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 บทคดัย่อ  

 โครงงานเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ด้านการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและทีม่ำของปัญหำ 

 ในสมยัก่อนมนุษยน์ั้นสามารถส่ือสารขอ้มูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและไม่มีความซับซ้อน 

เช่น ใช้ค  าพูดปากเปล่า ม้าเร็วและนกพิราบในการส่งสารหรือการส่ือสาร ต่อมามนุษย์ได้มี

การปรับเปล่ียนการส่ือสารข้อมูลเป็นการส่งโทรเลข โทรศพัท์ และวิทยุ หลังจากนั้นเม่ือเข้าสู่ยุค

ดิจิตอลเร่ิมมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้งมากข้ึน ท าให้การส่ือสารขอ้มูลของ

มนุษยมี์การปรับเปล่ียนเป็นการส่ือสารท่ีเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เช่น บริการ IRC (Internet 

Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat Programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ Email ) 

และเว็บบอร์ด (Wed Board)  จนปัจจุบันมนุษย์เ ร่ิมมีการส่ือสารข้อมูลในชีวิตประจ าวนั ท่ี

สามารถส่งถึงกันและกัน ด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 ส่ือสังคมออนไลน์ คือ ส่ือผูส่้งแบ่งปันสารซ่ึงมาในรูปแบบต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสารผ่านทาง

เครือข่ายออนไลน์โดยสามารถตอบโตก้นัได ้ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารดว้ยกนัเองก็ได ้ซ่ึงสามารถ

แบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ท่ีผูม้กัใชก้นับ่อย ๆ ไดด้งัน้ี 1.บล็อก (Blog) คือ เวบ็ไซต์

ท่ีมีลกัษณะคล้าย ๆ กบัไดอาร่ีหรือการบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัมากในปัจจุบนัและท่ี

ส าคญัซ่ึงไม่เสียค่าใชจ่้าย 2.ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) คือ รูปแบบหน่ึง

ของบล็อกท่ีมีการจ ากดัขนาดของการโพสต์ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงไมโครบล็อกที่จ  ากัดการโพสต์ในแต่

ละคร้ังพิมพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร 3.เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) คือ เวบ็ไซตท่ี์มี

ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกบัคนท่ีรู้จกัเพื่อนหรือพึ่งมารู้จกักนัภายหลงัทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook, Dropbox 4.การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) คือ เว็บไซต์ที่ให้ผู ้ใช้สามารถ

ท าการอพัโหลดข้ึนสู่เวบ็ไซต ์เช่น Youtube, LINE 

 ในปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมเป็นอย่างมากใน 

การใช้ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ซ่ึงผลสถิติและพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทัว่โลกในปี 2020 

จากรายงานของ Digital 2020 Global Digital Overview โดย We Are Social ดิจิตอลเอเยนซ่ี 

และ Hootsuite ผูใ้ห้บริการระบบจดัการส่ือสังคมออนไลน์ พบว่าคนไทยใช้งานอินเตอร์เน็ตและ

ส่ือสังคมออนไลน์ กว่า 52 ล้านคน จากจ านวนประชากรทั้งหมดเกือบ 70 ล้านคน คนไทยใช้
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อินเตอร์เน็ตมากถึง 9 ชั่วโมงต่อวนั เช่น การดูหนัง ฟังเพลง และใช้งานแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ และ

ประเทศไทยมีสถิติผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี1 ของประเทศไทยอยูท่ี่ 47 ลา้นบญัชีเฟซบุ๊ก 

ของ Social Platform ท่ีมีจ  านวนผูใ้ชเ้ยอะท่ีสุดรองลงมาคือ Youtube, LINE (Digital Thailand 2020) 

 การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาด เป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการตลาด 

ซ่ึง เ ป็นการพฒันาการ ส่วนหน่ึงของการประชาสัมพ ันธ์และ เ ป็นที่ นิยมกันมากในปัจจุบ ัน 

เพราะ เ ป็นยุคแห่งการส่ือสารแบบไร้พรมแดนและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงอย ่าง

รวดเร็ว นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งศึกษาการพฒันาและปรับกลยุทธ์ทั้งการตลาดและการประชาสัมพนัธ์

ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ทางรวมทั้ งท าให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การด าเนินงานนั้นนกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัฝ่ายการตลาดและฝ่ายอ่ืน ๆ ในบริษทั

เพื่อท าใหบ้รรลุเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ 

 จากขอ้มูลท่ีได้ท าการคน้ควา้มาเบ้ืองตน้ท าให้ผูจ้ดัท าเกิดความสนใจในการเลือกใช้เฟซบุ๊ก

ในการท าการประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์และกิจกรรมต่าง ๆ แก่บริษัทแซทแอนด์ซันทัวร์ 

ในการเพิ่มมูลค่าและบริการทวัร์ใหแ้ก่ลูกคา้ และน าข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ

คนไทยหรือกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั เพื่อน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมในการท างานให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ ทางบริษทัมีการสร้างหนา้เพจเฟซบุ๊กอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดี

ท่ีจะใช้ในการส่ือสารให้เข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน  ในกลยุทธ์เพื่อประชาสัมพนัธ์กับกลุ่มลูกค้าเดิม

และช่วยสร้างความสัมพนัธ์ลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่ทางผู ้จ ัดท าเห็นว่าควรพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้งานเฟซบุ๊กในการประชาสัมพ ันธ์โปรแกรมทัวร์พม่า  เวียดนาม และทัวร์ในประเทศ

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊กได้ดียิง่ข้ึนอีกช่องทางนึง 

1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 
 1.2.1 เพื่อเผยแพร่สินคา้และบริการของลูกคา้สามารถเขา้ถึงได ้
 1.2.2 เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เดิมผา่นช่องทางเฟซบุก๊ 
 1.2.3 เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานไดแ้บ่งออกเป็น 4 

ส่วนดงัน้ี 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 การศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ตและขอ้มูลจากบริษทั เพื่อท่ีจะไดท้  าการประชาสัมพนัธ์

การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าโครงงานคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชง้านส่ือสังคมออนไลน์หรือ

กลุ่มลูกคา้ประเภทเฟซบุก๊ 

 1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 การท าโครงงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม จนถึงวนัท่ี 

30 เมษายน พ.ศ.2563 

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

 บริษทั SAT & SUN TOUR  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ไดท้ราบถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก ของลูกคา้และน าไป

แกไ้ขกบัการประชาสัมพนัธ์ผา่นเฟซบุก๊ 

 1.4.2 ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์และรายการส่งเสริมการขายกิจกรรมทวัร์ต่าง ๆ 

ผา่นทางเฟซบุก๊ โดยท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการจา้งท าโฆษณา 

 1.4.3 สามารถรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

   

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาสหกิจศึกษา การประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊ก 
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์และบริการให้แก่บริษทั ไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา โดยมีหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 2.1. ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 

 2.2. แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) 

 2.3. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 2.4. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาด 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัเฟซบุก๊ (Facebook)  

 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสาร 

 สังคมมนุษยมี์สภาพอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและก าลงัด าเนินไปในอนาคตไดน้ั้น การส่ือสาร 

(Communication) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง 

หรือจากบุคคลหน่ึงไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมากกวา่ประชาชนเพียงหน่ึงคน โดยนกัวิชาการไดส้รุปแนวคิด

เก่ียวกบัการส่ือสารไวด้งัน้ี 

 Berlo (1960) กล่าววา่ การส่ือสาร หมายถึง การส่งผา่นข่าวสารผา่นบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคล

หน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงหรืออีกกลุ่มหน่ึงโดยใชส้ัญลกัษณ์ 

 ปรมะ สตะเวทิน (2546) การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารจากผูส่้งผ่านส่ือสารต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นค าพูด การเขียน การแสดงท่าทางไปยงัผูรั้บสารอย่างมี

วตัถุประสงค ์ท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายและมีการตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 

 กิติมา สุรสนธิ (2548) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการที่มีความส าคญัต่อมนุษย์ทั้ ง

ในด้านการด าเนินชีวติ สังคม เศรษฐกิจและการศึกษาเป็นฟันเฟืองของเคร่ืองจกัรกลแห่งสังคมท่ีท าให้
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สังคมด าเนินไปได้อย่างไม่หยุดย ั้ง เน่ืองจากการส่ือสารเป็นทั้งเคร่ืองมือ (Instrument) และวิธีการ 

(Means) ในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้งต่อปัจจุบนั ต่อบุคคล ต่อองคก์รและต่อ

สังคม 

 สรุปว่า การส่ือสาร คือ กระบวนการส่งและรับขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลหน่ึงเรียกว่า ผูส่้งสาร

ไปยงัอีกบุคคลหน่ึง เรียกว่า ผูรั้บสารผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั มี

ลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองไปไม่มีส้ินสุด 

 2.1.1 กระบวนการส่ือสาร 

 การส่ือสาร (Communication) คือกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารระหว่างบุคคล ต่อ

บุคคลต่อกลุ่ม โดยใชส้ัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนั โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

 

ภาพที ่2.1 Model การส่ือสาร (Communication Model)  
ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563  

 กระบวนการติดต่อส่ือสารสามารถอธิบายได้ว่า เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงที่ข่าวสาร 

จะถูกเขา้รหัสและถูกถ่ายทอดผา่นทางส่ือบางอยา่งไปยงัผูรั้บท่ีจะท าหนา้ท่ีถอดรหัสข่าวสารและการ

ถ่ายทอด การป้อนกลบับางอย่างไปยงัผูส่้ง กระบวนการส่ือสารไดเ้ร่ิมตน้เม่ือบุคคลหน่ึง (ผูส่้งสาร) 

ต้องการส่งข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือข้อมูลบางอย่างไปยงับุคคลใด ๆ ก็ตาม (ผู ้รับสาร) 

รับขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นหรือขอ้มูลบางอยา่งท่ีมีความหมายต่อผูส่้งสารไม่วา่จะธรรมดามีตวัตนหรือ

มีความซับซ้อน ก็ตามหรือจะกล่าวได้ว่าการติดต่อส่ือสารท่ีมีลักษณะเป็น กระบวนการ (Process) 

หมายถึง การมีลกัษณะท่ีต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระท าโตต้อบ กลบัไป-มา ระหว่างผูส่้งสาร

กบัผูรั้บสาร หรือทั้งสองฝ่ายอาจจะสลบักนัเป็นผูรั้บและผูส่้งในเวลาเดียวกนั 
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ภาพที ่2.2 กระบวนการติดต่อส่ือสาร  
ทีม่า : วรพจน์ บุษราคมัวดี 2552 

 2.1.2 SMCR ของเบอร์โล (Berlo) 

 Berlo (1960) เป็นผูคิ้ดกระบวนของการส่ือสารไวใ้นลกัษณะรูปแบบจ าลอง SMCR Model ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการส่ือสารไวอ้ยา่งชดัเจนอนัประกอบดว้ย 

  2.1.2.1 ผู ้ส่ ง  (Sources )  ต้องเ ป็นผู ้ที่มีท ักษะความช านาญในการส่ือสาร 

โดยมีความสามารถในการเขา้รหสั (Encode) เน้ือหาข่าวสารมีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บเพื่อผลในการส่ือสาร 

มีความรู้อยา่งดี เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งและควรมีความสามารถในการปรับระดบัของขอ้มูลนั้น

ใหเ้หมาะสม และง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนมีพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้ง

กบัผูรั้บดว้ย 

  2.1.2.2 ข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งทางดา้นเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวธีิการส่งสารนั้น 

  2.1.2.3 ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง วิธีการส่งข่าวสารโดยการให้ผูรั้บ

ข่าวสาร ขอ้มูลผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง เช่น การฟัง การดู การสัมผสั การ

ล้ิมรส หรือการไดก้ล่ิน 

  2.1.2.4 ผู ้รับ  (Receiver )  ต้องเ ป็นผู ้มีท ักษะความช านาญในการส่ือสาร 

โดยมีความสามารถในการถอดรหสั (Decode) สารเป็นผูมี้ทศันคติ ระดบัความรู้และพื้นฐานทางสังคม 

วฒันธรรม เช่นเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งจึงจะท าใหก้ารส่ือสารนั้นไดผ้ล 
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ภาพที ่2.3 แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล (Berlo) 

ทีม่า: 59110185.blongspot.com 

 ตามลกัษณะของ SMCR น้ี มีปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัต่อขีดความสามารถของผูส่้งและผูรั้บท่ี

จะท าใหก้ารส่ือสารความหมายนั้นไดผ้ลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ไดแ้ก่ 

  1. ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทกัษะซ่ึงทั้งผูส่้งและผูรั้บ

ควรมีความช านาญในการส่งและการรับสาร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ผูส่้งตอ้งมี

ความสามารถในการเขา้รหสั มีการพดู โดยการใชภ้าษาพดูท่ีถูกตอ้งใชค้  าพดูท่ีชดัเจน 

  2. เจตคติ (Attitudes) เป็นเจตคติของผูส่้งและผูรั้บซ่ึงมีผลต่อการส่ือสาร ถา้ผูส่้งและ

ผูรั้บมีเจตคติท่ีดีต่อกนั ก็จะท าใหก้ารส่ือสารไดผ้ลดี ทั้งน้ีเพราะเจตคติยอ่มเก่ียวโยงถึงการยอมรับซ่ึงกนั

และกนัระหวา่งผูส่้งและผูรั้บดว้ย 

  3. ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผูส่้งและผูรั้บมีระดบัความรู้ท่ีเท่าเทียมกนั 

ก็จะท าให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่ถา้หากความรู้ของผูส่้งและผูรั้บมีระดบัท่ีแตกต่างกนัย่อม

จะตอ้งมีการปรับความยากง่ายของขอ้มูลท่ีจะส่งในดา้นความยากง่ายของภาษาและถอ้ยค า ส านวนท่ีใช ้

  4. ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio-Culture System) ระบบสังคมและวฒันธรรมใน

แต่ละชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในชาตินั้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งไปถึงขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ียดึปฏิบติั สังคมและวฒันธรรมในแต่ละชาติยอ่มมีความแตดต่างกนัไป 

 การส่ือสารเป็นกระบวนการและภายในกระบวนการส่ือสารนั้นก็มีองค์ประกอบย่อย ๆ 

ที่สัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ (กิติมา สุรสนธิ 2548) ซ่ึงองค์ประกอบการส่ือสาร ไดแ้ก่ ผูส่้งข่าวสาร 

(Sender) ข่าวสาร (Massage)  ช่องทางข่าวสาร (Channel) ผูรั้บบข่าวสาร (Receiver) และการให้ขอ้มูล
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ยอ้นกลบั (Feedback) (Hybels & Weaver, 1995) สามารถท่ีจะพิจารณาองค์ประกอบเหล่านั้นได้

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูส้่งข่าวสาร เป็นองค ์ประกอบแรกในกระบวนการสื่อสารเป็นจุดเ ร่ิมตน้ของ

กระบวนการ ผูส่้งสาร หมายถึง ทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิด มีความตอ้งการ มีความตั้งใจท่ีจะ

ส่งข่าวสารอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือ และอ่ืน ๆ ไปยงัผูรั้บสาร ดงันั้น

อาจกล่าวได้ว่าผูส่้งสารเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งการเลือก ขอ้มูลข่าวสารที่จะส่งถ่ายทอดไป การเลือกวิธีการและช่องทางท่ี

จะท าให้สารไปถึงผูร้ับสาร รวมทั้งการเลือกและก าหนดผูรั้บสารท่ีเป็นผูรั้บข้อมูลข่าวสาร โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิด การเปล่ียนแปลงรับรู้ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของบุคคล กลุ่มหรือสังคม เป็นตน้ 

 2. สาร หมายถึง เร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัหรือสัญญาลกัษณ์ใด ๆ 

ก็ตามท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างผูส่้งสารจะเป็นท าให้ผูน้รับสารเกิดการรับรู้

ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สารจะประกอบดว้ย ส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 

  2.1 รหัสสาร คือ ภาษา สัญลกัษณ์หรือสัญญาณท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน เพื่อแสดงออกแทน

ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม วตัถุประสงคต่์าง ๆ ของผูส่้งสาร ซ่ึงรหสัสารอาจถูกแสดงออกมา

เป็นภาษาพดู ภาษาเขียนและรหสัของสารท่ีไม่ใช่ภาษาเขียน 

  2.2 เน้ือหาของสาร หมายถึง เร่ืองราวต่าง ๆ ที่ผูส่้งสารตอ้งการจะถ่ายทอดไปยงั

ผูรั้บสาร ซ่ึงเน้ือหาของสารนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท หลายลกัษณะตามเน้ือหาของสาร

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เน้ือหาประกอบบอกเล่ากนั เน้ือหาประเภทความคิดเห็น เน้ือหาท่ีเป็นข่าว เน้ือหา

บนัเทิง และเน้ือหาชกัจูงใจ เป็นตน้ 

  2.3 การเรียงล าดบัสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการในการน ารหัสสารมาเรียงเพื่อให้ได้

ใจความตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ ซ่ึงมกัจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะโครงสร้างของภาษาและบุคลิกลกัษณะ ของแต่

ละบุคคลซ่ึงส่วนใหญ่การจดัเรียงล าดบัสารจะออกมาในรูปแบบลีลา (Styles) ส่วนตวัท่ีข้ึนอยู่กับ

บุคลิกลกัษณะ ของผูส่้งแต่ละคนวา่มีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร เช่น คนท่ีอารมณ์เยน็ มกัพูดจา

ดว้ยวธีิการท่ีสุภาพ สุขมุ เยอืกเยน็ ในขณะท่ีคนอารมณ์ร้อนมกัพดูรวบรัด สรุป เพื่อใหจ้บเร็ว ๆ เป็นตน้ 
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 3. ช่องทางส่ือสารหรือส่ือ หมายถึง พาหนะท่ีน าหรือพาข่าวสารไปยงั ผูรั้บสาร ดงันั้นช่องทาง

การส่ือสารจึงอาจหมายถึง ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษยรั์บรู้ ความหมายจากส่ิงต่าง ๆ อนัได้แก่ 

การมองเห็น การไดย้ิน การดมกล่ิน การสัมผสัและการล้ิมรส เป็นตน้ นอกจากน้ีช่องทางการส่ือสาร

หรือส่ือยงัหมายถึง คล่ืนแสง คล่ืนเสียง และอากาศท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัมนุษยเ์องดว้ยส่ือแบ่งเป็น 2 ประเภท  

  3.1 ส่ือท่ีเป็นมนุษยห์รือส่ือบุคคล อนัไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นผูน้ าสารไปยงัผูรั้บสารหรือใน

อีกแง่หน่ึงก็คือ ผูส่้งสารนัน่เองท่ีท าการเขา้รหัสสาร (Encode) ให้ผูรั้บสารไดรั้บและเขา้ใจในส่ิงท่ี

ตอ้งการ 

  3.2 ส่ือท่ีไม่ใช่มนุษย ์ซ่ึงอาจหมายถึง ส่ือธรรมชาติหรือส่ิงท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึน อนัไดแ้ก่

ส่ือมวลชนและส่ือระยะไกล ส าหรับส่ือท่ีเป็นส่ือมวลชนนี แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ส่ือส่ิงพิมพอ์นั

ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือแผ่นผบั และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อนัได้แก่ วิทยุ โทรทศัน์ และ

ภาพยนตร์ 

 4. ผูรั้บสาร หมายถึง ผูรั้บข่าวสารจากแหล่งสาร เป็นจุดหมายปลายทางท่ีสารส่งไปถึง อาจเป็น

บุคคลธรรมดาท่ีก าลงัรับฟัง ดูหรืออ่านข่าวสาร หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ก็เป็นมวลชน 

 5. ผลของการส่ือสาร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือขอ้แตกต่าง ซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่ม

บุคคล อนัเน่ืองจากข่าวสารท่ีได้รับ ซ่ึงสมารถแยกเป็นระดับบุคคลหรือระดบัส่วนรวมหรือกระทัง่

ระดบัระหวา่งบุคคลก็ไดใ้นระดบับุคคล ซ่ึงเป็นระดบัจุลภาค ผลของการส่ือสารมกัจะปรากฏในรูปของ

การเปล่ียนแปลง ระดบัความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม 

 6. ปฏิกิริยาโตต้อบ หมายถึง วธีิการหรือกิริยาท่าทางท่ีผา่นผูรั้บสารใชห้รือแสดงออกมาให้ผูส่้ง

สารไดรั้บทราบ ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากผลของข่าวสารปฏิกิริยาโตต้อบนบัวา่เป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้ผูส่้งสาร

สามารถทราบว่าข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้น ไดรั้บผลตามเป้าหมายหรือไม่เพียงไร ลกัษณะของปฏิกิริยา

โต้ตอบอาจเป็นไปโดยตั้ งใจและโดยไม่ได้ตั้ งใจก็ได้ และมีลักษณะที่ เป็นทั้ งผลดีและผลเสีย

ได้เช่นเดียวกนั ปฏิกิริยาโตต้อบนั้นมีหนา้ท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ เป็นกลไก ควบคุมของกระบวนการ

ส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาโตต้อบท่ีเป็นผลเสียหรือเชิงลบ แค่ไหน เพียงไร เพื่อได้หาทาง

ปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

 เม่ือเกิดสถานการณ์การส่ือสารข้ึนจะมีกระบวนการซ่ึงด าเนินไปดงัน้ี คือ ผูส่้งสารจะส่งสาร

ออกไป อาจส่งไปดว้ยวิธีการพูดหรือเขียน ใชส้ัญลกัษณ์ท่าทางอ่ืน ๆ ส่วนสารนั้น หมายถึง สารต่าง ๆ 
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ท่ีผูส่้งสารตอ้งการให้ผูรั้บสารปฏิบติัตาม อาจจะเป็นเพียงการแจง้ให้รับสารทราบ บอกให้ผูรั้บสารท า

หรือถามให้ผูรั้บสารตอบสารน้ี จะส่งผ่านส่ือธรรมชาติ เช่น อากาศหรือแสงส่ือเทคโนโลยีได้แก่ 

ไมโครโฟน วิทยุ โทรทศัน์ ผูรั้บสารนั้นและมีปฏิกิริยา ตอบสนองกลบัไปหากปฏิกิริยาตอบสนอง

เป็นไปดงัท่ีผูส่้งสารต้องการ ถือว่าการส่ือสารนั้นสัมฤทธ์ิผล หากปฏิกิริยาไม่เป็นไปตามผูส่้งสาร

ตอ้งการ ถือวา่การส่งสารนั้นไม่สัมฤทธ์ิผล (จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ 2540) 

 2.1.3 ความส าคัญของส่ือทีใ่ช้เพือ่การประชาสัมพนัธ์ 

 ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์มีความส าคญั คือ 

  2.1.3.1 เพื่อการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ไดรั้บทราบ 

  2.1.3.2 เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

  2.1.3.3 เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553 อา้งใน จิราภรณ์ ศรีนาค 2556) ความหมายและประเภทของส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีเผยแพร่กระจายดว้ยปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม ทั้งน้ี Social Media 

อาจจะอยูใ่นรูปของเน้ือหา รูปภาพ เสียงหรือวีดีโอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (กานดา รุณนะ พงศา 2557) ท่ีว่า 

โซเซียล “Social” หมายถึงการแบ่งปันในสังคม ซ่ึงอาจจะเป็นการแบ่งปันเน้ือหา ไฟล์ รสนิยม 

ความคิดเห็น หรือปฏิสัมพนัธ์ในสังคม (การรวมกนัเป็นกลุ่ม) ส่วน มีเดีย Media หมายถึงส่ือหรือ

เคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อการส่ือสาร ในปัจจุบนัการเผยแพร่กระจายของส่ือก็ท าไดง่้ายข้ึน โดยเกิดจากการ

แบ่งปันเน้ือหา (Content Sharing) จากใครก็ไดน้อกจากน้ีส่ือสังคมออนไลน์ยงัเป็นส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือ

เดิมท่ีเผยแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็นแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผูเ้ขา้ร่วม

ไดห้ลาย ๆ คน (many-to-many) เม่ือมีสภาพของการเป็นส่ือสังคม ส่ิงท่ีส าคญัก็คือการสนทนาท่ีเกิดข้ึน

อาจจะเป็นการร่วมกลุ่มคุยในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนั หรือการวิพากษว์ิจารณ์สินคา้หรือบริการอ่ืน ๆ โดยท่ี

ไม่มีใครเขา้มาควบคุมเน้ือหาของการสนทนา แมก้ระทัง่ตวัผูผ้ลิตเน้ือหาเอง แกไ้ขเน้ือหานั้นได้ดว้ย

ตัวเองทั้ งย ัง เป็นส่ือที่ เป ล่ียนผู ้คนจากผู ้บ ริโภคเ น้ือหาเป็นผู ้ผ ลิตเ น้ือหา และกระจายไปย ัง

ผู ้รับสารคนอื่น  ๆ ได้อย่างเสรีหากใครผลิตเน้ือหาโดนใจ ก็จะเป็นผูท้รงอิทธิพล (Influencer) 
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ยิ่งหากเป็นในทางการตลาด ก็สามารถโน้มน้าวผูติ้ดตามในการตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริโภคได้

โดยง่าย 

 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่งประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ได้ดงัน้ี 

(สุภาวรรณ์ นวลนิล 2557: ออนไลน์)  

  1. บล็อกเป็นการลดรูปจากค าวา่ Weblog เป็นระบบจดัการเน้ือหาหน่ึง ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้

สามารถเขียนบทหรือท่ีเรียกวา่ “โพสต”์ แลว้ท าการเผยแพร่ไดโ้ดยง่ายไม่ยุ่งยากในการท่ีจะตอ้งมานัง่

เรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมท าเวบ็ไซตก์ารเรียงเน้ือหาท่ีมาใหม่สุดมาก่อน จากนั้นจะลดหลัน่

ล าดับของเวลา (Chronological Order )  ส าหรับการมีบล็อกข้ึนมาเพื่อเปิดโอกาสให้ใคร ๆ 

ที่มีความสามารถดา้นต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวดว้ยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจ ากดั

เร่ืองเทคนิคในอดีตอีกต่อไปท าใหเ้กิดบล็อกข้ึนมาจ านวนมากเคร่ืองมือท่ีส าคญั คือเพื่อน ๆ เขา้มาแสดง

ความคิดเห็นได ้

  2. ทวิตเตอร์และไมโครบล๊อก อ่ืน ๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีจ ากดัตวัอกัษรของ

การโพสต์แต่ละคร้ังไม่เกิน 140 ตวัอกัษรโดยแรกเร่ิมผูอ้อกแบบทวิตเตอร์ ตอ้งการให้ผูใ้ช้งานเขียน

เร่ืองราวว่าก าลงัท าอะไรอยูใ่นขณะน้ีแต่ทวิตเตอร์ ก็ถูกน าไปใช้ในทางธุรกิจไม่วา่จะเป็นการบอกต่อ

เพิ่มยอดขายสร้างแบรนด์หรือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า (CRM) ใช้เป็น

เคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์ไดด้ว้ย เป็นท่ีนิยมข้ึนมาอยา่งรวดเร็วจนท าให้ทวิตเตอร์ เพิ่มฟีเจอร์ท่ีท าให้ผูใ้ช้

สามารถบอกได้ว่าตอนน้ีก าลังท าอะไรกนัอยู่นั้นก็คือการน าไมโครบล๊อก เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงด้วย

นัน่เอง 

  3. Social Network จากช่ือสามารถแปลไดว้า่ เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงบุคคลหลาย ๆ คน

จนกลายเป็นสังคม ทั้งท่ีผูใ้ชจ้ะเร่ิมตน้สร้างตวัตนในส่วนของ “Profile” ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนตวั 

(Info) การจดบนัทึก (Note) หรือการใส่วีดีโอ (Video) และอ่ืน ๆ นอกจากนั้น Social Network ยงัมี

เคร่ืองมือส าคญัในการสร้างจ านวนเพื่อนให้มากข้ึนเชิญเพื่อนและคน้หาเพื่อน รวมถึงการสร้างเพื่อน

จากเพื่อนของเพื่อนอีกดว้ย อาจจะอยูใ่นรูปแบบเกม หรือแอปพลิเคชนัต่าง ๆ สามารถรวมกลุ่มกนัจดัตั้ง

กรุ๊ปข้ึนได ้
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  4. Media Sharing เป็นเวบ็ไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้สามารถอพัโหลดรูปหรือวีดีโอเพื่อ

แบ่งปันให้กบัครอบครัวเพื่อน ๆ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตวัอย่างเว็บไซต์ท่ีเป็นการแบ่งปันส่ือ

สังคมออนไลน์ เช่น YouTube, Flickr และ 4Shared เป็นตน้ 

  5. Social new and bookmarking เป็นเวบ็ไซต์ท่ีเช่ือมโยงไปยงับทความเน้ือหาใน

อินเตอร์เน็ตโดยผูใ้ช้เป็นผูส่้งและสามารถเปิดให้คะแนนและเลือกบทความหรือเน้ือหาใดท่ีน่าสนใจ

ท่ีสุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้นเปิดโอกาสให้สามารถท า Bookmark เน้ือหาหรือเวบ็ไซตท่ี์

ช่ืนชอบ โดยไม่ข้ึนอยู่กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง แต่สามารถท าผ่านออนไลน์และ

เน้ือหาท่ีท า Bookmark ไวน้ั้นสามารถท่ีจะแบ่งปันใหก้บัคนอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 

  6. Online Forum ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เป็นสถานท่ีท่ีให้คน

เขา้มาพดูคุยในหวัขอ้ท่ีสนใจ อาจจะเป็นเร่ือง เพลง หนงั การเมือง กีฬา สุขภาพ หนงัสือ การลงทุน และ

อ่ืน ๆ อีกมากมายได้ท าการแลกเปล่ียนความคิดเห็น แสงขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนแนะน าสินคา้หรือ

บริการต่าง ๆ เวบ็ไซตป์ระเภทฟอร์มอาจเปิดให้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็น

ส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตต่์าง ๆ  

 พิชิต วจิิตรบุญยรักษ ์(2554) ส่ือสังคมออนไลน์คือ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ

ต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถตอบโตก้นัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือ

ผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์เป็นประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้กนับ่อย ๆ คือ บล็อก 

(Blogging) ทวิตเตอร์และไมโคบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 

Networking) และการแบ่งปันส่ือสังคมออนไลน์ (Social Sharing) 

 The Social Media Advisory Group (2012: ออนไลน์ อา้งใน สุรศกัด์ิ ปาเฮ 2555: ออนไลน์) 

Social Media หมายถึงเคร่ืองมือหรือรูปแบบจากเวบ็ 2.0 ท่ีน ามาใช้ในเชิงบูรณาของเน้ือหาผ่าน การ

ถ่ายทอดจากการเขียนและการส่งผ่านข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บเพจ และส่ือประเภทดงักล่าว

สามารถ น ามาใช้ในการเรียนการสอนของครูหรือนักเรียนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Discussion, 

Forum, Blogs, Wikis และ 3D Virtual world เป็นตน้ 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึงส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคม

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนับนโทรศพัท ์ซ่ึงมีการแบ่งปันเน้ือหาข่าวสาร
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ต่าง ๆ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นตวัส่ือสารกบัคนในกลุ่มสังคมออนไลน์ (Social 

Community) ทัว่โลก 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์มาจากค าว่า “ประชา” กบั “สัมพนัธ์” ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Public 

Relations” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “PR” และขยายความของค าวา่ ประชาสัมพนัธ์ให้เห็นเป็นรูปธรรม

ยิ่งข้ึน ดงันั้นหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป็นการกระท าท่ีต่อเน่ืองในอนัท่ีจะมีอิทธิพล

เหนือความคิดจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยกระท าส่ิงท่ีดีมีคุณค่าให้กบัสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

เหล่านั้นมีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมและบริการ หรือสินคา้และเพื่อท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุน 

ความร่วมมือท่ีดีของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นในระยะยาว (พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2551) 

 2.3.1 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 

 นิยามของค าวา่ประชาสัมพนัธ์นั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ นกัวิชาการหลายคนไดเ้ขียน

ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ไวแ้ละขอ้แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 Baskin, Aronoff, and Lattimore (1997) ให้ความหมายไวว้า่ เป็นการจดัการขององคก์ารเพื่อ

สร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ เพื่อทา้ให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบั ความคิดเห็น (Opinion) 

ทศันคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารกบัชุมชน ทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อสร้างภาพพจน์ขององคก์รการกบัสาธารณชน 

 ปินิดา พุ่มแยม้ (2544) ไดก้ล่าวไวว้่า การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ ขององคก์ร สถาบนันั้น ๆ ด้วยส่ือหรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เกิด

ทัศนคติ  ภาพพจน์ที่ ดีต่อองค์กร สถาบันยอมรับสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นผล ใน

การด าเนินงานขององคก์ร สถาบนั บรรลุวตัถุประสงค ์

 นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2545) การประชาสัมพนัธ์ เป็นการด าเนินงาน อย่างระเบียบแบบ

แผน และมีการกระท าอยา่งต่อเน่ืองกนัไป เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง สาธารณชนกบัหน่วยงาน

ขององคก์รดว้ยวิธีท่ีประชาชนยอมรับและมีการติดต่อไปมาทั้งสองฝ่าย การประชาสัมพนัธ์จะเป็นการ

กระท า ค  าพดูหรือสถานการณ์ใด ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการชกัจูงให้ประชาชนเห็นดว้ย ช่วยเหลือสนบัสนุน 

ยิง่ไปกวา่นั้นการประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นการส ารวจประชามติ วา่ประชาชนมีทศันคติต่อสถาบนัองคก์าร

อยา่งไร ถา้เห็นดว้ยก็จะท าใหดี้ยิง่ข้ึน แต่ถา้ไม่เห็นดว้ย ก็จะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
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 ราชบณัฑิตสถาน (2546) ไดใ้ห้ความหมาย ประชาสัมพนัธ์ คือ การติดต่อ ส่ือสารเพื่อส่งเสริม

ความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั 

 พรพรหม ชมงาม (2546) การประชาสัมพนัธ์ มาจากภาษาองักฤษวา่ Public Relations โดยค าวา่ 

Public หมายถึง สาธารณชนหรือประชาชน รวมถึงองค์กรท่ีไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ส่วนค าว่า 

Relation หมายถึง ความสัมพนัธ์ เม่ือน าทั้ งสองค ามารวมกัน การประชาสัมพนัธ์จึง หมายถึง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัสาธารณชน 

 สมาคมการประชาสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (Internation Public Relation Association: 

IPRA,1990 อา้งอิงใน วิรัช อภิรัตนกุล, 2546) ซ่ึงเป็นสมาคมของนกัประชาสัมพนัธ์นานาชาติ ไดใ้ห้

ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ว่า “การประชาสัมพนัธ์” คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือ

ฝ่ายจดัการซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดีและมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อสร้างสรรค์ และ

ธ ารงรักษาไว ้ซ่ึงความเขา้ใจอนัดี มีความเห็นอกเห็นใจและได้รับความสนับสนุน ร่วมมือจากกลุ่ม

ประชาชนท่ีองคก์รสถาบนัเก่ียวขอ้งอยู ่โดยองคก์รจะตอ้งใชว้ิชาการประเมินถึง ประชามติท่ีประชาชน

มีต่อองค์กร สถาบนั เพื่อให้สอดคล้องกบัประชามติหรือความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งใช้

วชิาการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและบรรลุถึงประโยชน์ของทั้งสอง

ฝ่าย คือองคก์รและกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการท่านอ่ืนท่ีมีการขยายความเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพิ่มไปใน

ทิศทางของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อการจดัการท่ีมีลกัษณะของการวางแผนล่วงหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

 การประชาสัมพนัธ์ จึงหมายถึง วธีิการ กระบวนการในการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์

และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์รกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งระหวา่งสมาชิกในองคก์รดว้ย 

 2.3.2 ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 

 ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์และ

ความเขา้ใจอนัดีร่วมกนั สามารถใชใ้นการบริหารงานใหกิ้จกรรมด าเนินไปไดด้ว้ยดี ไดแ้ก่ 

  1. สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตรงกนั และเกิดความร่วมมือในองคก์ร 

  2. สร้างความเช่ือมัน่ ใหแ้ก่ลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย 

  3. ส่งเสริมการขาย และการตลาดแก่ธุรกิจ 
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 นอกจากน้ี การประชาสัมพนัธ์มีความส าคญัในการด าเนินงานขององคห์รือหน่วยงาน ท่ีจะตอ้ง
มีการเผยแพร่ข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางองคก์รอยากใหป้ระชาชนหรือคนในองคก์รไดรั้บรู้ 

 2.3.3 วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 

 การด า เนินงานประชาสัมพันธ์มีว ัตถุประสงค์เพื่อชักจูงมติ  ( Public opinion )  ด้วย
วิธีการติดต่อส่ือสาร (Communication) เพื่อให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เกิดความเขา้ใจและความรู้สึกนึก
คิดท่ีดีต่อบริษทั การประชาสัมพนัธ์เป็นงานในเชิง สร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่กลุ่ม
ลูกคา้ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสร้างสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ เพราะความ
คิดเห็นของลูกค ้าส่วนใหญ่มีความส าคญัที่อาจจะก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อบริษทัได้เสมอ อาจ
ก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรือง หรือความพงัพินาศหายนะแก่บริษทัได ้เช่นกนั 

 2.3.4 ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

  2.1.4.1 การประชาสัมพนัธ์ภายใน คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การช้ีแจ้งท า

ความเขา้ใจ การรับฟังความคิดเห็นของคนในบริษทั เพื่อให้ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบติัให้ไปใน

ทิศทางเดียวกัน มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีและเกิด

ความร่วมมือภายในบริษทั ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลงาน 

  2.1.4.2 การประชาสัมพนัธ์ภายนอก นอกจากคนภายในบริษทัจะต้องเผยแพร่

และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างคนในบริษทัเดียวกนัแล้ว กลุ่มคนนอกบริษทัเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้

ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดี เกิดทศันคติท่ีดีต่อคนในบริษทัและ

เม่ือบริษทัจะด าเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีตอ้งการความร่วมมือจากกลุ่มน้ีก็จะเป็นไปโดยง่าย ราบร่ืน 

และประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน จะเห็นความส าเร็จของงานทางด้านการประชาสัมพนัธ์ 

ต้องอาศ ัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประสบการณ์และเช่ียวชาญเฉพาะด้าน

การส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีจ  าท าให้บริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดี

จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  1. มีความ รู้ความสามารถด้านการเขียนเป็นอย่าง ดี  โดย เฉพาะการเขียน 

เพื่อการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัส่ือมวลชน 
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  2. นกัประชาสัมพนัธ์อาจจะตอ้งรับบทบาทของบรรณาธิการ มีหนา้ท่ีในการวิเคราะห์

และผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ ทั้งบทความท่ีเผยแพร่ทางส่ือส่ิงพิมพห์รือออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง 

วทิยโุทรทศัน์ และทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ทวติเตอร์ เฟซบุก๊ และแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้ 

  3. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของส่ือมวลชน และมีความสามารถใน

การประสานงานกบัส่ือมวลชนเพื่อใหช่้วยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 

  4. สามารถประเมินคุณค่าของข้อมูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทางช่องทางการส่ือสารท่ีกว้างขวางและเจาะ

กลุ่มเป้าหมายไดแ้ม่นย  า 

  5. เวลาประชาสัมพนัธ์จะต้องรู้จ ักการวางแผนวางโครงการประชาสัมพนัธ์ 
และให้ค  าแนะน าแก่คนในบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนส่ือประชาสัมพ ันธ์ที่จะใช้เ ป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานไปยงัลูกค้า ได้แก่ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ์ 
ส่ือโสตทศัน์ ส่ือสังคมออนไลน์ และส่ือกิจกรรม 

 2.3.5 หลกัการประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์เป็นวิธีการหรือกิจกรรมในการส่ือสารระหว่างหน่วยงานกบักลุ่ม อย่างมี

ประสิทธิภาพไดต้อ้งค านึงถึงหลกั 3 ประการ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน อนัไดแ้ก่ การให้ขอ้มูล

หรือเผยแพร่ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง การติดต่อส่ือสารสองทาง การส่งเสริม ความเขา้ใจอนัดี 

  2.3.5.1 การใหข้อ้มูลหรือเผยแพร่ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง เป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร

ที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้องของบริษัทเพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้รับรู้ เช่น นโยบาย วตัถุประสงค์ 

การด าเนินงาน ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแนวโน้มที่คาดว่าจะด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดความเขา้ใจ ศรัทธามีความรู้สึกท่ีดีต่อบริษทัหรือหน่วยงาน โดยไม่ควรท่ีจะปกปิด

อ าพรางหรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง ซ่ึงอาจน าไปสู่ความเขา้ใจผิดและก่อให้เกิดผลเสียในภายหลงั ดงันั้น

การให้ขอ้มูลหรือการเผยแพร่ข่าวสาร อย่างต่อเน่ืองจึงถือเป็นหัวใจส าคญัของ การประชาสัมพนัธ์

โดยเฉพาะตอ้งตระหนักว่า การส่ือสารเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อมุ่งหมายความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง 

เพื่อการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีงาม เพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิหรือเรียก อยา่งสรุป 3 ขอ้  
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  1. การให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อมุ่งหมายความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัยิ่ง 

ของการประชาสัมพนัธ์เพราะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นการบอกกล่าวหรือช้ีแจง้ขอ้เท็จจริง 

อย่างต่อเน่ือง 

  2. การใหข้อ้มูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีงามเป็นการให้ขอ้มูล จึงควรท่ีจะ

จัดท าโครงการหรือแผนงานประชาสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการใหข้อ้มูลข่าวสาร 

  3. การให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผิด การประชาสัมพนัธ์เพื่อมิให้บัน่ทอน

หรือทลายบรรยากาศแห่งความเขา้ใจอนัดีระหว่างหรืออาจส่งผลร้ายแรงต่อการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน

 2.3.6 จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

 หลักส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ควรปฏิบติั ดังต่อไปน้ี คือ ต้องมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
เป็นใหญ่เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของการประชาสัมพนัธ์ตอ้งรู้จิตใจของกลุ่มต่าง ๆ เร่ืองท่ีส าคญั
ต้อง รู้ เทคนิคของเค ร่ืองมือ ส่ือประชาสัมพ ันธ์ต่าง  ๆ  เพื่อให้การได้ใช้ประโยชน์มาก ข้ึน 
ต้องยึดหลักความจริง ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นหลกั ขอ้น้ีส าคญัมาก ถา้เราประชาสัมพนัธ์โดยไม่ใช้
ความจริง หรือความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นกระบวนการวางแผนไวแ้ลว้อย่างดี จะเปิดเผยขอ้มูลส่ิงต่าง ๆ 
อยา่งตรงไปตรงมา 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้านการตลาด 

 การตลาด คือกระบวนการของส่ือสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยงักลุ่มลูกค้า 

การตลาดอาจถูกตีความวา่เป็นศิลปะแห่งการขายสินคา้ในบางคร้ัง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ 

ส่วนของการตลาด 

 การตลาดอาจถูกมองวา่เป็นหนา้ท่ีขององคก์ารและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต การส่งสินคา้

และการส่ือสารคุณค่าไปยงัลูกคา้และการจดัการความสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ ในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่

องคก์รและผูถื้อหุน้ การจดัการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการไดม้าและการ

รักษาลูกค้า ผ่านทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าท่ีเหนือกว่า เพื่อจัดส่วนประสมทางการตลาดให้

ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดถู้กตอ้ง ช้ีให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

และปัจจยัดา้นการตลาดของศิวารัตน์ ณ ปทุม สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลกัธิตานนท ์(2550) โดยสามารถ

สรุป 3 กรอบแนวคิด ไดแ้ก่  
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 2.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) 

 การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากส่วนลกัษณะบุคคลต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ ขั้นตอน วฎัจกัร

ชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต บุคลิกภาพ และ

แนวความคิดส่วนบุคคล ดงัน้ี 

  2.4.1.1 อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 

  2.4.1.2 ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว (Family life cycle state) เป็นขั้นตอน

การด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล

ต่อความตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการ

ซ้ือท่ีแตกต่าง 

  2.4.1.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ

ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่าง 

  2.4.1.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) ไดแ้ก่ รายไดซ่ึ้งจะเป็นตวัวดั

ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค 

  2.4.1.5 การศึกษา (Education)  ผูที้ ่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภค

ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

  2.4.1.6 รูปแบบการด ารงชีวิต (Life style)  รูปแบบของการด ารงชีวิตในโลก

โดยแสดงออกในรูปแบบของ 1. กิจกรรม (Activities) 2. ความสนใจ (Interests) 3. ความคิดเห็น 

(Opinions) รูปแบบการด ารงชีวิตข้ึนอยู่ก ับวฒันธรรม ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของบุคคล

นักการตลาดเช่ือวา่การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลข้ึนอยูก่บัค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวติ 

  2.4.1.7 ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological factors) การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับ

อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

และการใช้สินคา้ ประกอบดว้ย การจูงใจจากปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ

และความเช่ือถือ โดยนกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงปัจจยัทางจิตวทิยา แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมนุษย ์ซ่ึง

ถือว่าเป็นความตอ้งการของมนุษย ์อนัประกอบด้วยความตอ้งการด้านร่างกาย และความตอ้งการ

ด้านจิตวทิยาต่าง ๆ ความตอ้งการเหล่าน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน  
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 2.4.2 ปัจจัยแวดล้อม (Environment Factors) 

 ส าหรับปัจจยัส่ิงแวดลอ้มผูบ้ริโภค สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ปัจจยัหลกั ๆ ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นสังคม 

และปัจจยัดา้นวฒันธรรม (ศิวารัตน์ ณ ปทุม สุรกิจ และปริญ ลกัธิตานนท ์2550) ดงัน้ี 

  2.4.2.1 ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัภายนอกและเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง

ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

    1. กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคจะเขา้ไปมีส่วนร่วม

หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล กลุ่มอา้งอิง

แบ่งปันเป็น 2 ระดบั คือกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแ้ก่ ครอบตรัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้นและ

กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนต่างอาชีพ และบุคคลต่าง ๆ ใน

สังคม ทั้งน้ีกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและการด ารงชีวิต 

รวมทั้ง ทศันคติและแนวความคิดของบุคคล เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม จึงตอ้ง

ปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอิทธิพล นกัการตลาดควรทราบวา่กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอย่างไรซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มอา้งอิงจะคลา้ยกบัการเขา้ร่วมกลุ่มหรือ

แฟนเพจของสินคา้ต่าง ๆ บนเฟซบุก๊ 

   2. ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวา่อิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ

ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว 

   3. บทบาทและสถานภาพ (Role and status) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม 

เช่นครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์ร และสถานบนัต่าง ๆ โดยท่ีบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละกลุ่ม 

  2.4.2.2 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factors) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน

โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงโดยเป็นตวัก าหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์น

สังคมหน่ึง ค่านิยมในการก าหนดลกัษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคม 

วฒันธรรมทางดา้นความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคลวฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน 

วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยและชนชั้นของสังคม 
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   1. วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเป็น

ตวัก าหนดปัจจยัทางดา้นความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคลเพราะถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กจึงเป็น

ส่ิงก าหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล 

   2. วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี

ล ักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วฒันธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐาน

ทางภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะวฒันธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเช้ือชาติ 

กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุและกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 

   3. ชั้นของสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็น

ระดบัฐานะท่ีแตกต่างโดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกนั และสมาชิกในชั้นสังคมท่ี

แตกต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปแลว้ถือเกณฑ์ รายไดท้รัพยสิ์น 

หรืออาชีพแต่ละชั้นสังคมจะมีบทบาทและหน้าท่ีแตกต่างกนัซ่ึงแต่ละชั้นของสังคมจะมีค่านิยมและ

พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอย่าง โดยบุคคลภายในชั้นเดียวกนัมีแนวโนม้จะประพฤติเหมือนกนัและ

บริโภคคลา้ยคลึงกนั 

 2.4.3 ปัจจัยด้านการตลาด 

 ผู ้วิจ ัยสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาด (อ้างอิงแนวคิดจากศิวารัตน์ 

ณ ปทุม/ สุรกิจ เทวกุล/ และปริญ ลกัธิตานนท ์2550) โดยปัจจยัดา้นการตลาดท่ีกล่าวถึง ก็คือส่วนผสม

ทางการตลาดหรือ Marketing Mix ซ่ึงในอดีตคงมีเพียง 4P’s ท่ีนักการตลาดตอ้งค านึงถึง ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

แต่ปัจจุบนัโลกเศรษฐกิจยคุใหม่ ไดคิ้ดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดใหม่ ๆ เกิดข้ึน เพื่อทฤษฎี 

Marketing Mix มีความสมบูรณ์มากข้ึน ภายใตท้ฤษฎี 7P’s มีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.4.3.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดท่ีเสนอขายต่อตลาดเป้าหมายท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการได้ มีลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นส่ิงที่มีตวัตนจบัต้องได้ (Tangible) คือ 

ตวัสินคา้ท่ีมีตวัตน (Physical product) เช่น โทรทศัน์ รถยนต ์อ่ืน ๆ และส่ิงท่ีขายกนัในตลาด โดยไม่มี

ตวัตนท่ีแน่นอนใหส้ัมผสัได ้(Intangible Product) คือส่ิงท่ีเรียกวา่ บริการ (Service) 

  2.4.3.2 ราคา (Price) คือ เป็นกลไกท่ีส าคญั ท่ีมกัจะสามารถดึงดูดความสนใจลูกคา้ 

สามารถสร้างปฏิกิริยาจากลูกค้าได้ง่าย โดยพื้นฐานของการก าหนดราคา  ต้นทุนวตัถุดิบและ
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การด าเนินการ บวกด้วยก าไร แต่การยอมรับราคาท่ีก าหนดข้ึนหรือไม่ข้ึนอยู่กับความต้องการ 

(Demand) ในตลาดและอุปทาน (Supply) เช่น หากความตอ้งการสูง อุปทานต ่า แมพ้ื้นฐานของตน้ทุน

วตัถุดิบและการด าเนินการจะไม่สูง แต่มีโอกาสในการบวกก าไร เพื่อตั้งราคาสูงได้ในทางกลบักนั 

ถ้าความตอ้งการสูง อุปทานก็สูง จะเขา้สู่ภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรง โอกาสในการตั้งราคาสูงเป็นไปได้

ยาก หรือความตอ้งการนอ้ย อุปทานสูง นอกจากจะตั้งราคาสูงไม่ไดแ้ลว้ ยงัมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนดว้ย 

ดงันั้น นอกจากพื้นฐานในการก าหนดราคาแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงสภาพการแข่งขนัดว้ย 

  2.4.3.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ กิจกรรมการน าผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดไวอ้อก

สู่ตลาดเป้าหมายในส่วนประสมน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสถานท่ีจ าหน่ายอย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณา

วา่จะจ าหน่ายผา่นคนกลางต่าง ๆ อยา่งไร ซ่ึงในท่ีน้ี คือการน าเสนอสินคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้

เฟซบุก๊ อาจจะมีช่องทางในการจ าหน่ายบนโลกออนไลน์ (Online Shop) เท่านั้น หรือมีช่องทางจ าหน่าย

ท่ีเป็นร้านคา้จริง ๆ หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ ร้านคา้ในโลกออฟไลน์ (Offline Shop) 

  2.4.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารทาง

การตลาดเพื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจสร้างทศันคติ และพฤติกรรมซ้ือของตลาด ประกอบดว้ย 4 ประการ 

ไดแ้ก่ การโฆษณา (Adverting) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) และการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 

  2.4.3.5 บุคลากร (People) คือ ตวัแทนในการน าเสนอสินคา้องคก์รไปยงักลุ่มเป้าหมาย

โดยการที่สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จได้นั้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความพยายาม

ในการทุ่มเทให้กบับุคลากร การรับ และคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรม การจูงใจพนกังานโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผูที้่มีหน้าที่โดยตรงกบัลูกคา้ ซ่ึงในทีน้ี คือ เจา้หน้าที่ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊ก  

หากเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย ส่วนใหญ่เจ้าของสินค้า จะเป็นผูส่ื้อสารกับลูกค้าบนเฟซบุ๊กเอง 

แต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ ๆ แบรนด์ชั้นน า ล้วนจ้างบุคลากรที่เข้ามาท าหน้าที่ ซ่ึงต้องคดัสรรบุคคล 

ที่ให้ขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายได้ พร้อมตอบค าถามต่าง ๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้กรณีที่แบรนด์

เกิดวิกฤต และลูกคา้ตอ้งการค าช้ีแจงต่าง ๆ ตอ้งมีวิธีส่ือสารท่ีผอ่นคลายอารมณ์ของกลุ่มเป้าหมายได ้

และหากเจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีมากกวา่ 1 คน ควรอบรมใหมี้การส่ือสารออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

  2.4.3.6 การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence And 

Presentation) คือ การส่ือสารการตลาดท่ีเป็นรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏออกมาจากส่ิงแวดล้อมของสถานท่ี
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บริการ ท่ีลูกคา้ก าลงัไดรั้บบริการอยู่ในขณะนั้น เช่น การออกแบบเคร่ืองบิน รูปร่างตวัตึก สวนหย่อม 

พาหนะ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือป้าย วสัดุส่ิงพิมพ ์เคร่ืองแบบพนกังาน โดยในท่ีน้ี หมายถึงการออกแบบ

เวบ็ไซตท่ี์ใชโ้ฆษณาบนเฟซบุ๊ก จะตอ้งมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกบัภาพลกัษณ์ท่ีองคก์ร

ตอ้งการส่ือสาร รวมถึง ขอ้ความ หรือภาพท่ีจะน าเสนอบนเฟซบุ๊ก ก็ควรมีลกัษณะทางกายภาพท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงตวัตนของสินค้าแบรนด์นั้น ๆ ซ่ึงล ักษณะทางกายเหล่าน้ี มีผลต่อการสร้าง

ความประทบัใจแรกพบไดเ้สมอ 

  2.4.3.7 กระบวนการให้บริการ (Process) คือ กระบวนการออกแบบ การส่งมอบ

บริการให้ลูกคา้ ถา้การออกแบบท าได้ดี การส่งมอบ บริการก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง 

ตรงเวลาอย่างสม ่าเสมอคุณภาพงานบริการ โดยหากการบริการให้ข้อมูลจดัส่งสิค้าต่าง ๆ เป็นไป

ด้วยดี ย่อมก่อให้เกิดการบอกต่อในโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลายเป็น Word of mouth and 

communication ท่ีดีท่ีจะสร้างฐานขอ้มูลเชิงบวกบนเฟซบุ๊ก ให้ลูกคา้ในอนาคตไดพ้บเห็นและเกิดความ

เช่ือถือได ้

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัเฟซบุ๊ก (Facebook) 

  เฟซบุ๊ก คือเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเรียกไดว้่าเป็น 

Social Network ถูกก่อตอ้งโดย Mark Zuckerberg นกัศึกษาวทิยาลยั Harvard และเพื่อนร่วมชั้นอีก 2 คน 

สร้างเฟซบุ๊กเวอร์ชั่นแรกเพื่อเป็นเหมือนการลงทะเบียนรายช่ือนักศึกษาในมหาลัย เฟซบุ๊กท างาน

เหมือนเว็บไซต์สังคมออนไลน์อ่ืน ๆ คือ ผูใ้ช้มีหน้าข้อมูลท่ีเช่ือมต่อกับผูอ่ื้นด้วยการเป็นเพื่อนแต่

แตกต่างจากเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เน่ืองจากจ ากดัเฉพาะสมาชิกท่ีมีอีเมล ์.edu เท่านั้น โดยมาร์กอิบายวา่ “คนเรา

มีเพื่อน มีคนคุน้เคยและมีเครือข่ายทางธุรกิจอยูแ่ลว้ ดงันั้นแทนท่ีจะตอ้งมาสร้างเครือข่ายใหม่ เราจึงท า

แค่ใหเ้ขามาเจอกนั” เฟซบุก๊ยงัจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ฉพาะสมาชิกในมหาวทิยาลยัเดียวกนัเท่านั้น ใน

เดือนแรกของการเปิดตวัเฟซบุ๊กเกือบ 3 ใน 4 เป็นนักศึกษา Harvard หลังจากนั้นไม่นานเฟ

ซบุ๊ก แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วโดยค าเชิญออนไลน์และการบอกต่อ เดือนมิถุนายน 2004 เพียงแค่ 4 

เดือนหลงัจากการเปิดตวัเฟซบุ๊กให้บริการ 30 นาที มหาวิทยาลยัและมีผูใ้ช ้150,000 คน จุดนั้นมาร์กได้

ลาออกจากมหาวทิยาลยัและยา้ยไปอยูท่ี่แคลิฟอร์เนียเพื่อพฒันาเฟซบุก๊ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเวบ็ไซตข์ยายตวัไป

มากกว่า 800 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 85% ของนักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกและ 60% 
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เขา้ใช้เว็บไซต์ ทุกวนัเฟซบุ๊กสามารถรองรับจ านวนสมาชิกและ Traffic จ านวนมากของผูใ้ช้ได้ 

เพราะทุกมหาวิทยาลยัมีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะและจ ากดัการใช้งาน เช่น การดูขอ้มูลเฉพาะในมหาวิทยาลยั

เท่านั้ น ในปี 2005 เฟซบุ๊กเพิ่มการแบ่งปันรูปและขยายไปยงัโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ท าให้บริษทัมีผูใ้ชถึ้ง 5.5 ลา้นคนในส้ินปี 2005 และต่อมาเฟซบุ๊กไดอ้นุญาตให้ใครก็ไดเ้ขา้มาสมคัร

ลงทะเบียนกบัเฟซบุก๊และเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊ก นั้นสามารถสร้างพื้นท่ีส่วนตวั ส าหรับแนะน าตวัเอง 

ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนทั้งแบบ ขอ้ความ ภาพ สียง และวีดีโอ โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกท่ีจะเป็นหรือไม่

เป็นเพื่อนกบัใครก็ได ้

 นอกจากน้ีผูใ้ช้ยงัสามารถใช้เฟซบุ๊ก เพื่อร่วมท ากิจกรรมกบัผูใ้ช้งานคนอ่ืนได้เช่น การเขียน
ขอ้ความเล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภาพ โพสตค์ลิปวดีัโอ แชทพูดคุย 
เล่นเกม ท่ีสามารถชวนผูใ้ชง้านคนอ่ืนมาเล่นกบัเราได ้รวมไปถึงท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่านแอปพลิ เคชัน
เส ริม  ที่มีอยู่อ ย่า งมากมาย  ซ่ึ งแอปพลิ เ คชันดังกล่ า วได้ถูกพ ัฒนา เข ้ามา เติมอยู่ เ ร่ื อย  ๆ 
แอปพลิเคชันแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบนัเทิง เป็นต้น หรือไม่ว่าจะเป็นเชิง
ธุรกิจ แอปพลิเคชันของเฟซบุก๊ก็มีใหใ้ชง้านเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีเฟซบุก๊จึงไดรั้บความนิยมทัว่โลก  

 2.5.1 ลกัษณะของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 เวบ็ไซต ์Opify.net ไดเ้ผยแพร่ผลการวจิยัเร่ือง “เอก็ซ์เรยพ์ฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้าน 

เฟซบุ๊ก (Infographic)” (อา้งถึงใน http://thumbup.in.th ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 ส.ค. 2556) พบวา่พฤติกรรม

ของกลุ่มผูใ้ชง้านมีทั้งหมด 9 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

  2.5.1.1 กลุ่มนกัสะกดรอย (The Stalker) ผูง้านกลุ่มน้ีพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบการติดตาม

และสังเกตความเคล่ือนไหวของเพื่อนหรือผูใ้ช้งานคนอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉล่ียในการใช้งาน

เฟซบุก๊ มากกวา่ผูใ้ชง้านทัว่ไปถึง 14 เท่า 

  2.5.1.2 กลุ่มผูสู้งอาย ุ(The Baby Boomer) กลุ่มผูสู้งอายนุบัวา่เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเร่ิมให้

ความสนใจและหันมาใช้งานเฟซบุ๊กเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยเป็นกลุ่มที่มีอายุเฉล่ียระหว่าง 55-65 ปี

ข้ึนไป ซ่ึงการใชง้านส่วนใหญ่เป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกหลาน 

  2.5.1.3 กลุ่มผูเ้ล่นหนา้ใหม่ (The Newbie) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่น

ท่ีเพิ่งหดัใชง้าน ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมถ่ายตวัเอง รวมถึงชอบกดไลค ์และคอมเมนต์ เป็นชีวิตจิตใจ เรียกได้

http://thumbup.in.th/2013/%20ข้อมูล
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วา่กดทุกอยา่งท่ีเห็นเลยก็ได ้โดยผลการส ารวจพบวา่ผูเ้ล่นหนา้ใหม่กลุ่มน้ีการกดไลค ์สูงถึง 5 แสนคร้ัง

ภายในระยะเพียงแค่ 2 นาที 

  2.5.1.4 กลุ่มท่ีรักการโพสต์และแชร์เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลกัษณะของ

ผูใ้ช้งานในกลุ่มน้ีเนกลุ่มที่รักและช่ืนชอบการเช็คอินเป็นชีวิตจิตใจ ถึงแม้ว่าบางคร้ังจะอยู่ใน

ห้องน ้ าก็ตามยงัสามารถท่ีจะเช็คอิน โดยผลการส ารวจพบว่าผูใ้ช้งานประเภทน้ีมีจ  านวนมากถึง 

4.8 ล้านคนทีเดียว 

  2.5.1.5 กลุ่มนกัประชาสัมพนัธ์ (The Brand Promoter) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็น

พนกังานของแบรนดห์รือบริษทัซ่ึงมีหนา้ท่ีในการใช้งานเฟซบุก๊ เพื่อประชาสัมพนัธ์และเผบแพร่เฉพาะ

สินคา้ขององคก์รเท่านั้น 

  2.5.1.6 กลุ่มท่ีกลวัเสียความเป็นส่วนตวั (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน

กลุ่มน้ีค่อนข้างมีความลึกลับและไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัสู่สาธารณะมากนัก เพราะ

กลัวว่าอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบน าภาพถ่ายหรือขอ้มูลส่วนตวัไปใช้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยส่วน

ใหญ่มกัใชช่ื้อสมมุติในการใชง้านรวมถึงยงัไม่ค่อยรับแอด จากคนแปลกหนา้อีกดว้ย ซ่ึงผลการส ารวจ

พบวา่ผูใ้ชง้านท่ีมีพฤติกรรมลึกลบัเหล่าน้ีมีจ  านวนมากถึง 13 ลา้นคน 

  2.5.1.7 กลุ่มท่ีชอบการโพสต์และการแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator) ผูใ้ช้งาน

กลุ่มน้ีชอบโพสต์รูปภาพหรือวีดีโอไม่ว่าจะเป็นแมว สุนขั เด็กรวมถึงมุขตลกและค าคมท่ีไดรั้บความ

นิยมเพื่อสร้างกระแสและยอด Like โดยการโพสต์ในรูปภาพน้ีพบว่าเป็นรูปแบบที่คนส่วน

ใหญ่ช่ืนชอบมากท่ีสุด 

  2.5.1.8 กลุ่มนักเล่นเกม (The Gamer) กลุ่มน้ีค่อนของที่จะชัดเจนว่าส่วนใหญ่เนน้

การใชง้านเพื่อการเล่นเกมบนเฟซบุ๊ก เท่านั้น ซ่ึงบนหน้าโปรไฟล์ของผูใ้ช้งานกลุ่มน้ีมกัมีเพียงแค่

การอพัเดตคะแนนและสถิติในการเล่นเกมต่าง ๆ  

  2.5.1.9 กลุ่มที่มีเฟซบุ๊ก ไวเ้ฉย ๆ (The Non-User) ผูใ้ช้งานกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มี

บญัชีแต่ไม่เคยใช้งานหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะไรเลยและบางส่วนยงัใช้เป็นบญัชีส าหรับ

สัตว์เล้ียงอย่าง สุนัข แมววอีกด้วย โดยผูใ้ช้งานกลุ่มน้ีคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 18% ของจ านวน

ผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กทั้งหมด 
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 ทั้ งหมดน้ี พฤติกรรมชาวเฟซบุ๊ก  ทั้ ง 9 ประเภทน้ีหากมองผ่าน ๆ แล้วอาจเป็นเพียง
การแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กที่แตกต่างกันไปเท่านั้น แต่หากลองสังเกตดูจะ
พบว่าสามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผูใ้ช้งานเฟซบุ๊ก ในแต่ละกลุ่มว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่มี
พฤติกรรมในการใช้งานท่ีเอ้ือต่อการท าการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับน าไปต่อยอดและปรับใช้
ในการท าการตลาดต่อไป 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วิมลพรรณ อาภาเวท   สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอศัวนง (2554) ได้ศึกษาเร่ือง 

“พฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ก ของนักศึกษามหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ” 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก ความคาดหวงั  การใช้ประโยชน์และ

ความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ก ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัการใช้

ประโยชน์ และความพึ่ งพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊กกับพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษา

โดยใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจ จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างที่ศึกษาจ านวน 400 คนแบ่งเป็น เพศชาย 195 คน 

เพศหญิง 205 ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี และก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 โดยเป็นการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มีคะแนนเฉล่ียสะสม 2.6 -3.0 และมีรายไดต่้อครัวเรือน 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน โดยพฤติกรรม

การใชเ้ฟซบุก๊ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งใชเ้ฟซบุ๊กทุกวนั และใชต่้อคร้ังมากกวา่ 2 ชัว่โมง

ต่อคร้ัง โดยเล่นเฟซบุ๊กที่บ ้านมากที่สุด ด้วยการเล่นผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 

มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ฟซบุ๊ก เพื่อติดต่อส่ือสารกบัสารกบัเพื่อน เพื่อสนทนาและเพื่อดูรูปของเพื่อน

และคนรู้จัก ส่วนความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่างที่  3 อันดับแรก ได้แก่ 

1. การท่ีเฟซบุ๊กเปล่ียนหน้าตาการท างานบ่อย ท าให้บางคร้ังไม่สะดวกช้าและติดขดั (Error) บ่อย 

2. มีความเป็นส่วนตวัน้อยลงและไม่ชอบเคร่ืองมือสนทนาแบบใหม่ในเฟซบุ๊ก 3. เ บื ่อและ

ร าคาญแท็กโฆษณาบนเฟซบุก๊ ซ่ึงมาจากเครือข่ายเพื่อนของตนเอง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาเทคโนโลยีพระนครท่ีมี เพศ อายุ ชั้นปี 

คณะ คะแนนเฉล่ียสะสม และรายไดข้องครอบครัวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊กไม่

แตกต่าง 
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 อญัชิรี บวัศรี (2550) ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั

ชุมชนและสระแกว้ ผลการวจิยั  

 1. ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัชุมชนสะแกว้ ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดปัญหา 

ดา้นการประเมินผล ดา้นการวางแผน และดา้นการด าเนินงานและการติดต่อส่ือสาร  

 2. แนวทางในการแกปั้ญหาบริหารงานประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัชุมชนสระแกว้ตามทศันะของ

บุคลากรและนกัศึกษาชุมชนสระแกว้ ปรากฏดงัน้ี ดา้นการก าหนดปัญหา ปรากฏผลดา้นผลดงัน้ี  

  2.1 อนัดนัท่ี1 คือ จดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ท่ีมีขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ีชดัเจน อนัดบัท่ี2 คือศึกษาขอ้มูลเก่ียวให้ชดัเจนก่อนสรุปปัญหาก่อน และอนัดบัท่ี3 ก าหนด

แนวทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย  

  2.2 ดา้นการวางแผนปรากฏผลดงัน้ี อนัดบัท่ี1 จดัตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบาย 

วตัถุประสงค์เป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์  อันดับที่ 2 คือสรุปปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ ง

แนวทางแกไ้ขปัญหา และอนัดบัท่ี3 คือจดัประชุมคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง 

   2.3 ด้านการด าเนินงานละการติดต่อและการส่ือสาร ปรากฏผลดังน้ี อนัดับที่1 

คือการจดัก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ชดัเจน อนัดบัท่ี2 คือการจดัตั้งคณะกรรมการ

รับผดิชอบในการด าเนินงานเหมาะสม และอนัดบัท่ี3 คือการจดัหาส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ

ต่อภารกิจ  

  2.4 ด้านการประเมินผล ปรากฏผลดงัน้ี อนัดับท่ี1 คือ จดัตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ด้านการประเมินผล อนัดบัท่ี2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชดัเจนและ
เหมาะสม และอนัดบัท่ี 3 คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประเมินผลอยา่งเพียงพอ 

 สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บนเฟซบุ๊ก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูใ้ช้เฟซบุ๊ก  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล

จ านวน 400 ชุด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, 

และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
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 ผลการวิจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 20-29 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

มีความถ่ีในการใชเ้ฟซบุ๊ก 7 วนัต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการใชง้านเฟซบุ๊กมากกวา่ 1 ชัว่โมง มีความถ่ี

ในการสั่งซ้ือสินคา้บนเฟซบุก๊ 1 คร้ังต่อเดือน มีความสนใจในการสั่งซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ใชจ้  านวน

เงินในการสั่งซ้ือสินคา้ 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง และใชเ้ฟซบุก๊เพื่อความบนัเทิง 

 ผลการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่าในดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใหค้วามส าคญักบัสินคา้ตรงกบัความตอ้งการดา้นราคา ส่วนลดและของแถม ส่วนดา้นการบริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบับริการออกค่าขนส่งฟรี และผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านสินคา้ ราคา และการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้บนเฟซบุก๊ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 งานวิจยัขา้งตน้เป็นการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัปัญหาในการบริหารงาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั

งานวิจยัของผูว้ิจยั แต่ผูว้ิจยัตอ้งทบทวนวรรณกรรม คน้ควา้หาทฤษฎีและองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เพื่อ

น าไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจยัน้ี เป็นส่ิงหน่ึงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการ

ออกแบบการวจิยั การก าหนดประชากรเป้าหมายและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

ภาพที ่3.1 ตราสัญญาลกัษณ์ (Logo) บริษทั แซทแอนดซ์นัทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า: บริษทั แซทแอนดซ์นัทวัร์ จ  ากดั (SAT&SUN TOUR) 

 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั แซทแอนดซ์นัทวัร์ จ  ากดั 

  ทีต่ั้งสถานประกอบการ : 1/1 (103/47) ซอยเอกชยั50 ถนนเอกชยั แขวงคลองบางพราน 
 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

 Tel  : +66 (0) 2-898-1024, +66 (0) 2-898-2470 
 Fax  : +66 (0) 2-415-5035 
 Mobile  : +66 (0) 94-928-2665 
 E-mail  : smile@satandsunthaitour.com 
 

mailto:smile@satandsunthaitour.com
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ภาพที ่3.2 แผนท่ีรูปภาพของบริษทั แซทแอนดซ์นัทวัร์ 

ทีม่า: บริษทั แซทแอนดซ์นัทวัร์ (Sat & Sun Tour) 

3.2 ลกัษณะการให้บริการ 

 บริษทัแซทแอนด์ซันทวัร์ ไดเ้ปิดให้บริการประเภททวัร์ในประเทศ โดยเร่ิมก่อตั้งจดทะเบียน

ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2540 และเป็น บริษทัจ ากัด ในปี พ.ศ.2547 โดยได้มี

การพฒันาการ การให้บริการดา้นอ่ืน ๆ ในล าดบัต่อมา อาทิ กิจกรรมวอร์คแรลล่ี คาร์แรลล่ี บสัแรลล่ี 

สปอร์ตเดย ์ปาร์ต้ีคอนเสิร์ต กอล์ฟทวัร์ ทวัร์ต่างประเทศ และไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้ในหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกขนาด อาทิ บริษทัคอมพิวเตอร์ บริษทัปูซีเมนต ์บริษทัจ าหน่ายเวชภณัฑ์

และยา บริษทัจ าหน่ายน ้ ามนั บริษทัทางดา้นการส่ือสารและคมนาคม บริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า 

รัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ชั้นน าของประเทศ เป็นตน้ 

 3.2.1 จดัน าเท่ียวต่างประเทศและในประเทศ 

 3.2.2 จดัทวัร์เหมาเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ 

 3.2.3 รับจดักิจกรรมสันทนาการทั้งในและต่างประเทศ 

 3.2.4 รับจดัสถานท่ีอบรมสัมมนา ดูงาน ทศันศึกษา  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

ภาพที ่3.2 แผนผงัองคก์ารและการบริหารขององคก์รบริษทั แซทแอนดซ์นัทวัร์ จ  ากดั 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

ภาพที ่3.3 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวชุติมา ชาตรี  
ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 

 

 ช่ือนักศึกษา นางสาวชุติมา  ชาตรี 

 ต าแหน่งงาน Tour Operator (Trainee) 
 

 รายละเอยีดในการท างาน 

 งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายแก้ไขจดัท าโปรแกรมทวัร์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทวัร์
เวียดนาม พม่า ทวัร์ในประเทศ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี เพชรบุรี แกไ้ขและอพัเดตโปรแกรมทวัร์ลงเวบ็ไซต์

ผูจ้ดัการ 

Tour Operation Tour Operation 
Sales and Admin 

Support 
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ของบริษทั และจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ จดัซ้ือขนมใหส้ตา๊ฟในการออกทวัร์ หาขอ้มูลและโทรสอบถาม
ราคาหอ้งพกั สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ สายการบิน รถทวัร์ ใหแ้ก่บริษทัเพื่อน าขอ้มูลมาท าโปรแกรมทวัร์ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพที ่3.4 พนกังานท่ีปรึกษา คุณปนดัดา ตะธุง 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 
 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา คุณปนดัดา  ตะธุง 

 ต าแหน่ง  Tour  Operation 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม จนถึง 30 เมษายน 2563 
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

 3.7.1 คิดหัวข้อโครงงาน 

 โดยพิจารณาจากปัญหาที่พบขณะที่ปฏิบติังานและส่ิงที่อยากน ามาประยุกต์แก้ไขใช้ก ับ

ปฏิบติังานสหกิจ 
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 3.7.2 น าเสนอหัวข้อโครงงาน 

 น าเสนอหวัขอ้โครงงานท่ีคิดเสนอให้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับฟังค าแนะน าและด าเนินการ

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 3.7.3 ด าเนินการท าการตลาด 

 เร่ิมจากการท าการตลาดดว้ยการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ประเภท

เฟซบุก๊ 

 3.7.4 ตรวจสอบการเข้าถึงและผลตอบรับ 

 ด าเนินการตรวจสอบการเข้าถึงและผลตอบรับท่ีได้จากการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 3.7.5 สรุปผลทีไ่ด้จากการด าเนินโครงงาน 

 รวบรวมขอ้มูลและผลรับท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน มาท าการสรุป และเรียบเรียงให้ถูกตอ้ง

ตามหวัขอ้โครงงาน 

 3.7.6 จัดท าเอกสาร 

 จดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอโครงงาน โดยจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามล าดบัทั้ง 5 บทความ
ถึงเอกสารอ่ืน ๆ พร้อมน าเสนอในรูปแบบ Power point 

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

1. คิดหวัขอ้โครงงาน      

2. น าเสนอหวัขอ้โครงงาน      

3. ด าเนินการท าการตลาด      

4. ตรวจสอบการเขา้ถึงและผลตอบรับ      

5. สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน      

6. จดัท าเอกสาร      

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 

 

  



 

 

บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง การประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊ก

มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและยงัเผยแพร่สินค้าบริการต่าง ๆ ผ่านการประชาสัมพนัธ์ด้านการตลาด 

เพื่อท่ีจะสามารถสร้างช่องทางในการหาลูกคา้ใหม่ใหแ้ก่บริษทั 

4.1 ศึกษาเรียนรู้การประชาสัมพนัธ์ทีผ่่านมาจากเพจเฟซบุ๊กของบริษัท 

 การศึกษาเรียนรู้การประชาสัมพนัธ์ที่ผ่านมาจากเพจเฟซบุ๊กของบริษทั เป็นการเรียนรู้

จากการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เพื่อเป็นแนวทางใน

การประชาสัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ภาพที ่4.1 แสดงภาพหนา้เพจเฟซบุก๊ของบริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 
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 ภาพท่ี 4.1 เป็นภาพการแสดงหนา้เพจเฟซบุก๊ของบริษทัแซทแอนด์ซนัทวัร์ ท่ีน ามาศึกษาเรียนรู้
วธีิการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางแอดมินเพจไดเ้คยท าการประชาสัมพนัธ์
ไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้แนวทางในการประชาสัมพนัธ์ 

4.1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลในการท าโปรแกรมทวัร์ 

  4.2.1.1 ล าดบัแรกรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ โทรสอบถาม เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได้มาท า
โปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั เป็นตน้ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมด

มาท างบประมาณค่าใชจ่้ายในการค านวณ เพื่อท่ีจะน ามาตั้งราคาโปรแกรมทวัร์  

ภาพที ่4.2 แสดงตวัอยา่งงบประมาณ 
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ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 

   

  4.2.1.2 ล าดบัต่อมาเป็นการรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดของการก าหนดเวลาในการ
เดินทางไปแต่ละสถานท่ีใช้เวลาก่ีชั่วโมงก่ีนาที เส้นทาง ค าบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั 
ศึกษาหาขอ้มูลทั้งหมดจากอินเตอร์เน็ตหรือสอบถามพนกังานพี่เล้ียง เพื่อท่ีจะน ามาใส่ในโปรแกรมทวัร์  

 

ภาพที ่4.3 แสดงตวัอยา่งการใส่รายละเอียดในโปรแกรมทวัร์ 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 
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4.1.2 การประชาสัมพนัธ์ทีผ่่านมาจากเพจเฟซบุ๊ก 

 

ภาพที ่4.4 ภาพแสดงของการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์เวยีดนามเดือน มกราคม 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 
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ภาพที ่4.5 แสดงภาพการประชาสัมพนัธ์ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

 จากภาพท่ี 4.4 และ ภาพท่ี 4.5 เป็นการประชาสัมพนัธ์ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ทางแอดมินเพจทาง

บริษัทที่ดูแล เพจเฟซบุ๊กได้ท าการประชาสัมพันธ์ ไว ้ ในช่วงเ ดือนมกราคม –  กุมภาพันธ์ 

เ ป็ นก า รประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์  เช่น  ประ เทศพม่า  เว ียดนาม และโปรแกรมทวั ร์

ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่  
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4.2 รวบรวมข้อมูลโปรแกรมทวัร์ทีจ่ะใช้ในการประชาสัมพนัธ์ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามจากพนักงานท่ีปรึกษาส าหรับขอ้มูลท่ีจะใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเฟซบุก๊ ในเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 โปรแกรมทวัร์พม่า 

 
ภาพที ่4.6 แสดงภาพโปรแกรมทวัร์พม่า 

ทีม่า: satandsunthaitour.com 
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 4.2.1 โปรแกรมทวัร์เวยีดนาม 

 
ภาพที ่4.7 แสดงโปรแกรมทวัร์เวยีดนาม 

ทีม่า: satandsunthaitour.com 
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 4.2.3 โปรแกรมทวัร์ภายในประเทศ 

 
ภาพที ่4.8 แสดงภาพโปรแกรมทวัร์ภายในประเทศ 

ทีม่า: satandsunthaitour.com 
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4.3 ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์และแบรนเนอร์ 

 4.3.1 แก้ไขโปรแกรมทวัร์และแบรนเนอร์จากบริษัททวัร์เพือ่เตรียมการประชาสัมพนัธ์ 
 การแก้ไขโปรแกรมทัวร์และแบรนเนอร์บริษ ัทท ัวร์ เพื่อ เตรียมการประชาสัมพ ันธ์  
เป็นการน าแบรนเนอร์หรือรายละเอียดโปรแกรมทวัร์ จากบริษทัทวัร์อ่ืน ๆ มาแกไ้ขให้เป็นโปรแกรม
ทวัร์ในนามของบริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ ดงัน้ี 
  4.3.1.1 โหลดขอ้มูลโปรแกรมทวัร์จากบริษทัทวัร์เอเจนซ่ี 
  4.3.1.2 เร่ิมการแก้ไขโปรแกรมทวัร์ เช่นการใส่ที่อยู่และตราสัญญาลักษณ์ของ
บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์บนหวักระดาษ เปล่ียนสีตวัอกัษร เปล่ียนรูปแบบตวัอกัษรใหม่ และใส่ขอ้มูล
การโอนเงินใหเ้ป็นของบริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 
  4.3.1.3 จดัเตรียมแบรนเนอร์ในการประชาสัมพนัธ์  

 

ภาพที ่4.9 แสดงตวัอยา่งแบรนเนอร์ท่ีจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
 ทีม่า: Bestindochina.com  
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 4.3.2 การคิดค าบรรยายทีจ่ะใช้ในการประชาสัมพนัธ์ 
 การคิดค าบรรยายท่ีจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ โดยศึกษาขอ้มูลจากเพจเฟซบุ๊กและพนกังานท่ี
ปรึกษาของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  4.3.2.1 ดูจากแบรนเนอร์หรือโปรแกรมทวัร์ท่ีจะน ามาประชาสัมพนัธ์ใส่หวัขอ้หลกัลง
ไป เช่น สงกรานตปี์น้ีไปตามรอยเส้นทางกูช้าติ สักการะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  
  4.3.2.2 ล าด ับต่อมาใส่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู ่ในโปรแกรมทวัร์ เพื ่อความ
สะดวกต่อลูกค้า 
  4.3.2.3 วนัเดินทาง เช่น เดินทาง 12 – 15 เมษายน 2563 หรือถา้ตอ้งเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินใหใ้ส่สายการบินดว้ย 
  4.3.2.4 ราคาเร่ิมตน้ เช่น เร่ิมตน้ 7,990 บาท 
  4.3.2.5 ล้ิงคร์ายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรมทวัร์ 
  4.3.2.6 สุดทา้ยท าการใส่เบอร์โทรติดต่อพนกังาน   

   
ภาพที ่4.10 ภาพตวัอยา่งการคิดค าท่ีจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 
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 4.3.3 ขั้นตอนการสร้างโพสต์ 

 
ภาพที ่4.11 แสดงหนา้การสร้างโพสต์ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 

 ภาพท่ี 4.11 เขา้เพจเฟจบุ๊กของบริษทัแซทแอนด์ซันทวัร์ กดตรงช่องสร้างโพสต์หรือเขียน
โพสต ์จะมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ความรู้สึก เช็คอิน แทก็สินคา้ เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.12 แสดงภาพการเขียนโพสตแ์ละแบรนเนอร์ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 2563 
 ภาพท่ี 4.12 การใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการจะประชาสัมพนัธ์ เช่น หวัขอ้หลกั ทวัร์พม่า 3 วนั 2 คืน  
วนัเดินทาง รายละเอียดโปรแกรมทวัร์หรือเว็บไซต์ของบริษทัแซทแอนด์ซันทวัร์ เบอร์โทรติดต่อ
พนกังาน และการใส่รูปภาพแบรนเนอร์ เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
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 4.3.4 ความถี่ในการประชาสัมพนัธ์ 

 ความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563  

 การเขา้ถึง            จ  านวนการคลิกโพสต ์     ความรู้สึก ความคิดเห็นและการแชร์ 

 
ภาพที ่4.13 แสดงความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์เดือนมกราคม 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 
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ภาพที ่4.14 แสดงความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์เดือนกุมภาพนัธ์ 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

 จากภาพท่ี 4.13 และภาพท่ี 4.14 เป็นการแสดงความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์บนเพจเฟซบุ๊กของ

บริษทัแซนแอนดซ์นัทวัร์ในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2563 จะพบวา่ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 

มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือโปรแกรมทวัร์อยา่งต่อเน่ือง ท าให้เห็นถึงจ านวนการเขา้ถึง การคลิก

เพื่อเขา้มาดูรายละเอียดของโพสต ์การแชร์และการกดถูกใจ ของแต่ละโพสต ์
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4.4 ผลจากการปฏิบัติงาน 

 
ภาพที ่4.15  แสดงภาพหลงัจากการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์ประเทศพม่า 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

 ภาพที่  4.15 เป็นการแสดงภาพหลังจากประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์ ซ่ึงหลังจาก
การประชาสัมพนัธ์เดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2563 สรุปผล มีลูกคา้เขา้ถึงจ านวน 82 คน การถูกใจ 4 
แสดงความคิดเห็น 2 และจ านวนการคลิกโพสต ์16 คร้ัง  
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ภาพที ่4.16 แสดงภาพหลงัการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์ประเทศเวยีดนาม 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

 ภาพท่ี 4.16 แสดงภาพหลงัการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์ประเทศเวียดนาม ซ่ึงหลงัจาก
การประชาสัมพนัธ์ในช่วงเดือนปลายเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 สรุปผลไดว้า่ การเขา้ถึงจ านวน 156 
คน การถูกใจ 9 ความคิดเห็น 2 การแชร์ 1 และจ านวนการคลิกโพสต ์10 คร้ัง  
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ภาพที ่4.17 ภาพหลงัการประชาสัมพนัธ์และจ านวนผูเ้ขา้ชมโปรแกรมทวัร์ในประเทศ 
ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

 ภาพท่ี 4.17 แสดงหลังการประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์ภายในประเทศ ซ่ึงหลังจาก
การประชาสัมพนัธ์ในช่วงกุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2563 สรุปผลได้ว่า มีการเข้าถึงจ านวน 214 คน 
การถูกใจ 6 คน การแชร์ 2 คน และจ านวนคลิกโพสต ์17 คร้ัง 
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ภาพที ่4.18 แสดงตวัอยา่งแบรนเนอร์ท่ีใชใ้นการโพสตจ์ากแบรนเนอร์ทั้งหมด 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทซนัทวัร์ 
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ภาพที ่4.19 ตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์เปรียบเทียบโปรแกรมทวัร์ 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทซนัทวัร์ 

 ภาพที่  4.19 เ ป็นการประชาสัมพันธ์และจ านวนผู ้เข้าชมของทั้ ง  2 ประเทศเป็น  
การประชาสัมพนัธ์ที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคม ผูเ้ข้าชมของประเทศเวียดนาม 138 คน และ
จ านวนผูเ้ข้าชมประเทศพม่า 71 คน จะท าเห็นถึงความแตกต่างในความสนใจของลูกค้า ซ่ึงทาง
บริษทัแซทแอนด์ซันทวัร์ จะเน้นขายโปรแกรมทวัร์ประเทศเวียดนามก ับประเทศพม่าหล ัก 
ผูจ้ ดัท าเลยน าโปรแกรมทวัร์ทั้ งสองประเทศ และได้ท าการประชาสัมพนัธ์ในเดือนเดียวก ัน 
เพราะจะท าให้เห็นความแตกต่างได้ง่ายข้ึน 
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ภาพที ่4.20 แสดงภาพการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

 ภาพท่ี 4.20 เป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊กให้ลูกคา้ไดร่้วมสนุกหรือแชร์
ประสบการณ์ท่องเท่ียว 
  1. ช่ือกิจกรรม “ถา้ไปเวยีดนาม คุณจะนึกถึงอะไร” 
  2. วตัถุประสงค ์“เพิ่มยอดไลค ์ยอดแชร์ และเพิ่มผูติ้ดตามเพจเฟซบุก๊” 
  3. กติกาการร่วมสนุก “เพียงลูกคา้ กดไลค ์กดแชร์ และร่วมคอมเมนตเ์ล่าประสบการณ์
ใตโ้พสต”์ จะไดร้างวลัเป็นบตัรอาหารก๊ิฟวอชเชอร์ 
  4.ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 30 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ์ 2563  
  5.สรุปผลตอบรับจากลูกค้า การเข้าถึง 544 คน กดถูกใจ 25 คน ความคิดเห็น 15 
ความคิดเห็น การแชร์ 18 คร้ัง และจ านวนการคลิกโพสต ์69 คร้ัง 
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ภาพที ่4.21 แสดงคอมเมนตบ์างส่วนของลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมสนุก 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 
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4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงงาน 
 จากการท าโครงงาน การประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊ก ไม่
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการท าโครงงานในเร่ืองของแอปพลิเคชนัเฟซบุ๊ก และยงัสามารถเก็บขอ้มูล
เน้ือหาทางออนไลน์แทน แต่ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลบางส่วนไดเ้น่ืองจากเป็นความลบัของบริษทั 
4.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท าโครงงาน การประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊ก ผล
จากการศึกษาขอ้มูพบว่ามีผูใ้ห้ความสนใจเฟซบุ๊ก และมีผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ - 
เมษายน 2563 จ านวนผูติ้ดตามโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 392 คน และช่วงเดือนมีนาคมผูติ้ดตาม 403 คน ในช่วง
เวลาหน่ึงเดือนมีผูติ้ดตามเพิ่มข้ึน 11 คน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด
รองจากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
ภาพที ่4.22 แสดงภาพจ านวนรวมผูติ้ดตามเพจเฟซบุก๊ของบริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 
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ภาพที ่4.23 แสดงช่วงอายผุูติ้ดตามเพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

ทีม่า: เพจเฟซบุก๊บริษทัแซทแอนดซ์นัทวัร์ 

 
 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อแนะน ำ 

5.1 สรุปผลโครงงำน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงำน 

  5.1.1.1 เผยแพร่สินค้าและบริการ เป็นการเผยแพร่สินค้าและบริการแก่ลูกค้า

โดยการประชาสัมพนัธ์ด้านการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊กบรรลุเป้าหมาย จาก

ข้อมูลผลการปฏิบติังาน หลังจากการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์พบว่าช่วงเดือนกุมภาพนัธ์

ถึงเดือนมีนาคม 2563 สรุปผล หล ังจากที่ได ้ท าการประชาสัมพนัธ์ ผ ่านทางเฟซบุ๊กและเก็บ

ข้อมูลให้กับทางบริษทัในช่วงเดือนกุมาภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผูจ้ดัท าได้พบว่าช่วง

เดือนกุมภาพนัธ์ มีจ  านวนผูติ้ดตามอยู่ที่  392 คน และในช่วงเดือนมีนาคม มีผูต้ิดตามอยู่ที่  403 

คน จึงเห็นได้ว่ามีผูใ้ห้ความสนใจ และติดตามเข้ามาดูเพจเฟซบุ๊กของบริษทัเพิ่มมากข้ึนจากเดิม 

11 คน ซ่ึงถืออยู่ในระดับความพึงพอใจแก่สถานประกอบการเพราะอยู ่ในช่วงของโควิด 19  

และยงัช่วยในการลดต้นทุนการประชาสัมพนัธ์ด้านการตลาดให้กับทางบริษทัได้อีกทางหน่ึงอีก

ด้วย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงงานการประชาสัมพนัธ์ด้านการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดย

ใช้เฟซบุ๊กสามารถท าให้เกิดความรับรู้ของลูกค้าได้จริง  

  5.1.1.2 สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เดิมผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก เป็นการประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมให้ลูกคา้ได้ร่วมสนุก เป็นการเพิ่มยอดไลน์ยอดแชร์ และเพิ่มยอดผูติ้ดตามเพจเฟซบุ๊กของ

บริษทัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และความพอใจแก่สถานประกอบการ 

  5.1.1.3  สร้างการรับรู้ของลูกค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือโปรแกรมทัวร์ โดยใช้เฟซบุ๊กเป็นตัวส่ือสารกระจายข่าว

ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้เก่ียวกับโปรแกรมทวัร์กิจกรรมหรือข่าวสารผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ 

 5.1.2 ข้อจ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำน 

 เน่ืองจากระยะเวลาในการเร่ิมด าเนินโครงงานหรือเก็บขอ้มูลจึงมีน้อย แต่ยงัดีเน่ืองจากทาง
บริษทัได้มีเพจเฟซบุ๊กอยู่แล้ว ท าให้ไม่ต ้องเสียเวลาในการสร้างข้ึนมาใหม่ แต่ยงัมีข้อจ าก ัดใน
การประชาสัมพนัธ์อยู่เพราะทางบริษทัได้ท าการโปรโมทหรือโฆษณาโปรแกรมทวัร์หรือกิจกรรม
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ต่าง ๆ น้อยเกินไป ท าให้บางทีเก็บข ้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก จึงต ้องใช้เวลา และช่วงที่ฝึกงานมี
ปัญหาเกี่ยวก ับโควิด19 ระบาด ท าให้สถานศึกษาท าการยื่นเอกสารให้สถานประการเพื่อเรียกตวั
นักศึกษากลบัก่อนวนัเวลาท่ีก าหนด ท าให้การเก็บข้อมูลในการท าโครงงานตอ้งโทรหาพี่เล้ียงเพื่อ
สอบถามขอ้มูลแทน ท าให้ตวัผูจ้ดัท าเองไดข้อ้มูลในการท่ีจะน ามาใส่ในโครงงานจึงมีนอ้ย  

5.2 สรุปผลกำรปฏบิัติงำนสหกจิศึกษำ 

 5.2.1 ข้อดีของกำรปฏบิัติงำนสหกจิศึกษำ 

 ท าให้ไดเ้รียรู้เก่ียวกบัระบบการท างานของบริษทัทวัร์ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนและ

สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ฝึกความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในบริษทั 

ไดเ้ร่ืองรู้การท าโปสเตอร์การจดัโปรแกรมทวัร์ไดโ้ทรหาร้านอาหาร โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 

เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมาใส่ในโปรแกรมทวัร์ และไดเ้รียนรู้น าโปรแกรมทวัร์ลงเวบ็ไซตข์องทางบริษทั และ

ทั้งพวกพี่ ๆ ผูจ้ดัการเองก็ใจดี สอนและแนะน าเสมอในเร่ืองท่ีตวัเราไม่รู้หรือผูจ้ดัท าอยากรู้เพิ่มเติม และ

ตวัผูจ้ดัท ายงัสามารถน าความรู้ท่ีไดใ้นการฝึกงานจากสถานประกอบการจริง ไปใชใ้นการท างานจริงใน

อนาคตไดอี้กดว้ย 

 5.2.2 ปัญหำทีพ่บของกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 

 งานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นด้านการใช้โปรแกรมโฟโตช้อป ในการออกแบบ

โปสเตอร์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์และเร่ืองการหาขอ้มูลหรือเส้นทางในการน ามาพิมพโ์ปรแกรมส่วน

ใหญ่ ซ่ึงทางผูจ้ดัท ามีความรู้ดา้นน้ีไม่มากพอ จึงท าให้ตอ้งศึกษาการใช้โปรแกรมโฟโตช้อป และหา

เส้นทางจากอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเองมากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถท างานอย่างราบร่ืนและใช้สามารถ

โปรแกรมต่าง ๆในการท างานไดค้ล่องแคล่ว 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.2.3.1 นกัศึกษาควรหาความรู้เร่ืองการใชโ้ปรแกรมในการท างานทางการออกแบบ

แบรนเนอร์ส่ือสังคมอออนไลน์ต่าง ๆ และการหาเส้นทางเพื่อท่ีจะน าไปใส่ในโปรแกรมทวัร์ 

  5.2.3.2 ควรท าการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทวัร์หรือกิจกรรมท่ีจะให้ลูกคา้ไดร้วม

สนุกมากข้ึนและมีความต่อเน่ืองในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

  5.2.3.3 สามารถประชาสัมพนัธ์และแชร์จากแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ เช่น อินสตาแกรม 

ไลน์ ทวติเตอร์ เป็นตน้ เขา้มาในเฟซบุก๊ได ้
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การประชาสัมพนัธ์การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก 

(Marketing Public Relation Via Social Media Using Facebook) 

นางสาวชุติมา ชาตรี 

ภาคการวชิาอุตสาหกรรมและการบริการ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 10160

บทคดัย่อ 

 โครงงานเ ร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้าน

การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊ก จดัท า

ข้ึนเพ่ือเผยแพร่สินคา้และการบริการของบริษทัแซท

แอนด์ซนัทวัร์ โดยผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยการใช้

เฟซบุ๊กซ่ึงท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และยงัเป็น

การสร้างการรับรู้ของลูกคา้เดิมและลูกคา้กลุ่มใหม่ 

นอกจากนั้ น ย ัง ช่ วย เ พ่ิมประ สิท ธิภาพในการ

ประชาสมัพนัธ์โปรแกรมทวัร์ต่าง ๆ ของบริษทั  

 หลงัจากท่ีไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง

เฟซบุ๊กและเก็บขอ้มูลให้กบัทางบริษทัในช่วงเดือนกุ

มาภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผูจ้ดัท าไดพ้บวา่

ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ มีจ านวนผูติ้ดตามอยู่ท่ี 392 คน 

และในช่วงเดือนมีนาคม มีผูติ้ดตามอยู่ท่ี 403 คน จึง

เห็นไดว้า่มีผูใ้หค้วามสนใจ และติดตามเขา้มาดูเพจเฟ

ซบุ๊กของบริษทัเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 11 คน ซ่ึงถืออยู่

ในระดับความพึงพอใจแก่สถานประกอบการเพราะ

อยู่ในช่วงของโควิด 19  และยงัช่วยในการลดตน้ทุน

การประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดให้กบัทางบริษทัได้

อีกทางหน่ึงอีกดว้ย ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าโครงงานการ

ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์

โดยใชเ้ฟซบุ๊กสามารถท าให้เกิดความรับรู้ของลูกคา้

ไดจ้ริง  

ค าส าคัญ: การประชาสัมพนัธ์ การตลาด ส่ืองสังคม

ออนไลน์ เฟซบุ๊ก 

Abstract 

 Public relations and marketing through 

social media by using Facebook aimed to distribute 

the products and services of Sat and Sun Tour 

Company which allowed customers to easily access 

and create awareness of existing and new customers. 

It also improves the efficiency of the company's 

tourism projects. 

 After doing public relations by Facebook 

and collecting information for the company from 

February to March 2020, the authors found that in 

February the company has 392 followers, and in 

March 403 followers. It showed that there were more 

people interested and followed the company's 

Facebook page, up from the previous 11 people, 

which was considered a satisfaction level because of 

the Covid 19 situation. It also helped to reduce the 

cost of marketing for the company. Therefore, this 

study concludes that public relations and marketing 

through social media by using Facebook can raise 

customer awareness. 



 
 

 

Keyword: Public relations / Marketing / Social 
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ทีม่าของปัญหา 

              เกิดจากผู ้จัดท าได้เข้าร่วมโครงงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลยัสยามเป็นนกัศึกษาฝึกงานของ
แผนกทั่วไป บริษัทแซทแอนด์ซันทัวร์ ซ่ึงในขณะ
ปฏิบติังานไดพ้บว่าแอดมินเพจเฟซบุ๊กของบริษทัได้
ลาออกและท าให้การประชาสัมพนัธ์เกิดการขาดช่วง
ในการประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของ จากปัญหา
ข้ า ง ต้น  ท า ใ ห้ ตั ว ผู ้ จั ด ท า มี ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊ก
ต่อจากแอดมินคนก่อนในการลงโปรแกรมทวัร์และ
กิจกรรม ผ่านทางเฟซบุ๊กเพ่ือให้ลูกค้ารับรู้ข่าวสาร 
ต่าง ๆ ในการประชาสมัพนัธ์ของทางบริษทัไดม้ากข้ึน 

แนวคดิในการท าโครงงาน 

           การท าโครงงานเ ร่ือง การประชาสัมพันธ์
การตลาดผ่านส่ืองสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊ก และ
เพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกค้ากับ
บริษัทได้ และน าตรงจุดน้ีมาแก้ไขปัญหาในการ
ประชาสมัพนัธ์การตลาดในขณะท่ีปฏิบติังาน ผูจ้ดัท า
ไดท้ าการหาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและสอบถามจาก
พนักงานพ่ีเ ล้ียงและอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ท าการ
รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการ
ท าโครงงานในคร้ังน้ี 
วตัถุประสงค์โครงงาน 

 1.เพ่ือเผยแพร่สินค้าและบริการของลูกค้า

สามารถเขา้ถึงได ้

 2.เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้เดิมผ่าน

ช่องทางเฟซบุ๊ก 
 3.เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกคา้ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก ของลูกคา้และน าไปแกไ้ข

กบัการประชาสมัพนัธ์ผา่นเฟซบุ๊ก 

 2. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์

และรายการส่งเสริมการขายกิจกรรมทวัร์ต่าง ๆ ผ่าน

ทางเฟซบุ๊ก โดยท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างท า

โฆษณา 
 3. สามารถรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
วธีิด าเนินการ 
 วิธีการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมทัวร์หรือ
กิจกรรมผา่นเฟซบุ๊ก มีดงัน้ี 
 1. แกไ้ขโปรแกรมทวัร์และแบรนเนอร์จาก
บริษทัทวัร์เพื่อเตรียมการประชาสมัพนัธ์ 
 2 .  ก า ร คิ ดค า บ รรย า ย ท่ี จ ะ ใ ช้ ในก า ร
ประชาสมัพนัธ ์
 3. เร่ิมการสร้างโพสต์ เข้าเพจเฟจบุ๊กของ
บริษัทแซทแอนด์ซันทัวร์ กดตรงสร้างโพสต์หรือ
เ ขี ยนโพสต์  ท าก า ร ใ ส่ข้อ ความ ท่ีต้อ ง การจ ะ
ประชาสัมพนัธ์ลงไป เช่น หัวขอ้หลกั ทัวร์พม่า วนั
เดินทาง รายละเอียดโปรแกรมทวัร์หรือใส่รายละเอียด
เว็บไซต์ของบริษัท เบอร์โทรติดต่อพนักงาน และ
สุดท้ายการใส่รูปภาพแบรนเนอร์ เ ป็นอันเสร็จ
เรียบร้อย 
สรุปผลโครงงาน 

 1. เผยแพร่สินค้าและบริการ เป็นการ

เ ผ ย แพ ร่ สินค้ า แล ะบ ริ ก า ร แ ก่ ลู กค้ า โ ด ยก า ร

ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์

โดยใช้เฟซบุ๊กบรรลุ เป้าหมาย จากข้อมูลผลการ

ปฏิบติังาน หลงัจากการประชาสมัพนัธ์โปรแกรมทวัร์

พบว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2563 



 
 

 

สรุปผล หลงัจากท่ีไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง

เฟซบุ๊กและเก็บขอ้มูลให้กบัทางบริษทัในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผูจ้ดัท าไดพ้บวา่

ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ มีจ านวนผูติ้ดตามอยู่ท่ี 392 คน 

และในช่วงเดือนมีนาคม มีผูติ้ดตามอยูท่ี่ 403 คน จึง

เห็นไดว้า่มีผูใ้หค้วามสนใจ และติดตามเขา้มาดูเพจเฟ

ซบุ๊กของบริษทัเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 11 คน ซ่ึงถืออยู่

ในระดับความพึงพอใจแก่สถานประกอบการเพราะ

อยูใ่นช่วงของโควิด 19  และยงัช่วยในการลดตน้ทุน

การประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดให้กบัทางบริษทัได้

อีกทางหน่ึงอีกดว้ย ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าโครงงานการ

ประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์

โดยใชเ้ฟซบุ๊กสามารถท าให้เกิดความรับรู้ของลูกคา้

ไดจ้ริง  

 2. สร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าเดิมผ่าน

ช่องทางเฟซบุ๊ก เป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้

ลูกคา้ไดร่้วมสนุก เป็นการเพ่ิมยอดไลน์ยอดแชร์ และ

เพ่ิมยอดผูติ้ดตามเพจเฟซบุ๊กของบริษทัเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์และความพอใจแก่สถานประกอบการ 

 3 .  สร้างการรับรู้ของลูกค้าผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ เป็นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์หรือโปรแกรมทวัร์ โดยใชเ้ฟซบุ๊กเป็น

ตวัส่ือสารกระจายข่าวประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้ลูกค้า

ได้รับรู้เก่ียวกับโปรแกรมทัวร์กิจกรรมหรือข่าวสาร

ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอด 

          ในการประชาสัมพันธ์ด ้านการตลาดผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์โดยใชเ้ฟซบุ๊กคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัทัวร์ ท่ีสามารถน าไป

ศึกษาและสามารถน าไปต่อยอดกบัส่ือสังคมออนไลน์

ตวัอ่ืนได ้เช่น อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ 
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