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         การจดัท ารายงานสหกิจศีกษาเร่ือง : การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั  ผา่นเพจเฟสบุ๊ค สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล  มีวตัถุประสงค ์สร้างภาพลกัษณ์ผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook Page) และเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กบับริษทั บริษทั สวสัดี ทราเวล 
กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั คณะผูจ้ดัท าได้เขา้ปฏิบติังานท่ี บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยไดรั้บมอบหมายงานในต าแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายการขาย ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมองเห็น
โอกาสในการพฒันาภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษทัโดยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงมีการใช้ Facebook ซ่ึง
เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีมีจ  านวนคนใช้งานมากเป็นอนัดบัตน้ๆซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะสามารถใช้
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จากเดิม ผลจากการปรับเปล่ียนน้ีท าให้มียอดผูติ้ดตามเพจบริษทั สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล และคนกด
ถูกใจมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนจากเดิม 
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Abstract 

            The objectives of the project were: 1) To create an image through social media (Facebook 

Page); 2) Add contact methods for Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd. The team was 

assigned as a “Sales assistant” to see the opportunities for developing a good image of the company 

through social media through using Facebook, a major social media platform. This is considered as a 

way to promote a good image for the company. The team modified the Facebook page to gain more 

likes and followers by adding information about company and decorated it to be more interesting than 

before. The results of this project showed  more followers and likes for the Facebook page, Sawasdee 

Thailand Travel.  
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การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ส่งผลใหค้ณะ
ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จ
ลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณ ชุมพล สิงห์เมืองพล เจา้ของบริษทั สวสัดี สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต 
จ ากดั ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ 

2. อาจารย ์ศุภตัรา ฮวบเจริญ ต าแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน  
          คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของ
การท างานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

         ความส าคญัของการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การภาพลกัษณ์องค์การมีความส าคญั 
สามารถท าใหส้ถาบนั หน่วยงานมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ เช่ือถือศรัทธาจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและจะ
ท าใหอ้งคก์ารหน่วยงานสถาบนันั้น ๆ มีความเจริญกา้วหนา้ได ้

การสร้างภาพลกัษณ์องคก์าร Gregory และ Wiechmann ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

1.รับรู้ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือน ามาก าหนดเป็นภาพลกัษณ์ของ
องคก์ารหน่วยงาน 

2.ตอ้งก าหนดทิศทางให้ชดัเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลกัษณ์องค์การ 
ผูบ้ริหารจึงเป็นผูท่ี้   มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการก าหนดแนวทาง 

3.รู้จ ักตนเองว่าองค์การหรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรและ
ภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนคืออะไร 

4.จุดเน้นตอ้งรู้ว่าหน่วยงานก าลงัท าอะไรอยู่คือการเขา้ใจงาน บทบาทหน้าท่ี       
ท่ีชดัเจน 

5.การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานโดยใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

6.ความคงเส้นคงวา ความสม ่าเสมอในการสร้างภาพลกัษณ์ 

7.การประชาสัมพนัธ์ในส่ิงท่ีไดก้ระท าจริงหรือการปรับความเขา้ใจเก่ียวกบั
ข่าวลือ ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

        ในยุคของการแข่งขนั ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ต่าง
แข่งขนัเพื่อในธุรกิจอยูร่อด โดยใชท้ั้งกลยุทธ์ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย หรือ การจดัโปรโมชัน่ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีอาจไม่ไดนึ้กถึงคือ การสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กรควบคู่ไปดว้ยภาพลกัษณ์ขององค์กรหรือของบริษทั (Corporate Image) คือภาพท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ร รวมไปถึงการบริหารจดัการสินคา้และบริการ 
ขององคก์รหรือบริษทันั้นๆภาพลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีสร้างได ้แกไ้ขได ้แต่หากเสียไปแลว้กลบั
แกไ้ขยากและตอ้งใชเ้วลา ภาพลกัษณ์ท่ีดี ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจจากผูใ้ชบ้ริการ 
และเสริมสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์รหรือบริษทั 



 

 

        อย่างไรก็ตามภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ซ่ึงอาจเปล่ียน
จากภาพลกัษณ์ ท่ีดีเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีหรือเปล่ียนจากไม่ดีกลายเป็นดีก็ไดเ้พราะฉะนั้น 
การสร้างภาพลกัษณ์จ าเป็นตอ้ง อาศยัระยะเวลา การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงไม่สามารถท า
ไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว หรือใชเ้วลาเพียงช่วงสั้นๆ เน่ืองจากภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ทีละนอ้ย และสะสมเพิ่มพนูมากข้ึน จนสามารถฝังรากฐานมัน่คงแน่นหนา อยูใ่นจิตใจและ
ทศันคติหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ซ่ึงผลท่ีไดรั้บตามมาก็คือ ช่ือเสียง เกียรติคุณ 
ความนิยมชมชอบ ความเช่ือถือ ศรัทธา ดงันั้น ภาพลกัษณ์จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างข้ึนได้
ซ่ึงวิธีการประชาสัมพันธ์ก็ มีบทบาทอย่างมากในการเสริมสร้างและเปล่ียนแปลง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

       ในปัจจุบันบริษทัสวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล เป็นผูใ้ห้บริการด้านการท่องเท่ียวทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศมีรูปแบบและช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง
รวมถึง Facebook Page เป็นอีกหน่ึงช่องทางการให้บริการของบริษทัท่ีมีความส าคญัต่อ
ภาพลกัษณ์และการโปรโมทเพื่อเป็นท่ีรู้จกัของผูท่ี้จะมาใช่บริการและเป็นอีกหน่ึงช่องทาง
ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัไดอี้กดว้ยโดยปัจจุบนั Facebook Page ของบริษทันัน่ไม่
มีความเคล่ือนไหวมาเป็นระยะเวลานานและไม่มีผูค้นรู้จกั หน้า Facebook Page มียอด
ผูติ้ดตามละใหค้วามสนใจนอ้ยกบั Facebook Page ของบริษทัและความสมบูรณ์ของเน้ือหา
ภายใน Facebook Page ของบริษทันัน่ไม่สมบูรณ์และไม่ดึงดูด 

       จากปัญหาหรือโอกาสข้างต้น ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงได้น าความรู้ท่ีได้ศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัมาปรับใช้และไดจ้ดัท าการโปรโมทการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั ภายใต้
โครงงาน การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ผา่น Facebook Page สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล เน่ืองจากผูจ้ดัไดส้ังเกตเห็นว่า Facebook 
Page ของบริษทันั้นไม่มีความเคล่ือนไหวและจ านวนผูติ้ดตามนั้นนอ้ยมาก หนา้ Facebook 
Page ของบริษทันั้นไม่สมบูรณ์จึงไดเ้ขา้มาจดัการเปล่ียนแปลงและพฒันาน าเอาความรู้ท่ี
ไดม้าจากในมหาวิทยาลยัมาใช้ปรับแต่งให้ Facebook Page ของบริษทัมีความน่าเช่ือถือ
มากข้ึนและหาช่องทางเพิ่มในการโปรโมทให้คนรู้จกับริษทัสวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล 
เพิ่มข้ึนอีกด้วย และเป็นการสร้างช่องทางการตลาดแบบใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Facebook 
Page เป็นอีกหน่ึงช่องทางเพื่อสร้างรายได้และสร้างช่ือเสียงให้กบับริษทัสวสัดี ทราเวล 
กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ได ้

 

 



 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 สร้างความเคล่ือนไหวและสร้างภาพลกัษณ์ผา่นเพจเฟสบุ๊ค บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์
ทราเวล 

1.2.2 เพิ่มช่องทางการติดต่อใหก้บั บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 

- สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

1.3.2 ขอบเขตของประชากร 

- ผูท่ี้กดถูกใจ Facebook Fanpage บริษทั สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล รายเก่าและผูท่ี้ใช้
แอพพลิเคชัน่ Facebook ทัว่ๆไป 

1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลา  

- ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ 2563 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

- ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลแอพพลิเคชัน่ Facebook และการตลาดออนไลน์ 

- ศึกษาการประชาสัมพนัธ์การโปรโมทท่ีถูกวธีิ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล มีกลุ่มลูกคา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน 

1.4.2 บริษทัมีคนรู้จกัเพิ่มมากข้ึน 

 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการนาํเสนอโครงงาน การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จาํกดั ผา่นเพจเฟสบุค๊ สวสัดีไทยแลนดท์ราเวล ผา่น Facebook Page ทางผูจ้ดัทาํได้
ศึกษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ธุรกิจท่องเท่ียวออนไลน์ (e-Tourism) 

 2.2 แนวคิดทฤษฎีทางการตลาดออนไลน์ 

 2.3 กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ในงานบริการ 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) 

 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ธุรกจิท่องเทีย่วออนไลน์ (e-Tourism) 

             รศ.ดร. อรุณี  อินทรไพโรจน์ เสนอวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไดถู้ก
นาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมและสร้างโอกาสในการ
แข่งขนั ถึงแมก้ารเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวออนไลน์จะไม่เด่นชดัเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
แต่ก็ เ ร่ิมมีบทบาทและสร้างความคุ้นเคยกับนักท่องเ ท่ียวมากข้ึน เช่น การซ้ือตั๋วโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) การสาํรองท่ีพกั เป็นตน้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไดถู้กนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมและสร้างโอกาสในการแข่งขนั ถึงแมก้ารเติบโตของธุรกิจ
ท่องเท่ียวออนไลน์จะไม่เด่นชัดเม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศ   แต่ก็เร่ิมมีบทบาทและ สร้าง
ความคุน้เคยกบันกัท่องเท่ียวมากข้ึน เช่น การซ้ือตัว๋โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) การสํารองท่ี
พกั เป็นตน้ 

1.  คุณลกัษณะของสินค้าบริการท่องเทีย่ว 

สินคา้บริการท่องเท่ียวเป็นสินคา้ท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นพื้นฐาน 
การจอง การสั่งซ้ือจะเนน้ความถูกตอ้งของสารสนเทศซ่ึงจะนาํไปสู่การไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ
ทางกายภาพท่ีตอ้งการ เช่น การซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน นกัท่องเท่ียวจะเร่ิมจากการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัท่ี
นัง่ เท่ียวบิน ตารางเวลา และราคา หลงัจากนั้นจึงจะมีกิจกรรมต่อเน่ือง ไดแ้ก่  การจอง การยืนยนั
การสั่งซ้ือ การตกลงสั่งซ้ือ ถา้มีการเปล่ียนแปลงรายการก็จะทาํการเปล่ียนแปลงท่ีตวัขอ้มูลและ



 

 

สารสนเทศก่อนท่ีจะไปถึงตวัสินคา้และบริการ   สินคา้และบริการท่องเท่ียว มีคุณสมบติัพิเศษท่ี
แตกต่างจากสินคา้ทางกายภาพชนิดอ่ืนหลายประการ เช่นสินคา้และบริการมีอายุสั้ นมาก เสียง่าย
และซบัซอ้น เช่น โรงแรมท่ีไม่สามารถขายหอ้งพกัไดใ้นเวลาท่ีกาํหนดทาํใหสู้ญเสียรายได ้ 

เป็นสินคา้และบริการท่ีมองไม่เห็น ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพหรือทดลองใช้ก่อนการซ้ือขาย 
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความเส่ียงและความไม่แน่นอน ดังนั้ นความน่าเช่ือถือของสารสนเทศจึงมี
ความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริการท่องเท่ียวประกอบด้วยสินคา้หรือบริการพื้นฐานท่ี
นาํมารวมกนั มีความแตกต่างโดยสภาพภูมิศาสตร์ 

2.องค์กรจัดการด้านการท่องเทีย่ว (Destination Management Organization หรือ DMO)  

เป็นหน่วยงานของประเทศท่ีอาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค และผูจ้ดัหาสินคา้บริการ
ในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสารสนเทศ 

3.บริษัทจัดการท่องเทีย่ว (Tour Operator)  

ทาํหนา้ท่ีรวบรวมขอ้เสนอและบริการจากเจา้ของสินคา้และบริการ เป็นช่องทางหลกัและ
ช่วยลดต้นทุนในการเข้าถึงสารสนเทศให้กับผูบ้ริโภค รวมทั้งลดต้นทุนด้านสารสนเทศทาง
การตลาดใหก้บัเจา้ของสินคา้หรือผูจ้ดัหา 

4.ตัวแทนท่องเทีย่ว (Travel Agent)   

เป็นตัวกลางแบบดั้ งเดิมและทําหน้าท่ีหลากหลาย  ได้แก่  เป็นนายหน้าสารสนเทศ
(Information Broker) ส่งผ่านขอ้มูลจากเจา้ของไปยงัผูบ้ริโภค เป็นท่ีปรึกษาให้กบัลูกคา้ให้ความ
ช่วยเหลือดา้นสินคา้ สถานท่ีท่องเท่ียว 

เป็นตวักลางและจดัจาํหน่ายสินคา้บริการท่องเท่ียวไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ช่วยลดความ
ไม่แน่นอนใหก้บัผูบ้ริโภค ลดช่องวา่งในการใหบ้ริการ และลดตน้ทุนดา้นสารสนเทศทางการตลาด
ใหก้บัเจา้ของสินคา้และบริษทัจดัการท่องเท่ียว 

5.ผู้จัดหา หรือเจ้าของ (Supplier)  

เป็นหน่วยธุรกิจเจา้ของสินคา้หรือบริการท่องเท่ียว เช่น สายการบิน บริษทัขนส่ง ท่ีพกั รถ
เช่า เรือ ร้านอาหาร ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้ให้บริการหรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบันกัท่องเท่ียว นกัเดินทางระบบ
จดัจาํหน่ายทัว่โลก (Global Distribution Systems หรือ GDS) ถูกใชเ้พื่อจดัการราคาสินคา้คงคลงั ณ 
เวลาปัจจุบนั เช่น Amadeus, Galileo, Worldspan และSABREลูกคา้ นกัท่องเท่ียว เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีสําคญัท่ีสุดของบ่วงโซ่มูลค่า เจา้ของสินคา้บริการพยายามเขา้ถึงขอ้มูลลูกคา้เพื่อศึกษาประวติั 



 

 

พฒันาความรู้เร่ือง รสนิยม ความชอบ นิสัย และพฤติกรรมการซ้ือการบริโภค ขอ้มูลท่ีไดรั้บนาํไปสู่
การหาโอกาสทางธุรกิจ   

2.2 แนวคิดทฤษฎทีางการตลาดออนไลน์ 

 Dahnil, Marzuki, Langgat & Fabeil (2014 อา้งใน ชลธิศ บรรเจิดธรรม, 2557) ไดใ้หค้าํ
จาํกดัความ การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ไวว้า่ การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ถือเป็นช่อง
ทางการ 

ทาํธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํการตลาดระหวา่ง สินคา้ บริการ ขอ้มูล และไอเดียผา่นทางส่ือ
สังคมออนไลน์ Elizabeth (2012) เสนอวา่ Social Media Marketing หรือ การตลาดส่ือสังคม
ออนไลน์หมายถึง การตลาดส่ือดิจิทลั หรือซอฟแวร์ท่ีทาํงานอยูบ่นพื้นฐานของ ระบบเวบ็ หรือ
เวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ ปฏิบติัการทางสังคม ท่ีมีผูส่ื้อสารจดัทาํข้ึน โดยท่ี
ผูเ้ขียนจดัทาํข้ึนเอง หรือพบเจอส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ 
วดีิโอและเพลง แลว้นาํมาแบ่งปันเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และพดูคุยในโลกออนไลน์
ผา่นเครือข่ายของตนเพื่อไดรั้บรู้และทราบขอ้ความจากการตลาดแบบเดิม สู่การตลาดดิจิทลั โดย
ภาพเคล่ือนไหวเสียงกบัคนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้
ประโยชน์ร่วมกนั 

           นธกฤต วนัตะ๊เมล ์(2557) กล่าววา่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ เคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีความสาํคญัซ่ึงเกือบทุกธุรกิจหนัมาใชก้ารตลาดออนไลน์ในการส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภคกนัมากข้ึนอยา่แพร่หลายซ่ึงเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีนัทนัสมยัและ
ผูบ้ริโภคมีตน้ทุนในการส่ือสารผา่นโลกออนไลน์ท่ีต่าํกวา่ส่ือมวลชนอ่ืนเป็นอยา่งมาก อีกทั้ง
รูปแบบ 16 การส่ือสารออนไลน์ท่ีหลากหลาย ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ
ออนไลน์มากข้ึนจึงทาํใหก้ารตลาดออนไลน์กลายเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีไดรั้บความนิยมจาก
องคก์ารต่างๆ ดงันั้นการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) จึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสาร
การตลาดผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตอาจเป็นการเช่ือมต่อโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไดแ้ก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์(Computer) โนต้บุค๊(Notebook) โทรศพัทมื์อถือเคล่ือนท่ี(Mobile Phone) และ
เคร่ืองช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั (PDA) 

Kotler & Keller (2012 อา้งใน วรวทิย ์ ประสิทธ์ิผล, 2557) ไดก้ล่าวถึงการตลาดผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์วา่ เป็นการตลาดท่ีสามารถตอบโตไ้ดเ้ป็นการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารและ
การขายระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด และการรับรู้ในการส่ือสารแบบ
ธุรกิจกบัผูบ้ริโภคเฉพาะราย 



 

 

  Kelly, Kerr & Drennan (2010 อา้งใน Godey, Manthiou, Pederzoli, Rokka, 
Aiello,Donvito & Singh, 2016) การตลาดสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) คือ รูปแบบ
ของการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการใชส่ื้อออนไลน์ในการกระจาย
และสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อส่ือสารและสร้างตราสินคา้ใหบ้รรลุตามความ
ตอ้งการโดยพื้นฐานการสร้างการตลาดสังคมออนไลน์นั้นเป็นการสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั้ง
เน้ือหา รูปภาพภาพเคล่ือนไหว เสียงเพื่อวตัถุประสงคห์ลงัของการตลาดเพื่อกระจายเน้ือหาไปยงั
ผูบ้ริโภคซ่ึงการตลาดผา่นสังคมออนไลน์ถือไดว้า่เป็นความนิยมแนวใหม่ในทางธุรกิจท่ีจะเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งง่าย นอกจากน้ี ส่ือสังคมออนไลน์ยงัช่วยนกัการตลาดพฒันาโอกาสทางการ
ธุรกิจในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

Tsai & Men (2013 อา้งใน Godey, et al., 2016) ส่ือสังคมออนไลน์เป็นหนทางในการสร้าง
เน้ือหาทางการตลาดของแบรนดไ์ดด้ว้ยการกสร้างสรรคก์ระจายหรือนาํส่ือไปถึงผูบ้ริโภคเป็น
เคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และนกัการตลาดนิยมชมชอบในการใชส้ร้าง
การตลาด 

6 วธีิเร่ิมต้นสร้าง Social Marketing  

Am2b Marketing เสนอวา่ 6 วธีิเร่ิมตน้สร้าง Social marketing มีดงัน้ี 

1.การสร้างฐานลูกค้า 

เร่ิมตน้จากการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ๆ ใน Social Media ใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตอ้ง
เลือกใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายของคุณใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบนัก็มีหลายวธีิค่ะ ไม่วา่จะเป็นการสร้าง
คอนเทนตใ์ห้โดนใจ หรือการลงโฆษณากบั Facebook ซ่ึงสามารถเลือกช่วงอาย ุเพศ และแหล่งท่ีมา
ของฐานลูกคา้ไดด้ว้ย 

2.การสร้างความสัมพนัธ์ และความผูกพนักบัลูกค้าทางโซเชียลมีเดีย 

วธีิน้ีสามารถทาํไดง่้ายๆ โดยการพดูคุยส่ือสารกบัลูกคา้ หรือวา่ท่ีลูกคา้ในอนาคตโดยไม่
จาํเป็นตอ้งรอให้เคา้มีคาํถามหรือมาขอคาํปรึกษาก่อน การโพสตท์กัทาย เปิดประเด็นชวนคุย หรือ
สอบถามความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีไดซ้ื้อไปก่อนหนา้ เพื่อสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
ธุรกิจกบัลูกคา้ ซ่ึงการทาํแบบน้ีจะทาํใหลู้กคา้ไวใ้จเรามากข้ึน และยนิดีท่ีจะกลบัมาซ้ือสินคา้หรือใช้
บริการใหม่อีกคร้ัง 

3.สร้างคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยม 



 

 

ปัจจุบนั Facebook ไดล้ดค่าการเขา้ถึงของลูกคา้ลง จากแต่ก่อนท่ีหากเราโพสตอ์ะไรไป คน
ท่ีกดไลคเ์พจก็จะสามารถมองเห็นไดท้ั้งหมด กลายเป็นวา่เด่ียวน้ีโอกาสท่ีคนจะมองเห็นส่ิงท่ีเราโพ
สตมี์เพียง 1-3% เท่านั้น ซ่ึงนบัวา่เป็นเปอร์เซ็นตท่ี์นอ้ยมากๆ ดงันั้นการจะทาํให้ Facebook ของเรา
สามารถสร้างอิมแพคไดใ้นระยะกวา้ง และเขา้ถึงผูค้นไดอ้ยา่งรวดเร็วและมากท่ีสุด ส่ิงท่ีจะตอ้งมีก็
คือคอนเทนตสุ์ดเจ๋ง ท่ีสามารถสร้างปรากฏการณ์ไวรัลได ้

4.ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 

  ก่อนจะสร้าง Social Marketing ส่ิงท่ีควรคิดถึงอีกอยา่งก็คือ เป้าหมายของส่ิงท่ีคุณตอ้งการ
วา่คืออะไรกนัแน่ เพราะเพียงแค่จาํนวนยอด Like หรือ Share คงบอกไม่ไดว้า่สุดทา้ยแลว้ ธุรกิจของ
จะไปในทิศทางใด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผูท่ี้ใช ้Social Media เพื่อทาํการตลาด ก็จะมีทั้งสร้างการรับรู้
ใหก้บัตวัสินคา้ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัแบรนด ์รวมไปถึงการดนัยอดขายให้เพิ่มข้ึน ฯลฯ ซ่ึงหาก
เราสามารถกาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนได ้มนัก็จะทาํใหก้ารกาํหนดทิศทางนั้นง่ายยิง่ข้ึน 

5. เกบ็สถิติและวดัผล  

การเก็บสถิติดว้ยการแอบฟังหรือแอบดูว่าลูกคา้หรือว่าท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นอย่างไรกบั
สินคา้ หรือตวัสินคา้ประเภทเดียวกบัท่ีบริษทัขาย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความตอ้งการ หรือปัญหาในการ
ใชง้าน เป็นตน้ จะทาํใหเ้ราสามารถรู้ไดว้า่จริงๆ แลว้ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการคืออะไร และเราสามารถนาํ
สถิติท่ีไดน้ั้นมาวดัผลเพื่อนาํไปปรับปรุงธุรกิจของเราอยา่งไรไดบ้า้ง ซ่ึงการเก็บสถิติน้ี โซเชียลมีเดีย
อยา่งเช่น Facebook มีเคร่ืองมือ ซ่ึงเราสามารถเขา้ไปเก็บสถิติไดแ้บบรายวนัเลยทีเดียว นอกจากนั้น
อีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจเช่นเดียวกนัก็คือ ZocialEye.com ท่ีเราสามารถติดตามผลไดว้า่มีใครพูด
ถึงสินคา้ท่ีเราจาํหน่ายหรือของคู่แข่งไดท้นัที 

6.ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึน้ 

จาก 5 วิธีท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ สามารถทาํให้เราเก็บขอ้มูล วา่ตลอดเวลาท่ีผา่นมานั้น ส่ิงท่ี
เราทาํมาทั้งหมดไดผ้ลดีมากนอ้ยแค่ไหน และเม่ือเราไดข้อ้มูลเหล่าน้ีมาแลว้ ส่ิงต่อไปท่ีควรทาํก็คือ
การศึกษารายละเอียดทั้งหมดวา่การกระทาํของเรานั้นสามารถตอบโจทยเ์ก่ียวกบัเป้าหมายท่ีไดต้ั้ง
ไวห้รือไม่ ซ่ึงหากยงัไม่ใช่ ก็เป็นโอกาสอนัดีท่ีเราจะปรับปรุงใหทุ้กอยา่งดีข้ึนจากท่ีเป็นอยู ่

 

 

 

 



 

 

2.3 กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ในงานบริการ 

Entraining web site เสนอวา่ ภาพลกัษณ์ (IMAGE) มีความหมายวา่ ความรู้สึกนึกคิดของ
พนกังานในองคก์ร ท่ีมีต่อองคก์รและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม จึงมีคาํวา่ภาพลกัษณ์องคก์ร เช่น 
องค์กรน้ีดูมีความสามคัคี องค์กรนั้นดูเป็นมืออาชี ซ่ึงแต่ละองค์กรจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การ
สร้างภาพลกัษณ์ไม่สามารถไปขอยืมใครเขามาได ้ทุกคนในองคก์รตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัสร้างข้ึน
เพราะภาพลกัษณ์ท่ีได้มานั้น เป็นภาพสะทอ้นมาจาก ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรอย่าง
แทจ้ริง และท่ียากกวา่นั้นก็คือวา่เราไม่สามารถบงัคบัให้พนกังานทุกคนในองคก์ร คิด และรู้สึก กบั
องค์กรไดเ้หมือนกนั เพราะองค์ประกอบสําคญัท่ีเราใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรข้ึนมาได้มี
ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารท่ีมุ่งมัน่ทาํตามคาํมัน่สัญญา และบริหารงานอยา่งเป็นระบบ รวดเร็ว  

2. นโยบายองคก์รท่ีชดัเจนเหมาะสมกบัขนาดขององคก์ร  

3. ทศันคติส่วนตวัพนกังานในการใหบ้ริการ เช่น บุคลิกภาพ กิริยาท่าทาง คาํพูด และวิธีการส่ือสาร
ท่ีเป็นอตัโนมติัจนกลายเป็น “พฤติกรรมการบริการ”  

4. ส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยกนัจดัข้ึน เช่น ความสะอาด ความสวยงาม  

5. ประสบการณ์ร่วมกนัในการทาํงาน และกิจกรรมท่ีมีความร่วมมือกนั  

6. คาํขวญัท่ีบ่งบอกคุณค่าขององคก์ร ท่ีจะช่วยหล่อหลอมความเป็นหน่ึงเดียวกนัในดา้นจิตใจของ
พนกังานในองคก์ร  

7. ภาพลกัษณ์ขององคก์รในดา้นสังคม การท่ีองค์กรสร้างประโยชน์ต่อชุมชนรอบขา้ง และสังคม
อยา่งสมํ่าเสมอ สามารถสร้างความภูมิใจให้กบัพนกังานในองคก์รไดอ้ย่างมากมายพนกังานอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีภาพแห่งการบริการดว้ยใจ 

เม่ือเรายอมรับในภาพลกัษณ์ขององคก์รแลว้พนกังานท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีในการให้บริการทุก
ส่วนจะยดึมัน่ส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นตน้แบบในการทาํงานก็จะไดภ้าพลกัษณ์พนกังานท่ีสามารถสร้าง
ความโดดเด่นในงานบริการท่ีเหนือการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนัอย่างมหัศจรรยด์ว้ย หัวใจสําคญั
ของการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) 

   พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ เสนอว่า ส่ือสังคมออนไลน์ คืออะไร มนุษยเ์ป็นสังคมท่ีตอ้งมีการ
ส่ือสารขอ้มูลถึงกนัและกนัซ่ึงในสมยัโบราณมนุษยส่ื์อสารขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีไม่ซบัซ้อนนกั เช่น
ปากเปล่า มา้เร็ว และนกพิราบส่ือสาร ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนการส่ือสารขอ้มูลเป็นจดหมาย โทร



 

 

เลข โทรศพัทว์ทิยจุากนั้น เม่ือเขา้สู่ยคุท่ีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้ง การ
ส่ือสารขอ้มูลของมนุษยมี์การปรับเปล่ียนเป็นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เช่น บริการ 
IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
mail หรือ Email) และเวบ็บอร์ด (Web board) จวบจนถึงปัจจุบนั มนุษยเ์ร่ิมมีการส่ือสารขอ้มูลใน
ชีวติประจาํวนัถึงกนัและกนัดว้ยการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

mindphp.com เสนอว่า Facebook คือเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเครือค่ายสังคมออนไลน์ ผ่าน 
Internet หรือ เรียกไดว้า่ เป็น Social Network ถูกก่อตั้งโดย มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก เฟซบุ๊กอนุญาตให้
ใครก็ได้เขา้สมคัรลงทะเบียนกับเฟซบุ๊ก และผูเ้ป็นสามาชิกของเฟชบุ๊ก นั้นสามารถสร้างพื้นท่ี
ส่วนตวั สําหรับแนะนาํตวัเอง ติดต่อส่ือกบัเพื่อน ทั้งเเบบ ขอ้ความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ โดยผูใ้ช้
สามารถเลือกท่ีจะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกบัใครก็ไดใ้นเฟชบุ๊กนอกจากน้ีผูใ้ชย้งัสามารถใชเ้ฟชบุ๊ก 
เพื่อร่วมทาํกิจกรรมกบัผูใ้ช้งานท่านอ่ืนไดเ้ช่น การเขียนขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็นเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภาพ โพสตค์ลิปวดีิโอ แชทพดูคุย เล่นเกมท่ีสามารถชวนผูใ้ชง้านท่าน
อ่ืนมาเล่นกบัเราได ้รวมไปถึงทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยู่อย่าง
มากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิ่มเติมอยู่เร่ือยๆ แอพลิเคชัน่ยงัแบ่งออกเป็น
หลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบนัเทิง เกมปลูกผกัยอดนิยม เป็นตน้ หรือไม่วา่จะเป็นเชิงธุรกิจ แอ
พลิเคชัน่ของ Facebook ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ี Facebook จึงไดรั้บความนิยมไปทัว่
โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wittawin.A เสนอขอ้มูลจาก Facebook Audience Insights ระบุวา่ผูใ้ชง้านในช่วงอายุ 18-
64 ปี ประเทศไทยมีผูใ้ช ้Facebook ทั้งหมด 45 ลา้นบญัชี โดยสามารถเป็นออกเป็นผูใ้ชง้านเพศชาย
จาํนวน 23 ลา้นบญัชี และผูใ้ชง้านเพศหญิงจาํนวน 22 ลา้นบญัชี ซ่ึงถือวา่มีอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั
มาก ดงัภาพ 2.1 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงสิถิติผูใ้ช ้Facebook ในไทย 

ภาพจาก https://www.thumbsup.in.th/facebook-thailand-insight 

โดยขอ้มูลจากงาน Thailand Zocial Awards 2019 ระบุวา่ในประเทศไทยนั้นมีผูท่ี้เขา้ใชง้าน
เฟซบุ๊กทุก ๆ วนัมากถึง 37 ล้านบญัชี ซ่ึง 98 เปอร์เซ็นต์ของผูใ้ช้งานในไทยต่างเล่นเฟซบุ๊กผ่าน
สมาร์ทโฟน และมีจาํนวนผูใ้ชง้านเฟซบุก๊ทัว่โลกอยูท่ี่ 2.3 พนัลา้นบญัชี ดงัภาพท่ี 2.2 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดงสิถิติผูใ้ช ้Facebook แบ่งตามภาค 

ภาพจาก https://www.thumbsup.in.th/facebook-thailand-insight 

https://www.thumbsup.in.th/facebook-thailand-insight


 

 

           จากภาพท่ี 2.2.เม่ือเจาะเขา้ไปดูขอ้มูลผูใ้ช้งาน Facebook ปี 2018 ในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทยจะพบวา่ 

„ภาคอีสานมีผูใ้ชง้านมากอนัดบั 2 โดยเฉล่ียจาํนวน 7.55 ลา้นบญัชี แบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 3.67 
ลา้นบญัชี และผูใ้ชง้านเพศหญิงจาํนวน 3.88 ลา้นบญัชี 

„ภาคกลางมีผูใ้ชง้านมากท่ีสุดโดยเฉล่ียแลว้จาํนวน 12.54 ลา้นบญัชี แบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 6.35 
ลา้นบญัชี และผูใ้ชง้านเพศหญิงจาํนวน 6.19 ลา้นบญัชี 

„และภาคใตมี้ผูใ้ชง้านนอ้ยท่ีสุดโดยเฉล่ียแลว้จาํนวน 5.01 ลา้นบญัชี แบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 2.51 
ลา้นบญัชี และผูใ้ชง้านเพศหญิงจาํนวน 2.50 ลา้นบญัชี 

 

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงสิถิติผูใ้ช ้Facebook แบ่งตามช่วงอาย ุ

ภาพจาก https://www.thumbsup.in.th/facebook-thailand-insight 

           จากภาพท่ี 2.3 เม่ือดูขอ้มูลผูใ้ชง้าน Facebook ในประเทศไทยทั้งหมด 45 ลา้นบญัชีแบ่งตาม
ช่วงอาย ุจะพบวา่ 

 

https://www.thumbsup.in.th/facebook-thailand-insight


 

 

•ผูใ้ชง้านช่วงอาย ุ18-24 ปีมีจาํนวนมากท่ีสุดโดยมีทั้งหมด 16.0 ลา้นบญัชี แบ่งเป็นเพศชายมี 8.10 
ลา้นบญัชี และเพศหญิงมี 7.90 ลา้นบญัชี 

•ผูใ้ชง้านช่วงอาย ุ25-34 ปีมีจาํนวนมากอนัดนัดบั 2 โดยมีทั้งหมด 15.0 ลา้นบญัชี แบ่งเป็นเพศชายมี 
7.80 ลา้นบญัชี และเพศหญิงมี 7.20 ลา้นบญัชี 

•และผูใ้ชง้านช่วงอาย ุ55-64 ปีมีจาํนวนนอ้ยสุดโดยมีทั้งหมด 1.8 ลา้นบญัชี แบ่งเป็นเพศชายมี 0.89 
ลา้นบญัชี และเพศหญิงมี 0.91 ลา้นบญัชี 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาคา้ควา้เอกสารและผลงานวจิยัท่ีผา่ยมาพบวา่ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

วฒุนพงษ ์ น่ิมสุวรรณ และวรีพงษ ์ พลนิกรกิจ (2558) งานวจิยัเร่ืองแนวคิดการใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ค และทศันคติ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ ตดัสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” ให้
เคร่ืองมือส่ือสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊คของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํแนกการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกศึกษาแนวคิดการเลือกใช ้การออกแบบ และการกาํหนดกลยุทธ์บน
เคร่ืองมือส่ือสารของผูดู้แลแฟนเพจในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ค โดยการสัมภาษณ์ผูดู้แลแฟนเพจดว้ย
แบบสัมภาษณ์ จาํนวน 10 คน และส่วนท่ี 2 ศึกษาทศันคติ และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจกด
ปุ่ม “ถูกใจ” บนเคร่ืองมือส่ือสาร  ในแฟนเพจบนเฟซบุ๊คของผูบ้ริโภค โดยการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ จาํนวน 400 คน เพื่อนาํผลการวจิยัมาเป็น แนวทางในการพิจารณาเลือกใช ้ออกแบบ และ
กาํหนดกลยุทธ์ในแฟนเพจบนเฟซบุ๊คของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม  ผลการศึกษาส่วน
แรกแนวคิดการเลือกใช ้การออกแบบ และการกาํหนดกลยุทธ์บนเคร่ืองมือส่ือสารของผูดู้แล แฟน
เพจในแฟนเพจบนเฟซบุค๊ พบวา่ แนวคิดหลกัในการเลือกใชคื้อ ความสามารถของเคร่ืองมือส่ือสาร
ในการ รองรับขอ้มูลของสินคา้และบริการ แนวคิดหลกัในการออกแบบคือ การสร้างภาพลกัษณ์
ขององค์กร หรือแบรนด์ สินคา้และบริการ และแนวคิดหลกัในการกาํหนดกลยุทธ์คือ กลยุทธ์
ส่วนลด และการแจกของฟรี 

ภูริช นุสิทธ์ิชัยการ และ ผศ.ดร.ปฐมา สตะเวทิน (2561)ประสิทธิผลแบรนด์เนอร์แอด 
(Banner Ads) บนแพลตฟอร์มเฟซบ๊กุกรณีศึกษาแบตเตอร่ีสํารองฉุกเฉินแบรนด์ ZuperzupTHE 
EFFECTIVENESS OF BANNER ADS ON FACEBOOK PLATFORM:A CASE STUDY OF 
EMERGENCY NANO CHARGER, ZUPERZUP BRAND งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงเปรียบเทียบ
เร่ือง ประสิทธิผลแบรนดเ์นอร์แอด (Banner Ads) บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กรณีศึกษาแบตเตอร่ีสํารอง
ฉุกเฉินแบรนด์ Zuperzup มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้และ การเปรียบเทียบA/B 
Testing เพื่อหากลุ่มลูกคา้ให้ตรงเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะสามารถให้ความสนใจส่ือ
โฆษณา และการสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผูบ้ริโภค โดยการวดัจากการเข้าถึง (Reach) และการมี



 

 

ปฏิสัมพนัธ์ (Engagement) ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบัทางเพจของ Zuperzup การวิจยัน้ี
เป็ นการวิจยัเชิงเปรียบเทียบการทาํส่ือโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก (A/B 
Testing) โดนทาํการเปรียบเทียบโฆษณาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่น วีดีโอ รูปภาพ ผา่นโปรแกรม 
Ad Manager ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการวดัผล เก็บขอ้มูลและซ้ือโฆษณาบน แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก 
ซ่ึงโปรแกรม Ad Manager สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได ้เช่น เพศ อายุ ความสนใจ และสามารถ
กาํหนดราคาค่าใชจ่้ายในการซ้ือโฆษณาได ้ผลจากการทาํวิจยัน้ีจะช่วยสามารถหากลุ่มเป้าหมายท่ี
แน่นอนได้ว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มไหนท่ีได ้รับชมโฆษณาแบบไหนผ่านเฟซบุ๊กให้ความสนใจ และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัทางเพจมากท่ีสุดซ่ึงการทาํวิจยัน้ีจะสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการ เขา้ใจผูบ้ริโภคได้
มากข้ึน และมีประโยชน์ต่อการทาํการตลาดออนไลน์ในการทาํส่ือโฆษณาผา่นเฟซบุก๊ 

ศศิธร งว้นพนัธ์และธีระเตชะ มณีสถิตย (2559) การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ารสําหรับธุรกิจ
การคา้ปลีกสมยัใหม่กรณีศึกษาซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ปัจจุบนัซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทยมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน การสร้างภาพลกัษณ์องค์การสามารถทาํให้ซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่รอดได้
อย่างย ั่งยืนและได้ผลกําไรในระยะยาวท่ีเพิ่มข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ารสําหรับธุรกิจการคา้ปลีกสมยัใหม่ ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย โดยใชต้วัแบบการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ารผูท้าํวิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของซูเปอร์เซ็นเตอร์จาํนวน 4 คน และนกัวิชาการดา้นการ
สร้างภาพลกัษณ์องค์การจาํนวน 3 คน ซ่ึงมาจากสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและวิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group)กบัผูบ้ริโภค3กลุ่มดว้ยกนั คือกลุ่มนกัศึกษากลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงาน และกลุ่ม
ในวยัทาํงานกลุ่มละจาํนวน 10คนจากการศึกษาพบว่าการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ารสําหรับซูเปอร์
เซ็นเตอร์ท่ีเป็นธุรกิจการคา้ปลีกสมยัใหม่นั้น ควรใชอ้งคป์ระกอบในดา้นหลกัมี7 ดา้น คือการสร้าง
ภาพลกัษณ์โดยการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างภาพลกัษณ์ดา้นพนกังาน สร้างภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้
และบริการ สร้างภาพลกัษณ์ในดา้นการส่ือสารทางการตลาดการสร้างภาพลกัษณ์ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพการสร้างภาพลกัษณ์ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม และ 7 การสร้าง
ภาพลกัษณ์ดา้นอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ส่วนองค์ประกอบในดา้นรองลงมานั้นประกอบไปดว้ย 2 ดา้น 
คือ ดา้นการดาํเนินงานในธุรกิจ และดา้นผูบ้ริหารส่วนดา้นราคาสินคา้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มกบั
ผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม มีทรรศนะท่ีแตกต่างไปจากผูบ้ริหารและนกัวิชาการ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง 3 
กลุ่ม มีความเห็นวา่ราคาท่ียุติธรรมและสมเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินคา้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ดงันั้นเพื่อทาํใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการประกอบธุรกิจและการแข่งขนัในระยะยาวจากการ
คน้พบองค์ประกอบดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสําหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ารใหก้บัธุรกิจการคา้ปลีกสมยัใหม่ในประเทศไทย 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ตราบริษทัสวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

ทีต่ั้งสถานประกอบการ 

88/147 หมู่บา้นภทัราวรรณ หมู่ท่ี 2 ต าบลละหาร อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110 

เกีย่วกบับริษัท 

           ประเทศไทยของเรานั้น นบัเป็นประเทศท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากมาย ทั้งใน
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม รวมถึงธรรมชาติท่ีสวยงาม ท าให้ทั้ งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ เดินทางท่องเท่ียวทัว่ประเทศไทย ซ่ึงนั้นท าให้เกิดรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยเป็นอย่าง
มากรวมถึงท าใหท้ัว่โลกไดรู้้จกัประเทศไทยมากข้ึน ผา่นทางช่องทางการท่องเท่ียว 

          คุณชุมพล สิงห์เมืองพล พร้อมทีมงานท่ีมีความช านาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการจดั
ธุรกิจ ท่องเท่ียวมานานนบัสิบปี ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นประตูด่านแรกท่ี
คนทัว่โลกจะคิดถึง ประเทศไทย จึงได้เปิดด าเนินการธุรกิจด้านการท่องเท่ียวจดทะเบียนถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ในนาม “สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล” เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งมากมาย 

          เราให้การบริการทางดา้นการท่องเท่ียวในทุกรูปแบบ และทีมงานของเรา “สวสัดีไทยแลนด ์
ทราเวล” ยงัมีนโยบายอย่างแน่วแน่ท่ีจะช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ของผูค้นในท้องถ่ิน รวมถึงธรรมชาติท่ีสวยงามของเมืองไทยเอาไวเ้พื่อให้เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ียงยืนสืบต่อไป และในปัจจุบนัไทยไดเ้ขา้รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ซ่ึงนนัก็หมายถึง 



 

 

ความส าคญัของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้จะมีมากข้ึนและมี
การหมุนเวยีนแลกเปล่ียนทางดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงกนัและกนัอยา่งเขม้ขน้นัน่เอง 

           เรา “สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล” หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้บริการน าพาท่าน 
ครอบครัวของท่าน รวมถึงองคก์รของท่าน เดินทางท่องเท่ียวทัว่ไทย และทัว่โลก ดว้ยความมุ่งมัน่ 
ท่ีวา่ ทวัร์ คุณภาพ เพื่อคุณในโอกาสอนัใกลน้ี้ 

บริการของบริษัท 

 บริการจองท่ีพกัทัว่ไทยและทัว่โลก 
 บริการจองตัว๋เคร่ืองบินทัว่ไทยและทัว่โลก 
 บริการรถยนตทุ์กประเภท 
 บริการจดัสัมมนาและท่องเท่ียวไทย 

  องคก์รท่ีเรา สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล ไดมี้โอกาสใหบ้ริการท่ีผา่นมา 

o บริษทั อาซาฮี คาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากดั 
o บริษทั คิวโกว ์จ ากดั 
o บริษทั City Realty จ ากดั 
o บริษทั ประกอบการเวชภณัฑ ์จ ากดั 
o บริษทั AKEBONO PRECISION (THAILAND) จ ากดั 
o บริษทั CASHEW MARKETING (THAILAND) จ ากดั 
o บริษทั ลุคค่า (ประเทศไทย) จ ากดั 
o บริษทั ชินโก Creative จ ากดั 
o บริษทั ชินโก เอเชีย จ ากดั 
o บริษทั เอสเคบี เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
o บริษทั เอสแอนดดี์ อินดสัทร้ี จ  ากดั 
o มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 
o Riverside Garden Marina Co., Ltd. (Head Office) 
o ส านกังานประกนัสังคม (ส านกังานใหญ่) 
o บริษทั ริเวอร์ไซด ์การ์เดน้ มารีน่า จ  ากดั 
o บริษทั ที เอม็ ที แลนด ์จ ากดั 
o บริษทั วลิล่า คุณาลยั จ  ากดั (มหาชน) 
o บริษทั นิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 
o บริษทั ที.เอม็.ที แลนด ์จ ากดั 



 

 

o บริษทั แสงไทยเมตลัดรัม จ ากดั 
o บริษทั อารีม่า จ  ากดั 
o บริษทั เอก็ซ์-พาร์ท เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
o กลุ่มท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว จ.ตราด 
o องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองข่อย 



 

 

 ภาพท่ี 3.2 ทีมบริหาร บริษทัสวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

3.2 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

น.ส ธนัยาภทัร์ ทรัพยส์งวน                 นาย พีระพล โรจน์พลากร                    น.ส นุสบา หร่ัง
ชะเอม 

  ภาพท่ี 3.3 รูปนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ช่ือนักศึกษาฝึกงาน :    น.ส ธนัยาภทัร์ ทรัพยส์งวน                  

                              นาย พีระพล โรจน์พลากร                     

                              น.ส นุสบา หร่ังชะเอม 

 ต าแหน่งงาน ผูช่้วยฝ่ายการขาย 

        หนา้ท่ีรับผิดชอบการท างานดูแลเพจบริษทัและติดต่อหาลูกคา้เพื่อโปรโมทกระจายข่าวสาร
ต่างๆของบริษทัภายในบริษทัและดูสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อจดัท าทริปท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บั
บริษทัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีจดจ าต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการ
และปรับปรุงดูแลขอ้ผดิพลาดค าติชมเพื่อน าเอามาแกไ้ขและพฒันาต่อไปใหดี้มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 ช่ือและต าแหน่งหัวหน้างานทีป่รึกษา 

                                                       นายชุมพล สิงห์เมืองพล 

                ภาพท่ี 3.4 รูปผูจ้ดัการบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

หัวหน้างานที่ปรึกษา นายชุมพล สิงห์เมืองพล 

ต าแหน่งงาน: Director of sale & Trip specialist 

3.4 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

                  นาย ทศพล  ค าสุวรรณ 

                     ภาพท่ี 3.5 พี่พนกังานท่ีปรึกษา 

พนักงานทีป่รึกษาช่ือ: นายทศพล ค าสุววรณ 

ต าแหน่งงาน :Admin & Sales Coordinator 



 

 

E-mail : sawasdeethailandtravel2@gmail.com 

 

3.5 ตารางระยะเวลาด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 

1.คิดหัวข้อโครงงาน     

2.น าเสนอหัวข้อโครงงาน     

3.ด าเนินการท าตลาด     

4.ตรวจสอบการเข้าถึง
และผลตอบรับ 

    

5.สรุปผลทีไ่ด้จากการ
ด าเนินโครงงาน 

    

6.ท าเล่มน าเสนอ     

                                 ตาราง 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

3.6 ระยะเวลาการปฎบิัติงาน 

3.6.1 วนัท่ี 13 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

      3.7.1.คิดหวัขอ้โครงงานโดยพิจารณาจากปัญหาท่ีพบขณะปฏิบติัหนา้ท่ีและส่ิงท่ีตอ้งการ
อยากน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฎิบติัสหกิจศึกษา 

         3.7.2.น าเสนอหวัขอ้โครงงานน าหวัขอ้โครงงานท่ีคิดเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน
เพื่อรับฟังค าแนะน าและด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

      3.7.3.ด าเนินการท าการตลาดโดยการเร่ิมจากเป็น Admin                                                  
เพจ บริษทั สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล ลงไปดูแลจดัการปรับหนา้เพจให้ดูน่าสนใจมาข้ึน 



 

 

      3.7.4.ตรวจสอบการเขา้ถึงและผลตอบรับด าเนินการตรวจสอบการเขา้ถึงและผลตอบรับท่ีได้
จากการปรับเปล่ียนหนา้เพจผา่นส่ือสังคมออนไลน์ประเภท Facebook เพื่อทราบถึงความสนใจของ
ลูกคา้ของกลุ่มเป้าหมาย 

      3.7.5.สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงานรวบรวมขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน 
มาท าการสรุปและเรียบเรียงใหถู้กตอ้งตามหวัขอ้โครงงาน 

     3.7.6.จดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอโครงงานน้ีโดยจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามล าดบัทั้ง 5 บท 
รวมถึงเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมน าเสนอในรูปแบบ Power point 

    3.7.8.อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

- โทรศพัทมื์อถือ 

ชอฟตแ์วร์ 

- โปรแกรม Microsoft office word 

- โปรแกรม Microsoft office PowerPoint 

- แอพพลิเคชัน่ Facebook 

- แอพพลิเคชัน่ PicArt 

- แอพพลิเคชัน่ FotoRus 

 

 



 

 

บทที ่4  

ผลการปฏิบัติโครงงาน 

การจดัท าโครงงานเร่ือง การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน
สปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุ๊ค สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล โดยมีวตัถุประสงค1์.สร้างความ
เคล่ือนไหวและสร้างภาพลกัษณ์ผา่นเพจเฟสบุค๊ บริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 2.เพิ่มช่อง
ทางการติดต่อใหก้บับริษทั ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยบทท่ี 4 จะกล่าวถึง  

4.1 หนา้เพจเฟสบุค๊ของบริษทัสวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล  

4.2 การตลาดสังคมออนไลน์ (social marketing) 

 ใหมี้ความน่าเช่ือถือมากข้ึนและจดัหาวธีิการทางการตลาดเพื่อใหมี้คนกดถูกใจ กดติดตาม 
Facebook Page ของบริษทัเพิ่มช่องทางการติดต่อกบับริษทัสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวลท่ีมากข้ึนและ
ยงัจดัท าโปรแกรมทวัร์เพื่อโปรโมทสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัผา่น Facebook Page อีกดว้ยซ่ึงเป็นผล
ท่ีดีตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

4.1 หนา้เพจเฟสบุค๊ของบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

 
ภาพท่ี 4.1 หนา้เพจบริษทัสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

ท่ีมาของรูปเพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

การจดัท า Facebook Page เป็นการตลาดแนวใหม่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึง
เปรียบเสมือน Profile เพื่อสร้างตวัตนใหก้บัตราสินคา้ โดยท าใหต้ราสินคา้เปรียบเสมือนมนุษยห์น่ึง
ท่ีมีชีวติอยูบ่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงจะช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์และขยายฐานลูกคา้ใหม่
ซ่ึง Facebook Page ท่ีสร้างในเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook นั้น สามารถเป็นตวัช้ีวดัดชันีการ
เติบโตของธุรกิจไดแ้ละสามารถคน้หาไดง่้าย โดยมีหลากหลายวธีิในการส่ือสารเพื่อท าใหห้นา้ 
Facebook Page เป็นท่ีรู้จกั อาทิ การลงโฆษณาบนหนา้ Facebook (Social Ads หรือ Advert) เพราะ
เป็นการดึงดูดผูส้นใจไดเ้ป็นจ านวนมากในคราวเดียวใชต้น้ทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลตอบรับอยา่งมี
ประสิทธิภาพในการหากลุ่มเป้าหมาย หรือผูใ้ชบ้ริการโดยตรง     เพื่อสร้างพื้นท่ีใหก้ลุ่มเป้าหมาย
สามารถเขา้มาร่วม พดูคุยสร้างกิจกรรม ต่าง ๆ ท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการสนทนาเก่ียวกบัสินคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง และทุกคร้ัง ท่ีกลุ่มเป้าหมายมีการกด “Like” ท่ี Facebook Page ก็จะเป็นการแบ่งปัน
เร่ืองราวในหนา้ New Feeds ของเพื่อนท่ีอยูใ่นกลุ่มFacebookของตนซ่ึงเสมือนเป็นผูแ้นะน าตรา
สินคา้ดว้ยตนเองใหแ้ก่กลุ่มคนรู้จกัวธีิการน้ีถือวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่วธีิการเดิม ๆ ท่ีเคยท ามา 

4.2  6  ขั้นตอนการท า social marketing 

          4.2.1 ขั้นตอนที ่1 การสร้างฐานลูกค้า 

 
ภาพท่ี 4.2.1 การโพสตข์ายโปรแกรมการท่องเท่ียวของบริษทั 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

เป็นวธีิการสร้างฐานลูกคา้ใหม่เพื่อใหรู้้จกับริษทัโดยการน าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวผา่นเพจ 

เฟสบุค๊ สวสัดีไทยแลนดท์ราเวล นอกจากน้ียงัสามารถทราบแหล่งท่ีมาของฐานลูกคา้ไดด้ว้ย 

  4.2.2 ขั้นตอนที ่2 การสร้างความสัมพนัธ์ 



 

 

 
ภาพท่ี 4.2.2 การโพสตก์ารออกปฏิบติังานการใหบ้ริการลูกคา้และร่วมท ากิจกรรม CSR              

ท่ีมา รูปเพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

 
 ภาพท่ี 4.2.2.1 การโพสตก์ารออกปฏิบติังานการใหบ้ริการลูกคา้และร่วมท ากิจกรรม CSR 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

 
ภาพท่ี 4.2.2.2 การโพสตก์ารออกปฏิบติังานการใหบ้ริการลูกคา้และร่วมท ากิจกรรม CSR 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ และความผกูพนักบัลูกคา้ทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ ซ่ึงการท าแบบน้ีจะท าใหลู้กคา้ไวใ้จเรามากข้ึน และยนิดีท่ีจะกลบัมาซ้ือ
สินคา้หรือใชบ้ริการใหม่อีกคร้ัง 

 4.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างคอนเทนต์ทีน่่าสนใจ 

 
        ภาพท่ี 4.2.3 การโพสตก์ารใหก้ าลงัใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

 
        ภาพท่ี 4.2.3.1 การโพสตก์ารใหก้ าลงัใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

 

 
        ภาพท่ี 4.2.3.2 การโพสตว์ดีิโอการจดัน าเท่ียวพร้อมกบัขอ้ความสอดแทรกความคิด 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

 
        ภาพท่ี 4.2.3.3 การโพสตภ์าพการจดัน าเท่ียวพร้อมกบัขอ้ความสอดแทรกความคิด 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

 
ภาพท่ี 4.2.3.4 การโพสตภ์าพผอ่นคลายความเครียด 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

 
ภาพท่ี 4.2.3.4 การโพสตภ์าพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

เป็นการสร้างคอนเทนตท่ี์น่าสนใจสามารถเขา้ถึงผูค้นไดอ้ยา่งรวดเร็วและมากท่ีสุด 

4.2.4 ขั้นตอนที ่4 การก าหนดเป้าหมายทีชั่ดเจน 

 
   ภาพท่ี 4.2.4 การโพสตภ์าพการไปเสนองานใหก้บับริษทัต่างๆท่ีสนใจการท่องเท่ียวของบริษทัเรา 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

 
ภาพท่ี 4.2.4.1การโพสตภ์าพการพานกัท่องเท่ียวไปสถานท่ีเท่ียวต่างๆ 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

 
ภาพท่ี 4.2.4.2 การโพสตภ์าพอาหารทะเลจากร้านอาหารท่ีบริษทัพานกัท่องเท่ียวไป 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

การก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนของกลุ่มลูกคา้ท่ีเราตอ้งการขายสินคา้บริการจากการโพสตน์ าเสนอวา่
ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้นั้นๆหรือไม่ 

 



 

 

4.2.5 ขั้นตอนที ่5 เกบ็สถิติและวดัผล 

 
ภาพท่ี 4.2.5 ขอ้มูลการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมของผูใ้ชเ้ฟชเฟสท่ีมีต่อเพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

 
ภาพท่ี 4.2.5.1 ขอ้มูลการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมของผูใ้ชเ้ฟชเฟสท่ีมีต่อ                                      

เพจ สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

 
ภาพท่ี 4.2.5.2 ขอ้มูลการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมของผูใ้ชเ้ฟชเฟสท่ีมีต่อ                                      

เพจ สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

         เป็นการเก็บสถิติและวดัผลวา่ท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นอยา่งไร และตรงต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้หรือไม่  เป็นตน้    จะท าใหเ้ราสามารถรู้ไดว้า่จริงๆ แลว้ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการคืออะไร และเรา
สามารถน าสถิติท่ีไดน้ั้นมาวดัผลเพื่อน าไปปรับปรุงธุรกิจของเราอยา่งไรไดบ้า้งและสุดทา้ยจะ
ปรับปรุงคุณภาพใหดี้ข้ึนสามารถท าใหเ้ราเก็บขอ้มูล วา่ตลอดเวลาท่ีผา่นมานั้น ส่ิงท่ีเราท ามา
ทั้งหมดไดผ้ลดีมากนอ้ยแค่ไหน และเม่ือเราไดข้อ้มูลเหล่าน้ีมาแลว้ ส่ิงต่อไปท่ีควรท าก็คือการศึกษา
รายละเอียดทั้งหมดวา่การกระท าของเรานั้นสามารถตอบโจทยเ์ก่ียวกบัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวห้รือไม่ 
ซ่ึงหากยงัไม่ใช่ ก็เป็นโอกาสอนัดีท่ีเราจะปรับปรุงใหทุ้กอยา่งดีข้ึนจากท่ีเป็นอยู ่

4.2.6 ขั้นตอนที ่6 น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ 

 
ภาพท่ี 4.2.6 แสดงถึงตวัเลขคนกดถูกใจและกดติดตามในปัจจุบนั 

ท่ีมา เพจบริษทั  สวสัดี ไทยแลนด ์ ทราเวล  



 

 

 
ภาพท่ี 4.2.6.1แสดงถึงตวัเลขการเขา้ถึงโพสตใ์นเดือนมกราคม 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

 
ภาพท่ี 4.2.6.2แสดงถึงตวัเลขการเขา้ถึงโพสตใ์นเดือนกุมภาพนัธ์ 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 



 

 

 
ภาพท่ี 4.2.6.3แสดงถึงตวัเลขการเขา้ถึงโพสตใ์นเดือนมีนาคม 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล  

 

 
ภาพท่ี 4.2.6.1แสดงถึงตวัเลขการเขา้ถึงโพสตใ์นเดือนเมษายน 

ท่ีมา เพจบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

จากการปฏิบติังานและดูแลเพจของบริษทัสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล นัน่เห็นไดช้ดัวา่มียอดผูก้ด
ติดตามเพจและกดถูกใจเพิ่มจ านวนมากข้ึนจากตอนแรกและมียอดของความเคล่ือนไหวภายในเพจ

ตลอดเวลาท าใหมี้ผูค้นเขา้มาช่ืนชมและกดติดตามเพจเป็นจ านวนมากข้ึนจากเดิม 



 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานตั้งแต่ วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 25 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา
ทั้งหมด 15 สัปดาห์ฝึกงานในต าแหน่งงาน ผูช่้วยฝ่ายขาย ของบริษทั สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล ทาง
คณะผูจ้ดัท าได้น าเอาปัญหาของบริษทัมาจดัท าโครงงานเร่ือง  การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดัผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล  โดย
ก าหนดวตัถุประสงค ์สร้างภาพลกัษณ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์(Facebook Page) และเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อให้กบับริษทั สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล โดยมีขอบเขตดา้นประชากรผูท่ี้กดถูกใจ Facebook 
page บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล รายเก่าและผูท่ี้ใชแ้อพพลิเคชัน่ Facebook ทัว่ๆไป  

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาหาขอ้มูลและน าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากในมหาวิทยาลยัมาใช้
เพื่อพฒันาสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษทั สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล ผ่านFacebook page ของ
บริษทัเพื่อเพิ่มยอดคนกดถูกใจและยอดผูติ้ดตามให้มากข้ึน จากการท างานของคณะผูจ้ดัท าตลอด
ระยะเวลา 4 เดือนยอดผูติ้ดตามเพจบริษทัสวสัดีไทยแลนดท์ราเวลและคนกดถูกใจมีจ านวนเพิ่มมาก
ข้ึนจากเดิมและหนา้เพจมีการเปล่ียนไปในทางท่ีดีมีผูค้นสนใจ มีความเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาท า
ให้เพจของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นเพิ่มมากข้ึนมียอดผูติ้ดตามทั้งหมด 1,471 คนและมียอดผูท่ี้กด
ติดตามในปัจจุบนัอยูท่ี่ 1,410 คน ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ทางคณะผูบ้ริหารและผูดู้แล Facebook 
page ของบริษทั สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล มีผลท่ีดีมากและเป็นไปตามความตอ้งการของบริษทั
และของทางคณะผูจ้ดัท า 

5.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

 1. ควรมีความรู้ในดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ีเพื่อน าไปเผยแพร่ภายใน 
Facebook pageของบริษทั 

 2. ควรมีการเตรียมความพร้อมของการหาเน้ือหามาลงใหไ้ดคุ้ณภาพมากข้ึนและเป็นผลท่ีดี
ใหก้บับริษทั 

 

 

 



 

 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. ไดน้ าความรู้ท่ีเรียนมาไดม้าปฏิบติังานจริง 

 2. สามารถเลือกสายอาชีพไดถู้กตอ้งตรงตามความถนดัของตนเอง 

 3. เรียนรู้และพฒันาตนเอง ท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับผดิชอบ และมัน่ใจในตนเองมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการ 

 4. ไดล้งไปปฏิบติังานจริงและแกไ้ขกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 5. น าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากมหาวทิยาลยัออกมาใชก้บัสถานท่ีท างานไดจ้ริง 

5.4 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. เพิ่มเติมความสามารถในดา้นการใชค้  าพดูเป็นแรงโนม้นาว 

 2. เพิ่มเติมความรู้ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

 3. เพิ่มความละเอียด รอบคอบในการท างานและในงานท่ีท า 

 4. เพิ่มการจดบนัทึกรายการงานท่ีตอ้งท า เพื่อป้องกนัการลืม 

  5. ระบบการท างานจริงในสถานประกอบการนั้นความตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบ
เป็นส่ิงส าคญัมาก 

 

 

 



 

 

 
ภาพท่ี 5.7 แสดงถึงบทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารบริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบริษทัสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล ถึงผลการเปล่ียนของเพจบริษทั สวสัดี  
ไทยแลนด ์     ทราเวล นัน่ทางผูบ้ริหารมีความพอใจเป็นอยา่งมากท าใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน
และมีคนสนใจในบริษทัท าใหมี้ฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ๆใหก้บับริษทัเป็นจ านวนมาก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.8 บทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารเฟสบุค๊เพจบริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเพจบริษทัสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล ถึงผลการเปล่ียนของเพจบริษทั 
สวสัดี  ไทยแลนด ์ทราเวล นัน่ทางผูบ้ริหารมีความพอใจเป็นอยา่งมากท าใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึนและมีคนสนใจในท าใหบ้ริษทัสร้างฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ๆใหก้บับริษทัเป็นจ านวนมาก มียอดคน
กดถูกใจเพจและยอดผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนจากตอนแรกอยา่งเห็นไดช้ดัมาก 



 

 

 
ภาพท่ี 5.9 ภาพบทสัมภาษณ์ของพนกังานท่ีปรึกษาท่ีดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกสหกิจ 

จากการสัมภาษณ์ของพนกังานท่ีปรึกษาท่ีดูแลตลอดระยะเวลาของการปฏิบติังานและดูแลเพจ ทาง
พี่เล้ียงมีความพอใจมากเพจมีการพฒันามีการเปล่ียนแปลงดีข้ึนมีคนรู้จกัมากข้ึน สร้างภาพลกัษณะ
ท่ีดีใหก้บับริษทัมีขอ้มูลอพัเดทตลอดเวลา ท าใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงของเพจบริษทัไดอ้ยา่งชดัเจน 

สรุปจากการท างานของคณะผูจ้ดัท าตลอดระยะเวลา 4 เดือนยอดผูติ้ดตามเพจบริษทัสวสัดีไทย
แลนดท์ราเวลและคนกดถูกใจมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนจากเดิมและหนา้เพจมีการเปล่ียนไปในทางท่ีดีมี
ผูค้นสนใจ มีความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาท าให้เพจของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นเพิ่มมากข้ึนมี
ยอดผูติ้ดตามทั้งหมด 1,471 คนและมียอดผูท่ี้กดติดตามในปัจจุบนัอยู่ท่ี 1,410 คน จากการ
ปฏิบติังานและดูแลเพจจากวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 25 เมษายน 2563 จากยอดผูติ้ดตามเดิม
จนในปัจจุบนัมีเพิ่มข้ึน ยอดผูก้ดถูกใจเพิ่มข้ึนจากเดิม 471 คน มียอดผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนจากเดิม 410 
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ภาคผนวก ก 
การปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพวนัแรกของการเร่ิมการท างานท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 



 

 

 

 

ภาพบริษทัพาทีมงานสวสัดีไปท าบุญก่อนเร่ิมการท างานจริง 



 

 

 

 

ภาพการนบัสตอ็กของภายในบริษทั 



 

 

 

 

ภายท าความสะอาดภายในบริษทั 

 

 



 

 

 

 

ภาพการจดั OUTING ของพนกังานและนอ้งๆฝึกงานในบริษทั 

 



 

 

 

 

ภาพการน าเสนอขายทวัร์ให้กบัส านกัประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี 

 



 

 

 

 

ภาพการน าเสนอขายทวัร์ให้กบัส านกัประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี 

 



 

 

 

 

ภาพทีมงานสวสัดีไปเปิดร้านอาหารท่ี พทัยา 



 

 

 

 

ภาพทีมงานสวสัดีไปเปิดร้านอาหารท่ี พทัยา 

 

 



 

 

 

 

ภาพทีมงานสวสัดีจดัเตรียมของออกทวัร์ 



 

 

 

 

ภาพทีมงานสวสัดีจดัเตรียมของออกทวัร์ 



 

 

 

 

ภาพการท างานออกทวัร์กบับริษทั  



 

 

 

 

ภาพการท างานออกทวัร์กบับริษทั 



 

 

 

 

ภาพการไปร่วมงานของบริษทั 



 

 

 

 

 

ภาพจบการฝึกสหกิจจากบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 



 

 

 

 

ภาพท ากิจกรรม Team building บริษทั ซิต้ี เรียลต้ี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
บทสมัภาษณ์ 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
บทความทางวิชาการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวสัดีไทยแลนด์ทราเวล 

Creating the image of Sawasdee Travel Group and Transport Company Limited via 

Facebook page  Sawasdee Thailand Travel 

นางสาวธันยาภัทร์  ทรัพย์สงวน นางสาวนุสบา หร่ังชะเอม นายพรีะพล   โรจน์พลากร   
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บทคัดย่อ 

การจดัท ารายงานสหกิจศึกษาเร่ือง :
การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สวสัดีทรา
เวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั  ผา่นเพจ
เฟสบุค๊ สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล มี
วตัถุประสงค ์สร้างภาพลกัษณ์ผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์ (Facebook Page) และเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อใหก้บับริษทั สวสัดี ไทยแลนด ์
ทราเวล 

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานท่ี
บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล โดยไดรั้บ
มอบหมายงานในต าแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายการขาย  

ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมองเห็นปัญหาและสร้าง
โอกาสในการพฒันาสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บับริษทัโดยผา่ยส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงมี
การใชแ้อปพลิเคชัน่ Facebook ใชโ้ปรโมท

และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทัไดแ้ละ
ท าใหมี้ผูค้นรู้จกับริษทัเพิ่มมากข้ึนผา่น
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ทางคณะผูจ้ดัท า
ไดน้ าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากมหาวทิยาลยัน าเอา
มาปรับใชแ้ละพฒันาข้ึนเพื่อใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนของเพจบริษทัใหมี้ยอดคนกด
ถูกใจและยอดผูติ้ดตามเพิ่มข้ึน  

Abstract 

The objectives of the project were: 

1 )  To create an image through social media 

(Facebook Page); 2) Add contact methods for 

Sawasdee Travel Group and Transport 

Co.Ltd.  The team was assigned as a “Sales 

assistant” to see the opportunities for 

developing a good image of the company 



 

 

through social media through using 

Facebook, a major social media platform. 

This is considered as a way to promote a good 

image for the company.  The team modified 

the Facebook page to gain more likes and 

followers by adding information about 

company and decorated it to be more 

interesting than before.  The results of this 

project showed  more followers and likes for 

the Facebook page, Sawasdee Thailand 

Travel. 

ผลการท างาน 4 เดือนยอดผูติ้ดตาม
เพจบริษทัสวสัดีไทยแลนด ์ทราเวลและคน
กดถูกใจมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนจากเดิมและ
หนา้เพจมีการเปล่ียนแปรงไปในทางท่ีดีมี
ผูค้นสนใจ มีความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา
ท าใหเ้พจของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นเพิ่ม
มากข้ึนมียอดผูติ้ดตามทั้งหมด 1,471 คนและ
มียอดผูท่ี้กดติดตามในปัจจุบนัอยูท่ี่ 1,410 คน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.สร้างความเคล่ือนไหวและสร้างภาพลกัษณ์
ผา่นเพจเฟสบุค๊ บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทรา
เวล 
2.เพิ่มช่องทางการติดต่อใหก้บั บริษทั สวสัดี
ไทยแลนด ์ทราเวล แอนด ์ทราสปอร์ต จ ากดั 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 

-สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั สวสัดี
ไทยแลนด ์ทราเวล 

2.ขอบเขตของประชากร 

     - ผูท่ี้กดถูกใจ Facebook Fanpage บริษทั 
สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล รายเก่าและผูท่ี้ใช่
แอพพลิเคชัน่ Facebook ทัว่ๆไป 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.บริษทั สวสัดีไทยแลนด ์ทราเวล มีกลุ่ม
ลูกคา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน 

2.บริษทัมีคนรู้จกัเพิ่มมากข้ึน 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3.โทรศพัทมื์อถือ 

ชอฟต์แวร์ 

1.โปรแกรม Microsoft office word 

2.โปรแกรม Microsoft office PowerPoint 

3.แอพพลิเคชัน่ Facebook 

สรุปผลการจัดท าโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานตั้งแต่ วนัท่ี 13 
มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 25 เมษายน 2563 
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 15 สัปดาห์ 4 เดือน
ยอดผูติ้ดตามเพจบริษทัสวสัดีไทยแลนดท์รา



 

 

เวลและคนกดถูกใจมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนจาก
เดิมและหนา้เพจมีการเปล่ียนแปรงไปในทาง
ท่ีดีมีผูค้นสนใจ มีความเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลาท าใหเ้พจของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัของ
ผูค้นเพิ่มมากข้ึนมียอดผูติ้ดตามทั้งหมด 1,471 
คนและมียอดผูท่ี้กดติดตามในปัจจุบนัอยูท่ี่ 
1,410 คนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคุณ ชุมพล สิงห์เมืองพล 
เจา้ของบริษทัสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ ท่ีใหโ้อกาสในการฝึกสห
กิจศึกษาและใหค้วามรู้กบัทางคณะผูจ้ดัท าจน
ประสบความส าเร็จขอขอบคุณ อาจารย ์ศุภตั
รา ฮวบเจริญ ต าแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษาค่อย
ช่วยเหลืออยูเ่บ่ืองหลงัมาตลอดจนประสบ
ความส าเร็จ 
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ช่ือ    :  นางสาวนุสบา  หร่ังชะเอม 

               รหสันกัศึกษา   : 5904400033 

               ภาควชิา    : การท่องเท่ียว 

               คณะ     :  ศิลปะศาสตร์ 

               ท่ีอยูปั่จจุบนั   : 1/88หมู่บา้นประชาสิริ ซอยพระราม 2  

                                                            60/1 แขวง แสมด า เขตบางขนุเทียน  

                                                                                 กรุงเทพ  10150 

 

ช่ือ            :           นายพีระพล  โรจน์พลากร 

รหสันกัศึกษา           :          5904400052 

ภาควชิา            :          การท่องเท่ียว 

คณะ             :           ศิลปะศาสตร์ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั           :           163 เพชรเกษม 71 ถนนเพชรเกษม  

                                                                                            เขตหนองแขม  แขวงหนองคา้งพลู กรุงเทพ 

                                                                                            10160 
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