
 

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

การใช้ Instagram เพิม่มูลค่าสินค้าและบริการ 

ของบริษทั เอส.ซี.ฮอลเิดย์ จ ากดั 

Using Instagram to Increase Value of  Products and Services of 

 SC Holiday Co., Ltd. 

โดย 

นางสาว เจเนตร เขยีวสะอาด     5704400054 

นาย คเณศ  แก้วขาว                   5902000005 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกจิศึกษา 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2560 





ค 
 

ช่ือโครงงาน   :  การใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

ช่ือนักศึกษา :  นายคเณศ แกว้ขาว 5902000005 

      นางสาวเจเนตร  เขียวสะอาด 5704400054 

อาจารย์ทีป่รึกษา :  อาจารยศุ์ภตัรา ฮวบเจริญ 

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี 

ภาควชิา  :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ  :  ศิลปศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา :  3/2560 

 
 

บทคัดย่อ 
 

    โครงงานเร่ืองการใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อเผยแพร่สินคา้และบริการของบริษทัให้กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงได้
และขยายฐานลูกคา้ของบริษทัให้มากข้ึน และเพื่อสร้างยอดขายของสินคา้และบริการให้แก่บริษทัเพิ่ม
มากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเดิมบริษทัมีช่องทางการตลาดเพียงแค่เวป็ไซตแ์ละเพจเฟซบุ๊ค คณะผูจ้ดัท าจึงไดใ้ช ้
Instagram เพิ่มช่องทางการตลาดใหแ้ก่บริษทัอีกหน่ึงช่องทาง 
 ผลจากการศึกษาพบว่าภายในระยะเวลาเพียงหน่ึงเดือนจากไม่มีผูติ้ดตามInstagram ปัจจุบนัมี
จ านวนผูติ้ดตามถึง 1,071 คน มีจ านวนโพสตท่ี์คณะผูจ้ดัท าท าการโพสตอ์ยา่งต่อเน่ือง 100 โพสต ์และมี
ผูท่ี้ติดต่อซ้ือทวัร์ผ่าน Instragram น้ี เป็นการสร้างยอดขายให้แก่บริษทัเพิ่มมากข้ึนรวมแล้วเป็นเงิน 
39,946 บาท ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท าไดต้ั้งไว ้
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Abstract 
 

Using Instagram to increase value of products and services of SC Holiday Co. Ltd. is                
aimed to disseminate the company's products and services to the customers, to reach out and expand 
the customer base of the company, and to create more sales of products and services to the company. 
Since the original company has only marketing channels and a Facebook page, Instagram was an 
additional channel for marketing purposes. 

The results of the study found that the first month had no Instagram followers, and currently, 
there are 1,071 subscribers. There were 100 posts posted by the developers, and there were more 
people who purchase tours through this Instagram, brings more sales to the company, and generates 
39,946 Baht, which achieve the purpose of this project. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์มีความเจริญกา้วหน้าและเขา้มามีบทบาทกบัการใชชี้วิตประจ าวนั

ของมนุษยม์ากข้ึน ประกอบกบัผลจากการรวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่โลกจาก We Are 

Social  ดิจิทลัเอเยนซ่ี และ Hootsuite ผูใ้ห้บริการระบบจดัการ Social Media พบว่าขณะน้ีมีผูใ้ช้งาน

อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลก และประเทศไทย เป็นประเทศท่ีใช้เวลาต่อวนัอยู่กับ

อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในโลก (รวมทุกอุปกรณ์) โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 9 ชัว่โมง 38 นาทีต่อวนั และถา้วดัเฉพาะ

การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนในประเทศไทย ยงัคงเป็นประเทศท่ีใช้อินเทอร์เน็ตต่อวนัมาก

ท่ีสุดในโลกเช่นกนั โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ชัว่โมง 56 นาที คนไทยใช้ Facebook มากเป็นอนัดบั 8 ของโลก 

โดยมีบญัชีผูใ้ช้มากถึง 49 ลา้นคน ส่วน  Instagram ไทยอยู่อนัดบัท่ี 14 โดยมีบญัชีผูใ้ช้ 13.6 ล้านคน

(Hootsuite,2561)   

ส่ือสังคมออนไลน์ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีส าคญัมากกบัธุรกิจ การด าเนินงานใดๆ ยอ่มตอ้งใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์เขา้มาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก เช่น การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในเร่ืองของการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เป็น

ส่ือท่ีสะดวกต่อการใชง้าน และสามารถเขา้ถึงกลุ่มบุคคลไดห้ลากหลาย อีกทั้งส่ือสังคมออนไลน์นั้นมี

หลากหลายประเภท เช่น Facebook  Line และ Instagram เป็นตน้ เจา้ของธุรกิจสามารถเลือกชนิดของ

ส่ือสังคมออนไลน์ในการน ามาใชโ้ฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และท าการส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสมกบั

ธุรกิจได ้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน 

 ดงันั้นกลุ่มผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของ

บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของคน

ในปัจจุบนั น ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการท างาน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ช้

ต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 
 1.2.1 เพื่อเผยแพร่สินคา้และบริการของบริษทัให้กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงได้และขยายฐาน
ลูกคา้ของบริษทัใหม้ากข้ึน 
 1.2.2 เพื่อสร้างยอดขายของสินคา้และบริการใหแ้ก่บริษทัเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานไดแ้บ่งออกเป็น 4

ส่วนดงัน้ี 
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 การศึกษาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตงานวิจยัต่างๆและขอ้มูลจากทางบริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
เพื่อท่ีจะไดท้  าการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ประเภท Instagram 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภท 
Instagram 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม  - 31 สิงหาคม  2561 
 1.3.4 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับต่อองค์กร 
 1.4.1 ทราบถึงพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของคนในปัจจุบนั และน าไปประยุกตใ์ชก้บั
การด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ 
 1.4.2 ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท าโฆษณา เพราะส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเลือกใชไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ใดๆ 
 1.4.3 สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงจุด 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาสหกิจเร่ืองการใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์
จ  ากดั ได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางส าหรับ
การศึกษาโดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.5 ความหมายของแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรม 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช้ การประเมินผล และการก าจดัผลิตภณัฑ์และ
บริการหลงัการใช้ เพื่อสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้ห้ไดรั้บความพอใจ (Belch & 
Belch, 1993, p. 103) 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยตรงในการไดรั้บ
การบริโภค และบริการหลงัการใช้ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลังการกระท า
กิจกรรมเหล่าน้ี (Engel, Blackwell, & Miniard, 1993, p. 4) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา
และการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนก าหนดให้เกิด
การกระท า (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2536, หนา้ 27) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและ การใชสิ้นคา้
และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวัก าหนด
ปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2536, หนา้ 5) 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดย ตรงกบัการ
จดัหาให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อน
แลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว (ธงชยั สันติวงษ,์ 2540, หนา้ 29) 

จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูจ้ดัท าพอสรุปได้ว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือก่อนและหลงัการกระท าเหล่านั้น 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตัดสินใจท่ีจะใช้
ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้    
ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร 
(How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often?) รวมทั้ ง
การศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุความจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีท าให้เกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ซ่ึงท าให้เกิด
ความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) จึงเปรียบเสมือน
กล่องด าท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ต่างๆ ของผูซ้ื้อแม้จะมีการตอบสนองผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s 
purchase decision) 
 1. พฤติกรรมของผูซ้ื้อผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้จะสนใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Buyer 
behavior) ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการปฏิบติัการบริโภค จึงหมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี
เก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการด้วยเงินและรวมทั้ งกระบวนการตัดสินใจ ท่ีเป็นตัว
ก าหนดให้มีกระบวนการกระท าน้ีพฤติกรรมของผูซ้ื้อนั้นรวมถึงผูซ้ื้อท่ีเป็นอุตสาหกรรม (Industrial 
buyer) หรือเป็นการซ้ือบริษทัในอุตสาหกรรมหรือผูซ้ื้อเพื่อไปขายต่อ แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น
เนน้ถึงการซ้ือของผูบ้ริโภคเอง ปกติมกัใชค้  าว่า พฤติกรรมของลูกคา้ (Customer behavior) ทดแทนกบั
พฤติกรรมผูซ้ื้อไดค้  าทั้งสองคือ พฤติกรรมผูซ้ื้อและพฤติกรรมลูกคา้น้ีเป็นความหมายเหมือนกนัและ
ค่อนไปในแง่ลกัษณะในทางเศรษฐกิจของการบริโภคสูงกวา่ 
 2. การซ้ือและการบริโภคค าว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นในความหมายท่ีถูกตอ้ง ไม่ใช่หมายถึง
การบริโภค (Consumption) แต่หากหมายถึงการซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภคจึงเนน้ถึงตวัผูซ้ื้อเป็นส าคญั
และท่ีถูกตอ้งแลว้ การซ้ือเป็นเพียงกระบวนการหน่ึงของการตดัสินใจและไม่สามารถแยกออกไดจ้าก
การบริโภคสินคา้ ทั้งท่ีกระท าโดยตวัผูซ้ื้อเองหรือบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวซ่ึงมีผูซ้ื้อท า
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ตวัเป็นผูแ้ทนให้การซ้ือแทนนั้น ผูซ้ื้อแทนจะเป็นผูท้  างานแทนความพอใจของผูท่ี้จะบริโภคอีกต่อหน่ึง
ดว้ยเหตุผลน้ีเอง ผูว้เิคราะห์การตลาดจึงตอ้งระวงัอยูเ่สมอถึงความสัมพนัธ์นั้น 
 สรุปพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงการกระท าของบุคคลบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
ใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ส่วนพฤติกรรมผูซ้ื้อนั้นหมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการดว้ยเงิน และรวมถึงการตดัสินใจ 
 บทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผู ้บริโภคท่ี
เก่ียวข้องกับการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนักการตลาดได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผูแ้สดงโฆษณา
(Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช่น ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปมี 
5 บทบาทคือ 
 1. ผู้ริเร่ิม (Initiator) บุคคลท่ีรับรู้ถึงความตอ้งการริเร่ิมซ้ือ และเสนอความคิดเก่ียวกบัความ
ตอ้งการผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึง 

2. ผู้มีอิทธิพล (Influence) บุคคลท่ีใชค้  าพดูหรือการกระท าตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ และการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ 

3. ผู้ตัดสินใจ (Decision) บุคคลผูต้ดัสินใจหรือมีส่วนในการตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ืออะไร 
ซ้ืออยา่งไร หรือซ้ือท่ีไหน 

4. ผู้ซ้ือ (Buyer) บุคคลท่ีซ้ือสินคา้จริง 
5. ผู้ใช้ (User) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริโภค การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค (Analyzing consumer behavior) คือการค้นหาหรือวิจัย

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภคขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing 
strategy) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจาก บรรดา
ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่(C. Glenn Walters, 1987, น.69 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550, น.49) การตดัสินใจ 
คือ การเลือกเอาวธีิปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวธีิปฏิบติัหลายๆ อยา่งท่ีมีอยู ่(ยดุา รักไทย และธนิกานต ์
มาฆะศิรานนท.์ (2542, น. 9 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร, 2556, น.623) 
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 การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ 
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546 
หนา้ 7 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร. 2556, น.623)  

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
จากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยู่
เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางใด 
ทางหน่ึงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการ  
ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมี

ล าดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค ดังน้ี (ศิริวรรณ              

เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145) 

 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997) 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) (Schiffman & Kanuk 1994, p. 659 ) 

แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั        มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่
ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 
จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของ
แต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนจาก
สาเหตุ ต่อไปน้ี 

1.1    ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิด
ความต้องการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู่ ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นต้องการหาส่ิงใหม่มา
ทดแทน 

1.2    ผลของการแกปั้ญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใช้ผลิตภณัฑ์
อยา่งหน่ึงในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนตข์าดแต่ไม่สามารถหาสายพานเดิม
ได ้จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ท าให้รถยนตเ์กิดเสียงดงั จึงตอ้งไปหาสเปรยม์าฉีด
สายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

1.3    การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะและ
คุณวุฒิหรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจบ็ป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงและความตอ้งการใหม่ๆ 

1.4    การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว 
เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดข้ึน 

1.5    การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของ
สถานะทางการเงินทั้งทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ยอ่มส่งผลใหก้ารด าเนินชีวติเปล่ียนแปลง 

1.6    ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิง บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวยั แต่ละช่วงชีวิต 
และแต่ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
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1.7    ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาดต่างๆ         
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือ
การตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาและเกิดความ
ตอ้งการข้ึนได ้

เม่ือผูบ้ริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขาอาจจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ก็ได้      
หากปัญหาไม่มีความส าคญัมากนัก คือจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากปัญหาท่ีเกิดข้ึนยงัไม่หายไป      
ไม่ลดลงหรือกลบัเพิ่มข้ึนแลว้ ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็นแรงผลกัดนัให้พยายาม
แกไ้ขปัญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มูลก่อน 

2.การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) 
เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ     
จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

2.1   แหล่งบุคคล ( Personal Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว 
มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 

2.2   แหล่งธุรกิจ ( Commercial Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได ้ณ จุดขายสินคา้ บริษทั
หรือร้านคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือจากพนกังานขาย 

2.3   แหล่งข่าวทัว่ไป ( Public Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

2.4   จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ี
ไดรั้บจากการลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใช ้

ผูบ้ริโภคบางคนก็ใชค้วามพยายามในการเสาะแสวงหาขอ้มูลในการใช้ประกอบการตดัสินใจ
ซ้ือมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งน้ี อาจข้ึนอยู่กบัปริมาณของขอ้มูลท่ีเขามีอยู่เดิม ความรุนแรงของความ
ปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3.การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 
เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วธีิการ
ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
แต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายีห่้อใหเ้หลือเพียงตรายี่หอ้เดียว 
อาจข้ึนอยู่กบัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ี
ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่ด้วยทั้งน้ี มีแนวคิดในการ
พิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อใหต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
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3.1    คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าท่ีได้รับ (Benefit) คือ การ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และคุณสมบัติของสินค้าว่า สามารถท าอะไรได้บ้างหรือมี
ความสามารถแค่ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑ์ว่าเป็นมวลรวมของลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ์    
ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีวา่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะใหค้วาม
สนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.2    ระดบัความส าคญั (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความส าคญัของ
คุณสมบติั ( Attribute Importance) ของสินค้าเป็นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสินค้า         
(Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ์ในระดบั
แตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.3    ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อยี่ห้อ
ของสินคา้หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์   
ในอดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายี่ห้อข้ึนชุดหน่ึงเก่ียวกบัลักษณะแต่ละอย่างของตรายี่ห้อ       
ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่อ้มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค 

3.4    ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละ
ยี่ห้อแค่ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีเขา
ตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่างๆ 

3.5    กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน าเอาปัจจยั
ส าหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยี่ห้อ คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณา
เปรียบเทียบให้คะแนน แลว้หาผลสรุปวา่ยี่ห้อใดไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด ก่อนตดัสินใจ
ซ้ือต่อไป 

4. การตดัสินใจซ้ือ ( Decision Marking) 
โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละ
ชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์บางอย่างตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน  
แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) 
หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่
พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆ ของสินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการ
แนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผล
เสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
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พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 
หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่
พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าได้หรืออาจมีการ
แนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผล
เสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
2.3  แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 คอทเลอร์ และ อามสตรอง (Kotler and Armstrong, 2001 อ้างถึงใน จารุวรรณ มีศิริ , 2553)      
ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถท างานร่วมกนั
ให้เกิดผลในตลาดเป้าหมายเม่ือจะกล่าวถึงกลยุทธ์ของการผลิตสินคา้แลว้นั้น นกัการตลาดส่วนใหญ่
มกัจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซ่ึงจะประกอบด้วย ด้านสินค้าและ
บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด แต่ตามหลกัการจริงของการ
บริการจะเก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการของลูกคา้และมีเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นเราจึงตอ้งน าหลกัการ
ของ 8P’s ของการบริหารส าหรับธุรกิจการบริการแบบบูรณาการซ่ึงองคป์ระกอบต่างๆ เหล่าน้ีจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูจ้ดัการดา้นบริการ 

เลิฟล็อคส์ (Lovelock Wright, 2002 อา้งถึงใน จารุวรรณ มีศิริ, 2553) กล่าววา่ ส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ มี 8 ด้าน ซ่ึงหลักการอธิบายน้ีจะใช้ภาพของเรือในการอธิบาย 
เพื่อท่ีจะท าให้สามารถได้เห็นหลักการของ 8P’s ได้โดยการอาศยัเพียงหลักการท่ีว่าไม่ใช่เพียงแค่
ความเร็วอย่างเดียวท่ีจะสามารถท าให้เรือแข่งแล่นเร็วได้ หากแต่ยงัต้องอาศยัความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั ในการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จนั้นกรรเชียงพายแต่ละส่วนย่อมมีส่วนส าคญัท่ีจะทาให้ส่ิงต่างๆ
ด าเนินไปอย่างเนินไปอย่างมีทิศทาง ซ่ึงทั้งน้ี ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 8 ดา้นสามารถจ าแนกได้
ดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) จะตอ้งค านึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์หลกั รวมถึงการบริการท่ี
สามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้และสามารถแข่งกบัคู่แข่งขนัได ้

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์และบริการในรูปแบบตวัเงิน ราคาเป็น
ตน้ทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กับราคา (Price)    
ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ตามหลกัการของการจดัส่งสินคา้ถึงลูกคา้นั้น ส่วนใหญ่
มกัจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของสถานท่ีและเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการกระจายสินคา้ให้ไปถึงลูกคา้นั้น 
จะต้องมีการวางแผนหลักการของการบริการก่อน การบริการด้านข้อมูล และการให้ข้อมูลผ่าน
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อินเตอร์เน็ตจะท าให้เกิดการลดช่องวา่งการติดต่อจากลูกคา้ได ้การยนืยนัการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้นั้นจะ
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ไดซ่ึ้งทั้งน้ีจะเป็นผลดีต่อองค์กรเน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการว่า
จะไดรั้บสินคา้ตามก าหนดและตรงเวลา 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ 
เพื่อสร้างทศันคติ การรับรู้ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้คนหรือไม่ใช้คนก็ได้ 
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงอาจเลือกใชเ้คร่ืองมือเดียวหรือหลายเคร่ืองมือโดยใช้
หลกัการใชเ้คร่ืองมือแบบผสมผสาน (Integrated marketing communication หรือ IMC ) ซ่ึงจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้และผลิตภณัฑคู์่แข่ง 

เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
ก. การโฆษณา 
ข. การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
ค. การส่งเสริมการขาย 
ง. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 
จ. การตลาดขายตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing ) 
5. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการจดัส่งสินคา้ถึงลูกคา้เป็นกระบวนการท่ีตอ้งท า

ใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสูงสุด ถา้กระบวนการเกิดความล่าชา้หรือผดิพลาดอาจจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
ไม่พึงพอใจได ้

6. ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้ไดผ้ลดีนั้นจะท าใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้นอกจากน้ีคุณภาพการบริการนั้นจะ
สามารถสร้างความแตกต่างกบัคู่แข่งขนัและสร้างความภกัดีต่อสินคา้ได ้อยา่งไรก็ตามการท่ีจะลงทุน
เก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพนั้นหากปราศจากความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนและ
การเพิ่มข้ึนของรายไดแ้ลว้จะท าใหเ้กิดผลดา้นความเส่ียงข้ึนมา 

7. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection)      
การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานท่ีมีทศันคติท่ีดี มีความสามารถในการท างานจะสามารถสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

8. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลกัษณะของอาคาร ท าเลท่ีตั้ง พาหนะ การ
ตกแต่งภายใน อุปกรณ์ ท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นและสัมผสัได ้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อความ
ประทบัใจของลูกคา้และในดา้นการบริการ 
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สรุปได้ว่า  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เ ป็นเค ร่ืองมือทางการตลาด
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ติดต่อส่ือสาร หรือการส่งเสริมการตลาด แต่ส าหรับธุรกิจการบริการนั้น เราจะน าหลกัการของ 8P’s เขา้
มาใชซ่ึ้งปัจจยัทั้ง 8 ดา้น ต่างก็มีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนั ดงันั้นปัจจยัทั้ง 8 ดา้นจะเก่ียวขอ้งซ่ึงกนั
และกนั ส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นตวักระตุน้ทางการตลาดในการสร้างความตอ้งการซ้ือในตวั
ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด ซ่ึงหมายถึงการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
2.3.1   แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
 วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2550: 13-16) และจิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ์ (มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม, 2553: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดออนไลน์(Online Marketing Mix) เป็น
องคป์ระกอบการตลาดแบบใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 6 P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และการ
ให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) โดยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกปัจจยัมีความเช่ือมโยง
กนัและมีความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินการตลาดออนไลน์โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)คือส่ิงน าเสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่สินคา้ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Physical Goods) สินคา้ดิจิทลั 
(Digital Goods) และธุรกิจบริการ (Services)  
 2. ราคา (Price)คือส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงินตรา หรือเป็นมูลค่าท่ียอมรับ
ในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัในการตั้งราคาของผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่
ตอ้งค านึงถึงราคาตลาดเป็นหลกั การคิดเผื่อราคาค่าขนส่งสินคา้ราคาถูกอาจจะขายไม่ไดเ้สมอไปเน้น
เร่ืองความสะดวกในการสั่งซ้ือ และสินคา้ท่ีมีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบรวมหรือขายในปริมาณมาก ๆ 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution)คือกระบวนการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จาก
ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค โดยองค์ประกอบในการพิจารณาช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ซึงมีเวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑจึ์งควรพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์
ควรใชง้านง่ายและการเขา้เวบ็ไซต์หรือดาวน์โหลดไม่ควรใช้เวลานาน ขอ้มูลท่ีน าเสนอมีความชดัเจน
น่าสนใจและตอ้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)คือการติดต่อส่ือสารการตลาดระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ     
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัเพื่อเตือนความจ า การกระจายข่าวสารหรือสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ
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ตอ้งการในผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจซ้ือ โดยการประชาสัมพนัธ์นั้นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมก่อน 
ไดแ้ก่ ตอ้งมีขอ้มูลต่างๆ พร้อมสมบูรณ์สร้างจุดเด่นของเวบ็ไซตใ์ห้มีบรรยากาศความคึกคกัโดยลูกคา้ท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม และพิจารณากลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์มีหลายวธีิ ไดแ้ก่การ
รู้จกัและตระหนักถึงตวัสินคา้หรือบริการ เกิดความตอ้งการใช้และตดัสินใจซ้ือและซ้ือมากข้ึน โดย
อาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกัน เช่น การโฆษณาด้วยแบนเนอร์ (ป้ายโฆษณา) โฆษณาผ่านทางอีเมล์
โฆษณาดว้ยการเสียค่าใชจ่้ายกบัเวบ็ไซคอ่ื์น โฆษณาดว้ยระบบสมาชิกแนะน าสมาชิก โฆษณาดว้ยการ
แลกลิงคก์บัเวบ็ไซดอ่ื์น โฆษณาบนเคร่ืองมือคน้หา(Search Engine) หรือ Web Directory เป็นตน้ 
 5. การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)เป็นนโยบายท่ีผูป้ระกอบการหรือองค์กรต่างๆได้
ประกาศให้สาธารณชนไดท้ราบว่าตนจะให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บไวไ้ปในทางใดบา้ง
ผูป้ระกอบการควรก าหนดนโยบายเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือโดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความ
เป็นส่วนตวั (Privacy) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทห์มายเลขบตัรเครดิต เป็นตน้ 
 6. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization)เป็นลักษณะการบริการแบบโต้ตอบร่วมกัน 
(Interactive) ระหว่างผูป้ระกอบการกบัลูกคา้แบบเจาะจงบุคคล เรียกว่า การตลาดแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
(One to One Marketing) เพื่อน าเสนอส่ิงท่ีตรงใจลูกค้าอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ( 2551 )ได้กล่าวถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
หมายถึง เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนัโดยเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีจะมีพื้นท่ีใหผู้ค้นเขา้มารู้ จกักนั มีการให้
พื้นท่ีบริการเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายส าหรับเป็นแหล่งเผยแพร่
ขอ้มูลส่วนตวับทความ รูปภาพ ผลงานเป็นท่ีพบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือ
ความสนใจร่วมกนั รวมไปถึงเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้าม
ความสนใจของแต่ละบุคคล (Duhe,2007)“เครือข่ายสังคมออนไลน์” มาจากค าว่า Social Network ซ่ึง
เป็นเครือข่ายของการส่ือสารข้อมูลขนาดใหญ่อันประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวนมาก
เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลจากองคก์รต่าง ๆ ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั โดยค าวา่ “เครือข่าย” หมายถึง 
 1) การท่ีมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล (ทางตรง) 
 หรือสายโทรศพัท(์ทางออ้ม) 
 2) มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ 
 3) มีการถ่ายเทขอ้มูลระหวา่งกนั 
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 เครือข่ายสังคมออนไลน์ถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัภายใต ้
มาตรฐานการส่ือสารเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศจากเครือข่ายต่าง ๆ 
ทัว่โลก ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกดา้น ทั้งบนัเทิง
และวิชาการตลอดจนการประกอบธุรกิจต่าง ๆเครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลายประเภท ได ้แก่ ประเภท
แหล่งข้อมูลให้ความ รู้  (Data/Knowledge) เ ช่น  Wikipedia ประเภทสร้าง เค รือข่ ายทางสังคม
(Community) เช่น FacebookTwiiterประเภทส่ือ (Media) เช่น Youtubeประเภทเกมส์ออนไลน์ (Online 
Game) เ ช่ นRaknarokประ เภทฝากภาพ  ( Photo Management) เ ช่ น  Multiply ประ เภท ซ้ื อข า ย 
(Business/Commerce) เช่น ebayฯลฯนอกจากน้ีเหตุผลส าคญัท่ีท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับ
ความนิยมแพร่หลาย 
 1) การส่ือสารในสังคมออนไลน์ ไม่จ  ากดัระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่างระบบ  
ปฏิบติักนัก็สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัสามารถมีการติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งอิสระ 
และยงัสามารถสร้างกลุ่มความสนใจข้ึนไดเ้องอีกดว้ย 
 2) การส่ือสารสารในสังคมออนไลน์ไม่จ ากดัรูปแบบของข้อมูล ซ่ึงมีไดท้ั้งขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ 
อยา่งเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงขอ้มูลชนิดมลัติมีเดีย คือมีทั้งภาพเคล่ือน ไหวและมี 
เสียงประกอบดว้ย 
2.5 ความหมายของแอพพลเิคช่ันอนิสตาแกรม 
 ความหมายของแอพพลเิคช่ัน อนิสตาแกรม (Instagram) 

Instagram (อินสตาแกรม) คือ แอพพลิเคชัน่ถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟน ท่ีมาพร้อม
กบัลูกเล่นการแต่งเติมสีสันใหก้บัรูปภาพดว้ย Filters (ฟิลเตอร์) ต่าง ๆ ท่ีใหเ้ราสามารถเลือกปรับภาพได้
หลากหลายและสวยงาม แนวอาร์ต ๆ ได้ตามใจชอบทั้งในเร่ืองของ สี แสง เรียกไดว้่าสามารถปรับ
อารมณ์ของรูปภาพไดต้ามตอ้งการ และสามารถแชร์รูปภาพสวย ๆ อวดเพื่อน ๆ ท่ีอยูใ่นสังคมออนไลน์
อ่ืน ๆ เช่น Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เป็นตน้ และในตวั Instagram เองก็เป็นสังคม
ออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เพราะ Instagram มีระบบ Followers และ 
Following ใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคล่ือนไหวการใชง้านของเพื่อน ๆ ท่ีใชง้าน
แอพพลิเคชัน่หากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment รูปภาพนั้นได ้ 

Instagram คือ แอพลิเคชัน่บน smartphone และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยแอพพลิเคชั้นน้ีจะเนน้
การแชร์รูปภาพ บน Social Network ซ่ึงท าให้เพื่อนของคุณสามารถเห็นภาพถ่ายของคุณได้และยงั
สามารถ คอมเมนต์ภาพของคุณได้ ท่ีส าคญั Instagramยงัสามารถใช้แชร์ภาพของคุณไปยงั Twitter, 
Facebook ไดอี้กดว้ย 
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 ความสามารถของ Instagram  
- สามารถเพิ่มฟิลเตอร์แต่งรูปใหส้วยงามก่อนอปัโหลดได ้
- แชร์ก่ีรูปก็ไดเ้ท่าท่ีคุณตอ้งการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
- คน้หาและติดตามเพื่อนๆไดง่้าย 
- ระบุสถานท่ีของรูปถ่ายนั้นๆได ้
- แชร์รูปท่ีอปัโหลดไปยงั Twitter, Facebook ได ้
- สามารถลงความเห็นกบัรูปท่ีถ่ายไดแ้ละกด Like ได ้
- ชมรูปถ่ายท่ีไดรั้บความนิยมจากทัว่ทุกมุมโลกจาก user ของ Instagram 
  Instragram  สามารถใช้งานไดท้ั้งใน ระบบปฏิบติัการ iOS เช่น iPhone , iPad หรือ iPod และ 

ระบบปฏิบติัการ Android OS โดยตอ้งสมคัรสมาชิกก่อน 
ปัจจุบนั Instagram มียอดผูใ้ชง้านทัว่โลกกวา่ 100 ลา้นคนและมียอดผูใ้ชง้านต่อวนัถึง 11 ลา้น

คน หลงัจาก Facebook เขา้ซ้ือกิจการและออกเวอร์ชัน่แอนดรอยด์เม่ือเดือนเมษายนปี 2555 ท่ีผ่านมา 
ส่งผลให้ยอดผูใ้ชง้าน Instagram สูงสุดและกลายเป็นแอพพลิเคชัน่แต่งภาพยอดนิยมตลอดกาลส าหรับ
แอพพลิเคชัน่ Instagram สามารถใชง้านไดบ้นระบบปฏิบติัการ iOS (iPhone,iPadและ iPod Touch) และ
ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 2.2 ข้ึนไป ส่วน Instagram สาหรับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ เช่น 
Windows Phone, BlackBerry คาดวา่จะตามมาในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม แอพพลิเคชัน่ Instagramยงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั การแชร์รูปภาพในท่ี
สาธารณะบนพื้นท่ีSocial network ก็มีทั้ งผลดีและผลเสียกับผู ้ใช้งาน ผูใ้ช้งานเองควรใช้ส่ืออย่าง
ระมดัระวงั (กระปุกดอทคอม, 2555) 
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สิริชยั ดีเลิศ ,  เยาวลกัษณ์ รวมอยู ่(2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การใชส่ื้อสังคมออนไลน์อินสตา
แกรมเพื่อสร้างความส าเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินคา้ของธรุกิจ   การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรม ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ 2) ศึกษาการสร้างตราสินคา้ผ่านส่ือโซเชียลมิเดียดว้ย แอพพลิเคชัน่อินสตา  
แกรม 3) เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อการ ตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้และใช้บริการของผูบ้ริโภค การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและ  เชิงคุณภาพหรือ 
แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในการ
สร้าง ภาพลักษณ์ตราสินค้า และใช้การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
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ผูป้ระกอบการกบั กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีใช้บริการผา่นแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการร้านคา้ ประเภทเบเกอร่ี และร้านคา้ประเภทชุดว่ายน ้ าแฟชัน่  ผลการศึกษาพบว่า   
การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของร้านคา้ประเภทเบเกอร์ร่ี และร้านคา้ชุดวา่ยน ้ าแฟชัน่ ใชแ้อพพลิเคชัน่
อินสตาแกรมในการส่ือสารกับผูบ้ริโภคด้วยการน าเสนอตราสินค้า น าเสนอสินค้า บรรยากาศ            
และค าวิจารณ์ของลูกค้าท่ีเคยใช้สินค้าหรือบริการอย่างสม ่าเสมอ และใช้รูปภาพในการส่ือสาร           
เพื่อ ดึงดูดความสนใจ และรักษาลูกคา้ ซ่ึงเนน้การน าเสนอตราสินคา้ และปรับปรุงขอ้มูลของสินคา้และ
น าเสนอ กิจกรรมใหม่ ๆ ของร้านให้กบัลูกคา้ไดติ้ดตามอย่างสม ่าเสมอ และให้ลูกคา้มีส่วนร่วมกบั
ผลิตภณัฑ์และเลือกรับ ขอ้มูลดว้ยความสมคัรใจ เม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกบั
ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ พบว่า การใช้แอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมในการสร้างภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ ทั้งการรับรู้ การเช่ือมโยง และความ ภกัดีต่อตราสินคา้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 ศศิธร มหาคุณาจีระกุล , ชวลักร เอมมาโนชญ์  (2559)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านทางอินสตาแกรม   งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัจานวน 380 ตวัอยา่งคือ ผูใ้ชง้านอินสตาแกรมท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติ
อนุมานในการทดสอบสมมุติฐาน วิธีการการทดสอบสมมุติฐานประกอบด้วย วิธีการทดสอบค่าที
(Independent Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ระยะเวลาท่ีใชง้านอินสตาแกรมเฉล่ียต่อวนัและช่วงเวลาท่ีใชง้านอินสตาแกรมมีความสัมพนัธ์กบั
ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านทางอินสตาแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าปัจจยัดา้นองค์ประกอบของอินสตา  
แกรม ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านอินสตาแกรม และปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านทางอินสตาแกรมท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก  

มญชุ์วรัชญ ์จารุวงศว์าที และ อ.ดร.พีรยุทธ โอรพนัธ์ (2557) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์, พฤติกรรม ความคาดหวงัและความพึงพอใจจากการใชอิ้นสตาแกรมของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนเมษายน
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จนถึงพฤษภาคมปี 2557 โดยมีผลการวจิยัดงัต่อไปน้ีผลการวิจยั พบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.0 มีอาย2ุ5 - 28 ปีร้อยละ 
33.0 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 54.3 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วงไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 
ประกอบอาชีพพนกังาน/ ลูกจา้งเอกชน ร้อยละ 41.0 และมีสถานภาพโสดร้อยละ 91.3 

พฤติกรรมการใชอิ้นสตาแกรมผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีของการใช ้
อินสตาแกรมอยูใ่นช่วง 1 – 5 คร้ัง/วนั คิดเป็นร้อยละ 41.8 ช่วงระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชม้ากท่ีสุด คือ 
ช่วงระยะเวลา 1-5 นาทีร้อยละ 39.5 ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใชอิ้นสตาแกรมมากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 
20:01 - 23:00 น.ร้อยละ 27.5 สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใชอิ้นสตาแกรมมากท่ีสุด คือ บา้น คิดเป็นร้อย
ละ 68.0 เคร่ืองมือในอินสตาแกรมท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บ่อยคร้ังท่ีสุด คือ ดูรูปภาพทัว่ไป (Home) โดยมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนอยูท่ี่ 4.50 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1   ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ ากดั 

ช่ือสถานประกอบการ   :     บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ  :  973/4 ถนนมาเจริญ (บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  

  กรุงเทพมหานคร 10160  
3.2   ลกัษณะการให้บริการ 
 - จดัน าเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 

- จดัทวัร์เหมาเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ 
- จดัสถานท่ีอบรมสัมมนา ดูงาน ทศันศึกษา ทัว่โลก 
- ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลก 
- ตวัแทนจ าหน่ายหอ้งพกั โรงแรม รีสอร์ท ทัว่โลก 
- บริการรถเช่า รถตู ้รสบสั ฯลฯ 
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3.3   รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนผงัองคก์รบริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ ากดั 

3.4    ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

ภาพท่ี 3.3   นกัศึกษาฝึกงาน นายคเณศ   แกว้ขาว 

ช่ือนักศึกษา     นายคเณศ  แกว้ขาว 
ต าแหน่งงาน   พนกังานทัว่ไป  
รายละเอยีดในการท างาน 

- โพสตข์ายโปรแกรมทวัร์บนหนา้เพจของบริษทั รวมถึงโพสตล์งในกลุ่มต่างๆ บน Facebook      
และ Instagram 

 - แกไ้ขและอพัเดทโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 - จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และเป็นสตา๊ฟในการออกทวัร์ 
 - ท าแบรนเนอร์โปรแกรมท่องเท่ียวใหก้บับริษทั 
 -หาขอ้มูลและโทรติดต่อไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆเพื่อน าขอ้มูลมาท าโปรแกรมทวัร์เสนอลูกคา้ 

คุณเรียมพร สมอุทยั 

บญัชีและการเงิน 

คุณอดุล อุดมเลิศลกัษณ์  
ผูจ้ดัการ 

นายขวญัชยั แกว้ใส 
Tour Operation 

คุณศศิมา กระดงังา 
ฝ่ายขายและการตลาด 

นายปกรณ์ มชัฌเมธี  

ฝ่าย IT 
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ภาพท่ี 3.4 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวเจเนตร   เขียวสะอาด 

ช่ือนักศึกษา  นางสาวเจเนตร  เขียวสะอาด 
ต าแหน่งงาน พนกังานทัว่ไป 
รายละเอยีดในการท างาน 

-น าโปรแกรมท่องเท่ียวของทางสถานประกอบการมาประชาสัมพนัธ์ลงส่ือสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook และ Instagram 

 -อพัเดทโปรแกรมท่องเท่ียวลงผา่นเวบ์ไซตข์องทางสถานประกอบการ 
-น าโปรแกรมท่องเท่ียวของทางสถานประกอบการไปโฆษณาตามเวบ็และกระทูต่้างๆเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว 

 -สร้างแบรนเนอร์โปรแกรมท่องเท่ียวใหก้บัสถานประกอบการ 
 -จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการออกทวัร์ 
 -ติดต่อประสานงานกบัทางโรงแรมและรีสอร์ท  
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา คุณศศิมา   กระดงังา 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา   คุณศศิมา  กระดงังา 
ต าแหน่ง  พนกังานขายและการตลาด  
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 14  พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561  
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 คิดหัวข้อโครงงาน  
 โดยพิจารณาจากปัญหาท่ีพบขณะปฏิบติังานและส่ิงท่ีอยากน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติั     
สหกิจศึกษา 
 3.7.2 น าเสนอหัวข้อโครงงาน 
 น าหวัขอ้โครงงานท่ีคิดเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน เพื่อรับฟังค าแนะน าและด าเนินการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 3.7.3 ด าเนินการท าการตลาด 
 โดยเร่ิมจากการท าการตลาดด้วยการโพสต์โปรแกรมทวัร์และแบรนด์เนอร์ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ประเภท Instagram  
 3.7.4 ตรวจสอบการเข้าถึงและผลตอบรับ  
 ด าเนินการตรวจสอบการเข้าถึงและผลตอบรับท่ีได้จากการโพสต์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
ประเภท Instagram เพื่อทราบถึงระดบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
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 3.7.5 สรุปผลทีไ่ด้จากการด าเนินโครงงาน 
 รวบรวมขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน มาท าการสรุป และเรียบเรียงให้ถูกตอ้งตาม
หวัขอ้ของโครงงาน  
 3.7.6 จัดท าเอกสาร  
 จดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอโครงงาน โดยจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามล าดับทั้ง 5 บท  
รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ พร้อมงานน าเสนอในรูปแบบ Power point 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

1.คิดหวัขอ้โครงงาน      

2.น าเสนอหวัขอ้โครงงาน      

3.ด าเนินการท าการตลาด      

4.ตรวจสอบการเขา้ถึงและผลตอบรับ      

5.สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน      

6.จดัท าเอกสาร      

ตารางท่ี 3.1   แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
-เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
-โทรศพัทมื์อถือ 

ซอฟตแ์วร์ 
-โปรแกรม Microsoft Office word 
-โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 
- แอพพลิเคชัน่ Instagram 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง การใช ้Instragram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั เอส.ซี.
ฮอลิเดย์ จ  ากัด มีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สินค้าและบริการให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
หลากหลาย ขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน และสร้างยอดขายใหแ้ก่บริษทัเพิ่มมากยิง่ข้ึน  

4.1 บทสัมภาษณ์และขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์เจา้ของสถานประกอบการและพนกังาน 
ท่ีปรึกษา  
4.2 ขั้นตอนการใชง้าน Instragram  

 4.3 ขั้นตอนการโพสตแ์บรนเนอร์ 
 4.4 ผลจากการปฏิบติังาน 
 4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงงาน 
 4.6 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
 
4.1 บทสัมภาษณ์และข้อสรุปจากการสัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการและพนักงานทีป่รึกษา 
บทสัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการ 

หวัขอ้ท่ี 1 ท่ีเสนอแก่สถานประกอบการคือ การส่งเสริมการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook 

ค าแนะน าท่ีไดจ้ากเจา้ของสถานประกอบการคือ ปัจจุบนัเกือบทุกบริษทั นิยมใช ้Facebook 
ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการของบริษทัตวัเองอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะขายแพค็เกจทวัร์หรืออ่ืนๆ 
ซ่ึงไม่มีความแตกต่างหรือไม่มีความแปลกใหม่ใดๆ อีกทั้งทางบริษทัก็มีเพจ Facebook ท่ีใชใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์อยูแ่ลว้ จึงไม่ตอ้งท าเพิ่มอีก 

หวัขอ้ท่ี 2 ท่ีเสนอแก่สถานประกอบการคือ การใช ้ QR Code ในการเขา้ถึงโปรแกรมน า
เท่ียวของบริษทั 

ค าแนะน าท่ีไดจ้ากเจา้ของสถานประกอบการคือ เป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ดีแต่เม่ือพิจารณาจาก
พฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนัแลว้พบวา่คนเรานิยมใชส้มาร์ทโฟนในการใชง้านมากกว่า
คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากสะดวกมากกวา่ และการใส่ QR Code ลงไปในแบรนเนอร์เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ี
สนใจท าการสแกนเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมทวัร์นั้น เหมาะส าหรับผูท่ี้ดูผา่นคอมพิวเตอร์แลว้ใช้
สมาร์ทโฟนข้ึนมาสแกน แต่ถ้าในกรณีท่ีผูบ้ริโภคดูผ่านสมาร์ทโฟน แล้วต้องการสแกนเพื่อดู
โปรแกรม จะตอ้งบนัทึกรูปนั้น แล้วจึงค่อยน าไปสแกนอีก ซ่ึงหลายขั้นตอนและซับซ้อนยุ่งยาก     
จึงไม่แนะน าใหท้  าหวัขอ้น้ี 
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หวัขอ้ท่ี 3 ท่ีเสนอแก่สถานประกอบการคือ การใช ้ Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการ
ของบริษทั  

ค าแนะน าท่ีไดจ้ากเจา้ของสถานประกอบการคือ เป็นส่ือออนไลน์ท่ีทางบริษทัยงัไม่มี และ
มีความแปลกใหม่ อีกทั้งปัจจุบนัมีผูนิ้ยมใช ้ Instagram ค่อนขา้งแพร่หลาย มีความสะดวกในการใช้
งานและการเขา้ถึง สามารถเช่ือมต่อกบัเพจ Facebook ของบริษทัได ้ แต่ตอ้งศึกษาวธีิการใชแ้ละ
ขอ้จ ากดัของ Instagram ใหล้ะเอียดดว้ย 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

หวัขอ้ท่ี 1 ท่ีเสนอแก่สถานประกอบการคือ การส่งเสริมการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook 

ค าแนะน าท่ีไดจ้ากพนกังานท่ีปรึกษาคือ ทางบริษทัมีเพจ Facebook อยูแ่ลว้ และมีการ
โพสตป์ระชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ ฐานลูกคา้ท่ีกดถูกใจและติดตามเพจ Facebook ก็มีเยอะ
แลว้ จึงไม่ตอ้งการใหท้ าเพิ่มอีก อีกทั้งบริษทัคู่แข่งอ่ืนๆ ก็ใช ้Facebook เป็นช่องทางการขายเช่นกนั 
จึงไม่แนะน าใหท้  าหวัขอ้น้ี 

หวัขอ้ท่ี 2 ท่ีเสนอแก่สถานประกอบการคือ การใช ้ QR Code ในการเขา้ถึงโปรแกรมน า
เท่ียวของบริษทั 

ค าแนะน าท่ีไดจ้ากพนกังานท่ีปรึกษาคือ ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นวยัผูใ้หญ่หรือเป็นผูท่ี้ไม่ไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านส่ือออนไลน์ต่างๆ อาจท าให้เขา้ถึงไดย้าก และอาจเสียลูกคา้
กลุ่มน้ีไปไหน การสแกน QR Code ก็เป็นอะไรท่ีใหม่ส าหรับหลายๆคน จึงอาจท าให้มีผูเ้ขา้ถึงได้
ไม่มากนกั 

หวัขอ้ท่ี 3 ท่ีเสนอแก่สถานประกอบการคือ การใช ้ Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการ
ของบริษทั  

ค าแนะน าท่ีได้จากพนักงานท่ีปรึกษาคือ บริษทัยงัไม่เคยมี Instagram มาก่อน เป็นอีก
ช่องทางท่ีน่าสนใจ อีกทั้ งปัจจุบัน Instagram เป็นส่ือท่ีมีผูนิ้ยมใช้งานมากข้ึนรองลงมาจาก 
Facebook เป็นส่ือท่ีน่าจะใชง้านไดง่้าย และสามารถเช่ือมกบัส่ืออ่ืนเช่น Facebook ไดด้ว้ย จึงเป็น
หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและสามารถต่อยอดได ้
ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ 

จากบทสัมภาษณ์เจา้ของสถานประกอบการและพนักงานท่ีปรึกษา มีขอ้สรุปตรงกนัว่า 
หวัขอ้ท่ีเหมาะสมจะด าเนินการคือ การใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั เอส.ซี.
ฮอลิเดย ์จ  ากดั  
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4.2 ขั้นตอนการใช้งาน Instragram 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงหนา้จอการสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้หม่ 

 
 จากภาพท่ี 4.1คือขั้นตอนแรก ท าการสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้หม่เพื่อใชง้าน โดยสามารถเลือกได้
ทั้งสมคัรด้วยเบอร์โทรศพัท์หรือด้วย E-mail คณะผูจ้ดัท าได้เลือกสมคัรด้วย E-mail เพื่อความ
สะดวกต่อการใชง้าน 
 

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงหนา้จอการเพิ่มช่ือผูใ้ช ้
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 จากภาพท่ี 4.2คือท าการเพิ่มช่ือผูใ้ช ้เพื่อแสดงบนหนา้โปรไฟล ์และเพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถ
คน้หาได ้
 
  

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงหนา้จอการใส่รหสัผา่น 

 
 จากภาพท่ี 4.3 คือการใส่รหสัผา่นส าหรับลงช่ือเขา้ใช ้
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงหนา้จอหลงัการสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้หม่ 
 

 จากภาพท่ี 4.4 คือเม่ือสมคัรเสร็จ ท าการเช่ือมต่อบญัชีเขา้กบั Facebook จะข้ึนเป็นหนา้โปร
ไฟลข์องบญัชีเราข้ึนมา จากนั้นจึงสามารถโพสตรู์ปภาพต่างๆ ได ้
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4.3 ขั้นตอนการโพสต์แบรนเนอร์ 
 

 
  

  
ภาพท่ี 4.5 แสดงส่วนต่างๆ ของหนา้โปรไฟล์ 

 
 จากภาพท่ี 4.5 คือส่วนต่างๆ ของโปรไฟลห์ลงัจากท าการสมคัรเสร็จ โดยรายละเอียดของ
ส่วนต่างๆ มีดงัน้ี 
หมายเลข 1 คือ ตวัเลขแสดงจ านวนโพสต ์จ านวนผูติ้ดตามบญัชีของเรา และจ านวนผูท่ี้เราติดตาม 
หมายเลข 2 คือ ปุ่มส าหรับตั้งค่าบญัชีทั้งหมด 
หมายเลข 3 คือ ปุ่มส าหรับแกไ้ขโปรไฟล์ของบญัชีเรา เช่น แกไ้ขช่ือผูใ้ช ้หรือเพิ่มขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะ
แสดงบนหนา้โปรไฟล ์
หมายเลข 4 คือ ปุ่มแสดงรูปภาพท่ีเราบนัทึกไว ้
หมายเลข 5 คือ ปุ่มแสดงรูปภาพท่ีมีผูอ่ื้นแทก็ช่ือบญัชีเราลงไป 
หมายเลข 6 คือ ปุ่มส าหรับกดดูโปรไฟลข์องบญัชีเราเอง 
หมายเลข 7 คือ ปุ่มแจง้เตือนเม่ือมีผูอ่ื้นมากดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นรูปภาพท่ีเราโพสต ์
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หมายเลข 8 คือ ปุ่มส าหรับเพิ่มรูปภาพท่ีจะโพสต ์
หมายเลข 9 คือ ปุ่มแสดงรูปภาพท่ีไดรั้บความนิยมและใชค้น้หาบญัชีของผูอ่ื้น 
หมายเลข 10 คือ ปุ่มแสดงเร่ืองราวของคนท่ีเรากดติดตามซ่ึงจะแสดงบนหนา้ฟีด 
หมายเลข 11 คือ ปุ่มรูปแบบการแสดงภาพบนหนา้โปรไฟล์ 
หมายเลข 12 คือ ปุ่มส าหรับเปล่ียนรูปภาพท่ีแสดงบนหนา้โปรไฟล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงตวัอยา่งแบรนเนอร์ท่ีใชใ้นการโพสตจ์ากแบรนเนอร์ทั้งหมด 
จากภาพท่ี 4.6 คือตวัอยา่งแบรนเนอร์ท่ีใชใ้นการโพสตจ์ากแบรนเนอร์ทั้งหมด 

 
 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงตวัอยา่งแบรนเนอร์ท่ีใชใ้นการโพสตจ์ากแบรนเนอร์ทั้งหมด 
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จากภาพท่ี 4.7 คือตวัอยา่งแบรนเนอร์ท่ีใชใ้นการโพสตจ์ากแบรนเนอร์ทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงตวัอยา่งแบรนเนอร์ท่ีตอ้งการโพสต ์

จากภาพท่ี 4.8 คือขั้นตอนแรกของการโพสต์ โดยเร่ิมจากการเลือกรูปภาพแบรนเนอร์ท่ี
ตอ้งการจะโพสต ์

 
ภาพท่ี 4.9 แสดงการใส่ขอ้ความรายละเอียดต่างๆ 

จากภาพท่ี 4.9 คือการใส่ขอ้ความรายละเอียดต่างๆ ท่ีเป็นค าหลกัๆ ของแบรนเนอร์ และใส่
เคร่ืองหมายแฮชแท็ก (#) เพื่อช่วยในการคน้หาง่ายข้ึน พร้อมใส่ขอ้มูลการติดต่อเขา้มาบริษทั เช่น 
เวป็ไซต ์และเบอร์ติดต่อ ทั้งน้ี สามารถแท็กผูอ่ื้นในรูปท่ีจะโพสตไ์ด ้สามารถเพิ่มต าแหน่งท่ีตั้งของ
บริษทั และยงัสามารถแชร์ไปส่ือออนไลน์อ่ืนๆ ได ้เช่น Facebook และ Twitter เป็นตน้ 
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 ภาพท่ี 4.10 แสดงตวัอยา่งโพสตท่ี์เสร็จสมบูรณ์ 

จากภาพท่ี 4.10 คือโพสต์ท่ีเสร็จสมบูรณ์หลังจากใส่รูปภาพและรายละเอียดต่างๆแล้ว          
กดแชร์ หลงัจากนั้นจะข้ึนโพสตใ์นหนา้ฟีด ซ่ึงผูท่ี้ติดตามจะสามารถเห็นได ้
 
4.4 ผลจากการปฏิบัติงาน 
4.4.1 ก่อนและหลังเร่ิมด าเนินการทางการตลาด 
 

        
  ภาพท่ี 4.11 แสดงหนา้โปรไฟลแ์รกและหลงัการท าการตลาด 
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 จากภาพท่ี 4.11 คือ หนา้โปรไฟล์แรกหลงัจากท าการสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้หม่ ซ่ึงยงัไม่มีโพสต์
และไม่มีผูติ้ดตาม ยอดทั้งหมดเร่ิมจาก 0 หลังจากท าการตลาดโดยการโพสต์แบรนเนอร์อย่าง
ต่อเน่ือง และการน าลิงกข์อง Instagram น้ีไปแชร์เพื่อใหมี้กลุ่มผูติ้ดตามท่ีหลากหลายแลว้ จะเห็นได้
วา่มีจ  านวนการโพสตม์ากข้ึน และมีจ านวนผูติ้ดตามมากข้ึน 
 

 

              
ภาพท่ี 4.12 แสดงการสนทนากบัผูท่ี้ติดต่อเขา้มาทาง Instagram 
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 จากภาพท่ี 4.12 จะเห็นไดว้า่มีผูท่ี้ติดตาม Instagram น้ีมีการติดต่อเขา้มาซ้ือทวัร์ของบริษทั 
หลงัจากท่ีเห็นโพสต์แบรนเนอร์ท่ีคณะผูจ้ดัท าโพสต์อย่างต่อเน่ือง เป็นทวัร์ไปประเทศกัมพูชา   
ท่านละ 11,991 บาท  
 

 

 
ภาพท่ี 4.13 แสดงการสนทนากบัผูท่ี้ติดต่อเขา้มาทาง Instagram 
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 จากภาพท่ี 4.13 จะเห็นไดว้า่มีผูท่ี้ติดตาม Instagram น้ีมีการติดต่อเขา้มาซ้ือทวัร์ของบริษทั 
หลงัจากท่ีเห็นโพสตแ์บรนเนอร์ท่ีคณะผูจ้ดัท าโพสตอ์ยา่งต่อเน่ือง เป็นทวัร์ไปประเทศพม่า ท่านละ 
3,991 บาท 
 
4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงงาน 
 จากการศึกษาโครงงานเร่ืองการใช้ Instragram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั           
เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั พบวา่มีปัญหาในเร่ืองของแอพพลิเคชัน่ Instragram ท่ีมีขอ้จ ากดัหลายอย่าง 
เช่น ไม่สามารถตั้งเวลาการโพสต์อตัโนมติัได ้ไม่สามารถโพสตรู์ปและไม่สามารถตอบขอ้ความ
ผา่นคอมพิวเตอร์ได ้ตอ้งท าผ่านโทรศพัทเ์พียงอย่างเดียว อาจท าให้เกิดความล่าช้าไดท้ั้งเร่ืองของ
การโพสตแ์ละการตอบกลบัเม่ือมีผูท่ี้สนใจติดต่อเขา้มาในช่องสนทนา 

4.6 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
 จากการศึกษาโครงงานเร่ืองการใช้ Instragram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั           
เอส.ซี.ฮอลิเดย์ จ  ากดั ผลการศึกษาพบว่ามีผูใ้ห้ความสนใจกบั Instragram ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่อง
ทางการติดต่อใหม่น้ีมาก โดยภายในระยะเวลาเพียงหน่ึงเดือน มีจ านวนผูติ้ดตาม 1,071 คน               
มีจ  านวนโพสต์ท่ีคณะผูจ้ ัดท าท าการโพสต์อย่างต่อเน่ือง 100 โพสต์ และมีผูท่ี้ติดต่อซ้ือทวัร์ผ่าน 
Instragram น้ีแบ่งเป็นทวัร์กัมพูชา ท่านละ 11,991 บาท 2 ท่าน เป็นเงิน 23,982 บาท ทวัร์พม่า      
ท่านละ 3,991 บาท 4 ท่าน เป็นเงิน 15,964 บาท รวมแล้วเป็นเงิน 39,946 บาท ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท าไดต้ั้งไว ้
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อแนะน ำ 

5.1 สรุปผลโครงงำน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงำน 
 จากการศึกษาโครงงานเร่ืองการใช้ Instragram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั           
เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั ผลการศึกษาพบวา่มีผูใ้หค้วามสนใจกบั Instragram ซ่ึงเป็นอีกหน่ึช่องทางการ
ติดต่อใหม่น้ีมาก โดยภายในระยะเวลาเพียงหน่ึงเดือน มีจ านวนผูติ้ดตาม 1,071 คน  มีจ านวนโพสต์
ท่ีคณะผูจ้ดัท าท าการโพสต์อย่างต่อเน่ือง 100 โพสต์ และมีผูท่ี้ติดต่อซ้ือทวัร์ผ่าน Instragram น้ี
แบ่งเป็นทวัร์กมัพชูา ท่านละ 11,991 บาท 2 ท่าน เป็นเงิน 23,982 บาท ทวัร์พม่า ท่านละ 3,991 บาท 
4 ท่าน เป็นเงิน 15,964 บาท รวมแลว้เป็นเงิน 39,946 บาท ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดต้ั้งไว ้
 5.1.2 ข้อจ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำน 
 เน่ืองจากระยะเวลาท่ีด าเนินโครงงานมีน้อย ท าให้มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา จึงท าให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงได้ไม่มากนักเน่ืองจากเป็นการสร้าง Instagram ของบริษทัข้ึนมาใหม่จ  าเป็นตอ้ง          
ใชเ้วลาในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อกบับริษทัและเพื่อเพิ่ม
จ านวนผูท่ี้สนใจใหม้ากข้ึนต่อไป 
 
5.2 สรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 
 5.2.1 ข้อดีของกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 
 ท าใหไ้ดเ้รียนรู้เก่ียวกบัระบบการท างานของบริษทัทวัร์ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้นและ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ฝึกความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
รวมไปถึงไดพ้ฒันาตนเองให้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถมากข้ึน และน าประสบการณ์ท่ีไดไ้ปปรับ
ใชก้บัการท างานจริงในอนาคต 
 5.2.2 ปัญหำทีพ่บของกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 
 งานท่ีไดรั้บมอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการตลาดออนไลน์และการใช้โปรแกรม 
ในการออกแบบส่ือออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท ามีความรู้ด้านน้ีไม่มากพอ ท าให้ตอ้งศึกษา
ดว้ยตนเองใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถใชง้านโปรแกรมต่างๆ ในการท างานได ้
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.3.1นักศึกษาควรหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อรูปภาพ 
รวมถึงการออกแบบแบรนเนอร์และส่ือออนไลน์ต่างๆ  
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5.2.3.2 ควรโพสตเ์ป็นช่วงเวลาโดยพิจารณาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่ควรโพสต์
คร้ังเดียวหลายๆ รูป     เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึง การเห็นโพสต์ การกดถูกใจ และควรมีความ
ต่อเน่ืองในการโพสต ์
  5.2.3.3. สามารถโพสต์รูปใน Instagram แล้วเช่ือมไปโพสต์ท่ีส่ืออ่ืนได้ เช่น 
Facebook เพียงกดเลือกส่ือท่ีจะท าการเช่ือมก่อนกดโพสตรู์ปใน Instagram 
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บทคดัย่อ 
โครงงานเร่ืองการใช ้Instagram เพ่ิมมูลค่าสินคา้และบริการ
ของบ ริษัท  เอส . ซี .ฮอ ลิ เดย์  จ ากัด  จัดท า ข้ึนโดย มี
วตัถุประสงค์คือ เพ่ือเผยแพร่สินคา้และบริการของบริษทั
ให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้และขยายฐานลูกค้าของ
บริษัทให้มากข้ึน และเพ่ือสร้างยอดขายของสินค้าและ
บริการให้แก่บริษทัเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเดิมบริษทัมี
ช่องทางการตลาดเพียงแค่เว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊ค คณะ
ผูจ้ ัดท าจึงได้ใช้ Instagram เพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่
บริษทัอีกหน่ึงช่องทาง 
ผลจากการศึกษาพบวา่ภายในระยะเวลาเพียงหน่ึงเดือนจาก
ไม่มีผู ้ติดตามInstagram ปัจ จุบันมีจ านวนผู ้ติดตามถึง   
1,071 คน มีจ านวนโพสตท่ี์คณะผูจ้ดัท าท าการโพสตอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง 100 โพสต ์และมีผูท่ี้ติดต่อซ้ือทวัร์ผ่าน Instragram 
น้ี เป็นการสร้างยอดขายให้แก่บริษทัเพ่ิมมากข้ึนรวมแลว้
เป็นเงิน 39,946 บาท ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดต้ั้งไว ้
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Abstract 
Using Instagram to Increase Value of  Products and 
Services of SC Holiday Co., Ltd. is a project aims  to 
disseminate the company's products and services to the 
customers, to reach out and expand the customer base of the 
company and to create more sales of products and services 
to the company. Since the original company has only 
marketing channels and Facebook page, Instagram is an 
additional channel for marketing purpose. 
The results of the study found that within a month of no 
Instagram followers. Currently, there are 1,069 subscribers. 
There are 98 postings posted by the developers, and there 
are more people who purchase tours through this Instagram. 
This brings more sales to the company and generates 39,946 
baht, which achieve the purpose of this project. 
 



 

Keywords  :  Using Instagram to Increase Value of  
Products and Services 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.เพ่ือเผยแพร่สินคา้และบริการของบริษทัให้กลุ่ม
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้และขยายฐานลูกค้าของ
บริษทัใหม้ากข้ึน 
2.เพ่ือสร้างยอดขายของสินค้าและบริการให้แก่
บริษทัเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอ้มูลจากทางบริษทั เอส.ซี.ฮอลิ
เดย ์จ ากดั 
2.ขอบเขตดา้นประชากร บุคลากรทัว่ไปและลูกคา้จากทาง
บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ ากดั 
3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ระหวา่งวนัท่ี14พฤษภาคม 2561 
– 31 สิงหาคม 2561 
4.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ ากดั 
ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
1. คดิหัวข้อโครงงาน  
โดยพิจารณาจากปัญหาท่ีพบขณะปฏิบติังานและส่ิงท่ีอยาก
น ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
2. น าเสนอหัวข้อโครงงาน 
น าหัวขอ้โครงงานท่ีคิดเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
เพ่ือรับฟังค าแนะน าและด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
3. ด าเนินการท าการตลาด 
โดยเร่ิมจากการท าการตลาดดว้ยการโพสต์โปรแกรมทวัร์
และแบรนดเ์นอร์ผา่นส่ือสงัคมออนไลนป์ระเภท Instagram  
4. ตรวจสอบการเข้าถึงและผลตอบรับ  
ด าเนินการตรวจสอบการเขา้ถึงและผลตอบรับท่ีไดจ้ากการ
โพสตผ์า่นส่ือสงัคมออนไลน์ประเภท Instagram เพื่อทราบ
ถึงระดบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการด าเนินโครงงาน 
รวบรวมขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน มาท า
การสรุป และเรียบเรียงใหถู้กตอ้งตามหวัขอ้ของโครงงาน  
 

6. จดัท าเอกสาร  
จัดท าเอกสารเพ่ือน าเสนอโครงงาน โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานเรียงตามล าดบัทั้ง 5 บท  รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ พร้อม
งานน าเสนอในรูปแบบ Power point 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
1. อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในส านกังาน 
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
-เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
-โทรศพัทมื์อถือ 
2.ซอฟตแ์วร์ 
-โปรแกรมMicrosoft Office word 
-โปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint  
- แอพพลิเคชัน่ Instagram 
 รายละเอยีดของโครงงาน 
การจดัท าโครงงานเร่ืองการใช ้Instagram เพ่ิมมูลค่าสินคา้
และบริการของบริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ ากดั จดัท าข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคคื์อ เพื่อเผยแพร่สินคา้และบริการของบริษทัให้
กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดแ้ละขยายฐานลูกคา้ของบริษทัให้
มากข้ึน และเพ่ือสร้างยอดขายของสินคา้และบริการให้แก่
บริษทัเพ่ิมมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด
ใหแ้ก่บริษทัเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
สรุปผลโครงงาน 

จากการศึกษาโครงงานเร่ืองการใช้ Instragram เพ่ิมมูลค่า
สินค้าและบริการของบริษัท  เอส.ซี.ฮอลิเดย์ จ ากัด ผล
การศึกษาพบวา่มีผูใ้ห้ความสนใจกบั Instragram ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึง ช่องทางการติดต่อใหม่น้ีมาก โดยภายในระยะเวลาเพียง
หน่ึงเดือน มีจ านวนผูติ้ดตาม 1,071 คน   มีจ านวนโพสต์ท่ี
คณะผูจ้ดัท าท าการโพสตอ์ยา่งต่อเน่ือง 100 โพสต ์และมีผูท่ี้
ติดต่อซ้ือทวัร์ผา่น Instragram น้ีแบ่งเป็นทวัร์กมัพูชา ท่านละ 
11,991 บาท 2 ท่าน เป็นเงิน 23,982 บาท ทวัร์พม่า ท่านละ 
3,991 บาท 4 ท่าน เป็นเงิน 15,964 บาท รวมแลว้เป็นเงิน 
39,946 บาท ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท าได้
ตั้งไว ้
 
 



 

กติตกิรรมประกาศ 
การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา  
ณ บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลให้คณะ
ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย
ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดี         
จากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 
1. คุณอดุล  อุดมเลิศลกัษณ์   ผูจ้ดัการบริษทั 
2. คุณศศิมา  กระดงังา  พนกังานท่ีปรึกษา 
3. อาจารยศุ์ภตัรา ฮวบเจริญ  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
และอีกทั้งบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็น   ท่ีปรึกษาในการท า
รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและให้
ความเข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึงคณะผู ้จัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 

  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์



 

 
การใช้ Instagram เพิม่มูลค่าสินค้าและบริการของบริษัท เอส.ซี.ฮอลเิดย์ จ ากดั 

Using Instagram to Increase Value of  Products and Services of SC Holiday Co.,Ltd. 

 

 

  

บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ืองการใช ้Instagram เพ่ิมมูลค่าสินคา้และบริการ
ของบ ริษัท  เ อส . ซี . ฮอ ลิ เดย์  จ  ากัด  จัดท า ข้ึนโดย มี
วตัถุประสงค์คือ เพ่ือเผยแพร่สินคา้และบริการของบริษทั
ให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้และขยายฐานลูกค้าของ
บริษัทให้มากข้ึน และเพ่ือสร้างยอดขายของสินค้าและ
บริการให้แก่บริษทัเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเดิมบริษทัมี
ช่องทางการตลาดเพียงแค่เว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊ค คณะ
ผูจ้ดัท  าจึงได้ใช้ Instagram เพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่
บริษัทอีกหน่ึงช่องทางผลจากการศึกษาพบว่าภายใน
ระยะเวลาเพียงหน่ึงเ ดือนจากไม่มีผู ้ติดตาม Instagram 
ปัจจุบนัมีจ านวนผูติ้ดตามถึง 1,071 คน มีจ านวนโพสต์ท่ี
คณะผูจ้ดัท  าท าการโพสต์อย่างต่อเน่ือง 100 โพสต์ และมี   
ผูท่ี้ติดต่อซ้ือทวัร์ผ่าน Instragram น้ี แบ่งเป็นทวัร์กมัพูชา 
ท่านละ 11,991 บาท 2 ท่าน เป็นเงิน 23,982 บาท ทวัร์พม่า     
ท่านละ 3,991 บาท 4 ท่าน เป็นเงิน 15,964 บาท รวมแล้ว
เป็นเงิน 39,946 บาท เป็นการสร้างยอดขายให้แก่บริษทัเพ่ิม
มากข้ึนรวมแล้วเป็นเ งิน 39,946 บาท ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท  าไดต้ั้งไว ้

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือเผยแพร่สินค้าและบริการของบริษทัให้
กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดแ้ละขยายฐานลูกคา้
ของบริษทัให้มากข้ึน 
2.เพ่ือสร้างยอดขายของสินคา้และบริการให้แก่
บริษทัเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
 

 รายละเอยีดของโครงงาน 
การจดัท าโครงงานเร่ืองการใช้ Instagram เพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการของบริษัท  เอส. ซี .ฮอลิ เดย์ จ  ากัด  จัดท า ข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคคื์อ เพ่ือเผยแพร่สินคา้และบริการของบริษทัให้กลุ่ม
ลูกคา้สามารถเขา้ถึงได้และขยายฐานลูกคา้ของบริษทัให้มากข้ึน 
และเพ่ือสร้างยอดขายของสินคา้และบริการให้แก่บริษทัเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่บริษทัเพ่ิมข้ึน
อีกดว้ย 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนในปัจจุบนั 
และน าไปประยกุตใ์ช้กบัการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการตลาด
ของธุรกิจ 
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท าโฆษณา เพราะส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
เลือกใชไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
3. สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และตรงจุด 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. คิดหวัขอ้โครงงาน  
2. น าเสนอหวัขอ้โครงงาน 
3. ด าเนินการท าการตลาด 
4. ตรวจสอบการเขา้ถึงและผลตอบรับ  
5. สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน 
6. จดัท าเอกสาร  
 

สรุปผลโครงงาน 

จากการศึกษาโครงงานเร่ืองการใช ้Instragram เพ่ิมมูลค่าสินคา้และบริการของบริษทั เอส.ซี.ฮอ
ลิเดย ์จ  ากดั ผลการศึกษาพบว่ามีผูใ้ห้ความสนใจกบั Instragram ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง ช่องทางการ
ติดต่อใหม่น้ีมาก โดยภายในระยะเวลาเพียงหน่ึงเดือน มีจ  านวนผูติ้ดตาม 1,071 คน   มีจ  านวน
โพสต์ท่ีคณะผู ้จดัท  าท าการโพสต์อย่างต่อเน่ือง 100 โพสต์ และมีผู ้ท่ีติดต่อซ้ือทวัร์ผ่าน 
Instragram น้ีแบ่งเป็นทวัร์กมัพูชา ท่านละ 11,991 บาท 2 ท่าน เป็นเงิน 23,982 บาท ทวัร์พม่า     

ท่านละ 3,991 บาท 4 ท่าน เป็นเงิน 15,964 บาท รวมแลว้เป็นเงิน 39,946 บาท ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท  าไดต้ั้งไว ้
 
 
 
 

 

ผู้จดัท า 
นายคเณศ  แกว้ขาว 5902000005 

นางสาวเจเนตร เขียวสะอาด 5704400054 

คณะศิลปศาสต ร์  สาขาการโรงแรมและ         
การท่องเท่ียว 

 

 

ช่ือสถานประกอบการ 

บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ ากดั 

พนักงานทีป่รึกษา 
คุณศศิมา  กระดงังา 

       อาจารย์ทีป่รึกษา 
อาจารยศุ์ภตัรา ฮวบเจริญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ    นายคเณศ แกว้ขาว 

รหัสนักศึกษา  5902000005 

คณะ   ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  35/298 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

                กรุงเทพมหานคร 10160 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 15 ธนัวาคม 2538 

เบอร์ติดต่อ 081-252-5362 

E-mail  kanase2@hotmail.com 

ประวตัิการศึกษา 

ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบ ารุง 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า (ม.1-ม.3) 

  วทิยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเพชรเกษม (ปวช.-ปวส.) 

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม   คณะศิลปศาสตร์   สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ผลงานที่ท า         การใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการใหแ้ก่บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ    นางสาว เจเนตร  เขียวสะอาด 

รหัสนักศึกษา  5704400054 

คณะ   ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  223 ม.4  ต.ออ้มนอ้ย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74130 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 4 มิถุนายน 2537 

เบอร์ติดต่อ 097-0717265 

E-mail  beer.rhythm@hotmail.com 

ประวตัิการศึกษา 

ประถมศึกษา โรงเรียนสกลวทิยา 

มัธยมศึกษา โรงเรียนสกลวทิยา (ม.1-ม.3) 

                            ระดบั ปวช. (วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม) 

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม   คณะศิลปศาสตร์   สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ผลงานที่ท า         การใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการใหแ้ก่บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

ช่ือ     นายคเณศ แกว้ขาว 

รหัสนักศึกษำ   5902000005 

คณะ    ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   35/298 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม  

เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  15 ธนัวาคม 2538 

เบอร์ติดต่อ  081-252-5362 

E-mail   kanase2@hotmail.com 

ประวตัิกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำ  โรงเรียนประชาบ ารุง 

มัธยมศึกษำ  โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า (ม.1-ม.3) 

   วทิยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเพชรเกษม (ปวช.-ปวส.) 

ปริญญำตรี  มหาวทิยาลยัสยาม   คณะศิลปศาสตร์   สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ผลงำนที่ท ำ ใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการใหแ้ก่บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 



 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ     นางสาว เจเนตร  เขียวสะอาด 

รหัสนักศึกษำ   5704400054 

คณะ    ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   223 ม.4  ต.ออ้มนอ้ย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74130 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  4 มิถุนายน 2537 

เบอร์ติดต่อ  097-0717265 

E-mail   beer.rhythm@hotmail.com 

ประวตัิกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำ  โรงเรียนสกลวทิยา 

มัธยมศึกษำ  โรงเรียนสกลวทิยา (ม.1-ม.3) 

ระดบั ปวช. (วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม) 

ปริญญำตรี  มหาวทิยาลยัสยาม   คณะศิลปศาสตร์   สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ผลงำนที่ท ำ ใช ้Instagram เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการใหแ้ก่บริษทั เอส.ซี.ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 

 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ



