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การจัดทาํโครงงานสหกิจเรื่อง การพฒันาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั (SHA) ผ่านเพจเฟสบุ๊ค 
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แลนดท์ราเวล คือ  8,612 คน รวมทัง้เพจเช่ารถตูV้ip รถบัสVip จาํนวน 5,338 คน นอกจากนีบ้รษัิทสวัสดี ทราเวล 

กรุป๊ แอนด ์ทรานสปอรต์ จาํกัด ไดเ้ขา้สูม่าตรฐาน SHA ผลสรุปเป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้                                                                    

คาํสําคญั : เพจเฟสบุ๊ค / มาตรฐานSHA / สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยอยา่งมาก มีนกัท่องเท่ียวทั้ง

ชาวไทยและต่างชาติเขา้มาเยอืนตลอด การท่องเท่ียวจึงเป็นธุรกิจท่ีเป็นรายไดห้ลกัของการทาํเงินเขา้

ประเทศมากยิ่งข้ึน จาํนวนนักท่องเท่ียวในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจาํนวน

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสะสมเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยจาํนวน 39.79 ลา้นคน เม่ือเขา้สู่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสไรโคโรนา 2019  นั้นไดรั้บผลกระทบยาวนาน 6 เดือน ทาํให้

จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติลดลงเหลือเพียง 30 ลา้นคน หรือ ติดลบร้อยละ 24 จาก 39.79 ลา้นคน

ในปีก่อน (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา,2562) ในปัจจุบนัเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีผ่านมาทาํให้เกิดผลกระทบโดยตรงในภาคอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจไทยลดลง นกัท่องเท่ียวจึงไม่สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ

ไดแ้ละกิจกรรมท่องเท่ียวจึงตอ้งหยุดชะงกัเป็นเวลานานนับเดือน ปัจจุบนัตอนน้ีสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไดเ้ร่ิมคลายสถานการณ์ในการควบคุมการระบาดของโรค

ไวรัสได้ดีข้ึน ฉะนั้นจึงทาํให้คนไทยสามารถออกเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศได้มากข้ึน 

สําหรับภาคอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเท่ียวของไทยนั้ นทางภาครัฐบาลได้อนุญาตให้สถาน

ประกอบการเปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน และยงัเพ่ิมมาตรการความสะอาดความ

ปลอดภัยตามมาตราฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัใหแ้ก่สถานประกอบการหลายแห่ง เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวไทย จนเกิดเป็นโครงการแนวทางความ

ปลอดภยัดา้นสุขอนามยั Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพ่ือเป็นส่วน

หน่ึงของมาตรการคุมโรค จะทาํให้นักท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี เกิดความมัน่ใจในดา้น

สุขอนามยัของสินคา้และบริการการท่องเท่ียว การกระตุน้เศรษฐกิจไทยใหฟ้ื้นตวัไดเ้ร็วข้ึน รวมถึง

กิจกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบและตอ้งหยดุชะงกัไป จะไดเ้ร่ิมตน้กลบัมาดาํเนินการอีกคร้ัง 

 บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั เป็นธุรกิจผูใ้ห้บริการในดา้นการ

ท่องเท่ียวทัว่ไทย และต่างประเทศ อีกทั้งยงัมีบริการรถให้เช่าหลายประเภท ในการเดินทางไปทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ จนเกิดความพึงพอใจ ความประทบัใจ และความปลอดภยัในการ

เดินทาง ถือเป็นส่ิงสาํคญัอนัดบัหน่ึงในการบริการลูกคา้ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
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สปอร์ต จาํกดั มีช่องการติดต่อส่ือสารหลายช่องทาง โดยการประชาสัมพนัธข์อ้มูลให้การบริการ

ผา่นเพจเฟสบุ๊คของบริษทั เป็นอีกหน่ึงในช่องทางการเพ่ิมรายได ้

คณะผูจ้ ัดทําได้เล็งเห็นปัญหาข้างต้น จึงได้จัดทําโครงงาน การพัฒนาการบริการสู่

มาตรฐานการบริการ SHA ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ กรณีศึกษาบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ 

ทรานสปอรต์ จาํกัด เน่ืองจากคณะผูจ้ ัดทาํได้เห็นว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยนั้นทาํให้

นกัท่องเท่ียวลดลงอยา่งมากและการเดินทางไปแต่ละท่ีนั้นตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดความปลอดภยั

สืบเน่ืองมาจากโรคระบาดโควิท-19 เป็นไปตามมาตรการท่ีรัฐบาลไดจ้ดัข้ึน ทางคณะผูจ้ดัทาํได้

เลือกนาํมาตราฐานการบริการ SHA เพ่ือพฒันาความสะอาดและความปลอดภยัของผูท่ี้มาใชบ้ริการ 

บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั และไดจ้ดัทาํการประชาสัมพนัธผ์่านเพจ

เฟสบุ๊คของบริษทัท่ีมีอยู่แลว้มาต่อยอด เพ่ือทาํใหบ้ริษทัไดมี้โอกาสสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนและมีลูกคา้

เพ่ิมข้ึนใหก้บับริษทัอีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 บริษทั สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ตจาํกดั ไดพ้ฒันาการบริการสู่

มาตรฐาน SHA 

  1.2.2 เพ่ือประชาสมัพนัธด์า้นความสะอาดและความปลอดภยัการบริการของบริษทั 

สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอรต ์จาํกดั ผา่นเพจเฟสบุ๊คบนมาตรฐาน SHA 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 - ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการและมาตรฐานของ SHA 

 - ศึกษาการประชาสมัพนัธผ์า่นเพจเฟสบุ๊ค 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

 - บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 - ระหว่างวนัท่ี18 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2563 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 บริษทั สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั ไดพ้ฒันาการบริการสู่

มาตรฐาน SHA 

 1.4.2 ผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ เกิดความเช่ือมัน่เร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัใน

การใชบ้ริการของ บริษทั สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั บนมาตรฐาน SHA 

  

  



 

บทที่ 2 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

2.1 ช่ือและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 

 

ภาพท่ี 2.1 โลโก ้บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ที่ตั้งสถานประกอบการ  : 88/147 หมู่บา้นภทัราวรรณ หมู่ท่ี 2 ตาํบลละหารอาํเภอบางบวัทองจงัหวดั     

นนทบุรี 11110 

โทรศัพท์  : 02 0760466, 097-105-0466, 097-161-7366 

เวบ็ไซต์   : www.sawasdeethailandtravel.com 

Facebook  : SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 

ภาพท่ี 2.2 ภาพแผนท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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เกีย่วกบับริษัท 

"เมืองไทย" เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของคนทัว่โลก มีสถานท่ีท่องเท่ียว

มากมาย ทั้งภูเขา นํ้ าตก ทะเล บรรยากาศโรแมนติก แอดเวนเจอร์ ประเพณี วฒันธรรมอนัน่าหลงใหล

และต่ืนตาต่ืนใจ  

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียงัสามารถทาํเงินเขา้ประเทศไทยไดอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

ประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสนใจมาเยอืน และติดอยู ่1 ใน 10 อนัดบั

ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวมากท่ีสุดในโลก ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศจึงยงัเป็นธุรกิจท่ี

เป็นรายไดห้ลกัทาํเงินเขา้ประเทศ  

คุณชุมพลสิงห์ เมืองพล พร้อมทีมงานท่ีมีความชาํนาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการจดัธุรกิจ

ท่องเท่ียวมานาน เห็นถึงความสําคญัของการท่องเท่ียวซ่ึงประเทศไทย เป็นประเทศ ท่ีได้ช่ือว่าเป็น

จุดหมายปลายทางในฝันของคนทัว่โลก จึงไดเ้ปิดดาํเนินการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวจดทะเบียนถูกตอ้ง

ตามกฎหมายในนามบริษทั “ สวสัดีไทยแลนดท์ราเวล” เพ่ือใหบ้ริการลูกคา้การในดา้นการท่องเท่ียวทัว่

ไทยและต่างประเทศ และบริการรถตูแ้ละรถบสัให้เช่าเดินทางไปทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

ของลูกค้าทุกรูปแบบ และโดยมุ่งเน้นความสําคญัของลูกคา้เป็นอนัดับหน่ึงในทุก ๆเร่ืองเช่นความ

ปลอดภัยในการเดินทาง ความคุม้ค่า ความพึงพอใจ ความประทับใจของลูกคา้ ความปลอดภยัจาก

สภาวะไวรัสโควิด-19 สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ดา้นความสะอาด และความปลอดภยั 

 

2.2 ลกัษณะการให้บริการของบริษัท 

• บริการรับจดัท่องเท่ียว อบรม สมัมนา กิจกรรม Team Building, 

    walk rally, CSR, Party 

• บริการรับจดัท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• บริการรถตู ้VIP 6 - 13 ท่ีนัง่ 

• บริการรถบสั 2 ชั้น VIP Free Wi-Fi  และเบาะนวดไฟฟ้า แสง สี เสียง ครบวงจร 

• บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

• บริการรับจองหอ้งพกั โรงแรม รีสอร์ท บา้นพกั โฮมสเตย ์
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2.3 รูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพท่ี 2.3 ภาพแผนภูมิการจดัการองคก์รและการบริหารงาน บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน

สปอร์ต จาํกดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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2.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

นายคณิน ทรัพยเ์ขตร์               นางสาวนภสร พานิช               นายกนัตพงศ ์ภู่พุกก ์

ภาพท่ี 2.4 รูปนกัศึกษาสหกิจ 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

2.4.1 ช่ือนักศึกษาฝึกงาน:  นายคณิน  ทรัพยเ์ขตร์               

       นางสาวนภสร  พานิช               

       นายกนัตพงศ ์ ภู่พุกก ์

2.4.2 ตาํแหน่งงาน  ฝ่ายขายและการท่องเท่ียว 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ การประชาสมัพนัธส์ร้างความเช่ือมัน่ดา้นความสะอาด ปลอดภยั ตาม

มาตรฐานการบริการ SHA ผา่นเพจเฟสบุ๊คของบริษทั  

2.5 ช่ือและตาํแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

ภาพท่ี 2.5 รูปภาพพนกังานพ่ีเล้ียง  

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จาํกดั 

ช่ือพนักงานที่ปรึกษา :   นายชุมพล  สิงห์เมืองพล     ตาํแหน่งงาน : ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย  
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2.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 เร่ิมฝึกปฏิบติังานวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 – 29 สิงหาคม 2563 

2.7 ขั้นตอนและวธิดีําเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค.63 มิ.ย. 63 ก.ค.63 ส.ค.63 

1. คิดหวัขอ้โครงงาน

และนาํเสนอหวัขอ้

โครงงาน 

    

2.ศึกษาหาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง 

    

3.ดาํเนินงานและ

วางแผนงาน 

    

4.เก็บรวมรวมขอ้มูลและ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

    

5.สรุปผลและจดัทาํ

รูปเล่มโครงงาน 

    

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงรายละเอียดระยะการดาํเนินงาน 

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

2.8.1อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Laptop) 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) 

3. โทรศพัทมื์อถือ 

2.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์  1. แอพพลิเคชัน่ Facebook 

2. โปรแกรม Microsoft Office Word, Power Point, Excel 

 



 

บทที่ 3  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 จากการนาํเสนอโครงงานเร่ือง การพฒันาการบริการสู่มาตรฐาน SHA ผา่นเฟสบุ๊คแฟนเพจ 

บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั ทางคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

3.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสมพนัธ ์

3.3 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์  Facebook 

3.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั มาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั หรือ Amazing   Thailand 

Safety & Health Administration : SHA 

3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1 แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ     

3.1.1 ความหมายคุณภาพการบริการ 

การบริการ หมายถึง การกระทาํหรือการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือ

ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นหรือความพยายามในการใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และความกระตือรือร้น 

ของผูใ้หบ้ริการในการเสนอการบริการแก่ผูรั้บบริการดว้ยความเต็มใจและจริงใจ รวมถึงสุภาพอ่อน

น้อมถ่อมตนรู้หลกับริการเอาใจใส่ในการบริการอนัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของผูใ้ห้บริการ เพ่ือให้เกิด

การตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจต่อการบริการ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บบริการจะไดรั้บความ

ประทบัใจและเกิดความช่ืนชมในองคก์ร เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์ร 

คุณภาพการให้บริการว่าจาํแนกได ้2 ลกัษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิคอนัเก่ียวกบัผลลพัธ์

หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากบริการนั้นโดยสามารถท่ีจะวดัไดเ้หมือนกบัการประเมินไดคุ้ณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการของการประเมิน 

(Gronroos, 1990) 
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คุณภาพการใหบ้ริการ หมายถึง ลกัษณะหรือคุณสมบติัโดยรวมท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัขอ้กาํหนดหรือความคาดหวงัหรือความต้องการของผูใ้ช้บริการอนัจะนํามาซ่ึงความรู้สึกพึง

พอใจทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ (Corral & Brewetor, 1999) 

 คุณภาพการบริการเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจบริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งสร้างบริการให้เท่า

เทียมกนัหรือมากกว่าคุณภาพท่ีผูรั้บคาดหวงัต่อคุณภาพบริการของผูรั้บบริการมาจากประสบการณ์

เดิม เม่ือผูรั้บบริการาบริการจะเปรียบเทียบบริการท่ีจนไดรั้บจริงกบับริการท่ีคาดหวงัไว ้(Kotler, 

2000)  

3.1.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการ  

 คุณภาพการบริการเป็นผลท่ีเกิดข้ึนระหว่างการรับรู้และความคาดหวงัการใช้

บริการ ซ่ึงบริการนั้นไม่สามารถจบัตอ้งได ้ทาํให้การประเมินคุณภาพบริการนั้นยากกว่าคุณภาพ

สินค้า การประเมินคุณภาพการบริการอาศยัจากพ้ืนฐานการรับรู้ของลูกค้าและปัจจัยท่ีกาํหนด

คุณภาพ SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & Barry, 1985) 

              ทฤษฏี SERVQUAL หรือ Service Quality คือ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นของ

ธุรกิจบริการ โดย SERVQUAL หรือ Service Quality คือ คุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีลูกคา้รับรู้จากการ

ไดรั้บบริการ และลูกคา้จะตดัสินหลงัจากรับบริการ ดว้ยการนาํส่ิงไดรั้บบริการไปเปรียบเทียบกบั

ส่ิงท่ีคาดหวงัแนวคิดในการพฒันา “ส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการบริการ” ให้เหนือความคาดหวงัของ

ลูกคา้เพ่ือทาํใหลู้กคา้พึงพอใจในบริการ ดว้ยการพฒันาคุณภาพการบริการ 5 ดา้นประกอบดว้ย  

1. Tangible คือ คุณภาพของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้คุณภาพการบริการท่ีเก่ียวกบั

ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการ  

2. Reliability คือ ความน่าเช่ือถือ การท่ีผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการได้

อยา่งท่ีรับปากไว ้หรือ ทาํตามโฆษณาเอาไว ้

3. Responsiveness คือ การตอบสนองของพนักงานท่ีมีต่อลูกค้าท่ีมาใช้

บริการ เ ก่ียวกับความสนใจท่ีจะแก้ปัญหาเม่ือลูกค้ามีปัญหาขณะ

ใหบ้ริการและความสนใจของพนกังานท่ีใหบ้ริการ 

4. Empathy คือ การเอาใจใส่จากพนกังาน และการสนใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ 

5. Assurance คือ ความไวว้างใจ สร้างความไวว้างใจจากลูกคา้ว่าจะไดรั้บ

บริการท่ีดีจากพนกังาน 
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โดยทั้ง 5 ด้านของ SERVQUAL หรือ Service Quality คือ ส่ิงท่ีธุรกิจต้องตอบสนองให้

มากกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ เพ่ือทาํให้เกิดความพึงพอใจ เพราะผลลพัธ์ของการให้บริการ

หลงัจากท่ีลูกคา้เกิดการเปรียบเทียบจะมีอยู ่2 กรณี ไดแ้ก่ 

ส่ิงท่ีไดรั้บ > ส่ิงท่ีคาดหวงั = ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

ส่ิงท่ีไดรั้บ < ส่ิงท่ีคาดหวงั = ไม่พึงพอใจ (Un-satisfaction) 

 สรุปไดว้่า SERVQUAL คือ 5 คุณภาพการใหบ้ริการธุรกิจบริการ โดย SERVQUAL ยอ่มา

จาก Service Quality เป็นส่ิงท่ีธุรกิจบริการตอ้งพฒันา เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ  

บริการท่ีประสบผลสาํเร็จจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ (Barry, 1986) 

1. ความเช่ือถือได ้ไดแ้ก่ ความสมํ่าเสมอ และความพ่ึงพาได ้

2. การตอบสนอง ไดแ้ก่ ความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการ ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการและอุทิศเวลา 

มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ืองและการปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 

3. ความสามารถ ไดแ้ก่ ความสามารถในการใหบ้ริการ ความสามารถในการส่ือสารและ 

ความสามารถในความรู้ท่ีจะใหบ้ริการ 

4. การเขา้ถึงบริการ ผูใ้ชบ้ริการสะดวกสาํหรับผูรั้บบริการและอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ติดต่อไดส้ะดวก 

5. ความสุภาพอ่อนโยน ไดแ้ก่ การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ ใหก้ารตอ้นรับท่ี

เหมาะสมและผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

6. การส่ือสาร ไดแ้ก่ มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตงานบริการและการอธิบายขั้นตอนการใช้

บริการ 

7. ความซ่ือสตัย ์มีความเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ 

8. ความมัน่คง ไดแ้ก่ ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์  

9. ความเขา้ใจ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ การให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่ผูรั้บบริการและ

การใหค้วามสนใจต่อผูรั้บบริการ 
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10. การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ใหพ้ร้อมสาํหรับใหบ้ริการ การ

เตรียมอุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าใช้บริการและการจัดสถานท่ีให้บริการสวยงาม 

สะอาด 

หลกัการในการพฒันาและปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการ 

1.) หลกัแนวคิดการบริการท่ีถูกตอ้งและชดัเจน คนทาํงานบริการตอ้งมีแนวคิดใน

งานบริการลูกคา้คือคนสาํคญั 

2.) หลกัการการทาํงานบริการบุคลากรตอ้งยิ้มแยม้แจ่มใส ใจเยน็อดทน หลกัการ

สาํคญัท่ีถูกตอ้งในงานบริการ กลายเป็นนโยบายในงานบริการท่ีออกมาจาก

ระดบับริหาร 

3.) ผลต่อการพฒันาและรักษาคุณภาพงานบริการ คือ การพฒันาบุคลากรให้มี 

Skill ทกัษะในการบริการ Skill คือ ตอ้งรู้ว่าทกัษะของบุคลากรในงานบริการ 

เช่นผ การส่ือสาร การทาํงานอยา่งรวดเร็ว 

4.) ส่งผลต่อตอ้งมีบริการแบบ Proactive Service เรียกว่าการบริการท่ีมีความเป็น

มืออาชีพ แปลว่าส่ิงท่ีพูดมาทั้งหมดตอ้งทาํได ้ทาํไดดี้กว่าคนอ่ืนแลว้ก็ทาํได้

ในสมรรถนะท่ีเหนือกว่าใคร 

ทั้ง 4 หลกัการน้ี จึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการบริการ 

ปัจจยัที่เกีย่วข้องในการทํางานด้านบริการ 

1.) บุคลาการรถือเป็นหวัใจสาํคญัของผูท้าํหนา้ท่ีบริการท่ีมี Service Mind ถือเป็น

ปัจจยัท่ีจะรักษาลูกคา้ 

2.) ลกัษณะการทาํงานบริการจะช่วยใหเ้ลือกคนไดถู้กตอ้งตามลกัษณะการทาํงาน

บริการ การทาํงานบริการแต่ละแบบไม่เหมือนกนัมีรายละเอียดแตกต่างกัน 

เพราะฉะนั้นลกัษณะงานบริการแต่ละงานก็ตอ้งจดัการทาํงานใหเ้หมาะสม 

3.) สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานบริการ เน้นสถานท่ีสวยงาม สะอาดตา 

เช่น การบริการโรงแรม ตอ้งมีสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการท่ี

จะใหลู้กคา้มีความประทบัใจ 

4.) ทรัพยากรอ่ืน ๆ  คือ ไม่ว่าจะเป็นวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งการบริการจะ

สร้างความพร้อมในงานบริการ 
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มาตราฐาน คือ ระบบการบริการท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจชดัเจนในคาํว่ามาตรฐาน 

การบริการมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพ่ือสร้างความยอมรับ  

  3.1.3 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

    ความหมายของ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction)

หมายถึง การให้คุณภาพการบริการท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือของหน่วยงานการ

ให้บริการทางด้านผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว หากบริการอย่างมีคุณภาพท่ีดี

สามารถทาํให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจเกินความคาดหวงัจะช่วยส่งผลให้มีการการบอกต่อ

หรือเป็นการ ส่ือสารแบบปากต่อปาก(Word of Mouth)ในเ ชิงบวก  และแนะนําให้ผู ้อ่ื น

(Recommendation to Others) ทราบทาํให้นักท่องเท่ียวความภกัดีจึงมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาใช้

บริการซํ้าอีกคร้ัง (Repurchase)  (Oliver, 1997) 

               ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction)หมายถึง  เป็นการรับรู้

ของนักท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการทางดา้นผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการทางการ

ท่องเท่ียว องค์กรธุรกิจท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวว่าผลิตภณัฑสิ์นคา้

และบริการมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพหรือไม่ ซ่ึงการให้บริการนั้น ๆ จะมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

เปรียบเทียวและประเมินในภาพรวมของคุณภาพทางดา้นการให้บริการ  (Su, Suwanson, & Chen, 

2016) 

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) หมายถึง คุณภาพของ

การบริกการเป็นการทาํให้นักท่องเท่ียวหรือนกัเดินทาง ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกถึงความ

พึงพอใจ ความสุขไดก้บัส่ิงท่ีคาดหวงัไวท่ี้ได้ใช้บริการดว้ยตามเต็มใจจากผูใ้ห้บริการ หรือเป็น

รูปแบบของทศันคติท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการ แต่ไม่เท่ากบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปรียบเทียบความคาดหวงัและผลการปฏิบติังานของการให้บริการ ลูกคา้มกัใชเ้กณฑบ์างอยา่งใน

การประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการดว้ยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Rubogora, 2017) 

                 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) หมายถึง เป็นการ

บริการท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรับรู้และความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว เก่ียวกบัคุณภาพการ

ให้บริการและความพึงพอใจ เป็นเร่ืองของคุณค่าของการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยการใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่อยา่งเป็นกนัเองโดยองคก์รธุรกิจผู ้
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ให้บริการ บริการด้วยคุณภาพท่ีมีความเป็นเลิศ และคุณภาพของการบริการเหนือกว่าคู่แข่งขนั 

(Melo, Hernandez-Maestro, & Munoz-Gallego, 2017) 

                ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) หมายถึง ข้ึนอยู่กบั

ระดับของประสิทธิภาพการบริการจริงในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของ

นักท่องเท่ียว ดงันั้นคุณภาพการบริการสามารถเขา้ใจไดว้่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของนกัท่องเท่ียว

หรือนักเดินทาง ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพท่ีให้บริการท่ีไดรั้บ (See-Ying , 

Ahmad, & Zainab, 2017) 

             ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) หมายถึง เป็นผลมาจาก

การเปรียบเทียบระหว่างบริการท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัการบริการท่ีรับรู้ นอกจากน้ีพบว่ามนัยากท่ีจะ

ประเมินคุณภาพของการบริการเน่ืองจากการจดัส่งพร้อมกนัและการบริโภค สาํหรับคุณภาพการ

บริการทาํให้ทศันคติของนักท่องเท่ียวมีการประเมินโดยรวมเป็นการแสดงออกของเคร่ืองมือและ

ประสิทธิภาพการแสดงออก ถึงความแตกต่างระหว่างการบริการท่ีคาดว่าจะรับรู้โดยนกัท่องเท่ียว 

ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค   (Sedjai Asma. et al., 2018) 

               ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) ว่า เป็นความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพของการบริการท่ีสามารถมองเห็นหรือจบัต้องไดจ้ากสองมุมมองท่ีมาจาก

คุณภาพการดาํเนินงานและนักท่องเท่ียวรับรู้คุณภาพเม่ือใชผ้ลิตภณัฑ์สินคา้และบริการ ทางการ

ท่องเท่ียวจะทาํให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการและการดาํเนินงาน คุณภาพท่ีรับรู้ของลูกคา้เป็น

การตัดสินใจหรือพิจารณาถึงคุณภาพของบริการเก่ียวข้องกับความรู้สึกของบุคคลในการใช้

ผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ ดงันั้นบริษทัท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจะ 

ตอ้งใส่ใจกบัคุณภาพของบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค และ

เป็นการสร้างความภกัดีในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าอีกคร้ัง รวมถึงยงัมีการบอกต่อและแนะนาํใหค้น

รอบขา้งหรือคนรู้จกัเพ่ิมข้ึน (Nuri & Andi, 2018) 

                 ความหมายของ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) 

หมายถึง เป็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ และการรับรู้คุณภาพการบริการของ

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือบริษทัท่องเท่ียว ท่ีเป็นผูจ้ดัการการให้บริการและจะบ่งบอกถึงความเป็นไป

ไดว้่าเม่ือใดการจดัการและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวหรือนักเดินทาง ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคจะไดรั้บ

ทราบเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีดีมีความสอดคลอ้งกนัหรือความคลา้ยคลึงกนั จะทาํใหค้วามพึง
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พอใจของลูกคา้อาจเป็นท่ีประจกัษ์หรือเป็นไปไดม้ากข้ึน และสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความภกัดี

และมีการบอกต่อ ( Nethengwe , Nengovhela, & Shambare, 2018) 

3.1.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความ

ต้องการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทาง

ชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลาํบากบางอยา่ง 

เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การ

ยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มาก

พอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้

อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากมี 2 ทฤษฎี คือ (Kotler & 

Armstrong, 2002) 

         3.1.4.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 

         อับราฮัม  มาสโลว์ ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลกัดันโดยความต้องการ

บางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความ

ปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น 

คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึง

นอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ (Maslow, 1970) 

1. ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน 

คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า 

ความตอ้งการเพ่ือความอยู่รอด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยั

จากอนัตราย 

3. ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจาก

เพ่ือน 

4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกย่อง

ส่วนตวั ความนบัถือและสถานะทางสงัคม 
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5. ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็น

ความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งได้

สาํเร็จ 

         บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน

เม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคล

พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความต้องการท่ีสาํคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอด

อยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่

ต้องการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ต้องการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภัย) แต่เม่ือความ

ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

 3.1.4.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์ซิกมนัต ์ฟรอยด ์ตั้งสมมติฐานว่า  

ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วย

สร้างให้เกิดพฤติกรรม พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาํท่ีไม่ตั้ งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมี

พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก  ( S. M. Freud ) 

3.2 แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 3.2.1 ความหมายการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสมัพนัธม์าจากคาํว่า “ประชา” กบั “สมัพนัธ”์ มีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษ

ว่า “Public Relations” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “ PR ” และขยายคาํว่าประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นรูปธรรม 

หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนเป็นการกระทาํท่ีต่อเน่ือง โดยการทาํกิจกรรมและการบริการ 

หรือสินคา้ของหน่วยงานท่ีดีมีคุณค่าให้กบัสังคม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมีทัศนคติท่ีดีต่อ

หน่วยงาน กิจกรรมและบริการหรือสินคา้และเพ่ือจะได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือท่ีดีจาก

ประชาชนเหล่าน้ีในระยะยาว (พิมลสินธุ,์ 2551) 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร ให้ความหมายของ การประชาสัมพนัธ์ ว่า การทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามแผนการท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั จะสร้างความน่าเช่ือถือ ศรัทธา 

และ ความร่วมมือระหว่างสถาบนั กลุ่มเป้าหมาย (วรกิจโภคาทร, 2545) 
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เสรี วงษ์มณฑา ไดก้ล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์ คือ การกระทาํทั้งส้ิน ทั้งหลาย ท่ีเกิดจาก

การวางแผนล่วงหน้า ในการท่ีจะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง ก่อให้เกิดการ

สนบัสนุนและความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี (วงษม์ณฑา, 2540) 

ความหมายประชาสัมพนัธ์ คือ การติดต่อส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

การประชาสัมพันธ์มาจากภาษาอังกฤษ Public Relationโดยคําว่า “Public” หมายถึง 

ประชาชน หรือ สาธารณชน รวมถึงองค์กรณ์ท่ีไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ส่วนคาํว่า “Relations” 

หมายถึง ความสัมพนัธ์ เม่ือนําสองคาํมารวมกนั การประชาสัมพนัธ์ จึงหมายถึง ความสัมพนัธ์

ระหว่างองคก์รกบัสาธารณชน (ชมงาม, 2546) 

จึงสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ 

เผยแพร่ไปสู่กลุ่มประชาชนหรือสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งระหว่างหน่วยงาน องค์การสถาบนักบักลุ่มประชาชนเป้าหมายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือให้เกิดการหวงัผลในความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน ตลอดจนคน้หาและกาํจดัแหล่งเขา้ใจผิด ช่วยลบลา้งปัญหา เพ่ือ

สร้างความสาํเร็จในการดาํเนินงานของหน่วยงานนั้น 

3.2.3 ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) เป็นการติดต่อส่ือสารจากองคก์ารไปสู่สาธารณชนท่ี

เ ก่ียวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนท่ีมีต่อองค์การโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ ความรู้ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

การประชาสมัพนัธม์กัจะถูกเขา้ใจสบัสนกบัการโฆษณา คนจาํนวนมากมกัจะเขา้ใจว่าการ

โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์มีความหมายเหมือนกัน จนบางทีเราเรียกการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์เป็น “การโฆษณาประชาสัมพนัธ์” ซ่ึงในความเป็นจริงการโฆษณาและการ

ประชาสมัพนัธมี์ความแตกต่างกนัพอสมควร ดงัน้ี 

- การโฆษณา (Advertising) เป็นการกระทาํการใด ๆ  อนัเป็นการชกัจูงใจต่อกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาศยัส่ือมวลชน (Mass 

media) ในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและมิไดเ้ป็นไปในรูปส่วนตวัการ

ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นการติดต่อส่ือสารจากองค์การสู่สาธารณชนท่ี
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เก่ียวขอ้ง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนท่ีมีต่อองค์การ โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ ความรู้ และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง 

- การประชาสมัพนัธ ์(Public relation) เป็นหน่ึงในส่วนประสมของการส่ือสารทางการตลาด

ซ่ึงมีความสาํคญัอย่างหน่ึงขององค์การท่ีนอกเหนือการโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 

และการส่งเสริมการขายทั้งน้ีองคก์ารอยูใ่นรูปของบริษทั ห้างร้าน สมาคมหรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงในระบบสังคม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั องค์การจะไม่

สามารถอยูใ่นสงัคมไดห้รืออยู่ไดย้ากปราศจากการยอมรับและความเขา้ใจจากสาธารณชน

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสงัคม ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีองคก์ารตอ้งใหค้วามสนใจ ต่อการกระทาํความ

เขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนโดยผ่านส่ือต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือให้สาธารณชนมีทัศนคติ ความเช่ือหรือมุมมองท่ีดีต่อองค์การ อนัจะส่งผลต่อการ

ดาํเนินงานอยา่งราบร่ืนในระยะยาวขององคก์าร 

การประชาสัมพนัธ์จะถูกใชเ้พ่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ บุคลากร สถานท่ี แนวคิดและกิจกรร

การดาํเนินงาน ต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ธุรกิจการคา้ใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพ่ือเป็นการฟ้ืนความ

สนใจของลูกค้าต่อสินค้าท่ีตกตํ่ าลง การใช้การประชาสัมพันธ์ของประเทศในการดึงดูด

นักท่องเท่ียวหรือนกัลงทุนเพ่ือให้เขา้มาท่องเท่ียวหรือลงทุนในประเทศ หรือการท่ีบริษทัใชก้าร

ประชาสมัพนัธเ์พ่ือจดัการกบัวิกฤติท่ีเกิดข้ึนจากความเขา้ใจผดิในตวัสินคา้ของผูใ้ชสิ้นคา้ เป็นตน้ 

ในปัจจุบันน้ี การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นต่อในการสร้าง

ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัสามารถใชใ้นการบริหารงานให้กิจการดาํเนินการไป

ดว้ยดี งานประชาสมัพนัธจ์ะช่วยส่งเสริมลกัษณะความเป็นผูน้าํขององคก์รและบุคคล  

3.2.4 กระบวนการประชาสัมพนัธ์ 

ในการบริหารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด คือ การพิจารณาว่าจะใชป้ระชาสัมพนัธ์อยา่ง

และเม่ือใด กระบวนประชาสมัพนัธป์ระกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การสาํรวจและกาํหนดเป้าหมาย (Defining the Problem / Fact Finding) 

ในการประชาสัมพนัธ ์งานแรกท่ีควรตอ้งทาํคือการกาํหนดวตัถุประสงค์

ของการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์จะเป็นส่ิง
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กําหนดข้อความในการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย ว ัตถุประสงค์ในการ

ประชาสมัพนัธมี์หลากหลายไดแ้ก่ 

1.1 สร้างการตระหนัก (Build awareness)  การประชาสัมพันธ์ทาง

การตลาดสามารถสร้างเร่ืองราวในส่ือเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักกับ

ผลิตภณัฑ ์บริการ บุคลากร องคก์าร หรือแนวคิด 

1.2 สร้างความน่าเช่ือถือ (Build credibility) การประชาสัมพันธ์ทาง

การตลาดสามารถสร้างความน่าเช่ือถือโดยการส่ือสารขอ้ความ 

1.3 กระตุน้หน่วยงานขายและตวัแทนจาํหน่าย (Stimulate the sales force 

and dealers) การประชาสัมพนัธ์สามารถช่วยกระตุน้ความพยายาม

ของหน่วยงานขายและตวัแทนจาํหน่ายในเร่ืองราวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ใหม่ก่อนท่ีจะถูกนาํออกสู่ตลาดจะช่วยให้หน่วยงานขายสามารถทาํ

การขายสู่ผูค้า้ปลีกไดง่้ายข้ึน 

1.4 ลดตน้ทุนในการส่งเสริม   (Hold down promotion costs)  ตน้ทุนการ

ประชาสมัพนัธท์างการตลาดจะตํ่ากว่าการส่งจดหมายและส่ือในการ

โฆษณาอ่ืน ๆ ยิ่งงบประมาณการส่งเสริมของบริษทัน้อยเท่าใดการ

ประชาสมัพนัธก์็ยิง่เป็นส่ิงท่ีถูกเลือกใชม้ากข้ึน 

2. การวางแผนและการกาํหนดแผนงานปฏิบติั(Planning & Programming ) 

เม่ือทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนการลงมือปฏิบติัและทาํการส่ือสารท่ีวางแผนและ

กาํหนดไวเ้พ่ือใหบ้รรลุผล 

3. การปฏิบติัและการส่ือสาร(Taking Acting & Communication) 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือปฏิบัติและทาํการส่ือสารตามท่ีวางแผนและ

กาํหนดไว ้เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์การนาํการประชาสมัพนัธไ์ปใชง้าน

ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั สาํหรับเร่ืองราวท่ีน่าสนใจและยิง่ใหญ่จะเป็นการง่าย

ท่ีใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้ แต่ในความเป็นจริงเร่ืองราวส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการจะส่ือ

อาจไม่เป็นท่ีสนใจหรือยิ่งใหญ่พอนั่นคือมกัจะไม่ได้รับความสนใจจาก

บรรณาธิการข่าว ดงันั้นส่ิงสาํคญัสาํหรับนกัประชาสัมพนัธ์คือความสมัพนัธ์

ส่วนตวักบับรรณาธิการของส่ือหรือผูมี้อาํนาจในการคดัเลือกข่าว    โดยปกติ

นักประชาสัมพนัธ์มืออาชีพมกัจะเคยเป็นนักข่าวมาก่อนซ่ึงทาํให้รู้จกัหรือมี

ความสัมพนัธ์กับบรรณาธิการของส่ือต่าง ๆ    และรู้ถึงความต้องการของ

บรรณาธิการของส่ือเหล่านั้น    ดงันั้นนกัประชาสัมพนัธจ์ะมองบรรณาธิการ

ของส่ือเป็นเสมือนตลาดท่ีตอ้งตอบสนองความพอใจ 
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4. การประเมินการปฏิบติังาน(Evaluating the Program) 

เป็นการตัดสินการปฏิบัติงานตามท่ีวางไว ้รวมทั้งประเมิลผลของการ

เตรียมแผนและการสนับสนุน โดยสํารวจจากผลลัพธ์และความคิดเห็น 

ผ ล ลัพ ธ์ข อ ง ก า ร ป ร ะ ช า สัม พันธ์ เ ป็ น ส่ิง ท่ีย า กจ ะวัดไ ด้  เ พ ร า ะ การ

ประชาสมัพนัธม์กัจะถูกใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ตวั

วดัท่ีมกัจะถูกนาํมาใชใ้นการประเมินผลประสิทธิภาพของการประชาสัมพนัธ์

ทางการตลาดมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

4.1 จาํนวนผูไ้ดช้มหรือได้ยิน (Exposure) เป็นตัววดัประสิทธิภาพของ

การประชาสมัพนัธท่ี์ง่ายท่ีสุดในการวดัจาํนวนของผูไ้ดย้นิหรือไดช้ม

จากส่ือ อยา่งไรก็ตามการวดัจาํนวนผูไ้ดย้นิไม่สามารถวดัจาํนวนผูช้ม

ได้ยินหรือระลึกได้ของข้อความท่ีได้ยินอย่างแท้จริง รวมถึงไม่

สามารถวดัส่ิงท่ีพวกเขาคิดหลงัจากไดย้นิ 

4.2 ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ก า ร ต ร ะ ห นั ก / ค ว า ม เ ข้ า ใ จ / ทั ศ น ค ติ  

(Awareness/Comprehension/Attitude Change) เป็นตวัวดัท่ีดีกว่าแบบ

แรก เป็นการวดัการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการตระหนัก ความเขา้ใจ 

และทศันคติของผูช้มท่ีมีผลจากการประชาสมัพนัธท์างการตลาด เช่น 

จ ํานวนผูช้มท่ีระลึกได้ในหัวข้อข่าว จ ํานวนผูช้มท่ีบอกต่อผูอ่ื้น

หลงัจากไดช้ม เป็นตน้ 

4.3 ผลกระทบของยอดขายและกาํไร (Sales-And-Profit Contribution) 

เป็นตวัวดัท่ีดีท่ีสุดหากสามารถวดัได ้เช่น การวดัปริมาณยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึนหลงัจากมีการประชาสมัพนัธ ์

3.2.5 วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 

1. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจภายในองคก์ร  สถาบนัหรือหน่วยงาน

อนัจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบติังานใหด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กร  สถาบัน  หรือ หน่วยงานกับ

ประชาชน  โดยมีวตัถุประสงค ์นโยบาย  ภารกิจและการดาํเนินการของ

องคก์ร  สถาบนัหรือหน่วยงานต่าง ๆ ใหส้าธารณชนทราบอยา่งถูกตอ้ง  

3. เพ่ือให้ผูบ้ริหารขององค์กร  สถาบนัหรือหน่วยงาน  ไดรั้บทราบความ

คิดเห็น ของกลุ่มประชาชน เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง  พฒันา  

หรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
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4. เพ่ือสร้างความช่ืนชม  นิยม  ศรัทธาและภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับ

องคก์ร สถาบนั หรือหน่วยงานนั้นใหค้งอยูต่ลอดไป  

5. เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร  ระหว่างองค์กร สถาบนั

หรือหน่วยงานกบัประชาชนและผูใ้ชบ้ริการทั้งภายในและภายนอกใหมี้

ประสิทธิภาพ 

3.2.6 ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสมัพนัธ ์แบ่งตามลกัษณะงานกวา้ง ๆ ได ้2 ประเภท คือ 

3.2.6.1. การประชาสัมพนัธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสาร การช้ีแจงทาํความเขา้ใจ การรับฟังความคิดเห็นของคนในบริษทั เพ่ือให้

ทราบนโยบายแนวทางการปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั จะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์

อนัดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลงาน การประชาสัมพนัธ์ภายใน จึงมีความสาํคญัมาก 

การประชาสัมพนัธ์ภายนอกองค์การ สถาบันจะดีไปไม่ได้เลยหากการประชาสัมพนัธ์

ภายในองคก์ารสถาบนัยงัไร้ประสิทธิภาพ เพราะความสัมพนัธ์อนัดีภายในหน่วยงานจะมี

ผลสะทอ้นไปกบัการสร้างความสัมพนัธ์ภายนอกดว้ย และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ภายในหน่วยงานยงัเอ้ืออาํนวยให้การบริการ และการดาํเนินงานขององค์การสถาบนั

เป็นไปดว้ยความราบร่ืน คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการท่ีพนกังาน ลูกจา้งภายใน

สถาบนัมีความเขา้ใจในนโยบาย และการดาํเนินงานของสถาบนัเป็นอย่างดี ก็จะเป็นกาํลงั

สําคัญในการสร้าง ประสิทธิภาพแก่การประชาสัมพนัธ์ภายนอกด้วย สําหรับส่ือและ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ภายในนั้น อาจใชก้ารติดต่อส่ือสารดว้ยวาจา แบบซ่ึง

หน้า (Face of Face)  หรืออาจใช้ส่ิงพิมพ์ภายในองค์การ (House Journal)  ช่วย เช่น 

หนงัสือเวียน จดหมายของภายใน วารสารภายใน เป็นตน้ 

3.2.6.2 การประชาสัมพนัธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ นอกจากคน

ภายในบริษทัแลว้ การสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอก เป็น

ส่ิงท่ีสําคัญอย่างยิ่ง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี เกิดทัศนคติท่ีดีแก่คนในบริษัทเม่ือ

ดาํเนินการใด ๆ   ท่ีตอ้งร่วมมือจากกลุ่มน้ีเป็นไปไดง่้าย ราบร่ืนและประสบความสาํเร็จใน

การดาํเนินงาน เพ่ือให้กลุ่มประชาชนเหล่าน้ีเกิดความรู้ ความเขา้ใจในตวัสถาบนั และให้

ความร่วมมือแก่สถาบันด้วยดี การทําการประชาสัมพันธ์ภายนอกต้องเก่ียวข้องกับ

ประชาชนท่ีมีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจาํนวนมาก จึงอาจใชเ้คร่ืองมือ ส่ือสารต่าง ๆ เขา้มาช่วย

เผยแพร่กระจายข่าว สู่สาธารณชนด้วย อันได้แก่  ส่ือมวลชน (Mass Media)  เช่น 
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หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบัน องค์การ 

สถาบันต่าง ๆ ก็นิยมใช้เคร่ืองมือส่ือสารมวลชนเหล่าน้ีเข้าช่วยในการประชาสัมพนัธ์

หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบัน องค์การ 

สถาบนัต่าง ๆ ก็นิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือสารมวลชนเหล่าน้ีเขา้ช่วยในการประชาสมัพนัธ ์

3.3 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ Facebook 

ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม (Social 

Tool) เพ่ือใช้ส่ือสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และ

โปรแกรมประยุกตบ์นส่ือใด ๆ  ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผูใ้ชท้ั้งท่ีเป็นผูส่้งสาร

และผูรั้บสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (User-

GenerateContent: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

3.3.1 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ประกอบไปด้วย 

1. Weblog (อ่านว่า เวบ-บล็อก )หรือ เรียกสั้นๆว่า Blog (อ่านว่า บล็อก) คือ 

Website หน่ึงท่ีบนัทึกเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนต้องการส่ือสารในเร่ืองราวต่าง ๆท่ี

ต้องการ โดยสามารถนําเสนอได้ทั้ งในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ 

ภาพเคล่ือนไหว และเสียง และสามารถ update และเพ่ิมเติมเน้ือหาเดิมได้

ตลอด หรือจะเขียนเป็นลกัษณะไดอะร่ีส่วนตวัก็ยงัไดน้ะคะ ซ่ึงBlog มีความ

แตกต่างจาก Web board คือ Blog มีความเป็นเน้ือหาท่ีกวา้งขวาง มีเน้ือหาท่ี

น่าสนใจ หลากหลาย และส่วนหน่ึงเป็นเน้ือหาท่ีมีความน่าเช่ือถือ ให้ความรู้

ไดต่้อเน่ือง และเราสามารถเป็นผูเ้ขียนและเป็นเจา้ของเร่ืองราวท่ีจะนาํเสนอ

เองได ้โดยบางwebsite เปิดโอกาสใหส้มคัรสมาชิกเป็นเจา้ของ Blog เองได ้ 

2. โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ Social Network คือเครือข่ายสงัคมออนไลน์  หรือการ

ท่ีผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตคนหน่ึง เช่ือมโยงกบัเพ่ือนอีกนบัสิบ รวมไปถึงเพ่ือน

ของเพ่ือนอีกนบัร้อย  ผา่นผูใ้หบ้ริการดา้นโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 

บนอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, Blogger, Hi5, Twitter หรือ Tagged เป็นตน้ 

(บางเว็บไซต์ท่ีกล่าวถึงในตวัอย่าง ปัจจุบนัน้ีไดเ้ส่ือมความนิยมแลว้)  การ

เช่ือมโยงดงักล่าว ทาํใหเ้กิดเครือข่ายข้ึน เช่น เราสามารถรู้จกัเพ่ือนของเพ่ือน

เราได้  เป็นทอดๆ ต่อไปเร่ือย  ทาํให้เกิดสังคมเสมือนจริงข้ึนมา  สามารถ

สร้างคอนเน็คชัน่ใหม่ๆ ไดง่้าย  และเม่ือแชร์ (Share) ขอ้ความหรืออะไรก็ตาม
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ลงไปในเครือข่าย  ทุกคนในเครือข่ายก็สามารถรับรู้ไดพ้ร้อมกนั  และสามารถ

ตอบสนองต่อส่ิงท่ีแชร์ได้  เช่น  แสดงความคิดเห็น (Comment)  กดไลค์ 

(Like) ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละผูใ้ห้บริการ  ความโดดเด่นใน

เร่ืองความง่ายของโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ทาํใหธุ้รกิจ และนกัการ

ตลาดสนใจท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธสิ์นคา้ และบริการ 

3. Micro blogging คือการท่ีโพสข้อความสั้นๆ สู่เว็บไซต์และเม่ือพูดสั้นๆ ก็

หมายถึงแบบนั้นจริง ๆ  การโพสบน micro blogging เรามกัจะเรียกว่าอพัเดท 

(หรือในเวบ็ท่ีไดรั้บความนิยมมากจะนิยมเรียกว่า tweet) มีการจาํกดัตวัอกัษร

ท่ี 140 ตัวอกัษร รวมไปถึงการเวน้วรรค ได้แรงบันดาลใจมากจากการส่ง

ขอ้ความ text message ธรรมดาท่ีใชส่้งจากมือถือไปยงัมือถือ 

4. Online video เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใชจ่้า ซ่ึง

ปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่าวแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากเน้ือหาท่ีนําเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจาํกัดโดยผงัรายการท่ี

แน่นอน ทาํให้ผูใ้ช้บริการสามารถติดตามชมไดอ้ย่างต่อเน่ือง รวมทั้งผูใ้ช้

สามารถชมเน้ือหาไดต้ามตอ้งการ โดยเฉพาะการดูแลโทรทศัน์ยอ้นหลงั และ

ยงัสามารถจดัทาํวิดีโอนาํเสนอผลงานนหรือเน้ือหาท่ีสนใจเพ่ือใหผู้อ้ื้นเข้ามา

ดูไดอี้กดว้ย 

5. Photo sharing สําหรับบริการ Photo-sharing นั้ น จะทํางานร่วมกับ Photo 

Stream ครับ โดยผูใ้ชง้านสามารถแชร์รูปภาพ หรืออลับั้มภาพใหผู้อ่ื้นดูได ้อีก

ทั้งยงัสามารถคอมเมนตไ์ดอี้กดว้ย ต่างจากในปัจจุบนัท่ีเป็นการแชร์ไฟลใ์ห้

เฉพาะอุปกรณ์ของผูใ้ชง้านเท่านั้น นอกจากบริการแชร์รูปภาพ หรือ Photo-

sharing แลว้ ยงัมีบริการ Video syncing หรือการซิงคว์ิดีโอส่วนตวัข้ึนไปเก็บ

ไวบ้น iCloud อีกดว้ย 

6. Wikis เ ป็ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ห รื อ ค ว า ม รู้  

(Data/Knowledge) ซ่ึงผูเ้ขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชีพหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ

การศึกษา ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเขียนหรือกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ เช่น Wikipedia, 

Google, Earth 
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7. Virual worlds โลกเสมือนจริง (Virtual World) คือ โลกเสมือน 3 มิติท่ีถูก

สร้างข้ึนใน Cyber Space โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปผ่านการเช่ือมโยงทาง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ โดยเน้นให้ผู ้เ ล่นหรือผู ้ใช้ทั่วโลก ต่างมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อิทธิพลของ 

Virtual World ส่งผลให้เด็กและเยาวชน และผูใ้หญ่เอง เกิดความหลงใหล มี

จาํนวนผูเ้ขา้ไปในโลกแห่งน้ีทวีจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ โลกเสมือน 3 มิติหรือ

โลกเสมือนจริง ในปัจจุบนั มีตวัอยา่งใหพ้วกเราไดเ้ห็นกนัหลายรูปแบบ 

8. Crowd Sourcing  “Crowdsourcing” คือการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน 

(Crowd) เพ่ือร่วมกนัทาํ หรือสร้างส่ิงต่าง ๆ รวมถึงแกไ้ขปัญหาร่วมกนั จน

กลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทาํกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital 

Campaign และการโฆษณาออนไลน์  Crowdsourcing เป็นเร่ืองท่ีกาํลงัถูกพูด

ถึงมากในธุรกิจออนไลน์ และเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีและผูใ้ห้บริการ 

Web-service, Hosting และ Application ต่าง ๆ กาํลงัให้ความสําคัญ เพราะ

กลุ่มเมฆน้ีมีมูลค่าสูงและทรงพลัง Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคาํว่า 

Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวตัถุประสงค์บางอยา่ง

เพ่ือให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกนัแกปั้ญหาหรือทาํอะไรตาม

วตัถุประสงคน์ั้น ๆ  ยกตวัอยา่งใกลต้วัอย่าง Wikipedia สารานุกรม ออนไลน์ 

ท่ีประชากร อาสาสมคัร Cyber ทุกคนสามารถเขา้มาร่วมกนัสร้างสรรคแ์ละ

แกเ้น้ือหาได ้

9. Podcasting หรือ podcas คือขั้นตอนของการเผยแพร่เสียง รวมไปถึงการพูดคุย 

เล่าเร่ือง สนทนาเร่ืองต่าง ๆ  ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เร่ิมไดรั้บความนิยม

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 โดยผูรั้บฟังสามารถสมคัรท่ีจะเลือกรับฟังเสียงหรือ

เพลง (โดยปกติจะเป็นในลกัษณะ MP3) ผา่นทางระบบฟีด (feed) โดยตวัฟีด

น้ีจะทํางานอัตโนมติั เพ่ือทําการดาวน์โหลดไฟล์มลัติมีเดียต่าง ๆ เข้าสู่ 

คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองเล่นเพลงแบบพกพา (หรือท่ีเรียกว่า MP3 เพลเยอร์)  

จุดเร่ิมตน้เม่ือเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2547 โดยความคิดของอดมั เคอรร่ี ร่วมกบั

เดฟ วินเนอร์ สร้างโปรแกรม iPodder ข้ึนมา เพ่ือเป็นการนาํขอ้มูลเสียงจาก

อินเทอร์เน็ตผา่นโปรแกรมบรรจุลงไปท่ีเคร่ืองเล่น MP3 ช่ือ ไอพอด 
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10. Discuss/Review/Opinion เป็นเว็บบอร์ดท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดง

ความคิดเห็น โดยอาจจะเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เช่น Epinions, nMoutshut, Yahoo! 

3.3.2 ประโยชน์ของ Social networks เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1. สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้

2. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความ

คิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งคาถามในเร่ืองต่าง ๆเพ่ือให้บุคคลอ่ืนท่ี

สนใจหรือมีคาตอบไดช่้วยกนัตอบ 

3. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืน และสะดวกรวดเร็ว 

4. สามารถเป็นส่ือในการนาํเสนอผลงานของตวัเองได ้ เช่น งานเขียน รูปภาพ 

วีดิโอต่าง ๆ เพ่ือใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น 

5. ใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรือบริการลูกคา้สาหรับบริษทัและ

องคก์รต่าง ๆ ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 

6. ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ ๆ ข้ึน 

7. คลายเครียดไดส้าํหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการหาเพ่ือนคุยเล่น 

8. สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได ้

 ในปัจจุบนัส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีช่ือว่า Facebook ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในกลุ่มวยัรุ่น

และวยัทาํงาน และบุคคลท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารกนั เน่ืองจากการขยายตวัของตลาด Smartphone และ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเร็วมากข้ึน ทาํให้การเขา้ถึงส่ือออนไลน์ง่ายข้ึน สามารถเห็นข้อมูล

ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วกา้วทนัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนัใหเ้ทคโนโลยี

การติดต่อส่ือสารมีการพฒันาอยา่งไร้พรมแดน 

  Facebook เป็นบริการบนอินเตอร์เน็ตบริการหน่ึง ท่ีจะทาํให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสาร

และร่วมทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆกิจกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook คนอ่ืน ๆได ้ไม่ว่าจะ

เป็นการก่อตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสรูปภาพ โพสคลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือ

บลอ็ก แชทคุยกนัแบบสด ๆ เล่นเกมแบบเป็นกลุ่ม และยงัสามารถทาํกิจกรรมอ่ืน ๆผา่นแอพลิเคชัน่

เสริมท่ีมีอยู ่ 

  Facebook คือเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการเครือค่ายสงัคมออนไลน์ผา่น Internet หรือ เรียกไดว้่า

เป็น Social Network ถูกก่อตั้งโดน มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก Facebook อนุญาตใหใ้ครก็ไดเ้ขา้สมคัร

ใชF้acebook และผูท่ี้เป็นสมาชิกของ Facebook สามารถสร้างพ้ืนท่ีส่วนตวัสาํหรับแนะนาํตวัเอง 
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ติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนทั้งแบบขอ้ความ ภาพ เสียง และวิดีโอ โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีจะเป็นหรือไม่

เป็นเพ่ือนกบัใครก็ไดใ้นFacebook 

  ดงันั้น Facebook จึงเป็นเวบ็ไซต ์Social Network เวบ็หน่ึง เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชบ้ริการมาก

เป็นอนัดบัหน่ึงของโลก สามารถใชเ้พ่ือติดต่อส่ือสาร เช็คข่าวสาร ทาํกิจกรรมร่วมกบัผูใ้ชง้านคนอ่ืน 

และสามารถเปิดเป็นร้านคา้ออนไลน์ได ้ คอยเช่ือมผูค้นไวด้ว้ยกนั ทาํใหเ้กิดเครือข่ายสงัคมท่ีทาํการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลกนับน Internet 

3.3.3 กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์บนเพจเฟสบุ๊ค 

กลยทุธก์ารโปรโมทเฟสบุ๊ก (Facebook) ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี ใกลเ้คียง มี

ดงัน้ี 

1. การโปรโมทเพจการเขา้ถึงดว้ยการโฆษณา/ประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือกระตุน้การรับรู้ของคนในพ้ืนท่ี  

2. หลีกเล่ียงการโฆษณาท่ีมีค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น 

3. ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยอิงจากข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ความสนใจ 

พฤติกรรม อิงจากภาษาหรือการเช่ือมต่อระหว่างกนั  

4. ทาํการโปรโมทเร่ืองราวท่ีตอ้งการนาํเสนอใหน่้าสนใจ 

5. ใช้เคร่ืองมือ “ปุ่มกระตุ้นให้ดาํเนินการ” ท่ีเฟซบุ๊ก (Facebook) มีอยู่ให้เป็น 

ประโยชน์  

3.3.4 การโพสเฟสบุ๊ค 

ช่วงเวลาเหมาะสมของการโพสบนเพจเฟสบุ๊ค คือ วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เน่ืองจากคนส่วน

ใหญ่ใชชี้วิตกบัการทาํงานมากกว่าการเล่นเฟสบุ๊ค จะมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอยู ่2 ช่วงคือ  

1.ช่วงเท่ียง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีพกักลางวนั พกัผ่อนจาก

การทาํงาน 

2. ช่วงเยน็ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 21.00 น. ช่วงเวลาน้ีคือ เวลาเลิกงาน ก็จะมีเวลาเล่นเฟสบุ๊ค

ไดม้ากข้ึน  

ในวนัเสาร์ – อาทิตย ์การโพสต์ในวนัหยดุ คนส่วนใหญ่จะหยดุงาน มีเวลามากข้ึนในการ

ท่องโลกโซเชียลมีเดีย การโพสตส์ามารถโพสไดท้ั้งวนั แต่ไม่ควรเชา้เกินไป ซ่ึงหลงัช่วง 10.00 น. 

ไปจนถึง 22.00 น. จะมีความเหมาะสมมากกว่า ถา้หลงั 22.00 น. เป็นตน้ไปไม่หมาะแก่การโพส 

เพราะจะทาํใหส่ิ้งท่ีโพสไปนั้นไม่ไดรั้บการมองเห็น  
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3.3.5 กลยุทธ์การเขียนเพ่ือประชาสัมพนัธ์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)  

เป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ (Wilcox & Cameron, 2012) ปัจจยั

สาํคญัท่ีทาํให้เฟสบุ๊คไดรั้บความนิยมก็เน่ืองมาจากถูกน าไปใชใ้นงานโฆษณา การตลาด และการ 

ประชาสมัพนัธ ์โดยเฟสบุ๊คมีส่วนช่วยส่งเสริมงานดงักล่าวหลายประการ อาทิ ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเชิง

ลึกเก่ียวกบ ัผูบ้ริโภค ช่วยสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ และช่วยสร้างความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 

เป็นตน้ การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คให้ประสบความสาํเร็จ ควรมีแนวทางดงัน้ี(Wilcox 

& Cameron, 2012)  

1. ควรเลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กบผูรั้บสารท่ีเขา้มาติดตามเฟสบุ๊คขององค์

กรในฐานะ เพ่ือน ไม่ใช่ในฐานะลูกคา้หรือบุคคลทัว่ไป  

2. นอกจากเน้ือหาในรูปของขอ้ความแลว้ควรนาํเสนอเน้ือหาประเภทอ่ืนให้หลากหลาย 

เช่น ภาพ หรือ คลิปวีดิโอ เร่ืองขาํขนั เพลง การประกวดชิงรางวลั 

 3. เนน้การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารใหส้ามารถส่ือสารกนไดแ้บบสองทาง   

4. ใชก้ลยทุธก์ารเขียนและน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะท่ีสนิทสนมและเป็นกนัเองเป็นหลกั 

โดยภาพรวมของเฟซบุ๊ก (Facebook) แลว้ สรุปไดว้่า เน้ือหา (Content) เป็นส่ิงสาํคญั ท่ีสุด

ท่ีช่วยเพ่ิมจาํนวนผูเ้ขา้ชมเฟซบุ๊ก (Facebook) ไดเ้ป็นอยา่งดี สถิติรูปแบบโดยทัว่ไปท่ีมีการนาํเสนอ

บนหนา้เฟสบุ๊ค (Facebook) นั้น ประกอบดว้ยไปดว้ย  

1. Status การอพัเดทสถานะทัว่ไปในลกัษณะของตวัอกัษร   

2. Link Post ประเภทการโพสตโ์ดยเฉพาะในกลุ่มเพจประเภทข่าว นิยมแชร์ Link Post เป็น

อนัดบัตน้ ๆ  

3. Photo การโพสตแ์บบรูปภาพ เป็นวิธีท่ีใชก้นัเป็นอนัดบัตน้ ๆ เพราะสามารถเขา้ถึง กลุ่ม

คนไดง่้าย สะดุดตา ก่อใหเ้กิดการแชร์ท่ีดี  

4. VDO มกัไดรั้บการเขา้ถึงท่ีดีบนเฟสบุ๊ค  

5. การใช ้Email List มีการเก็บขอ้มูลอีเมลจากผูเ้ขา้เยี่ยมในเว็บไซต์และขอ้มูลของ ลูกคา้ 

สามารถอพัโหลดอีเมลเหล่านั้นลงบนเฟซบุ๊ก เพ่ือทาํการโฆษณาเฉพาะกลุ่มอีเมลน้ีได ้ทนัที 

6. การตอบกลบัขอ้ความอยา่งรวดเร็ว  

7. ทาํวีดิโอดว้ย Facebook Live ซ่ึงเป็นฟังก์ชัน่ใหม่ท่ีเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกคน สามารถ

เขา้ถึงไดง่้ายเป็นแบบเรียลไทม ์(Real Time) 
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3.3.6 ประโยชน์ของ Facebook 

1. สามารถส่ือสารกนัไดท้ัว่โลกทาํให้รู้จกัคนเพ่ิมมากข้ึนหรือคุยธุรกิจ ไดโ้ดย

การโพส หรือส่งขอ้ความผา่นทาง messenger 

2. การจดักลุ่มช่วยใหคุ้ณส่ือสารไดดี้ข้ึน เช่น กลุ่มเพ่ือนสนิท, กลุ่มคนรู้จกั และ

กลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีคุณสามารถจดักลุ่ม และตั้งช่ือได ้ทาํใหเ้ราสามารถเลือกโพสขอ้

ความเฉพาะกลุ่มได ้

3. สาํหรับคนท่ีตอ้งการเปิดร้าน ไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ก็ตาม การสร้าง

เพจถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษา เพราะมีคนใช ้Facebook เพ่ิมข้ึนทุกวนั สามารถ

เปิดแฟนเพจเพ่ือสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมมากข้ึน 

4. การสร้างกลุ่ม กลุ่มเฉพาะท่ีสร้างข้ึน ให้ทุกคนไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

เช่น กลุ่มคนรักกลอ้งถ่ายรูป, กลุ่มคนรักปลาสวยงาม เป็นตน้ การสร้างกลุ่มก็

คือการรวมตวักนัของคนท่ีชอบอะไรเหมือน ๆ กนั เป็นตน้ 

3.3.7 ข้อดแีละข้อเสียของ Facebook 

                   ข้อดขีอง Facebook 

1. Facebook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายดา้นการศึกษาไดอ้ย่างกวา้งขวาง หาก

ใชไ้ดอ้ยา่งถูกวิธี 

2. ผูใ้ชส้ามารถสร้างเครือข่ายทางสงัคม แฟนคลบัหรือผูท่ี้มีเป้าหมายเหมือนกนั และทาํงานให้

สาํเร็จลุล่วงไปได ้

3. สามารถเป็นส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์หรือบริการลูกคา้สาํหรับองคแ์ละบริษทัต่าง ๆ ช่วย

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ได ้

4. สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้เป็นส่ือการนาํเสนอผลงานของ

ตนเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ หรือวีดีโอต่าง ๆ เพ่ือใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้มารับชม  

ข้อเสียของ Facebook 

1. Facebook เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เน็ต ดงันั้นการมีเพ่ิมเพ่ือน

เครือข่ายท่ีไม่รู้จักดีพอ จะทําให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูล หรือการแฝงตัวของขบวนการ

หลอกลวงต่าง ๆได ้

2. Facebook อาจเป็นช่องทางในการสร้างสงัคมแห่งการนินทา หรือการยุง่เร่ืองส่วนตวัของ

ผูอ่ื้นโดยใช่เหตุ โดยเฉพาะสงัคมท่ีชอบสอดรู้สอดเห็น 
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3. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัทั้งหมดให้กบับุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จกัดีพอเช่นการลงรูปภาพ

ของครอบครัวหรือลูกอาจนาํมาเร่ืองปัญหาการปลอมตวัหรือการหลอกลวงอ่ืน ๆท่ีคาดไม่ถึงได ้

4. ในการสร้างความผูกพนัและการปรับตวัทางสังคมเป็นการพบปะกนัในโลกของความ

จริง มากกว่าในโลกอินเตอร์เน็ตดงันั้นผูอ้ยูใ่นโลกของไซเบอร์มากเกินไปอาจทาํใหมี้ปัญหาทางจิต

หรือขาดการปรับตวัทางสงัคมท่ีดี โดยเฉพาะผูท่ี้ชอบเล่นFacebook ตั้งแต่ยงัเด็ก 

5. การใช ้Facebook บ่อย ๆ อาจทาํให้มีการพบปะทางสังคมท่ีน้อยลงได ้ เน่ืองจากทราบ

ความเคล่ือนไหวของผูท่ี้อยูใ่นเครือข่ายอยา่งตลอดเวลา 

3.4 ข้อมูลพ้ืนฐานของมาตรฐานความปลอดภยัด้านสุขอนามยั หรือ Amazing Thailand Safety & 

Health Administration : SHA 

 Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือ

ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามยั กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของ

มาตรการควบคุมโรค โดยนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี มี

ความสุข และมัน่ใจในความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัจากสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย ทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีความสุขท่ีไดเ้ดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยและมัน่ใจในความ

ปลอดภยัดา้นสุขอนามยั เพ่ือลดความเส่ียงและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)โดยนาํมาตรการความปลอดภยัดา้นสาธารณสุขผนวกกบัมาตรฐานการใหบ้ริการ

ท่ีมีคุณภาพของสถานประกอบการ เพ่ือลดความเส่ียงและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 

COVID-19 และยกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของไทยจากการใชสิ้นคา้และ

บริการท่องเท่ียวในประเทศไทย SHA จึงเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีเกิดจากมาตรการความปลอดภยั

ดา้นสาธารณสุขผนวกกบัมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพในหลกัการ สมาคมในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวต่าง ๆ  จะเป็นผูด้าํเนินการตรวจประเมิน SHA(Checklist) ตามมาตรการสาธารณสุขและ

มาตรฐานการบริการท่ีดีภายใตก้ารสนบัสนุนของ ททท. 

สภาสมาพนัธ ์และสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นผูด้าํเนินการตรวจประเมิน 

Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 

ประเภทกิจกรรม ไดแ้ก่  

1. ประเภทภตัตาคาร/ร้านอาหาร  

2. ประเภทโรงแรม/ท่ีพกัและสถานท่ีจดัประชุม  

3. ประเภทนนัทนาการและสถานท่ีท่องเท่ียว  
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4. ประเภทยานพาหนะ  

5. ประเภทบริษทันาํเท่ียว  

6. ประเภทสุขภาพและความงาม  

7. ประเภทหา้งสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้  

8. ประเภทกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว  

9. ประเภทโรงละคร  

10. โรงมหรสพและการจดักิจกรรม และประเภทร้านคา้ของท่ีระลึกและร้านคา้อ่ืน ๆ 

ททท.เป็นผูท้าํหน้าท่ีควบคุมการออกตราสัญลกัษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตรา

สัญลกัษณ์ SHA ให้แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือบนัทึกเป็นฐานขอ้มูลรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บตรา

สัญลกัษณ์ SHA ทั้งน้ี ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลกัษณ์ SHA ได้ในกรณีผูป้ระกอบการไม่

สามารถรักษามาตรฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเพ่ือนกัท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียว ดงันั้น

การตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการท่ีไดรั้บการอนุญาตให้เปิดบริการแลว้ การตรวจสอบ 

(Post Audit) จึงให้นักท่องเท่ียวหรือบริการเป็นสําคญัมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพฒันาต่อไป ผา่นระบบออนไลน์ท่ีทาง ททท. (กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)ได้

จดัทาํข้ึน  

3.4.1 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภยัด้านสุขอนามยั (SHA) 

 Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสินคา้และ

บริการทางการท่องเท่ียวตอ้งมีในยุควิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้นักท่องเท่ียว

และขั้นตอนลงทะเบียน ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นพ้ืนฐานสาํหรับผูป้ระกอบการสินคา้และบริการดา้นการ

ท่องเท่ียว  โดย SHA เกิดจากการร่วมมือระหว่างกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง

มาตรฐานดา้นการท่องเท่ียว  

3.4.1.1 การลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเพ่ือนกัท่องเท่ียว  

 

ภาพท่ี 3.1 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 1 
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ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.2 ขั้นตอนแรก เขา้สู่ระบบ เวบ็ไซต ์www.tourismthailand.org/thailandsha 

 

ภาพท่ี 3.2 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 สมคัรสมาชิก    

 

ภาพที 3.3 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 3 
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ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

 

3.4.1.4 ขั้นตอนท่ี 4 กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 

 ภาพท่ี 3.4 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.5 ขั้นตอนท่ี 5 ยนืยนัท่ีอยูอี่เมล 
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ภาพท่ี 3.5 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 5 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.6 ขั้นตอนท่ี 6 ยนืยนัท่ีอยูอี่เมล 

 

ภาพท่ี 3.6 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 6 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.7 ขั้นตอนท่ี 7 คลิก ลงทะเบียนผูป้ระกอบการ 
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ภาพท่ี 3.7 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 7 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.8 ขั้นตอนท่ี 8 คลิก เลือกประเภทกิจการ 

 

ภาพท่ี 3.8 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 8 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.9 ขั้นตอนท่ี 9 กรอกขอ้มูลส่วนท่ี 1 ขอ้มูลผูป้ระกอบการ 
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ภาพท่ี 3.9  :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 9 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

 

ภาพท่ี 3.10 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 9.1 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 
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ภาพท่ี 3.11 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 9.2 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.10 ขั้นตอนท่ี 10 กรอกขอ้มูลส่วนท่ี 1 ขอ้มูลผูติ้ดต่อ 

 

ภาพท่ี 3.12 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 10 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.11 ขั้นตอนท่ี 11 กรอกขอ้มูลส่วนท่ี 1 ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
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ภาพท่ี 3.13 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 11 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.12 ขั้นตอนท่ี 12 กรอกขอ้มูลส่วนท่ี 2 มาตรฐานเบ้ืองตน้ 

 

ภาพท่ี 3.14 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 12 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.13 ขั้นตอนท่ี 13 กรอกขอ้มูลส่วนท่ี 3  ขอ้กาํหนดมาตรฐาน  SHA 
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ภาพท่ี 3.15 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 13 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.14  หนา้จอแสดงผลการลงทะเบียนสาํเร็จ 

 

ภาพท่ี 3.16 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 14 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

3.4.1.15 หนา้จอแสดงสถานะการตรวจสอบ 
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ภาพท่ี 3.17 :  ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA ขั้นตอนท่ี 15 

ท่ีมา : 

https://thailandsha.tourismthailand.org/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_

Standard_th.pdf?v=2 

หลงัจากการลงทะเบียนมาตราฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเสร็จแลว้จะไดรั้บตรา

สญัลกัษณ์ 

 

ภาพท่ี 3.18 โลโกต้ราสญัลกัษณ์มาตรฐาน SHA  

ท่ีมา : www.https://thailandsha.tourismthailand.org/landing 

 ภาพท่ี 3.18 โลโกต้ราสัญลกัษณ์ SHA คือความตั้งใจของททท.เพ่ือท่ีจะสร้างตวามมัน่ใจ

และการเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือผูม้าใชบ้ริการหลงัโควิด 19 อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัสาํหรับ

การเดินทาง เพ่ือตอบรับกระแส New Normal ของนกัท่องเท่ียวท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นสุขอนามยัและ

ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว และยกระดบัมาตรฐานการบริการ ตราสัญลกัษณ์ SHA 

ททท.จะมอบให้แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายช่ือ ซ่ึงมีอายุ 2 ปี และหากว่า

ผูป้ระกอบการไม่สามารถรักษามาตราฐาน SHA ไดจ้ะแจง้ให้ผูป้ระกอบการพฒันาและปรับปรุง 

หากยงัไม่สามารถรักษามาตรฐานได ้ก็จาํเป็นตอ้งเพิกถอนตราสัญลกัษณ์ SHA ทั้งน้ีนักท่องเท่ียว

หรือผูม้าใชบ้ริการสามารถช่วยตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการท่ีไดรั้บสัญลกัษณ์ SHA 

จากการใชบ้ริการ จึงทาํให้นักท่องเท่ียวสามารถมัน่ใจ ในเร่ือง การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 

รวมทั้งความสะอาด ความปลอดภยั และสุขอนามยั ลดความเส่ียงการเกิดโรคโควิด-19 (กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) 
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3.4.2 การนําสัญลกัษณ์ SHA ไปใช้ 

 

ภาพท่ี 3.19 แสดงวิธีการนาํตราสญัลกัษณ์ SHA ไปใช ้

ท่ีมา : www.https://thailandsha.tourismthailand.org/landing 

 ภาพท่ี 3.19 สัดส่วนโลโก้และท่ีว่าง กําหนดให้โลโก้ต้องเว้นระยะห่างจาก

ขอบภาพหรือรูปทรง ตวัอกัษรอ่ืน ๆ ไม่สามารถอนุญาตให้วางโลโกท้บัซ้อนกบัสดัส่วน

ในพ้ืนท่ีท่ีกาํหนดไว ้

 

ภาพท่ี 3.20 แสดงวิธีการนาํตราสญัลกัษณ์ SHA ไปใช ้
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ท่ีมา : www.https://thailandsha.tourismthailand.org/landing 

 ภาพท่ี 3.20 อธิบายถึงสี และ องค์ประกอบ ตวัโลโก ้Amazing Thailand Safety & Health 

ประกอบดว้ย ตวัอกัษร รูปทรงเลขาคณิต และ โลโกอ่ื้น ๆประกอบดว้ย ซ่ึงตวัค่าสี สามารถตั้งได้

ตามค่าสีท่ีมีมาใหเ้ท่านั้น 

 

ภาพท่ี 3.21 แสดงวิธีการนาํตราสญัลกัษณ์ SHA ไปใช ้

ท่ีมา : www.https://thailandsha.tourismthailand.org/landing 

 ภาพท่ี 3.21 การใชง้านโลโก ้กาํหนดใหโ้ลโก ้ตอ้งวางกบับนพ้ืนท่ีท่ีมีค่าสีท่ีแตกต่างกนั

ชดัเจน เพ่ือใหโ้ลโกมี้ความเด่นชดัเจนออกจากนํ้ าหนกัภาพ โดยมี 3 รูปแบบ คือโลโกสี้ดาํ โลโกสี้ 

และขอบบนสีขาว และไม่ควรวางโลโกก้บัพ้ืนท่ีท่ีมีสีหรือนํ้ าหนกัใกลเ้คียงกนั 

 

ภาพท่ี 3.22 แสดงวิธีการนาํตราสญัลกัษณ์ SHA ไปใช ้

ท่ีมา : www.https://thailandsha.tourismthailand.org/landing 
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 ภาพท่ี 3.22 ตัวอกัษรท่ีใช้ประกอบโลโก้ หรือผลงานสร้างสรรค์สามารถใช้อกัษรชุด 

TATSana Chon ไดใ้นทุกนํ้ าหนัก ประกอบการออกแบบในใครงการโดยสามารถใชป้ระกอบได้

ทั้งตวั Headline Text 

 

3.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 สุนิสา ประวิชัย (2560) วิจัยเร่ือง กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ผลการวิจยัพบว่า ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารไป

ยงักลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก การประชาสมัพนัธจ์ะบรรลุผลหรือไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถการเขียน

ข่าวสารประชาสมัพนัธอ์ยา่งรอบคอบ โดยกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเขียนใหช้ดัเจนและทาํความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการรับสารของกลุ่มเป้าหมายอยา่งถ่องแท ้ 

 ขวญัชนก สุวรรณพงศ ์(2561) วิจยัเร่ืองการพฒันาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัภูเก็ต เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มสนใจพิเศษ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัคุณภาพ

การบริการ ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี มีสัญชาติไทย มี

สถานภาพสมรส มีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางคือ รถเช่า ช่องทางรับทาบขอ้มูลคือสงัคมออนไลน์ ตามการรับรู้

ของนกัท่องเท่ียว ภาพรวมบริการอยูใ่นระดบัมากโดยมีคุณภาพลาํดบัแรกคือ ความเป็นรูปธรรมของ

บริการ รองลงมาคือการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว ด้านการให้ความมัน่ใจ ความ

น่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ตามลาํดบั และคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงั 

 บวัผนิ โตทรัพย ์พวงเพญ็ ชรินทร์ และคณะ (2562) วิจยัเร่ืองการศึกษาการประชาสัมพนัธ์

การท่องเท่ียวผา่นส่ือสังคม ออนไลน์ : กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง อาํเภอไชยา จงัหวดั สุราษฎร์ธานี 

ผลการวิจยัพบว่า ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ส่ือออนไลน์

ท่องเท่ียวไดมี้การตอบรับเป็นอยา่งดี เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกส่ือสาร

ผ่านส่ือใหม่เป็นอนัดบัแรกในการคน้หาข่าวสารการท่องเท่ียว การใชส่ื้อรูปแบบ Facebook Page 

นักท่องเท่ียวเกือบทั้งหมดรับข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยร้อยละ 99.2 ใช ้เฟสบุ๊คประชา

สมัพนัธผ์า่นชุมชนออนไลน์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ Facebook 

 เบญชภา แจ้งเวชฉาย วิจัยเร่ือง คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ
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พึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ไดแ้ก่คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจ

และรู้จกัลูกคา้ โดยร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจ ของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 

คิดเป็นร้อยละ 78.10 ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดา้น ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และดา้น

การตอบสนองต่อลูกคา้ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 การจดัทาํโครงการ เร่ือง การพฒันาการบริการสู่มาตราฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั 

(SHA) ผา่นเพจเฟสบุ๊ค บริษทั สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค ์

ประชาสัมพนัธ์ดา้นความสะอาดและความปลอดภยัของบริษัท สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จาํกดั ผา่นเฟสบุ๊ค บนมาตรฐาน SHA โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 เพจเฟสบุ๊ค บริษทัสวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 4.2 รวบรวมขอ้มูลในการประชาสมัพนัธ ์

 4.3 การประชาสมัพนัธบ์นเพจเฟสบุ๊คของบริษทัสวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต 

จาํกดั 

 4.4 ผลการปฏิบติังาน 

 

4.1 เพจเฟสบุ๊ค บริษทัสวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั   

 

ภาพท่ี 4.1 ภาพเพจเฟสบุ๊คบริษทัสวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนดท์รานสปอร์ต จาํกดั  

ท่ีมา : เพจบริษทั บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.2 ภาพเพจเฟสบุ๊คเช่ารถตูว้ีไอพี รถบัสวีไอพี 

 ท่ีมา : เพจบริษทั บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จาํกดั 

การศึกษาเรียนรู้การประชาสมัพนัธ์ท่ีผ่านมาจากเพจเฟสบุ๊คของบริษทั ไดเ้ป็นการเรียนรู้

การประชาสัมพนัธโ์ปรแกรมทวัร์และกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ประชาสมัพนัธใ์หเ้กิดประสิทธิภาพดีมากข้ึน  

ภาพท่ี 4.1 และ ภาพท่ี 4.2 เป็นภาพแสดงหน้าเพจเฟสบุ๊คของบริษัทสวสัดีทราเวล กรุ๊ป 

แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกัด โดยทางบริษทัมีเพจเฟสบุ๊คทั้งหมด 2 เพจ ในการติดต่อส่ือสารและ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมขอ้มูลข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค โดยเพจเฟสบุ๊คบริษทัสวสัดีทราเวล 

กรุ๊ป แอนดท์รานสปอร์ต จาํกดั เป็นเพจหลกัท่ีใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์

และกิจกรรมต่าง ๆ เพจต่อมา คือ เพจเฟสบุ๊คเช่ารถตูว้ีไอพี รถบสัวีไอพี เป็นเพจท่ีใหบ้ริการรถเช่ามี

ทั้งรถตู ้รถบสัทั้งขนาดใหญ่และขนาดเลก็ บริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  
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4.2 รวบรวมข้อมูลในการประชาสัมพนัธ์ 

 

ภาพท่ี 4.3 :  รวบรวมขอ้มูลโปรแกรมทวัร์ของบริษทั  

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.4 :  รวบรวมขอ้มูลของบริษทั  

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 

ภาพท่ี 4.5 :  รวบรวมขอ้มูลท่องเท่ียวจากเพจอ่ืน  

ท่ีมา : เพจ Amazing Thailand 

ภาพท่ี 4.3 ภาพท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.5 รวบรวมขอ้มูลรูปภาพของโปรแกรมทวัร์และภาพ

บริการรถเช่าของบริษทัและขอ้มูลสถานท่ีต่าง ๆ จากเพจอ่ืน ๆ  เพ่ือนาํมาประชาสมัพนัธบ์นเพจ

เฟสบุ๊คของบริษทัในดา้นความสะอาดปลอดภยั ในสถานท่ีนั้น 
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4.3 การประชาสัมพนัธ์บนเพจเฟสบุ๊ค บริษัทสวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 

ภาพท่ี 4.6 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์แพ็กเกจทวัร์  

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 

ภาพท่ี 4.7 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์ดา้นรถเช่า  

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.8:  แสดงการรีโพสประชาสัมพนัธ์เพ่ือกระตุน้ยอดขาย  

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ภาพท่ี 4.6 ภาพท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.8 เป็นการประชาสัมพนัธ์ดา้นความสะอาดผ่านทางเพจ

เฟสบุ๊คของบริษัท และเพจ เช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส VIP ตามหลักมาตราฐาน  SHA ในสถาน

ประกอบการประเภทยานพาหนะ และประเภทบริษทันาํเท่ียว รวมถึงการโพสขายสินคา้ทางตรง ซ่ึง

ไดใ้ชค้าํจาํกดัความดา้นความสะอาด ความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ในการบริการ  
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ภาพท่ี 4.9 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวจากเพจอ่ืน 

 ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ภาพท่ี 4.10 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวจากเพจอ่ืน  

เน้นการปฏิบติัการเชา้ชมอุทยาน  

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.11 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์จากเพจอ่ืน ในสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีเปิดใหม่ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ภาพท่ี 4.9 ภาพท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.11 ประชาสมัพนัธผ์า่นเพจเฟสบุ๊คจากเพจอ่ืน เพ่ือให้

สอดคลอ้งตามมาตรฐาน SHA ในประเภทนนัทนาการและสถานท่ีท่องเท่ียวโดยใชเ้คร่ืองหมาย # 

(hashtag) คือเคร่ืองหมายคาํคน้หาหลกัท่ีเป็น keyword หนา้คาํจาํกดัความ จากรูปภาพใชค้าํว่า #

สะอาด #มัน่ใจ #บริการทุกความประทบัใจ #สุขอนามยั #SHA #มาตราฐานSHA 

#sawassdeethailand #สวสัดีไทยแลนด ์ #เช่ารถตูV้IP #เช่ารถบสัVIP เพ่ือสร้างความมัน่ใจ ใหแ้ก่

นกัท่องเท่ียว และผูท่ี้ใชบ้ริการเพจเฟสบุ๊คของบริษทั  

ภาพท่ี 4.12 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์ดา้นท่ีพกัใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.13 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์ดา้นท่ีพกั 10โรงแรมมาตรฐาน SHA 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ภาพท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.13 ประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คจากเพจอ่ืน เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

มาตรฐาน SHA ในส่วนของประเภทท่ีพกัและสถานท่ีจดัประชุม และไดเ้น้นดา้นความสะอาด ต่อ

ดา้นสถานท่ีประเภทท่ีพกั รวมถึงท่ีพกัท่ีรองรับมาตรฐาน SHAจากรูปภาพใชค้าํว่า #สะอาด #มัน่ใจ 

#บริการทุกความประทบัใจ #สุขอนามยั #SHA #มาตราฐานSHA #sawassdeethailand #สวสัดีไทย

แลนด ์#เช่ารถตูV้IP #เช่ารถบสัVIP เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวละการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวเน้นดา้นสุขภาพและความงาม 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.14 ประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คจากเพจอ่ืน เพ่ือให้สอดคลอ้งมาตรฐาน SHA 

ในส่วนของประเภทท่ีพกัสุขภาพและความงาม โดยใชส้ถานท่ีท่องเท่ียวเป็นการโปรโมทผ่านและ

ไดป้ระชาสัมพนัธ์ในดา้นการขายทางออ้มจากรูปภาพใชค้าํว่า #สะอาด #มัน่ใจ #บริการทุกความ

ประทับใจ #สุขอนามยั #SHA #มาตราฐานSHA #sawassdeethailand #สวสัดีไทยแลนด์ #เช่ารถ

ตูV้IP #เช่ารถบสัVIPเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวละการบริการ 

 

ภาพท่ี 4.15 :  แสดงการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวเน้นดา้นสุขภาพและความงาม 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ภาพท่ี 4.15 ประชาสัมพนัธส์ถานท่ีท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งในมาตรฐาน SHA ประเภทภตัา

คารและร้านอาหาร โดยประชาสมัพนัธเ์นน้ดา้นความสะอาด ความปลอดภยัเป็นหลกัจากรูปภาพใช้

ค ําว่า  #สะอาด #มั่นใจ #บริการทุกความประทับใจ #สุขอนามัย #SHA #มาตราฐาน SHA 

#sawassdeethailand #สวสัดีไทยแลนด์ #เช่ารถตู้VIP #เช่ารถบัสVIP เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่

นกัท่องเท่ียวละการบริการ 
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ภาพท่ี 4.16 : แสดงการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวเน้นดา้นความสะอาดของบริการรถเช่า 

ท่ีมา : เพจเช่ารถตู ้VIP รถบัส VIP 

 

ภาพท่ี 4.17 :  แสดงการตรวจวดัอุณภูมิ เช็คอินไทยชนะ และฉีดนํ้ ายาฆ่าเช้ือในรถเช่า 

ท่ีมา : เพจเช่ารถตู ้VIP รถบสั VIP 

ภาพท่ี 4.16 และ ภาพท่ี 4.17 แสดงการประชาสมัพนัธด์า้นความสะอาด ก่อนข้ึนรถบสัไดมี้การ

ตรวจเช็ค สแกนอุณหภูมิ เช็คอินผา่นไทยชนะ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์รวมถึงการทาํความ

สะอาดโดยฉีดพ่นนํ้ ายาฆ่าเช่ือ ในรถเช่าบริการต่าง ๆ ของบริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน

สปอร์ต จาํกดั 
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4.4 การปฏิบัตงิาน  

 4.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึการเข้าถึงข้อมูลเชิงลกึเกีย่วกบัโพสต์เป็นรายสัปดาห์ 

 

ภาพท่ี 4.18 :  แสดงจาํนวนการเขา้ถึงโพสในรูปแบบกราฟของเพจสวสัดีไทยแลนด์ทราเวล 

และ เพจเช่ารถตูV้IP เช่ารถบสัVIP. 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

ภาพท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกพบว่า การเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัโพสต์ของ

เฟสบุ๊คเป็นรายสปัดาห์ จากกราฟแท่งสีเขียวคือ เพจบริษทัสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล ส่วนแท่งสีฟ้า

คือ เพจเช่ารถตูv้ip รถบสัvip  

เพจบริษัทสวสัดีไทยแลนด์ทราเวลมีจาํนวนคนเขา้ถึงข้อมูลโพสต์มากท่ีสุด คือจาํนวน 

8,612 คน ในวนัท่ี 8 – 15 สิงหาคม 2563 เน่ืองจากภายในสัปดาห์นั้นวนัท่ี 12 สิงหาคม เป็นวนัแม่

แห่งชาติ ซ่ึงคือวนัหยุดจึงทาํให้มีผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลมากกว่าสปัดาห์อ่ืน รองลงมาจาํนวน 6,856 คน อยู่

ในช่วงวนัท่ี 22 – 29 สิงหาคม 2563 และนอ้ยท่ีสุดคือจาํนวน 2072 คน ในวนัท่ี 1 – 8 สิงหาคม 2563 

เพจเช่ารถตูV้ip เช่ารถบสัVip มีจาํนวนคนเขา้ถึงข้อมูลโพสต์มากท่ีสุด คือจาํนวน 5,338 

คน ในวนัท่ี 8 – 15 สิงหาคม2563 เน่ืองจากภายในสปัดาห์นั้นวนัท่ี 12 สิงหาคม เป็นวนัแม่แห่งชาติ 

ซ่ึงคือวนัหยุดจึงทาํให้มีผูเ้ข้าถึงขอ้มูลมากกว่าสัปดาห์อ่ืน รองลงมาจาํนวน 3,129 คน อยู่ในช่วง

วนัท่ี 1 – 8 สิงหาคม 2563 และน้อยท่ีสุดคือจาํนวน 2072 คน ในวนัท่ี 1 – 8 สิงหาคม 2563 จาํนวน 

2,365 คน 
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ภาพท่ี 4.19 :  แสดงจาํนวนคนต่อการมีส่วนร่วมในประเภทของโพสตข์องเพจสวสัดีไทย

แลนด์ทราเวล และ เพจเช่ารถตูV้IP เช่ารถบัสVIP. 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

ภาพท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเฟสบุ๊คพบว่า การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ

โพสตข์องเฟสบุ๊คในประเภทของโพส ไดแ้ก่วีดีโอท่ีแชร์ ลิงก ์วีดีโอ และรูปภาพ โดยจากกราฟแท่ง

สีเหลือง คือ เพจเช่ารถตู้vip รถบัสvip และเพจบริษัทสวัสดีไทยแลนด์ทราเวล คือ แท่งสีส้ม 

ประเภทท่ีคนเขา้ถึงมากท่ีสุดคือ ประเภทรูปภาพ จาํนวน 378 และ 506 คน ซ่ึงเป็นเพจทั้งสองเพจ 

รองลงมา คือ ประเภทวีดีโอ มีจาํนวน 304 คน ของเพจเช่ารถตู ้และจาํนวน 368 คน ของเพจสวสัดี

ไทยแลนดท์ราเวล จาํนวนคนเขา้ถึงน้อยท่ีสุดคือ ประเภทวีดีโอท่ีแชร์มีจาํนวนผูเ้ขา้ถึงจาํนวน 125 

คน ของเพจเช่ารถตู ้กบัประเภทวีดีโอ จาํนวน 41 คน ของเพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล 
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4.4.2 ความถี่ในการประชาสัมพนัธ์ 

 

ภาพท่ี 4.20 :  แสดงความถี่ในการประชาสัมพนัธ์ในเพจสวสัดีไทยแลนด์ทราเวล 

ท่ีมา : เพจสวสัดีไทยแลนด์ทราเวล 

 ภาพท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ความถ่ีในการประชาสมัพนัธข์องเพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล 

พบว่า ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 การประชาสัมพนัธท่ี์มีจาํนวนคนเขา้ถึงมากท่ีสุดคือ การโพสตรู์ป

ภาพการล่องเรือออกกิจกรรมในทริป มีจาํนวน 1,200 คน รองลงมาโพสต์ คือโพสตรู์ปภาพการเขา้

ร่วมทาํกิจกรรมในทริป มีจาํนวนการเขา้ถึง 484 คน และน้อยท่ีสุดคือโพสต์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวโดยไดป้ระชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองโควิท – 19 มีจาํนวนคนเขา้ถึงทั้งหมด 113 คน ซ่ึงการ

ประชาสมัพนัธท่ี์มีคนเขา้ถึงมากท่ีสุดคือจาํนวน 1,200 คนนั้นทาํใหท้ราบว่า ในการประชาสัมพนัธ์
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ในคร้ังต่อไป ควรจะโพสต์รูปภาพท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม หรือโปรแกรมทัวร์ของบริษัท 

เพ่ือท่ีจะใหค้นท่ีไดติ้ดตามเพจเฟสบุ๊คของบริษทันั้นมีส่วนร่วมในการเขา้ถึงมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 4.21 :  แสดงความถ่ีในการประชาสมัพนัธข์องเพจเช่ารถตู ้Vip  เช่ารถบสั Vip 

ท่ีมา :  เพจเช่ารถตู ้Vip รถบสั Vip 

ภาพท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์ของเพจเช่ารถตู ้Vip  เช่ารถบสั 

Vip พบว่า ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2563 การประชาสัมพนัธท่ี์มีจาํนวนคนเขา้ถึงมากท่ีสุดคือ การแชร์

โพสต์รูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียว “รวม25คาเฟ่ท่ีต้องไปแวะชิลล์กันในวนัหยุดยาวท่ีจะถึงน้ี” มี

จาํนวนเขา้ถึง 657 คน รองลงมาโพสต ์คือโพสตรู์ปภาพการบริการรถเช่า ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2563

มีจาํนวนการเขา้ถึง 559 คน และนอ้ยท่ีสุดคือโพสตเ์ก่ียวกบัรูปภาพการบริการรถเช่าเพียงอยา่งเดียว 

ไม่มีการเขียนขอ้ความการโพสตใ์ด ๆ มีจาํนวน 30 คน ในการเขา้ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 ซ่ึงการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงมากท่ีสุด ทางคณะผูจ้ดัทาํเล็งเห็นว่า การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบหวัขอ้ท่ี
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รวมสถานท่ีท่องเท่ียว รวมร้านอาหาร รวมคาเฟ่ รวมจุดเช็คอิน  เป็นตน้ จะช่วยใหค้นสนใจเน้ือหาท่ี

จะประชาสมัพนัธม์ากข้ึน และยงัสามารถทราบเขา้ถึงจุดท่ีประชาสมัพนัธค์ร้ังต่อไปไดง่้ายข้ึน 

4.4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ 

ภาพท่ี 4.22 :  แสดงขอ้มูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายของเพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล 

ท่ีมา เพจสวสัดีไทยแลนด์ทราเวล 
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ภาพท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มเป้าหมายพบว่า มีจาํนวนคนสนใจมากข้ึน

ในการกดถูกใจทั้งหมด 1,546คน โดยอยูใ่นช่วงอาย ุ25 – 34  ปีมากท่ีสุด เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 44 มีผูติ้ดตามเพจ 1,606 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2563) 

     ภาพท่ี 4.23 :  แสดงขอ้มูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายของเพจเช่ารถตูv้ip รถบสัlvip 

ท่ีมา :  เพจเช่ารถตู ้Vip รถบสั Vip 

ภาพท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มเป้าหมายพบว่า มีจาํนวนคนสนใจมากข้ึน

ในการกดถูกใจทั้งหมด 592 คน โดยอยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปีมากท่ีสุด เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 46 มีผูติ้ดตามเพจ 608 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2563) 
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4.4.4 ผลการตอบรับจาการประชาสัมพนัธ์บน Page Facebook 

 

ภาพท่ี 4.24 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 

ภาพท่ี 4.25 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 
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ภาพท่ี 4.26  แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ภาพท่ี 4.22 ภาพท่ี 4.23 และภาพท่ี 4.24 รายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ หลงัจากท่ีไดท้าํ

การประชาสมัพนัธ ์ในช่วงเวลาถดัมา ลูกคา้ไดติ้ดต่อสอบถามรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ จากการแจง้

เตือนบนเฟสบุ๊ค ทางกล่องขอ้ความของเพจบริษทั และทางบริษทัไดบ้อกรายละเอียดต่าง ๆใหก้บั

ลูกคา้ผา่นทางขอ้ความ หลงัจากการสนทนาเพ่ือปิดการขายบริษทัไดท้าํการขอเบอร์ลูกคา้และ

สนทนาท่ีปลายสาย 

 

4.4.5 สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

 การปฏิบัติงานระยะเวลา 5 สัปดาห์ ทางคณะผูจ้ ัดทาํได้ทาํการประชาสัมพนัธ์สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SHA เพ่ือพฒันาการบริการท่ีดีข้ึน ในการประชาสัมพนัธแ์ต่ละ

โพส ได้เน้นไปในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภัย การบริการท่ีดีเลิศ รวมถึงแนะนําการ

ป้องกันโรคเวลาออกเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ ทางคณะผูจ้ ัดทาํ ได้ใช้สัญลกัษณ์ # หรือ แฮชแท็ก

(hashtag) คือ สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายคาํคน้หาหลกัท่ีเป็น keyword หนา้คาํจาํกดัความ โดยใชค้าํว่า #

ส ะ อ าด  #มั่ น ใจ  #บ ริ ก า ร ทุ ก ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใจ  #สุ ข อ น ามัย  #SHA #ม าต ร า ฐ าน SHA 
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#sawassdeethailand  #สวสัดีไทยแลนด์  #เช่ารถตูV้ip  #เช่ารถบสัVip เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่

นกัท่องเท่ียวละการบริการใชเ้พ่ือคน้หา กลุ่มคน กลุ่มเพ่ือน ท่ีอาจจะไม่ไดรู้้จกักนัมาก่อน แต่ต่างมี

ความสนใจเหมือนกนั ในเร่ืองเดียวกนั ดา้นเดียวกนั มีความรู้สึกเหมือนกนั อารมณ์เดียวกนั ตกอยู่

ในสถานการณ์เดียวกัน อยู่ในสถานท่ีเดียวกนั อยู่ในงานอีเวน้ท์เดียวกนั ใชข้องยี่ห้อเดียวกนั รุ่น

เดียวกนั เคยใชบ้ริการท่ีเดียวกนัมาก่อน และอ่ืน ๆ อีกมากมากมาย  ซ่ึงทาํให้การคน้หาและเขา้ถึง

ง่ายมากข้ึน รวมทั้งยงัเป็นการสร้างความมัน่ให้แก่นักท่องเท่ียว และผูท่ี้ใชบ้ริการเพจเฟสบุ๊คของ 

บริษทั ไดเ้ห็นว่าการประชาสมัพนัธน้ี์นั้นมีความน่าเช่ือถือ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ทางคณะผูจ้ดัทาํไดว้ิเคราะห์ดงัน้ี เพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล 

มีคนเขา้ถึงโพสต์มากท่ีสุดมีจาํนวน 8,612 คน ในช่วงวนัท่ี 8 – 15 สิงหาคม 2563 ของโพสต์ท่ีมี

จาํนวนคนเขา้ถึงมากท่ีสุดคือ โพสต์รูปภาพกิจกรรมการล่องเรือ มีจาํนวน 1,200 คน รองลงมา มี 

จาํนวนคนเขา้ถึงโพสต ์คือ 6,856 คน ในช่วงวนัท่ี 22 - 29 สิงหาคม 2563 ของโพสต์ท่ีเป็นกิจกรรม

ในทริป มีจาํนวน 484 คน และจาํนวนคนเขา้ถึงของโพสตน์อ้ยท่ีสุด คือ 2,072 คน ในช่วงวนัท่ี 1 – 8 

สิงหาคม 2563 เป็นโพสตเ์ก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัโควิท – 19 มีจาํนวน 

113 คน 

เพจเช่ารถตูV้ip รถบสัVip มีคนเขา้ร่วมถึงโพสตม์ากท่ีสุดจาํนวน 5,338 คน ในช่วงวนัท่ี 8 

– 15 สิงหาคม 2563 ของโพสต์ท่ีมีจาํนวนคนเขา้ถึงมากท่ีสุดคือ โพสต์ท่ีเป็นลิงก์ “รวม 25 คาเฟ่

ราชบุรี วนัหยุดแบบน้ีตอ้งแวะไปชิลล”์ มีจาํนวน 657 คน รองลงมา มีจาํนวนคนเขา้ถึงโพสต์ คือ 

3,129 คน ในช่วงวนัท่ี 1 – 8 สิงหาคม 2563ของโพสตรู์ปภาพการบริการรถเช่าท่ีเกาะสมุย มีจาํนวน 

559 คน และจาํนวนคนเข้าถึงโพสต์ท่ีน้อยท่ีสุดคือ 2,365 คน ในช่วงวนัท่ี 22 – 9 สิงหาคม ของ

โพสตท่ี์ประชาสมัพนัธบ์ริการรถเช่า มีจาํนวน 543 คน  

ทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํเห็นว่า การใชเ้ทคนิคการโพสตส์ญัลกัษณ์ # หรือ แฮชแท็ก(hashtag) คือ 

สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายคาํค้นหาหลกัท่ีเป็น keyword หน้าคาํจาํกดัความ โดยใช้คาํว่า #สะอาด #

มัน่ใจ #บริการทุกความประทับใจ #สุขอนามยั #SHA #มาตราฐานSHA #sawassdeethailand  #

สวสัดีไทยแลนด ์ #เช่ารถตูV้ip  #เช่ารถบสัVip สามารถช่วยให้คนเขา้ถึงง่ายในการหาสถานท่ี หรือ 

คาํจาํกดัความ ซ่ึงดีกว่าโพสตข์อ้ความธรรมดา การโพสตข์อ้ความธรรมดาหรือไม่โพสตอ์ะไรเลยทาํ

ใหก้ารเขา้ถึงน้อยลงและไม่น่าสนใจในเน้ือเร่ืองท่ีโพสต ์เม่ือผูใ้ชบ้ริการเพจเฟสบุ๊คไดเ้ห็นขอ้ความ

และคาํพูดต่าง ๆ ทาํใหน่้าสนใจและดึงดูดจากเดิมมากข้ึน  

  



 

บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 

ระยะเวลาทั้งหมด 15 สัปดาห์ ในตาํแหน่ง ฝ่ายขายและการท่องเท่ียว ณ บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 

แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั คณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํโครงงาน “การพฒันาการบริการสู่มาตรฐาน SHA ผา่น

เฟสบุ๊คแฟนเพจ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั ” โดยมีวตัถุประสงค์ บริษทั 

สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกัด ได้พฒันาการบริการสู่มาตรฐาน SHA และเพ่ือ

ประชาสัมพนัธ์ดา้นความสะอาดและความปลอดภยัการบริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 

แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั ผา่นเพจเฟสบุ๊คบนมาตรฐาน SHA   

 ทางคณะผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว แพกเกจทวัร์  

การบริการรถเช่า และในการประชาสัมพนัธ์ไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ # หรือ แฮชแท็ก(hashtag) คือ สัญลกัษณ์

เคร่ืองหมายคาํคน้หาหลกัท่ีเป็น keyword หน้าคาํจาํกดัความ โดยใชค้าํว่า #สะอาด #มัน่ใจ #บริการทุก

ความประทบัใจ #สุขอนามยั #SHA #มาตรฐานSHA #sawassdeethailand  #สวสัดีไทยแลนด์  #เช่ารถ

ตูV้ip  #เช่ารถบสัVip เพ่ือประชาสัมพนัธ์ เน้นย ํ้าเร่ืองความสะอาดความปลอดภยัในการบริการท่ีดี ทาํ

ใหก้ารเขา้ถึงโพสตข์องเพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล และ เพจเช่ารถตู ้Vip เช่ารถบสัVip ท่ีมีมากท่ีสุดคือ 

โพสตป์ระเภทรูปภาพ มีจาํนวนผูเ้ขา้ถึง 8,612 และ 5,338 คน ในช่วงวนัท่ี 8 – 15 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็น

สปัดาห์วนัหยดุ คือ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2563 เป็นวนัแม่แห่งชาติ รองลงมาของเพจสวสัดีไทยแลนด์ทรา

เวลมี จาํนวนคนเขา้ถึงโพสต ์คือ 6,856 คน ในช่วงวนัท่ี 22 - 29 สิงหาคม 2563 ของโพสตท่ี์เป็นกิจกรรม

ในทริป มีจาํนวน 484 คน และเพจเช่ารถตู ้Vip เช่ารถบสัVip มีจาํนวนคนเขา้ถึงโพสต ์คือ 3,129 คน 

ในช่วงวนัท่ี 1 – 8 สิงหาคม 2563 ของโพสต์รูปภาพการบริการรถเช่าท่ีเกาะสมุย มีจาํนวน 559 คน 

จาํนวนคนเขา้ถึงของโพสตน์้อยท่ีสุดของเพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล คือ 2,072 คน ในช่วงวนัท่ี 1 – 8 

สิงหาคม 2563 เป็นโพสต์เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโควิท – 19 มีจาํนวน 

113 คนและเพจเช่ารถตู ้Vip เช่ารถบสัVip น้อยท่ีสุดคือ 2,365 คน ในช่วงวนัท่ี 22 – 9 สิงหาคม ของ

โพสตท่ี์ประชาสมัพนัธบ์ริการรถเช่า มีจาํนวน 543 คน จะเห็นไดว้่าในช่วงวนัท่ี 8 – 15 สิงหาคม 2563 มี

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมมากท่ีสุด และในช่วงท่ีวนัท่ี 22 – 9 สิงหาคม 2563 เพจสวสัดีไทยแลนดมี์ผูเ้ขา้ถึงโพสต์

เป็นจาํนวนมากรองจากจาํนวนมากท่ีสุด ซ่ึงเพจเช่าเช่ารถตู ้Vip เช่ารถบสัVip มีจาํนวนคนเขา้ถึงนอ้ย
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ท่ีสุด ผลตอบรับจากการประชาสมัพนัธเ์กิดหลงัจากการประชาสมัพนัธ ์แลว้มีขอ้ความแจง้เตือนเพจบน

เฟสบุ๊ค มีลูกคา้ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ  การสนทนาจึงไดจ้บท่ีปลายสาย เพราะทางบริษทัได้

ขอเบอร์ติดต่อจากลูกคา้ไป 

5.2 ข้อจาํกดัและปัญหาของโครงงาน 

 5.2.1 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิท – 19 ทาํใหติ้ดต่อส่ือสารงานค่อนขา้ง

ยุง่ยากการศึกษางานไม่ค่อยละเอียดยงัขาดความรู้และเทคนิคประชาสมัพนัธเ์พ่ือใหผู้ค้นสนใจ  

5.2.2 การติดต่อส่ือสารท่ีไม่ไดพ้บเจอทาํให้เกิดการส่ือสารเขา้ใจผดิ ไม่ควรละเลยงานนานเกิน

จนเวลาเหลือนอ้ย 

5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ 

5.3.1 การโพสตผ์า่นเพจเฟสบุ๊คควรโพสต ์2 ช่วงเวลา ตั้งแต่ช่วงเชา้ 11.00 – 13.00 น. และช่วง

เยน็ 19.00 – 21.00 น. แบะไม่ควรโพสตห์ลงั 22.00 น. เป็นตน้ไป เพราะไม่เหมาะสมแก่การโพสต ์จะ

ทาํใหส่ิ้งท่ีโพสตไ์ม่ไดรั้บการมองเห็น 

5.3.2 ควรเนน้การโพสตป์ระเภทรู)ภาพและส่ือวีดีโอ และโพสตใ์หส้ม ํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะทาํใหค้น

เขา้ถึงเฟสบุ๊คเพ่ิมมากข้ึน 

5.3.3 ก่อนการประชาสมัพนัธค์วรท่ีจะวางแผนและศึกษาขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ใหล้ะเอียด

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 

5.4 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.4.1 ไดเ้รียนรู้การประชาสมัพนัธผ์า่นเพจเฟสบุ๊คของบริษทั 

 5.4.2 ไดต้ระหนกัถึงระยะเวลาในการทาํงานมากข้ึน 

5.4.3 ไดเ้รียนรู้วิธีการคิดการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ ์

5.4.4 ฝึกความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.4.5 ฝึกความคิดใหร้อบคอบ การกระทาํ ก่อนลงมือปฏิบติังาน 



บรรณานุกรม 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2563). Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA ). 

เขา้ถึงไดจ้าก www.tourismthailand.org/thailandsha 

กานดา รุณนะพงศา. (2563). ความหมายโซเชียลมีเดียหมายถึง. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org 

/posts/567331%5B2 

ขวญัชนก สุวรรณพงศ.์ (2561). การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอเมือง จังหวดั 

ภูเกต็ เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มสนใจพิเศษ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชพฤกษ.์ 

จิราภรณ์ ศรีนาค. (2556). การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนือ้หาและการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

Analysis of types, patterns, content and usage of social media in Thailand. 

(การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต) เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ชนก ชยัรัตนศกัดา. (2554). ประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทย. 

(การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต) . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีปทุม

สาขาประชาสัมพนัธ์. 

ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธ์ุ. (2554). ผลของข้อมลูจากส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย. (วทิยานิพนธ์). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์. (2545). กลยทุธ์ในการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: อลัฟ่า. 

บวัผนิ โตทรัพย,์ พวงเพญ็ ชรินทร์ และคณะ. (2562). การศึกษาการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์. กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดั สุราษฎร์ธานี, 13(2), 190-220. 

เบญชภา แจง้เวชฉาย. (2559). คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร 

รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 



66 

พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ. (2551). การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. (2545). การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

พรพรหม ชมงาม. (2546). หลักการประชาสัมพันธ์ ใน หลักการประชาสัมพันธ์ . กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

สุภาวรรณ์ นวลนิล.(2563). ประเภทของ Social Media. เขา้ถึงไดจ้าก https://supawannuannil. 

wordpress.com/author/supawannuannil/page/2/ 

สุนิสา ประวชิยั. (2560). กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์. วารสารอิเลก็ทรอนิกส์การ

เรียนรู้ทางไกลเชิงวฒันธรรม,7(2), 1-13. 

เสรี วงษม์ณฑา. (2540). ครบเคร่ืองเร่ืองการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษทัวสิิทธูพฒันา จ ากดั. 

Barry, S. (1986). The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world 

wars. Cornell University Press. 

Corral, S., & Brewetor, A. (1999). The Need Propfressional's HAndbook: Your Guide to Information 

Service Management. London: Library Association Publishing. 

Gronroos, C. (1990). Relationship approach to maketing in service contexts: The marketing and 

organization behavior interface. Journal of business research, 20(1),3-11. 

Kotler. (2000). Marketing Management. The Millenium edition. New Jersey: Prentic - Hall. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2002). Principles of Marketing. England: Harlow: 3rd European edition. 

Maslow, A. (1970). Human needs theory: Maslow's hierarchy of human needs. In R.F. Craven & C.J. 
Hirnle (Eds.),. Philadelphia: Lippincott: Fundamental of Nursing: Human Health 

and Function.

Melo, A. J., Hernandez-Maestro, R. M., & Munoz-Gallego, P. A. (2017). Service quality perception, 
online visibility, and business performance in rural lodging establishments. Journal of Travel 

Reasearch, 56(2), 250-262. 



67 

Nuri, W., & Andi, N. M. (2018). The Service quality Drivers of Customer Experience The case of 

Islamic Banks in Indonesia. Ecoforum Journal,7(2), 1-15. 

Nethengwe , T., Nengovhela, M., & Shambare, R. (2018). Perception of Service Quality: 

Voices of Guests and Lodge Managers in Vhembe District Municipality of South 

Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 7(1), 1-7. 

Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: comblining institutional and resourcebased 

views. Strategic management journal, 18(9),697-713. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Barry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its 

implications for future research. Journal of marketing, 49(4), 41-50. 

Rubogora, F. (2017). Service quality and customer satisfaction in selected banks in Rwanda. Journal 

of Business & Financial Affairs, 6(1), 246-256. 

Sedjai Asma. et al. (2018). International Journal of Economics & Management Science., Int J Econ 
Manag Sci, an open access, Journal, 7(1). 

See-Ying , K., Ahmad, J., & Zainab, K. (2017). The mediating effects of value on service quality-

satisfaction relationship in Malaysian tourism industry. International Journal of Business 

and Society, 18(2), 363-372. 

Su, L., Suwanson, S. R., & Chen, X. (2016). The effects of perceived service quality on repurchase 

intentions and subjective well-being of Chinese tourists: The mediating role of 

relationship quality. Sl: Sn.



ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทความวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การพฒันาการบริการสู่มาตรฐาน SHA ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 

 บริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกัด 

 Service development to SHA standard via Facebook Page 

 Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd. 
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ภาควิชา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
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บทคดัย่อ 

ก า ร จั ด ทํา โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ เ ร่ื อ ง  ก า ร

พฒันาการบริการ SHA ผ่านเพจเฟสบุ๊ค บริษทัสวสัดี 

ท ร า เ ว ล  ก รุ๊ ป  แ อ น ด์  ท ร า น ส ป อ ร์ ต  จํ า กัด  มี

วตัถุประสงค ์บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน

สปอร์ต จาํกดั ไดพ้ฒันาการบริการสู่มาตรฐาน SHA 

และเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านความสะอาดและความ

ปลอดภยัของบริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จาํกดั ผ่านเพจเฟสบุ๊คบนมาตรฐาน SHA 

 จากการพฒันาการบริการสู่มาตรฐาน SHA 

ผ่านเพจเฟสบุ๊ค ทางคณะผู ้จัดทาํได้ประชาสัมพนัธ์

สถานท่ีท่องเท่ียว แพกเกจทวัร์ และบริการรถเช่า โดย

ได้ใช้สัญลักษณ์ # หรือ แฮชแท็ก คือ เคร่ืองหมาย

คาํค้นหาหลักท่ีหน้าคาํจํากัดความ โดยใช้คาํว่า  #

สะอาด  #มั่นใจ  #บริการทุกความประทับใจ  #

สุขอนามัย   #มาตรฐานSHA #sawassdeethailand #

สวัสดีไทยแลนด์ #เช่ารถตู้Vip  #เช่ารถบัสVip เพื่อ

ประชาสัมพันธ์เร่ืองความสะอาดความปลอดภยัใน

การบริการท่ีดี ทาํให้จาํนวนคนเขา้ถึงโพสต์มากท่ีสุด

คือในช่วงวนัท่ี 8 – 15 สิงหาคม 2563 มีจาํนวนผูเ้ขา้ถึง

มากท่ีสุดของเพจสวสัดีไทยแลนด์ทราเวล คือ  8,612 

คน และเพจเช่ารถตูV้ip รถบสัVip จาํนวน 5,338 คน 

และบริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จํากัด ได้เข้าสู่มาตรฐาน SHA ผลสรุปเป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

คําสําคัญ: เพจเฟสบุ๊ค /  มาตรฐาน  SHA /  บริษัท

สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

Abstract 

 The project, ‘Service Development to the SHA 

Standard Through Facebook Page of Sawassdee 

Travel & Transport Co.  Ltd’ aimed to ensure the 

development of services to the SHA standard and 

promote cleanliness and safety of the company 



 

through the Facebook page based on the SHA 

standard. 

 The organizers promotes travel destinations, 

tour packages, and car rental using hashtag (#) which 

is a search term mark, #clean, #confident, 

#impressiveservice, #hygiene, #SHAstandard, 

#sawassdeethailand, #rentVIPvan, #rentVIPbus as a 

way to promote the cleanliness and safety of  good 

service. From 8-15 August 2020, it was recorded to be 

the biggest peak of having high engagement from 

people visiting the Facebook page of Sawassdee 

Thailand Travel around 8,612 people and 5,338 

people visiting Rent VIP Van, Rent VIP Bus Page. As 

a result, Sawassdee Travel & Transport Co.  Ltd 

achieved the SHA standard based on the objectives 

set.  

Keywords:  Facebook page /  SHA standard / 

Sawassdee Travel & Transport Co. Ltd   

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การท่องเ ท่ียว เ ป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้าง

รายไดใ้ห้กบัประเทศไทยอย่างมาก มีนักท่องเท่ียวทั้ง

ชาวไทยและต่างชาติเขา้มาเยือนตลอด การท่องเท่ียว

จึงเป็นธุรกิจท่ีเป็นรายได้หลักของการทําเ งินเข้า

ประเทศมากยิ่งข้ึน จาํนวนนักท่องเท่ียวในช่วงเดือน

มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจาํนวนนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติสะสมเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

จาํนวน 39.79 ลา้นคน เม่ือเขา้สู่สถานการณ์การแพร่

ร ะ บ า ด ข อ งไ ว รั ส ไ ร โค โ ร นา  2 0 1 9   นั้ น ไ ด้รั บ

ผลกระทบยาวนาน 6 เดือน ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติลดลงเหลือเพียง 30 ลา้นคน หรือ ติดลบร้อย

ละ 24 จาก 39.79 ล้านคนในปีก่อน (กระทรวงการ

ท่องเ ท่ียวและกี ฬา , 2562)ในปัจ จุบัน เ น่ือ งจ า ก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

ท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีผ่านมาทาํใหเ้กิดผลกระทบโดยตรง

ในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและเศรษฐกิจไทยลดลง 

นักท่องเท่ียวจึงไม่สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวใน

สถานท่ีต่าง ๆได้และกิจกรรมท่องเ ท่ียว จึงต้อง

หยุดชะงักเป็นเวลานานนับเดือน ปัจจุบันตอนน้ี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

ไดเ้ร่ิมคลายสถานการณ์ในการควบคุมการระบาดของ

โรคไวรัสไดดี้ข้ึน ฉะนั้นจึงทาํใหค้นไทยสามารถออก

เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไดม้ากข้ึน สําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเท่ียวของไทยนั้ นทาง

ภาครัฐบาลได้อนุญาตให้สถานประกอบการเปิด

ให้บริการแก่นักท่องเ ท่ียว ท่ีมาเยือน และย ัง เพิ่ม

มาตรการความสะอาดความปลอดภยัตามมาตราฐาน

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้ า น สุ ข อ น า มั ย ใ ห้ แ ก่ ส ถ า น

ประกอบการหลายแห่ง เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้

และบริการทางการท่องเท่ียวไทย จนเกิดเป็นโครงการ

แนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing 

Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อ

เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ งข อ งมา ตร ก า ร คุ มโ ร ค  จ ะ ทํา ใ ห้

นักท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี เกิดความมัน่ใจ

ในดา้นสุขอนามยัของสินคา้และบริการการท่องเท่ียว 

การกระตุน้เศรษฐกิจไทยให้ฟ้ืนตวัไดเ้ร็วข้ึน รวมถึง

กิจกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบและตอ้งหยุดชะงกัไป จะ

ไดเ้ร่ิมตน้กลบัมาดาํเนินการอีกคร้ัง 

 บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จํากัด เป็นธุรกิจผู ้ให้บริการในด้านการ

ท่องเท่ียวทัว่ไทย และต่างประเทศ อีกทั้งยงัมีบริการ



 

รถใหเ้ช่าหลายประเภท ในการเดินทางไปทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ จนเกิดความพึงพอใจ ความ

ประทบัใจ และความปลอดภยัในการเดินทาง ถือเป็น

ส่ิงสาํคญัอนัดบัหน่ึงในการบริการลูกคา้ บริษทั สวสัดี 

ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด มีช่องการ

ติดต่อส่ือสารหลายช่องทาง โดยการประชาสัมพันธ์

ขอ้มูลใหก้ารบริการผ่านเพจเฟสบุ๊คของบริษทั เป็นอีก

หน่ึงในช่องทางการเพิ่มรายได ้

คณะผูจ้ัดทาํไดเ้ล็งเห็นปัญหาขา้งตน้ จึงได้

จัดทาํโครงงาน การพฒันาการบริการสู่มาตรฐานการ

บริการ SHA ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจษาบริษัท สวัสดี 

ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอรต์ จ ํากัด เน่ืองจาก

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศไทยนั้นทาํให้นกัท่องเท่ียว

ลดลงอย่างมากและการเดินทางไปแต่ละท่ีนั้ นต้อง

คาํนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยสืบเน่ืองมาจาก

โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามมาตรการท่ี

รั ฐ บ า ล ไ ด้จัด ข้ึ น  ท า งค ณ ะ ผู ้จัด ทํา ไ ด้ เ ลื อ ก นํา

มาตราฐานการบริการ SHA เพื่อพฒันาความสะอาด

และความปลอดภยัของผูท่ี้มาใชบ้ริการ บริษทั สวสัดี 

ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั และไดจ้ดัทาํ

การประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คของบริษัทท่ีมีอยู่

แล้วมาต่อยอด เพื่อทําให้บริษัทได้มีโอกาสสร้าง

รายไดเ้พิ่มข้ึนและมีลูกคา้เพิ่มข้ึนใหก้บับริษทัอีกดว้ย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านความสะอาดและความ

ปลอดภัยการบริการของบริษทั สวัสดีทราเวล กรุ๊ป 

แอนด์ ทรานสปอรต์ จ ํากัด ผ่ านเพจเฟสบุ๊คบน

มาตรฐาน SHA 

 

ประโยชนที่ได้รับ 

1. บริษทั สวสัดีทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน

สปอร์ต จาํกดั ไดพ้ฒันาการบริการสู่

มาตรฐาน SHA 

2. ผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ เกิดความเช่ือมัน่

เร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัในการ

ใช้บริการของ บริษัท สวัสดีทราเวล กรุ๊ป 

แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด บนมาตรฐาน 

SHA 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Laptop) 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) 

3. โทรศพัทมื์อถือ 

 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์  

 1. แอพพลิเคชัน่ Facebook 

2. โปรแกรม Microsoft Office Word, Power 

Point, Excel 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. เพจเฟสบุ๊คบริษทัสวสัดีทราเวล กรุ๊ป 

แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั  

2. รวบรวมขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์ 

3. การประชาสัมพันธ์บนเพจเฟสบุ๊คขอ

งบริษัทสวัส ดีทราเวล ก รุ๊ป แอนด์ 

ทรานสปอร์ต จาํกดั 

สรุปผลการจัดทําโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา

ทั้ งหมด 15 สัปดาห์ ในตาํแหน่ง ฝ่ายขายและการ



 

ท่องเท่ียว ณ บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จํากัด คณะผู ้จัดทาํได้จัดทาํโครงงาน “การ

พฒันาการบริการสู่มาตรฐาน SHA ผ่านเฟสบุ๊คแฟน

เพจ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จาํกดั ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ด้าน

ความสะอาดและความปลอดภยัการบริการรถเช่าของ

บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ผ่านเพจเฟสบุ๊คบนมาตรฐาน SHA   

ทางคณะผู ้จัดทาํได้รวบรวมข้อมูลท่ีใชใ้น

การประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว แพกเกจทัวร์  

การบริการรถเช่า และในการประชาสัมพันธ์ได้ใช้

สัญลกัษณ์ # หรือ แฮชแท็ก(hashtag) คือ สัญลกัษณ์

เคร่ืองหมายคาํคน้หาหลกัท่ีเป็น keyword หนา้คาํจาํกดั

ความ โดยใชค้าํว่า #สะอาด #มัน่ใจ #บริการทุกความ

ป ร ะ ทับ ใ จ  #สุ ข อ น า มัย  #SHA #มา ตร ฐ า น SHA 

#sawassdeethailand  #สวสัดีไทยแลนด์  #เช่ารถตูV้ip  

#เช่ารถบสัVip เพื่อประชาสัมพนัธ์ เน้นย ํ้าเร่ืองความ

สะอาดความปลอดภัยในการบริการท่ีดี ทาํให้การ

เขา้ถึงโพสตข์องเพจสวสัดีไทยแลนดท์ราเวล และ เพจ

เช่ารถตู้ Vip เ ช่ารถบัสVip ท่ีมีมากท่ีสุดคือ โพสต์

ประเภทรูปภาพ มีจาํนวนผูเ้ขา้ถึง 8,612 และ 5,338 คน 

ในช่วงวันท่ี 8 – 15 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นสัปดาห์

วนัหยดุ คือ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2563 เป็นวนัแม่แห่งชาติ 

รองลงมาของเพจสวสัดีไทยแลนด์ทราเวลมี จาํนวน

คนเข้าถึงโพสต์ คือ 6,856 คน ในช่วงวันท่ี 22 - 29 

สิงหาคม 2563 ของโพสต์ท่ีเป็นกิจกรรมในทริป มี

จาํนวน 484 คน และเพจเช่ารถตู ้Vip เช่ารถบสัVip มี

จาํนวนคนเขา้ถึงโพสต ์ คือ 3,129 คน ในช่วงวนัท่ี 1 – 

8 สิงหาคม 2563 ของโพสตรู์ปภาพการบริการรถเช่าท่ี

เกาะสมุย มีจํานวน 559 คน จํานวนคนเข้าถึงของ

โพสต์น้อยท่ีสุดของเพจสวสัดีไทยแลนด์ทราเวล คือ 

2,072 คน ในช่วงวนัท่ี 1 – 8 สิงหาคม 2563 เป็นโพสต์

เกี่ยวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบั

โควิท – 19 มีจาํนวน 113 คนและเพจเช่ารถตู ้Vip เช่า

รถบสัVip น้อยท่ีสุดคือ 2,365 คน ในช่วงวนัท่ี 22 – 9 

สิงหาคม ของโพสตท่ี์ประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่า มี

จํานวน 543 คน จะเห็นได้ว่าในช่วงวันท่ี 8 – 15 

สิงหาคม 2563 มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมมากท่ีสุด และในช่วง

ท่ีวนัท่ี 22 – 9 สิงหาคม 2563 เพจสวสัดีไทยแลนด์มีผู ้

เขา้ถึงโพสต์เป็นจาํนวนมากรองจากจาํนวนมากท่ีสุด 

ซ่ึงเพจเช่าเช่ารถตู้ Vip เ ช่ารถบัสVip มีจํานวนคน

เขา้ถึงนอ้ยท่ีสุด ผลตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์เกิด

หลงัจากการประชาสัมพนัธ์ แลว้มีขอ้ความแจ้งเตือน

เพจบนเฟสบุ๊ค มีลูกคา้ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง 

ๆ การสนทนาจึงไดจ้บท่ีปลายสาย เพราะทางบริษทัได้

ขอเบอร์ติดต่อจากลูกคา้ไป 

กิตติกรรมประกาศ 

การท่ีคณะผู ้จัดทํา  ได้มาปฏิบัติงานใ น

โครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 

แอนด์ ทรานสปอร์ต จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 

2563 ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาทั้งหมด 15 

สัปดาห์  ส่งผลให้คณะผู ้จัดทําได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนและ

การปฏิบติังานในอนาคต สาํหรับรายงานสหกิจศึกษา

ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุน

จากหลายฝ่าย ดังน้ี  1.  นายชุมพล สิงห์เมืองพลง  

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 2. อาจารยศ์ุภตัรา ฮวบ

เจริญ ตาํแหน่งอาจารยท่ี์ปรึกษา ช่วยเหลืออยูเ่บ้ืองหลงั

มาตลอดจนประสบความสาํเร็จ 
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ที่อยู่        :   71/138  ม.4 ตาํบล ท่าตาํหนกั อาํเภอ นครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม 73120       

เบอร์โทร         :  088-198-8827 

 

รหัสนักศึกษา :  5804400139 

ช่ือ-สกลุ         :  คณิน ทรัพยเ์ขตร์ 

คณะ           :  ศิลปะศาสตร์ 

สาขาวชิา        :  การท่องเท่ียว 

ที่อยู่           : 16/28 หมู่บา้นศุภวรรณ 5 ถนน เพชรเกษม เขตบาง

แค แขวง บางแคเหนือ จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 

เบอร์โทร        :  091-206-7343 

 

รหัสนักศึกษา : 5704400304 

ช่ือ-สกลุ          :  นภสร พานิช 

คณะ           :   ศิลปะศาสตร์ 

สาขาวชิา        :  การท่องเท่ียว 

ที่อยู่            :   77/18 หมู่5 ซอยบางกร่าง 47 ตาํบล บางกร่าง ถนน 

บางกรวย-ไทรนอ้ย อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

 เบอร์โทร       :  087-987-2127 

 



 

ประวตัผิู้จดัทํา/คณะผู้จดัทํา 

 

รหัสนักศึกษา :  5904400021 

ช่ือ-สกลุ         :  กนัตพงศ ์  ภู่พุกก ์

คณะ         :  ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา        :  การท่องเท่ียว 

ที่อยู่        :   71/138  ม.4 ตาํบล ท่าตาํหนกั อาํเภอ นครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม 73120       

เบอร์โทร         :  088-198-8827 

 

รหัสนักศึกษา :  5804400139 

ช่ือ-สกลุ         :  คณิน ทรัพยเ์ขตร์ 

คณะ           :  ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา        :  การท่องเท่ียว 

ที่อยู่           : 16/28 หมู่บา้นศุภวรรณ 5 ถนน เพชรเกษม เขตบาง

แค แขวง บางแคเหนือ จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 

เบอร์โทร        :  091-206-7343 

 

รหัสนักศึกษา : 5704400304 

ช่ือ-สกลุ          :  นภสร พานิช 

คณะ           :   ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา        :  การท่องเท่ียว 

ที่อยู่            :   77/18 หมู่5 ซอยบางกร่าง 47 ตาํบล บางกร่าง ถนน 

บางกรวย-ไทรนอ้ย อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

 เบอร์โทร       :  087-987-2127 
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