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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการเจริญเติบโตมากข้ึนและเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของ

เราเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีสามารถท าให้การส่ือสาร

ในยคุปัจจุบนัเขา้ถึงกนัอยา่งง่ายดาย หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Online Social) ท่ีผูค้นสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือความสนใจ ตลอดจนการ

แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองราวต่างๆได้อย่างเสรี มีหน่ึงแอพพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก

ส าหรับผูป้ระกอบการหรือธุรกิจต่างๆ ก็คือ อินสตาแกรม (Instagram) เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีมีผูใ้ชง้านทัว่

โลก 894.9 ล้านบญัชี (Hootsuite, 2019) จุดเด่นท่ีท าให้อินสตาแกรมได้รับความนิยมอย่างสูงตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาคือใชง้านง่าย สะดวกรวดเร็ว มีผูใ้ชง้านเยอะ มีความสนุกอยูใ่นตวั และมีฟังกช์ัน่ครบ

ครัน ยิ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้กระแสของอินสตาแกรมแรงข้ึนตามล าดบั ลูกเล่นของอินสตาแกรมมีทั้ง

การใส่ฟิลเตอร์ลงรูปภาพ (Filters) การอพัเดทเร่ืองราวของตนเองลงอินสตาแกรม (Story) การไลฟ์สด 

(Live) การกดถูกใจรูปภาพของเพื่อนๆ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และมีระบบท่ีสามารถ

กดติดตามผูอ่ื้นได้ (Following) หรือผูอ่ื้นก็สามารถกดติดตามได้เช่นกัน (Followers) และท่ีส าคญั

สามารถใช้งานผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย จึงท าให้

ผูป้ระกอบการหรือธุรกิจส่วนใหญ่น าอินสตาแกรม (Instagram) เขา้มามีบทบาทในธุรกิจมากข้ึน โดยท า

การโปรโมทและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆบนอินสตาแกรม เพื่อท่ีจะเขา้ถึงเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

บริษทั เอ่ียมทวัร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีเก่าแก่ เร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2517 โดยสร้างช่ือเสียงจากการใหบ้ริการการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพและเป็นผูบุ้กเบิกการน าเท่ียว

ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยเส้นทางเคร่ืองบิน ในปัจจุบนัมีบริการหลากหลายรูปแบบ ให้ลูกคา้

เลือกใช้บริการได้อย่างครบถ้วน มีบริการจดัทวัร์ไพรเวท ทวัร์หมู่คณะ ทศันศึกษา ดูงาน ประชุม 
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สัมมนา ทุกเส้นทางรอบโลก ทั้งในและต่างประเทศ และยงัมีบริการรับจองตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกัและ

โรงแรมอีกดว้ย  

ดังนั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความประสงค์ท่ีจะจดัท าโครงงานน้ีเพื่อน า Instagram มาใช้ในการ

ส่งเสริมการขายให้กบับริษทัเอ่ียมทวัร์ เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ี

สามารถเพิ่มช่องทางในการขายบริษทัเอ่ียมทวัร์ไดแ้ละยงัสามารถเพิ่มช่องทางให้บริษทัเอ่ียมทวัร์ได้

เป็นท่ีรู้จกับนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อน า Instagram มาใชใ้นการส่งเสริมการขายใหก้บับริษทัเอ่ียมทวัร์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ขอบเขตดา้นสถานท่ี บริษทั เอ่ียมทวัร์ แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

21 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี กทม. 10600 

 ขอบเขตดา้นเวลา ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562  

รวม 16 สัปดาห์ 

 ขอบเขตดา้นขอ้มูล http://www.tourdlike.com/ 

https://www.instagram.com/eiamtour2517/ 

 ขอบเขตดา้นประชากร พนกังานในบริษทัเอ่ียมทวัร์ 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 สามารถน า Instagram ท่ีสร้างข้ึน มาใชใ้นการส่งเสริมการขายไดจ้ริง 

 1.4.2 สามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารใหก้บับริษทัเอ่ียมทวัร์ 

 

http://www.tourdlike.com/
https://www.instagram.com/eiamtour2517/


 

 

บทที ่2  

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

โครงงานเร่ือง “การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษทัเอ่ียมทวัร์” คณะผูจ้ดัท าได้

ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ขอ้มูลต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของอินเทอร์เน็ต 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดออนไลน์ 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 2.6 ความหมายของอินสตาแกรม (Instagram) 

 2.7 สถิติการใชง้านอินเทอร์เน็ตและอินสตาแกรม 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดเ้ขา้มามีความส าคญัใน

การด ารงชีวิตของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก โดยอยูใ่นรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ทั้งเสียง ภาพและ

ตวัอกัษร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ระบบมีสายและไร้สาย รวมทั้งระบบส่ือมวลชน ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

มี 5 ประการ (Souter, 1999) ไดแ้ก่ 

        1. การส่ือสารถือเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ส่ิงส าคญัท่ีมีส่วนในการ

พฒันากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยย์อ่มประกอบดว้ยส่ือท่ีใชส่ื้อสาร (Communications media) การส่ือสาร

โทรคมนาคม (Telecoms) และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ตวัอยา่ง เช่น การสร้าง

ภูมิกนัโรคให้กบัพลเมืองจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากมีการบนัทึกขอ้มูลประวติัผูป่้วยหรือขอ้มูลอ่ืนๆ 

ไวใ้นฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
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        2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์หลกัท่ีมากไปกวา่โทรศพัทแ์ละ

คอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล ์ท าใหส้ารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในท่ีต่าง ๆ ได้

สะดวก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบริการส าคญัของการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีท าให้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารมีมากยิง่ข้ึน 

        3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลให้การใช้งานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง เช่น การใช้

แฟกซ์และอีเมล์จะถูกกว่า น่าเช่ือถือกว่า และรวดเร็วกว่าการใช้บริการไปรษณียแ์บบเดิม (Post and 

Courier) ทั้งน้ีหน่วยงานภาคธุรกิจ รัฐบาล และบุคคลทัว่ไปต่างนิยมใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมากข้ึน เพราะช่วยประหยดัเวลาและเงิน รวมทั้งทาใหมี้ผลิตผล (Productivity) เพิ่มข้ึน 

        4. เครือข่ายส่ือสาร (Communication networks) ไดรั้บประโยชน์จากเครือข่ายภายนอกเน่ืองจาก

จ านวนการใช้เครือข่าย จ านวนผูเ้ช่ือมต่อ และจ านวนผูซ่ึ้งมีศกัยภาพในการเขา้เช่ือมต่อกบัเครือข่าย

นบัวนัจะเพิ่มสูงข้ึน 

        5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และตน้ทุนการใช้ไอซีทีมี

ราคาถูกลงมาก แมว้า่การเป็นเจา้ของคู่สายโทรศพัท์หรือคอมพิวเตอร์ยงัเป็นส่ิงฟุ่มเฟือยสาหรับคนใน

สังคมส่วนใหญ่ แต่ประชาชนจานวนมากก็เร่ิมมีก าลงัหามาใช้ไดเ้องแลว้ เช่น เจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก

การพฒันาแบบกา้วกระโดดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ใยแกว้น าแสง ดาวเทียมส่ือสาร ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และมลัติมีเดีย 

ประกอบกบัราคาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีถูกลงแต่มีขีดความสามารถในการทางานเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ท า

ใหมี้แนวโนม้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชง้านต่าง ๆ มีมากข้ึนเป็นล าดบั 

        นอกจากน้ี ซูเตอร์ ได้ให้ทรรศนะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ไอซีทีจะช่วย

อ านวยความสะดวกในการพฒันาประเทศใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

        1. การลงทุนภายในประเทศของธุรกิจระหว่างประเทศ บริษทัธุรกิจระหว่างประเทศจะเลือก

ตดัสินใจเขา้มาลงทุนในประเทศท่ีพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นล าดบัแรก โดย

อาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นตวัเช่ือมโยงหน่วยธุรกิจในจุดต่างๆ ทัว่โลก 
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        2. การพฒันาธุรกิจของกิจการภายในประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะสนบัสนุน

การด าเนินธุรกิจของเจา้ของธุรกิจภายในประเทศ รวมถึงเจา้ของธุรกิจส่งออกในด้านการตลาดขา้ม

พรมแดนระหวา่งภูมิภาค (Regional cross-border Markets) และการจา้งงาน 

        3. การรวมกลุ่มกนัทางสังคมและวฒันธรรม การแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งบุคคล

และชุมชน เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท าให้บุคคลและชุมชนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศอยา่ง

ไร้ขอบเขต สามารถใชส้ารสนเทศตามความตอ้งการอยา่งมีประสิทธิผล สามารถเขา้ไปเก่ียวขอ้งในเร่ือง

นโยบายการวางแผนและการพฒันา ตลอดจนสามารถร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการด าเนินการในเร่ืองท่ีเห็น

ตรงกนัหรือมีจุดประสงคร่์วมกนั 

        ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (2541) ไดก้ล่าวถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานขององคก์รหรือหน่วยงานห้างร้านต่างๆ นั้นมี

หลายขอ้ดว้ยกนั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

        1. สามารถจดัเก็บขอ้มูลจากจุดเกิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

        2. สามารถบนัทึกขอ้มูลจ านวนมาก ๆ เอาไวใ้ชง้าน หรือเอาไวอ้า้งอิงการด าเนินงาน 

        3. สามารถค านวณผลลพัธ์ต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว 

        4. สามารถสร้างผลลพัธ์ไดห้ลากหลายรูปแบบ 

        5. สามารถส่งสารสนเทศขอ้มูล หรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงได ้อยา่งรวดเร็ว 

        นอกจากน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศยงัความส าคญัต่อการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

        1. ด้านเศรษฐกิจ ในประเทศท่ีพฒันาแลว้มีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอยา่ง

มาก การขยายตวัของผลผลิต การส่งออกและรายได้จากการผลิตอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ กลายเป็น

สินคา้ออกท่ีมีความส าคญัและมูลค่าสูงมากเป็นล าดบัตน้ ๆ ของสินคา้ออกทั้งหมดของประเทศ 

        2. ด้านการศึกษา ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการ

พฒันานโยบายการวางแผนและพฒันาการศึกษา เพราะกระบวนการตดัสินใจในการบริหารยอ่มมีระบบ

สารสนเทศเป็นหวัใจส าคญัในทุกขั้นตอน การพฒันาการศึกษาของประเทศ จะประสบความส าเร็จมาก

น้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัระบบขอ้มูลข่าวสารและระบบสารสนเทศท่ีดีเป็นประการส าคญั การท่ีจะ
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พฒันา และกระจายการบริการดา้นการศึกษาให้เขา้ถึงประชาชนให้มากท่ีสุด จาเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

        3. ด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนของ

สุขภาพอนามยั เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ ของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในการให้บริการแก่

ประชาชน โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบเครือข่ายสาธารณสุข การปรึกษาผูป่้วยผา่นดาวเทียม เป็นตน้ 

        4. ด้านการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของเกษตรกรไทยในเร่ืองการ

รับรู้ข่าวสาร ขอ้มูล การตลาด ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ราคากลาง ความตอ้งการในตลาดโลก เป็นตน้ 

ทาใหเ้กษตรกรสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิตไดดี้ข้ึน และสามารถผลิตไดต้รงกบัความตอ้งการของ

ตลาด 

        5. ด้านส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการส่งเสริมป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม เช่น การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์ของ

กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มเป็นระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับการ

วางแผนดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบันโยบาย หรือการนาดาวเทียมเขา้มาช่วยในการส ารวจและเก็บขอ้มูล

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การนาคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัระบบจราจร เป็นตน้ 

        6. ด้านอุตสาหกรรมและการบริการ ไดมี้การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตและการบริการ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนด้วยตน้ทุนท่ีต ่าลง เช่น การใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภณัฑ์ หรือการใชค้อมพิวเตอร์เขา้ควบคุมกระบวนการผลิต เป็น

ตน้ 

        7. ด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบหน่ึงในกระบวนการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการข่าวสารขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว และอานวย

ความสะดวกในการสารองท่ีนัง่ 

        8. ด้านการบริการของรัฐ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

แก่ประชาชน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการสารองตัว๋โดยสารรถไฟ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วย

ตรวจจบัคนร้าย การพฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎรลงสู่คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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        9. ด้านอื่น ๆ  ได้แก่ การติดต่อส่ือสารการจัดสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมต่าง ๆ ทั้ งเครือข่าย

โทรศพัทใ์นประเทศ เครือข่ายโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศหรือเครือข่ายส่ือสารขอ้มูลดว้ยดาวเทียมขนาด

เล็กการบนัเทิงต่าง ๆ เช่น การแพร่ภาพรายการโทรทศัน์ เคเบิลทีว ีเป็นตน้ 

สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความส าคญัมากในปัจจุบนั และในอนาคต เพราะเทคโนโลยี

เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานสารสนเทศตั้งแต่การผลิต การจดัเก็บ การประมวลผล การเรียกใช ้การ

แลกเปล่ียนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนัให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการ

จดัระบบอตัโนมติั ช่วยในการส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ลดอุปสรรคเก่ียวกบัเวลาและ

ระยะทาง โดยใช้ระบบโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต และอ่ืนๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อการ

พฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น ด้านการศึกษา การท่องเท่ียว ธุรกิจ อุตสาหกรรม 

สาธารณสุข เป็นตน้ 

  

2.1.1 ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                   การก าเนิดของคอมพิวเตอร์เม่ือประมาณห้าสิบกว่าปีท่ีแล้ว เป็นก้าวส าคญัท่ีน าไปสู่ยุค 

สารสนเทศ ในช่วงแรกมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองค านวณ แต่ต่อมาไดมี้ความพยายาม

พฒันาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคญัส าหรับการจดัการขอ้มูลเม่ือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้

กา้วหนา้มากข้ึนท าให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงข้ึน สภาพการใช้

งานจึงใช้งานกนัอยา่งแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยูแ่ละสังคมจึงมี

มากมีการเรียนรู้และใชส้ารสนเทศกนัอยา่งกวา้งขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมกล่าวได้

ดงัน้ี (นิชนนัท ์เบญ็ญามา, 2549) 

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมเพื่อติดต่อส่ือสารให้สะดวกข้ึน มีการประยุกต์มาใช้กบัเคร่ืองอ านวยความ

สะดวกภายในบา้น เช่น ใชค้วบคุมเคร่ืองปรับอากาศ ใชค้วบคุมระบบ ไฟฟ้าภายในบา้นเป็นตน้ 

สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการน า

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทศัน์ เคร่ืองฉายภาพคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน คอมพิวเตอร์ช่วยจดัการศึกษา จดัตารางสอน ค านวณระดบัคะแนน จดัชั้นเรียน ท ารายงานเพื่อให้

https://www.gotoknow.org/user/nidchanan/profile
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ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงปัญหาและการแกปั้ญหาในโรงเรียน ปัจจุบนัมีการเรียนรู้การสอนดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนมากข้ึน 

เทคโนโลยสีารสนเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติหลายอยา่ง จ าเป็นตอ้งใช้

สารสนเทศเช่น การดูแลรักษาป่า จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล มีการใชภ้าพถ่ายดาวเทียมการติดตามขอ้มูลสภาพ

อากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดลอ้ม เพื่อปรับปรุงแกไ้ข การเก็บรวมรวม

ขอ้มูลคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าต่าง ๆ การตรวจวดัมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวดัระยะไกลมา

ช่วยท่ีเรียกวา่โทรมาตร เป็นตน้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการป้องกนัประเทศ กิจการทางดา้นการทหาร มีการใช้เทคโนโลยี 

อาวุธยุทโธปกรณ์สมยัใหม่ลวนแต่เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช ้ระบบป้องกนั

ภยั ระบบเฝ้าระวงัท่ีมีคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างาน 

การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งหาวิธีการในการผลิตให้ไดม้าก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เขา้มามี

บทบาทมาก มีการใชข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร และการจดัการ การด าเนินการและยงัรวมไปถึงการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ เพื่อใหซ้ื้อสินคา้ไดส้ะดวกข้ึน 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวข้องกบัทุกเร่ืองใน

ชีวิตประจ าวนั บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีส าคญัมากยิ่งข้ึนดว้ยเหตุน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จงควรเรียนรู้

ข้ึนและเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะได้ เป็นก าลังส าคัญในการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศใหก้า้วหนา้และเกิดประโยชน์ตอประเทศต่อไป 

 

2.1.2 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 มีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาคอมพิวเตอร์ให้

มีความสามารถใกลเ้คียงกบัมนุษย ์เช่น การเขา้ภาษาส่ือสารของมนุษย ์โครงข่ายประสาทเทียมระบบ

จ าลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึนลดขอ้ผิดพลาดและป้องกนั

ไม่ใหน้ าไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้งหรือผดิกฎหมาย 
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 แนวโน้มในด้านบวก 

 1. การพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงกนัทัว่โลกก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม ช่องทางการด าเนินธุรกิจ เช่น การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การผอ่นคลายดว้ยการดูหนงั ฟังเพลง และบนัเทิงต่างๆ เกมส์ออนไลน ์

 2. การพฒันาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษา พูดได ้อ่านตวัอกัษรหรือลายมือเขียนได ้

การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั เสมือน

วา่ไดอ้ยูใ่นท่ีนัน่จริง 

 3. การพฒันาระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูล ฐานความรู้ เพื่อพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญและการจดัการ

ความรู้ การศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียนการสอนดว้ยระบบโทร

ศึกษา (tele-education) การคน้ควา้หาความรู้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงจากหอ้งสมุดเสมือน(virtual library) 

4. การพฒันาเครือข่ายโทร คมนาคม ระบบการส่ือสารผ่านเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายดาวเทียม ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าใหส้ามารถคน้หาต าแหน่งไดอ้ยา่งแม่นย  า 

5. การบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่ โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายการส่ือสารเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ ด าเนินการของภาครัฐท่ีเรียกวา่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) รวมทั้งระบบ

ฐานขอ้มูลประชาชน หรือ e-citizen 

แนวโน้มในด้านลบ 

1. ความผิดพลาดในการท างานของระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ท่ีเกิดข้ึนจาก

การออกแบบและพฒันา ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบและสูญเสียค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหา 

2. การละเมิดลิขสิทธ์ิของทรัพยสิ์นทางปัญญา การท าส าเนาและลอกเลียนแบบ 

3. การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมขอ้มูล การล่วงละเมิด การก่อกวนระบบ

คอมพิวเตอร์ (รุ่งธรรม บวัแตง, 2559) 

 

 

http://www.dstd.mi.th/board/index.php?PHPSESSID=m92s5nf0bk839nilrp8o2vq1d3&action=profile;u=204
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัต่าง ๆ ในยุคปัจจุบนัลว้นอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีมี

ความเขม้ขน้มากข้ึน ดงันั้นการหาลูกคา้และความพยายามในการรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไว ้ยอ่มเป็นส่ิง

ท่ีบริษทัทัว่ไปไดย้ึดถือปฏิบติั เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จทั้งในธุรกิจแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ และ

หน่ึงในกุญแจหลกัท่ีจะถูกน ามาใชเ้พื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ก็คือ ความเขา้ใจในพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคออนไลน์ นัน่เอง 

                ผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึงบุคคลใด ๆ ก็ตามท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการบริโภคสินคา้

หรือบริการท่ีถูกเสนอขายในตลาด แมว้่าทุกคนล้วนเป็นผูบ้ริโภค ดงันั้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็น

การศึกษาถึงพฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือและการใช้สินค้าหรือ

บริการ ท่ีผูบ้ริโภคเขา้ใจว่าจะตอบสนองความตอ้งการได ้ในท านองเดียวกนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ออนไลน์ท่ีมุ่งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคบนโลกออนไลน์เป็นหลกั เน่ืองจากกระแสของอินเทอร์เน็ตไดส่้งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยหันมาใช้บริการออนไลน์กนัมากข้ึน นอกจากน้ี

ผูบ้ริโภคออนไลน์ยงัแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกนั คือ ผูบ้ริโภคแต่ละราย กบัผูซ้ื้อระดบัองค์กร ซ่ึง

ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญัอยู ่2 ส่วนดว้ยกนั (ราช ศิริวฒัน์ , 2560) 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

https://sites.google.com/site/karphanichyxilekthrxniks/raywicha-thi-sxn/raywicha-khnitsastr/2-

phvtikrrm-phu-briphokh-kar-tlad-bn-xintexrnet-laea-khos-a 

https://doctemple.wordpress.com/author/siriwatchanakhun/
https://sites.google.com/site/karphanichyxilekthrxniks/raywicha-thi-sxn/raywicha-khnitsastr/2-phvtikrrm-phu-briphokh-kar-tlad-bn-xintexrnet-laea-khos-a
https://sites.google.com/site/karphanichyxilekthrxniks/raywicha-thi-sxn/raywicha-khnitsastr/2-phvtikrrm-phu-briphokh-kar-tlad-bn-xintexrnet-laea-khos-a
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1. ปัจจัยหลกัทีม่ีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

จดัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือของตวัผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค 

2) คุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม 

3) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและคนกลาง 

4) คุณลกัษณะเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

5) ระบบอีคอมเมิร์ซ 

ส าหรับปัจจยัในสามขอ้แรกจดัเป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได ้โดยพิจารณาจากมุมมอง

ของผูข้าย ซ่ึงถูกน าเสนออยูใ่นภาพท่ี 2.2.1 ในขณะท่ีปัจจยั 2 ขอ้สุดทา้ยเป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุมได้

โดยผูข้าย 

 

2. กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

ส าหรับกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะเร่ิมตน้จากทศันคติในดา้นบวกและจบลง

ด้วยการตดัสินใจของผูซ้ื้อและการซ้ือซ ้ า (ความภกัดี) ทั้ งน้ีทศันคติท่ีดีจะน าไปสู่ความตั้งใจซ้ือท่ี

แข็งแกร่ง ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีเกิดข้ึนจริงในท่ีสุด ดงันั้นการพฒันาทศันคติของผูบ้ริโภค

ในเชิงบวกยอ่มมีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือขั้นสุดทา้ย  

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัความส าคัญของอินเทอร์เน็ต 

  ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต มีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของคนเราหลายๆด้าน ทั้งการศึกษา 

พาณิชย ์ธุรกรรม วรรณกรรม และอ่ืนๆ ดงัน้ี (พุทธรักษ ์มูลม่วง, 2557) 
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ด้านการศึกษา 

- สามารถใช้เป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลด้านการบนัเทิง ด้าน

การแพทย ์และอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 

- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่ 

- นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ต ติดต่อกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีก าลงั

ศึกษาอยูไ่ด ้ทั้งท่ีขอ้มูลท่ีเป็น ขอ้ความ -เสียง ภาพเคล่ือนไหวต่างๆ เป็นตน้ 

ด้านธุรกจิและการพาณชิย์ 

- คน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

- สามารถซ้ือขายสินคา้ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- ผูใ้ช้ท่ีเป็นบริษทั หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนบัสนุนลูกคา้ของตน ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้เช่น การใหค้  าแนะน า สอบถามปัญหาต่าง ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ แจกจ่ายตวัโปรแกรม

ทดลองใช ้( Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นตน้ 

ด้านการบันเทงิ 

- การพกัผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การคน้หาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ี

เรียกวา่ Magazine Online รวมทั้งหนงัสือพิมพแ์ละข่าวสารอ่ืนๆ โดยมีภาพประกอบ ท่ีจอคอมพิวเตอร์

เหมือนกบัวารสาร ตามร้านหนงัสือทัว่ๆ ไป 

- สามารถฟังวทิยผุา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

- สามารถดึงขอ้มูล (Download) ภาพยนตร์ตวัอยา่งทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได ้

จากเหตุผลดงักล่าว พอจะสรุปไดว้า่ อินเทอร์เน็ต มีความส าคญั ในรูปแบบ ดงัน้ี 

- การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 

- การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก และรวดเร็ว 

- แหล่งรวบรวมขอ้มูลแหล่งใหญ่ท่ีสุดของโลก 
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           โดยสรุปอินเทอร์เน็ต ไดน้ ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับงานไอที ท าใหเ้กิดช่องทางในการ
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ช่วยในการตดัสินใจ และบริหารงานทั้งระดบับุคคลและองคก์ร  
 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบักลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 

กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการวางแผน ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งหน่ึงในการท าธุรกิจ การวางแผน

ท่ีดียงัจะสามารถท าให้สินคา้ หรือแบรนด์เติบโตอยา่งมีแบบแผน ไม่หลงไปกบัสภาวะเศรษฐกิจ หรือ

ความกดดนัจากคู่แข่ง และยงัท าให้สินคา้ หรือแบรนด์นั้นๆ มีความชดัเจน (วา่ตวัสินคา้ของเราเองเป็น

สินคา้กลุ่มใด ลูกคา้เป้าหมายคือกลุ่มใด) เม่ือต าแหน่งในตลาดชดัเจนแลว้ ยอ่มท าใหก้ารก าหนดกลยุทธ์

ต่างๆออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

แมว้า่ ผูบ้ริหาร จะมีรูปแบบกลยทุธ์ใหเ้ลือกมากมายท่ีเหมาะส าหรับน ามาปรับใชก้บัธุรกิจ แต่ในดา้นกล

ยุทธ์ ท่ีตอ้งถือเป็นแม่บททางการตลาดอยา่งแทจ้ริงคงเห็นจะหนีไม่พน้ “กลยุทธ์ 4P” เป็นท่ียอมรับทั้ง

ใน และต่างประเทศวา่มีประสิทธิภาพในการท าการตลาดค่อนขา้งสูง  

 4P หรือ Marketing Mix สามารถเรียกเป็นภาษาไทยไดว้่า ส่วนผสมทางการตลาด เป็นทฤษฎี

หน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการวางแผนการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ Product, Price, Place และ 

Promotionมีส่วนประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 4 อยา่งไดแ้ก่ (จุฬารัตน์ ขนัแกว้, 2561) 

1. ผลติภัณฑ์ (Product) 

ธุรกิจมีองค์ประกอบหลักซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างแรก คือ ผลิตภณัฑ์สินค้า (Goods) หรือ

บริการ (Service) ส าหรับในส่วนสินคา้นั้นแบ่งออกเป็น สินคา้ประเภทจบัตอ้งได ้และสินคา้ประเภทจบั

ตอ้งไม่ได ้ส าหรับการบริการนั้นแบ่งออกเป็น บริการแบบมีส่วนร่วม และการบริการแบบไม่มีส่วนร่วม 

ดังนั้นสินค้า และบริการจึงนับได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างแท้จริง โดยต้องมี

คุณลกัษณะส าคญั คือ คุณภาพ (Quality) 

ส าหรับในส่วนของคุณภาพนั้นยงัมีความหมายรวมถึง ดา้นความเหมาะสมในการใชง้าน คุณภาพการ

ออกแบบ และคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวอี้กดว้ย นอกจากนั้นคุณภาพยงัเป็นตวับ่งช้ีส าคญัถึง

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจอีกดว้ย 
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2. ราคา (Price) 

การก าหนดราคานบัวา่เป็นกลยทุธ์ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ โดยมกัจะข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดของตวัธุรกิจ ประเภทของสินคา้ท่ีตอ้งการจ าหน่าย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ส่ิงแวดลอ้ม

ทางการตลาด กฎหมาย ความเปล่ียนแปลกของราคาวตัถุดิบ หรือแมแ้ต่ระบบการจดัจ าหน่าย ตน้ทุนการ

ผลิต และการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 

ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กนั้น การก าหนดราคาขายของสินคา้เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากราคา

นั้น เป็นส่ิงท่ีใชว้ดัค่า และประโยชน์ของตวัสินคา้ และยงัเป็นตวัก าหนดวา่เราจะสามารถใชท้รัพยากรท่ี

มีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปในทิศทางใด จะสามารถขายสินคา้อยา่งไร จ านวนเท่าไหร่ ราคาขายจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ี

ส าคญั ของความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจนั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากก าไรนั้นค านวณจาก รายรับหกัลบ

ดว้ยตน้ทุน และรายรับไดจ้ากปริมานจ านวนท่ีขายคุณดว้ยราคาต่อหน่วย 

อีกหน่ึงกลยุทธ์การขายสินค้าท่ีนิยมน ามาใช้กัน อย่างแพร่หลาย ได้แก่ การให้ส่วนลด 

(Discount) การขายเช่ือ (Credit) และการฝากขาย (Consignment) และยงัมีการใชน้โยบายการตั้งราคามา

ใชอี้กดว้ย 

 

นโยบายการตั้งราคาแบ่งออกเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 

- นโยบายราคาเพียงราคาเดียว (One Price Policy) เป็นการเสนอขายสินค้า หรือบริการในราคา

มาตรฐานเดียวกนั ไม่วา่จะซ้ือมากหรือนอ้ยก็ตาม เช่น ราคาน ้ ามนั ค่าขนส่งสินคา้ ค  าตามน ้ าหนกั หรือ

ธุรกิจขายสินคา้ราคาเดียวทั้งร้าน (ทุกอยา่ง 20 บาท) 

- นโยบายราคาที่แตกต่างกัน (Variable Price Policy) มีเหตุมากจากความแตกต่างในดา้นคุณลกัษณะ

เฉพาะของสินคา้หรือตวับริการ และการเจรจาต่อรองของลูกคา้ นัน่จึงเป็นเหตุให้มีการตน้ราคาขาย

แตกต่างกนั เช่น สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกว่าจะมีราคาท่ีสูงกว่า สินคา้ท่ีคุณภาพรองลงมา เช่น ราคาตัว๋ชม

ภาพยนตร์ท่ีนัง่ธรรมดา กบัท่ีนัง่พิเศษ เส้ือผา้แบรนดด์งักบัเส้ือผา้ไม่มีแบรนด ์



15 
 

 

- นโยบายก าหนดราคาขายแบบแพค็เกจ (Multiple Unit Package Pricing Policy) เป็นการก าหนดราคา

ขายโดยเปรียบเทียบความแตกต่างในดา้นปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือ อธิบายง่ายๆ คือถา้ซ้ือในจ านวนมากราคา

จะถูกกวา่ซ้ือในจ านวนนอ้ย เช่น เคร่ืองด่ืม บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค 

- นโยบายก าหนดราคาตามสายราคา (Price Lining-Policy) เป็นรูปแบบการก าหนดราคาสินค้า 

แบบต่อเน่ืองตามขนาด และปริมานของส้ินคา้ โดยแบ่งตามขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก

แก่พนกังานขาย และตวัลูกคา้เอง เช่น น ายาบว้นปาก ยาสีฟัน 

- นโยบายก าหนดราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological-Pricing Policy) ธุรกิจอาจจะใชว้ธีิการก าหนดราคา

ให้น่าสนใจ โดยอาศยัหลกัจิตวิทยาซ่ึงเช่ือว่ามีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ หรือ

ผูบ้ริโภค เช่น สินคา้ท่ีมีราคาลงทา้ยเหมือนกนั 59, 89, 99 หรือสินคา้ท่ีมีป้ายก ากบั เช่นสินคา้ขายดี 

-นโยบายก าหนดราคาตามจ านวน (Unit Pricing-Policy) เป็นรูปแบบการต้นราคาให้แตกต่าง โดย

อา้งอิงจากน ้ าหนกัของสินคา้ต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ เช่น ซ้ือสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนั 100, 50 และ 

30 กรัม ตวัสินคา้จะมีราคาไม่เท่ากนั 

 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

  การน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความ

ปลอดภยั และความรวดเร็ว วธีิขายหรือกระจายสินคา้ท่ีสามารถท าให้เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจาย

สินคา้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด หากเป็นสินคา้ท่ีขายไปหลายๆ แห่งวิธีการขาย หรือการกระจาย

สินคา้นั้นจะมีความส าคญัมาก โดยหลกัการของการเลือกวิธีกระจายสินคา้นั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานท่ี 

ท่ีสุดจะดีเสมอ เพราะมนัข้ึนอยูก่บัวา่ สินคา้ของท่านคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

  ความส าเร็จทางดา้นธุรกิจ คือ การขายสินคา้ หรือบริการให้ไดม้ากท่ีสุด แต่มกัจะปัญหาวา่ตอ้ง

ท าอย่างไร การส่งเสริมการขาย จึงมีบทบาทส าคญัท่ีช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมดังกล่าว

ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพเม่ือธุรกิจทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร มีรสนิยมแบบไหน 

เพื่อท่ีจะสามารถสร้างโปรโมชัน่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดโ้ดยตรง แต่การส่งเสริมการขาย
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นั้นมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณ ดา้นค่าใชจ่้ายอยา่งมาก และควรจะตอ้งพยายามให้ไดผ้ลลพัธ์

กลบัคืนอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด ซ่ึงมีอยูห่ลายวธีิท่ีสามารถช่วยไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 

- การโฆษณา (Advertsing) อาจจะใชค้  าพูด หรือขอ้ความ โดยมีความหมายท่ีจะให้ลูกคา้มีความรู้สึกดี

ต่อต่อสินคา้ หรือบริการนั้น รวมทั้งจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการอยากทดลองสินคา้ หรือบริการของเรา 

- การขายโดยตรง (Direct Sales) เป็นการขายโดยเขา้ไปติดต่อถึงตวัลูกค้าโดยตรง โดยการอธิบาย

รายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ให้ลูกคา้ไดท้ราบ หรือท่ีเรียกว่าการเสนอขาย โดยตอ้งอาศยัเทคนิค และ

วธีิการท่ีน่าสนใจ 

- การส่งเสริมการขายทางด้านลูกค้า (Consumer Promotion) เป็นรูปแบบในการสร้างส่ิงดึงดูดใจให้กบั

ตวัลูกคา้โดยตรง เช่น การลด แลก แจก แถม หรือการเล่นเกมเพื่อชิงรางวลั เป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้เกิด

ความสนใจ และมีความหวงัในประโยชน์ท่ีไดรั้บจากตวัสินคา้ หรือบริการของเรา 

- การบริการ (Service) เป็นรูปแบบการให้บริการทั้งก่อน และหลงัการขาย (การอธิบายคุณลกัษณะท่ีดี 

และการใช้สินคา้ก่อนลูกคา้จะท าการซ้ือ เพื่อเป็นการเช้ือเชิญให้เกิดสนใจ) การบริการขณะขาย (การ

สาธิตให้ลูกคา้ไดช้มก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรืออาจจะเป็นการให้ลูกคา้ทดลองดว้ยตวัเองก่อน) 

และบริการหลงัการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ (เช่นการซ่อมบ ารุง หรือตรวจสอบสินคา้เม่ือลูกคา้ไดซ้ื้อไป

แลว้โดยท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความประทบัใจระยะยาว) 

 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ปัจจุบนัการส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาให้ส่ือสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจาก

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน ส่ือ

ชนิดหน่ึงท่ีผูใ้ชส้ามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้

คือ social media ค าน้ีคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ราชบณัฑิตยสถาน บญัญติัศพัท์ว่า ส่ือสังคม หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์ หรือ ส่ือสังคม

ออนไลน์ ในทางเทคนิค ส่ือสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงท่ีท างานโดยใช้พื้นฐานและ

เทคโนโลยขีองเวบ็ตั้งแต่รุ่น 2.0 เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ วกิิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อก  ต่าง 

ๆ ในทางธุรกิจเรียกส่ือสังคมวา่ ส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึน (consumer-generated media หรือ CGM) ส าหรับ
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กลุ่มบุคคลผูติ้ดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแลว้ ยงั

อาจท ากิจกรรมท่ีสนใจร่วมกนัดว้ย กลุ่มบุคคลท่ีติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคมดงักล่าว คือ social 

network ซ่ึงคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บญัญติัศพัท์ 

social network ว่า เครือข่ายสังคม ในเครือข่ายสังคม กลุ่ม “เพื่อน” หรือ “ผูติ้ดต่อกนั” จะตอ้งแนะน า

ตนเองอย่างสั้ น ๆ โดยทัว่ไปซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการเครือข่ายสังคมจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อน ๆ 

วพิากษว์จิารณ์กนัเองได ้ส่งขอ้ความส่วนตวั และเขา้ไปอ่านขอ้ความของเพื่อน ๆ ในกลุ่มได ้ซอฟตแ์วร์

บางประเภทจะสามารถให้เพื่อน ๆ เพิ่มเสียงและภาพเคล่ือนไหวลงในประวติัของตนไดด้ว้ย นอกจากน้ี 

เพื่อนบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมย่อย ๆ ข้ึนมาให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรือ

ปรับแต่งรูปภาพ ท าใหบ้างคนมีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพื่อนดว้ยมากมาย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 

 

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทั้งประเภทเคร่ืองมือ และการประยุกตใ์ชง้านท่ีหลากหลาย 

ซ่ึง อาจแบ่งไดด้งัน้ี (Williamso, 2013) 

1. เครือข่ายสังคม (Social networking site) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีบุคคลหรือ หน่วยงานสามารถสร้างขอ้มูล 

และเปล่ียนขอ้มูล (สถานะของตน) เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว โดยท่ีบุคคลอ่ืนสามารถเขา้มาแสดง

ความชอบ หรือส่งต่อ หรือเผยแพร่ หรือ แสดงความเห็น โตต้อบการ สนทนา หรือแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมได ้เช่น  Facebook, Instagram, Badoo, Google+,  Linkdin, Orkut 

2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความสั้น ในเร่ืองท่ีสนใจเฉพาะ

ดา้น รวมทั้งสามารถใชเ้คร่ืองหมาย # (hashtag) เพื่อเช่ือมต่อกบักลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั

ได ้เช่น Instagram, Twitter, Blauk, Weibo, Tout, Tumblr 

3. เว็บไซต์ที่ให้บริการแบ่งปันส่ือออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ผูใ้ช้

สามารถฝาก หรือน าส่ือขอ้มูล รูปภาพ วีดีโอ ข้ึนเว็บไซต์เพื่อแบ่งปัน แก่ผูอ่ื้น เช่น Flicker, Vimero, 

Youtube, Instagram, Pinteres 
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4. บล็อก ส่วนบุคคลและองค์กร (Personal and corporate blogs) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูเ้ขียนบนัทึก เร่ืองราว

ต่าง ๆ เสมือนเป็นบนัทึกไดอาร่ีออนไลน์สามารถเขียนในลกัษณะไม่เป็นทางการและแกไ้ขไดบ้่อย ซ่ึง

บล็อกสามารถใชไ้ดท้ั้งส่วนบุคคล และกลุ่ม หรือองคก์ร เช่น Blogger, WordPress, Bloggang,  Exteen 

5. บล็อกที่มีส่ือส่ิงพิมพ์เป็นเจ้าของเว็บไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีใช้ในการ

น าเสนอข่าวสารของส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีความเป็นทางการนอ้ยกวา่ส่ือส่ิงพิมพแ์ต่มีรูปแบบ และความเป็น

ทางการมากกวา่บล็อก เช่น theguardian.com เจา้ของคือ หนงัสือพิมพ ์The Gardian 

6. วิกิและพื้นที่สาธารณะของกลุ่ม (Wikis and online collaborative space) เป็นเว็บไซต์ท่ีเป็นพื้นท่ี

สาธารณะ ออนไลน์เพื่อรวบรวมขอ้มูล และเอกสาร เช่น Wikipedia, Wikia 

7. กลุ่มหรือพืน้ทีแ่สดงความคิดเห็น (Forums, discussion board and group) 

เป็นเวบ็ไซต์หรือกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการแสดงความเห็นหรือเสนอแนะ มีทั้งท่ี เป็นกลุ่ม

ส่วนตวัและสาธารณะ เช่น Google Groups, Yahoo Groups, Pantip 

8. เกมส์ออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป็นเว็บไซต์ท่ีเสนอ

รูปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเล่นไดค้น เดียวหรือเป็นกลุ่ม 

เช่น Second life, World of Warcraft 

9. ข้อความส้ัน (Instant messaging) การรับส่งขอ้ความสั้นจากมือถือ เช่น SMS (text messaging) 

10. การแสดงตนว่าอยู่ ณ สถานทีใ่ด (Geo-spatial tagging) เป็นการแสดงต าแหน่งท่ีอยู ่พร้อมความเห็น

และรูปภาพ ในส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Foursquare 

ดงันั้น ค าวา่ Social Media จึงมีความหมายวา่ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคม
ไดห้ลายทาง โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูค้นบนสังคมออนไลน์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์หรือตอบ
โตก้นัได ้พื้นฐานการเกิด Social Media มาจากความตอ้งการของมนุษยท่ี์ตอ้งการติดต่อส่ือสารกนัอยา่ง
รวดเร็ว จึงมีการพฒันาเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ต่างๆมาเร่ือยๆ จนปัจจุบนัอยูใ่นยคุ 4.0  
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2.6 ความหมายของอินสตาแกรม (Instagram) 

อินสตาแกรมถูกคิดคน้ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 2010 ท่ีเมืองซานฟรานซิสโก โดย Kevin Systrom และ 

Mike Krieger โดยเปิดตวับนแอพสโตร์ของแอปเปิลในวนัท่ี 6 ตุลาคม ค.ศ. 2010 และต่อมาในเดือน

มกราคม ค.ศ. 2011 อินสตาแกรมไดเ้พิ่มแฮชแท็กเขา้ไป ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถให้ป้ายช่ือท่ีพิมพล์งไป

นั้นคน้หาไดง่้ายข้ึน โดยการพิมพ ์“#” หรือแฮชแท็ก ตามดว้ยป้ายช่ือท่ีจะพิมพ ์และเร่ิมปล่อยเวอร์ชัน่

ต่างๆออกมาใหด้าวน์โหลดอยา่งต่อเน่ือง  

โดยปัจจุบนั Instagram มียอดผูใ้ช้งานทัว่โลกกวา่ 100 ลา้นคนและมียอดผูใ้ช้งานต่อวนัถึง 11 

ลา้นคน หลงัจาก Facebook เขา้ซ้ือกิจการและออกเวอร์ชัน่แอนดรอยด์เม่ือเดือนเมษายนปี 2555 ท่ีผา่น

มา ส่งผลให้ยอดผูใ้ช้งาน Instagram สูงสุดและกลายเป็นแอพพลิเคชั่นแต่งภาพยอดนิยมตลอดกาล 

ส าหรับแอพพลิเคชั่น Instagram สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบติัการ iOS (iPhone,iPad และ iPod 

Touch) และระบบปฏิบติัการ Android เวอร์ชัน่ 2.2 ข้ึนไป ส่วน Instagram ส าหรับระบบปฏิบติัการอ่ืน 

ๆ เช่น Windows Phone, BlackBerry คาดวา่จะตามมาในอนาคต 

จุดเด่นท่ีท าให้อินสตาแกรมได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคือใช้งานง่าย 

สะดวกรวดเร็ว มีผูใ้ชง้านร่วมกนัเยอะ มีความสนุกอยูใ่นตวั และยิง่มีดาราดงัชอบใชก้นัอีกยิ่งเป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลให้กระแสของอินสตาแกรมแรงข้ึนตามล าดบั ลูกเล่นของอินสตาแกรมก็จะมีการใส่ฟิลเตอร์ลง

รูปภาพ (Filters) การอพัเดทเร่ืองราวของตนเองลงอินสตาแกรม (Story) การไลฟ์สด (Live) การกด

ถูกใจรูปภาพของเพื่อนๆ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และมีระบบท่ีสามารถกดติดตาม

ผูอ่ื้นได ้(Following) หรือผูอ่ื้นก็สามารถกดติดตามไดเ้ช่นกนั (Followers) และท่ีส าคญัสามารถใช้งาน

ผา่นมือถือ สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ตหรือคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งง่ายดาย (CHINTANALUNLA, 2013) 

 

 

 

 

 

https://chintanalunla.wordpress.com/author/chintanalunla/
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ภาพท่ี 2.6.1 อินสตาแกรม (Instagram) 

สืบคน้จาก https://instagram.kapook.com/view58987.html. 

 

2.7 สถิติการใช้งานอนิเทอร์เน็ตและอนิสตาแกรม 

มากกวา่ 50% ของประชากรโลก เขา้ถึง “อินเทอร์เน็ต – โซเชียลมีเดีย” 

- ทัว่โลกมีประชากร 7,876 ลา้นคน แบ่งเป็นประชากรผูห้ญิง 49.5% – ผูช้าย 50.5% 

- มีจ  านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 4,388 ลา้นคนของจ านวนประชากรโลก 

- ทัว่โลกมีจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ 5,112 ลา้นคน 

- มีจ  านวนผูใ้ช ้Social Network 3,484 ลา้นคนของจ านวนประชากรโลก 

- ในจ านวนผูใ้ช้ Social Network ทั้งหมด พบว่ามีมากถึง 3,256 ล้านคนท่ีใช้งานผ่านโทรศพัท์มือถือ 

(Hootsuite, 2019) 

 

  

 

 

https://instagram.kapook.com/view58987.html.
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ภาพท่ี 2.7.1 จ  านวนผูใ้ชง้านดิจิทลั 

สืบคน้จาก  https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7.2 จ  านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต 

สืบคน้จาก  https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/ 

https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/
https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/
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จากภาพท่ี 2.7.2 จะเห็นได้ว่ามีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 4,388 ล้านคน เ ช่ือมต่อผ่าน 

“โทรศพัทมื์อถือ” 3,986 ลา้นคน ใชเ้วลาบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 6 ชัว่โมง 42 นาทีต่อคนต่อวนั 

ลดลงจากปี 2018 ท่ีใชเ้วลาอยูบ่นอินเทอร์เน็ต 6 ชัว่โมง 49 นาที 

ถ้าแยกระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะพบว่า ใช้เวลาบน

อินเทอร์เน็ต ผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3 ชัว่โมง 14 นาทีต่อคนต่อวนั ใชเ้วลาบนอินเทอร์เน็ต 

ผา่นคอมพิวเตอร์ และแทบ็เล็ต ประมาณ 3 ชัว่โมง 28 นาทีต่อคนต่อวนั 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7.3 จ  านวนผูใ้ชง้านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

สืบคน้จาก  https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/ 

 

จากภาพท่ี 2.7.3 จะเห็นไดว้า่มีจ  านวนผูใ้ชง้าน Social Media ปี 2019 อยูท่ี่ 3,484 ลา้นคน เติบโต

จากปี 2018 ท่ีมีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์อยูท่ี่ 3,196 ลา้นคน 

 

https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/
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ภาพท่ี 2.7.4 ช่วงอายขุองผูใ้ชง้านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

สืบคน้จาก  https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/ 

จากภาพท่ี 2.7.4 จะเห็นไดว้า่กลุ่มประชากรใหญ่ท่ีใช ้Social Media ยงัคงเป็นกลุ่มอายุ 18 – 24 

ปี และช่วงอายุ 25 – 34 ปี ใช้เวลาไปกบั Social Media โดยเฉล่ีย 2 ชัว่โมง 16 นาทีต่อวนั ประชากร 1 

คน โดยเฉล่ียแลว้มีบญัชี Social Media 8.9 บญัชี 

 

                

 

ภาพท่ี 2.7.5 จ  านวนผูใ้ชง้านอินสตาแกรม (Instagram) 

สืบคน้จาก  https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/ 

 

https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/
https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/
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จากภาพท่ี 2.7.5 จะเห็นไดว้า่ยอดผูใ้ช ้Instagram ท่ีสามารถเขา้ถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์มน้ี มี 

894.9 ลา้นรายทัว่โลก แบ่งเป็นกลุ่มผูห้ญิง 50.3% และผูช้าย 49.7% กลุ่มผูใ้ช ้Instagram ใหญ่คือ คนอายุ 

18 – 24 ปี และช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7.6 ช่วงอายผุูใ้ชง้านอินสตาแกรม (Instagram) 

สืบคน้จาก  https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/ 

 

จากภาพท่ี 2.7.6 จะเห็นไดว้่าช่วงอายุผูใ้ช้งานอินสตาแกรม แบ่งเป็นกลุ่มผูห้ญิง 50.3% และ

ผูช้าย 49.7% กลุ่มผูใ้ชอิ้นสตาแกรมส่วนใหญ่คือ คนอาย ุ18 – 24 ปี และช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 

 

https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/


 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั เอ่ียมทวัร์ แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

      Eiam Tour  & Transport Co., Ltd. 

3.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ เลขท่ี 21 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ 10600 

      Tel. 02 862 2522 

      Fax. 02 862 3385 

      E-mail: info@eiamtour.com 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1.1 โลโกข้องบริษทัเอ่ียมทวัร์ แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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ภาพท่ี 3.1.2 แผนท่ีบริษทัเอ่ียมทวัร์ แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

3.2 ลกัษณะการให้บริการ 

 บริษทั เอ่ียมทวัร์ แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียวเก่าแก่ ใหบ้ริการทวัร์มาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2517 สร้างช่ือเสียงจากการให้บริการการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ และเป็นผูบุ้กเบิกการน าเท่ียว

ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยเส้นทางเคร่ืองบิน อีกทั้งยงัมีบริการมากมายหลากหลายรูปแบบ 

ดงัต่อไปน้ี 

 บริการจดัทวัร์คุณภาพดี ราคามาตรฐาน ทุกเส้นทางรอบโลก 
 บริการจองและจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลก 
 บริการรับจดัทวัร์เป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนคณะทศันศึกษา ดูงาน 

ประชุมและสัมมนา 
 บริการรับจองท่ีพกัและโรงแรมต่างๆ 

นโยบายของบริษทัคือ “ บริการดว้ยความจริงใจ ให้ลูกคา้มีความสุข “ ดงันั้นบริษทัเอ่ียมทวัร์จึงคดัสรร

แต่ส่ิงท่ีดี มีคุณภาพและการบริการท่ีแสนประทบัใจมอบใหแ้ด่ท่าน  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร  

 

บริษัท เอีย่มทวัร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.1 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

คุณธญัณิชา จารุพรกชกร 

Package 

คุณเมธินี แซ่เจียม 

เจา้ของสถานประกอบการ 

 

คุณเอกรัฐ เกียรติก าจรชยั 

รองประธานบริษทั 

คุณทศันีย ์เกียรติก าจรชยั 

ประธานบริษทั 

คุณอนญัญา ศรีวพินัธ์ุ 

Ticketing 

คุณเอ่ียม เกียรติก าจรชยั 

เจา้ของสถานประกอบการ 

คุณจนิสตา พรมมีนิล 

Group 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาววรางคณา ภูมิรัตน์ ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์รายการและแพค็เกจทวัร์  
 นายพชร ธนสหวรคุณ ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์รายการและแพค็เกจทวัร์ 

 
 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายในส่วนของฝ่ายประชาสัมพนัธ์รายการและแพค็เกจทวัร์ มี

บทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 

 - สร้างอินสตาแกรม พร้อมตั้งช่ือเป็นช่ือของบริษทั และใช้โลโก้ของบริษทัตั้งเป็นรูปของ

ผูใ้ชง้าน เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์รายการและแพค็เกจทวัร์ 

 - ท าโปสเตอร์ โดยการน ารูปสถานท่ีท่องเท่ียวในแพ็คเกจทัวร์ มาตัดแต่งในโปรแกรม 

Photoshop พร้อมใส่รายการทวัร์ 

 - โพสตล์งในอินสตาแกรม พร้อมรายละเอียดรายการและแพค็เกจทวัร์ ช่องทางการติดต่อ และ

ติดแฮชแทก็ (#) ใตภ้าพ 

 

 3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา คุณอนญัญา ศรีวพินัธ์ุ 

ต าแหน่ง  Ticketing 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เ ร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 

สิงหาคม 2562 จ  านวน 16 สัปดาห์ 

 วนัและเวลาในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 น.- 17.30 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 คิดหัวข้อโครงงาน 

 โดยพิจารณาจากขอ้บกพร่องของบริษทัฯ และส่ิงท่ีอยากน ามาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติัสหกิจ

ศึกษา 

 3.7.2 น าเสนอหัวข้อโครงงาน 

 น าหวัขอ้โครงงานท่ีคิด เสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน เพื่อรับฟังค าแนะน าและแกไ้ขให้

ถูกตอ้ง 

 3.7.3 ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ 

 โดยเร่ิมจากการท าการประชาสัมพนัธ์ดว้ยการโพสตร์ายการและแพค็เกจทวัร์ผา่น Instagram 

 3.7.4 ตรวจสอบการเข้าถึงและผลตอบรับ 

 ด าเนินการตรวจสอบการเขา้ถึงและผลตอบรับท่ีได้จากการโพสต์ผ่าน Instagram โดยดูจาก

จ านวนผูติ้ดตามและจ านวนการกดถูกใจใน Instagram 

 3.7.5 สรุปผลทีไ่ด้จากการด าเนินโครงงาน 

 รวบรวมขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน สรุปและเรียบเรียงใหถู้กตอ้ง 

 3.7.6 จัดท ารูปเล่ม 

 จดัท ารูปเล่มโครงงาน โดยเรียงตามล าดบัทั้ง 5 บท รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ พร้อมงานน าเสนอใน

รูปแบบ Power Point 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พฤษภาคม 

2562 
มิถุนายน 
2562 

กรกฎาคม 
2562 

สิงหาคม 
2562 

คิดหวัขอ้โครงงาน     

น าเสนอหวัขอ้โครงงาน     

ด าเนินการประชาสัมพนัธ์     

ตรวจสอบผลตอบรับ     

สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน     

จดัท ารูปเล่ม     

 

ตารางท่ี 3.7.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

 - คอมพิวเตอร์ 

 - โทรศพัทมื์อถือ 

ซอฟตแ์วร์ 

 - โปรแกรม Adobe Photoshop 

 -  อินสตาแกรม (Instagram) 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

การจัดท าโครงงานเร่ือง “การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอ่ียมทัวร์” มี

วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายให้กบับริษทัเอ่ียมทวัร์และน าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทกบับริษทั

เอ่ียมทวัร์มากข้ึน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 บทสัมภาษณ์และขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 4.2 ขั้นตอนการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) 

 4.3 ขั้นตอนการท าโปสเตอร์จาก Adobe Photoshop  

 4.4 ขั้นตอนการสร้างไฮไลทใ์นอินสตาแกรม 

 4.5 ผลจากการปฏิบติังาน 

 

4.1 บทสัมภาษณ์และข้อสรุปจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา  

 4.1.1 บทสัมภาษณ์  

 ก่อนด าเนินการคิดหัวขอ้โครงงาน ได้มีการสอบถามจากพนักงานท่ีปรึกษาว่า ในปัจจุบนัท่ี

บริษทัมีปัญหาหรือขอ้บกพร่องตรงไหนท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ยุค 4.0 พนักงานท่ีปรึกษาจึง

แนะน าเร่ืองการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel แต่ยงัไม่ตรงกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่มากนกั จึงสอบถาม

พนกังานท่ีปรึกษาอีกคร้ังว่าทางบริษทัมีการประชาสัมพนัธ์รายการและแพค็เกจทวัร์ผา่นทางช่องทาง

ใดบา้ง พนกังานท่ีปรึกษาแจง้ว่ามีการประชาสัมพนัธ์ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทั และเฟสบุ๊คของบริษทัท่ีมี

การอพัเดทไม่มากนัก จึงเสนอกับพนักงานท่ีปรึกษาว่ามีความประสงค์ท่ีจะท าการประชาสัมพนัธ์

รายการและแพค็เกจทวัร์ผา่นช่องทางอินสตาแกรม พนกังานท่ีปรึกษาก็ยนิดีและเห็นดว้ย  
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4.1.2 ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 หวัขอ้โครงงานท่ีเสนอใหก้บัสถานประกอบการ คือ การใช ้Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของ

บริษทัเอ่ียมทวัร์ พนักงานท่ีปรึกษามีขอ้สรุปตรงกนัว่าหัวขอ้โครงงานท่ีเสนอมีความเหมาะสมท่ีจะ

จดัท าโครงงาน 

 

4.2 ขั้นตอนการใช้งานอนิสตาแกรม (Instagram) 

 4.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ท าการสมคัรบญัชีผูใ้ชง้านใหม่ โดยสามารถสมคัรดว้ยเบอร์โทรศพัทห์รือ  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.1 การสมคัรบญัชีผูใ้ชง้านใหม่ 

คณะผูจ้ดัท าเลือกสมคัรบญัชีผูใ้ชง้านใหม่ดว้ย E-mail เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 
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4.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างช่ือผูใ้ชง้านและสร้างรหสัผา่น 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 4.2.2 การสร้างช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น 

คณะผูจ้ดัท าสร้างช่ือผูใ้ชง้านเป็นช่ือบริษทั เพื่อการคน้หาท่ีสะดวกข้ึน 

 

4.2.3 ขั้นตอนท่ี 3 การเพิ่มรูปโปรไฟล์ 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.3 การเพิ่มรูปโปรไฟล ์

คณะผูจ้ดัท าเลือกโลโกข้องบริษทัมาเพิ่มเป็นรูปโปรไฟล์ 
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4.2.4 ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือท าการสมคัรเรียบร้อยแลว้ จะแสดงหนา้โปรไฟลผ์ูใ้ชง้านใหม่ 

 

ภาพท่ี 4.2.4 แสดงหนา้โปรไฟลผ์ูใ้ชง้านใหม่ 

 

จากภาพท่ี 4.2.4 แสดงส่วนต่างๆของหนา้โปรไฟลเ์มือท าการสมคัรเสร็จเรียบร้อยแลว้ มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 หมายเลข 1 รูปโปรไฟล ์

 หมายเลข 2 ช่ือผูใ้ชง้าน 

 หมายเลข 3 แสดงจ านวนโพสต ์

 หมายเลข 4 แสดงจ านวนผูติ้ดตาม 

 หมายเลข 5 แสดงจ านวนผูท่ี้ก าลงัติดตาม 

 หมายเลข 6 ปุ่มส าหรับแกไ้ขโปรไฟล ์(แกไ้ขบญัชีผูใ้ช,้ แกไ้ขช่ือผูใ้ชง้าน, แกไ้ขรูปโปรไฟล ์

หรือแกไ้ขข้อ้มูลเพิ่มเติมท่ีแสดงบนหนา้โปรไฟล)์ 

 หมายเลข 7 ปุ่มแสดงรูปภาพท่ีโพสต ์

 หมายเลข 8 ปุ่มแสดงรูปภาพท่ีมีผูค้นแทก็มา 
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 หมายเลข 9 ปุ่มแสดงเร่ืองราวต่างๆของผูค้นท่ีก าลงัติดตาม 

 หมายเลข 10 ปุ่มคน้หาผูใ้ชง้านจากช่ือหรือคน้หาบางอยา่งจากแฮชแทก็ (#) 

 หมายเลข 11 ปุ่มส าหรับเพิ่มรูปภาพท่ีตอ้งการโพสต ์

 หมายเลข 12 ปุ่มการแจง้เตือนเม่ือมีผูค้นกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นต่อโพสต ์

 หมายเลข 13 ปุ่มแสดงหนา้โปรไฟล ์(กรณีมีมากกวา่ 1 บญัชี สามารถกดปุ่มคา้งไว ้

 เพื่อท่ีจะสลบับญัชีผูใ้ชง้านท่ีเพิ่มไวไ้ด)้ 

 

 4.2.5 ขั้นตอนท่ี 5 เลือกรูปภาพท่ีตอ้งการโพสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.5 เลือกรูปภาพท่ีตอ้งการโพสต์ 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเลือกรูปภาพมา 1 รูปภาพ 
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4.2.6 ขั้นตอนท่ี 6 ใส่ค าบรรยายหรือรายละเอียดต่างๆ 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 4.2.6 การใส่ค าบรรยายและรายละเอียด 

คณะผูจ้ดัท าใส่ค าบรรยายใหน่้าสนใจและรายละเอียดอยา่งครบถว้น 

 

 4.2.7 ขั้นตอนท่ี 7 การติดแฮชแทก็ในค าบรรยาย 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 4.2.7 การติดแฮชแทก็ 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการติดแฮชแทก็ต่างๆ เพื่อการคน้หาท่ีกวา้งข้ึน 
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4.2.8 ขั้นตอนท่ี 8 ท าการโพสต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.8 การโพสตท่ี์เสร็จสมบูรณ์ 

เม่ือท าการโพสตเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ จะไดรู้ปภาพและค าบรรยายตามภาพท่ี 4.2.8 

 

4.3 ขั้นตอนการท าโปสเตอร์จาก Adobe Photoshop 

  4.3.1 ขั้นตอนท่ี 1 เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.1 แสดงโลโกข้องโปรแกรม Adobe Photoshop 
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ภาพท่ี 4.3.2 แสดงหนา้เร่ิมตน้ของโปรแกรม Adobe Photoshop 

 4.3.2 ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสร้างไฟลใ์หม่ข้ึนมา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.3 แสดงไฟลใ์หม่ท่ีสร้างข้ึน 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการสร้างไฟลใ์หม่ข้ึนมา ขนาด 800 x 800 
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4.3.3 ขั้นตอนท่ี 3 เปิดรูปภาพท่ีเลือกไว ้

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.4 แสดงรูปภาพท่ีเลือกไว ้

 

4.3.4 ขั้นตอนท่ี 4 ท าการตดัรูปภาพ แลว้น าไปใส่ในไฟลใ์หม่ท่ีสร้างข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.5 แสดงรูปภาพท่ีน ามาใส่ในไฟล ์

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการตดัรูปภาพ แลว้น าไปใส่ในไฟลใ์หม่ท่ีสร้างข้ึน 
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 4.3.5 ขั้นตอนท่ี 5 ใส่ขอ้ความท่ีน่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.6 .แสดงรูปภาพท่ีมีขอ้ความต่างๆ 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการใส่ขอ้ความท่ีน่าสนใจลงไป เช่น ประเทศ ไฮไลทท์วัร์ และราคา 

 

  4.3.6 ขั้นตอนท่ี 6 ท าการเปิดไฟลโ์ลโกข้องบริษทั 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.7 แสดงไฟลโ์ลโกข้องบริษทั 

คณะผูจ้ดัท าเตรียมไฟลโ์ลโกแ้ละขอ้มูลการติดต่อของบริษทั เพื่อท่ีจะน าไปใส่ในส่วนล่างสุดของไฟล ์
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 4.3.7 ขั้นตอนท่ี 7 น าไฟลโ์ลโกข้องบริษทั ใส่รวมไวก้บัไฟลท่ี์ท าเสร็จแลว้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.8 แสดงภาพท่ีน าไฟลโ์ลโกข้องบริษทัมาใส่เรียบร้อยแลว้ 

คณะผูจ้ดัท าไดน้ าไฟลโ์ลโกข้องบริษทั มาใส่ไวด้า้นล่างสุดของไฟล ์

 

4.3.8 ขั้นตอนท่ี 8 ไฟลท่ี์เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

  

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.9 แสดงไฟลท่ี์เสร็จสมบูรณ์ 
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4.4 ขั้นตอนการสร้างไฮไลท์ในอนิสตาแกรม 

 4.4.1 ขั้นตอนท่ี 1 การเพิ่มไฮไลท ์

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4.1 การเพิ่มไฮไลท ์

กดปุ่มเพิ่มใหม่ (+) เพื่อท่ีจะสร้างไฮไลทไ์วส้ าหรับผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชมหนา้โปรไฟล ์

 

 4.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกรายการท่ีตอ้งการใหเ้ป็นไฮไลท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4.2 การเลือกไฮไลท ์

แสดงรายการท่ีตอ้งการให้เป็นไฮไลท ์แลว้เลือกทีละ 1 รายการ 
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4.4.3 ขั้นตอนท่ี 3 ไฮไลทจ์ะแสดงอยูบ่นหนา้โปรไฟล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4.3 แสดงไฮไลทบ์นหนา้โปรไฟล ์

 

 จากภาพท่ี 4.4.3 จะมีรายละเอียดไฮไลทท่ี์เพิ่มไวด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 4.4.4 แสดงช่ือผูใ้ชง้านท่ีตั้งไวใ้นอินสตาแกรม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4.5 แสดงประวติัความเป็นมาของบริษทัเอ่ียมทวัร์ 
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ภาพท่ี 4.4.6 แสดงลิงคห์นา้เวป็ไซตข์องบริษทัเอ่ียมทวัร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4.7 แสดงช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมของบริษทัเอ่ียมทวัร์ 
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ภาพท่ี 4.4.8 แสดงขอ้ความดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ 
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4.5 ผลจากการปฏิบัติงาน 

4.5.1 ภาพก่อนและหลงัการท าโปรโมท 

 

    

 

ภาพท่ี 4.5.1 แสดงหนา้โปรไฟลก่์อนและหลงัการท าโปรโมท 

 

จากภาพท่ี 4.5.1 คือหน้าโปรไฟล์แรกหลงัจากการสมคัรบญัชีผูใ้ช้งานใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีโพสต์

และไม่มีผูติ้ดตาม ทั้งหมดเร่ิมจาก 0 หลงัจากไดท้  าการโพสตอ์ยา่งต่อเน่ือง จะเห็นไดว้า่มีจ  านวนโพสต์

มากข้ึนและมีจ านวนผูติ้ดตามมากข้ึนเช่นกนั 
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4.5.2 ภาพการสนทนากบัลูกคา้ในอินสตาแกรม 

 

 

ภาพท่ี 4.5.2 ลูกคา้สอบถามรายละเอียดทวัร์เกาหลี 

 

 

ภาพท่ี 4.5.3 ลูกคา้สอบถามรายละเอียดทวัร์พม่า 
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ภาพท่ี 4.5.4 ลูกคา้สอบถามรายละเอียดทวัร์ไตห้วนั 

 

 

ภาพท่ี 4.5.5 ลูกคา้สอบถามรายละเอียดตัว๋เคร่ืองบิน 
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ภาพท่ี 4.5.6 ลูกคา้สอบถามรายละเอียดทวัร์เกาหลี 
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ภาพท่ี 4.5.7 ลูกคา้สอบถามรายละเอียดทวัร์บรูไน 

จากภาพท่ี 4.5.1 ถึง 4.5.7 จะเห็นไดว้า่มีลูกคา้หลายท่านเขา้มาติดต่อสอบถามเก่ียวกบัแพค็เกจ

ทวัร์และตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการโปรโมทลงไปในอินสตาแกรมอยา่งต่อเน่ือง 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ณ บริษทัเอ่ียมทวัร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั (Eiam Tout & Transport 

Co., Ltd.) คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษทัเอ่ียม

ทวัร์ (Using Instagram to promote Eiam Tour sales)โดยก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อน า Instagram มาใช้

ในการส่งเสริมการขายให้กบับริษทัเอ่ียมทวัร์ ทางคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศ อินสตาแกรม โซเชียลมีเดียและส่ือสังคมออนไลน์ มาใชใ้นการโปรโมทรายการ

และแพค็เกจทวัร์ให้กบับริษทัเอ่ียมทวัร์ เพื่อท่ีจะน าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทกบับริษทัเอ่ียมทวัร์มาก

ข้ึน โดยหลงัจากการด าเนินงานเสร็จส้ิน สามารถน า Instagram ท่ีสร้างข้ึนมาใชใ้นการส่งเสริมการขาย

ให้กบับริษทัเอ่ียมทวัร์ไดจ้ริงและยงัสามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารให้กบับริษทัเอ่ียมทวัร์ได้

อีกดว้ย 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  - ไม่สามารถตั้งเวลาโพสตอ์ตัโนมติัได ้ใน Instagram 

  - ไม่สามารถกดติดตามผูใ้ช้งานแบบต่อเน่ืองได้ เน่ืองจาก Instagram มีการจ ากัด

จ านวนการกดติดตามในแต่ละวนั 

- ไม่สามารถตอบขอ้ความใน Instagram ผา่นคอมพิวเตอร์ได ้

 5.1.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไข 

  - ตั้งช่วงเวลาในการโพสตแ์ละขยนัโพสตส์ม ่าเสมอ แทนการตั้งเวลาโพสตอ์ตัโนมติั 

  - เวน้ระยะในการกดติดตามผูใ้ชง้าน 
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  - ใชโ้ทรศพัทมื์อถือตอบขอ้ความแทนการใชค้อมพิวเตอร์ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  - ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการการท างานในต าแหน่งต่างๆ 

  - ไดค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการด าเนินการ และเตรียมเอกสารในการขอวซ่ีาจีนและเยอรมนี 

  - ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนใบ ตม.เขา้-ออก ต่างประเทศ 

  - ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  - ฝึกใหมี้ความขยนัและความอดทนในการท างาน 

  - ฝึกใหมี้ความตรงเวลากบัตวัเองและผูอ่ื้น 

  - มีความละเอียด รอบคอบ ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  - ไดรู้้หลกัการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ท่ีดี 

  - สามารถน าประสบการณ์จากการฝึกงาน ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บเจอของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  - การใชท้กัษะดา้นภาษา เน่ืองจากผูท่ี้โทรศพัทม์าติดต่อบางท่านไม่สามารถใช้

ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษได ้

  - การส่ือสารภายในองคก์รมีความผดิพลาดในบางคร้ัง จึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่

เป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

  - เตรียมความพร้อมในดา้นทกัษะการพดู อ่าน และเขียน อยา่งสม ่าเสมอ 

  - พยายามมีความชดัเจนในการส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อลดปัญหาในการด าเนินงานท่ี

ผดิพลาด 
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การใช้ Instagram เพือ่ส่งเสริมการขายของบริษทัเอีย่มทวัร์ 

Using Instagram to promote Eiam Tour sales 

นางสาววรางคณา ภูมิรัตน์และนายพชร ธนสหวรคุณ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160 

 

บทคัดย่อ 
บริษัท  เ อ่ี ยมทัว ร์  แอนด์  ทราน

สปอร์ต จ ากดั (Eiam Tour  & Transport Co., 
Ltd.) เป็นบริษทัน าเท่ียวเก่าแก่ เร่ิมก่อตั้งข้ึน
เม่ือปี พ.ศ. 2517 โดยสร้างช่ือเสียงจากการ
ให้บริการการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและ
เป็นผูบุ้กเบิกการน าเท่ียวประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์โดยเส้นทางเคร่ืองบิน และยงัมี
บริการอีกหลากหลายรูปแบบ ให้ ลูกค้า
เลือกใช้บริการได้อย่างครบถว้น ในปัจจุบนั
บริษทั เอ่ียมทวัร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ยงัไม่มีการน าเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การโปรโมทรายการและแพค็เกจทวัร์มากนกั 

ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงจัดท าโครงงาน
เร่ือง “การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขาย
ข อ ง บ ริ ษั ท เ อ่ี ย ม ทั ว ร์ ”  น้ี ข้ึ น  โ ด ย มี
วตัถุประสงค์เพื่อน า Instagram มาใช้ในการ
ส่งเสริมการขายให้กบับริษทัเอ่ียมทวัร์ และ
น าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทกบับริษทัมาก
ข้ึน ทั้งน้ีสามารถน า Instagram ท่ีสร้างข้ึนมา
ใชใ้นการส่งเสริมการขายให้กบับริษทัไดจ้ริง
แ ล ะ ย ัง ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ติดต่อส่ือสารใหก้บับริษทัไดอี้กดว้ย 
ค าส าคัญ : ส่งเสริมการขาย, อินสตาแกรม, 
เอ่ียมทวัร์ 

Abstract 

Eiam Tour & Transport Co. Ltd. is a 

long time tour operator in Thailand.  The 

company was established in 1974 and has 

operated its business under its reputation to 

provide quality tourism services and as a 

pioneer tour operator serving the demand for 

Malaysia and Singapore trips via airplane. In 

addition, the company provides various 

services and fully-integrated tour services for 

customers. However, Eiam Tour & Transport 

Co.  Ltd.  does not adopt technology in 

promoting tour programs and packages. 

Therefore, the authors initiated and prepared 

the project entitled “Using Instagram to 

Promote Eiam Tour Sales” The objectives of 

this project were to increase the sales 

promotion for Eiam Tour & Transport Co. 

Ltd.  and to increase the role of applying 

technology, including Instagram to promote 

the company’s sales in order to enhance 

communication channels between the 

company and customers as well. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

ใ น ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี มี ก า ร

เจริญเติบโตมากข้ึนและเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง

กับชีวิตประจ าว ันของเรา เป็นอย่างมาก 

โ ด ย เ ฉพ า ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร บน เ ค รื อ ข่ า ย

อินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีสามารถท าให้การ

ส่ือสารในยุคปัจจุบนัเขา้ถึงกนัอย่างง่ายดาย 

หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ โซเชียลมีเดีย (Social 

Media) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online 

Social) ท่ีผู ้คนสามารถแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารหรือความสนใจ ตลอดจนการแสดง

ความคิดเห็นต่อเร่ืองราวต่างๆไดอ้ย่างเสรี มี

หน่ึงแอพพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง

มากส าหรับผูป้ระกอบการหรือธุรกิจต่างๆ ก็

คื อ  อิ น ส ต า แ ก ร ม  ( Instagram)  เ ป็ น

แอพพลิเคชัน่ท่ีมีผูใ้ช้งานทัว่โลก 894.9 ลา้น

บัญ ชี  (Hootsuite, 2019)  จุ ด เ ด่ น ท่ี ท า ให้

อินสตาแกรมไดรั้บความนิยมอย่างสูงตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมาคือใช้งานง่าย สะดวก

รวดเร็ว มีผูใ้ชง้านเยอะ มีความสนุกอยู่ในตวั 

และมีฟังก์ชัน่ครบครัน ยิ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผล

ใหก้ระแสของอินสตาแกรมแรงข้ึนตามล าดบั 

ลูกเล่นของอินสตาแกรมมีทั้งการใส่ฟิลเตอร์

ลงรูปภาพ (Filters) การอพัเดทเร่ืองราวของ

ตนเองลงอินสตาแกรม (Story) การไลฟ์สด 

(Live) การกดถูกใจรูปภาพของเพื่อนๆ (Like) 

การแสดงความคิดเห็น (Comment) และมี

ร ะ บ บ ท่ี ส า ม า ร ถ ก ด ติ ด ต า ม ผู ้ อ่ื น ไ ด้  

(Following) หรือผูอ่ื้นก็สามารถกดติดตามได้

เช่นกนั (Followers) และท่ีส าคญัสามารถใช้

งานผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือ

คอมพิว เตอ ร์ได้อย่ า ง ง่ ายดาย  จึ งท า ให้

ผูป้ระกอบการหรือธุรกิจส่วนใหญ่น าอินสตา

แกรม (Instagram) เขา้มามีบทบาทในธุรกิจ

ม า ก ข้ึ น  โ ด ย ท า ก า ร โ ป ร โ ม ท แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารต่างๆบน

อินสตาแกรม เพื่อท่ีจะเขา้ถึงเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

บริษัท  เ อ่ี ยมทัว ร์  แอนด์  ทราน

สปอร์ต จ ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีเก่าแก่ เร่ิม

ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยสร้างช่ือเสียง

จากการให้บ ริการการท่อง เ ท่ียวอย่างมี

คุณภาพและเป็นผูบุ้กเบิกการน าเท่ียวประเทศ

มาเลเซียและสิงคโปร์โดยเส้นทางเคร่ืองบิน 

ในปัจจุบนัมีบริการหลากหลายรูปแบบ ให้

ลูกค้าเลือกใช้บริการได้อย่างครบถ้วน มี

บริการจัดทัวร์ไพรเวท ทัวร์หมู่คณะ ทัศน

ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา ทุกเส้นทางรอบ

โลก ทั้งในและต่างประเทศ และยงัมีบริการ

รับจองตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกัและโรงแรมอีกดว้ย  

ดั ง นั้ น คณ ะ ผู ้ จ ั ด ท า จึ ง มี ค ว า ม

ประสงค์ ท่ี จะจัดท า โครงงาน น้ี เพื่ อน า  

Instagram มาใชใ้นการส่งเสริมการขายให้กบั

บ ริษัท เ อ่ี ยมทัว ร์  เ น่ื อ ง จ าก เล็ ง เ ห็น ถึ ง
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ความส าคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ี

สามารถเพิ่มช่องทางในการขายบริษทัเอ่ียม

ทวัร์ไดแ้ละยงัสามารถเพิ่มช่องทางให้บริษทั

เอ่ียมทัวร์ได้เป็นท่ีรู้จักบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เ พื่ อ น า  Instagram ม า ใ ช้ ใ นก า ร
ส่งเสริมการขายใหก้บับริษทัเอ่ียมทวัร์ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน า Instagram ท่ีสร้างข้ึน มาใช้ใน
การส่งเสริมการขายไดจ้ริง 
2. สามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
ใหก้บับริษทัเอ่ียมทวัร์ 
 
ขั้นตอนการท าโครงงาน 
 ขั้นตอนการสร้างอินสตาแกรม เร่ิม
จากสร้างบญัชีผูใ้ช้งานใหม่ในอินสตาแกรม
ด้วยอีเมลพร้อมทั้งสร้างรหัสผ่านเพื่อรักษา
ความปลอดภยัของบญัชี หลงัจากนั้นท าการ
เพิ่มรูปภาพของผูใ้ชง้านใหม่โดยใชโ้ลโกข้อง
บริษทัมาตั้งเป็นรูปภาพผูใ้ช้งาน จากนั้นท า
การตั้งช่ือผูใ้ช้งาน ทางคณะผูจ้ดัท าได้ตั้งช่ือ
บญัชีเป็น eiamtour2517 จากนั้นท าการศึกษา
ปุ่มต่างๆบนหน้าโปรไฟล์ว่ามีหน้าท่ีการใช้
งานอยา่งไรบา้ง เม่ือศึกษาเสร็จเรียบร้อยแลว้
ท าการหากลุ่มลูกคา้เพื่อกดติดตาม จากนั้นท า
การเลือกโปสเตอร์ท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้มา
โพสต์โดยเวน้ช่วงระยะเวลาในการโพสต์ท่ี

เหมาะสม พร้อมใส่ค าบรรยาย รายละเอียด
ต่างๆ พร้อมติดแฮชแทก็ (#)  
 ขั้นตอนการท าโปสเตอร์ เร่ิมจากการ
เปิดโปรมแกรม Adobe Photoshop หลังจาก
นั้ นท า ก า รส ร้ า ง ไฟล์ ข้ึ นม า ใหม่ ขนาด 
800x800 จากนั้นเขา้ไปดูรายการทวัร์ในหนา้
เวบ็ไซต ์tourdlike.com แลว้เลือกมา 1 รายการ
ทวัร์ท่ีตอ้งการน ามาท าโปสเตอร์ หลงัจากนั้น
น ารูปสถานท่ีท่องเท่ียวไฮไลท์ของรายการ
ทัวร์นั้ นมาตัดให้สวยงาม แล้วน าไปใส่ใน
ไฟล์ใหม่ท่ีสร้างข้ึน จากนั้นใส่ขอ้ความและ
รายละเอียดต่างๆลงไป ตกแต่งสีสันให้
สวยงาม เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้เปิดไฟล์โลโก้
ของบริษทัท่ีมีขอ้มูลการติดต่อ น ามาใส่ดา้น
ล่างสุดของไฟล ์พร้อมเซฟเป็นไฟล ์JPG 
 
สรุปผลโครงงาน 
 จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้ งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 
2562 รวมระยะเวลาทั้ งหมด 16 สัปดาห์ ณ 
บริษทัเอ่ียมทวัร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
(Eiam Tout & Transport Co. , Ltd. )  คณะ
ผู้จ ัดท าได้จัดท าโครงงานเ ร่ือง  การใช้  
Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท
เอ่ียมทวัร์ (Using Instagram to promote Eiam 
Tour sales)โดยก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อน า 
Instagram มาใชใ้นการส่งเสริมการขายให้กบั
บริษัทเอ่ียมทัวร์ ทางคณะผูจ้ ัดท าได้ศึกษา
ข้อมูล ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการน า เทคโนโลยี
สารสนเทศ อินสตาแกรม โซเชียลมีเดียและ
ส่ือสังคมออนไลน์ มาใช้ในการโปรโมท
รายการและแพ็คเกจทวัร์ให้กับบริษทัเอ่ียม
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ทวัร์ เพื่อท่ีจะน าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาท
กบับริษทัเอ่ียมทวัร์มากข้ึน โดยหลงัจากการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน สามารถน า Instagram ท่ี
สร้างข้ึนมาใช้ในการส่งเสริมการขายให้กบั
บริษทัเอ่ียมทวัร์ได้จริงและยงัสามารถเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารให้กับบริษัท
เอ่ียมทวัร์ไดอี้กดว้ย 
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