษาในการเดินทางฝึกปฏิบติัใหต้รงเวลา 

2) สภาพการจราจรในการเดินทางไปสถานประกอบการไม่สามารถคาดการณ์ได ้

3) การปฏิบติังานร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ 

5.2.3 แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

1) ควรเตรียมตวัใหพ้ร้อมและวางแผนเวลาล่วงหนา้ก่อนไปสถานประกอบการ 

2) ควรศึกษาเส้นทางไปสถานประกอบการหลายเส้นทางล่วงหนา้ 

3) ควรเปิดใจสนทนากบัพนกังานของบริษทั 
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กลยุทธ์การติดต่อส่ือสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ  “ บริษัททวัร์ ตะลอนทวัร์” 

Strategy of communication on Facebook Fan Page Talon Tours 

นาย วชิระ จารุสิริสิน 
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บทคดัย่อ 

 โครงการเร่ืองน้ีผูจ้ ัดทําได้ศึกษาการ

ทาํงานติดต่อส่ือสารผ่านระบบเฟสบุ๊คซ่ึงผูจ้ดัทาํได้

ศึกษาเก่ียวกับระบบเฟสบุ๊คแฟนเพจ จึงทําให้มี

แนวคิดในการเสริมสร้างหรือพฒันประสิทธิภาพ

การติดต่อส่ือสารและเพ่ิมรายไดใ้ห้กบับริษทั อคัร

ชยั โปรเจค จาํกดั โดย มีวตัถุประสงค ์คือ 1.เพ่ือโป

รโมทสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของบริษทั

ผา่นเพจเฟสบุ๊ค“บริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์”2. .เพ่ือรับ

ขอ้มูลและรับความตอ้งการของลูกคา้ทนัที เร่ิมจาก

ก าร นํ า เพ จ เฟ ส บุ๊ ค ข อ งบ ริ ษัท ม าส ร้างค วาม

เคล่ือนไหวโดยการโพสใช้กลยุทธ์ให้สารความรู้

เก่ียวกบัการเดินทาง เทศกาลกระแสนิยมสังคม เพ่ือ

ทาํให้เพจมีความน่าสนใจมากข้ึน นอกจากน้ียงัได้

ทาํการตอบรับข้อมูลและความตอ้งการของลูกค้า

ทนัทีเม่ือมีการแจง้เตือนการส่งขอ้ความหลงัจากการ

ดําเนินการดังกล่าว ดังนั้ น โครงการกลยุทธ์การ

ติดต่อส่ือสารบน  เฟสบุ๊คแฟนเพจ “บริษัททัวร์ 

ตะลอนทวัร์  ”  สามารถเพ่ิมยอดติดตามและผูมี้ส่วน

ร่วมกบัเพจเฟสบุ๊คไดถึ้ง 300 คน ในระยะเวลาการ

ทาํงาน 2 สัปดาห์ จากการโพส 4 ร้ังต่อค 1 วนั ซ่ึง

ผลตอบรับท่ีไดจ้ากการโพสมีการตอบรับท่ีดีและ

ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างดีจากการตอบรับ

ขอ้ความของลูกคา้ 

คาํสาํคญั  :การติดต่อส่ือสาร / เฟสบุ๊คแฟนเพจ / 

บริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ 

ABSTRACT 

This project helps the manager learn 

about communication on Facebook Fan Page to 

help the manager have ideas to develop efficiency 

of communication and increase the profit for 

establishment . There are 2 adjectives:  1. To 

promote goods and service of tourism of the 

company by Facebook Fan Page for Talon Tours .

2 .To receive information and service that follows 

the requirement of customers  . First, use the 

Facebook Page to actively promote posts, search 

knowledge and share about travel, festival, 

cultural, etc . to make the Facebook Page more 

interesting .Then, the manger receives information 

and replies to the needs of customers when 

Facebook Page has notifications . After that, this 

project can increase followers to about 300 people 

within 2 weeks from posting 4 times in 1 day .



 

 

 

Finally, feedback from customers are better than 

before because there are more replies and services 

for tourism. 

 

Keywords : Communication , Facebook Fan Page, 

Talon Tours 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือทาํการโปรโมทสินคา้และบริการ

ทางการท่องเท่ียวของบริษทัผา่นเพจเฟสบุ๊ก “ 

บริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์  ”  

2.  เพ่ือรับขอ้มูลและตอบกลบัใหต้รงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้โดยตรง 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี   

ผูจ้ดัทาํไดฝึ้กปฏิบติั ณ บริษทั อคัรชยั โปรเจค จาํกดั 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผูจ้ ัดทําได้เร่ิมฝึกปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

ขอบเขตด้านข้อมูล 

1.ขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสอบถาม

ขอ้มูลต่างๆจากพนกังานท่ีปรึกษา รวมทั้งบุคลากร

ของ    บริษทั อคัรชยั โปรเจค จาํกดั 

2.ศึกษาขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต 

3.ศึกษาขอ้มูลการโปรโมทโดยใชส่ื้อออนไลน์บน 

เฟสบุ๊คบริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ 

  

ขั้นตอนการดาํเนนิการ 

การโพสท์ 

จากการโพสท์ตามหลกัแนวคิดทฤษฎีใน

การโพสท์โปรแกรมทัวร์ และสาระในสังคมนิยม

รวมจาํนวน 4 คร้ังต่อ 1 วนัคือ 10.00 น.  14.00 น.  

18.00 น.  และ21.00 น. ทําให้มีความน่าสนใจใน

ดึงดูดในการอ่านและรับขอ้มูลจากตวัเลขใตโ้พสท์

จากตวัเลขใตโ้พสท์จะมียอดจาํนวนผูอ่้าน ผูเ้ขา้ชม 

ผูมี้ส่วนร่วม และ ผูแ้ชร์ ดงันั้นการโพสท์ตามเวลาท่ี

เหมาะสมในจาํนวน 4 คร้ังต่อ 1 วนั ทาํให้มีลูกคา้

สนใจเพ่ิมข้ึน 300 คน ใน 2 อาทิตย ์

 

การตอบรับข้อมูลและตอบกลบัข้อความกบัลูกค้า 

 จากการตอบรับและตอบกลบัขอ้ความเม่ือ

มีการแจง้เตือนการส่งขอ้ความจากลูกคา้ทาํใหลู้กคา้

เกิดความพึงพอใจเน่ืองจากการตอบสนองความ

ตอ้งการไดท้นัทีเม่ือลูกเกิดขอ้ขอ้งใจทางบริษทั

สามารถไขขอ้ขอ้งใจไดท้นัทีและตอบรับการตกลง

ซ้ือโปรแกรมทวัร์จากการนาํเสนอในบทสนทนา 

สรุปผลโครงงาน 

1.โครงงานเร่ืองกลยทุธ์การติดต่อส่ือสารเฟส       บุ๊

คแฟนเพจบริษัททัวร์ตะลอนทัวร์น้ีทําข้ึนเพ่ือ

พัฒนาการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าเพ่ือเพ่ิม

รายไดใ้ห้กบับริษทั และเพ่ิมระดบัความประทบัใจ

ใหก้บักลุ่มคา้โดยการนาํแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเขา้

มาปรับใชเ้ป็นกลยทุธ์การติดต่อส่ือสารของบริษทั

บนเฟสบุ๊คแฟนเพจบริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์ซ่ึงกลุ่ม

ลูกคา้ไดรั้บข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัโปรโมชัน่สาระ

ค ว าม รู้ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จําว ัน จ าก ก าร โ ป ร โ ม ท 

โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ต่างๆในแต่ละวนัตาม

หลักแนวคิดกลุ่มลูกเกิดความสนใจในการรับ

ข่าวสารบน เฟสบุ๊คแฟนเพจบริษทัทวัร์ ตะลอนทวัร์ 

และ มียอดติดตาม เฟสบุ๊คแฟนเพจบริษัททัวร์ 

ตะลอนทวัร์มากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัจากจาํนวนยอด

ผูติ้ดตามท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 300 คน ในระยะเวลา 2 

อาทิตย ์ท่ีได้จากการดาํเนินการโพสท์ 4 คร้ัง ต่อ 1 

วัน  ใน เวลาท่ี เห มาะสมคือ 10.00 น .  14.00 น .  

18.00 น.  และ21.00 น. 



 

 

 

2.การตอบรับและตอบกลบักลุ่มลูกคา้ยงัมี

ความต้องการการตอบสนองต่อความต้องการท่ี

รวดเร็วเพ่ือการตดัสินใจและวางแผนการท่องเท่ียว

อย่างต่อเน่ืองของกลุ่มลูกคา้ดังนั้นผูจ้ดัทาํจึงได้ใช้

ห ลัก แ น วค วาม คิ ด  แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ต่ างๆ ใน ก าร

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว

กลุ่มลูกค้าได้เกิดความประทับใจมากข้ึนให้กับ

บริษทัจากการตอบสนองต่อความตอ้งการทนัทีเม่ือ

มีการแจง้เตือนการส่งข้อความ หรือแก้ไขปัญหา

เฉพาะทางของลูกค้าได้ กลุ่มลูกค้ามีการตอบรับ 

กลับท่ีดีมากข้ึนจากการตกลงซ้ือสินค้าทางการ

ท่องเท่ียวของบริษทั  

ดงันั้นโครงงานกลยทุธ์การติดต่อส่ือสาร บน เฟสบุ๊

คแฟนเพจบริษทัทวัร์ตะลอน 

ทวัร์ ท่ีไดใ้ชแ้นวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดย

การเพ่ิมการโปรโมทโปรโมชั่นสิทธิประโยชน์

ต่างๆให้กบักลุ่มลูกคา้ไดท้ราบและการตอบสนอง

ต่อความตอ้งการ ของกลุ่มคา้อยา่งรวดเร็วทาํใหก้ลุ่ม

ลูกคา้มีการติดตามและรับข่าวสารผ่านเฟสบุ๊คแฟน

เพจบริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์มากข้ึน 

 

อุปสรรคทีเ่กดิกบัโครงงานนี ้

1.ในช่วงเร่ิมการปฏิบติังานยงัขาดความรู้ในการหา

ขอ้เพ่ิมเติมและวธีิแนวทางการทาํโครงงาน 

2.ข้อมูลท่ีเก่ียวกับโครงงานนั้ นมีน้อย จึงทําให้มี

ความยากในการทาํโครงงานน้ี 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.หมัน่ทาํความเขา้ใจในรายละเอียดของโครงงาน

เพ่ือลดความผิดพลาด 

2.ควรจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงงานและศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการทาํรูปเล่มโครงงานสหกิจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ใหก้ารประสานงานกบัทางพ่ีเล้ียงของสถาน

ประกอบการและเจา้ของบริษทัในการทาํตาม

ขั้นตอนการดาํเนินการบ่อยคร้ัง หรือแต่งตั้ง

พนกังานฝ่ายไอทีเพ่ือรับหนา้ท่ีดูแลโดยการโพสท ์

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจ

ในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั อคัรชยั โปรเจค 

จํากัด  ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  7 มกราคม  2562 ถึงว ัน ท่ี  29 

เมษายน 2562 เป็นเวลา 16 สปัดาห์ ส่งผลใหผู้จ้ดัทาํ

ได้ รั บ ค วาม รู้แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ต่ างๆ ท่ี เป็ น

ประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต

เก่ียวกับการปฏิบัติงานตําแหน่งพนักงานบริษัท 

อคัรชยั โปรเจค จาํกดั สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใช้

ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความ

ร่วมมือจากบริษทั อคัรชยัโปรเจค จาํกดั ท่ีไดส้อน

ไดเ้รียนรู้งานและปัญหาท่ีพบในการทาํงานแผนก

ต่างๆจึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนับสนุนจาก

หลายฝ่ายดงัน้ี 

1. นาย รัชพงษ ์สาํเภาเลก็  ตาํแหน่งงาน Sale 

Supervisor 

2. อาจารย์ ศุภัตรา  ฮวบเจริญ  อาจารย์ท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้

ใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน

 ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการทาํรายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์

ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจ 
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กลยุทธ์การติดต่อส่ือสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ  “ บริษัททวัร์ ตะลอนทวัร์” 

Strategy of communication on Facebook Fan Page Talon Tours 

คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

นายวชิระ จารุสิริสิน 

 
พนกังานท่ีปรึกษา นาย รัชพงษ ์สาํเภาเล็ก อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ศุภตัรา ฮวบเจริญ 

ความสําคัญของปัญหา 

เน่ืองจากการท่องเท่ียวของประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความสําคญัในการสร้าง

รายได้จากการท่องเท่ียวในประเทศและนอกประเทศเพื่อพัฒนาธุรกิจทางการ

ท่องเท่ียวทาํให้เกิดรายไดแ้ละการส่ือสารจึงเกิดการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มข้ึนเช่นการเพิ่มจาํนวนร้านอาหารแหล่ง

บริการนักท่องเท่ียวการส่ือสารเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวและขยาย

กิจการทัว่ประเทศก่อให้เกิดการส่ือสารหลายช่องทางเพราะเทคโนโลยใีนปัจจุบนั

ท่ีทัน ส มัยน อ ก จาก น้ี ก ารส่ื อ ส ารจากก ารท่ อ งเท่ี ยวย ัง ช่ วยใน ก ารเส ริม

ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างคณะทวัร์และนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการการท่องเท่ียว

สําหรับช่องทางการส่ือสารของสถานประกอบการน้ีพบว่าการส่ือสารกับ

ผูใ้ช้บริการมี2ช่องทางคือการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียและการพูดปากต่อปาก  

ปัจจุบนัมีผูใ้ช้อุปกรณ์พกพามากกว่า 5,110 ลา้นคนทัว่โลก เพิ่มข้ึน 100 ล้านคน 

(2%) เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมามีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต 4,390 ล้านคน เพิ่มขึ้น 366 ลา้น

คน (9%) เม่ือเทียบกับมกราคม 2561จาํนวนผูใ้ช้โซเชียลมีเดียมีมากกว่า 3,480 

ลา้นคนในปีน้ี เพิ่มข้ึน 288 ลา้นคน (9%)ชาวโลก 3,260 ล้านคนใช้โซเชียลมีเดีย

บนอุปกรณ์พกพาในเดือนมกราคม 2019 เพิ่มข้ึน 297 ลา้นคน  

ดงันั้ นผูจ้ดัทาํพบว่าเพจบริษัททวัร์ตะลอนทวัร์ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ แต่

ไม่ไดเ้กิดความกระตือรือร้นในการตอบรับกบัลูกคา้เพราะฉะนั้นความสําคญัของ

การส่ือสารรูปแบบใหม่หรือเพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีมีศกัยภาพพฒันาให้เป็นท่ี

นิยมจากช่องทางการส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการซ่ึงมีความสําคญัในการประกอบธุรกิจ

เป็นอยา่งมากเน่ืองจากการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส่ือกลางระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูใ้ชบ้ริการในการให้ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจนและยงัสามารถ

เผยแพร่ช่ือธุรกิจประกอบการได้ทัว่ประเทศ ดังนั้ นการเพิ่มความกระตือรือร้น

หรือการตอบรับลูกคา้ทันทีทันใดสามารถสร้างรายได้และช่ือเสียงของธุรกิจ

ประกอบการการท่องเท่ียวไปยงัทัว่ ประเทศจึงเป็นแนวคิดหลักท่ีจะใช้ในการ

ดาํเนินโครงการเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสาร เฟสบุค๊แฟนเพจตะลอนทวัร์ 

 

สรุปการดาํเนินการ 

1.การโพสท์ 

จากการโพสทต์ามหลกัแนวคิดทฤษฎีในการ

โพสท์โปรแกรมทัวร์ และสาระในสังคมนิยมรวม

จาํนวน 4 คร้ังต่อ 1 วนัคือ 10.00 น.  14.00 น.  18.00 น.  

และ21.00 น. ทาํให้มีความน่าสนใจในดึงดูดในการอ่าน

และรับขอ้มูลจากตวัเลขใตโ้พสทจ์ากตวัเลขใตโ้พสทจ์ะ

มียอดจาํนวนผู ้อ่าน ผูเ้ข้าชม ผูมี้ส่วนร่วม และ ผู ้แชร์ 

ดงันั้นการโพสทต์ามเวลาท่ีเหมาะสมในจาํนวน 4 คร้ัง

ต่อ 1 ว ัน ทําให้ มี ลูกค้าสนใจเพ่ิมข้ึน 300 คน ใน 2 

อาทิตย ์

4.3.2 การตอบรับข้อมูลและตอบกลับ

ข้อความกบัลูกค้า 

 จากการตอบรับและตอบกลบัขอ้ความเม่ือมี

การแจง้เตือนการส่งขอ้ความจากลูกคา้ทาํให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจเน่ืองจากการตอบสนองความตอ้งการได้

ทนัทีเม่ือลูกเกิดขอ้ขอ้งใจทางบริษทัสามารถไขขอ้ขอ้ง

ใจได้ทนัทีและตอบรับการตกลงซ้ือโปรแกรมทวัร์จาก

การนาํเสนอในบทสนทนา  

ขั้นตอนดาํเนินงาน 

1.หาหวัขอ้ทาํโครงงาน 7-21ม.ค. 62 

2.อกแบบวางแผนการดาํเนินงาน 28 ม.ค. 62-18 ก.พ. 62 

3.เก็บรวบรวมขอ้มูล 19 ก.พ. 62 – 28 มี.ค. 62 

4.ดาํเนินงานและสรุปโครงงาน10 – 28 เม.ย.62 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพื่อทาํการโปรโมทสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวของบริษัทผ่านเพจ

เฟสบุก๊ “ บริษทัทวัร์ตะลอนทวัร์ ” 

2. เพื่อรับขอ้มูลและตอบกลบัให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้โดยตรง 

 



 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 

 

นาย วชิระ จารุสิริสิน 

 

จบการศึกษา อสัสัมชญัธนบุรี 

 

กาํลงัศึกษาท่ี มหาวทิยาลยัสยาม 

 

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 

ท่ีอยู ่21เอกชยั 68 เขต บางบอน แขวง บางบอน กรุงเทพฯ 10150 
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