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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางตรง

และทางออ้ม โดยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางตรง ไดแ้ก่ ดา้นการขนส่ง ท่ีพกั อาหาร และธุรกิจน าเท่ียว 
ส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้า น าไปสู่การซ้ือสินค้าและบริการส าหรับ           
กลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ      
ซ่ึงผลประโยชน์จะเกิดภายในประเทศและเกิดการสร้างอาชีพในกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการกระตุน้ทางเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาล ธุรกิจน าเท่ียวจึงมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการในอุตสาหกรรม              
การท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการรายใหม่ส าหรับธุรกิจน าเท่ียวยงัคงต้องการความรู้               
และประสบการณ์ รวมไปถึงการสร้างความน่าเช่ือถือในธุรกิจการท่องเท่ียว ดงันั้น การเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเ ท่ียวนับว่า เ ป็นหน่ึงช่องทางในการส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (Association of Thai Travel Agents) เป็นท่ี รู้จักกันดี                   
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ATTA เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1968 ดว้ยสมาชิกเพียง 
10 ราย ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 1,671 ราย ATTA เป็นองคก์รท่ีก่อตั้งข้ึนโดยไม่แสวงหาผลก าไร 
เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย  ATTA น าเสนอข้อมูลและจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการด า เนิน                        
ธุรกิจท่องเท่ียว ทั้งน้ียงัช่วยอ านวยความสะดวกในการรับนักท่องเท่ียวท่ีมายงัสนามบิน ให้แก่ 
สมาชิกและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่ กลุ่มผูป้ระกอบการหรือบริษทัน าเท่ียว ทั้ งท่ีเป็นสมาชิกของ ATTA และบริษทัท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิก ทาง ATTA ยงัไม่สามารถประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งทัว่ถึงเท่าท่ีควร          

ดังนั้ น ผู ้จ ัดท าเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาหรือโอกาสข้างต้น  จึงได้สร้างส่ือ  
ประชาสัมพนัธ์ภายใตโ้ครงงาน “การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว   
ในรูปแบบ E – Book” ผู ้จ ัดท า เ รียบเรียงข้อมูลและภาพประกอบส่ือกิจกรรมจากเว็บไซต์ 
www.atta.or.th  จดัท าเป็นรูปแบบการให้ขอ้มูลข่าวสาร การจดักิจกรรมและการเขา้ร่วมงานต่างๆ
ของ ATTA ผา่นส่ือการประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบ E – Book  เพื่อใหส้มาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว
สามารถพฒันาส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ โดยลดตน้ทุนและลดทรัพยากรต่างๆ นอกจากน้ี             
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กลุ่มสมาชิกและบุคคลทัว่ไปจะได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ อนัน าไปสู่การเพิ่มจ านวน
สมาชิกใหแ้ก่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว อีกดว้ย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน   

- เพื่อพฒันาส่ือในการประชาสัมพนัธ์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ในรูปแบบ      

E – Book ไปยงักลุ่มสมาชิกและบุคคลทัว่ไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน     
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ     

- สอบถามขอ้มูลต่างๆจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา ไดรั้บขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์
ต่างๆ และเวบ็ไซตข์องสมาคม http://www.atta.or.th/  
1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร     

- สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) และบุคคลทัว่ไป  
1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

- เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563  
1.3.4 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่ 

- สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถพฒันาส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ โดยลดตน้ทุน

และทรัพยากรต่างๆได ้ 
2. กลุ่มสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสาร 

กิจกรรมต่างๆ น าไปสู่การเพิ่มจ านวนสมาชิกใหแ้ก่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวต่อไป 
 

http://www.atta.or.th/


 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการน าเสนอโครงงาน เร่ือง “การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ในรูปแบบ E – Book” ซ่ึงทางผูจ้ ัดท าได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
3. แนวคิดเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
4. แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
5. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 

ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

 

“การประชาสัมพนัธ์” (Public Relations) เป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายทั้งในหน่วยงานองคก์ร 
สถาบนัต่างๆ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีทุกองคก์รทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนใช้ในการเสริมสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อหวงัผลในความร่วมมือและ
สนับสนุนจากประชาชน การประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นหน้าท่ีทางการบริหารท่ีต้องมีการวางแผน
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง การประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัสาธารณชน ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ตั้งแต่สองคน 
ข้ึนไป 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใ้ห้ความหมาย การประชาสัมพนัธ์ ว่า 
การติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั  

ดวงพร ค านูญวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง กล่าวถึง แนวความคิดในการประชาสัมพนัธ์ ไวว้า่ 
การประชาสัมพนัธ์ คือ กิจกรรมทุกส่ิงท่ีรวมอยูใ่นกระบวนการส่ือสาร เพื่อเสริมสร้างทศันคติ และ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีของหน่วยงานกบัสาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง มีขอบเขตของงานในกิจกรรมต่างๆ
มากมาย เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การเสริมสร้างทศันคติ กิจกรรมต่างๆ เป็นตน้  
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สมาคมการประชาสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (The International Public Relations Association) 
IPRA ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ วา่ “คือภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจดัการ 
(management function) ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดีและมีการกระท าอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เพื่อ
สร้างสรรคแ์ละธ ารงรักษาความเขา้ใจอนัดีกบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยองคก์รจะตอ้งใชว้ิธีการ
จดัประเมินผลถึงประชามติแล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดเป็นแผนงานและ
นโยบายขององค์กรหรือสถาบนัเพื่อให้สอดคล้องกบัความเห็นและความตอ้งการของประชาชน
พร้อมทั้งใช้วิธีการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุ ถึง
ผลประโยชน์ร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย (วรัิช ลภิรัตนกุล, 2540) 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) ให้ค  าจ  ากดัความของการประชาสัมพนัธ์ภาครัฐว่า หมายรวมถึง การ
ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานราชการซ่ึงอาจเป็นกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยราชการใน
ภูมิภาค ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะใช้วิธีการกระจายข่าวสาร เผยแพร่ช้ีแจงเก่ียวกบันโยบายการ
ด าเนินงาน ผลงานต่างๆ ตลอดจนโดยวธีิอ่ืนใดท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและช่ือเสียงของ
หน่วยงานไปสู่ประชาชน เพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือและความนิยมจากประชาชน กลุ่มต่างๆ ในการ
สร้างผลส าเร็จแก่งานของหน่วยราชการนั้น และของประเทศชาติโดยส่วนรวม การท่ีรัฐบาลจะตอ้ง
ด าเนินการประชาสัมพนัธ์กบัประชาชน ก็ดว้ยเหตุผลท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ 2 ประการ คือ 

1. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวต่างๆ ใหป้ระชาชนทราบ 
2. การบริหารประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก

ประชาชนและได้กล่าวถึงขั้นตอนของการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ของ
องคก์ร โดยมีหลกัการ พื้นฐาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 การวิจยัและรับฟังความคิดเห็น (Research - Listening) เป็นขั้นตอนด าเนินการขั้นแรก
เป็นการค้นควา้หาข้อเท็จจริง ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการวิจัยและรับฟังประชาชน 
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีต่อการด าเนินงาน หรือต่อนโยบายขององคก์ร 

2.2 การวางแผนและการตดัสินใจ (Planning – Decision Making) เป็นการด าเนินการต่อ
จากการวิจยัและรับฟังความคิดเห็น เป็นการน าเอาทศันคติความคิดเห็นต่างๆ ท่ีได้
รวบรวมมาพิจารณา ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบายขององค์กร ซ่ึงจะช่วยให้
องคก์รสามารถก าหนดนโยบายและโครงการท่ีมีประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

2.3 การติดต่อส่ือสาร (Communication - Action) เป็นการปฏิบัติการส่ือสารกับกลุ่ม
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการตามแผนหรือโครงการท่ีก าหนดไว ้

2.4 การประเ มินผล (Evaluation) เ ป็นขั้ นตอนสุดท้าย ท่ีว ัดผลว่าการด า เ นิน การ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีไดด้ าเนินการไป ไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ 
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การประชาสัมพันธ์  มาจากค าว่า “ประชา” กับ “สัมพันธ์” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า            
“Public Relations” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า  “PR” และขยายความของค าว่าประชาสัมพนัธ์ให้เห็น 
เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน ดงันั้น จึงหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป็นการกระท าท่ีต่อเน่ือง  
ในอนัท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการกระท าส่ิงท่ีดีมีคุณค่า 
ใหก้บัสังคม เพื่อใหป้ระชาชนเหล่าน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมและบริการ หรือสินคา้ของ
หน่วยงานและเพื่อท่ีจะได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนเหล่าน้ีในระยะยาว      
(พรทิพย ์ พิมลสินธ์ุ, 2551)    
 
ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 

 

โดยทัว่ไปการประชาสัมพนัธ์อาจแบ่งตามลกัษณะงานกวา้งๆ ได ้2 ประเภท คือ 
 

1. การประชาสัมพนัธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเขา้ใจและ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มบุคคลภายในสถาบนัเอง อนัไดแ้ก่ กลุ่มเจา้หน้าท่ี เสมียน 
พนกังาน ลูกจา้ง รวมตลอดจนถึงนกัการภารโรง คนขบัรถภายในองคก์ารสถาบนัให้
เกิดมีความรักใครกลมเกลียว สามัคคีกันในหมู่ เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ งด้านการ
เสริมสร้างขวญั และความรักใครผูกพัน จงรักภักดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน การ
ประชาสัมพนัธ์ภายใน จึงมีความส าคญัมาก การประชาสัมพนัธ์ภายนอกองค์การ 
สถาบันจะดีไปไม่ได้เลยหากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ สถาบันย ังไร้
ประสิทธิภาพ เพราะความสัมพนัธ์อนัดีภายในหน่วยงานจะมีผลสะทอ้นไปกบัการ
สร้างความสัมพนัธ์ภายนอกดว้ย และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีภายในหน่วยงานยงั
เอ้ืออ านวยให้การบริการ และการด าเนินงานขององค์การสถาบนัเป็นไปด้วยความ
ราบร่ืน คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการท่ีพนกังาน ลูกจา้งภายในสถาบนัมี
ความเขา้ใจในนโยบาย และการด าเนินงานของสถาบนัเป็นอยา่งดี ก็จะเป็นก าลงัส าคญั
ในการสร้าง ประสิทธิภาพ แก่การประชาสัมพนัธ์ภายนอกด้วย ส าหรับส่ือและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ภายในนั้น อาจใชก้ารติดต่อส่ือสารดว้ยวาจา แบบ
ซ่ึงหน้า (Face of Face) หรืออาจใช้ส่ิงพิมพภ์ายในองค์การ (House Journal) ช่วย เช่น 
หนงัสือเวยีน จดหมายของภายในวารสารภายใน เป็นตน้ 

2. การประชาสัมพนัธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเขา้ใจ และ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอก กลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ
ประชาชนท่ีองค์การสถาบนัเก่ียวขอ้ง เช่น ผูน้ าความคิดเห็น ผูน้ าในทอ้งถ่ิน ลูกคา้ 
ผูบ้ริโภค รวมทั้งชุมชนละแวกใกลเ้คียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่าน้ีเกิดความรู้ 
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ความเข้าใจในตัวสถาบัน และให้ความร่วมมือแก่สถาบันด้วย ดีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ภายนอกตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประชาชนท่ีมีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจ านวน
มาก จึงอาจใชเ้คร่ืองมือ ส่ือสารต่างๆ เขา้มาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนดว้ย 
อนัไดแ้ก่ ส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนั องคก์าร สถาบนัต่างๆ ก็นิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือสารมวลชน 
เหล่าน้ีเขา้ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ 

 

ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 

 

งานประชาสัมพนัธ์เป็นงานส่ือสัมพนัธ์ท่ีมีความส าคญั และเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง       
มีระบบงานท่ีซบัซอ้น แต่งานประชาสัมพนัธ์จะช่วยส่งเสริมลกัษณะความเป็นผูน้ าขององคก์ารและ 
บุคคล ทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือทั้งจากพนกังานภายในและจากประชาชนภายนอก 
ดว้ย นบัวา่งานประชาสัมพนัธ์มีคุณค่าต่อสถาบนัต่างๆ เป็นอยา่งยิ่ง การประชาสัมพนัธ์โดยทัว่ไปมี  
วตัถุประสงคแ์ละความมุ่งหมายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 

1. เพื่อสร้างความนิยมใหเ้กิดข้ึนในหมู่ประชาชน 

2. เพื่อปกป้อง และรักษาช่ือเสียงของสถาบนัมิใหเ้ส่ือมเสีย 

3. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายใน 

 

จากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้พอจะสรุปความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

 

1. การประชาสัมพนัธ์ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีข้ึน 
หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทบัใจท่ีบุคคลหลายๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้ นๆ 
รวมทั้งลูกจา้ง ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ชุมชน พอ่คา้และรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีกบักลุ่มชนเหล่าน้ี เผยแพร่ช้ีแจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิดความ
เล่ือมใสและสร้างความผูกพนัทางใจ เช่น การท่ีหน่วยงานประสบความส าเร็จมีก าไร
พอควร และแบ่งส่วนของก าไรให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือนท่ีสูงพอควร 
ตลอดจนมีสวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสมตามอตัภาพ ขณะเดียวกนัก็เป็นสมาชิกท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นเพื่อนบา้นท่ีดี มีนโยบายส่งเสริมพนกังานใหมี้ต าแหน่ง 
และความรับผดิชอบสูง มีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 

2. การประชาสัมพนัธ์ช่วยป้องกนัรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน หมายถึง มีการพฒันา
ปรับปรุงตวัเอง รวมทั้งสินคา้และบริการต่างๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน
แลว้โอกาสท่ีประชาชนจะไดรั้บความไม่สะดวก เกิดความเขา้ใจผิด หรือมองในแง่ร้าย
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ซ่ึงจะเป็นผลในการน าไปวิพากษว์ิจารณ์ให้เกิดเสีย ช่ือเสียงย่อมไม่มี หรือมีน้อยมาก
เพราะ เราไดต้รวจสอบความคิดเห็น ทศันคติ ของประชาชนและท าการปรับปรุงอยู่
เสมอ 

3. การประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดความร่วมมือกบัหน่วยงาน 
และฝ่ายบริหาร เพราะ การประชาสัมพนัธ์เป็นการสร้างความเขา้ใจ อนัดีระหวา่งฝ่าย
บริหารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการให้ข่าวสารขอ้เท็จจริง และความถูกตอ้ง มิไดเ้ป็น
การจูงใจหรือการโฆษณาชวนเช่ือดว้ยวาจา ยอ่มท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกบัฝ่าย
บริหารข้ึน 

4. การประชาสัมพนัธ์ช่วยการขายและการตลาด การประชาสัมพนัธ์เป็นการปูพื้น ค่านิยม 
ทศันคติท่ีดีให้เกิดกบัหน่วยงานเม่ือประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกท่ีดี แลว้ก็มีใจพร้อม
ท่ีจะรับฟังข่าวสาร การโฆษณาสินคา้ หรือบริการต่างๆ ซ่ึงเป็น แรงกระตุน้ให้เกิด
ความต้องการอยากได้และตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการตรวจสอบ
ทศันคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของ กลุ่มเป้าหมาย ยงัช่วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงาน 
ตั้งแต่ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย โฆษณา ฯลฯ ไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพดว้ย 

 

2.4.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 

แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ไดมี้การแบ่งระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั 
ตลาด ออกเป็น ระดับแรกการตลาดแบบดั้ งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมี
จุดมุ่งหมายหลกั คือ การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้ (brands) แบบท่ีเคยมุ่งเน้น กนัมา โดย
การตลาดท่ีอยูใ่นระดบัขั้นน้ีจะมุ่งใหค้วามส าคญักบั ส่วนประสมการตลาด 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเร่ือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4Ps) ว่า เป็นตวักระตุน้ หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
โดยแบ่งออก ไดด้งัน้ี 

 
1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองค์กรซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอ่ืนๆ 
หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจหรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ
ท่ี ผู ้ ซ้ื อ ไ ป เพื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร ให้ บ ริ ก า ร  ห รื อ ด า เ นิ น ง า นข อ ง กิ จ ก า ร                                       
(ณัฐ อิรนพไพบูลย,์ 2554) หรือ แมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองค์ประกอบตวัเดียวในส่วนประสม
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ของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญั ท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่น 
ความหลากหลายของ ผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand 
Name) คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับรู้ผลิตภณัฑ์(Warranties) และการรับคืน
ผลิตภณัฑ ์(Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 

2. ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบั ต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรใน
อตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรือผลรวม
ของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท าการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร ห รื อ น โ ย บ า ย ก า ร ตั้ ง ร า ค า  ( Pricing Policies)                                             
(ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การ
ก าหนด มีความส าคญั ต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจ
ชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย 
ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้น กิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการก าหนดราคาสินคา้
และบริการ ประเด็นส าคญั จะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคา ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการ
หรือราคา ท่ีระบุ  (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคา ท่ี มี ส่วนยอมให้  
(Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้
สินเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547)  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่าย
เป็นเส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผ่าน
ก็ไดใ้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย ผูผ้ลิตผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม 
( Industrial User) หรือลูกค้าทาง อุตสาหกรรม  ( Industrial Consumer) และคนกลาง 
(Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุม
การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ ไปยงัจุดทีตอ้งการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้โดยมุ่งผลก าไร หรือกลยุทธ์ทางการตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย 
สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ี
จะซ้ือก็จะท าใหผู้บ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อ
การรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่
มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมมีความส าคญั ต่อ
ก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อ การก าหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ เช่น การตั้งราคาการโฆษณา เกรดสินคา้ (ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, 2555) หรือ การ
กระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค
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หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง
และระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนน้ ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย
และการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดบัท่ีสอง คือ การตลาดท่ีมุ่งเน้น 
ทางด้านของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ก็จะน า ไปสู่การสร้าง
ความผูกพนัทางด้านอารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือ กิจการจะสามารถ
มี ส่ ว น แ บ่ ง ก า ร ต ล า ด ใ น จิ ต ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า สู ง ข้ึ น เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น                                           
(ณฐั อิรนพไพบูลย,์ 2554) หรือ เป็นกิจกรรมติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการ
ให้ค  ามาชักจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการการโฆษณาการส่งเสริมการขาย (ชานนท ์รุ่งเรือง, 2555) หรือ
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อ
บุคคลโดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ในผลิตภณัฑ์โดยคาดว่า
จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 
 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotional Mix) หมายถึง เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารทาง 
การตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาด ส่วนประ
สมการส่งเสริม การตลาด ประกอบดว้ย 5 ประการ คือ 

 
 การโฆษณา 
 การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
 การส่งเสริมการขาย 
 การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 
 การตลาดทางตรง 

 
การโฆษณา (Advertising) "เป็นรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคา้หรือบริการ โดยไม่ใช่

พนกังานขาย และตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ" การโฆษณาจึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ เป็น
การเสนอขายสินคา้ บริการ หรือความคิดโดยการใช้ส่ือและตอ้งการจ่ายเงินค่าส่ือ โดยผูอุ้ปถมัภ์
รายการ การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) "เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบ
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เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีคาดหวงั" การขายโดยใชพ้นกังานขาย ถือเป็นการติดต่อส่ือสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง "กิจกรรมระยะสั้ นท่ีใช้ส่งเสริมการขายท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขายและการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถกระตุน้
ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือของลูกค้าขั้น สุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจัด
จ าหน่ายแต่ละระดบั " หรืออาจหมายถึง "กิจกรรมระยะสั้ นซ่ึงใช้ช่วยและเสริมการขายโดยใช้
พนกังานและการโฆษณา"การส่งเสริมการขายอาจใชร่้วมกบัการโฆษณา หรือการขายโดยพนกังาน
ขายการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าวเป็นการส่งเสริม
การขายโดยไม่ใช่บุคคลโดยไม่มีการจ่ายเงินจากองคก์รท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากการใหข้่าวนั้น การ
ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง "การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มท่ีเป็นลูกคา้และไม่ใช่ลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ประชาชนทัว่ ไป พนกังานในองคก์รผูถื้อหุ้น และหน่วยราชการ หรืออาจ หมายถึง "ความพยายาม
ท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์รให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง"การให้
ข่าวจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์” 

การตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถึง การท าการตลาดไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรงโดย
อาศยัส่ือใดส่ือหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายให้โอกาสในการตอบกลบั อีกทั้ง
จะตอ้งมีการพฒันาฐานขอ้มูลของลูกคา้ (customer database) ข้ึนมาดว้ย 

 
ลกัษณะของการตลาดทางตรง 
1. เป็นระบบการกระท าร่วมกนั (interactive system) หมายถึง เป็นกิจกรรมทางตรงท่ีได้ผลทั้ง 

สองทาง (two-way communication) ระหวา่งนกัการตลาดกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
2. ใหโ้อกาสในการตอบกลบั (opportunity to respond) 
3. สามารถท าท่ีไหนก็ได ้(take place at any location) ผูซ้ื้อไม่จ  าเป็นตอ้งไปท่ีร้านคา้เม่ือซ้ือสินคา้ 
4. สามารถวดัได ้(measurable) โดยวดัจากการตอบกลบัของลูกคา้ 
5. เป็นการติดต่อระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยตรงไม่ผา่นบุคคลอ่ืน เป็นการท าการตลาดแบบ  

One-to-one marketing 
6. มีการวางกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแน่นอน (precision targeting) 
7. เป็นกลยุทธ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้(invisible strategies) ท าให้คู่แข่งไม่ทราบว่า เราก าลงัท า

อะไรกบัใคร 
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2.4.3 แนวคิดเกีย่วกบัหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E – Book) 

 

ความหมายของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนงัสือซ่ึงจดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และสามารถอ่านไดจ้าก
หน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนเปิดอ่านจากหนงัสือโดยตรงท่ีเป็นกระดาษแต่ไม่มีการเขา้เล่มเหมือน
หนงัสือท่ีเป็นกระดาษ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถมากมาย คือ การเช่ือมโยง (LINK)     
กบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มอ่ืนๆ ได ้เพราะอยูบ่นเครือข่าย www. และมีบราวเซอร์ท่ีท าหนา้ท่ีดึง
ขอ้มูลมาแสดงตามท่ีเราตอ้งการเหมือนการเล่นอินเตอร์เน็ตทัว่ไปเพียงแต่เป็นหนงัสือบนเครือข่าย
เท่านั้น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงขอ้ความ รูปภาพ เสียง และความเคล่ือนไหวได ้เรา
สามารถอ่านหนงัสือ คน้หาขอ้มูลและสอบถามขอ้มูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศทัว่โลกได ้จาก
อินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแฟ้มข้อมูลประเภท 
ขอ้ความ (Text file) ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัของภาษา HTML (Hyper Text Mask Language) ท่ีใช้ 
เขียนโปรแกรมผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ท่ีใชก้บัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบนั มี 2 
ประเภท คือ ซอฟแวร์ส าหรับการเขียนขอ้มูลให้ออกมาเป็น E-Book ซอฟแวร์ส าหรับการอ่าน และ  
ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

รวีวรรณ ข าพล (2550) กล่าวว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) เป็นหนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ่้านสามารถอ่านผา่นอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์  อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืนๆ มีการ
บันทึกและน าเสนอเน้ือหาสาระของหนังสือในรูปสัญญาณดิจิทัลมีการบันทึกลงในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่น ซีดี-รอม (CD-ROM) ปาล์มบุ๊ค (Palm Book)หนังสือในระบบ
เครือข่าย (Online Book) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ   

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2551) กล่าวว่า “อีบุ๊ค” (E – Book) เป็นค าภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากค าว่า 
electronic book หมายถึง หนังสือท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสาร  
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งใน  
ระบบออฟไลน์และออนไลน์  

วิไลพร วงศก์รวรศิลป์ (2551) กล่าววา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนงัสือท่ีสร้างข้ึนดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถ 
อ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์คุณลักษณะของ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงจุดไปยงัส่วนต่างๆ ของหนงัสือเวบ็ไซต์ต่างๆตลอดจนมี 
ปฏิสัมพนัธ์และโตต้อบกบัผูเ้รียนไดน้อกจากนั้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพเสียง 
ภาพเคล่ือนไหวแบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารท่ีต้องการออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้อีก 
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ประการหน่ึงท่ีส าคญัก็ คือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลา 
ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีจะไม่มีในหนงัสือธรรมดาทัว่ไป   

ทองสุข ค าแก้ว (2553) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นการประยุกต์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอ่านเข้าด้วยกันโดยการน าเสนอในรูปแบบของส่ือประสมท่ี  
หลากหลายโดยมีส่วนประกอบทั้งขอ้ความภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวและเสียงเขา้ด้วยกนัด้วยการ 
เช่ือมโยงขอ้มูลทั้งท่ีอยูใ่นแฟ้มเดียวกนัหรือคนละแฟ้มมีลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือสะดวกและง่ายใน 
การศึกษา 

สุรีย ์กลดับุบผา (2554) ได้สรุปความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี คือรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มูลผา่นส่ือท่ี ใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานการติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
ขอ้มูลในลกัษณะ E – Content เป็นส่ือการถ่ายทอดท่ีเปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีสามารถน าเสนอ
ขอ้มูลตวัอกัษรจากการคลิกเปิดเอกสารในรูปแบบขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) และขอ้มูลภาพน่ิง
เสียงและรวมถึงภาพเคล่ือนไหวเรียกว่าส่ือหลายมิติ (Hypermedia) โดยการประสานและการ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์ของเน้ือหาอย่างไร้รอยต่อของข้อมูลท่ีอยู่แฟ้มเดียวกนัหรืออยู่คนละแฟ้มเขา้
ดว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียวซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการโดยไม่จ  ากดัในเร่ืองของ
เวลาและสถานท่ีท าใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
กล่าวโดยสรุป หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การน าหนงัสือเล่มหน่ึงหลายๆเล่ม มาออกแบบ

ใหม่ให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่านั้นให้อยูใ่นรูปของ
ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงลักษณะท่ีตอบโต้กัน (Interactive) การเช่ือมโยงแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ สามารถท าบุ๊คมาร์ก (Book Mark) และหมายเหตุประกอบตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการไดโ้ดย
อาศยัพื้นฐานหนงัสือเป็นหลกั  

 
2.1.4. แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ 

 
ชุลีกร เกษทอง (2553) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ สังคม หน่ึง

ในโลกอินเทอร์เน็ตท่ีผูเ้ล่นสามารถแสดงความคิดเห็น ท าความรู้จกัและแบ่งปันส่ิงท่ีน่าสนใจ โดย
อาศัยรูปแบบการบริการ ท่ีเป็นเว็บไซต์ท่ีใช้ในการสร้างเครือข่ายสังคมส าหรับผู ้ใช้งานใน 
อินเทอร์เน็ต สามารถท่ีจะเขียนอธิบายกิจกรรมท่ีน่าสนใจ รวมทั้งขอ้มูล บทความ รูปภาพ และ
แสดง ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกนัท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้าง
เน้ือหาข้ึนไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคล  
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ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล (2556) ได้ให้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์          
(Social Media) หมายถึง สังคมหรือการรวมกันของกลุ่มคนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงบน 
อินเทอร์เน็ตท่ีเรียกว่าชุมชนออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท าให้ผูค้นสามารถท าความรู้จกั 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนัในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงช่องทางเครือข่าย
ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร มีดว้ยกนัหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต(์Website) เฟสบุ๊ค (Facebook) 
ยทููป (YouTube) และทวติเตอร์ (Twitter) เป็นตน้  

ฐิติภา สัมพนัธ์พร (2556) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือท่ีมา
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีอยู ่และเป็นส่ือท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ธุรกิจ
ต่างๆ จึงน าส่ือสังคมออนไลน์มาใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสาร เช่น ขอ้มูลของสินคา้ หรือ บริการ 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นตน้ โดยทางผูบ้ริโภคสามารถ โตต้อบ
แสดงความคิดเห็นกลบัมายงัธุรกิจท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์นั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

พิศมัย หาญมงคลพิพฒัน์ (2558) ได้ให้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media)       
เป็นรูปแบบของเวบ็ไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคม ส าหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ต เขียนอธิบาย 
ความสนใจ และกิจการท่ีได้ท าและเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น ในบริการ
เครือข่ายสังคม มกัจะประกอบไปดว้ย การส่งขอ้ความ อีเมลว์ดีิโอ เพลง อพัโหลดรูป บล็อก เป็นตน้ 
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ ต่างๆ     
ท่ีผูส่้งสารสามารถแบ่งปันสารไปยงัผูรั้บสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกัน 
ระหว่างผูส้ั่งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารด้วยกันเอง (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2554) สามารถแบ่ง 
ออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายดว้ยปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม เป็นการสนทนากนัจนเกิดสภาพ (Talk of 
the Town) เม่ือมีเร่ืองท่ีน่าสนใจถูกหยิบมาเป็นประเด็นจนสามารถเผยแพร่ข่าวสาร ออกไป
ไดง่้าย ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของเน้ือหา รูปภาพ เสียง หรือวดีิโอ  

2. เป็นส่ือท่ีเปล่ียนแปลงจากส่ือเดิมท่ีแพร่กระจายแบบทางเดียว (One to Many) มี รูปแบบ
การสนทนาท่ีสามารถมีผูอ่ื้นเข้าร่วมได้หลายๆ คน การสนทนาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็น การ
รวมกลุ่มพูดคุยในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนั โดยท่ีไม่มีใครเขา้มาควบคุมเน้ือหาของการสนทนา 
แมก้ระทัง่ตวัผูส้ร้างเน้ือหาเอง เน่ืองจากผูท่ี้ได้รับสารมีสิทธ์ิเขา้ร่วมใน รูปแบบของการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือการเขา้ไปแกไ้ขเน้ือหานั้นๆ  

3. เป็นส่ือท่ีเปล่ียนผูค้นจากผูบ้ริโภคเน้ือหาเป็นผูส้ร้างเน้ือหา เม่ือใครผลิตเน้ือหาไดต้รงใจคน
หมู่มาก ก็จะเป็นผูท้รงอิทธิพล (Influencer) ซ่ึงสามารถโน้มน้าวให้ผูติ้ดตาม ตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการไดโ้ดยง่าย 
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ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผ่าน 
เครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง  
ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ สามารถแบ่งออกได ้4 ประเภทดงัน้ี  

1. บล็อก (Blog) การจดัระบบเน้ือหารูปแบบหน่ึง ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้สามารถเขียนบทความท่ี  
เรียกวา่ โพสต ์(Post) แลว้ท าการเผยแพร่ เป็นการเรียงของเน้ือหา โดยจะเรียงจาก เน้ือหา
ท่ีมาใหม่สุดก่อนลดหลัน่ลงมาตามล าดบัเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มี ความสามารถดา้น
ต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดว้ยการเขียนอยา่งเสรี ซ่ึงจุดเด่นของ บล็อก คือ การส่ือสาร
ถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่างผู ้เขียน และผู ้อ่านบล็อกผ่านการ แสดงความคิดเห็น 
(Comment)  

2. ทวิตเตอร์ (Twitter) รูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีจ ากดัตวัอกัษรของการโพสตแ์ต่ละคร้ังไว ้ท่ี 
140 ตวัอกัษร โดยตอ้งการให้ผูใ้ชง้านเขียนเร่ืองราว (Tweet) วา่ก าลงัท าอะไรอยูใ่น ขณะน้ี 
ทวติเตอร์ (Twitter) จึงถูกน ามาใชใ้นทางธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการสร้างการบอก ต่อ สร้างแบ
รนด์หรือเป็นเคร่ืองมือบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relationship Management: 
CRM) และยงัใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ไดอี้กดว้ย  

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เวบ็ไซตท่ี์ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกบั เพื่อน
ทั้งท่ีรู้จกัมาก่อน หรือรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม ออนไลน์แต่ละ
แห่งมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัท่ีมี เหมือนกนั คือ โปร์ไฟล์ 
(Profiles) เพื่อแสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบญัชี การเช่ือมต่อ (Connecting) เพื่อสร้าง 
เพื่อนกบัคนท่ีรู้จกัและไม่รู้จกัทางออนไลน์ และการส่ง ขอ้ความ (Messaging) อาจเป็น 
ขอ้ความส่วนตวั หรือขอ้ความสาธารณะ โดยมี เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั 

4. การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) หมายถึง เวบ็ไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้ สามารถ
น ารูปภาพหรือวิดีโอ มาแบ่งปันให้เพื่อนหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยสามารถ
ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวดีิโอหรือรูปภาพน าข้ึนเผยแพร่ เช่น YouTube Multiply และ 
Slide share เป็นต้น ข้อมูลหรือวิดีโอใดเป็นท่ีช่ืนชอบ จะท าให้เกิดการบอกต่ออย่าง
แพร่หลาย    

 
อาจกล่าวไดว้า่ ส่ือสังคมออนไลน์หมายถึง ช่องทางๆ หน่ึงท่ีผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสาร สามารถ 

ป้อนข้อมูลข่าวสาร หรือสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูล ท ากิจกรรมต่างๆ และ  
แบ่งปันประสบการณ์ได้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกนัในระบบ  
อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัในสังคม    
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2.5.5 ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 
 
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการคา้และการพฒันา (UNTAD) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธุรกิจ คือ การท่ีบริษทัเขา้ไปเก่ียวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการและ
เป้าหมายของสังคมคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ แนวคิดท่ีบริษทัจะบูรณาการงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปใน
กิจการของประเทศ และการปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholder) โดยสมคัรใจ 

องค์การระหว่างประเทศ ว่าดว้ยการมาตรฐาน (ISO) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ (CSR) คือ การท่ีองคก์รตอบสนองต่อประเด็น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งท่ี
การใหป้ระโยชน์หลกั คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองของบทบาท ขององคก์รธุรกิจ
ในสังคมและความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะตอ้งท าด้วยความสมคัรใจ และ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวดัผลไดใ้น 3 มิติคือการวดัผล
ทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2549) กล่าวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) อาจสรุป 
ไดด้งัน้ีคือ (1) ไม่ท าส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม (2) ท าส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์
ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม (3) พฒันาตวัเองใหมี้คุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อยา่งดี
ท่ีสุด สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(Corporate Social Responsibility Institute (CSRI).2009) กล่าวว่า 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่
ไปกบัการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ
อยา่งย ัง่ยนื 

Philip Kotler (2018) ได้น าเสนอการน าหลักการตลาดทั้ งหลายไปประยุกต์ใช้ในโลก
ปัจจุบนั ทั้งทางดา้นธุรกิจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) รูปแบบทางการตลาดขององค์กร
และคุณค่าต่อลูกคา้และเป็นท่ีปรึกษาในดา้นของการวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด การวางผงั
องคก์รทางดา้นการตลาดและการตลาดระหวา่งประเทศ 
ไดจ้  าแนก CSR ไวเ้ป็น 7 กิจกรรมไดแ้ก่ 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหาเงินทุน 
วสัดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหา
อาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง 
หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้
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2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุน
หรือการบริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือ หรือร่วมแก้ไข
ประเด็นปัญหาทางสังคม ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจ ากดัแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะ
ผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรม CSR ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมัก
ร่วมมือกบัองค์กรท่ีไม่มีวตัถุประสงคห์าก าไรเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั 
ดว้ยวธีิการเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑ ์เพื่อน าเงินรายไดไ้ปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศล
ผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเ้พิ่มเติม 

3. การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนบัสนุนการ
พฒันาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นสาธารณสุข 
ด้านความปลอดภยั ด้านส่ิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหว่าง
การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมกบัการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ 
การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมจะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) 
เป็นหลกั ในขณะท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นท่ีการสร้างความ
ตระหนกั (Awareness) ตลอดจนการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพื่อให้
รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหา
ทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมCSRท่ีพบเห็นใน
แทบทุกองคก์รธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอกหรือ
มีผูเ้สนอใหท้ า มากกวา่จะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคก์รเอง 
ท าใหไ้ม่เกิดการเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้
พนกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจ
อาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบัองค์กรหน่ึงองค์กรใด และอาจเป็นผู ้
ก  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแลว้น าเสนอ
ต่อองคก์รเพื่อพิจารณาใหก้ารสนบัสนุน โดยท่ีพนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของ
วนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเติม 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัดว้ยการหลีกเล่ียง
การก่อใหเ้กิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยยีวยาปัญหาทาง
สังคมนั้นๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษ์
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ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีองค์กรธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกับ
พนัธมิตรภายนอกก็ได ้

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ตามก าลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 
(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการ 
ทางธุรกิจ ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดท่ีเรียกว่า The Bottom of the  
Pyramid (Bop) ในราคาท่ีไม่แพงเหมาะกับก าลังซ้ือของผูบ้ริโภคในระดับฐานราก ให้ 
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการ เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต พร้อมกนักบัเป็น  
โอกาสส าหรับธุรกิจในการเขา้ถึงตลาดปริมาณมหาศาล 

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน หรือ The World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) ไดใ้หค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร หรือ Corporate 
Social Responsibility (CSR) ไวว้่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคือความมุ่งมั่นอย่าง
ต่อเน่ืองของธุรกิจต่างๆ ในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัการพฒันา
คุณภาพชีวิตของทั้งพนกังานและครอบครัวไปจนถึงชุมชนและสังคมโดยรวม” ซ่ึงค าจ ากดัความน้ี
ครอบคลุมทั้งดา้นความเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชน ชุมชน สังคม ซ่ึงทั้งหมดก็คือโลกใบน้ีท่ีเรา
อาศยัอยูน่ัน่เอง (กมลวรรณ จินตรัตน์, 2561) 

 
กล่าวโดยสรุป ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (CSR) หมายถึง การด าเนินธุรกิจ โดย  

ค  านึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบั  
ดูแลกิจการท่ีดี เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  
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2.5.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

กรแกว้ ตนัติเวชกุล (2551) ไดศึ้กษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ืองค าศพัท์
ภาษามลายทูอ้งถ่ินส าหรับกองทพัเรือไทย โดยไดท้ดลองกบันกัเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวกิโยธิน 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ านวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
มลัติมีเดีย เร่ืองค าศพัท ์ภาษามลายทูอ้งถ่ินส าหรับกองทพัเรือไทย ทางดา้นเน้ือหา อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และมี
ความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดียในดา้นเน้ือหา ดา้นภาพ ตวัอกัษร เสียง การใช้
งาน และประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 

เดือนเพญ็ ภานุรักษ ์(2553) ไดศึ้กษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการศูนยท์างไกล 
เพื่อการพฒันาการศึกษาและพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของครูโรงเรียนตน้แบบท่ี
เขา้อบรม จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบภาพน่ิง 
และกลุ่มท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมลัติมีเดีย พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูก
พฒันาข้ึนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ผูเ้ขา้
อบรมมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดบัมากท่ีสุด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้ขา้อบรม พบว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมลัติมีเดียสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบน่ิง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

ไกรพ เจริญโสภา (2554) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการพิมพ์ดิจิทลั  เพื่อหาคุณภาพ
บทเรียนออนไลน์โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้านการผลิตส่ือและการน าเสนอ และเพื่อหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลการวิจัยคุณภาพด้านเน้ือหาของบทเรียนของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย 4.53 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 จดัอยูใ่นระดบัคุณภาพดี
คุณภาพด้านการน าเสนอของบทเรียนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉล่ีย 4.20 และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.41 จดัอยู่ในระดบัคุณภาพดีคุณภาพแบบทดสอบของบทเรียนของ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มี ค่าเฉล่ีย 4.20 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 จดัอยูใ่นระดบั
คุณภาพดีส่วนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  พบว่ามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
  

 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
โครงงาน “การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ในรูปแบบ       

E - Book”  มีวธีิการศึกษา และขั้นตอนการปฏิบติัการศึกษา ดงัน้ี 
 
3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
3.2 รูปแบบการจดัการองคก์รและการบริหารงานองคก์ร 
3.3 วตัถุประสงคข์องสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 
3.4 ประเภทของสมาชิก 
3.5 สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
3.6 นโยบายขององคก์ร   
3.7 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
3.8 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 
3.9 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
3.10 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
3.11 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

  
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการ :  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว Association of Thai Travel  

Agents (ATTA) 
ทีต่ั้ง   : ส านกังานใหญ่อยูท่ี่ 33/42-3 วอลลส์ตรีททาวเวอร์ชั้น10   

ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500    
โทรศัพท์  : 02-237-6046  
โทรสาร   : 02-237-6045    
เวบ็ไซต์   : www.atta.or.th  
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ภาพท่ี 3.1 แสดงสัญลกัษณ์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  
ท่ีมา : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 

 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงแผนท่ีสถานท่ีตั้งของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ส านกังานใหญ่สุรวงศ ์
ท่ีมา : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 
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3.2 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

ภาพท่ี 3.3 รูปแบบการจดัการองคก์รและการบริหารงานองคก์รสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  
ท่ีมา : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 

 
3.3 วตัถุประสงค์ของสมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว  

• เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
• ท าการวิจยัและการประกอบวิสาหกิจแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

ตลอดจนข่าวสารอนัเก่ียวกบัวสิาหกิจการท่องเท่ียว 
• เพื่อคุม้ครองและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิกตลอดจนประนีประนอม                 

ขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิกกบับุคคลภายนอก  
• เพื่อสนบัสนุนและให้ความร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและรัฐบาลไทย 

ในการเพิ่มมูลค่าของการท่องเท่ียวไปยงัประเทศไทย  
• เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความปรารถนาท่ีจะท่องเท่ียว 
• ประกาศใช้กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีจะช่วยให้สมาชิกเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

และความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
• เพื่อส่งเสริมการแข่งขนัในการประกอบวิสาหกิจการท่องเท่ียวโดยไม่ผิดต่อกฎหมาย 

ความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอนัดีของประชาชน และมารยาททางการคา้    
• ท างานกบับริษทัอุตสาหกรรมไม่ใช่การเดินทางสมาคมและบุคคลมี                          

ผลประโยชน์ร่วมกนั และเพื่อปรับปรุงบทบาทของการท่องเท่ียว  
• เพื่อสนบัสนุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการท่ีแสดงโดยตวัแทนสมาชิก 

President

Co - Ordinator Public Relations Committee Member

Vice President
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• ไม่ด าเนินการในทางการคา้หรือการเมืองอยา่งใดทั้งส้ิน 
 
3.4 ประเภทของสมาชิก  
สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. สมาชิกสามญั (ACTIVE MEMBER) ได้แก่ นิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกิจโดยตรง
เก่ียวกบัการ ท่องเท่ียว (บริษทั ทวัร์ประเภทต่างๆ) ไดย้ื่นความจ านงขอสมคัรเขา้เป็น
สมาชิก และคณะกรรมการลงมติรับเขา้เป็นสมาชิกสามญั  

2. สมาชิกสมทบ (ALLIED MEMBER) ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกิจเก่ียวขอ้งกบั 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ) ได้ยื่นความจ านงขอสมัคร                    
เป็นสมาชิก และคณะกรรมการลงมติรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ  

3. สมาชิกกิตติมศักด์ิ (HONORARY MEMBER) ได้แก่ บุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้ท่ีด ารง
ต าแหน่ง เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอาทิ เช่น ผู ้ว่าการการท่องเท่ียว                         
แห่งประเทศไทย หรือผูมี้อุปการคุณแก่สมาคมฯ ซ่ึงคณะกรรมการมีมติให้เป็นสมาชิก
กิตติมศกัด์ิและบุคคลนั้นตอบรับเชิญ 

 
3.5 สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก 
สิทธิของสมาชิก 

1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการอนั
อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมเท่าท่ีจะอ านวยได ้

2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอความคิดเห็น หรือให้ค  าแนะน าต่อสมาคม หรือ
คณะกรรมการในเร่ืองใดๆ อนัอยู่ในวตัถุประสงค์ของสมาคม เพื่อน ามาซ่ึงความ
เจริญรุ่งเรืองของสมาคม 

3. สมาชิกทุกคนมีสิทธิท่ีจะขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสิ์นของสมาคมได้ โดยยื่น               
ค  าขอนั้นไปยงัคณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. สมาชิกทุกคนมิสิทธิท่ีเข้าประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ซักถามกรรมการ                 
เสนอ ญตัติในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรือในการประชุมวิสามญั หรือในการ
ประชุมอ่ืนๆท่ีสมาคม จดัใหมี้ข้ึน 

5. สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี
หรือในการประชุมวิสามญั หรือในท่ีประชุมอ่ืนๆ ท่ีสมาคม จดัให้มีข้ึน ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมเม่ือออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูใ้ดผูห้น่ึงใน 3 ช่ือ ท่ีสมาชิกไดจ้ดทะเบียนไว้
กบัสมาคม ตามขอ้ 7 หรือ 1 ใน 3 ·ช่ือท่ีไดแ้กไ้ขตามอนุ 5 ขอ้ ขอ้ 11 

6. สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธิเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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7. สมาชิกมีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายหรือติดตราสมาคมไวท่ี้หนา้ท่ีท าการหรือหวักระดาษ
จดหมายของสมาชิก 

 
หน้าทีข่องสมาชิก 

1. สมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบค าสั่งของสมาคม มติของท่ีประชุมใหญ่
และมติของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด 

2. ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียของสมาคม 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสมาคมใหเ้จริญรุ่งเรืองและมีความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 
4. ช าระค่าบ ารุงใหแ้ก่สมาคมตามก าหนด 
5. หากสมาชิกเปล่ียนช่ือ ยา้ยท่ีตั้งส านกังาน เปล่ียนหมายเลขโทรศพัท์ เปล่ียนประเภท

วิสาหกิจเลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจ จะตอ้งแจง้ให้
เลขาธิการสมาคมฯ ทราบเป็นหนงัสือภายในก าหนด 7 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

 
3.6 นโยบายขององค์กร   

• เพื่อส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ สมาคมไดด้ าเนินการ
น านโยบายท่ีส าคญั  

• เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักมากข้ึนของการท่องเท่ียวของคนไทยรวมทั้งการศึกษาใน
โรงเรียนในทุกระดบัเพื่อสร้างและรักษาทศันคติท่ีดีต่อการบริการท่ีประเทศไทยมี
ช่ือเสียง   

• เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักมากข้ึนในทุกจงัหวดัโดยการตั้งค่าแผนการท่องเท่ียวของ                 
แต่ละจงัหวดัแลว้ สนบัสนุนอุตสาหกรรมในความกา้วหนา้   

• การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรของสมาชิกเพื่อ ท่ีจะ ข้ึนชั้ นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร จดัการของพวกเขาในการใหบ้ริการการเดินทาง  

• เพื่อแนะน ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การแลกเปล่ียนการท่องเท่ียว            
การฝึกอบรมและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

• ประสานงานกบัทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
• การรณรงคเ์พื่อสร้างความตระหนกัมากข้ึนจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนืบ ารุง 
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3.7 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.7.1 ต าแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาวจารุพร วฒันชยัปิติ รหสันกัศึกษา 5904400088 
นกัศึกษาฝึกงาน :  พนกังานตอ้นรับ และงานเลขาฯ  
งานท่ีนกัศึกษาตอ้งรับผดิชอบ : 

- คดัแยกและจดัเรียงเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่และส่งต่อเอกสารให้แก่
หวัหนา้งาน  

- พิมพแ์บบฟอร์มเอกสารและตรวจเอกสารเพื่อท าการส่งไปยงัส่วนหนา้งาน  
- ตรวจเอกสารถ่ายรูปบตัรรับนกัท่องเท่ียว TRANSFER MAN 
- บันทึกข้อมูลประวัติผู ้ท่ีมาท าบัตรและท าการออกบัตรรับนักท่องเ ท่ียว 

TRANSFER MAN  
- เตรียมวาระการประชุมแต่ละเดือน 
- เตรียมเอกสารการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการ 
- ประสานงานและดูแลดา้นการใหบ้ริการภายในงานการประชุม 

สัปดาห์ที ่1 (13 – 17 มกราคม 2563) 
- จดัเรียงเอกสาร ถ่ายเอกสาร 
- ตอ้นรับลูกคา้ท่ีมาติดต่อท าบตัรสมาชิก Transfer man 
- หารายช่ือ แขก V.I.P ประชุมสมาชิกร่วม ATTA & THA ณ สามยา่นมิตรทาวน์  

เดือนมกราคม 
สัปดาห์ที ่2 (20 -24 มกราคม 2563)  

- เขา้ร่วมวนัสถาปนาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว คน้หารายช่ือสมาชิก ลงทะเบียนใน 
Tablet และติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี ณ สามยา่นมิตรทาวน์ 

สัปดาห์ที ่3 (27 – 31 มกราคม 2563) 
- ตรวจสอบเอกสารการสมคัรสมาชิก และท าการบนัทึกขอ้มูลประวติัผูท่ี้มาท าบตัรและท า

การออกบตัรรับนกัท่องเท่ียว Transfer man 
- คดัแยกและจดัเรียงเอกสารเขา้แฟ้มใหเ้ป็นหมวดหมู่ 

สัปดาห์ที ่4 (3 – 7 กุมภาพนัธ์ 2563) 
- พิมพร์ายช่ือสมาชิก แยกตามตวัอกัษร และประเภทของสมาชิก 

สัปดาห์ที ่5 (10 – 14 กุมภาพนัธ์ 2563) 
- จดัเตรียมเอกสารการประชุมสามญัประจ า เดือนกุมภาพนัธ์ 2563  
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 สัปดาห์ที ่6 (17 – 21 กุมภาพนัธ์ 2563) 
- จดัท าแฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมการประชุมของคณะกรรมการของสมาคมไทยธุรกิจการ

ท่องเท่ียว และเขา้ร่วมเชียร์การแข่งขนัฟุตบอล “รวมน ้าใจคนกีฬา สู่พี่นอ้งชาวจีน” 
สัปดาห์ที ่7 (24 – 28 กุมภาพนัธ์ 2563) 

- สรุปกิจกรรมในการเขา้ร่วมงานต่างๆของคณะกรรมการ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  
- รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมาชิกประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 และประสานงานกบั

เจา้หนา้ท่ี ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ถนนรัชดาฯ 
สัปดาห์ที ่8 (2 – 6 มีนาคม 2563)  

- พิมพใ์บแจง้รายจ่ายของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และ ออกบูธ ประชาสัมพนัธ์ ณ 
 I CONSIAM 

สัปดาห์ที ่9 (9 – 13 มีนาคม 2563)  
- จดัท าแฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมการประชุมของคณะกรรมการของสมาคมไทยธุรกิจการ 

ท่องเท่ียว ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ TAT - ATTA – THA คร้ังท่ี 61 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ 
รอยลั เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต  คลบั ถ.ศาลายา  โดยได้รับหน้าท่ีมอบหมายในการ
ลงทะเบียนและถ่ายรูปบรรยากาศภายในงาน  

 
3.8 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
ช่ือ – นามสกุล : คุณนภาวรรณ บุญพวง  
ต าแหน่งงาน : ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและบุคคล   
เบอร์โทร : 02 - 237 - 6046 
E – Mail : napawan@atta.or.th    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 พนกังานท่ีปรึกษา คนท่ี 1 (คุณนภาวรรณ) 
 

mailto:napawan@atta.or.th
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ช่ือ – นามสกุล : คุณภานุวธัน์ พิมพิเสน    
ต าแหน่งงาน : ผูจ้ดัการฝ่ายสมาชิกสัมพนัธ์  
เบอร์โทร :  081 - 875 – 6648  
E – Mail : eddy.yakob@hotmail.com   
   
  
  
  
  
  

 
 
 

ภาพท่ี 3.5พนกังานท่ีปรึกษา คนท่ี 2 (คุณภานุวธัน์) 
  

3.9 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563  
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 16 : 30 น. 
 

3.10 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.10.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 
1. ศึกษาขอ้มูลและเอกสาร ภายในองคก์ร     
2. คิดหวัขอ้การน าเสนอแก่อาจารย ์        

ท่ีปรึกษา 
    

3. คน้หารายละเอียดเพิ่มเติมในการจดัท า
โครงงาน 

    

4. น าเสนอโครงงานท่ีจดัท าเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

    

5. จดัท าเอกสาร สรุปผล และ น าเสนอ     

mailto:eddy.yakob@hotmail.com
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3.10.1 ศึกษาขอ้มูลและเอกสารภายในองคก์ร เพื่อท่ีจะไดน้ ามาจดัท าโครงงาน 
3.10.2  คิดหวัขอ้และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการท าโครงงาน น าเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา   

และพี่เล้ียงเพื่อขอค าปรึกษาในการน าส่งเพื่อรอการพิจารณา  
3.10.3  คน้หารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท าโครงงาน เช่น 

กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA)  
3.10.4  น าเสนอโครงงานท่ีจดัท าต่อองคก์รเพื่อพิจารณาในการเผยแพร่ขอ้มูล ในการ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA)  
3.10.5  จดัท าเอกสารรายงาน สรุปผล และจดัท าแบบการน าเสนองาน PowerPoint 
 

3.11 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
3.11.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
- กลอ้งถ่ายภาพ 

3.11.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 
- เวบ็ไซต ์Facebook 
- โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 
- โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013 
- โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 
- โปรแกรม Google Form 
- โปรแกรม Aniflip 
- โปรแกรม Canva 
- โปรแกรม Pinterest  
- โปรแกรม QR Code Generator 



 

 

บทที ่4        
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน  

    
ผูจ้ ัดท ำโครงงำนได้เข้ำรับกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ ณ สมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว 

(ATTA) ในต ำแหน่ง พนกังำนตอ้นรับและงำนเลขำ ตลอดระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ผูจ้ดัท ำไดเ้รียนรู้ 
กระบวนกำรท ำงำนขั้นตอนกำรสมคัรสมำชิก กำรตรวจสอบดำ้นเอกสำรและตรวจเช็คเอกสำรก่อน 
กำรลงทะเบียน คดัแยกเอกสำรและจดัเก็บเอกสำรเขำ้แฟ้ม ส่วนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ คือ กำรท ำ 
สรุปขอ้มูลกิจกรรมต่ำงๆ ของสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว และรวบรวมเพื่อจดัท ำหนงัสือเป็นส่ือ
ในกำรประชำสัมพนัธ์ ดงันั้น ผูจ้ดัท ำจึงไดท้  ำรูปเล่มโครงงำน “กำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมของ
สมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว  ในรูปแบบ E – Book”  เพื่อจดัท ำเป็นรูปแบบกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำร
กิจกรรมและกำรเขำ้ร่วมงำนต่ำงๆของ ATTA ผ่ำนส่ือกำรประชำสัมพนัธ์ ในรูปแบบ E – Book   
ช่วยใหล้ดตน้ทุนและลดทรัพยำกร 

ขั้นตอนกำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมของสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว ในรูปแบบ              
E – Book โดยกำรน ำข้อมูลจำกเว็บไซต์สมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว และรูปภำพกิจกรรม        
และกำรเขำ้ร่วมงำนต่ำงๆ มีวธีิกำรด ำเนินกำรท ำโครงงำน ดงัน้ี 
 
4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
- กลอ้งถ่ำยภำพ 

ซอฟต์แวร์ 
- โปรแกรม PowerPoint 2013 
- โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 
- โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 
- เวบ็ไซต ์Facebook 
- โปรแกรม Pinterest  
- โปรแกรม Canva 
- โปรแกรม Aniflip 
- โปรแกรม QR Code Generator 
- โปรแกรม Google Form 
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4.2 การหาข้อมูล 
 

 คน้ควำ้ขอ้มูลกิจกรรมท่ีเก่ียวกบักำรส ำรวจสถำนท่ีท่องเท่ียว ผลงำนดำ้นช่วยเหลือสังคม 
ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร ผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด และงำนส่งเสริม
สนับสนุน ประชำสัมพันธ์  นโยบำยภำครัฐ ของสมำคมฯ จำกเว็บไซต์สมำคมไทยธุรกิจ                           
กำรท่องเท่ียว  

ภำพท่ี 4.1 ขอ้มูลกำรประชำสัมพนัธ์ของสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว 
ท่ีมำ : http://www.atta.or.th/category/tourism-news/  

ภำพท่ี 4.2 รูปภำพกิจกรรม จำก Facebook   
ท่ีมำ : https://web.facebook.com/ATTA-Thailand-Non-profit-organization--

124202791007354/?epa=SEARCH_BOX  

http://www.atta.or.th/category/tourism-news/
https://web.facebook.com/ATTA-Thailand-Non-profit-organization--124202791007354/?epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/ATTA-Thailand-Non-profit-organization--124202791007354/?epa=SEARCH_BOX
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4.3 การสร้างงานออกแบบ 
 
ขั้นตอนที ่1 กำรสร้ำงงำนออกแบบ 
 

1. กำรหำคอนเทนตจ์ำกโปรแกรม Pinterest  

ภำพท่ี 4.3 หนำ้จอของโปรแกรม Pinterest  
ท่ีมำ : https://www.pinterest.com/  

 
2. กำรหำคอนเทนตจ์ำกโปรแกรม Canva 

 
ภำพท่ี 4.4 หนำ้จอของโปรแกรม Canva 

ท่ีมำ : https://www.canva.com/  
 

https://www.pinterest.com/
https://www.canva.com/
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ขั้นตอนที ่2 กำรท ำ E – Book ดว้ยโปรแกรม PowerPoint 
 

1. เปิดโปรแกรม PowerPoint ตั้งค่ำหนำ้กระดำษ โดยไปท่ีออกแบบ และเลือกขนำดสไลด์ A4 

ภำพท่ี 4.5 หนำ้จอของโปรแกรม PowerPoint 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 

 
2. แทรกรูปร่ำงส่ีเหล่ียมเพื่อท ำแกนกลำง  

ภำพท่ี 4.6 ขั้นตอนกำรสร้ำงส่ือ 1  
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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3. จดัล ำดบัสีของรูปทรงเพื่อให้เกิดแสงและเงำดูเหมือนหนงัสือ  

ภำพท่ี 4.7 ขั้นตอนกำรสร้ำงส่ือ 2 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 

 
4. สร้ำงรูปทรงท่ีตอ้งกำรใชง้ำนตำมรูปเล่มของ E – Book ท่ีตอ้งกำร 

ภำพท่ี 4.8 ขั้นตอนกำรสร้ำงส่ือ 3 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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5. หลงัจำกเติมขอ้ควำมเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นกำรสร้ำงกำรเช่ือมโยงไฮเปอร์ล้ิง โดยไปท่ี
เคร่ืองมือรูปร่ำงและไปท่ีปุ่มปฏิบติักำร จำกนั้นน ำไปวำงตรงต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรสร้ำง และ
เลือกหนำ้สไลดท่ี์ตอ้งกำรเช่ือมโยง  

ภำพท่ี 4.9 ขั้นตอนกำรสร้ำงส่ือ 4 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 

 
6. ต่อเน่ืองจำกขั้นตอนเดิม ในแต่ละหนำ้จะใส่ตวัเลือก ก่อนหนำ้ และ หนำ้ต่อไป  รวมไปถึง

หนำ้สุดทำ้ย ใส่ ยอ้นกลบั เพื่อกลบัไปสู่หนำ้สำรบญั 

ภำพท่ี 4.10 ขั้นตอนกำรสร้ำงส่ือ 5 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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7. สุดทำ้ยคือกำรใส่ลกัษณะกำรเปล่ียนสไลด ์โดยเลือกรูปแบบกำรมว้นกระดำษ 

ภำพท่ี 4.11 ขั้นตอนกำรสร้ำงส่ือ 6 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 

 
4.4 การสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ (E - Book)  
 

1. เปิดเวบ็ไซต ์http://anyflip.com/ 

  
ภำพท่ี 4.12 กำรสร้ำงส่ือประชำสัมพนัธ์ E – Book 1  

ท่ีมำ : http://anyflip.com/  
 
 
  

http://anyflip.com/
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2. เพิ่มดว้ย ADD NEW BOOK  

 
ภำพท่ี 4.13 กำรสร้ำงส่ือประชำสัมพนัธ์ E – Book 2 

ท่ีมำ : http://anyflip.com/  
 

3. เม่ือแปลงไฟลจ์ำก PDF เป็น Link รูปแบบ E – Book จะเป็นดงัภำพตวัอยำ่ง  
 

  
ภำพท่ี 4.14 กำรสร้ำงส่ือประชำสัมพนัธ์ E – Book 3 

ท่ีมำ : http://anyflip.com/  
 
 
 
 

http://anyflip.com/
http://anyflip.com/
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4. เปิดเวบ็ไซต ์QR Code Generator 

 
ภำพท่ี 4.15 กำรสร้ำงส่ือประชำสัมพนัธ์ E – Book 4 

ท่ีมำ : http://anyflip.com/  
 

5. ใส่ Link จำกกำรแปลงไฟลก่์อนหนำ้จำกนั้นจะแสดงคิวอำร์โคด้ท่ีสำมำรถ แสดง Link ของ 
E – Book 

 
ภำพท่ี 4.16 กำรสร้ำงส่ือประชำสัมพนัธ์ E – Book 5 

ท่ีมำ : http://anyflip.com/  
 
 
 

 

http://anyflip.com/
http://anyflip.com/
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4.5 การประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของสมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว ในรูปแบบ (E – Book)  
 

 
ภำพท่ี 4.17 หนำ้ปกกำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมของสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว  

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 

 
ภำพท่ี 4.18  สำรบญั 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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ภำพท่ี 4.19 หนำ้ท่ี 1 และ 2 กำรส ำรวจสถำนท่ีท่องเท่ียว  

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 

 
ภำพท่ี 4.20 หนำ้ท่ี 3 และ 4 ผลงำนดำ้นช่วยเหลือสังคมและประสำนงำน 

ควำมร่วมมือระหวำ่งองคก์ร 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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ภำพท่ี 4.21 หนำ้ท่ี 5 และ 6 ผลงำนดำ้นช่วยเหลือสังคมและประสำนงำน 

ควำมร่วมมือระหวำ่งองคก์ร 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 

 

 
ภำพท่ี 4.22 หนำ้ท่ี 7 และ 8 ส่งเสริมดำ้นกำรตลำด 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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ภำพท่ี 4.23 หนำ้ท่ี 9 และ 10 ส่งเสริม สนบัสนุนและประชำสัมพนัธ์นโยบำยภำครัฐ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 

 
ภำพท่ี 4.24 หนำ้ท่ี 11 และ 12 ส่งเสริม สนบัสนุน และประชำสัมพนัธ์นโยบำยภำครัฐ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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ภำพท่ี 4.25 หนำ้ท่ี 13 และ 14 ส่งเสริม สนบัสนุน และประชำสัมพนัธ์นโยบำยภำครัฐ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 

 

 
ภำพท่ี 4.26 หนำ้ท่ี 15 ประชำสัมพนัธ์ผลกัดนัเสนอต่อภำครัฐ 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
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ภำพท่ี 4.27 QR CODE กำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมของสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว   

ในรูปแบบ E – Book  
ท่ีมำ : http://anyflip.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://anyflip.com/
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4.6 แบบสอบถามการประเมินผลความพงึพอใจในรูปแบบ E – Book    

 
ภำพท่ี 4.28 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
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ภำพท่ี 4.29 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินระดบัควำมพึงพอใจต่อส่ือกำรประชำสัมพนัธ์                                         
ในรูปแบบ E – Book  
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ภำพท่ี 4.30 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินระดบัควำมพึงพอใจต่อส่ือกำรประชำสัมพนัธ์                                     
ในรูปแบบ E – Book  
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ภำพท่ี 4.31 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินระดบัควำมพึงพอใจต่อส่ือกำรประชำสัมพนัธ์                                       
ในรูปแบบ E – Book 

  

 
ภำพท่ี 4.32 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่อส่ือกำรประชำสัมพนัธ์ในรูปแบบ E – Book  
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4.7 ผลการประเมินความพงึพอใจในรูปแบบ E – Book  
 
 ผูจ้ดัท ำ ไดใ้หบุ้คลำกรของสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป ซ่ึงไดท้ดลองใช ้
E – Book และตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจทั้งส้ินจ ำนวน 16 คน โดยมีกำรวเิครำะห์ผล ดงัน้ี  
 
ตอนที ่1 มีกำรวเิครำะห์ผล โดยใชค้่ำร้อยละ 
 
ตอนที่  2 มี ก ำรวิ เ ครำะ ห์ผลโดยใช้ค่ ำ เฉ ล่ี ย  ซ่ึ ง ได้จัดล ำดับ ค่ ำ เฉ ล่ี ยและ ช่วงคะแนน                     
(ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ,2560) ดงัน้ี 

4.21 – 5.00 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
3.41  – 4.20 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจมำก 
2.61 – 3.40 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 
1.81 – 2.60 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80 หมำยถึง ไม่พึงพอใจ 
 

ตอนที ่3 ค ำถำมปลำยเปิด 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม  
 
ตารางที ่4.7.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ 
 

เพศ  จ านวน  ร้อยละ  
ชำย  5  31.25  
หญิง   11   68.75   
รวม  16  100   

   
จำกตำรำงท่ี 4.7.1 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.75          

และเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 31.25   
  
ตารางที ่4.7.2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมสถำนะ  
  

สถานะ  จ านวน  ร้อยละ  
บุคลำกร ATTA  11  68.75  
บุคคลทัว่ไป  5  31.25  

อ่ืนๆ  -  -  
รวม  16  100  

  
ตำรำงท่ี  4.7.2 พบว่ำผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นบุคลำกร ATTA มำกท่ีสุด                

คิดเป็นร้อยละ 68.75 และบุคคลทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 31.25 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินส่ือกำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมของสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว                
ในรูปแบบ (E – Book) 
 
ตารางที่ 4.7.3 แสดงค่ำเฉล่ียระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว          
และบุคคลทัว่ไป  
 

 
ประเด็น   

ระดับความพงึพอใจ 

x̄   แปรผล  

  1. ลกัษณะกำรใชภ้ำษำ เน้ือหำถูกตอ้ง ครบถว้นชดัเจน   4.43   มำกท่ีสุด 
   2. ออกแบบรูปเล่มไดอ้ยำ่งเหมำะสม   4.56   มำกท่ีสุด 
  3. ใชง้ำนง่ำย สะดวก รวดเร็วในกำรรับขอ้มูลข่ำวสำร   4.75   มำกท่ีสุด 
  4. สำมำรถปรับใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยำ่งเหมำะสม   4.68   มำกท่ีสุด 
   5. สำมำรถลดตน้ทุนและลดทรัพยำกรในกำรผลิตส่ือ 

ประชำสัมพนัธ์   
4.88   มำกท่ีสุด 

  6. สมำชิกและบุคคลทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดง่้ำยมำก  ข้ึน  4.62   มำกท่ีสุด 

  7.  สำมำรถพฒันำเป็นส่ือประชำสัมพนัธ์ส ำหรับองคก์รใน 
อนำคตได ้  

4.81   มำกท่ีสุด 

  8.  ส่ือประชำสัมพนัธ์น้ี สำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจ จน  
น ำไปสู่กำรสมคัรเป็นสมำชิก   

4.62   มำกท่ีสุด 

  รวมเฉลีย่  4.67               มากทีสุ่ด 
 

ตำรำง 4.7.3 พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจใน E – Book โดยรวมในระดบัมำก
ท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.67  หำกพิจำรณำรำยประเด็นพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจใน
ระดบัมำกท่ีสุดในทุกประเด็น  โดยล ำดบัหน่ึงคือเร่ืองของควำมสำมำรถลดตน้ทุนและลดทรัพยำกร
ในกำรผลิตส่ือประชำสัมพนัธ์โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.88   ล ำดบัสองคือเร่ืองควำมสำมำรถพฒันำ
เป็นส่ือประชำสัมพนัธ์ส ำหรับองค์กรในอนำคตได้ โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.81   และล ำดบัสำมคือ
เร่ืองกำรใชง้ำนง่ำย สะดวก รวดเร็วในกำรรับขอ้มูลข่ำวสำร โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.75 
 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

รูปแบบของส่ือประชำสัมพนัธ์ท่ีออกแบบ มีควำมน่ำสนใจ คน้หำวิธีเช่ือมต่อในหลำยๆ
รูปแบบและเขำ้ถึงไดง่้ำย แต่ควรมีกำรป้องกนัขอ้มูลท่ีดีดว้ย 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 
 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับและงานเลขาฯ ณ สมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเท่ียว  (ATTA) ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงาน “การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเท่ียว ในรูปแบบ E – Book” โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาส่ือในการประชาสัมพนัธ์ของ
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวในรูปแบบ E – Book ไปยงักลุ่มสมาชิกและบุคคลทัว่ไปได้อย่าง
ทัว่ถึง หลงัจากท่ีไดส้ร้างส่ือการประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบ E – Book ท าให้มีบุคลากรของสมาคม
ไทยธุรกิจการท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป จ านวน 16 คน ซ่ึงไดท้ดลองใชแ้ละประเมินความพึงพอใจ
ต่อส่ือการประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบ E – Book น้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 68.75  เป็นบุคลากรของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ร้อยละ 68.75 และบุคคลทัว่ไป 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่ือการประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบ        
E – Book โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.67  หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น  โดยล าดบัหน่ึงคือเร่ืองการลด
ตน้ทุนและลดทรัพยากรในการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 ล าดบัสองคือเร่ือง
การพฒันาเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ส าหรับองคก์รในอนาคตได้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 และล าดบั
สามคือเร่ืองการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75            
และใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองของการป้องกนัขอ้มูล  
 
5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน     

ระยะเวลาในการด าเนินโครงงานไม่มากนกั เน่ืองจากมีเวลาจ ากดั จากสถานการณ์โควดิ 19  
ท าใหไ้ม่สามารถอพัโหลด E – Book น้ี ข้ึนบนเวบ็ไซตส์มาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวได ้

  
5.3 ข้อเสนอแนะ     

จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้จ้ดัท าตระหนกัวา่ควรเพิ่มระยะเวลาในการวางแผนการ
ท าโครงงานสหกิจและการรวบรวมจดัเก็บขอ้มูล เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาส่ือการประชาสัมพนัธ์ใน
รูปแบบ E – Book ท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน     
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5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงาน    
ควรมีการวางแผน เตรียมความพร้อมและศึกษาขอ้มูลก่อนจดัท าโครงงาน  
 

5.5 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ด้านวชิาการ 

- ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานขององคก์ร  
- ฝึกการใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสาร Fax และคอยประสานงานใหห้วัหนา้งานรับทราบ  
- สามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ 
- สามารถน าไปพฒันาในการปฏิบติังานในอนาคตได ้
       ด้านพฤติกรรม 
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหลุ้ล่วง 
- สามารถพฒันามนุษยส์ัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
- ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขเฉพาะหนา้  
- ไดเ้รียนรู้การอยูร่่วมกบัสังคม 
- มีระเบียบวนิยัและตรงต่อเวลา  
- ไดเ้รียนรู้การวางตวัท่ีเหมาะสมและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
- มีความอดทน และรับแรงกดดนั  
- มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และรู้จกัสัมมาคารวะ  

 
5.6 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบการจดัประชุม การติดต่อประสานงานในการเตรียมความ

พร้อมก่อนการประชุม ก่อนท่ีจะออกปฏิบติังานสหกิจ  
- ควรมีความกลา้ในการแสดงออก และการส่ือสาร กบัผูอ่ื้น 
- หากมีขอ้สงสัยในเร่ืองงานท่ีไดรั้บหมอบหมายหรือไม่เขา้ใจเก่ียวกบังานควรปรึกษาพนกังานท่ี

สถานประกอบการโดยเร็วท่ีสุดเพื่อท่ีจะลดขอ้ผดิพลาด 
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ภาคผนวก ก  

รูปภาพขณะปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 



 

 

รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

 

ภาพอาจารยท่ี์ปรึกษามาตรวจเยีย่มสหกิจศึกษา 

 

ภาพนกัศึกษาท า PR รายรับ – รายจ่าย 



 

 

 

นกัศึกษาเขา้ร่วมวนัสถาปนาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว คน้หารายช่ือสมาชิก ลงทะเบียนใน 

Tablet ณ สามยา่นมิตรทาวน์ 

 

นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมเชียร์การแข่งขนัฟุตบอล “รวมน ้าใจคนกีฬา สู่พี่นอ้งชาวจีน” ณ สนามศุภชลาศยั 

สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวนั จดัโดย กรมพลศึกษา 



 

 

 

นกัศึกษาไดรั้บหนา้ท่ีลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมาชิกประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 และ

ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ถนนรัชดาฯ 

 



 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

ภาพนกัศึกษาตรวจสอบเอกสารในการสมคัรสมาชิก ATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพนกัศึกษาด าเนินการใหผู้ท่ี้มาท าบตัรรับนกัท่องเท่ียว Transfer man  

 



 

 

 

ภาพนกัศึกษาถ่ายเอกสารและส่งงานใหแ้ก่หวัหนา้งาน  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

คดัแยกและจดัเรียงเอกสารเขา้แฟ้มใหเ้ป็นหมวดหมู่และส่งต่อเอกสารใหแ้ก่หวัหนา้งาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพนกัศึกษา คดัแยกและจดัเรียงเอกสารเขา้แฟ้มใหเ้ป็นหมวดหมู่และจดัท าแฟ้มเอกสารเพื่อ

เตรียมการประชุมของคณะกรรมการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

 

 

ภาพนกัศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีในการลงทะเบียนและถ่ายรูปบรรยากาศภายในงาน การแข่งขนักอลฟ์ 

ระหวา่ง3หน่วยงาน คือ TAT - ATTA – THA คร้ังท่ี 61 ณ สนามกอลฟ์ เดอะ รอยลั เจมส์ กอลฟ์ 

แอนด ์สปอร์ต  คลบั ถ.ศาลายา 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพนกัศึกษา ร่วมออกงานส่งเสริมการขาย “ ไทยเท่ียวไทย คือ ไทยเท่ ” ภายในบูธ สมาคมไทย

ธุรกิจการท่องเท่ียว ณ พื้นท่ี เจริญนคร ฮอลล ์ชั้น M ไอคอนสยาม 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามการประเมินโครงงานการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของสมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว

ในรูปแบบ E – Book 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

บทความวชิาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

การประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของสมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว ในรูปแบบ E – Book  
Public Relations of the Association of Thai Travel Agents In an E – Book  

นางสาวจารุพร วฒันชยัปิติ  
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  
E – mail:  Bee02011997@gmail.com   

  
บทคดัย่อ         
  การจดัท าโครงงาน “การประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่อง เ ท่ียว           
ในรูปแบบ E – Book” มี วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาส่ือ
ในการประชาสัมพันธ์ของสมาคมไทยธุร กิจ          
การท่อง เ ท่ียวในรูปแบบ E – Book ไปยังกลุ่ม
สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้อย่างทั่วถึง จากการ  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจ      
การท่องเท่ียว ผ่านทาง E – Book น้ี มีผลตอบรับ   
จ ากสมา ชิกสมาคมไทยธุร กิจการ ท่อง เ ท่ี ยว             
และบุคคลทั่วไป ดังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็น  บุคลากรของสมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเท่ียว (ATTA) คิดเป็นร้อยละ 68.75 และบุคคล
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 31.25 โดยมีระดับความพึง
พอใจต่ อ ส่ือการประชาสัมพัน ธ์ ใน รูปแบบ                  
E – Book อยู่ ในระดับโดยรวมมีค่า เฉ ล่ีย 4 .67         
โดยล าดับหน่ึงคือการลดตน้ทุนและลดทรัพยากร  
ในการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 
ล าดับสองคือการพัฒนาเป็นส่ือประชาสัมพันธ์
ส าหรับองค์กรในอนาคตได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 
และล าดับสามคือการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว   
ในการรับข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 
ตามล าดับ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเ ร่ือง                 
การป้องกนัขอ้มูล   

จากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
สมาคมไทย ธุร กิจการ ท่อง เ ท่ี ยวใน รูปแบบ                    
E – Book น้ี ท าใหส้มาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

                                                                                      
สามารถพัฒนาส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์       
โดยลดตน้ทุน และทรัพยากรต่างๆได้ นอกจากน้ี 
ก ลุ่มสมาชิกสมาคมไทยธุร กิจการท่อง เ ท่ี ยว          
และบุคคลทั่วไปจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ อันน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้แก่
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวต่อไป  
 
ค าส าคัญ  :  การประชาสัมพนัธ์, สมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเท่ียว, E – Book  
 
Abstract 

The objective of public relations of 
the Association of Thai Travel Agents 
(ATTA) in an E – Book was to develop media 
in public relations of Thai business to 
members and the general public. Regarding 
the publishing of public relations of the 
ATTA in an E – Book, the results of the 
questionnaire were estimated by members of 
ATTA, 68.75%, and the general public 
31.25%, with the highest level of satisfaction 
with the public relations media in the form of 
an E – Book. It was found that: 1) Public 
relations of the ATTA in an E – Book could 
reduce cost and resources for public relation 
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production with an average of 4.88%; 2) the 
public relation in the E – Book can develop 
the public relations for the ATTA with an 
average of 4.81%; and 3) the public relation 
in an E – Book was convenient and easy to 
receive the information with an average of 
4.75%, respectively.  

This project could reduce costs and 
resources for public relations production.                  
It could also develop the public relations             
of ATTA to provide information to members 
and the general public effectively.                               
In addition, members of the ATTA and the 
general public would receive news about 
activities leading to increased membership    
of the ATTA. 
 
Keywords   :   Public Relations, The Association of 
Thai Travel Agents, Media Production 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย
ธุรกิจหลายประเภท ทั้ งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางตรง
และทางออ้ม โดยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางตรง ได้แก่ 
ด้านการขนส่ง ท่ีพัก อาหาร และธุรกิจน าเ ท่ียว      
ส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม ไดแ้ก่ การผลิตสินคา้ 
น าไปสู่การซ้ือสินค้าและบริการส าหรับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวต่างประเทศ ท าให้เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศ         
ซ่ึงผลประโยชน์จะเกิดภายในประเทศและเกิดการ
สร้างอาชีพในกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากการกระตุน้ทางเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐบาล ธุรกิจน าเท่ียว จึงมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการรายใหม่
ส าห รับ ธุร กิ จน า เ ท่ี ย วย ังคงต้อ งการความ รู้               
และประสบการณ์  รวมไปถึงการสร้างความ
น่าเช่ือถือในธุรกิจการท่องเท่ียว ดงันั้นการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว
นับว่ า เ ป็นห น่ึง ช่องทางในการ ส่ง เส ริ มก าร
ประชาสมัพนัธ์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

ส ม า ค ม ไ ท ย ธุ ร กิ จ ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
(Association of Thai Travel Agents) เป็นท่ีรู้จกักนัดี
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
ATTA เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1968 ดว้ยสมาชิกเพียง 
10 ราย ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 1,671 ราย ATTA 
เป็นองค์กรท่ีก่อตั้ ง ข้ึนโดยไม่แสวงหาผลก าไร      
เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ         
และเอกชน ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย  ATTA น าเสนอขอ้มูลและจดักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจท่องเท่ียว 
ทั้ ง น้ี ย ัง ช่ ว ยอ านวยคว ามสะดวกในการ รับ
นักท่องเท่ียวท่ีมายงัสนามบิน ให้แก่ สมาชิกและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
ก า ร ให้ ข้อ มู ลข่ า วส าร ท่ี เ ป็นประโยชน์  แ ก่                
กลุ่มผูป้ระกอบการหรือบริษัทน าเท่ียว ทั้ งท่ีเป็น
สมาชิกของ ATTA และบริษทัท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
ทาง ATTA ยงัไม่สามารถประชาสัมพนัธ์ได้อย่าง
ทัว่ถึงเท่าท่ีควร           

ดังนั้ น ผู ้จัดท าเล็ง เห็นถึงความส าคัญ          
ของปัญหาหรือโอกาสข้างต้น จึงได้สร้างส่ือ                   
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ง า น                                  
“การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทย           
ธุรกิจการท่องเท่ียว ในรูปแบบ E – Book”  ผูจ้ดัท า        
เ รียบเรียงข้อมูลและภาพประกอบส่ือ กิจกรรม       
จากเว็บไซต์ www.atta.or.th  จัดท าเป็นรูปแบบ          
ก าร ให้ข้อ มูลข่ า วสาร  การจัด กิ จกรรมและ                        
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ง า นต่ า ง ๆ ขอ ง  ATTA ผ่ า น ส่ื อ                 
การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ E – Book เพื่อ         



 
 

 

ให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถพฒันา
ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยลดต้นทุน       
และทรัพยากรต่ างๆ  นอกจากน้ีก ลุ่มสมา ชิก           
และบุคคลทั่วไปจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ อันน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้แก่
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว อีกดว้ย 
 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จ า ก ก า ร น า เ ส น อ โ ค ร ง ง า น  เ ร่ื อ ง               
“การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเท่ียว ในรูปแบบ E – Book” เพื่อพฒันาส่ือ
การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเท่ียวให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถ
เผยแพร่ข้อ มูลได้อย่างทั่ว ถึง  ทั้ งก ลุ่มสมาชิก         
และบุคคลภายนอก รวมไปถึงการลดทรัพยากร        
และลดต้นทุนในการผลิตส่ือ  ซ่ึงทางผู ้จัดท าได้
ศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ดงัต่อไปน้ี    

1. แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสม
ทางการตลาด 

3. แนวคิดเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์     
(E – Book) 

4. แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์    
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(CSR) 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    

 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน    

- เพื่อพฒันาส่ือในการประชาสัมพนัธ์ของ
สมาคมไทยธุร กิจการท่อง เ ท่ียว  ใน
รูปแบบ E – Book ไปยังก ลุ่มสมาชิก       
และบุคคลทัว่ไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง    
 

 

ขอบเขตของโครงงาน       
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา     
- สอบถามขอ้มูลต่างๆจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

และพนักงานท่ีปรึกษา ได้รับขอ้มูลจาก 
เว็บไซต์ ต่างๆ และเว็บไซต์ของสมาคม   
http://www.atta.or.th/   

2. ขอบเขตดา้นประชากร      
- สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  

(ATTA) และบุคคลทัว่ไป   
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา   
- เ ร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี 13 มกราคม 2563 – 30 

เมษายน 2563   
4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี  
- สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA)  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถ
พัฒนาส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์        
โดยลดตน้ทุนและทรัพยากรต่างๆได ้ 

2. ก ลุ่มสมา ชิกสมาคมไทย ธุ ร กิ จ ก า ร
ท่องเท่ียว และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ น าไปสู่การ
เ พ่ิมจ านวนสมาชิกให้แก่สมาคมไทย
ธุรกิจการท่องเท่ียวต่อไป 
 

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
1. เคร่ืองมือท่ีใช ้
2. การหาขอ้มูล 
3. การสร้างงานออกแบบ   
4. หนังสือการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ

ส ม า ค ม ไ ท ย ธุ ร กิ จ ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว                  
ในรูปแบบ E – Book 

5. แบบสอบถามการประเมินผลความพึง
พอใจ ในรูปแบบ E – Book    

6. ผลการประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบ 
E – Book    



 
 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  
อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์  

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์   
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร   
- กลอ้งถ่ายภาพ   

อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์   
- เวบ็ไซต ์Facebook   
- โปรแกรม Microsoft Office Word 

2013  
- โปรแกรม Microsoft Office Power 

Point 2013   
- โปรแกรม Microsoft Office Excel 

2013  
- โปรแกรม Google Form    
- โปรแกรม Aniflip 
- โปรแกรม Canva  
- โปรแกรม Pinterest     
- โปรแกรม QR Code Generator 
   

สรุปผลการจดัท าโครงงาน  
ผู ้จัดท าได้ให้บุคลากรของสมาคมไทย

ธุรกิจการท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป ซ่ึงไดท้ดลอง
ใช ้E – Book และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทั้งส้ินจ านวน 16 คน โดยมีการวเิคราะห์ผล ดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

เพศ  จ านวน ร้อยละ 
ชาย  5 31.25 
หญิง  11 68.75 
รวม  16 100 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.75  และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 31.25  

 
 

สถานะ จ านวน  ร้อยละ   
บุคลากร ATTA  11 68.75  
บุคคลทัว่ไป  5  31.25  

 อ่ืนๆ  -  - 
  รวม 16  100 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

บุคลากร ATTA มากท่ีสุดคิด เป็นร้อยละ 68.75    
และบุคคลทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 31.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตอนที ่2 แบบประเมินส่ือการประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ใน
รูปแบบ (E - Book)  

 
 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ       
ใน E – Book โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.67  หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด    
ใน ทุกประ เด็น  โดยล าดับห น่ึง คือ เ ร่ืองของ
ความสามารถลดต้นทุนและลดทรัพยากรในการ
ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88   
ล าดับสองคือเร่ืองความสามารถพัฒนาเป็นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ส าหรับองค์กรในอนาคตได ้โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 และล าดับสามคือเร่ืองการ       
ใชง้านง่าย สะดวก รวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสาร 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 
 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

รูปแบบของส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีออกแบบ 
มีความน่าสนใจ ค้นหาวิ ธี เ ช่ือมต่อในหลายๆ
รูปแบบและเขา้ถึงไดง่้าย แต่ควรมีการป้องกนัขอ้มูล
ท่ีดีดว้ย  
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