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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา  

ในปัจจุบนัมีเวป็ไซตม์ากมายที5ไดรั้บความสนใจ  เพราะเป็นสื5อที5เขา้ถึงไดง่้าย ซึ5 งปัจจุบนัสมาร์ท 

โฟนกส็ามารถเขา้ถึงได ้ จึงมีการแข่งขนักนัมากกวา่แต่ก่อน ดงันัGนเพื5อความอยูร่อดของเวป็ไซต ์ จึงตอ้งหา 

คอนเทนตใ์หม่ๆที5น่าสนใจ หรือที5เป็นกระแส ในการโปรโมทโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ โดยการคิดคอน

เทนตที์5กาํลงัเป็นที5นิยมมาเป็นตวัช่วย ในการคงอยูข่องเวป็ไซตข์องตนเองใหอ้ยูค่วบคู่ไปไดใ้นยคุปัจจุบนั 

ไม่วา่จะเป็นการโฆษณาหรือการประชาสมัพนัธ์ผา่น Facebook , IG และ You tube เป็นตน้  

โดยสื5อออนไลน์ถือเป็นสื5อแขนงใหม่ที5กาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั  เพราะ 

สามารถหาขอ้มูลไดร้วดเร็วและทนัทุกสถานการณ์ไม่วา่จะเป็นเรื5องของข่าวสารหรือเรื5องความบนัเทิง อีก 

ทัGงยงัเป็นช่องทางที5ทาํใหผู้ค้นสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการสื5อสารกนัอีกดว้ยรวมไปถึงการโปรโมทสินคา้

และบริการ โดยอาศยัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์เป็นสื5อหลกัในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  

ดงันัGนจึงไดจ้ดัทาํรายงานเล่มนีG ขึGนมา เพื5อศึกษาขัGนตอนการจดับูธอีเวน้ท ์ และศึกษากระบวนการ

ทาํงาน เพื5อนาํไปโฆษณาลงเวป็ไซตมิ์ตรมายา องคป์ระกอบ รูปแบบ ชนิด ประเภท ภาพเคลื5อนไหว การ

เขียนเคา้โครงเรื5อง การลาํดบัภาพ การตดัต่อภาพ ดว้ยคอมพิวเตอร์ เครื5องมือ และซอฟตแ์วร์ในการผลิตงาน

สื5อ  

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื5อศึกษาขัGนตอนการเขียนคอนเทนต ์เพื5อนาํไปโปรโมทเวป็ไซตแ์ละเพจของบริษทัมิตรมายา  

2. เพื5อศึกษาวธีิการทาํงานในตาํแหน่งครีเอทีฟของบริษทัมิตรมายา จาํกดั   

  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาขัGนตอนการจดับูธอีเวน้ท ์ เพื5อโปรโมทเวป็ไซตมิ์ตรมายา ผา่นสื5อออนไลน์ เพื5อศึกษา 

กระบวนการทาํงาน เพื5อนาํไปโฆษณาลงเวป็ไซตมิ์ตรมายา รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ จากการ 

ปฏิบติังานจริง ใหเ้กิดความพฒันาการทาํงานในอนาคตได ้ ทาํใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะเกี5ยวกบั 

ขัGนตอนการเขียนคอนเทนต ์ขัGนตอนการทาํโฆษณา ขัGนตอนการคิดโฆษณาและการรวบรวมเนืGอหาของงาน 
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โดยขอบเขตการศึกษาอยูใ่นช่วงระยะเวลา 16 สปัดาห์ ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตัGงแต่วนัที5 14 

พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562   

  

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ  

1.ไดเ้รียนรู้ขัGนตอนการผลิตสื5อออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์( Website) ของบริษทั มิตรมายา  

2. ไดเ้รียนรู้การผลิตรูปภาพและคลิปวดีีโอ เพื5อโปรโมทเวป็ไซตมิ์ตรมายา ผา่นสื5อออนไลน์รวมถึง 

การประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฏิบติังานจริง   

3. ไดศึ้กษาขัGนตอนการเขียนคอนเทนต ์ 

4. ไดค้วามรู้มาพฒันาดา้นกราฟิกดีไซน์เพิ5มเติมจากการศึกษาในชัGนเรียน 



 
 

บทที$ 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

            การศึกษาเรื)อง “ขั/นตอนการเขียนคอนเทนตเ์พื)อโปรโมทเวป็ไซตแ์ละเพจของบริษทัมิตรมายา” ปี 

พ.ศ. 2562  ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี รวมทั/งงานวจิยัที)เกี)ยวขอ้งไวด้งัต่อไปนี/  

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัคอนเทนต์  

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัเพจ  

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัประเภทของเวบ็ไซต์ 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัการสื$อสารผ่านสื$อออนไลน์ 

2.5 งานวจัิยที$เกี$ยวข้อง 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัคอนเทนต์  

คอนเทนท์คืออะไรคุณเองคงมีประสบการณ์เป็นแฟนเพจแบรนดสิ์นคา้หรือบริการกนัมาแลว้ทุก

ท่าน  ยกตวัอยา่งจากผูเ้ขียนที)ใชบ้ริการต่างๆ อาทิ  แอปฯ โอนเงินธนาคารที)ใชป้ระจาํ (กสิกร, ไทยพาณิชย,์ 

บวัหลวงแบงกกิ์/ง) ค่ายโทรศพัทมื์อถือ Dtac, AIS จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตใหก้บั True  ชอ้ปปิ/ งออนไลน์กบั 

Lazada  ดูสินคา้แฟชั)นผา่น Shopee  เอาของที)ไม่ไดใ้ชม้าปล่อยขายใน Kaidee.com  ซึ) งเหล่านี/ทาํใหชี้วติ

สะดวกขึ/นมาก  แต่คนจะไม่รู้จกัแบรนดเ์หล่านี/ เลยถา้ไม่มี คอนเทนต ์ (Content) (ลองเขา้ไปคลิกดู Content 

สินคา้ต่าง ๆ ใน Shopee ของร้านต่าง ๆ ดูได)้ 

หากถามวา่ คอนเทนท ์คืออะไร  ขออธิบายใหฟั้งง่ายๆ ดงันี/  

คอนเทนท์ คือ เนืNอหาของแบรนด์ 

ยกตวัอยา่งเช่น Kaidee.com ที)ทาํโฆษณาการตลาดผา่นทุกช่องทาง  แต่ที)เรารู้จกัแบรนดนี์/กนักม็า

จาก TVC (โฆษณาทางโทรทศัน์)  แมว้า่จะเปลี)ยนชื)อมาหลายครั/ ง ตั/งแต่เปิดตลาดใหม่ๆในชื)อ OLX  จนมา

ลงตวัในชื)อ ขายดีดอทคอม  กเ็พราะเนน้ตลาดล่างเพื)อหาสมาชิก โดยสมาชิกไดสิ้ทธิ] โพสตข์ายของไดทุ้ก

ประเภท 
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โฆษณาตวัที)ผูเ้ขียนจาํไดคื้อ  “มีอะไรในบา้นที)ไม่ใช ้เอามาขายที)ขายดีดอทคอม” สปอตนี/ เล่าเรื)องราวของ

พอ่บา้นที)นาํคอมพิวเตอร์และของใชข้องลูกที)ไม่ไดใ้ชแ้ลว้  ตอ้งการนาํมาเปลี)ยนขายเป็นเงิน   ทาํใหค้น

ตื)นเตน้สนใจวา่มีตลาดมือสองที)อยูบ่นอินเตอร์เน็ต โดยที)เราอพัรูปและใส่รายละเอียด  ตกลงกบัผูซื้/อเอง 

แมจ้ะมีความเสี)ยงวา่จะไดรั้บของที)คุณภาพดีหรือไม่  แต่ตลาดมือสองเป็นเรื)องของดวงอยูแ่ลว้  คน

ซื/อตอ้งมีวจิารณญาณ  โดยส่วนตวัแลว้ผูเ้ขียนเจอทั/งผูข้ายและผูซื้/อที)ซื)อสตัยจึ์งรู้สึกวา่บริการของขายดี

ดอทคอมนั/นตอบโจทย ์ (แมทุ้กครั/ งที)ซื/อจะมีความกงัวลอยูม่าก) 

ตรงนี/ เป็น คอนเทนต ์ของเวบ็ไซตข์ายดีดอทคอม  คือ  “นาํเสนอเรื)องราวของคนที)ตอ้งการขายของ

มือสอง”  โดยที)เขาเลือกเล่าผา่นช่องทางโทรทศัน์ 

คอนเทนท์ คือ คาํอธิบายคุณค่าของแบรนด์ 

ตวัอยา่งที)ชดัเจนที)สุดคือ ไทยประกนัชีวติ  พอพดูชื)อปุ๊บ.. คุณจะนึกออกวา่เคยดูโฆษณาที)ฟิลม์ดาํๆ

เนน้เล่าเรื)องเราออกดราม่า  โดยที)ไม่บอกตรงๆ วา่ขายประกนัอยูน่ะ  แต่เป็นการสร้างบรรยากาศใหคุ้ณรู้สึก

วา่ชีวติมีค่า  นี)คือตวัอยา่งของคอนเทนตที์)ดี 

ขอยกตวัอยา่งอีกหนึ)งบริษทั ที) Mycontent เห็นวา่เป็นตวัอยา่งการทาํคอนเทน้ทที์)ดี กคื็อ “ปตท” 

เราอาจจะคุน้เคยกบัการประหยดัพลงังานรูปแบบต่าง ๆ แต่กอ็กัษรยอ่วา่ ปอ ตอ ทอ แถบไม่สื)ออะไรเลย ถา้

หากไม่ไดมี้โฆษณาเกี)ยวกบัแก๊สหุงตม้ และพลงังานธรรมชาติ 

นอกจากแบรนดที์)ยกตวัอยา่งมานี/  กมี็อีกหลายสื)อในโทรทศัน์ทีเดียวที)ทาํคอนเทน้ทอ์อกมาไดดี้น่า

ติดตาม แต่บางแบรนดก์ท็าํออกมาพงั ทั/งที)เสียเวลาโฆษณาวนิาทีละเป็น 100,000 บาท เชียว 

คอนเทนท์ คือ ความน่าสนใจ สร้างยอดขายได้ 

ยกตวัอยา่งจากประสบการณ์ตรงที)รับงานเป็นที)ปรึกษาการตลาดใหก้บัเกสทเ์ฮา้ทแ์ห่งหนึ)งที)ภูเกต็  

เริ)มตน้เป็นโจทยห์นกัมากวา่เราจะทาํใหเ้กสตเ์ฮา้ทซึ์)งเป็นหอ้งแถว ใหเ้ป็นที)รู้จกั (ชนกบัโรงแรม) ไดอ้ยา่งไร 

โทรศพัทไ์ปคุยกบัเจา้ของเกสทเ์ฮา้ทโ์ดยตรง พดูคุยกนักวา่ครึ) งชั)วโมงเพื)อหาใหเ้จอวา่เกสทเ์ฮา้ทมี์

จุดเด่นกวา่โรงแรมอยา่งไรบา้ง  เจา้ของเล่าวา่แรงบนัดาลใจที)ออกจากงานประจาํมาเปิดคือ รักการท่องเที)ยว

แบบสะพายกระเป๋าเที)ยวเพราะเคยไปเจอเกสทเ์ฮา้ทที์)บาหลีแลว้ชอบ  ผูเ้ขียนมั)นใจเลยวา่การตลาดออนไลน์

ครั/ งนี/ ยงัไงกร็อด  (กงัวลวา่เจา้ของอาจจะไดทุ้นคืนชา้หน่อย แต่ตอ้งไดค้นพกัเพิ)มขึ/นแน่ๆ) เพราะ Passion 

ของเจา้ของ  ทาํใหผู้เ้ขียนมั)นใจวา่เกสทเ์ฮา้ทต์อ้งไม่ตายไปจากเกาะภูเกต็ แต่เราตอ้งช่วยกนัทาํใหเ้ป็นที)รู้จกั

ของนกัท่องเที)ยวไทยมากขึ/น 
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สิ)งที)เกสทเ์ฮา้ทแ์ตกต่างจากโรงแรมคือความเป็นกนัเองแบบบา้น  คุณสามารถไปเที)ยวและเดินกลบัมาพกัที)

บา้นเพื)อใหเ้จา้ของทอ้งถิ)นจริงๆ ช่วยวางแผน  ซึ) งการไม่มีแผนมาก่อนนั)นเป็นเสน่ห์ที)มากกวา่ทวัร์  หากเรา

ไปกบัทวัร์นั/นเราจะทราบอยูแ่ลว้วา่จะเจออะไรบา้ง  แต่แบค็แพค็นั/นจะตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  ซึ) งจะเป็น

ความประทบัใจสูงสุดของการเที)ยว ณ ที)นั/น 

ผูเ้ขียนใหเ้จา้ของเล่าวา่ภูเกต็มีอะไรน่าเที)ยวมาก และในฐานะเจา้ของเกสทเ์ฮา้ทจ์ะแนะนาํคนที)มา

เที)ยวภูเกต็เป็นครั/ งแรกไดอ้ยา่งไรบา้ง  และนาํตรงนี/มาปรับเป็นแผนการตลาดออนไลน์  ท่ามกลางทวัร์จีนที)

ลงเตม็ภูเกต็คาดวา่กวา่จะมีแขกไทยมาพกัน่าจะเกิน 1 เดือน แขกชุดแรกเขา้พกัใน 20 วนั หลงัเร่งทาํการตลาด

ออนไลน์  ทางเราถือวา่เป็นจุดเริ)มตน้ที)ดี  และอยากใหมี้เกสทเ์ฮา้ทน่์ารักเป็นตวัเลือกใหน้กัท่องเที)ยวคู่กบั

จงัหวดัภูเกต็ 

เมื)อคุณสร้างบริษทัของคุณขึ/นมาดว้ยความตั/งใจ ตวัคุณนั)นแหละมีความน่าสนใจมี Passion ที)พร้อม

จะนาํเสนอออกมาใหค้นอื)นไดรู้้วา่แบรนดข์องคุณทาํอะไร เพราะฉะนั/นนั/นเราเนนัรับบรีฟกบัคุณเพื)อหา 

topic ที)น่านาํออกมาเสนอควบคู่กบัคุณสมบติัสินคา้ดว้ย 

ไม่น่าเชื)อเลยวา่ยคุนี/   ร้านคา้กต็อ้งมาอยูบ่นอินเตอร์เน็ต  การตลาดออนไลน์เป็นเรื)องยากมาก 

(สาํหรับคน Gen X)  แต่กไ็ม่ยากเกินกวา่จะทาํความเขา้ใจและปรับตวั  เมื)อมาถึงจุดหนึ)งคุณจะสนุกกบัมนั

มาก  รีบเริ)มตั/งแต่วนันี/ เราจะไดมี้ชั)วโมงบินที)มากกวา่ร้านอื)น ตีตลาดออนไลน์ไดเ้ร็วจะเพิ)มยอดขายไดเ้ร็ว ..

ขอใหทุ้กท่านสนุกกบัธุรกิจแนวใหม่นี/นะคะ (ขอ้มูลจากhttps://mycontent-thai.com/2015/08/06/content-is/ ) 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัเพจ  

Page เป็นคุณสมบติัหนึ)งของ Facebook ที)มีไวเ้พื)อช่วยใหคุ้ณไดส้ร้างพื/นที)ๆ หนึ)ง ไวส้าํหรับการ

แสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนที)ชอบอะไรเหมือนๆ กนั หรือไวเ้ป็นช่องทางการประชาสมัพนัธ์อะไร

สกัอยา่งหนึ)งใหแ้ก่คนทั)วไปไดรั้บ ทราบ โดยแยกตวัออกจาก Profile ปกตินะครับ 

หลายคนไม่เขา้ใจวา่ แลว้ Facebook Fanpage แตกต่างกนัอยา่งไรกบั Facebook Profile ที)เราใชง้าน

ตามปกติ แลว้ทาํไมตอ้งมาทาํเป็น Fanpage ดว้ยล่ะ? ใชแ้บบ Profile ธรรมดาในการทาํเป็นหนา้เวบ็โปรโมท

สินคา้ไม่ไดห้รือ? 

Facebook Profile - คือ Facebook ที)คุณสมคัรสมาชิกเอาไว ้เพื)อใชใ้นการพดูคุย แลกเปลี)ยนข่าวสาร 

โพสภาพ/วดีีโอ ซึ) งเหมาะที)จะใชก้บักลุ่มเพื)อน ๆ หรือคนรู้จกัของคุณเท่านั/น โดยใน Facebook Profile จะ

จาํกดัจาํนวนการเพิ)มเพื)อนต่อวนั และในการโพสขอ้ความของคุณแต่ละครั/ ง ตอ้งระบุคนที)จะมองเห็น
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ขอ้ความ ซึ) งกจ็ะมองเห็นในหมู่เพื)อน ๆ เท่านั/น (คนทั)วไปที)คุณไม่ไดรั้บเขาไวเ้ป็นเพื)อน กจ็ะมองไม่เห็น

ขอ้ความที)คุณโพส) 

Facebook Fanpage - จะสร้างเป็นหนา้เพจใหม่ ซึ) งในหนา้เพจนี/  อะไรกต็ามที)คุณโพส (เช่น ข่าวสาร

ใหม่ ๆ ) และมีคนเขา้มาที)หนา้เพจของคุณ กส็ามารถเห็นขอ้ความนั/นไดเ้ลยทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งเพิ)มคุณ

เป็นเพื)อน เรียกง่าย ๆ กคื็อ มนัเหมือนกนักบัหนา้เวบ็ที)ดูไดท้ั)วไป อีกทั/งในหนา้เพจ สามารถเพิ)มเพื)อน(หรือ

กลุ่มลูกคา้)ไดต้ลอด (ไม่จาํกดัจาํนวน แบบหนา้ Profile) นอกจากนี/  หากในหนา้เพจ มีคนกดไลคเ์กิน 300 คน

ไปแลว้ กจ็ะทาํใหไ้ม่สามารถเปลี)ยนชื)อเพจนี/ไดอี้ก (ต่างกนักบัหนา้ Profile ที)สามารถเปลี)ยนชื)อไดต้ลอด) 

ดว้ยความที)มนัเป็นพื/นที)ไวส้าํหรับรวบรวมคนที)คิดหรือทาํอะไรเหมือนๆ กนั ทาํให ้ Fanpage เป็น

ช่องทางชั/นเยี)ยมในการประชาสมัพนัธ์เพื)อใหค้นจาํนวนมากไดรู้้ไดเ้ห็น สิ)งที)เจา้ของแฟนเพจไดแ้สดง

ออกมา และเมื)อจาํนวนของผูใ้ชง้านค่อยๆ เพิ)มขึ/น มนัจะกลายเป็นแรงดึงดูดชั/นดีที)ทาํใหค้นอีกมากมายเขา้

มาเจอ ยกตวัอยา่งเช่น Fanpage ของคุณตนั ภาสกรนที (https://www.facebook.com/tanichitan) มีคนถูกใจ

มากกวา่ 1 ลา้นคนเลยทีเดียวครับ 

สาํหรับคนที)เปิดเวบ็ร้านคา้ออนไลน์ คงน่าจะรู้จกั Fanpage กนัดีแลว้กอ็ยูที่)วา่ คุณจะสามารถนาํ 

Fanpage มาปรับใชก้บัเวบ็ร้านคา้ของคุณ เพื)อประชาสมัพนัธ์อยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด Fanpage ยงัเป็น

อีกหนึ)งเครื)องมือดี ๆ ที)สามารถใชใ้นการโฆษณากบั Facebook ได ้ 

(ขอ้มูลจากที)http://www.clickshopzone.com/csz/blog) 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัประเภทของเวบ็ไซต์ 

เวบ็ไซต์มกีี$ประเภท อะไรบ้าง 

เวบ็ไซต ์นอกจากจะเป็นมีไวส้าํคญัใหข้อ้มูลข่าวสาร สาระที)เป็นประโยชน์แลว้ ยงัมีส่วนสาํคญัอีก

มากมาย เช่น สร้างสงัคมออนไลน์ไดอ้ยา่งใหญ่โต เหมือนกบัที)เวบ็ไซต ์Facebook เป็นอยู ่เป็นทีวอีอนไลน์

ที)คุณสามารถเลือกรายไดที้)อยากดูไดเ้อง อยา่งที) Youtube เป็นอยูใ่นขณะนี/  เป็นหอ้งสมุดสุดอจัฉริยะที)สุดใน

โลกคน้หาสาระอะไรกเ็จอหมด อยา่งที) Google เป็นอยูต่อนนี/  
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เวบ็ไซตน์ั/นกมี็อยูด่ว้ยกนัอยูห่ลากหลายประเภท แต่ละประเภทกจ็ะมีลกัษณการทาํงานและการใช้

บริการที)แตกต่างกนัออกไป ประเภทของเวบ็แบ่งออกไดด้งันี/ครับ 

ประเภทของ เวบ็ไซต์ มีดงันีN 

• เวบ็ท่า (Portal Site) 
เวบ็ไซตป์ระเภทนี/  เป็นเวบ็ไซตที์)เรา ๆ พบเจอกนัอยูทุ่กวนัโดยที)บางทีอาจจะไม่รู้วา่มนัคือเวบ็ไซต์

ที)จดัอยูใ่นเวบ็ไซตป์ระเภท เวบ็ท่า เวบ็ไซตป์ระเภทนี/ เรียกอีกชื)อนึงวา่ เวบ็ไซตว์าไรตี/  เช่น เวบ็ไซต์

สนุกดอทคอม, เวบ็ไซตก์ระปุกดอทคอม เวบ็ไซตป์ระเภทนี/กจ็ะเป็นคลา้ย ๆ กบัเวบ็ข่าว (News 

site) แต่เวบ็ไซตแ์นวนี/จะไดรั้บความนิยมมากกวา่เพราะมีความหลากหลายมากกวา่และใหค้วาม

บนัเทิงมากกวา่ 

• เวบ็ข่าว (News Site) 
เวบ็ไซตป์ระเภทนี/ ทุกท่านน่าจะรู้จกัและคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี เช่น เวบ็ไซตไ์ทยรัฐออนไลน์ กจ็ดัวา่

เป็นเวบ็ไซตใ์นประเภทนี/ดว้ย เวบ็ไซตใ์นประเภทนี/ คือเวบ็ไซตที์)ใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่วา่จะ

เป็นข่าวธุรกิจ, ข่าวการเมือง, ข่าวการศึกษา, ข่าวบนัเทิง เป็นตน้ 

• เวบ็ข้อมูล (Information Site) 
เป็นเวบ็ที)ใหบ้ริการเกี)ยวกบัการสืบคน้ ขอ้มูลข่าวสาร หรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ที)น่าสนใจ 

• เวบ็ธุรกจิหรือการตลาด (Business/Marketing Site) 
เป็นเวบ็ไซตที์)จดัทาํขึ/นโดยบริษทั องกรคธุ์รกิจต่าง ๆ โดยมีจุดประสงคเ์พื)อประชาสมัพนัธ์สินคา้/

บริการของตนใหเ้ป็นที)รู้จกั ซึ) ง เวบ็ไซต ์CMPRODEV.COM รับทาํเวบ็ไซต์ ที$ เชียงใหม่ กจ็ดัวา่

อยูใ่นกลุ่มเวบ็ไซตป์ระเภทนี/ดว้ยเช่นกนั 
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• เวบ็การศึกษา (Educational Site) 
ส่วนใหญ่เวบ็ไซตป์ระเภทจดัทาํขึ/นโดยสถาบนัการศึกษา เช่น เวบ็โรงเรียน, เวบ็มหาวทิยาลยั หรือ

อีกประเภทนึงกจ็ะเป็นเวบ็แนวใหค้วามรู้เรื)องเกี)ยวกบัการศึกษาหรือที)เรียกวา่เวบ็ e-learning 

• เวบ็บนัเทิง (Entertainment Site) 

เวบ็บนัเทิงนั/นมุ่งเสนอและใหบ้ริการต่างๆ เพื)อเสริมสร้างความบนัเทิง โดยทั)วไปอาจนาํเสนอ

เรื)องราวเกี)ยวกบัการบนัเทิงทั)วไป เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื)อง

ขาํขนั รวมถึงการใหบ้ริการดาวน์โหลดโลโกแ้ละริงโทนสาํหรับโทรศพัทเ์คลื)อนที)อีกดว้ย เวบ็

ประเภทนี/อาจมีรูปแบบที)เป็นอินเตอร์แอคทีฟที)ตื)นตาตื)นใจ หรือใชเ้ทคโนโลยมีลัติมิเดียไดม้ากกวา่

เวบ็ประเภทอื)น 

• เวบ็องค์กรที$ไม่แสวงหาผลกาํไร (Non-profit Organization Site) 
ส่วนใหญ่สร้างขึ/นโดยบุคคลหรือองคก์ารต่าง ๆ ที)มีนโยบายในการสร้างและช่วยเหลือสงัคมโดยที)

ไม่หวงัผลกาํไรหรือค่าตอบแทน ซึ) งกลุ่มบุคคลหรือองคก์ารเหล่านี/ไดแ้ก่ สมาคม ชมรม มูลนิธี และ

โครงการต่างๆ โดยอาจจะมีจุดประสงคเ์ฉพาะที)แตกต่างกนัเช่น เพื)อทาํความดี สร้างสรรคส์งัคม 

พิทกัษสิ์)งแวดลอ้ม ปกป้องสิทธิมนุษยชน รณรงคไ์ม่สูบบุหรี)  เป็นตน้ 

• เวบ็ส่วนตวั (Personal Site) 
บางครั/ งอาจเป็นเวบ็ของคนๆ เดียว เพื)อนฝงู หรือครอบครัวกไ็ด ้โดยอาจจะจดัทาํขึ/นดว้ยเหตุผลที)

แตกต่างกนั เช่น แนะนาํตนเอง แนะนาํกลุ่มเพื)อน โชวรู์ปภาพ แสดงความคิดเห็น เขียนไดอารี)

ประจาํวนั นาํเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เกี)ยวกบัสิ)งที)เชี)ยวชาญหรือสนใจ 

(ขอ้มูลจาก http://www.cmprodev.com/blog/type-of-website.html) 

9 ประเภทของเวบ็ไซต์และรูปแบบการใช้งาน 

ในเรื)องของการออกแบบที)ดีนั/นเราจาํเป็นตอ้งรู้จกัวา่เวบ็ไซตท์ั/งหมดนั/นมีกี)ประเภท เราควรให้

ความสาํคญักบัทุกองคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์เพราะในปัจจุบนัที)มีการใชง้านที)หลากหลาย ประเภทกมี็

หลากหลายเช่นเดียวกนั เนื)องจากวา่ในการออกแบบเวบ็ไซตแ์ต่ละครั/ งนั/นมีเป้าหมายและวตัถุประสงคที์)

ตอ้งการใชง้านนนั/นแตกต่างกนัออกไป ดงันั/นประเภทในการออกแบบเวบ็ไซตจ์ะช่วยใหน้กัออกแบบ

เวบ็ไซตไ์ดด้าํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั  และประเภทของเวบ็ไซตที์)เราคุน้เคย แบ่งไดด้งันี/  

1.Personal Website 

ความหมายตรงตวันั)นคือ เวบ็ไซตส่์วนบุคคล หรือเรียกวา่เวบ็ไซตส่์วนตวักไ็ด ้ซึ) งเป็นประเภท

เวบ็ไซตที์)เกิดขึ/นในยคุแรกของ World Wide Web (www) และเกิดขึ/นก่อนเวบ็ไซตป์ระเภทอื)นๆ ภายในนั/น
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จะมีลกัษณะการใส่ขอ้มูลเหมือนไดอารี)  มีการใส่ขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ ส่วนของเนื/อหาจะเป็นไปในทิศทางใด

นั/นตอ้งแลว้แต่เจา้ของเวบ็ไซต ์ปัจจุบนัเวบ็ไซตป์ระเภทนี/จะถูกนาํเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ดา้น

ต่างๆ สามารถทาํเป็นเวบ็ไซตห์รือเวบ็เพจเพียงหนา้เดียวได ้

2.Photo Sharing Websites 

เวบ็ไซตนี์/ ถูกจดัทาํขึ/นเพื)อรวบรวมผลงาน หรือจดัแสดงผลงานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย 

หรืองานศิลป์อื)นๆ ซึ) งเป้าหมายหลกัของเวบ็ไซตนี์/ คือ การรวบรวมรูปภาพในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีการ

แสดงในรูปแบบของแกลอรี)  (Gallery) ที)สามารถแยกหมวดหมู่ใหส้ะดวกมากขึ/นในการคน้หา รวมไปถึง

การเปิดเวบ็ไซตเ์พื)อเป็นตลาดกลางสาํหรับการซื/อขายรูปภาพอีกดว้ย 

3.Community Building Websites 

เวบ็ไซตนี์/ ถูกสร้างขึ/นเพื)อสงัคม หรือเป็นชุมชนออนไลน์ เพื)อใหมี้การพดูคุยและปฏิสมัพนัธ์กนัใน

เวบ็ไซต ์โดยภายในเวบ็ไซตน์ั/นอาจมีการแบ่งแยกยอ่ยเป็นเรื)องราวตามกลุ่มคนที)มีความสนใจเดียวกนั เช่น 

กลุ่มคนที)ชื)นชอบเกมออนไลน์ กอ็าจมีการตั/งกลุ่มเพื)อพดูคุยในสิ)งที)สนใจเดียวกนั เกมเดียวกนั เพื)อใหก้าร

พดูคุยนั/นมีความสนุกสนาน อีกทั/งเป็นการเพิ)มมิตรไมตรีในกลุ่มคนที)ชื)นชอบสิ)งเดียวกนั 

4.Writers / Authors Websites 

เวบ็ไซตส์าํหรับนกัเขียน หรือผูที้)ทาํงานเขียน โดยงานที)ถูกตีพิมพต์ามสาํนกัพิมพใ์นรูปแบบ

หนงัสือ หรือขายตามหนา้เวบ็ในรูปแบบของ E-book ซึ) งในส่วนของตวัเวบ็ไซตนี์/จะเนน้ที)การนาํเสนอ

ผลงานเขียนที)เป็นผลงานของเจา้ของเวบ็ไซตโ์ดยที)ไม่ขึ/นตรงกบัสื)อใด เพื)อใหมี้ผูติ้ดตามผลงานจากนกัเขียน

โดยตรง ผา่นเวบ็ส่วนตวัของผูเ้ขียน 

5.Blogging Websites 

เวบ็ไซตนี์/จะมีลกัษณะคลา้ยกบัเวบ็ไซตป์ระเภท Personal Website ที)มีรูปแบบการเขียนเหมือนการ

เขียนไดอารี)ออนไลน์ เพื)อใหมี้ผูอื้)นไดแ้วะเวยีนกนัเขา้มาอ่าน ในแต่ละเรื)องราวอาจเริ)มตน้การเขียนจากสิ)งที)

เจา้ของเวบ็ไซตน์ั/นๆ ใหค้วามสนใจ ไม่วา่จะเป็นการท่องเที)ยว อาหารที)ชื)นชอบ เป็นตน้ ซึ) งมองผวิเผนิอาจดู

มีความคลา้ยกบัเวบ็ไซตแ์บบ Personal Website แต่แทจ้ริงแลว้มีความแตกต่าง เพราะ Blogging Websites จะ

มีระยะเวลาการอพัเดตเนื/อหาขอ้มูลที)บ่อยกวา่ แต่ Personal Website ที)มีเนื/อหาเฉพาะเจาะจง 
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6.Informational Websites 

เวบ็ไซตที์)ถูกจดัทาํขึ/นเพื)อใหข้อ้มูล ความรู้ ที)หลากหลาย เช่น wikipedia ที)เป็นเวบ็ไซตส์าํหรับการ

คน้หาขอ้มูล หรือการใชค้าํจาํกดัความในการคน้หา หรือ เวบ็ไซตเ์กี)ยวกบัการเกษตร ที)อาจนาํเสนอเกี)ยวกบั

การเพาะปลูกตน้ไม ้พืช ผกั การดูแลต่างๆ หรือที)เกี)ยวขอ้งกบัการเกษตรอยา่งเฉพาะเจาะจง 

7.Online Business Websites 

เวบ็ไซตธุ์รกิจออนไลน์ ที)ส่งเสริมเกี)ยวกบัการทาํธุรกิจในรูปแบบต่างๆ สินคา้ โปรโมชั)น เป็นตน้ 

หรือในบางครั/ งนั/นอาจถูกจดัทาํขึ/นเพื)อขายสินคา้และบริการโดยเฉพาะ ซึ) งเป็นเวบ็ไซตที์)กาํลงัไดรั้บความ

นิยมอยา่งมากในปัจจุบนั การทาํธุรกิจในลกัษณะนี/จะถูกเรียนกวา่ E-Commerce หรือพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

8.Directory Websites 

เวบ็ไซตที์)ใชส้าํหรับคน้หาขอ้มูล หรือการรวบรวมขอ้มูลเกี)ยวกบัการใหบ้ริการทั/งหลายเอาไว้

ดว้ยกนั เพื)อเป็นการเพิ)มประสิทธิภาพในการคน้หา อาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชง้าน เวบ็ไซตจ์ะมีลกัษณะ

คลา้ยกบัสมุดหนา้เหลืองที)รวบรวมขอ้มูลต่างๆ เอาไว ้ในส่วนทิศทางของขอ้มูลอาจขึ/นอยูก่บัเจา้ของ

เวบ็ไซตว์า่มีจุดประสงคใ์ด เช่น เวบ็ไซตที์)รวบรวมแหล่งท่องเที)ยวเกี)ยวกบัธรรมชาติในแต่ละฤดูทั)วประเทศ 

หรือเวบ็ไซตต์วัช่วยในการคน้หาที)ใครกต่็างรู้จกักนัดีอยา่ง Google ถือวา่เป็น Directory Websites 

9.E-Commerce Websites 

เวบ็ไซตส์าํหรับขายสินคา้และบริการโดยตรงผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถกาํหนดรูปแบบ

ภายในเวบ็ไซตว์า่ตอ้งการใหเ้ป็นไปในรูปแบบใด แสดงสินคา้ การเลือกช่องทางการชาํระเงินผา่นระบบ

ออนไลน์ เป็นตน้ เช่นกนับางเวบ็ไซตที์)มีการใช่ระบบการโอนเงินและทาํการแจง้ชาํระเงินภายหลงั กย็งัไม่

ถือเป็นเวบ็ไซต ์E-Commerce ที)แทจ้ริง 

เมื)อรู้จกัประเภทของเวบ็ไซตแ์ลว้ การทาํงานของทีมไม่วา่จะเป็นเจา้ของธุรกิจ รวมไปถึงนกัออกกก็็

จะสามารถทาํงานไดง่้ายขึ/น ภายใตเ้งื)อนไขที)เขา้ใจตรงกนั รูปแบบที)คาดเดาได ้สิ)งเหล่านี/จะช่วยใหก้าร

ทาํงานไดมี้ความราบรื)นขึ/น อีกทั/งขอ้มูลประเภทของเวบ็ไซตก์จ็ะช่วยใหก้าํหนดทิศทางของเวบ็ไซตที์)จะทาํ

ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของเราไดม้ากขึ/นอีกดว้ย (ขอ้มูลจาก ที)มา : am2bmarketing) 
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2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัการสื$อสารผ่านสื$อออนไลน์ 

การตลาดสงัคมออนไลน์ คือ รูปแบบของการสร้างเครื)องมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ตซึ)งมี

การใชสื้)อออนไลน์การกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อสื)อสาร และสร้างตรา

สินคา้ใหบ้รรลุตามความตอ้งการโดยพื/นฐานการสร้างการตลาดสงัคมออนไลน์นั/น เป็น การสร้างกิจกรรม

ทางการตลาดทั/งเนื/อ รูปภาพ ภาพเคลื)อนไหว เสียงเพื)อวตัถุประสงคห์ลกัของการตลาดเพื)อกระจายเนื/อหาไป

ยงัผูบ้ริโภค ซึ) งการตลาดผา่นสงัคมออนไลน์ถือไดว้า่ เป็นความนิยมสามารถพฒันาช่องทางที)หลากหลายใน

การเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคที)ตอ้งการไดห้ลากหลายรูปแบบและกิจกรรม เช่น อีเมลห์รือการโฆษณาออนไลน์

บนเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ (Kaur, 2016)นอกจากนั/นสื)อสงัคมออนไลน์ยงัช่วยนกัการตลาดพฒันาโอกาสทางการ

ธุรกิจในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ สร้างความสมัพนัธ์กบัรู้คา้ไดเ้ป็นอยา่งดี (Kelly, Kerr&Drennan, 2010 อา้งใน 

Godey,M anthiou, Pederzoli, R okka, A iello, D onvito& Singh, 2016) ยิ)งไปกวา่นั/น สื)อสงัคมออนไลน์เป็น

หนทางในการสร้างเนื/อหาทางการตลาดของแบรนดไ์ดด้ว้ยการกสร้างสรรค ์

กระจายหรือนาสื)อไปถึงผูบ้ริโภคเป็นเครื)องมือประเภทหนึ)งที)สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้และ

นกัการตลาดนิยมชมชอบในการใชส้ร้างการตลาด (Tsai&Men, 2013 อา้งใน Godey, etal., 2016) 

ท้งันี/ตวัอยา่งการ ใชสื้)อสงัคมออนไลน์ของวงการธุรกิจ สินคา้หรูหราหรือตราสินคา้ระดบัแพงนิยม

ใชเ้ครื)องมือสื)อสงัคมออนไลน์เป็นหลกัในการกระตุน้ทางการตลาดเพื)อสร้างใหต้ราสินคา้ประสบ

ความสาํเร็จ ตวัอยา่งเช่น หลุยส์ วติตอง (LouisVuitton: LV) มีการนาเสนอวโิอโอการเดินแบบผา่น ทางเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจ ซึ) งทาํใหเ้หล่าบรรดาผูชื้)นชอบตราสินคา้นิยมชมชอบและมีความสุขกบัโชวไ์ดเ้หมือนใกลชิ้ด

กบัตราสินคา้และกิจกรรมของตราสินคา้(Kapferee, 2012) รวมไปถึงเบอร์เบอรี)  (Burberry) มีการนาเสนอ

ร้านคา้ ออนไลน์ต่อลูกคา้ชาวจีนซึ)ง เป็นการเปิดบริการบนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 2 4 ชั)วโมงโดยรวมไปถึง

ระบบการอาํนวยความสะดวกและเปิดใหมี้การพดูคุยแลกเปลี)ยนสอบถามท้งันี/ เบอร์เบอรี)ยงัมีบญีัการเขา้ถึง

ของนกั สงัคม ออนไลน์ชาวจีน ผา่นเวบ็ไซตไ์ม่วา่จะเป็น kaixin001 .com แ ล ะ douban .c m ทั/งนี/ มีชื)อเสียง 

พื/นเมืองของชาวจีนยงัมีการสนทนาเกี)ยวกบั 

เบอร์เบอรี)ผา่นสื)อสงัคมออนไลน์อนัเป็นชื)อเสียงของจีนหรือโปรแกรมที)มีชื)อเสียงบนโลกออนไลน์

ที)เรียกวา่ ไวโบ (Weibo) ซึ) งเป็นเวปไซตรู์ปแบบไมโครบลอ็กที)มีชื)อเสียงที)สุดในจีน นอกจากนี/ เดือน 

มกราคม ปี2012 เบอร์เบอรี) มีผูติ้ดตามจาํนวน 180,000คนในเวป็ ไซตไ์วโบ ซึ) งเพิ)มขึ/นจาก9 0 , 0 0 0 ค น ใ น 

ตน้ ปี 2 0 1 1 (Spillecke & Perrey , 2012 ) นอกจาก นี/การตลาดของธุรกิจประเภทหรูหราหรือสินคา้ระดบั
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แพงมีการใชสื้)อสงัคมออนไลน์ในการกระตุน้ยอดขาย โดย Kim&Ko (2012)ไดอ้ธิบายการใชก้ารตลาดของ

สื)อสงัคมออนไลน์จากสินคา้ประเภทหรูหราหรือระดบัแพงถึงความพยายามพฒันาตราสินคา้ดว้ย 5ทิศ

ทางผา่นระบบการตลาดสงัคมออนไลน์ ซึ) งประกอบดว้ยความบนัเทิงการปฏิสมัพนัธ์ความนิยม ความ

เฉพาะเจาะจงและการตลาดแบบปากต่อปาก 

 

2.5 งานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

สื)อสงัคมออนไลน์ คือ อะไร 

มนุษยเ์ป็นสงัคมที)ตอ้งมีการสื)อสารขอ้มูลถึงกนัและกนั ซึ) งในสมยัโบราณมนุษยสื์)อสารขอ้มูลดว้ย

วธีิการที)ไม่ซบัซอ้นนกั เช่น ปาก เปล่า มา้เร็ว และนกพิราบสื)อสาร ต่อมาไดมี้การปรับเปลี)ยนการสื)อสาร

ขอ้มูลเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศพัท ์วทิย ุจากนั/น เมื)อเขา้สู่ยคุ ที)มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเขา้

มาเกี)ยวขอ้ง การสื)อสารขอ้มูลของมนุษยมี์การปรับเปลี)ยนเป็นสื)อที)เกี)ยวขอ้งกบั อิเลก็ทรอนิกส์มากขึ/น เช่น 

บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพดูคุย (Chat programs) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail 

หรือ Email) และเวบ็บอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปัจจุบนั มนุษยเ์ริ)มมีการสื)อสารขอ้มูลในชีวติประจาํวนัถึง

กนัและกนัดว้ยการ ใช ้สื)อสงัคมออนไลน์ 

สื)อสงัคมออนไลน์ คือ สื)อที)ผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซึ) งอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่าย

ออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบ กนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซึ) งสามารถแบ่งสื)อ

สงัคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ที)ใชก้นับ่อยๆ คือ บลอ็ก (Blogging) ทวติเตอร์และไมโครบลอ็ก 

(Twitter and Microblogging) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) และการ แบ่งปันสื)อทาง

ออนไลน์ (Media Sharing) 

1. บลอ็ก (Blogging) 

บลอ็กมาจาก Web + Log แลว้ยอ่เหลือ Blog คือ ประเภท ของระบบการจดัการเนื/อหา ที)อาํนวยความ

สะดวกใหผู้เ้ขียน บลอ็กเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยบทความที) โพสตล์งบลอ็ก เป็นการ

แสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน บลอ็ก ซึ) งจุดเด่นของบลอ็ก คือ การสื)อสารถึงกนัอยา่งเป็นกนัเอง 

ระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านบลอ็กผา่น การแสดงความคิดเห็น (Comment) ซึ) ง Blogger 

(http://www.blogger.com) และ WordPress (http://wordpress.com) เป็นสองเวบ็ไซตที์)ผูค้นนิยม เขา้ไปสร้าง

บลอ็กของตนเอง 
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2. ทวติเตอร์และไมโครบลอ็ก(TwitterandMicroblogging) 

ไมโครบลอ็ก คือ รูปแบบหนึ)งของบลอ็กที)มีการจาํกดั ขนาดของการโพสตใ์นแต่ละครั/ งซึ) งทวติ

เตอร์เป็นไมโครบลอ็กที) จาํกดัการโพสตแ์ต่ละครั/ งพิมพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร ในปัจจุบนั ทวติเป็นที)นิยม

ใชง้านของผูค้น เพราะใชง้านง่าย และใชเ้วลา ไม่มากนกั รวมทั/งเป็นที)นิยมขององคก์รต่างๆ ที)ใชท้วติเตอร์

ใน การแจง้กิจกรรมต่างๆ และความเคลื)อนไหวของธุรกิจ เพื)อไม่ให ้ขาดการติดต่อกบัสงัคม ซึ) งหากตอ้งการ

มี เลขที)บญัชี (Account) สาํหรับทวติเตอร์สามารถเขา้ไปสมคัรไดที้)เวบ็ไซตข์อง Twitter (http://twitter.com) 

3. เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ คือเวบ็ไซตที์)ผูค้นสามารถติดต่อสื)อสารกบัเพื)อนทั/งที)รู้จกัมาก่อน หรือรู้จกั

ภายหลงัทางออนไลน์ ซึ) งเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์แต่ละแห่ง มีคุณลกัษณะแตก ต่างกนัออกไป แต่

ส่วนประกอบหลกัที)มีเหมือนกนั คือ โปรไฟล ์

(Profiles - เพื)อแสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบญัชี) การเชื)อมต่อ (Connecting - เพื)อสร้างเพื)อนกบั

คนที)รู้จกัและไม่รู้จกัทาง ออนไลน์) และการส่งขอ้ความ (Messaging - อาจเป็นขอ้ความ ส่วนตวั หรือ

ขอ้ความสาธารณะ) เป็นตน้ โดยมี Facebook (http://www.facebook.com) เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม 

ออนไลน์ที)ไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั 

4. การแบ่งปันสื)อทางออนไลน์ (Media Sharing) 

เวบ็ไซตที์)เกี)ยวกบัการแบ่งเป็นสื)อทางออนไลน์ เป็น เวบ็ไซตที์)ใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํการอพัโหลด 

(Upload) ไฟลสื์)อผสม (Multimedia) ขึ/นสู่เวบ็ไซต ์เพื)อแบ่งปันขอ้มูลแก่ผูใ้ชท้ั)วไป ซึ) งใน ปัจจุบนัไดรั้บความ

นิยมมาก เพราะดว้ยความที)เป็นสื)อผสมเอง ไม่ วา่จะเป็น รูป สไลด ์หรือวดีิโอ รวมทั/งการใชง้านง่ายขึ/นของ

กลอ้ง ดิจิตอล และกลอ้งวดีิโอ ซึ) งเป็นเครื)องมือที)นาํมาสู่การไดไ้ฟลสื์)อ ผสมแบบต่างๆ ออกมา เวบ็ไซต์

ประเภทนี/ ที)ไดรั้บความนิยม คือ YouTube ( http://www.youtube.com - สาํหรับแบ่งปันไฟล ์วดีีโอ) flickr ( 

http://www.flickr.com - สาํหรับแบ่งปันไฟลรู์ป) และ slideshare ( http://www.slideshare.net - สาํหรับ

แบ่งปัน ไฟลพ์รีเซนเตชั)น) 

สื$อสังคมออนไลน์กบัคนดงั 
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Hi5, Youtube, Facebook, Twitter และสื)อสงัคมออนไลน์ อื)นๆ ในเริ)มแรกผูค้นใชสื้)อเหล่านี/ เป็นงาน

อดิเรก เพื)อเล่นเกมส์ พดูคุย แลกเปลี)ยนความเห็น และกิจกรรมส่วนตวัอื)นๆเพื)อ สื)อสารขอ้มูลถึงกนัและกนั 

ต่อมาการใชสื้)อสงัคมออนไลน์กวา้ง ขวางมากขึ/นนอกจากการใชเ้ป็นงานอดิเรกแลว้ ยงัใชเ้พื)อเขา้ถึง กลุ่มคน

ในวงกวา้ง เพื)อจุดประสงคอื์)นที)ไม่ใช่งานอดิเรก 

ในช่วงสองสามปีที)ผา่นมา กระแสการใชสื้)อสงัคม ออนไลน์เพิ)มมากขึ/นหลงัจากที)นายบารัตโอ

บาม่าไดใ้ชสื้)อสงัคม ออนไลน์หลากหลายประเภท เช่น Twitter, Myspace, Youtube และ Facebook ในการ

หาเสียงเพื)อสมคัรรับเลือกตั/งเป็น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ) งมีผลทาํใหข้อ้มูลที) นายบารัคโอบาม่า 

การสื)อสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดแ้ทบทุกระดบัและมีส่วนสาํคญัที)ช่วยใหไ้ดรั้บการเลือกตั/งเป็น

ประธานาธิบดีใน เวลาต่อมา 

สื$อสังคมออนไลน์กบัธุรกจิ 

ในอดีตที)ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั การสื)อสารขอ้มูลเพื)อเขา้ ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ ไดมี้การ

ลงทุนในสื)อที)เป็น โทรทศัน์ หนงัสื)อพิมพ ์ วทิย ุ นิตยสาร ซึ) ง เป็นการสื)อสารขอ้มูล แบบทางเดียว รวมทั/ง

ธุรกิจตอ้งลงทุนมากขึ/น หากตอ้งการขยาย ขนาดการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

ในปัจจุบนัการบริโภคขอ้มูลจากสื)อของผูค้นไดเ้ปลี)ยนไป โดยส่วนใหญ่มีแนวโนม้ใชสื้)อทาง

ออนไลน์มากขึ/น เป็นตน้วา่ หาก ตอ้งการซื/อสินคา้สกัหนึ)งชิ/น ผูบ้ริโภคอาจไม่เริ)มตน้หาขอ้มูล โฆษณาจาก

หนงัสือพิมพ ์ หรือนิตยสาร แต่หนัไปหาขอ้มูลที) ตอ้งการในสื)อออนไลน์แทน เพราะนอกจากจะไดข้อ้มูล

สินคา้แลว้ ยงัไดท้ราบความคิดเห็นที)หลากหลายเกี)ยวกบัตวัสินคา้จากกลุ่ม คนต่างๆ 

ไอบีเอม็ (IBM) บริษทัยกัษใ์หญ่ของโลกดา้นคอมพิวเตอร์ ยงัใหส้าํคญัต่อการใชสื้)อสงัคมออนไลน์ 

ดว้ยการใหพ้นกังาน ในบริษทัเขียนบลอ็กของตวัเอง เพื)อเล่าถึงประสบการณ์งานที) กาํลงัทาํ และเรื)องราวที)

ตอ้งการแบ่งปัน ซึ) งไดรั้บความสนใจจาก ผูค้นอยา่งกวา้งขวาง และมีส่วนสาํคญัในการเชื)อมโยงเขา้สู่กลุ่ม

ลูกคา้ของบริษทัโดยยงัไม่รวมถึงการพดูคุยผา่นทวติเตอร์ การสท่อไฟลว์ดีีโอผา่นยทููบ การแสดงไฟลพ์รีเซน

เตชั)นผา่นสไลดแ์ชร์ และ อื)นๆ 

นอกจากนี/ ธุรกิจขนาดเลก็ไดใ้หค้วามสนใจในสื)อสงัคม ออนไลน์เช่นกนั เช่น เบลนดเ์ทค 

(Blendtec) บริษทัผูผ้ลิตเครื)อง ปั)น ไดอ้อกซีรีส์ที)เป็นคลิปวดีีโอในชื)อ “Will It Blend?” ลงใน ยทููบ โดยทาํ

การปั)นวตัถุต่างๆ เช่น รีโมทโทรทศัน์ ลูกกอลฟ์ บตัร เครดิต ไอโฟน (iPhone) และไอแพด (iPad) เป็นตน้ แม้

มีการ ลงทุนที)ตํ)าแต่มีผลใหย้อดขายขยายเพิ)มขึ/นหา้เท่าตวั 
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แมแ้ต่ในการดาํเนินธุรกิจครอบครัวอยา่ง ร้านก๋วยเตีoยว เจ๊กเมง้ แห่งเมืองเพชรบุรี ไดมี้แนวคิดการ

ประยกุตใ์ชสื้)อสงัคม ออนไลน์ กบั ธุรกิจไม่วา่จะเป็น Facebook, Hi5 และ Twitter ผนวก กบัการใชสื้)อ

ออนไลน์รูปแบบอื)น เช่น เอม็เอสเอน็ (MSN) แบลค็ เบอร์รี)  (Blackberry) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) 

เวบ็ไซต ์(Website) และ รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส่งผลใหร้้านก๋วยเตีoยว จากเดิมยอดขายวนัละไม่กี)พนับาท ได้

เพิ)มเป็นหลายหมื)นบาทต่อวนัภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี 

สื$อสังคมออนไลน์ กบั ความรับผดิชอบต่อสังคม 

การใชสื้)อสงัคมออนไลน์ สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนที)รู้จกั และไม่รู้จกั เขา้ถึงองคก์ร และกลุ่มคนที)มี

ความชอบในเรื)อง เดียวกนั 

บทสรุป 

ในปัจจุบนั ผูค้นเริ)มหนัมาใชสื้)อสงัคมออนไลน์แทนสื)อ แบบเดิมๆ กนัมากขึ/น ในการสื)อสารขอ้มูล

ถึงกนั ซึ) งในช่วงเริ)ม แรก การใชสื้)อสงัคมออนไลน์ มกัใชใ้นลกัษณะของงานอดิเรก สื)อสารกนัระหวา่ง

ตนเองกบัคนรู้จกักนั ใกลต้วัจากนั/นไดมี้การขยาย การประยกุตใ์ชสู่้ภาคธุรกิจ ซึ) งไดรั้บการตอบรับจากผูค้น

อยา่ง กวา้งขวาง 

สาเหตุสาํคญัที)ทาํให ้ สื)อสงัคมออนไลน์ ไดรั้บความนิยม ขึ/นเรื)อยๆ มาจาก การใชง้านที)ง่าย เขา้ถึง

กลุ่มคนไดร้วดเร็ว มี การแสดงความคิดเห็นไปมา และสื)อที)นาํมาแบ่งปันมีลกัษณะ หลากหลาย รวมทั/งการ

พฒันาตลอดเวลาของเทคโนโลยกีาร สื)อสารและอินเทอร์เน็ต ทาํใหมี้แนวโนม้ค่อนขา้งชดัเจนวา่ สื)อ สงัคม

ออนไลน์ จะเป็นสื)อหลกัของผูค้นในโลกอนาคตอยา่ง แทจ้ริง 

(ที)มา :  พิชิต วจิิตรบุญยรักษ ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ/ Executive Journal ) 

 



 
 

บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ชื$อและที$ตั:งของสถานประกอบการ 

บริษัท มิตรมายา จํากดั ( MITMAYA Co.,Ltd ) 

ผู้บริหาร:    คุณชโลทร ศิวารัตน์ 

ที$ตั:งสถานประกอบการ:  เลขที4 366/35-36 ซอยเจริญนคร 62 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

การตดิต่อ:  หมายเลขโทรศพัท ์: 02 - 4601534 - 35 

หมายเลขโทรสาร  : 02 - 4601536 

E – mail: webmaster@gmail.com 

Website: www.mixmaya.com 

Facebook: facebook.com/webmixmaya 

 

ภาพประกอบที4 3.1 ตราสญัลกัษณ์ บริษทั มิตรมายา จาํกดั 

 

ภาพประกอบที4 3.2 แผนที4บริษทั มิตรมายา จาํกดั 
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บริษทั มิตรมายา จาํกดั ก่อตัUงขึUนในปี พ.ศ. 2549 จดัทาํหนงัสือนิตยสารเล่มแรก คือ MiX Magazine 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 ปัจจุบนับริหารงานโดย คุณชโลทร ศิวารัตน์ ดาํรงตาํแหน่งบรรณาธิการบริหาร 

และ ผูจ้ดัการทั4วไป  

บริษทั มิตรมายา จาํกดั เป็นผูจ้ดัทาํนิตยสาร Mix นิตยสารวาไรตีUสาํหรับสุภาพบุรุษ วางแผงทุกตน้

เดือน พร้อมกบัสโลแกน “It’s man man’s world” เจาะกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูช้ายวยัทาํงานอายตุัUงแต่25-50 ปี มี

จุดเด่น คือ ภาพแฟชั4น เนืUอหาสาระครอบคลุมสิ4งที4ผูช้ายควรรู้ และเรื4องราวอพัเดทต่างๆ ปัจจุบนับริษทั

ปรับตวัเพื4อใหเ้ขา้กนัยคุสมยัมากขึUน เพิ4มแฟนเพจ Facebook, You tube, Instagram, twitter เพื4อใหผู้ค้นได้

ติดตามข่าวสาร และคอยอพัเดตอยูเ่สมอ 

ทัUงนีU โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื4อใหผู้อ่้านไดอ้รรถรสในการอ่านที4ครบครัน ไม่วา่จะเป็นสาระความ

บนัเทิง ความรู้รอบตวั ซึ4 งสามารถนาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจาํวนั พร้อมทัUงการสร้าง

แรงบนัดาลใจใหผู้อ่้านในการกา้วไปสู่ความสาํเร็จทัUงสายนกัธุรกิจ และศิลปินแขนงต่างๆ 

ดงันัUนนิตยสาร MiX จึงมีความแน่วแน่ที4จะยนืหยดัเป็นหนงัสือไลฟ์สไตลข์องสุภาพบุรุษ ที4มีความดู

ดีในเรื4องความน่าเชื4อถือ เนืUอหาที4ทนัสมยั และความเป็นชาย จึงทาํให ้MiX Magazine เป็นนิตยสารที4ไดรั้บ

การยอมรับจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลกัที4เป็นสุภาพบุรุษเท่านัUน แต่คุณสุภาพสตรี

กใ็หค้วามสนใจกบั MiX Magazine ดว้ยเช่นกนั และอีกสิ4งหนึ4งที4ทาํให ้ MiX Magazine เป็นที4ยอมรับจาก

เหล่าผูบ้ริโภค คือ ความเป็นกลางในการเขียนเนืUอหาและดว้ยปณิธานอนัแรงกลา้ที4 บริษทั มิตรมายา จาํกดั มี

คือ การมีจรรยาบรรณของสื4อมวลชน ทาํใหบ้ริษทั มิตรมายา จาํกดั ไดรั้บการสนบัสนุน จากผูอ่้านดว้ยดีเสมอ

มา ซึ4 งในส่วนของเนืUอหา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

Section M: MEN@WORK 

สาํหรับผูที้4เป็นหรือกาํลงัจะเป็นเจา้ของธุรกิจ โดยมีเนืUอหาที4มีสาระสาํหรับคนทาํงาน ทัUงในเรื4อง

ธุรกิจ การเงิน กฎหมายในชีวติประจาํวนั การสมัภาษณ์เจา้ของธุรกิจทัUงเก่าและใหม่ วา่มีแนวคิด วธีิการ 

ขัUนตอนอยางไร ที4ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ เพื4อเป็นแนวทางหรือแนวคิดใหก้บัผูอ่้านที4กาํลงัอยากจะเป็น

เจา้ของธุรกิจ รวมไปถึงเรื4องราวของศิลปะกบับทสมัภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ นอกจากนัUนยงัมีคอลมัน์ถ่ายแบบ

เซ็ตแฟชั4นปกโดยดาราและนางแบบที4มีชื4อเสียงและกาํลงัไดรั้บความนิยมในขณะนัUน 
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Section I: INTELLIGENCE 

นาํเสนอความทนัสมยั ไม่วา่จะเป็นเรื4องของดนตรี/ภาพยนตร์/หนงัสือ และ เทคโนโลย ี พร้อม

เรื4องราวต่างๆ ที4ผูอ่้านจะสามารถไปอพัเดตข่าวสารรอบตวั รวมทัUงการกิน ดื4ม เที4ยว พร้อมกบัเซ็ตแฟชั4นจาก

นางแบบรุ่นใหม่ และเรื4องราวที4จะทาํใหคุ้ณไม่ตกเทรนด ์

 

Section X: XCITE 

ส่วนสุดทา้ยของนิตยสารเป็นส่วนที4รวบรวมความน่าสนใจ สนุก และตื4นเตน้ สาํหรับคุณผูช้าย

โดยเฉพาะ ตัUงแต่ กีฬา รถยนตร์วมทัUงเรื4องราวดีๆ ในชีวติรัก พร้อมเซ็ตแฟชั4นของนางแบบและนายแบบที4มี

เสน่ห์ 

 

 

ภาพประกอบที4 3.3 ตวัอยา่งนิตยสารออนไลน์ 
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ประเภทของนิตยสาร     : วาไรตีUบนัเทิงสาํหรับสุภาพบุรุษ 

ขนาด       : 9.25 x 11.75 นิUว 

กระดาษ     : อาร์ตสี4สีทัUงเล่ม 

กาํหนดวางแผง      : ช่วงตน้เดือน 

จาํนวนหนา้     : 204 หนา้ (รวมปก) 

ธุรกิจหลกั คือ เป็นผูจ้ดัทาํ MiX Magazine นิตยสารวาไรตีUสาํหรับสุภาพบุรุษ โดยครอบคลุมทัUง ใน

ส่วนของแฟชั4น และเนืUอหาหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นกิน ดื4ม เที4ยว อพัเดตเรื4องราวต่างๆ ที4น่าสนใจในปัจจุบนั

และเป็นช่องทางในการโฆษณาสินคา้และบริการ 

 

      

ภาพประกอบที4 3.4 ตวัอยา่ง MiX Magazine 
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3.2 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

รูปแบบการจดัการของบริษทั มิตรมายา จาํกดั บริษทัไดจ้ดัทาํ MiX MAGAZINE เป็นนิตยสาร

สาํหรับผูช้าย โดยเนน้ผูช้าย 70% ผูห้ญิง 30% อายตุัUงแต่ 25 ปี ขึUนไป กลุ่มเป้าหมายที4มี Life Style การใชชี้วติ

แบบ City Life เตม็ที4กบัการใชชี้วติในเมืองใหญ่ เขา้สงัคม สนุกสนาน ร่าเริง เนืUอหายงัผสมผสานระหวา่ง

สาระและความบนัเทิง ภายในองคก์รไดบ้ริหารงานตาม ส่วนประกอบเนืUอหาของ MiX MAGAZINE 

ทัUงหมดนีU เพื4อใหผู้อ่้านไดใ้ชชี้วติสนุกสนานอยางเตม็ที4 เหมือนดงัสโลแกนที4วา่ “ MiX It’s man Man’s 

World.” 

3.3 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งที4นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นางสาววรัมพร  กิจพาณิชย ์

ตาํแหน่ง ครีเอทีฟ (Creative) 

3.4.2 ลกัษณะงานที4นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

คิดคอนเทนต ์ออกอีเวน้ทแ์ละแต่งรูปดว้ย Photoshop อพัข่าวลงเวป็ไซต ์ 

3.4 ชื$อและตาํแหน่งงานของพนักงานที$ปรึกษา 

ชื4อคุณ พงศกร จนัทรัตนาสกลุ 

ตาํแหน่งตดัต่อวดีีโอ (Video Editor) , ผูดู้แลเวบ็ไซต3์7 (Website Administrator) 

3.5 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ตัUงแต่วนัที4 14 พฤษภาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.30 น. –18.30 น 
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3.6 ขั:นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สปัดาห์ที4 1 เรียนรู้ตาํแหน่ง ระบบงานของ Mix Magazine 

สปัดาห์ที4 2 ไป Event Joox, Event Journry, Thailand Game Expo, Mobile Expo 

สปัดาห์ที4 3 รีววิร้าน ELLE Café, Event Esporsts ROV Beyond, หาคนมาลง Ark 

them, ติดต่อประสานงานกบัการีน่า 

สปัดาห์ที4 4 ร่วมงาน Nine Entertain Awards2018, หารายชื4อมูลนิธิเดก็ยากไร้ทาํ

โครงการบริจาคสิ4งของหรือเงิน 

สปัดาห์ที4 5 หาคนมาลง Ark them, รีววิร้านอิฐแดง 

สปัดาห์ที4 6 ไป Event Nokia, Event Montblanc 

สปัดาห์ที4 7 ร่วมงาน IT’S A TRAP 2019 

สปัดาห์ที4 8 อพัข่าวและคิด Content ลงเวป็ไซต,์ หาคนมาลง Ark them 

สปัดาห์ที4 9 Event UNIQLO FALL WINTER 2019 

สปัดาห์ที4 10 Event Choe Fall Winter 2019 

สปัดาห์ที4 11 Event Bake a wish X Conan Café, Event Disaya 

สปัดาห์ที4 12 อพัข่าวและคิด Content ลงเวป็ไซต,์ หาคนมาลง Ark them 

สปัดาห์ที4 13 Event The Next Galaxy 10, อพัข่าวและคิด Content ลงเวป็ไซต ์

สปัดาห์ที4 14 ถ่ายงาน MERIGIN ลงเวป็ไซตบ์ริษทัและตดัต่อวดีิโอ 

สปัดาห์ที4 15 อพัข่าวและคิด Content ลงเวป็ไซต,์ หาคนมาลง Ark them 

สปัดาห์ที4 16 อพัข่าวและคิด Content ลงเวป็ไซต,์ หาคนมาลง Ark them 
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3.7 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

-  Notebook จาํนวน 1 เครื4อง 

- โทรศพัท ์จาํนวน 1 เครื4อง 

-  กลอ้งถ่ายรูป 1 เครื4อง 

-  Internet 

3.8 อุปกรณ์อื$นๆ 

-  ดินสอ,ปากกา 

-  สมุดโนต้ 



 
 

บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามรายงาน 

จากการศึกษา “ขั+นตอนการเขียนคอนเทนตเ์พื7อโปรโมทเวป็ไซตแ์ละเพจของบริษทัมิตรมายา” ปี 

พ.ศ. 2562 ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนในเรื7องของการศึกษาขั+นตอนการโฆษณาการสร้างงานโฆษณาแบบค

รีเอทีฟ ขั+นตอนการบรีฟงาน การคิดงานและผลิตงานของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโฆษณา 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ผลปฏิบัตงิานในครั5งนี5ทาํให้ทราบถงึกระบวนการ ดงันี5 

4.1 หลกัการและแนวคดิในการเขยีนคอนเทนต์กจิกรรมพเิศษ การบรรยายพเิศษ เชิงเสวนา การจดั
กิจกรรมพิเศษใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพมีหลกัการและแนวคิดสาํคญัใน การจดักิจกรรม
พิเศษ การบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา ดงันี+  

1. การจดักิจกรรมพิเศษเป็นการประชุมของกลุ่มคนที7มีความสนใจ แนวคิดเรื7องเดียวกนัเพื7อไปสู่
จุดหมายเดียวกนั จึงมีกรอบ ทิศทาง เป้าหมายที7ชดัเจน ดงันั+นผูจ้ดักิจกรรมพิเศษจึงจดัหาวทิยากรที7เก่งๆ และ

เขา้ใจ สามารถใหข้อ้มูลและความกระจ่างในขั+นตอน เพื7อเกิดประโยชน์คุม้ค่า 

2. ผูจ้ดักิจกรรมพิเศษมีวธีิการคิดที7มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ จึงไดก้ารคิดถึงหวัขอ้ที7จดับรรยาย
เชิงเสวนา เรื7อง “ปีแห่งการท่องเที7ยว ปีแห่ง My Life Is Journey” ดงันั+นเพื7อการชี+แนะที7ดีซึ7 งไดจ้ากวทิยากรที7

มีแนวคิดที7ดี เป้าหมาย กรอบ ขอบเขตที7ชดัเจน ขอ้มูลที7ดีมีความหลากหลาย มีความถูกตอ้ง น่าเชื7อถือฉะนั+น

การทาํเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเชิงเสวนา จึงมีการจดัการที7ดีเพื7อใหมี้คุณภาพพอที7จะนาํมาใชไ้ด ้

3. แนวคิดการสร้างแรงจูงใจในการบรรยายพิเศษเชิงเสวนาที7ดี และใหไ้ดผ้ลจาํเป็นตอ้งสร้าง

แรงจูงใจ การแกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วง โดยคาํนึงถึงแรงจูงใจที7เหมาะสมแก่เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เชิง

เสวนา ไดแ้ก่ 

- แรงจูงใจทางกายภาพ ประกอบดว้ย เรื7องสถานที7จดัการบรรยายพิเศษ นั7นคือ หา้ง Central World 

ชั+น M ซึ7 งมีผูค้นผลุกผล่าน ทาํใหเ้รียกความสนใจจากผูค้นที7เดินภายในหา้ง เอื+อต่อการจดัการบรรยาย และมี

เครื7องอาํนวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ที7จะใชใ้นการบรรยายทนัสมยัตามเทคโนโลยทีี7พฒันาขึ+น ดา้น

อาหารวา่ง อาหารเครื7องดื7มรสชาติดี พร้อมรับประทานไดส้ะดวก รวดเร็ว มีบูธเพื7อใหร่้วมกิจกรรมตามฐาน

ต่างๆ และใหถ่้ายคิวอาร์โคด้เพื7อเช็คอินเขา้ร่วมงาน ช่วยใหก้ารบรรยากาศน่าประทบัใจ 



24 
 

- แรงจูงใจดา้นเนื+อหาสาระการจดับรรยายพิเศษ เชิงเสวนา ประกอบดว้ยกระบวนการสมัมนาที7เป็น

ระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศเป็นกนัเอง มีการแลกเปลี7ยนเรียนรู้ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ มีการ

ดาํเนินการจดักิจกรรมพิเศษเป็นไปตามแผนที7วางไว ้

4.2 ขั5นตอนการเขยีนคอนเทนต์และโปรโมท หัวข้อ “ปีแห่งการท่องเที$ยว ปีแห่ง My Life Is Journey”   

แผนการดาํเนินงาน   

1. บตัรเชิญ  โดยทางงาน “ปีแห่งการท่องเที7ยว ปีแห่ง My Life Is Journey” จะส่งอีเมลเชิญใหเ้ขา้ร่วมงาน 

โดยจะมีรายละเอียดบอกคร่าวๆในอีเมล วา่ภายในงานมีกิจกรรมอะไรบา้ง 

 

ภาพประกอบที7 4.1 อีเมลเชิญใหเ้ขา้ร่วมงาน 

2. ตอบรับหมายเชิญ โดยทางบริษทัมิตรมายา กจ็ะตอบรับวา่เขา้ร่วมงานโดยตอบกลบัทางอีเมลหรือจะโทร

เพื7อยนืยนัวา่จะเขา้ร่วมงาน แจง้จาํนวนคน เพื7อทางงานจะไดต้อ้นรับไดอ้ยา่งเตม็ที7 

3. ลงทะเบียน  พอมาถึงที7งาน “ปีแห่งการท่องเที7ยว ปีแห่ง My Life Is Journey” กจ็ะตอ้งลงทะเบียนที7จุด

ลงทะเบียน จะมีพนกังานตอ้นรับและถามเราวา่มาจากบริษทัอะไร เพื7อทางงานจะส่งรูปภาพหรือขอ้มูล

เพิ7มเติมมาทางอีเมลของบริษทัมิตรมายยา 

4. ถ่ายภาพกิจกรรม เกบ็ภาพบรรยากาศ  ถ่ายภาพเกบ็ภาพบรรยากาศภายในงาน ถ่ายบุคคลสาํคญั ถ่ายภารการ

บรรยายการแลกเปลี7ยนกนั มนัจะทาํใหแ้นวคิดการเดินทางท่องเที7ยวเรากวา้งขึ+น    

 

ภาพประกอบที7 4.2 ถ่ายภาพกิจกรรม เกบ็ภาพบรรยากาศ   
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ภาพประกอบที7 4.3 ถ่ายภาพกิจกรรม เกบ็ภาพบรรยากาศ   

5. ปรับแสงสีรูปภาพและใส่โลโกบ้ริษทั   นาํภาพที7ถ่ายภายในงานมาแต่งรูปในโปรแกรม Adobe Photoshop 

และใส่โลโกข้องบริษทัมิตรมายา เพื7อนาํไปเขียนลงคอนเทนทใ์นบริษทัมิตรมายา 

6. เขียนคอนเทนท ์  สรุปงาน “ปีแห่งการท่องเที7ยว ปีแห่ง My Life Is Journey” ลงรูปที7เราไปถ่ายมา และ

บรรยาวา่ภายในงานมีอะไรบา้ง ทาํใหค้นเกิดความอยากไปเขา้ร่วมงาน เป็นการโปรโมทใหก้บัทางงานดว้ย

เพราะเราเป็นผูสื้7อข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที7 4.3 เขียนคอนเทนทส์รุปงานลงเวบ็ไซตบ์ริษทั มิตรมายา จาํกดั 
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มีเนื+อหารายละเอียดดงันี+  My Life Is Journey มหกรรมการท่องเที7ยวเพื7อทุกไลฟ์สไตล ์เตรียมพบ 

กบังานแฟร์การท่องเที7ยวครั+ งยิ7งใหญ่ใจกลางเมือง ‘My Life Is Journey’ โดยสองผูจ้ดั ‘เปิ+ ล – ณฐับูรไตรณฐีั’ 

และ ‘จ๋า – ยศสินี ณ นคร’ ที7จะยกทุกความตอ้งการ ทุกไลฟ์สไตลก์ารท่องเที7ยวมารวมกนัไวใ้นงานเดียว พบ

กบัสินคา้อุปกรณ์การท่องเที7ยว, อุปกรณ์แคมป์ปิ+ ง, ไลฟ์สไตล ์และแฟชั7น, กลอ้งและอุปกรณ์การถ่ายภาพ, 

ยานพาหนะสาํหรับการท่องเที7ยวเตม็รูปแบบ, ที7พกัดีๆ โปรโมชั7นเดด็จากทั+งทวัร์ และสายการบิน อิ7มอร่อย

กบัอาหารที7คดัสรรมาแลว้วา่ทั+งเดด็ อร่อย คุณภาพแบบพรีเมี7ยม เคลา้ไปกบัดีเจ และดนตรีสดตลอดทั+งงาน 

นอกจากนี+ยงัไดพ้บกบัเหล่าดารา และอินฟลูเอน็เซอร์สายเที7ยว ทั+ง ‘ เกรท – วรินทร’ ‘กาละแมร์ – 

พชัรศรี’ ‘วูด้ดี+  –มิลินทจินดา’ ‘กิก ดนยั’ และอีกมากมายที7จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที7ยวสนุกๆ กนั

ภายในงานอีกดว้ย ออกจากจอ แลว้มาเจอกนัไดที้7งาน ‘My Life Is Journey’ วนัที7 29 พฤษภาคม – 2มิถุนายน 

2562 10.00 – 22.00 น. ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์

สอบถามรายละเอียดเพิ7มเติมที7: "แบรนด ์คอมมิวนิเคชั7น" 

Email : prnews@brandcom.co.th 

www.brandcom.co.th 

 

4.3 ระยะเวลาในการเขยีนคอนเทนน์จัดกจิกรรมพเิศษ หัวข้อ “ปีแห่งการท่องเที$ยว ปีแห่ง My Life Is 
Journey”   

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 22.00 น.   

4.4 สถานที$จัด : ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์ชั+น M 

4.5 ผู้เข้าร่วมงาน : จาํนวน 200 คน ประกอบไปดว้ย 

1. ดารานกัแสดงที7ชื7นชอบการท่องเที7ยว 

2. คนดงัสายท่องเที7ยว 

3. บุคคลภายนอกที7สนใจ 

4. ผูบ้ริหารองคก์ร 

5. สื7อมวลชน 
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สาํหรับการตรวจเช็คผูเ้ขา้ร่วมการจดักิจกรรมในครั+ งนี+  ไดมี้การตรวจสอบจากการแสกน OR Code

สาํหรับใชล้งทะเบียนการเขา้ร่วมงาน และการลงทะเบียนก่อนเขา้งาน เนื7องจากผูที้7สนใจมาจากหลายช่องใน

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์การจดังานกิจกรรม จึงมีผูที้7สนใจจากหลายแขนงใหก้ารตอบรับ จึงไดอ้อกแบบ

OR Code ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานนั+นเอง 

4.6 วทิยากรและผู้ดาํเนินรายการ 

การจดักิจกรรมพิเศษ หวัขอ้ “ปีแห่งการท่องเที7ยว ปีแห่ง My Life Is Journey” ในการเลือกวทิยากร

และผูด้าํเนินรายการจะมีการพิจารณาจากความสามารถของแต่ละท่าน เพื7อเป็นการเพิ7มพนูความรู้ และความ

เขา้ใจทางดา้นของสื7อมวลชนไทย 

โดยมีการติดต่อวา่ท่านวทิยากรแต่ละท่านสามมารถมาร่วมกิจกรรมไดห้รือไม่ หลงัจากไดรั้บ

คาํตอบจึงทาํการออกหนงัสือเรียนเชิญท่านวทิยากรและผูด้าํเนินรายการ ดงัต่อไปนี+  

- เกรท วรินทร

- ป๋อมแป๋ม นิติ ชยัชิตาทร 

- กาละแมร์ 

- วูด้ดี+  นาํทีมคนดงัสายท่องเที7ยว เพชร กรุณพล, กิก ดนยั, เดี7ยวสุริยนต์

ภาพประกอบที7 4.4 วทิยากรมาแลกเปลี7ยนความรู้ 

4.7 รูปแบบของโครงการ 

เป็นการจดับรรยายพิเศษใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื7องเกี7ยวกบั “ปีแห่งการ

ท่องเที7ยว ปีแห่ง My Life Is Journey” เช่น การแลกเปลี7ยนแนวคิดในการท่องเที7ยว การสร้างแรงบนัดาลใจใน
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การออกไปเที7ยว หรือใครที7หาของกาํลงัจะไปกางเตน้ท ์เขา้ป่ากแ็นะนาํใหม้าดูที7งานนี+ เลยเพราะวา่ มีครบทุก

อยา่ง 

 

ภาพประกอบที7 4.5 รูปแบบภายในงาน 

 

ภาพประกอบที7 4.6 บูธกางเตน้ท ์เขา้ป่า 

4.8 ผลที$คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดค้วามรู้ความเขา้ใจจากการเขียนข่าวลงในเวบ็ไซต ์

2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการติดตามข่าวสาร หรือขอ้มูลในเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดแรงบนัดาลใจในการอยากท่องเที7ยวเพราะเกิดจากแรงจูงใจ 

4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการไวว้างใจและติดตามการเขียนข่าวของทางเพจไดอ้ยา่งง่ายขึ+น 

 



บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การสรุปผลและขอ้เสนอแนะนาํไดก้าํหนดส่วนประกอบ 4 ส่วนดงัต่อไปนี;  

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.3 สรุปผลการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา หรือการวจัิยสหกจิศึกษา 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจที@บริษทั มิตรมายา จาํกดั เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั;งแต่วนัที@ 14 

พฤษภาคม 2562 ถึง วนัที@ 30 สิงหาคม 2562 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของครีเอทีฟ โดยมีหนา้ที@รับผดิชอบ

หลกัเกี@ยวกบัการคิดคอนเทนตล์งเวป็ไซต ์และออกอีเวน้ท ์และไดท้าํงานร่วมกบัพี@ๆที@มีประสบการณ์ในดา้น

งานครีเอทีฟ และไดน้าํความรู้ความสามารถที@มีออกมาใชใ้นการปฏิบติังานในครั; งนี;อยา่งเตม็ที@  และทาํให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกบัทั;งตวัเราเองและบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหเ้กิดประโยชน์หลาย ๆ 

ดา้น ดงันี;  

ด้านสังคม 

- การเรียนรู้ใหเ้ขา้กบัสงัคมการทาํงานและมีการเรียนรู้งานจากพี@เลี;ยงเป็นอยา่งดี

- การเรียนรู้ถึงลกัษณะการปฏิบติังานจริงโดยมีประสบการณ์ตรง

- เรียนรู้ทาํการพดูเพื@อประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

- เรียนรู้ของการดาํเนินชีวติของการปฏิบติังานจริงๆ

ด้านทฤษฏี 

- เรียนรู้การใชเ้ครื@องมือโปรแกรมบางตวัที@ยงัไม่เคยใชไ้ดจ้ากการทาํงานออกแบบสื@อ

- เรียนรู้เครื@องมือเกี@ยวกบัการใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพิ@มเติม

ด้านการปฏิบัตงิาน 
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- เรียนรู้เกี@ยวกบัการจดักิจกรรมสมัมนาจากผูจ้ดักิจกรรมสมัมนามืออาชีพ 

- เรียนรู้และฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพิ@มเติม 

- เรียนรู้เกี@ยวกบัการประสานงานและการทาํงานร่วมกบัผูอื้@น 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 เนื@องจากบริษทั มิตรมายา จาํกดั เป็นบริษทัที@ทาํงานในรูปแบบการสื@อสารในรูปแบบการทาํงาน

แบบสื@อมวลชนโดยมีการทาํข่าวในรูปแบบออนไลน์เป็นจาํนวนมาก การทาํงานตอ้งปรับตวัเขา้กบัสื@อ

ออนไลน์ในสงัคมไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะการทาํคอนเทนทแ์ต่ละครั; งตอ้งมีความรวดเร็วต่อการจดักิจกรรม

พิเศษในครั; งนั;นๆเพราะ การปฏิบติังานของบริษทัตอ้งมีความฉบัไวเพราะการสื@อสาร ในแต่ละครั; งตอ้ง

เขา้ถึงเหตุการณ์และมีคู่แข่งในการทาํงานอยา่งมากมายการเขียนข่าวในเวบ็ไซตก์มี็ความสาํคญัและตอ้ง

รวดเร็วเช่นกนัยกตวัอยา่งเช่นกิจกรรมจดัขึ;นในวนันี;ตอ้งมีงานลงในเวบ็ไซตภ์ายในวนันี; ซึ@ งเป็น

ประสิทธิภาพที@บ่งบอกวา่การทาํงานของบริษทัมิตรมายาจาํกดันั;นมีความรวดเร็วฉบัไวและมีประสิทธิภาพ

ดว้ยเช่นกนั 

ปัญหาด้านการจัดกจิกกรมที$เกดิขึKน 

5.2.1 คนไม่ค่อยสนใจ จะสนใจเฉพาะผูที้@ชื@นชอบในการท่องเที@ยว 

5.2.2 คนพลุกผล่านมากเกินไป เลยทาํใหค้นไม่ค่อยสนใจดู 

5.2.3 ผูค้นที@มาเป็นพิธีกรแลกเปลี@ยนประสบการณ์ บางคนยงัไม่เป็นที@รู้จกั 

5.3 สรุปผลการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา หรือการวจัิยสหกจิศึกษา 

 สรุปผลการทาํโครงงานขั;นตอนการเขียนคอนเทนทแ์ละการโปรโมทเพจ มิตร มายา โดยสรุปผลวา่

ขั;นตอนการเขียนการ promote Pages นั;นเพื@อใหมี้ประสิทธิภาพในการสื@อสารขอ้มูลต่างๆเกี@ยวกบังานหรือ

กิจกรรมพิเศษที@จดัขึ;นเช่นการเผยแพร่ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและชี;แจงรายละเอียดโดยใชสื้@อมวลชนเป็น

ตวักลางเพื@อทาํการ promote Pages ให ้เกิดความน่าสนใจในบริษทันั;นขั;นตอนการจดักิจกรรมเสร็จจะรุร่วง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกสื็บเนื@องมาจากการทาํการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในเวบ็ไซตอี์กครั; งเพื@อเป็นการกา

รันตีใหสื้@อมวลชนไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลและนาํขอ้มูลไปสู่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ

ทาํงานนั;นจึงบ่งบอกไดว้า่ประสิทธิภาพของการวางแผนขั;นตอนการเขียนคอนเทนทมี์ความ สาํคญัอยา่งไร

ซึ@งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของบริษทัในการจดัหาขอ้มูลข่าวสารมาเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพนั@นเอง 
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5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

ปัญหาดา้นการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ที@เกี@ยวกบักิจกรรม “ปีแห่งการท่องเที@ยว ปีแห่ง My Life Is 

Journey”  เนื@องจากขอ้มูลที@เกี@ยวขอ้งกบักิจกรรมทั;งหมดมีขอ้มูลที@เกิดขึ;นใหม่และการเขียนคอนเทนทน์ั;น

ตอ้งมีความสามารถและเชี@ยวชาญหรือเคยทาํงานแบบนี;มาก่อนการวางแผนขั;นตอนการเขียนนั;นจึงเป็นการ

เขียนที@ใชเ้วลาและตอ้งมีการวางแผนดิฉนัในฐานะนกัศึกษาสหกิจจึงตอ้งมีการคดักรองขอ้มูลก่อนที@จะมีการ

ทาํการเขียนข่าวลงในเวบ็ไซตใ์หมี้ความชดัเจนและถูกตอ้งโดยมีความพร้อมในการวางแผนและเคเอทีฟ

คอนเทนทต่์างๆจะตอ้งมีประสิทธิภาพดงันั;นการวางแผนขั;นตอนการเขียนคอนเทนทแ์ละ promote Pages จึง

มีระยะเวลาที@รวบรัดพอสมควรจึงตอ้งมีการขอความรู้และตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํจากพี@ที@ทาํงานที@เคยมี

ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นนี; เพื@อเป็นแนวทางในการทาํงานเพื@อใหเ้ขา้ใจประการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพในระยะเวลาที@มีจาํกดั 
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รูปภาพที.ใชใ้นการโฆษณา 
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รูปโฆษณาเวป็ไซต ์มิตร มายา จาํกดั 

 

รูปโฆษณา MiX Maya ผานสื.อ Facebook 

 

รูปภาพตอนดาํเนินงาน 
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