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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบ นั สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของไวรัส โควิท – 19 มี ก ารแพร่ ก ระจายไปทัว่ โลก
ส่ งผลท าให้นักท่ องเที่ ยวไม่ สามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลมี
มาตรการ การควบคุมการระบาดของโรคไวรัสได้ดีข้ ึน ฉะนั้นจึงทาให้คนไทยสามารถออกเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายกระตุน้ ให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากยิง่ ขึ้น
ประเทศไทยประกอบไปด้วยทั้งหมด 77 จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นอีกหนึ่ งจังหวัดที่ผูค้ นให้
ความสนใจในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์ โควิดเริ่ มคลี่คลาย จังหวัดกาญจนบุรี
จัดเป็ นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 รองจากกรุ งเทพมหานคร (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ปัจจัยหลักในการ
ท่องเที่ยว คือ มีจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มครอบครัวหรื อกลุ่มเพื่อน นิยมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ไม่แออัด เดินทางสะดวก
และค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบกับการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ สุ ราษฎ์ธานี ที่
การเดิ นทางค่อนข้างใช้เวลานาน หรื อถ้าต้องการเดินทางแบบสะดวกสบายต้องเดินทางเครื่ องบิน
ซึ่ งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ทาให้นกั ท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมากกว่า ซึ่ งสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด มี ก ารแบ่ ง ออกเป็ น 4 เส้ น ทาง ได้แ ก่ เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วโซนอ าเภอเมื อ ง
กาญจนบุ รี เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วโซนอ าเภอไทรโยค เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วโซนอาเภอศรี ส วัส ดิ์ และ
เส้นทางท่องเที่ยวโซนอาเภอสังขละบุรี โดยนักท่องเที่ยวเลือกท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวไฮไลต์กว่า
10 จุดอาทิ สะพานแม่น้ าแคว สุ สานสัมพันธมิตรดอนรัก วัดถ้ าเสื อ ต้นจามจุรียกั ษ์ สวนสัตว์ซาฟารี
ปาร์ ค ถ้ ากระแซ น้ าตกไทรโยคน้อย ช่ องเขาขาด มีนาคาเฟ่ และแคมป์ ช้างวังโพ แหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี
ในสังคมยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารได้เปลี่ ยนวิถีการดาเนิ นชี วิต การดาเนิ นธุ รกิ จ
และการสื่ อ สารของคน ในสั ง คมไปอย่า งมาก โดยก่ อ ให้ เกิ ด การสื่ อ สารไร้ พ รมแดนเกิ ด เป็ น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ซ่ ึ งช่ วยให้คนสามารถทาความรู้จกั กัน รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร รู ปภาพ วิดีโอ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และความสนใจร่ วมกัน (ศิ ริพ ร กนกชัย สกุ ล , 2553) เครื อ ข่ ายสั ง คม
ออนไลน์เป็ นสื่ อใหม่ประเภทหนึ่ ง โดยเปลี่ยนจากการเรี ยกเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาเป็ นสื่ อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ซึ่ งเป็ นช่ อ งทางการสื่ อสารผ่านสื่ อใหม่ ที่ เป็ นที่ นิ ยมมากจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมส่ วนหนึ่ งของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั (ปณิ ชา นิ ติพรมงคล, 2554)โดยประเทศไทย
ใช้งานโซเชี ยลมีเดียเป็ นอันดับ 9 ของโลก ประเทศไทยมีผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตมากถึง 52 ล้านคน
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โดยคิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนประชากรในประเทศ และคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 9 ชัว่ โมง
ต่อวัน
ปัจจุบนั เฟซบุค๊ เป็ นสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็ วที่สุดในโลก และ
เป็ นแพลตฟอร์ มอันดับ 1 ที่นิยมที่สุดของคนไทย มีบญั ชีการใช้งานเฟซบุ๊ซ 1,950ล้านบัญชี ทวั่ โลก
ซึ่ งประเทศไทยมีบญั ชี การใช้งานเฟซบุ๊ค 45 ล้านบัญชี นอกจากนี้ ผคู้ นยังให้ความสนใจรับชมใน
รู ป แบบคลิ ป วิดีโอคอนเทนต์มากกว่าภาพนิ่ ง โดยธรรมชาติของมนุ ษย์คลิ ปวิดีโอสามารถดึ งดู ด
สายตา เมื่อมีการเคลื่อนไหว จะมีจุดสนใจกับสิ่ งเหล่านั้น ภาพและเสี ยงมีผลกับประสาทสัมผัสของ
มนุษย์ได้ดีมากกว่าภาพนิ่ง ซึ่ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่ งในแต่ละวัน ทัว่
โลกมีผชู้ มวิดีโอจาก Facebook นานกว่า 26 นาที เฉลี่ย 140 ล้านคน
คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นโอกาสที่จะทาให้คนรู้ จกั บริ ษทั มากขึ้ น จึงได้จดั ท าโครงงานการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด ผ่านสื่ อออนไลน์ เนื่ องจาก
คณะผูจ้ ดั ทาได้เห็นว่า ในปั จจุบนั ผูค้ นให้ความสนใจการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบคลิปวิดีโอมีผล
ช่ วยดึ ง ดู ดสมาชิ ก ในเพจเฟซบุ๊ค ได้เป็ นอย่างดี โดยที่ ผ่านมาทางบริ ษ ัท มี ก ารประชาสั มพัน ธ์ ใ น
รู ป แบบภาพนิ่ ง ผ่านสื่ อ ออนไลน์ ดัง นั้น คณะผูจ้ ดั ท าจึ งจะจัด ท าการประชาสั ม พัน ธ์ ในรู ป แบบ
ภาพเคลื่ อนไหว โดยจัดท าเป็ นคลิ ปวีดีโอของจังหวัดกาญจนบุรี สร้ างภาพเคลื่ อนไหวและเสี ยง
รวมทั้งจัดกิจกรรมลุน้ รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจเฟซบุ๊ค เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
และเพิ่มโอกาสทางการขายให้แก่บริ ษทั ได้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาคลิปวิดีโอเป็ นสื่ อการประชาสัมพันธ์ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด ผ่านสื่ อมัลติมีเดีย
2. เพื่ อเพิ่ ม โอกาสในการขายและดึ งดู ดนัก ท่ องเที่ ย วให้ก ับ บริ ษ ัท สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป
แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทาคลิปวิดีโอ
- ศึกษาการประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจเฟสบุค๊
1.3.2 ขอบเขตด้านสถานที่
- บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
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- ระหว่างวันที่ 17 สิ งหาคม – 4 ธันวาคม 2563
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.สามารถเพิ่มความน่ าสนใจในรู ปแบบวีดีโอคลิป เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน
โซเซียลมีเดียของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและประกอบการตัดสิ นใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว
3. เพื่อเพิม่ โอกาสทางการขาย เสริ มสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการนาเสนอโครงงานเรื่ อง การประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จากัด ผ่านสื่ อออนไลน์ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ ว
คาว่า การท่องเที่ยวได้มีผเู้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการการต่างๆได้ให้ความหมายไว้หลาก
หลาย ดังนี้
อารยา อินคชสาร (2554) การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมรู ปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดา
เนินชีวติ ของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในอดีตมนุษย์ก็เดินทางโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการแสวง
หาที่อยูอ่ าศัยใหม่ เพื่อติดต่อค้าขาย เพื่อเผยแพร่ ศาสนาและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระดับประ
เทศ ปั จจุบนั การเดินทางเกิดขึ้นในหลายวัตถุประสงค์ หากเป็ นการเดินทางท่องเที่ยวผูเ้ ดินทางต้อง
การที่จะไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความเพลิดเพลินใจและเป็ นการผ่อนคลายความเครี ยด
ประภาศรี เหิกขุนทด (2551) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมนันทนาการรู ปแบบหนึ่งที
เกิดระหว่างเวลาว่างซึ่ งมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็ นการเดินทางท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม โดยมักมีแรงกระตุน้ จากความต้องการ
ในด้านกายภาพวัฒนธรรม การปฏิ สัมพันธ์และด้านสถานการณ์ นัก ท่ องเที่ ยวกับ ธุ รกิ จและการ
บริ การต่างๆ
วรรณา วงษ์วาณิ ช (2546) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
หรื อ เพื่ อ ความสนุ ก นอกจากนี้ แล้ว ยัง เป็ นการเคลื่ อ นย้า ยของประชากรจากแหล่ ง หนึ่ งไปสู่
อีกแหล่งหนึ่งไม่วา่ จะเป็ นการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศการท่องเที่ยว
เป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่ วมกันมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันได้รับรู้สนุก
สนานเพลิดเพลินร่ วมกัน
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วิคิ เนี ย มายอร์ ( 2555) กล่ า วว่า “การท่ อ งเที่ ย ว” เป็ นการเดิ น ทางโดยมี กิ จ กรรมต่ า งๆ
ประกอบร่ วมด้วย เช่น การเดินทางไปทานอาหาร การเดินทางไปพักผ่อน การเดินทางไปศึกษา การ
เดินทางไปประชุม การเดินทางไปเยีย่ มญาติมิตร การเดินทางไปเพื่อธุรกิจ การเดินทางไปซื้อสิ นค้า
อมรรัตน์ พรหล่อ (2555) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ซ่ ึ งเป็ น
ที่อาศัยอยูป่ ระจาไปยังสถานที่อื่นเป็ นการชัว่ คราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิมโดยการเดิน
ทางนั้นไม่ใช่เพื่อประกอบอาชี พโดยตรง แม้วา่ รู ปแบบของการท่องเที่ยวบางประเภทจะมีเรื่ องของ
อาชีพ หรื อธุ รกิจการงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยูบ่ า้ ง เช่น การท่องเที่ยวในรู ปแบบของการจัดประชุม การ
จัดสัมมนา การจัดฝึ กอบรม นักท่องเที่ยวหรื อผูเ้ ดินทางท่องเที่ยวมักจะมีเหตุผลหรื อประเภทของ
จุดมุ่งหมายในการเดิ นทางที่แตกต่างกันออกไปโดยมีปัจจัยประกอบที่เป็ นตัวสนับสนุ น หรื อ แรง
ผลักที่ เป็ นส่ วนบุ คคลซึ่ งไม่เท่ากัน ปั จจัยเหล่ านี้ ได้แก่ รายได้ เวลา โอกาสครอบครัว การได้รับ
ข้อมู ล ข่ าวสารและความสนใจส่ วนบุ ค คล เช่ น สนใจเรื่ องราวของชนเผ่า วัฒ นธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม นันทนาการหรื อความต้องการที่จะได้รับประสบการณ์ ที่ แปลกใหม่
เป็ นต้น ซึ่ งไม่ ว่า จะเดิ น ทางด้ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต ามสิ่ ง ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งก็ ค าดหวัง ที่ จ ะได้รั บ คื อ
ความสุ ขความสนุกสนานความเพลิดเพลินความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
ส่ วนบุคคลที่มีอยู่
กระทรวงการท่ องเที่ ยว (2552) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism)เป็ นคาที่ มี
ความหมายกว้างขวางเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อเพื่อความสนุกสนานบันเทิง
ดังที่ส่วนใหญ่เข้าใจกัน การเดิ นทางเพื่อการประชุ มสัมมนาเพื่อศึกษาความรู้เพื่อการกี ฬาเพื่อการ
ติดต่อ ธุ รกิจตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่นอ้ ง ก็นบั ว่าเป็ นการท่องเที่ยวทั้งสิ นฉะนั้นปรากฏการณ์
เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวในปั จจุบนั จึงเป็ นภาพใหญ่ที่มีการขยายตัวเพิ่มเติมตามลาดับจนกระทัง่ มีผู้
กล่าวว่าธุ รกิจทางการท่องเที่ยวในทุกวันนี้เป็ นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2.1.2 รู ปแบบของการท่ องเทีย่ ว
การท่ อ งเที่ ย วเป็ นการเปิ ดโลกทัศ น์ ใ ห้ ก ั บ ตัว เองอี ก แนวหนึ่ งที่ ท าให้ เกิ ด ความสุ ข
สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจและเกิดการเรี ยนรู้ซ่ ึ งทุกคนต่างก็รู้จกั ความหมายและวัตถุประสงค์
ของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวไทยได้รับการกระตุน้ ให้ตื่นตัวเป็ นอย่างมากจนเกิดเป็ นกระแสการ
ท่องเที่ยวที่นบั ว่ามาแรงมากเลยทีเดียว และด้วยเหตุน้ ี เอง จึงทาให้มีการจัดรู ปแบบของการท่องเที่ยว
ภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ที่น่าสนใจและสามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้อย่างดี
การจัดรู ป แบบการท่ องเที่ ยวในประเทศไทยนั้น ได้แบ่ งออกไปตามปั จจัย หลายๆอย่าง
ซึ่ งท าให้ก ารท่ องเที่ ยวเกิ ดขึ้ นในรู ป แบบที่ แตกต่ างกันออกไปอย่างหลากหลาย แต่ รูป แบบการ
ท่องเที่ยวที่ Travel in Thailand ได้จดั แบ่งไว้ มีดงั นี้
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1. รู ปแบบการท่ องเทีย่ วในแหล่ งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ได้แก่
1.1 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ (Ecotourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วไปในแหล่ ง ธรรมชาติ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่ วมของท้องถิ่นเพื่อ
มุ่งเน้นการปลูกจิตสานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
1.2 การท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศทางทะเล (Marine Eco Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
ธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล
อย่างมีความรับผิดชอบ และเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างผูท้ ี่เกี่ ยวข้องภายใต้การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ ยวอย่างมีส่วนร่ วมของท้องถิ่ นเพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตสานึ กที่ดีในการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
1.3 การท่องเที่ ยวเชิ งธรณี วิท ยา (Geo-Tourism) เป็ นการท่ องเที่ยวในแหล่ งธรรมชาติที่ มี
ลักษณะเป็ นหิ นผา ลานหิ นทราย อุโมงค์โพรง ถ้ าน้ าลอด ถ้ าหิ นงอกหิ นย้อย เพื่อชมความงามและ
ศึกษาภูมิทศั น์ต่างๆ บนพื้นผิวโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่วา่ จะเป็ นหิน ดิน แร่ ต่างๆ และฟอสซิ ล
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ และได้รับประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ บนพื้นฐานของจิตสานึ กในการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ท่องเที่ยว
1.4 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร (Agro Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เกษตรกรรม
ไร่ สวน ฟาร์ มปศุสัตว์ สวนสมุนไพร เพื่อชมความงาม และเกิดการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ โดยมี
จิตสานึกในความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่น้ นั ๆ
1.5 การท่ องเที่ ย วเชิ ง ดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็ นการท่ องเที่ ยวเพื่ อชมและ
ศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ และเรี ยนรู้ระบบสุ ริยจักรวาล เช่น สุ ริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา ฝน
ดาวตก และการดู ดาวจักราศี ให้เกิ ดความรู้ ความประทับใจ ความทรงจา และประสบการณ์ โดย
จะต้องมีจิตสานึ กในความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่ นนั้นๆ
ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
2. การท่องเทีย่ วในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ได้แก่
2.1 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ (Historical Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชมความงาม ให้เกิ ดความเพลิดเพลินใจ และเพื่อเรี ยนรู้ ให้เกิ ด
เป็ นประสบการณ์ โดยนัก ท่ อ งเที่ ย วจะต้อ งมี จิ ต ส านึ ก และรั บ ผิด ชอบต่ อ การรั ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ จะมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยว
ด้วย
2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) เป็ น
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ชมและร่ วมงานประเพณี ต่ างๆ ที่ ช าวบ้า นท้อ งถิ่ น นั้น ๆ จัด ขึ้ น ให้ เกิ ด ความ
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เพลิดเพลิ น ความทรงจา และประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งเพื่อเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีกรรม
และความเชื่ อต่ างๆ ด้วยการมี จิตส านึ ก ที่ ดีและมี ค วามรับ ผิดชอบในการรัก ษาขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่ งเป้ นมรดกอันล้ าค่า โดยชาวบ้านในท้องถิ่ นนั้นๆ จะมีส่วนร่ วมในการ
จัดการท่องเที่ยว
2.3 การท่ อ งเที่ ย วชมวิ ถี ชี วิ ต ในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) เป็ นการ
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในหมู่บา้ นตามชนบท เรี ยนรู้การสร้างสรรค์ผลงาน
ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เพื่อให้เกิ ดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น และเกิดความเพลิดเพลิน โดยจะมีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เป็ นส่ วนร่ วมในการ
จัดการท่องเที่ยว
3. รู ปแบบการท่ องเทีย่ วในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ได้แก่
3.1 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Health Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การพัก ผ่อ นและ
เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพกายและใจ ในแหล่ ง ธรรมชาติ และแหล่ ง วัฒ นธรรม ให้ เกิ ด ความ
เพลิดเพลิน และสุ นทรี ยภาพ ซึ่ งอาจจัดอยูใ่ นรู ปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและความงาม (health
beauty and spa) โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีจิตสานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
และประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ จะมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวด้วย
3.2 การท่องเที่ยวเชิ งทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
เพื่อการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ปรัชญาทางศาสนา สัจธรรมแห่งชีวติ ด้วยการฝึ กสมาธิ โดยจะ
ได้รับประสบการณ์และความรู ้ที่แปลกใหม่ และทาให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน ต้องมีจิตสานึกในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้การมีส่วนร่ วมต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน ซึ่ งการท่องเที่ยวในรู ปแบบนี้ จะมีนกั ท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มุ่งเพื่อเรี ยนรู้วฒั นธรรม
และภูมิปัญญาไทย ไม่วา่ จะเป็ นการทาอาหารไทย การนวดแผนไทย เป็ นต้น
3.3 การท่องเที่ ยวเพื่อศึกษากลุ่ มชาติพนั ธุ์หรื อวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) เป็ น
การท่องเที่ยวเพื่อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรื อชนเผ่าต่างๆ เพื่อ
ประสบการณ์ และความรู ้ใหม่ๆ ด้วยการมีจิตสานึกต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน
3.4 การท่ องเที่ ยวเชิ งกี ฬ า (Sports Tourism) เป็ นการท่ องเที่ ยวเพื่อการเล่ นกี ฬ า ให้ได้รับ
ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่ งก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งร่ างกายและจิตใจ ไม่
ว่าจะเป็ นการดาน้ า ตกปลา กอล์ฟ สนุกเกอร์ สกีน้ า กระดานโต้คลื่น เป็ นต้น โดยจะต้องมีจิตสานึก
ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่ นนั้นๆ ซึ่ งประชาชนในท้องถิ่ นจะมีส่วนร่ วมในการ
จัดการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน
3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) เป็ นการท่องเที่ยวที่สนุ ก ตื่นเต้น เร้าใจ
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ผจญภัยไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในแบบพิเศษ ซึ่ งจะสร้างความทรงจา ความประทับใจ
และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว
3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์ มสเตย์ (Home & Farm Stay) เป็ นการท่องเที่ยวที่
เหมาะสาหรับผูท้ ี่ชอบใช้ชีวติ ร่ วมกับผูท้ ี่อยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ แบบใกล้ชิด เพื่อที่จะเรี ยนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีจิตสานึ กในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ซึ่ งชาวบ้านจะมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ยงั่ ยืน
3.7 การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Longstay) เป็ นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เหมาะสาหรับ
ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ชีวติ ในบั้นปลาย หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการท่องเที่ยวในต่างแดนเป็ นเวลานานอย่างน้อย 1 เดือน
3.8 การท่องเที่ ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) เป็ นการท่องเที่ยวที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็ น
การสมนาคุ ณแก่ผทู ้ ี่ประสบความสาเร็ จในการทายอดขายได้ตามเป้ าหมาย โดยกลุ่มผูแ้ ทนบริ ษทั
ต่างๆ จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหารระหว่างการเดินทาง ในระยะเวลา
2-7 วัน ซึ่งจะเป็ นการนาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรื ออาจมีการผสมผสานกับการท่องเที่ยวในรู ปแบบ
อื่นๆ
3.9 ก าร ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ก าร ป ร ะ ชุ ม (MICE ย่ อ ม าจ าก M= Meeting, I= Incentive,
C=Conference, E=Exhibition) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ บริ ก ารให้ก ับ ผูท้ ี่ เข้าร่ วมประชุ ม ที่ มี ก ารจัด
รายการนาเที่ยวในรู ป แบบต่างๆ ทัว่ ประเทศ ซึ่ งมีท้ งั แบบเที่ยววันเดียว และแบบเที่ยวพักค้างแรม
2-4 วัน โดยมี ก ารคิ ดราคาแบบเหมารวมค่ าอาหารและบริ การ โดยการนาเที่ ยวจะมี ก่อนประชุ ม
(Pre-Tour) หรื อ หลังประชุม (Post-Tour)
3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน เป็ นการท่องเที่ยวอีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่ผจู้ ดั รายการนาเที่ยว
ได้คดั สรรรู ป แบบการท่ องเที่ ยวมาอย่างดี แล้ว เพื่ อให้นัก ท่ องเที่ ยวได้รับ ความแตกต่ างจากการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาหลายวัน
นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ ๆที่เกิดขึ้นอีกเยอะแยะ ซึ่ งแตกงอกออกมาจาก
แนวคิ ดของนัก ท่ องเที่ ยวในปั จจุ บ ันนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นการท่ องเที่ ย วเพื่อต้องการอนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ
ที่ เรี ยกว่า Green Tourism หรื อการท่องเที่ยวเพื่อร่ วมเป็ นอาสาสมัครในการทากิ จกรรมเพื่อบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม ที่เรี ยกว่า Volunteer Tourism เป็ นต้น
แต่ไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ยวในรู ปแบบไหนก็ตาม นักท่องเที่ยวที่ดีจะต้องมีจิตสานึ กใน
การช่ วยกันอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของสถานที่
นั้นๆ ด้วย เพราะจะทาให้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยงั คงสวยงามอย่างนี้ตลอดไป
2.2.3 ความสาคัญของการท่องเทีย่ ว
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า อรรถาธิ บ ายว่ า การท่ อ งเที่ ย วเป็ นอุ ต สาหกรรมที่
ประกอบด้วยธุ รกิ จหลายประเภท ทั้งที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงได้แก่ ด้านการขนส่ ง ที่พ กั อาหารและ
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ธุ รกิจนาเที่ยวซึ่ งผลผลิตหลักที่นักท่องเที่ยวซื้ อโดยตรงคือบริ การกับที่เกี่ยวข้องทางอ้อมได้แก่การ
ผลิตสิ นค้าเป็ นต้นรวมเป็ นการซื้ อสิ นค้าและการบริ การ
และสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ถือเป็ นการส่ งสิ นค้าออก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จึงเป็ นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สาคัญทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนอกจาก
ผลประโยชน์จะตกอยูภ่ ายในประเทศ ยังช่วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจขณะที่
ด้านสั งคม การท่ องเที่ ย วเป็ นการพัก ผ่อนที่ ช่ วยลดความตึ ง เครี ย ดพร้ อ มสร้ างความเข้าใจอัน ดี
ระหว่างผูม้ าเยือนและเจ้าของท้องถิ่น
สรุ ปบทบาทการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนี้
1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศ
2. รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาในรู ปของเงินตราต่างประเทศมีส่วนช่ วยสร้าง
เสถียรภาพให้กบั ดุลการชาระเงิน
3. รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระจายไปสู่ ประชากรอย่างกว้างขวาง
4. จากการวิจยั การสร้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
1 คน มีส่วนสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเฉลี่ยประมาณ 1 คนเช่นกัน
5. มีบทบาทกระตุน้ ให้เกิดการผลิตและนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
สู งที่สุด
6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีขีดจากัดในการจาหน่ าย เพราะประชากรโลกเพิ่มจานวนขึ้น
ตลอดเวลา ขณะที่การขนส่ งสามารถบรรจุผโู้ ดยสารได้จานวนมาก ทาให้ค่าใช้จ่ายการเดินทางถูกลง
7. ไม่มีขีดจากัดในการผลิ ต เนื่องจากผลผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เสนอขายให้แก่
นักท่ องเที่ ยวคื อความสวยงามของธรรมชาติ และสิ่ งที่ มนุ ษ ย์ส ร้ างขึ้น ตลอดจนขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วิถีชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชน ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ ไม่ผนั แปรหรื อขึ้นอยู่ก ับสภาพฝนฟ้ า
อากาศ
8. ช่วยสนับสนุนการฟื้ นฟูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เมื่อมีการท่องเที่ยวเป็ นสื่ อนา
ในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม เจ้าของท้องถิ่ นก็จะตระหนักถึงความสาคัญของมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม และช่วยกันฟื้ นฟูและอนุรักษ์ไว้
9. มีบ ทบาทสร้ างสรรค์ค วามเจริ ญ เมื่ อเกิ ดการเดิ นทางท่ องเที่ ยวจากภูมิ ภาคหนึ่ งไปยัง
ภูมิภาคหนึ่ง ย่อมช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่ งใหม่ในท้องที่น้ นั ๆ
10. ช่ วยส่ งเสริ มความปลอดภัยและความมัน่ คงให้แก่ พ้ืนที่ที่ ได้รับการพัฒนาเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
11. ช่วยเสริ มสร้างสันติภาพ สัมพันธไมตรี เป็ นหนทางที่มนุษย์ต่างสังคมได้พบปะทาความ
รู้จกั และเข้าใจกัน
12. ส่ งเสริ มให้เกิดความเข้าใจดี ต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวและผูม้ าเยือน
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13. ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
14. ลดปั ญหาการอพยพเข้าสู่ เมืองหลวงด้วยการมีอาชี พที่มน่ั คงและมีรายได้ดีตามแหล่ ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
15. กระตุน้ การคิ ดค้นนาทรัพยากรส่ วนเกิ นมาผลิ ตให้เกิ ดรายได้เพิ่มพูนและนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพของสิ นค้านั้นๆ
16. ช่วยให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็ นผลให้เกิดการอนุรักษ์
17. เป็ นประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้าแหล่งท่องเที่ยวทาให้มีโลกทัศน์กว้างขวาง
18. เป็ นประโยชน์ดา้ นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอานวยความสะดวก รวดเร็ ว
2.2.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคกลางที่ มีผคู้ นนิ ยมเดินทางไปท่องเที่ยวเต็มไป
ด้วยเรื่ องราวในอดีตที่น่าสนใจเป็ นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็ นสถานที่ต้ งั ของ
สะพานข้ามแม่น้ าแควซึ่ งเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
และมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่วา่ จะ
เป็ น ป่ าเขาลาเนาไพร ถ้ าหรื อน้ าตก
กาญจนบุรีอยูห่ ่ างจากกรุ งเทพฯ 129 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตรภูมิ
ประเทศส่ วนใหญ่เป็ นป่ ามีท้ งั ป่ าโปร่ งและป่ าดงดิบ มีแม่น้ าสาคัญสองสายคือ แม่น้ าแควใหญ่และ
แม่ น้ า แควน้ อ ย ซึ่ งไหลมาบรรจบรวมกัน เป็ นแม่ น้ าแม่ ก ลองที่ บ ริ เวณอ าเภอเมื อ งกาญจนบุ รี
กาญจนบุ รีแบ่ งการปกครองออกเป็ น 13 อาเภอ คื อ อาเภอเมื อง อาเภอบ่ อพลอย อาเภอเลาขวัญ
อาเภอพนมทวน อาเภอไทรโยค อาเภอสังขละบุ รี อาเภอศรี สวัสดิ์ อาเภอท่ามะกา อาเภอท่าม่วง
อาเภอทองผาภูมิ อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอหนองปรื อ และอาเภอห้วยกระเจา
10 ทีเ่ ทีย่ วกาญจนบุรี แหล่ งท่องเทีย่ วประวัติศาสตร์ สั มผัสธรรมชาติ นา้ ตก ป่ าเขา
1. วัดถ้ าเสื อ กาญจนบุรีต้ งั อยูใ่ นตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วง เป็ นวัดที่ถูกสร้างขึ้นอยูบ่ นเชิง
เนิ นเขา มีองค์พระพุทธรู ปปางประทานพรขนาดใหญ่ต้ งั ประดิษฐานอยู่ดา้ นบนและยังมีพระเจดีย ์
เกศแก้ว ปราสาทซึ่ งเป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ใ ห้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า มากราบไหว้
สักการะบูชา เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตวั เอง และอีกหนึ่ งจุดเด่นที่พลาดไม่ได้ นัน่ คือบรรยากาศ
โดยรอบวัดที่ถูกโอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาอย่างสวยงาม
2. สะพานข้ามแม่น้ าแคว ตั้งอยู่ในตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองเป็ นสถานที่ท่ องเที่ยวที่ มี
สาคัญแห่ งหนี่ งของ จ.กาญจนบุรี ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างให้ความสนใจโดย
ไฮไลท์สาคัญคือนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินชมบรรยากาศบนรางรถไฟที่ทอดยาวบนสะพานข้าม
แม่น้ าแคว
3. ถ้ ากระแซ ที่นี่เป็ นจุดชมแม่น้ าแควที่เรี ยกว่าวิวดีที่สุดในเมืองกาญจนบุรีที่เราเรี ยกกันว่า
ทางรถไฟสายมรณถือว่าเป็ นจุดที่สวยที่สุดและอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟด้วยความสู งมาก ๆ
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และติดเลียบหน้าผา นอกจากนี้ภายในบริ เวณตัวถ้ ายังเคยเป็ นที่พกั ของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทาง
รถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่าและภายในถ้ ายังมีพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยูด่ ว้ ย
4. สุ สานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ชาวบ้านเรี ยกกันติดปากว่า ป่ าช้าอังกฤษหรื อสุ สานฝรั่ง
เป็ นอนุ สรณ์ สถานแห่ งหนึ่ งที่เปิ ดให้เข้าเยี่ยมชม เพื่อราลึกถึงผูท้ ี่สูญเสี ยในช่ วงสงครามโลกครั้งที่
สองโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่เป็ นเชลยศึกสงครามในครั้งนั้น นี่ ก็คือสาเหตุที่ทาสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งนี้มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาอย่างสม่าเสมอ
5. ต้น จามจุ รี ยัก ษ์ อายุ ม ากกว่ า 100 ปี เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในตัว เมื อ งที่ เมื่ อ เหล่ า
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วต้องเข้าเพื่อถ่ายรู ป เช็คอิน และกราบ
ไหว้สักการะศาลเจ้าแม่จามจุรีโดยไฮไลท์สาคัญของที่นี่ นัน่ ก็คือต้นจามจุรียกั ษ์ ที่แผ่กิ่งก้านสาขา
สร้างร่ มเงาตั้งอยูท่ ่ามกลางผืนหญ้าสี เขียว นัน่ เอง
6. น้ าตกไทรโยคน้อยหรื อน้ าตกเขาพัง ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติไทรโยคเป็ นน้ าตกที่มี
ชื่อเสี ยงอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองกาญจน์ เป็ นน้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากที่นกั ท่องเที่ยวเลือกมาใช้เวลาอยู่
กับครอบครัวเหมาะสาหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจปิ๊ กนิกและลงเล่นน้ า
7. สวนสัตว์เปิ ด ซาฟารี ปาร์ ค แอนด์ แคมป์ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมตั้งอยู่ใน
ตาบลหนองกุ่ม อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นสวนสัตว์เปิ ดแห่ งแรกในกาญจนบุรี ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 8 โซน ให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชม คือ โซน 1 กวางฟลอโลว์สีแฟนซี โซน 2 หมีควาย โซน
3 แบล๊คบัคและเนื้ อทราย โซน 4 เสื อโคร่ ง โซน 5 สิ งโตอัฟริ กา โซน 6 เสื อดาว โซน 7 กวางดาว
อินเดีย กวางฟลอโลว์สีขาว นกอีมู และสุ ดท้ายโซน 8 ที่เป็ นไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่ งนี้ ยีราฟ ม้า
ลาย ลามา นกกระจอกเทศ และนกฟลามิงโก้ นักท่องเที่ยวจะได้นงั่ รถมินิบสั ได้สัมผัสกับสัตว์และ
ถ่ายรู ปอย่างใกล้ชิด
8. ช่ องเขาขาด หรื อ ช่องไฟนรก ตาบล ท่าเสา อาเภอไทรโยค กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิ ยมที่ นัก ท่องเที่ ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ ที่มีความชอบในการศึกษาประวัติศาสตร์ หรื อชม
ธรรมชาติ มักจะมาเยือนหากมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งไฮไลท์ของที่นี่ก็คงจะเป็ นเพราะแต่เดิมเคย
เป็ นพื้นที่ที่เหตุการณ์อนั น่าสะพรึ งกลัว ปั จจุบนั ที่แห่ งนี้กลายเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่ งความทรงจา
เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายข้าวของเครื่ องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 และเป็ นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้จดั ตั้งพิพิธภัณฑ์ข้ ึนได้อย่างเป็ น
ระเบียบสวยงาม
9. วังโพแคมป์ ปิ้ ง แคมป์ ช้างเก่าแก่ให้ที่เปิ ดให้บริ การนานกว่า 12 ปี ซึ่ งเกิดจากความตั้งใจที่
จะทาให้ชนเผ่าชาวเขามีรายได้สามารถเลี้ ยงตัวเองได้ จึงได้มีการสร้างงานให้กบั ชาวเขาโดยให้เข้า
มาทางานในแคมป์ ช้างภายในแคมป์ ช้างแห่ งนี้ นกั ท่องเที่ยวสามารถมากางเต้นท์แคมป์ ปิ้ งและได้
ใกล้ชิดกับโขลงช้างท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่ งถื อเป็ นประสบการณ์ ที่แปลกใหม่มากๆในเมืองไทย
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นอกจากนี้ ยงั สนุ กกับการนัง่ ช้าง อาบน้ ากับช้าง ชมการแสดงช้างแสนรู้ รวมทั้งล่องแพไม้ไผ่ที่ทาง
แคมป์ จัดเตรี ยมไว้บริ การ
10. มีนาคาเฟ่ ตั้งอยู่ในอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นอีกหนึ่ งแลนด์มาร์ คแห่ งใหม่
ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด คาเฟ่ สุ ดชิค บรรยากาศสุ ดชิล ริ มทุ่งนาหลังวัดถ้ าเสื อ ไฮไลท์สาคัญ
ของที่นี่ที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวมากันอย่างเนืองแน่นนัน่ ก็คือวิวของวัดถ้ าเสื อได้จากด้านหน้าร้าน แถม
มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดิ นเล่นชมวิวแบบ 360 องศานอกจากนี้ ยงั มีมุมถ่ายภาพเพื่อเช็คอิน
หลากหลายมุม (Checkinchill, 2563)
การเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีได้ 3 แบบ ได้แก่
1.รถยนต์
- เส้นทางที่ 1 : ใช้เวลาเพียง 2 ชัว่ โมงใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)ใช้ทางนครชัยศรี
นครปฐม บ้านโปง ท่ามะกา ท่าม่วง(เข้าเส้นราชบุรี)จนเข้าเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี
- เส้นทางที่ 2 : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุ งเทพฯ จนถึงนครชัยศรี แล้วใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 4 ที่มุ่งหน้าเช้าจังหวัดกาญจนบุรีรถโดยสารประจาทางจากกรุ งเทพฯไปตามถนนบรมราช
ชนนี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครชัยศรี นครปฐมจากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323
ผ่านบ้านโป่ ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงกาญจนบุรีระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร
2. รถประจาทาง
- ส ถ านี ข น ส่ งส าย ใต้ ใ ห ม่ รถ โด ย ส ารจ ะ อ อ ก ทุ ก 20น าที ใช้ เวล าเดิ น ท าง2 ชั่ ว โม ง
- สถานี ขนส่ งสายเหนื อ(หมอชิ ต )รถโดยสารจะออกทุ ก ชั่ ว โมงใช้ เวลาเดิ น ทาง3ชั่ ว โมง
มี ร ถทัว ร์ บ ขส.999กรุ ง เทพฯ-ด่ า นเจดี ย ์ส ามองค์ ส าหรั บ คนที่ ต้อ งการไปอ าเภอทองผาภู มิ
และสังขละบุรี
3. รถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟนับเป็ นเสน่ห์ของการเดินทางอีกรู ปแบบหนึ่ง เพียงแต่ตอ้ งมีเวลามาก
และไม่ รี บร้ อ น มี ร ถไฟออกจากสถานี บางกอกน้ อ ยทุ ก วัน วัน ละ2เที่ ย วเวลา07.40น.และ
13.50 น.ใช้เวลาประมาณ3ชัว่ โมง
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการการตลาด
2.2.1 หลักการตลาด 4P Marketing
Product สิ นค้าและบริ การที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ นค้า
ที่ ผลิ ตขึ้นมาเพื่ อแก้ปัญ หาอานวยความสะดวกฯลฯ ซึ่ งผูผ้ ลิ ตจะต้องเข้าใจและวางแผนเพื่ อผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่ งจะต้องรู ้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนอกจากนี้บริ การประสบการณ์ที่ผผู้ ลิตมอบ
ให้ก็อยูใ่ นหมวดนี้เช่นเดียวกัน
Price ราคา ที่ผบู ้ ริ โภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริ การ
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Place สถานที่ สถานประกอบการที่รองรับการผลิตสิ นค้านั้น ๆหรื อสถานที่บริ การรองรับ
ผูบ้ ริ โภคและยังรวมไปถึง ช่ องทางการจัดจาหน่ายโลจิสติกส์การขนส่ งสิ นค้ายกตัวอย่างเช่นสิ นค้า
ชนิ ดหนึ่ งมี สถานที่ จาหน่ ายหลายสาขาแต่สินค้าอีกตัวหนึ่ งผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเข้าถึ งสิ นค้าและ
บริ การนั้นได้เพื่อไม่ให้เกิ ดเหตุการณ์ ดงั กล่าวผูผ้ ลิ ตและผูป้ ระกอบการจะต้องแน่ ใจว่าสิ นค้าและ
บริ การมีความพร้อมมีสถานที่จดั จาหน่ายสาหรับกลุ่มเป้ าหมายและผูบ้ ริ โภคจริ ง ๆ
Promotion หากพูดถึง Promotion เราอาจจะคุน้ เคยกันอยูแ่ ล้วกับการ ลด แลก แจก แถมซึ่ ง
เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเพื่อดึงดูดให้ผบู้ ริ โภคให้มาซื้ อสิ นค้าและปั จจัยสาคัญในการเสริ มการ
ขายให้กบั สิ นค้าและบริ การนัน่ ก็คือการโฆษณา
2.2.2 ความหมายการประชาสั มพันธ์
นักวิชาการและนักวิชาชี พ ด้านการประชาสัมพันธ์ (2543)นักวิชาการและนักวิชาชี พ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ได้ให้ความหมายของคาว่าการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถานพ.ศ.2525ได้ให้ความหมาย การประชาสัมพันธ์ว่าการ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
วิรัช ลภิรัตนกุล (2543)คาว่าการประชาสัมพันธ์หากวิเคราะห์ตามรู ปศัพท์แล้วเป็ นคาที่แปล
มาจากภาษาอังกฤษว่า Public Relations
Public แปลว่า ประชาได้แก่ ประชาชน สาธารณชน กลุ่มชน
Relations แปลว่า สัมพันธ์ได้แก่ ความสัมพันธ์หรื อความเกี่ยวข้องด้วยหรื อการผูกพัน
ดังนั้นคาว่าการประชาสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สาธารณชนหรื อกลุ่ม
ชน
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็ นการติดต่อสื่ อสารจากองค์การไปสู่ สาธารณชน
ที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และประชามติ จ ากสาธารณชนที่ มี ต่ อ องค์ ก ารโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือภาพลักษณ์ ความรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
พรทิ พ ย์ พิ ม ลสิ น ธุ์ (2551)ค าว่ า การประชาสั ม พัน ธ์ ม าจากค าว่ า ประชากับ สั ม พัน ธ์
ซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Public Relationsหรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า PRตามคาศัพท์น้ ี หมายถึงการมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525หมายถึง การ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจอันถูกต้องต่อกันและถ้าจะขยายความหมายให้เป็ นรู ปธรรม
ยิ่งขึ้นจะหมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนและเป็ นการกระทาที่ต่อเนื่ องในอันที่จะมีอิทธิ พล
เหนื อความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายโดยการกระทาสิ่ งที่ดีมีคุณค่าให้กบั สังคมเพื่อให้
ประชาชนเหล่านี้ เกิ ดทัศนคติทีดีต่อหน่ วยงานกิ จกรรมและบริ การหรื อสิ นค้าของหน่ วยงานนี้ และ
เพื่ อ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก าร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ร่ ว ม มื อ ที่ ดี จ าก ป ระ ช าช น เห ล่ านี้ ใ น ร ะ ย ะ ย าว
เสรี วงษ์มณฑา ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็ นความพยายามที่มีการวางแผนใน
การที่ จะมีอิทธิ พลเหนื อความคิดจิ ตใจของสาธารณชนที่เกี่ ยวข้องโดยกระทาสิ่ งที่ดีที่มีคุณค่ากับ
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สังคมเพื่ อให้ส าธารณชนเหล่ านั้นมี ทศั นคติที่ ดีต่อหน่ วยงานองค์กรบริ ษทั ห้างร้ านหรื อสมาคม
ตลอดจนมีภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆเหล่านั้นเพื่อให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุนและ
ความร่ วมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในระยะยาวต่อเนื่องกันไปเรื่ อย ๆ
วิรัช ลภิรัตนกุล คาว่าการประชาสัมพันธ์หากวิเคราะห์ตามรู ปศัพท์แล้วเป็ นคาที่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Public Relations
Public แปลว่า ประชาได้แก่ประชาชน สาธารณชน กลุ่มชน
Relations แปลว่า สัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์หรื อความเกี่ยวข้องด้วยหรื อการผูกพัน
ดังนั้น คาว่าการประชาสัมพันธ์ หมายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับประชาชนสาธารณชนหรื อ
กลุ่มชน
ผุส ดี บ ารุ งกิ จ (2550) กล่ าวว่า การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นกิ จกรรมของหน่ วยงานองค์ก ร
สถาบันหรื อบุคคลที่ปฏิบตั ิเพื่อชนะใจประชาชนรวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนได้เข้าใจถึ งนโยบาย
และวัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก รโดยการเผยแพร่ ก ระจายข่ า วสารทางเครื่ องมื อ สื่ อ สารต่ า ง ๆเช่ น
หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์และภาพยนตร์ และเป็ นวิธีการที่ช่วยส่ งเสริ มให้
สถาบัน องค์ ก รชุ ม ชนหรื อ กลุ่ ม คนมี ค วามเข้า ใจอัน ดี ซ่ ึ งกัน และกัน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เมธี คชาไพร (2548) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึงการดาเนินงานอย่างมีระบบแบบ
แผน ขององค์ก รและสถาบัน ต่ าง ๆในการเสริ มสร้ างเจตคติ ที่ ดีของบุ คคลภายในและภายนอก
องค์กรเพื่ อให้เกิ ดการยอมรั บ สนับ สนุ น และให้ค วามร่ วมมื อในกิ จกรรมต่าง ๆขององค์ก รอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สก๊อต เอ็ม. คัทลิ ป (Scott M. Cutlip) และแอลเล็น เอช.เซ็ นเตอร์ (Allen H. Center)ผูซ้ ่ ึ งมี
อิทธิ พลต่อวิชาการประชาสัมพันธ์ในช่ วง 20 กว่าปี นี้ ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นความพยายามที่มี
การวางแผนในอันที่จะ มีอิทธิ พลต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ยอมรับการดาเนินธุรกิจของ
สถาบันและเป็ นสื่ อสารสองทาง
จอร์ น อี. มาร์ สตัน (John E. Maraton อ้างอิงในพรทิพย์ พิมลสิ ทธิ์ , 2546) นักวิชาการชาว
อเมริ กนั ที่มีชื่อเสี ยงมากผูห้ นึ่ งกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ น้ ันเป็ นการสื่ อสารที่โน้มน้าวใจโดยมี
การวางแผนเพื่อให้เกิดอิทธิ พลต่อกลุ่มประชาชนที่สาคัญ
พรทิ พย์ พิมลสิ ทธิ์ (2546) ได้ให้ความหมายการประชาสัมพันธ์ คือ การปฏิ บตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนการของการสื่ อสารที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจอันถูกต้องตรงกันในอัน
ที่จะสร้างความเชื่ อถือ ศรัทธา และความร่ วมมือระหว่างสถาบันกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย โดย
เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว
สมาคมการประชาสั ม พัน ธ์ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ กา (Public Relation Society of America;
PRSA) อ้ า งถึ ง ในวิ รั ช ลภิ รั ต นกู ล ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของการประชาสั ม พั น ธ์ ไ ว้ว่ า การ
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ประชาสัมพันธ์ เป็ นอาชีพที่ให้บริ การผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่บรรดาลูกจ้างและผู้
ว่าจ้าง อาชีพการประชาสัมพันธ์จึงมีวตั ถุประสงค์พ้ืนฐานอยูท่ ี่ความ เข้าใจร่ วมกัน และความร่ วมมือ
กันระหว่างกลุ่มต่าง ๆและสถาบันสังคม
สถาบัน การประชาสั ม พัน ธ์ (The Institute Pubic Relations)ของประเทศอัง กฤษได้ใ ห้
ความหมายของ การปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์วา่ “เป็ นความพยายามที่สุขมุ รอบคอบมี การวางแผน
และมี ก ารติ ด ตามผลเพื่ อ เสริ ม สร้ า งและรัก ษาไว้ซ่ ึ งความเข้าใจอัน ดี ต่ อกัน ระหว่างองค์ก ารกับ
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย”
2.2.3 ความสาคัญของการประชาสั มพันธ์
ความสาคัญของการประชาสั มพันธ์
รวิว งศ์ ศรี ท องรุ่ ง (2543) ได้ก ล่ าวถึ ง ความส าคัญ ของการประชาสั ม พัน ธ์ เอาไว้ว่า การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นหัวใจสาคัญที่มีส่วนเอื้ออานวยให้เกิดการเข้าใจกันและร่ วมมือกันจากทุก ๆฝ่ าย
เพราะมนุษย์ ยากที่จะประสบความสาเร็ จได้จากการทางานตามลาพังเพียงคนเดียวโดยปราศจากการ
ยอมรับความเข้าใจและความสนับสนุนร่ วมมือจากผูอ้ ื่น
บ้านจอมยุทธ ( 2543) งานประชาสัมพันธ์เป็ นงานสื่ อสัมพันธ์ที่มีความสาคัญและเป็ นงานที่
มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่ งเสริ มลักษณะความเป็ น
ผูน้ าขององค์การและบุคคลทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจความร่ วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจาก
ประชาชนภายนอกด้วยนับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งพอจะสรุ ป
ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ได้เป็ นข้อ ๆดังนี้
1. การประชาสั ม พันธ์ ช่ วยส่ งเสริ ม ภาพลัก ษณ์ และสร้ างค่ านิ ยมของหน่ วยงานได้ดีข้ ึ น
หมายถึ ง การสร้างความรู ้ สึกประทับใจที่บุ คคลหลาย ๆกลุ่ ม มีต่อหน่ วยงานนั้น ๆรวมทั้งลูก จ้าง
ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค ชุมชน พ่อค้าและรัฐบาลโดยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มชนเหล่านี้เผยแพร่
ชี้ แจงข่าวสารให้ประชาชนเห็ นคุ ณความดี ให้เกิ ด ความเลื่ อมใสและสร้างความผูกพันทางใจเช่ น
การที่หน่วยงานประสบความสาเร็ จมีกาไรพอควรและแบ่งส่ วนของกาไรให้กบั พนักงานในรู ปของ
เงินเดือนที่สูงพอควรตลอดจนมีสวัสดิการต่าง ๆให้เหมาะสมตามอัตภาพขณะเดียวกันก็เป็ นสมาชิ ก
ที่มีความรับผิดชอบต่อชุ มชนเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีมีนโยบายส่ งเสริ มพนักงานให้มีตาแหน่งและความ
รับผิดชอบสู งมีการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน
2. การประชาสั ม พัน ธ์ ช่ ว ยป้ องกัน รั ก ษาชื่ อ เสี ย งของหน่ ว ยงานหมายถึ ง มี ก ารพัฒ นา
ปรับปรุ งตัวเองรวมทั้งสิ นค้าและบริ การต่าง ๆให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วโอกาสที่
ประชาชนจะได้รับความไม่สะดวกเกิดความเข้าใจผิดหรื อมองในแง่ร้ายซึ่ งจะเป็ นผลในการนาไป
วิพ ากษ์วิจารณ์ ให้ เกิ ด เสี ยชื่ อเสี ย งย่อมไม่ มี ห รื อมี น้อ ยมากเพราะเราได้ต รวจสอบความคิ ด เห็ น
ทัศนคติของประชาชนและทาการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
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3. การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทาให้เกิ ดความร่ วมมือกับหน่ วยงาน
และฝ่ ายบริ หารเพราะการประชาสัมพันธ์เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ ายบริ หารกับบุคคล
ที่เกี่ ยวข้องด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริ งและความถูกต้องมิได้เป็ นการจูงใจหรื อการโฆษณาชวน
เชื่อด้วยกลวาจาย่อมทาให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกับฝ่ ายบริ หารขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์ช่วยการขายและการตลาดการประชาสัมพันธ์เป็ นการปูพ้ืนค่านิ ยม
ทัศนคติที่ดีให้เกิ ดกับหน่ วยงานเมื่อประชาชนมี ค่านิ ยมความรู้ สึกที่ดีแล้วก็มีใจพร้ อมที่ จะรับฟั ง
ข่าวสารการโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ซึ่ งเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการอยากได้และ
ตัด สิ นใจซื้ อในที่ สุ ดประชาสั ม พัน ธ์ ที่ มี ก ารตรวจสอบทั ศ นคติ ความคิ ด เห็ น ค่ า นิ ย มของ
กลุ่ มเป้ าหมายยังช่ วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงานตั้งแต่ผลิ ตสิ นค้า จัดจาหน่ าย โฆษณา ฯลฯได้
ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพด้วย
2.2.4 วัตถุประสงค์ การประชาสั มพันธ์
ลักษณา สตะเวทิน (2542: 44) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เอาไว้ดงั นี้
1. เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ เผยแพร่ และชี้ แจง สร้างความนิ ยมและให้สาธารณชนรับรู้
ถึงบทบาทนโยบายเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่ งสาธารณชนนั้นจะต้องประกอบไป
ด้วยประชาชนที่เป็ นสมาชิกขององค์การและประชาชนภายนอกองค์การ
2. เพื่ อ สร้ า งชื่ อ เสี ยงและป้ องกัน ชื่ อ เสี ย งขององค์ก ารและสร้ างความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ใ ห้
องค์การเป็ นที่รู้จกั ได้รับความไว้วางใจยกย่อง ศรัทธาโดยการแสดงเจตนารมณ์ที่ถูกต้องตามบรรทัด
ฐานของสังคมเป็ นการกระทาที่ดีและสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่สังคม
3. เพื่อแสวงหาความร่ วมมือและการสนับสนุ นจากประชาชน เช่ นการเสนอร่ างกฎหมาย
การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบต่าง ๆถ้ามีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ย่อมได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุ นฉะนั้นการตรวจสอบและการประเมินผลความคิดเห็ น
หรื อประชามติของประชาชนย่อมมีความสาคัญต่อองค์การซึ่ งจะนามาสู่ ภาพพจน์ขององค์การ
วัตถุประสงค์ ของการประชาสั มพันธ์ หน่ วยงาน สถาบัน องค์ การต่ างๆ
1. เพื่ออธิ บายถึงนโยบายวัตถุประสงค์การดาเนินงานและประเภทของการดาเนินธุรกิจของ
หน่วยงานนั้น ๆให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ ออธิ บ ายให้ฝ่ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ (Management)ได้ท ราบถึ งทัศนคติ มติ ห รื อ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
3.เพื่ อคาดการณ์ ล่างหน้าและค้นหาจุดบกพร่ องต่างๆเพื่ อป้ องกันปั ญ หายุ่งยากที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในหน่วยงาน
4. เพื่ อ ให้ป ระชาชนยอมรั บ ซึ่ งถ้าเป็ นหน่ วยงานธุ รกิ จภาคเอกชน เช่ น บริ ษ ัท ห้า งร้ า น
เพื่อให้ลูกค้ายอมรับในบริ ษทั ตนรวมทั้งยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริ การที่บริ ษทั จาหน่ ายอยู่ ทั้งมี
ส่ วนเพิ่มปริ มาณการขายทางอ้อม
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5. เพื่อทาหน้าที่ขจัดปั ญหาต่าง ๆภายในหน่วยงาน
6. เพื่อแนะนาฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการให้สามารถดาเนิ นการได้อย่างถูกต้องเพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้าและชื่อเสี ยงที่ดีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายของการประชาสั มพันธ์ ในเชิงปฏิบัติ
1. เพื่อดึงดูดความสนใจ
2. เพื่อสร้างความเชื่อถือ
3. เพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจ ซึ่ งทั้งสามประการนี้ จะทาให้องค์การสถาบันสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้น้ นั คือประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้ างความสนใจเชื่ อถื อ และความเข้าใจให้แก่ป ระชาชนพร้ อมทั้งโน้นน้าวชักจูงให้
ประชาชนเห็นด้วยกับการกระทาขององค์การสถาบัน
2.2.5 จุดมุ่งหมายของการประชาสั มพันธ์
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2522: 23-24) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายสาคัญของการประชาสัมพันธ์
ไว้ดงั นี้
1. เพื่อสร้างความนิยม (Positive Steps to Achieve Goodwill) จุดมุ่งหมายข้อนี้ ประกอบไป
ด้ว ย การ เร่ ง เร้ าเพื่ อสร้ างและธ ารงไว้ซ่ ึ งความนิ ย มเลื่ อ มใสและศรั ท ธาจากกลุ่ ม ประชาชนใน
นโยบายท่าทีวิธีการดาเนิ นงานและผลงานทั้งหลายของสถาบันเพื่อให้การดาเนิ นงานของสถาบัน
เป็ นไปด้วยความราบรื่ นสร้างความเจริ ญก้าวหน้าแก่สังคม
2. เพื่อรักษาชื่อเสี ยงมิให้เสื่ อมเสี ย (Action to Safeguard Reputation)จุดมุ่งหมายข้อนี้นบั ว่า
เป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญอีกข้อหนึ่ งของงานประชาสัมพันธ์กล่าวคือเรื่ องกิตติศพั ท์ชื่อเสี ยงของสถาบัน
ย่อมทาให้เป็ นที่ยอมรับและให้ความร่ วมมือจากกลุ่มประชาชนทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กบั ว่าประชาชนมี
ความเข้าใจในสถาบัน ถูกต้องกว้างขวางมากน้อยเพียงใดหากประชาชนเข้าใจผิด ย่อมจะนามาซึ่ ง
อุปสรรคทั้งหลายในการดาเนิ นงาน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็ นเสมือนกระจกเงาของสถาบัน
ในการพิจารณาหาข้อบกพร่ องต่าง ๆแล้วหาหนทางปรับปรุ งแก้ไข เช่น การปรับปรุ งแก้ไขระเบียบ
วิธีการหรื อแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรื อความไม่สะดวกแก่ประชาชนเป็ น
ต้นจุ ดมุ่งหมายข้อนี้ กล่ าวได้อีกนัยหนึ่ งว่าเพื่ อสร้ างภาพพจน์หรื อความเข้าใจที่ ถูกต้องปราศจาก
มลทินให้แก่ประชาชนนัน่ เอง
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relationships) การดาเนิ นงานของสถาบันใด ๆ
ก็ตาม จะเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยราบรื่ นหรื อไม่เพียงใดนั้น ความสัมพันธ์ของกลุ่ มประชาชน
ภายในสถาบันเป็ น ปั จจัยหรื ออุปสรรคสาคัญอันดับแรกของสถาบัน กล่าวคือ หากความสัมพันธ์
ภายในสถาบัน เป็ นไปด้วยดี ก ารดาเนิ นงานของสถาบันก็ จะเป็ นไปด้วยความราบรื่ น แต่ ถ้าหาก
ความสัมพันธ์ภายในเป็ นไปอย่างไม่ดีนอกจากจะเป็ นอุปสรรคของการดาเนิ นงานแล้วก็ยงั จะมีผล
ต่อความสัมพันธ์กบั กลุ่มประชาชนภายนอกสถาบันด้วย
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2.2.6 ประเภทของการประชาสั มพันธ์
โดยทัว่ ไปการประชาสัมพันธ์ อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1. การประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายใน(Internal Public Relations)คื อ การสร้ า งความเข้า ใจและ
ความสั ม พัน ธ์ อัน ดี ก ับ กลุ่ ม บุ คคลภายในสถาบัน เอง อันได้แก่ กลุ่ ม เจ้าหน้าที่ เสมี ยน พนัก งาน
ลูกจ้างรวมตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขับรถภายในองค์การสถาบันให้เกิ ดมีความรักใครกลม
เกลี ย วสามัค คี ก ัน ในหมู่ เพื่ อ นร่ วมงานรวมทั้ง ด้า นการเสริ ม สร้ างขวัญ และความรั ก ใครผูก พัน
จงรักภักดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน
การประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายในจึ งมี ค วามส าคัญ มากการประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายนอกองค์ ก าร
สถาบันจะดีไปไม่ได้เลยหากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การสถาบันยังไร้ประสิ ทธิ ภาพเพราะ
ความสัมพันธ์อนั ดีภายใน หน่วยงานจะมีผลสะท้อนไปกับการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกด้วย และ
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ภายในหน่ วยงานยังเอื้ ออานวยให้การบริ การและการดาเนิ นงานของ
องค์การสถาบันเป็ นไปด้วยความราบรื่ นคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการที่พนักงานลูกจ้าง
ภายในสถาบันมีความเข้าใจในนโยบาย และการดาเนิ นงานของสถาบันเป็ นอย่างดี ก็จะเป็ นกาลัง
สาคัญในการสร้างประสิ ทธิ ภาพแก่การประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วย
สาหรับสื่ อและเครื่ องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในนั้น อาจใช้การติดต่อสื่ อสารด้วย
วาจาแบบซึ่ งหน้ า (Face of Face)หรื อ อาจใช้ สิ่ งพิ ม พ์ ภ ายในองค์ ก าร(House Journal) ช่ ว ยเช่ น
หนังสื อเวียน จดหมายของ ภายใน วารสารภายใน เป็ นต้น
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจและ
ความสั มพันธ์อนั ดี กบั ประชาชนภายนอก กลุ่ มต่าง ๆอันได้แก่ ป ระชาชนทัว่ ไปและประชาชนที่
องค์การสถาบันเกี่ยวข้อง เช่น ผูน้ าความคิดเห็นผูน้ าในท้องถิ่นลูกค้า ผูบ้ ริ โภครวมทั้งชุมชนละแวก
ใกล้เคี ยง ฯลฯ เพื่ อให้ก ลุ่ ม ประชาชน เหล่ านี้ เกิ ดความรู้ ความเข้าใจในตัวสถาบัน และให้ความ
ร่ วมมือแก่สถาบันด้วยดี
การท าการประชาสั มพันธ์ ภายนอกต้องเกี่ ย วข้องกับ ประชาชนที่ มี ก ลุ่ ม ขนาดใหญ่ หรื อ
จานวนมากจึงอาจใช้เครื่ องมื อ สื่ อสารต่าง ๆเข้ามาช่ วยเผยแพร่ กระจายข่าวสู่ สาธารณชนด้วยอัน
ได้แก่ สื่ อมวลชน(Mass Media)เช่ น หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็ น
ต้น ซึ่ งปั จ จุ บ ัน องค์ก ารสถาบัน ต่ า ง ๆก็ นิ ย มใช้เครื่ อ งมื อ สื่ อสารมวลชนเหล่ านี้ เข้า ช่ วยในการ
ประชาสัมพันธ์
2.2.7 หลักการประชาสั มพันธ์
สุ นัน ทา เลาหนัน ท์ (2544) ได้เสนอความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ หลัก ทั่วไปในการดาเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีวา่ ทุกคนสามารถทาการประชาสัมพันธ์ได้แต่ถา้ จะให้ได้ผลดีตอ้ งยึดถือหลักการ
ดังต่อไปนี้
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1.ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานของความถูกต้องตามทานองคลองธรรม ยุติธรรม
ไม่เอาเปรี ยบกันและจริ งใจด้วยกันทุกฝ่ าย ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน อย่าโกหกหลอกลวง หลอก
ล่อ ฉ้อฉล ฯลฯ
2.ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์เพื่อความสมัครสมานสามัคคี ราบรื่ น รักใคร่ ร่ วมมือ ร่ วมใจ
ประสานสัมพันธ์กนั ของบุคลากรและมีประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเป้ าหมาย
3. ประชาสัมพันธ์ดว้ ยความสุ ภาพ รสนิยมดี ไม่หยาบคาย ไม่ยกตนข่มท่านหรื อทับถมผูอ้ ื่น
ป้ ายสี ดว้ ยกลโกง
4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่ อสารได้ดี อย่าใช้สถิติหรื อตัวเลขที่ละเอียดควรใช้แผ่นภาพหรื อ
แผนประกอบการอธิ บายให้เข้าใจได้ง่ายน่าสนใจ
5. อย่าประชาสัมพันธ์ครั้งละหลายเรื่ องหลายแนวความคิดจะเกิ ดความสับ สนควรเสนอ
เรื่ องความคิดเดียวในแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละครั้ง
6. เลือกข่าวสารที่จะเผยแพร่ ส่งให้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
2.2.8 สื่ อทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์
สื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่ องมือต่างที่ใช้เป็ นตัวกลางหรื อช่องทางในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ประเภทสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
1. สื่ อบุคคล (Personal Media)
2. สื่ อมวลชน (Mass Communication Media)
3. สื่ อสมัยใหม่ (Modern Media)
สื่ อบุคคล (Personal Media)
สื่ อบุคคลหมายถึง สื่ อที่ใช้คาพูดเป็ นตัวกลางในการดาเนินการประชาสัมพันธ์คาพูดเป็ นสื่ อ
ดั้งเดิ มที่ ประหยัด และสามารถใช้ได้ในทุ กโอกาสซึ่ งสามารถที่จะรับทราบข่าวสารกับจากกลุ่ ม
ประชาชนเป้ าหมายได้ ทันทีโดยทัว่ ๆ ไป
ประเภทของค าพู ด ที่ ใ ช้ ใ นการประชาสั ม พัน ธ์ ป ระเภทของการใช้ ค าพู ด เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ 5ประเภทคือ
1. การพบปะพูดจาธรรมดา
2. การจัดตั้งหน่วยติดต่อ–สอบถาม
3. การพูดติดต่อทางโทรศัพท์
4. การแสดงปาฐกถา
5. การประชุมอภิปราย
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สื่ อมวลชน (MassCommunication)
สื่ อมวลชน เป็ นสื่ อสาคัญในการประชาสัมพันธ์และเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชน
เป้ าหมายจานวนมากได้สื่อมวลชนในปัจจุบนั มีหลายปกระเภทโดยทัว่ ไปจะแบ่งออกได้ ดังนี้
1. สิ่ งพิมพ์
2. วิทยุกระจายเสี ยง
3. วิทยุโทรทัศน์
4. ภาพยนตร์
สิ่ งพิมพ์
สิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อมวลชนที่สาคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็ นสื่ อที่มีความถาวรสู ง
ให้รายละเอียดได้มาก
ชนิดของสิ่ งพิมพ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
1.หนังสื อพิมพ์
2. นิตยสาร
3. เอกสารประชาสัมพันธ์
1. หนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อที่สาคัญยิง่ อย่างหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และยังเป็ นเครื่ องมือที่ทรง
อิทธิพลในการสร้างกระแสประชามติได้อีกด้วย
2. นิตยสาร
นิ ตยสารเป็ นสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะรู ปเล่ มกะทัดรัดและทนทานกว่าหนังสื อพิมพ์และยังมี
รู ปภาพ ประกอบด้วยเรื่ องราวข่าวสาร สารคดี รวมทั้งนวนิ ยายก็มีอยู่หลายรู ปแบบจึงทาให้ได้รับ
ความสนใจจากบุคคล ทัว่ ไปมาก
3. เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสั ม พันธ์ เป็ นสิ่ งพิม พ์ที่ ส ถาบันต่างๆจัดท าขึ้ นเพื่อเป็ นสื่ อในการโฆษณา
เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้นโยบาย บริ การ การดาเนิ นงานรวมทั้งผลงานไปสู่ ประชาชนซึ่ งสามารถ
เผยแพร่ มุ่งตรงสู่ เป้ าหมายได้เป็ นอย่างดีเอกสารประชาสัมพันธ์แบ่งออกได้2ประเภทใหญ่ๆคือ
1. เอกสารประชาสัมพันธ์ทว่ั ไปได้แก่ ข่าวแจก จดหมายข่าว แผ่นปลิวแผ่นพับสมุดภาพ
และ หนังสื อจุลสารที่จดั พิมพ์เป็ นครั้งคราวเนื่องในโอกาสสาคัญๆ เป็ นต้น
2. วารสารประชาสัมพันธ์ เป็ นเอกสารที่สถาบันจัดพิมพ์ออกมาเป็ นระยะๆ ติดต่อกันไปซึ่ ง
มีอยู่ 3 ประการคือ
1) วารสารประชาสัมพันธ์ภายใน
2) วารสารประชาสัมพันธ์ภายนอก
3) วารสารประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอก
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วิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อที่สามารถส่ งข่าวได้กว้างและรวดเร็ วถึงแม้ผรู้ ับข่าวสารจะอ่าน
หนังสื อไม่ออกก็สามารถรับข่าวสารได้และยังเป็ นสื่ อที่ประชาชนให้ความเชื่ อถื อมากรองมาจาก
โทรทัศน์แต่เหนือกว่า หนังสื อพิมพ์
วิทยุโทรทัศน์
วิทยุโทรทัศน์เป็ นสื่ อมวลชนที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในปั จจุบนั นี้ มาก
ทั้งยังมีพลังในการหันเหความคิดความเชื่อถือได้มากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับสื่ อมวลชนชนิดอื่นๆ
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ เพื่ อการประชาสัมพันธ์อาจจัดท าได้ท้ งั แบบภาพยนตร์ สารคดี ภาพยนตร์ เพื่อ
การศึกษาภาพยนตร์ ข่าวและเบ็ดเตล็ด
สื่ อสมัยใหม่ Modern( Media)
สื่ อ สมัย ใหม่ เป็ นสื่ อ ที่ นิ ย มใช้ก ัน ในยุค สั งคมข่ า วสารหรื อ ยุค สารสนเทศ (Information
Age) ที่กระแส โลกาภิวตั น์ (Globalization) เฟื่ องฟู
ประเภทของสื่ อสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
1. ดาวเทียม (Satellite)หรื อสถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยูเ่ หนือพื้นโลกใช้ในการ
สื่ อสาร ระหว่างประเทศ
2. อินเตอร์ เน็ต(Internet)ปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชี วิตประจาวันของคนเรา
อย่างมากตลอดจนในสังคมและในหน้าที่ การท าอาชี พ ต่างๆางานแม้แต่การประชาสัมพันธ์ก็นา
อินเตอร์ เน็ตมาใช้ เพื่อการติดต่อสื่ อสารการประชาสัมพันธ์ที่จดั ทาขึ้นบนอินเตอร์ เน็ตซึ่ งถือว่าเป็ น
สื่ อสมั ย ใหม่ ที่ น ามาใช้ เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ดเช่ น เดี ย วกั บ สื่ ออื่ น ๆอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ ใ ช้ ท าการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ผา่ นทาง E-mail หรื อ ระบบจดหมายอีเลคทรอนิ คส์และระบบข้อมูลจาก
World Wide Web (WWW)โดยการจัดทาเป็ นWed site มองแต่ละแห่ งให้ผเู้ ปิ ดดูเข้าไปดูและติดตาม
ข้อมูลต่างๆได้
2.2.9 การสร้ างภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสั มพันธ์
ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่ งบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์การ
สถาบัน ภาพในใจดัง กล่ า วของบุ ค คลนั้น ๆอาจจะได้ม าจากทั้ง ประสบการณ์ ท างตรง(Direct
Experience)และประสบการณ์ ทางอ้อม (Indirect Experience) ของตัวเขาเอง เช่ นได้พบประสบมา
ด้วยตนเองหรื อได้ยินได้ฟังมาจากคาบอกเล่าของผูเ้ พื่อนฝูงญาติมิตรหรื อจากกิตติศพั ท์เล่าลือต่างๆ
นานา เป็ นต้น
ประเภทของภาพลักษณ์
1. ภาพลักษณ์ของบริ ษทั (Corporate Image)
2. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรื อองค์กร (Institutional Image)
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3. ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ (Product/ Service Image)
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสิ นค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand Image)
การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ (IMAGE) หรื อบางแห่ งก็อาจใช้ว่าจินตภาพหรื อภาพพจน์น้ ี มีความสาคัญต่อ
การประชาสัมพันธ์มากจนอาจกล่าวได้วา่ เมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงคาว่าการประชาสัมพันธ์มกั จะมี
คาว่า IMAGE หรื อภาพลักษณ์น้ ีไปเกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ยเสมอทั้งนี้ เนื่ องจากการประชาสัมพันธ์เป็ นงาน
ที่ภาพลักษณ์ และเป็ นงานที่ มีส่วนเสริ มสร้างภาพลักษณ์ ของหน่ วยงานสถาบันหรื อองค์การให้มี
ภาพ ต่อความรู ้ สึกนึ กคิดของประชาชนเพื่อผลแห่ งชื่อเสี ยงความเชื่ อถือประชาชนศรัทธาที่มีต่อตัว
องค์การจากสถาบันนัน่ เอง
ตามหลัก วิช าการประชาสัมพันธ์ หน่ วยงานหรื อองค์การสถาบันต่ าง ๆถึ งเพี ยรพยายาม
อย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชนเป้ าหมายที่ตนเกี่ ยวข้องอยู่
รวมทั้งกลุ่มด้วย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์การสถาบันไปในทางที่ดี ความ
พยายามดังกล่าวรวมไปถึ งการสร้างสร้างสรรค์ส่ิ งที่ดีงามหรื อบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆต่อ
สาธารณชนหรื อสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อองค์การความจริ งนี้
หรื อสถาบันบรรดาผูบ้ ริ หารซึ่ งระดับสู งขององค์การต่างก็ทราบกันดีอยูแ่ ก่ใจว่าการประชาสัมพันธ์
เป็ นการสร้ างภาพลัก ษณ์ ( IMAGE)และพัฒ นาปรั บ ปรุ งภาพลัก ษณ์ ข องหน่ วยงานให้ดียิ่งขึ้ นใน
สายตาของประชาชน
ที่มาของภาพลักษณ์น้ นั มักจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นภาพลักษณ์ที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ เช่นเกิ ด
จากลักษณะของธุ รกิ จเองที่ เสี่ ยงต่อการถูกโจมตีอยู่แล้วโดยเฉพาะธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องกับการบริ การ
สาธารณะเกิ ดขึ้นจากสิ่ งบังเอิญทั้งหลาย เช่ นการกระทาผิดพลาดโดยฝ่ ายจัดการหรื อเกิ ดอุบตั ิเหตุ
หรื อโดยพนักงานและที่พบบ่อยครั้งคือการเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรื อข่าวลือ
2. ภาพลักษณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นด้วยการปรุ งแต่ งโดยการกาหนดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการให้
สถาบัน ขอเรามี ภ าพลัก ษณ์ เช่ น ไรบ้างเช่ น ต้อ งการให้ มี ภ าพลัก ษณ์ ข องความมั่น คงทางธุ รกิ จ
ต้องการให้มีภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าทันสมัย หรื อต้องการมีภาพลักษณ์ของผูป้ ระกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยูภ่ ายใต้กฎหมายบ้านเมือง
จากลักษณะที่มาของภาพลักษณ์ท้ งั 2ลักษณะนี้ ภาพลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์มีโอกาสเกิดขึ้น
ได้เสมอโดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติซ่ ึงเราควบคุมไม่ได้การปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
เพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์น้ นั จะต้องมีพ้นื ฐานดังนี้
1. มีการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายอย่างสม่าเสมอ
2. มีการตรวจสอบและประเมินข่าวสาร ที่ได้ปรากฏออกไปสู่ ประชาชน อย่างใกล้ชิด
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3. ไม่ ว่ า จะเป็ นกิ จ กรรมหรื อ พฤติ ก รรมใด ๆขององค์ก ารจะต้อ งได้รั บ การชี้ แจงให้
ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายมี ค วามรู้ ค วามเข้าใจอย่า งถู ก ต้อ งเป็ นหลัก ฐานเบื้ อ งต้น เพราะความรู้
เหล่านั้นจะเป็ นพื้นฐานของความรู ้สึกและการสร้างความประทับใจต่อไป
4. ภาพลักษณ์อนั พึงประสงค์เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่จะคงทนถาวรได้เองแต่จะต้องมีการตอก
ย้ าและทางานอย่างต่อเนื่ องการหยุดกระทาในอันที่จะสร้างสรรค์หรื อตอกย้ าสู่ การเปิ ดโอกาสให้
ภาพพจน์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าแทรกแซงได้
5.การทางานนั้นจะต้องมีการวางแผน กาหนดว่าควรทาอะไรบ้างในเวลาใดอย่างเหมาะสม
การวางแผนที่ ดีจะท าให้ก ารท างานประชาสัม พัน ธ์ ท้ งั การสร้ างการบ ารุ งรั ก ษาและภาพลัก ษณ์
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพ
และสิ่ งที่ไม่ควรมองข้ามไปสาหรับการเกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีน้ นั จะต้องมาจากความร่ วมมือ
และทากิจกรรมที่สอดคล้องกันของบุคคลหลาย ๆฝ่ ายบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของ
ฝ่ ายประชาสั ม พันธ์ แต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวต้องมาจากหลายฝ่ ายเพียงแต่มี ฝ่ายประชาสัม พันธ์ เป็ นผูท้ ี่ เอา
ข่าวสารสาระต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายต่าง ๆนาออกไปเผยแพร่ สู่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
หน่วยงานหรื อองค์การสถาบันใดก็ตาม หากมีภาพลักษณ์ ที่เป็ นไปในทางที่เสื่ อมเสี ยแล้ว
หรื อสถาบันนั้นย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนหรื อ ประชาชนอาจมีความระแวง
สงสัย หรื อเกลียดชังต่อหน่ วยงานนั้นทั้งอาจไม่ให้ความร่ วมมือสนับสนุ นต่อหน่วยงานนั้นรวม ๆ
ในทางตรงกันข้ามหากหน่ วยงานหรื อองค์การ สถาบันมีภาพลักษณ์ ที่ดีภาพที่เกิ ดขึ้นในจิตใจของ
ประชาชนที่มีต่อหน่ วยงานสถาบันนั้นย่อมเป็ นภาพที่บรรเจิด สวยสด งดงาม นัน่ คือเป็ นภาพของ
หน่วยงาน สถาบันที่เป็ นไปในทางดีมีความน่าเชื่อสมควรแก่การไว้วางใจ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อสั งคมออนไลน์
2.3.1 ความหมายสื่ อสั งคมออนไลน์
สังคมออนไลน์ หมายถึงการที่มนุษย์เชื่อมโยงถึงกันทาความรู้จกั กันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ในรู ปการให้บริ การผ่านเว็บไซต์เชื่อมโยงบุคคลต่อบุคคลไว้ดว้ ยกันโดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพ้ืนที่ให้
บุ คคลเข้ามาท าความรู ้ จกั กันมี พ้ื นที่ บ ริ การเครื่ องมื อต่ าง ๆเพื่ ออานวยความสะดวกในการสร้ าง
เครื อข่ายสร้ างเนื้ อหาตามความสนใจของผูใ้ ช้และเชื่ อมโยงอินเทอร์ เน็ตที่ผใู้ ช้คุน้ เคย จนกลายเป็ น
ชุมชนที่ผใู้ ช้สามารถแชร์ ตวั ตนและทุก ๆสิ่ งที่สนใจ เชื่ อมโยงกับคนในเน็ตเวิร์กด้วยวิธีการต่าง ๆ
เมื่อเกิ ดความสนใจสามารถเชื่ อมต่อกลับนอกจากสามารถติดต่อกับเพื่อนได้ยงั สามารถติดต่อกับ
เพือ่ นของเพื่อนได้
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2553) มนุษย์เป็ นสังคมที่ตอ้ งมีการสื่ อสารข้อมูลถึงกันและกันซึ่ งใน
สมัยโบราณมนุ ษ ย์สื่ อสารข้อมู ล ด้วยวิธี ก ารที่ ไม่ ซับ ซ้อนนัก เช่ นปากเปล่ า ม้าเร็ วและนกพิ ราบ
สื่ อสาร ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการสื่ อสารข้อมูลเป็ นจดหมาย โทรเลขโทรศัพท์วิทยุจากนั้นเมื่อ
เข้าสู่ ยุคที่มีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง การสื่ อสารข้อมูลของมนุษย์มีการ
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ปรั บ เปลี่ ย นเป็ นสื่ อที่ เกี่ ย วข้องกับ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น เช่ น บริ ก ารIRC (Internet Relay Chat)
โปรแกรมพู ด คุ ย (Chatprograms)จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Mail หรื อ Email)และ
เว็บบอร์ ด (Webboard) จวบจนถึงปั จจุบนั มนุษย์เริ่ มมีการสื่ อสารข้อมูลในชีวติ ประจาวันถึงกันและ
กันด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
สื่ อสังคมออนไลน์ คือ สื่ อที่ผสู้ ่ งสารแบ่งปันสาร ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆไปยังผูร้ ับสารผ่าน
เครื อข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารหรื อผูร้ ับสารด้วยกันเองซึ่ ง
สามารถแบ่งสื่ อสังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่างๆที่ใช้กนั บ่อยๆคือบล็อก (Blogging)ทวิตเตอร์
และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging)เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)และ
การแบ่งปันสื่ อทางออนไลน์(Media Sharing)
1.บล็อก (Blogging)
บล็ อ กมาจาก Web+Log แล้ว ย่ อ เหลื อ Blog คื อ ประเภทของระบบการจัด การเนื้ อ หา
ที่อานวยความสะดวกให้ผเู ้ ขียนบล็อกเผยแพร่ และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยบทความที่
โพสต์ลงบล็อก เป็ นการแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวของผูเ้ ขียนบล็อกซึ่ งจุดเด่นของบล็อก คือ การ
สื่ อสารถึงกันอย่างเป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านบล็อกผ่านการแสดงความคิดเห็น(Comment)
ซึ่ ง Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress (http://wordpress.com) เป็ นสองเว็บไซต์ที่
ผูค้ นนิยมเข้าไปสร้างบล็อกของตนเอง
2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro blogging)
ไมโครบล็อกคือ รู ป แบบหนึ่ งของบล็อกที่ มีการจากัดขนาดของการโพสต์ในแต่ละครั้ ง
ซึ่ งทวิตเตอร์ เป็ นไมโครบล็อกที่ จากัดการโพสต์แต่ละครั้งพิมพ์ได้ไม่เกิ น140 ตัวอักษรในปั จจุบนั
ทวิตเตอร์ เป็ นที่นิยมใช้งานของผูค้ นเพราะใช้งานง่ายและใช้เวลาไม่มากนัก รวมทั้งเป็ นที่นิยมของ
องค์กรต่าง ๆที่ใช้ทวิตเตอร์ ในการแจ้งกิจกรรมต่างๆและความเคลื่อนไหวของธุรกิจเพื่อไม่ให้
ขาดการติ ด ต่ อกับ สั งคมซึ่ ง หากต้องการมี เลขที่ บญ
ั ชี (Account)ส าหรับ ทวิตเตอร์ ส ามารถเข้าไป
สมัครได้ที่เว็บไซต์ของ Twitter (http://twitter.com)
3. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์คือเว็บไซต์ที่ผคู้ นสามารถติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนทั้งที่รู้จกั มาก่อน
หรื อรู้จกั ภายหลังทางออนไลน์ซ่ ึงเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งมีคุณลักษณะแตก
ต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที่มีเหมือนกัน คือ โปรไฟล์ (Profiles-เพื่อแสดงข้อมูลส่ วนตัว
ของเจ้าของบัญชี ) การเชื่อมต่อ (Connecting – เพื่อสร้างเพื่อนกับคนที่รู้จกั และไม่รู้จกั ทางออนไลน์)
และการส่ งข้อความ (Messaging - อาจเป็ นข้อความส่ วนตัว หรื อข้อความสาธารณะ) เป็ นต้น โดย
มี Facebook (http://www.facebook.com)เป็ นเว็บ ไซต์เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย ม
สู งสุ ดในปัจจุบนั
4. การแบ่งปั นสื่ อทางออนไลน์(Media Sharing)
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งเป็ นสื่ อทางออนไลน์ เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ผใู้ ช้สามารถทาการอัพ
โหลด (Upload)ไฟล์สื่ อผสม (Multimedia)ขึ้ น สู่ เว็บ ไซต์เพื่ อ แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล แก่ ผูใ้ ช้ท ่ัวไปซึ่ งใน
ปั จจุบ นั ได้รับความนิ ยมมากเพราะด้วยความที่ เป็ นสื่ อผสมเองไม่ ว่าจะเป็ น รู ป สไลด์หรื อวิดีโอ
รวมทั้งการใช้งานง่ายขึ้นของกล้องดิ จิตอลและกล้องวิดีโอ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่นามาสู่ การได้ไฟล์
สื่ อผสมแบบต่างๆออกมาเว็บไซต์ประเภทนี้ที่ได้รับความนิยม คือ
- YouTube ( http://www.youtube.com – สาหรับแบ่งปันไฟล์วดี ีโอ)
- flickr ( http://www.flickr.com – สาหรับแบ่งปันไฟล์รูป)
- slideshare ( http://www.slideshare.net – สาหรับแบ่งปันไฟล์พรี เซนเตชัน่ )
2.3.2 ประเภทของสื่ อสั งคมออนไลน์
ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ มีดว้ ยกันหลายชนิดขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการนามาใช้โดย
สามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม หลักดังนี้
1. Weblogs หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า Blogs คื อสื่ อส่ วนบุ ค คลบนอินเทอร์ เน็ ตที่ ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร ความรู ้ ข้อคิดเห็ น บันทึกส่ วนตัวโดยสามารถแบ่งปั นให้บุคคลอื่น ๆโดยผูร้ ับสารสามารถ
เข้าไปอ่านหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติมได้ ซึ่ งการแสดงเนื้ อหาของบล็อกนั้นจะเรี ยงลาดับจาก
เนื้ อหาใหม่ ไ ปสู่ เนื้ อ หาเก่ าผูเ้ ขี ย นและผูอ้ ่ านสามารถค้น หาเนื้ อ หาย้อ นหลัง เพื่ ออ่ านและแก้ไ ข
เพิม่ เติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation
2. Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมในอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่
ใช้ส าหรั บ เชื่ อมต่อระหว่างบุ ค คล กลุ่ มบุ ค คลเพื่อให้เกิ ดเป็ นกลุ่ ม สังคม(Social Community)เพื่ อ
ร่ วมกันแลกเปลี่ ยนและแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุ รกิ จ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook,
Hi5, Ning, Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรื อที่เรี ยกกันว่าบล็อกจิ๋วซึ่ งเป็ นเว็บเซอร์ วิสหรื อ
เว็บ ไซต์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลทั่ว ไป ส าหรั บ ให้ ผู้ใ ช้บ ริ ก ารเขี ย นข้อ ความสั้ น ๆประมาณ140
ตัวอักษร ที่เรี ยกว่า “Status” หรื อ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากาลังทาอะไรอยู่ หรื อแจ้ง
ข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network) (Wikipedia, 2010)ทั้งนี้การ
กาหนดให้ใช้ขอ้ มูลในรู ปข้อความสั้นๆ ก็เพื่อให้ผใู้ ช้ที่เป็ นทั้งผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านเข้าใจง่าย ที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่ หลายคือ Twitter
4. Online Video เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งปั จจุบนั
ได้รับ ความนิ ย มอย่า งแพร่ ห ลายและขยายตัว อย่างรวดเร็ ว เนื่ อ งจากเนื้ อหาที่ น าเสนอในวิดี โอ
ออนไลน์ไม่ถูกจากัดโดยผังรายการที่แน่ นอนและตายตัว ทาให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถติดตามชมได้
อย่างต่อเนื่ อง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ ช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยัง
สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จานวนมากอีกด้วย เช่น Youtube, MSN, Yahoo
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5. Photo Sharing เป็ นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริ การฝากรู ปภาพโดยผูใ้ ช้บริ การสามารถอัพโหลด
และดาวน์โหลดรู ปภาพเพื่อนามาใช้งานได้ ที่สาคัญนอกเหนื อจากผูใ้ ช้บริ การจะมีโอกาสแบ่งปั น
รู ปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนาเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น Flickr,
Photobucket, Photoshop,Express, Zoom
6. Wikis เป็ นเว็บไซต์ที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้อมูลหรื อความรู้ (Data/Knowledge) ซึ่ งผูเ้ ขียน
ส่ วนใหญ่ อ าจจะเป็ นนัก วิช าการ นัก วิช าชี พ หรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้านต่ างๆ ทั้ง การเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรมซึ่ งผูใ้ ช้ส ามารถเขี ยนหรื อแก้ไขข้อมูล ได้อย่างอิ สระเช่ น Wikipedia,
Google Earth,diggZy Favorites Online
7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจาลองส่ วนหนึ่ งของชี วิตลงไปจัดเป็ น
สื่ อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผูท้ ่องโลกไซเบอร์ ใช้เพื่อสื่ อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะ
โลกเสมือนจริ ง (Virtual Reality)ซึ่ งผูท้ ี่จะเข้าไปใช้บริ การอาจจะบริ ษทั หรื อองค์การด้านธุ รกิจด้าน
การศึกษา รวมถึงองค์การด้านสื่ อ เช่น สานักข่าวรอยเตอร์ สานักข่าวซีเอ็นเอ็นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การซื้อพื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริ ษทั หรื อองค์กรได้มีช่องทางในการนาเสนอเรื่ องราวต่างๆไปยังกลุ่ม
เครื อข่ายผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ซ่ ึ งอาจจะเป็ นกลุ่มลูกค้าทั้งหลักและรองหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ ของ
บริ ษทั หรื อองค์การก็ได้ ปั จจุบนั เว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลสาเร็ จและมีชื่อเสี ยง
คือ Second life
8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคาสองคาคือ Crowd และ Outsourcing เป็ นหลักการ
ขอความร่ วมมื อจากบุ คคลในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดท าในรู ป ของเว็บไซต์ที่ มี
วัตถุ ประสงค์หลักเพื่อค้นหาคาตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทั้งทางธุ รกิ จ การศึกษารวมทั้งการ
สื่ อสารโดยอาจจะเป็ นการดึ งความร่ วมมือจากเครื อข่ายทางสังคมมาช่ วยตรวจสอบข้อมูล เสนอ
ความคิดเห็นหรื อให้ขอ้ เสนอแนะกลุ่มคนที่เข้ามาให้ขอ้ มูลอาจจะเป็ นประชาชนทัว่ ไปหรื อผูม้ ีความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นที่ อยู่ใ นภาคธุ รกิ จหรื อ แม้แต่ ในสั ง คมนัก ข่ า วข้อ ดี ข องการใช้ห ลัก Crowd
souring คื อ ท าให้ เกิ ดความหลากหลายทางความคิ ดเพื่ อนาไปสู่ ก ารแก้ปั ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ตลอดจนช่ วยตรวจสอบหรื อคัดกรองข้อมูลซึ่ งเป็ นปั ญ หาสาธารณะร่ วมกันได้ เช่ น Idea storm,
Mystarbucks Idea
9. Podcasting หรื อ Podcast มาจากการรวมตั ว ของสองค าคื อ Pod กั บ Broadcasting
ซึ่ง POD หรื อ PersonalOn-Demandคืออุปสงค์หรื อความต้องการส่ วนบุคคล ส่ วนBroadcasting เป็ น
การนาสื่ อต่างๆ มารวมกันในรู ปของภาพและเสี ยง หรื ออาจกล่าวง่ายๆ Podcast คือการบันทึกภาพ
และเสี ยงแล้วนามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลภายนอก (The public in general)
ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อนาไปใช้งาน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast
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10. Discuss / Review/ Opinion เป็ นเว็บ บอร์ ด ที่ ผู้ใ ช้ อิ น เทอร์ เน็ ต สามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยอาจจะเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่ น
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip, Yelp
2.3.4 อุปกรณ์ เครื่องมือทางสื่ อสั งคมออนไลน์
คอมพิวเตอร์ คือ เครื่ องคานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทางานคานวณผลและเปรี ยบเทียบ
ค่าตามชุดคาสัง่ ด้วยความเร็ วสู งอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความของคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ค่ อ นข้า งกะทัด รั ด ว่า เครื่ อ งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
อัตโนมัติ ท าหน้าที่ เสมื อนสมองกลใช้ส าหรั บ แก้ปั ญ หาต่ างๆทั้งที่ ง่ ายและซับ ซ้อนโดยวิธี ท าง
คณิ ตศาสตร์ หรื ออาจกล่าวได้วา่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่ องมือที่ช่วยในการคานวณและการ
ประมวลผลข้อ มู ล สมาร์ ท โฟน (Smart Phone)คื อโทรศัพ ท์มื อถื อที่ น อกเหนื อจากใช้โทรออกรับสายแล้วยังมีแอพพลิเคชัน่ ให้ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่าน 3G, WiFi และสามารถใช้ง านโซเชี ย ลเน็ ต เวิร์ค และแอพพลิ เคชั่น สนทนาชั้น น าเช่ น LINE, Youtube,
Facebook, Twitter ฯลฯโดยที่ผใู ้ ช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ ทโฟนให้ตรงกับความ
ต้องการได้มากกว่ามื อถื อธรรมดา ผูผ้ ลิ ตสมาร์ ทโฟนรุ่ นใหม่ๆนิ ยมผลิ ตสมาร์ ทโฟนที่ มีหน้าจอ
ระบบสั ม ผัส , ใส่ ก ล้ อ งถ่ า ยรู ป ที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง , ออกแบบดี ไ ซน์ ใ ห้ ส วยงามทัน สมัย , มี
แอพพลิเคชัน่ และลูกเล่นที่น่าสนใจ
แท็บ เล็ ต (Tablet) คื อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ที่ มี ห น้าจอระบบสั ม ผัส ขนาดใหญ่ มี ข นาด
หน้าจอตั้งแต่ 7 นิ้ วขึ้ นไปพกพาได้สะดวกสามารถใช้งานหน้าจอผ่านการสัมผัสผ่านปลายนิ้ วได้
โดยตรงมีแอพพลิเคชัน่ มากมายให้เลือกใช้ ไม่วา่ จะรับ-ส่ งอีเมล์, เล่นอินเทอร์ เน็ต, ดูหนัง, ฟังเพลง,
เล่นเกมหรื อแม้กระทัง่ ใช้ทางานเอกสารออฟฟิ ต ข้อดีของแท็บเล็ตคือมีหน้าจอที่กว้าง ทาให้มีพ้ืนที่
การใช้งานเยอะมีน้ าหนักเบา พกพาได้สะดวกกว่าโน๊ตบุ๊คหรื อคอมพิวเตอร์ สามารถจดบันทึกหรื อ
ใช้เป็ นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
2.3.5 ประโยชน์ ของ Social networks เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
สั งคมออนไลน์ มี ท้ งั ประโยชน์และโทษผูใ้ ช้จะต้องมี คุณ ธรรมและจริ ยธรรมในการใช้
สังคมออนไลน์ซ่ ึ งในส่ วนของประโยชน์ มีดงั นี้
1. ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่ งที่สนใจร่ วมกันได้ เพราะสามารถเสนอและแสดงความ
คิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นความรู ้ หรื อตั้งค าถามในเรื่ อ งต่ างๆ เพื่ อ ให้ บุ ค คลอื่ น ที่ ส นใจหรื อมี ค าตอบ
สามารถเข้ามาตอบคาถามได้
2. เป็ นคลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นทาให้มีความสะดวกรวดเร็ ว
4. เป็ นสื่ อในการนาเสนอผลงานของตัวเอง เช่ น บทความ ผลงานวิจยั งานเขียน รู ปภาพ
วิดีโอ ต่าง ๆเพื่อให้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น
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5. ใช้เป็ นสื่ อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อบริ การลูกค้าสาหรับบริ ษทั และองค์ก ร
ต่าง ๆช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้ลูกค้า
6. ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผใู ้ ช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆขึ้น
7. ช่วยให้มีการผ่อนคลายจากการทางานเพราะผูใ้ ช้สามารถหาเพื่อนคุยได้
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่ เพื่อนได้
2.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับ Facebook
Facebook คือ บริ การบนอินเทอร์ เน็ตบริ การหนึ่ ง ที่จะทาให้ผใู้ ช้สามารถติดต่อสื่ อสารและ
ร่ วมทากิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่ งหรื อหลายๆกิจกรรมกับผูใ้ ช้ Facebook คนอื่นๆได้ไม่วา่ จะเป็ นการ
ตั้งประเด็นถามตอบในเรื่ องที่สนใจโพสต์รูปภาพโพสต์คลิปวิดีโอเขียนบทความหรื อบล็อก แชทคุย
กันแบบสด ๆเล่นเกมส์ แบบเป็ นกลุ่ม(เป็ นที่นิยมกันอย่างมาก)และยังสามารถทากิจกรรมอื่นๆผ่าน
แอพลิเคชัน่ เสริ ม(Applications)ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่ งแอพลิเคชัน่ ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิ่ม
เติมอยูเ่ รื่ อยๆ Facebook เป็ น Social Networkที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในโลก
2.4.1 ช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการโพสเฟสบุ๊ค
ส่ วนเฟซบุ๊กนั้นมีผใู ้ ช้มหาศาลทัว่ โลก ช่วงเวลาในแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกัน แต่การใช้
งานในช่วงเวลาทางานและวันสุ ดท้ายของวันหยุด ยังเป็ นช่วงเวลาที่คนนิยมใช้งานเฟซบุก๊ มากที่สุด
สาหรับช่วงเวลาที่แนะนา ช่วงเช้า 8.00 น.–9.00 น. ช่วงคนตื่นนอน หรื อออกไปทางานแล้ว
จะเช็คโซเชียล ช่วงเที่ยง12.00 น.–13.00 น.ช่วงพักกลางวันยังเป็ นช่วงเวลานาทีทองและช่วงวันหยุด
สุ ดสัปดาห์อย่างวันพฤหัสบดี–วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.–12.00 น.
2.4.2 กลยุทธ์ การเขียนเพือ่ ประชาสั มพันธ์ ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)
Wilcox & Cameron (2012) Facebook เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็ นอันดับ
ต้นๆ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้เฟสบุค๊ ได้รับความนิยมก็เนื่องมาจากถูกนาไปใช้ในงานโฆษณา การตลาด
และการประชาสัมพันธ์ โดยเฟสบุ๊คมีส่วนช่ วยส่ งเสริ มงานดังกล่าวหลายประการ อาทิ ช่ วยให้ได้
ข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคช่วยสร้างการรับรู้ในตราสิ นค้าและช่ วยสร้างความจงรักภักดีในตรา
สิ นค้า เป็ นต้นการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางเฟสบุค๊ ให้ประสบความสาเร็ จควรมีแนวทางดังนี้
1. ควรเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์กบั ผูร้ ับสารที่เข้ามาติดตามเฟสบุค๊ ขององค์
กรในฐานะเพื่อนไม่ใช่ในฐานะลูกค้าหรื อบุคคลทัว่ ไป
2. นอกจากเนื้ อหาในรู ปของข้อความแล้วควรนาเสนอเนื้ อหาประเภทอื่นให้หลากหลาย
เช่น ภาพ หรื อ คลิปวีดิโอเรื่ องขาขัน เพลงการประกวดชิงรางวัล
3. เน้นการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารให้สามารถสื่ อสารกนได้แบบสองทาง
4. ใช้กลยุทธ์การเขียนและนาเสนอเนื้อหาในลักษณะที่สนิทสนมและเป็ นกันเองเป็ นหลัก
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โดยภาพรวมของเฟซบุก๊ (Facebook) แล้ว สรุ ปได้วา่ เนื้อหา (Content) เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่
ช่วยเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าชมเฟซบุ๊ก (Facebook)ได้เป็ นอย่างดีสถิติรูปแบบโดยทัว่ ไปที่มีการนาเสนอบน
หน้าเฟสบุค๊ (Facebook) นั้นประกอบด้วยไปด้วย
1. Status การอัพเดทสถานะทัว่ ไปในลักษณะของตัวอักษร
2. Link Post ประเภทการโพสต์โดยเฉพาะในกลุ่มเพจประเภทข่าว นิยมแชร์ Link Post เป็ น
อันดับต้น ๆ
3. Photo การโพสต์แบบรู ปภาพ เป็ นวิธีที่ใช้กนั เป็ นอันดับต้น ๆเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่ม
คนได้ง่ายสะดุดตาก่อให้เกิดการแชร์ที่ดี
4. VDO มักได้รับการเข้าถึงที่ดีบนเฟสบุค๊
5. การใช้ Email List มีการเก็บข้อมูลอีเมลจากผูเ้ ข้าเยี่ยมในเว็บไซต์และข้อมูลของ ลูกค้า
สามารถอัพโหลดอีเมลเหล่านั้นลงบนเฟซบุค๊ เพื่อทาการโฆษณาเฉพาะกลุ่มอีเมลนี้ได้ ทันที
6. การตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ ว
7. ทาวีดิโอด้วย Facebook Live ซึ่ งเป็ นฟั งก์ชน่ั ใหม่ที่เฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกคน สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายเป็ นแบบเรี ยลไทม์ (Real Time)
2.4.3 ประโยชน์ ของ Facebook Fanpage
ในปั จจุบนั นั้นเรี ยกได้วา่ เป็ นยุคของโซเชียลและถือได้วา่ จะเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้สาหรับการ
ใช้ชีวิตประจาวันของใครหลาย ๆคนทั้งดูหนัง ฟั งเพลง ทาธุ รกิ จ ติดตามข่าวสารและอีกมากมาย
Facebook Fanpageเป็ นอี ก หนึ่ ง โอกาสที่ ส ร้ างประโยชน์ ใ ห้ก ับ องค์ก รหรื อตัวบุ ค คลด้วยการใช้
โซเซี ยลที่เข้าถึงได้ไม่ยงุ่ ยากข้อดีของการมี Facebook Fanpage ได้แก่
1. สร้างช่องทางในการทาธุรกิจ
Facebook Fanpage สามารถช่ วยให้เราโปรโมทธุ รกิ จมากมาย เช่ น ขายของ, ขายอาหาร,
สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านค้า, กีฬา และยังมีธุรกิจอีกมากมายที่สร้าง Facebook Fanpage เป็ นของตัวเอง
ทาให้เกิดความน่าสนใจและคนติดตามแฟนเพจมากยิง่ ขึ้นสร้างโอกาสเพิ่มลูกค้า คนที่อยากร่ วมงาน
คนที่สนใจ อีกทั้งยังมีโอกาสที่ Facebook Fanpage ของเราถูกนาไปโฆษณาจากเว็บอื่นหรื อคนที่ชื่น
ชอบนาไปบอกต่อๆ กันซึ่ งไม่ตอ้ งเสี ยค่าโฆษณาด้วย
2. จานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น
การที่เรามีแฟนเพจเราสามารถนาลิงก์เว็บไซต์ ข้อมูลของเราใส่ ลงไปได้ หากผูท้ ี่เข้าชมหน้า
แฟนเพจสนใจอยากดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้น ก็สามารถคลิกลิงก์เข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ได้ทนั ที และ
ในเว็บไซต์ของเราก็ควรจะมี Facebook Widget ซึ่ งจะช่ วยให้ผูท้ ี่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถกดไลค์
หน้าแฟนเพจได้เช่นกัน
3. เพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหา
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การมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับบริ ษทั ของเรากระจายอยู่ในหลายๆเว็บไซต์ จะช่ วยทาให้การค้นหา
ผ่าน Search Engine อย่าง Google มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และเมื่อมีคนสนใจสิ นค้า หรื อ เว็บไซต์
ของเรา จะท าให้เกิ ดการค้นหาจากกลุ่ ม ผูท้ ี่ ไม่ท ราบช่ องทางการรับ ข้อมูล ได้อีกด้วย นอกจากนี้
Social Search บริ การใหม่จาก Google ยังช่วยให้ผคู้ น้ หาสามารถอ่านความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
หรื อบริ การของเราได้ทนั ทีจากหน้าแสดงผลการค้นหาการลิงก์แฟนเพจเข้ากับเว็บไซต์หลักจึงเป็ น
วิธีที่เปี่ ยมประสิ ทธิ ภาพในการช่วยต่อยอดจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้อีกทางหนึ่ง
4. ไล่ตามคู่แข่ง
แน่ นอนว่าการทาธุ รกิจต่างๆนั้นย่อมมีคู่แข่งอยูเ่ สมอหากคู่แข่งมีจานวนแฟนเพจที่มากเรา
ก็ควรสร้างแฟนเพจให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
5. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง
ในบางครั้งทางเพจมีการจัดกิ จกรรมตามสถานที่ต่าง ๆเราสามารถส่ งข้อความถึงพวกเขา
ได้โดยตรง ซึ่ งสามารถเลื อกได้ว่าจะส่ งให้ใครบ้าง เช่ นหากคุ ณท ากิ จกรรมในจังหวัดหนึ่ ง เราก็
สามารถเลือกส่ งข้อความเชิญชวนให้เฉพาะแฟนที่อยูใ่ นจังหวัดนั้นๆให้มาร่ วมกิจกรรมชิงรางวัลกับ
สิ นค้าหรื อบริ การของเราได้ และไม่ใช่แค่พ้ืนที่เท่านั้นแต่อายุหรื อเพศก็สามารถกาหนดได้เช่นกัน
6. สร้างกลุ่มลูกค้าได้ง่ายไม่เสี ยเงิน
การสร้างแฟนเพจของเราใน Facebook สามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร โพสรู ปภาพ วีดีโอ
และอื่นๆ ลงบนโปรไฟล์ Facebook ของเราเพื่อแชร์ให้แฟนเพจและคนอื่นได้เข้าชมและร่ วมแสดง
ความคิดเห็นกันโดยที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทาให้เราสามารถนาข้อมูลจากลูกค้าไปพัฒนาธุ รกิจให้ดี
ยิง่ ขึ้นในด้านต่างๆ
7. สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
การสร้างแฟนเพจของเราใน Facebook ถือว่าเป็ นช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารที่ ง่ายและ
รวดเร็ ว ทาให้สามารถพู ดคุ ยโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรพูดคุยสนทนากับ
ลูกค้าเพื่อแสดงถึงความใส่ ใจต่อลูกค้าที่มีขอ้ สงสัยต่างๆ
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคลิปวิดีโอ
2.5.1 แนวคิดเกีย่ วกับคลิปวิดีโอ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) วีดิโอมีความหมายว่า แถบบันทึกวีดิโอ แถบบันทึ กภาพ เทป
บันทึ กภาพ เทปวีดิโอ ซึ่ งแต่เดิ ม คาว่า Video เป็ นภาษาลาติน แปลว่า I See = ฉันเห็ น เมื่อมาเป็ น
ภาษาไทยก็ใช้คาว่า ภาพ ต่อมาปี ( 2525) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช แนะนาให้ใช้ คาว่าภาพ
ทั ศ น์ โ ด ย อ า ศั ย บั ญ ญั ติ ค า ใ ก ล้ เคี ย ง กั บ ภ า พ ย น ต ร์ ค า นี้ ป ร า ก ฏ ใ น เอ ก ส า ร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จนกระทัง่ พ.ศ.2530 ราชบัณฑิ ตยสถานได้บญั ญัติคาว่าวีดิทศั น์
แทนคาว่า Video คาว่า วีดิ มาจากคาว่า วิติ ซึ่ งแปลว่ารื่ นรมย์หรื อชวนให้รื่นรมย์จึงทาให้ใช้ คาว่า
วีดิทศั น์ต้ งั แต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
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กิดานันท์ มลิทอง (2536) ได้กล่าวว่าวีดิทศั น์ (Video Tape) ซึ่งตามปกติเรามักเรี ยกทับศัพท์
ว่าวีดิโอเทปเป็ นวัสดุ อุปกรณ์ ที่สาคัญที่สามารถใช้ในการบันทึกภาพและเสี ยงไว้ได้พร้อมกันใน
แถบเทปในรู ปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและยังสามารถลบแล้วบันทึกใหม่ได้
รสริ น พิมลบรรยงก์(2536)ได้อธิบายว่าวีดิโอคือเทปที่ใช้บนั ทึกภาพและเสี ยงไว้ในรู ปแบบ
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและสามารถลบแล้วบันทึกใหม่หรื อบันทึกซ้ าได้
วชิระ อินทร์ อุดม (2539)ให้ความหมายวีดิโอว่าเป็ นวัสดุที่สามารถใช้บนั ทึกภาพและเสี ย ง
ได้โดยอาศัยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ดว้ ยวิธีการทางแสงเสี ยงและแม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่ งสามารถ
บันทึกและเปิ ดให้ชมได้ทนั ที โดยอาศัยเครื่ องเล่น/บันทึกวีดิโอซึ่ งสามารถบันทึกและลบสัญญาณ
ภาพและเสี ยงได้
ประทิ น คล้า ยนาค (2545) ให้ ค วามหมายของวีดิ โอในทางเทคนิ ค ว่า เป็ นการใช้ก ล้อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมกบเสี ยงแล้วสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าไปออกที่จอโทรทัศน์
จากความหมายที่ กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า วีดิโอ หมายถึง แถบวัสดุอุปกรณ์ ซ่ ึ งเป็ นแถบ
เคลื อบแม่ เหล็ ก สามารถเก็ บ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ได้ห ลายมิ ติ เช่ น ภาพ และเสี ย งในรู ป แบบของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าสามารถติดต่อเพิ่มเติมลบออกได้โดยมีสื่อแพร่ ภาพ แพร่ เสี ยง เช่น เครื่ องรับโทรทัศน์
หรื อคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องแสดงภาพและเสี ยง
วีดิโอ (Video) คื อมัล ติ มี เดี ย ที่ ส ามารถแสดงภาพเคลื่ อนไหวพร้ อมเสี ยงบรรยายได้ ก าร
นาเสนอวิดีโอมีหลายรู ปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความบันเทิงประโยชน์ของวิดีโอมี
มากมาย นอกจากให้ความรู้ให้ความบันเทิงยังสามารถสร้างรายได้ให้กบั ผูใ้ ช้งาน เช่นวิดีโอนาเสนอ
สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็ นต้น
วีดิโอเป็ นการเล่ าเรื่ องด้วยภาพ ทาหน้าที่หลักในการนาเสนอเสี ยงจะเข้ามาช่ วยเสริ มใน
ส่ วนของภาพเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่ องมากยิง่ ขึ้นวีดิโอเป็ นสื่ อในลักษณะที่นาเสนอเป็ นภาพเคลื่อนไหว
และสร้ างความต่อเนื่ องของการกระทาของวัตถุจากเรื่ องราวต่างๆ สร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผูช้ ม
เป็ นสื่ อที่เข้าถึงง่าย มีความรวดเร็ วการบริ การหมายถึง การกระทาหรื อการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ ง
โดยให้ค วามช่ วยเหลื อเพื่ อประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นหรื อความพยายามในการใช้ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และความกระตือรื อร้น ของผูใ้ ห้บริ การในการเสนอการบริ การแก่ผรู้ ับบริ การด้วยความเต็ม
ใจและจริ งใจรวมถึ งสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตนรู้ หลักบริ การเอาใจใส่ ในการบริ การอันเป็ นพื้นฐาน
สาคัญของผูใ้ ห้บริ การ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจต่อการบริ การ
ซึ่งผูท้ ี่ได้รับบริ การจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมในองค์กร เป็ นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่องค์กร
2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ นิ ส า ประวิชัย (2560) วิจ ัย เรื่ อ ง กลยุท ธ์ ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารไป
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ยังกลุ่มเป้ าหมายจานวนมาก การประชาสัมพันธ์จะบรรลุผลหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถการเขียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างรอบคอบ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนให้ชดั เจนและทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรับสารของกลุ่มเป้ าหมายอย่างถ่องแท้
บัวผิน โตทรัพย์ พวงเพ็ญ ชริ นทร์ และคณะ (2562) วิจยั เรื่ องการศึกษาการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวผ่านสื่ อสังคม ออนไลน์ : กรณี ศึกษาชุมชนพุมเรี ยง อาเภอไชยา จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี
ผลการวิจยั พบว่าความเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทเป็ นอย่างมาก สื่ อออนไลน์
ท่องเที่ยวได้มีการตอบรับเป็ นอย่างดี เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ วทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเลือกสื่ อสาร
ผ่านสื่ อใหม่เป็ นอันดับแรกในการค้นหาข่าวสารการท่องเที่ยว การใช้สื่อรู ปแบบ Facebook Page
นักท่องเที่ ยวเกื อบทั้งหมดรั บข่าวสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยร้อยละ 99.2 ใช้ เฟสบุ๊คประชา
สัมพันธ์ผา่ นชุมชนออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Facebook
สั ภ ยา ไชยมาตย์แ ละณั ฐ พงษ์ พระลับ รั ก ษา(2558) เรื่ อ งการผลิ ต สื่ อ วี ดิ ท ัศ น์ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาพบว่า 1)ได้สื่อ
มัลติมีเดี ยเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามในรู ปแบบของรายการนา
เที่ยวจานวน 3 ตอน คือตอนพระธาตุนาดูน ความยาว 11 นาทีตอนกู่สันตรัตน์ ความยาว 11นาที
ตอนป่ าดูนลาพัน ความยาว 10 นาที2) ผูช้ มมีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามอยูใ่ นระดับมาก ( ̅x= 4.45, = 0.80)
สมศัก ดิ์ คล้า ยสั ง ข์ (2560) เรื่ อ งการพัฒ นาสื่ อ วี ดิ ท ัศ น์ แ ละสื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การตลาดและการท่ องเที่ ยวแบบมี ส่ วนร่ วมในพื้ น ที่ เขตตลิ่ งชัน กรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึ ก ษา
พัฒนาสื่ อวีดิทศั น์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบเว็บไซต์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดและ
การท่องเที่ยวประเภท ตลาดน้ า และศาสนสถาน ที่ต้ งั อยูบ่ นเส้นทางการเดินทางน้ า ในพื้นที่เขตตลิ่ง
ชั น กรุ งเทพมหานครโดยเน้ น กระบวนการการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนผลการวิ จ ัย พบว่ า
1. พบเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ าเส้นทางใหม่ตามคลองบางระมาด เรี ยกว่า เส้นทางไหว้พระ9วัด
ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยเรื อน้าเที่ ยวที่มีให้บริ การอยูใ่ นตลาดน้ าทั้ง 4 แห่ งในพื้นที่เขต
ตลิ่งชันไปยังวัดต่าง ๆในเส้นทาง ดังนี้ วัดโพธิ์ วัดมะกอก วัดจ้าปา วัดกระจัง วัดทอง(บางระมาด)
วัดสมรโกฏิ วัดมณฑป วัดช่างเหล็ก และวัดตลิ่งชัน 2. ได้รับสื่ อวีดิทศั น์ส่งเสริ มการตลาดและการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่ วม ชุ ด 9วัด ความยาว 11.35 นาที และ ชุด 4 ตลาดน้ า ความยาว 9.40 นาทีซ่ ึ ง
มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ 83/86.7ในการให้ความรู้ความเข้าใจและจูงใจให้เกิ ด
ความสนใจในการเดิ นทางไปท่ องเที่ยว ทั้งนี้ ได้น้าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั ผ่านช่ องทางสื่ อ
ออนไลน์ในรู ปแบบเว็บไซต์ 2 ภาษาที่ชื่อว่า www.talingchantour.com ให้ขอ้ มูลในแบบข้อความ
ภาพนิ่ งและวีดิทศั น์เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวและผูส้ นใจสามารถเข้าถึงและชมได้อย่างสะดวกและเกิ ด
ความน่าสนใจ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานที่ประกอบการ

ภาพที่ 3.1 โลโก้ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด

ชื่อสถานประกอบการ
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ
จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์
เว็บไซต์
Facebook

: บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด
: 99/19 หมู่บา้ นเอกสิ ริน หมู่ที่ 4 ตาบลลาโพ อาเภอบางบัวทอง
: 02 0760466 , 097-105-0466
: www.sawasdeethailandtravel.com
: SAWASDEE THAILAND TRAVEL

ภาพที่ 3.2 ภาพแผนที่บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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เกีย่ วกับบริษัท
สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล ทัวร์คุณภาพ เพื่อคุณ
ทัวร์คุณภาพ บริ การด้วยใจ ในราคามิตรภาพ
ประเทศไทยของเรานั้นนับเป็ นประเทศที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย ทั้งใน
ด้า นขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วัฒ นธรรม รวมถึ ง ธรรมชาติ ที่ ส วยงาม ท าให้ ท้ ัง ชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ เดิ นทางท่องเที่ยวทัว่ ประเทศไทย ซึ่ งนั้นทาให้เกิ ดรายได้เข้าสู่ ประเทศไทยเป็ นอย่าง
มากรวมถึงทาให้ทวั่ โลกได้รู้จกั ประเทศไทยมากขึ้น ผ่านทางช่องทางการท่องเที่ยว
คุณชุมพล สิ งห์เมืองพล พร้อมทีมงานที่มีความชานาญและมีประสบการณ์ทางด้านการจัด
ธุ รกิจ ท่องเที่ยวมานานนับสิ บปี ได้เล็งเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยว ซึ่ งจะเป็ นประตูด่านแรกที่
คนทัว่ โลกจะคิ ดถึ ง ประเทศไทย จึงได้เปิ ดดาเนิ นการธุ รกิ จด้านการท่องเที่ยวจดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในนาม สวัส ดี ไทยแลนด์ ทราเวล เพื่ อรองรับ นัก ท่ อ งเที่ ยวทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมากมาย
เราให้การบริ การทางด้านการท่องเที่ยวในทุกรู ปแบบ และทีมงานของเรา สวัสดี ไทยแลนด์
ทราเวล ยัง มี น โยบายอย่างแน่ วแน่ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ รั ก ษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วัฒ นธรรม ของผูค้ นในท้องถิ่ น รวมถึ งธรรมชาติ ที่ ส วยงามของเมื องไทยเอาไว้เพื่ อให้เป็ นการ
ท่องเที่ยวที่ยงยืนสื บต่อไป และในปั จจุบนั ไทยได้เข้ารวมกลุ่มประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งนัน่ ก็หมายถึง
ความสาคัญของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้น้ ี จะมีมากขึ้นและมี
การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวซึ่ งกันและกันอย่างเข้มข้นนัน่ เอง
3.2 ลักษณะการให้ บริการของบริษัท
 รับจัดท่องเที่ยว อบรม สัมมนา กิจกรรม Team Building, Walk Rally, Sport Day CSR,
Party
 รับจัดท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 บริ การรถตู้ VIP 6 - 13 ที่นง่ั
 บริ การรถมินิบสั VIP 20 ที่นง่ั
 บริ การรถบัส 2 ชั้น VIP Free Wi-Fi แสง สี เสี ยง ครบวงจร
 บริ การจองตัว๋ เครื่ องบิน
 บริ การรับจองห้องพัก โรงแรม รี สอร์ท บ้านพัก โฮมสเตย์
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

นางสาวนภัทร มีประสงค์ – กุง้
Chief Executive Officer

นายชุมพล สิ งห์เมืองพล – แอ็ดดี้
Director of Sale & Trip Specialist

นางสาวณภัทร มีประสงค์ – หญิง
Sale Manager

นายวชิระ สิ งห์โตทอง – หนึ่ ง
Sale Manager

นายชุมพร สิ งห์เมืองพล – อ็อด
Fleet Manager & Transporter

นายอัครเดช เสี้ ยนเสริ ญ – ต้น
Admin & Sales

Coordinator
นายสาคร สิ งห์เมืองพล – อู๊ด
Fleet Manager & Transporter
ภาพที่ 3.3 ภาพแผนภูมิการจัดการองค์กรและการบริ หารงาน บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

นางสาววรดา ฝั่งสาคร

นางสาวสุ วภิ า นิลวัตถา

นางสาวกัญญารัตน์ เทวะประกาย

ภาพที่ 3.4 รู ปนักศึกษาสหกิจ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

3.4.1 ชื่อนักศึกษาฝึ กงาน : นางสาววรดา ฝั่งสาคร
นางสาวสุ วภิ า นิลวัตถา
นางสาวกัญญารัตน์ เทวะประกาย
3.4.2 ตาแหน่ งงาน ฝ่ ายขายและการท่องเที่ยว
หน้ าที่รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวผ่านคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์โปรแกรม
เที่ยวของบริ ษทั การเตรี ยมตัวก่อนออกทัวร์ Staff Tour Staff Team Building
3.5 ชื่อและตาแหน่ งหัวหน้ าที่ปรึกษา

ภาพที่ 3.5 รู ปภาพหัวหน้าที่ปรึ กษา
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ชื่อพนักงานหัวหน้ าที่ปรึกษา : นายชุมพล สิ งห์เมืองพล
ตาแหน่ งงาน : Director of Sale & Trip Specialist
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3.6 ชื่อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

ภาพที่ 3.6 รู ปภาพพนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา : นายอัครเดช เสี้ ยนเสริ ญ
ตาแหน่ งงาน : Admin & Sales
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค.63

ก.ย.63

ต.ค.63

1. คิดหัวข้อโครงงานและ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
2. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.วางแผนและดาเนินงานทา
การจัดทาคลิปวิดีโอเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
4.เก็บรวมรวมข้อมูลการ
เข้าถึงและผลตอบรับ
5.สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่ม
โครงงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงรายละเอียดระยะการดาเนินงาน

พ.ย.63

ธ.ค.63
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3.8 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เริ่ มฝึ กปฏิบตั ิงานวันที่ 17 สิ งหาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563
3.9 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
การดาเนินโครงการเป็ นขั้นตอนตามลาดับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.9.1 คิดหัวข้อโครงงานและนาเสนอหัวข้อโครงงานเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
เพื่อรับฟังคาแนะนาและดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
3.9.2 ศึ ก ษาหาข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานด้า นสื่ อ วิดี โ อและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด
กาญจนบุรี
3.9.3 วางแผนและดาเนินการออกแบบสื่ อวิดีโอนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่ อการประชาสัม พัน ธ์ ผ่านเพจเฟสบุ๊คของบริ ษ ทั โดยจัดกิ จกรรมลุ ้นรับ Gift Voucher ล่ องเรื อ
กลางแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อให้โพสต์ดูน่าสนใจมากขึ้น
3.9.4 เก็บรวมรวมข้อมูลการเข้าถึงและผลตอบรับ โดยตรวจสอบข้อมูลการเข้าถึงจากข้อมูล
เชิ งลึกของเพจ เพื่อทราบถึ งความสนใจของการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอของจังหวัดกาญจนบุรี
และทราบถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม การแชร์โพสต์ทาให้บริ ษทั มีคนรู้จกั เพิ่มมากขึ้น
3.9.5 จัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอโครงงานนี้ โดยจัดทาเป็ นรู ปเล่มรายงานโดยเรี ยงตามลาดับ
5 บท รวมถึงการจัดทาการนาเสนอโครงงานในรู ปแบบ Power Point
3.10 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.10.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์

3.10.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์

1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือ
3.เครื่ องถ่ายเอกสาร
1. แอพพลิเคชัน่ Facebook
2. โปรแกรม Microsoft Office Word
3.โปรแกรม Power Point
4.โปรแกรม Excel
5.แอพลิเคชัน่ ตัดต่อ Kine Master
6.โปรแกรม Canva
7.โปรแกรม Photoshop

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การจัดทาโครงการ เรื่ อง การประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จ ากัด ผ่ า นสื่ อออนไลน์ โ ดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จัด ท าคลิ ป วิ ดี โ อเป็ นสื่ อการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ผ่านสื่ อมัลติมีเดียและเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายและดึ งดู ดนักท่ องเที่ ยวให้กบั บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเตรี ยมการจัดทาคลิปวิดีโอ
4.2 การประชาสัมพันธ์บนเพจเฟสบุ๊คของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด
4.3 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพันธ์
4.1. ขั้นตอนการเตรียมการจัดทาคลิปวิดีโอ
การดาเนินโครงการเป็ นขั้นตอนตามลาดับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับงานด้านสื่ อวิดีโอเลือกแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 4.1 ผูจ้ ดั ทาศึกษาข้อมูลสถานที่เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

4.1.2. ศึกษาข้อมูลสถานที่เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยเลือก10สถานที่ยอดฮิตของจังหวัด
กาญจนบุรีและศึกษาเส้นทางการเดินทางของแต่ละสถานที่
4.1.3. นาเสนอสถานที่เที่ยวและขอคาแนะนาจากที่ปรึ กษาในบริ ษทั เกี่ยวกับ10สถานที่ยอด
ฮิตของจังหวัดกาญจนบุรีที่จะทาการจัดทาวิดีโอ
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4.1.4. ออกแบบสื่ อวิดีโอโดยการจัดทาStory board เรี ยงลาดับการตัดต่อก่อนหลังของวิดีโอ
เพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 4.2 Story board การตัดต่อวิดีโอ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

4.1.5. ผู้จ ัด ท าปรึ ก ษาที่ ป รึ ก ษาภายในบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ การคิ ด กิ จ กรรมที่ จ ะสร้ า งความ
น่าสนใจและดึงดูดผูใ้ ช้เฟซบุ๊ค โดยจะจัดกิจกรรมลุน้ รับ Gift Voucher ล่องเรื อกลางแม่น้ า
เจ้าพระยา จานวน 1 รางวัลและที่ปรึ กษาของบริ ษทั ตั้งเป้ าจานวนการเข้าชมไว้ที่ 1,000 ครั้ง
4.1.6. กาหนดวันเดิ นทางไปจังหวัดกาญจนบุรีโดยเดินทางในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
(2 วัน 1 คืน)ทางผูจ้ ดั ทาเลือกวันเดินทางตรงกับเสาร์ -อาทิตย์เนื่ องจากไม่ทาให้กระทบกับ
วัน ท างานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ แ รกที่ ถ่ า ยท าคลิ ป วิดี โอคื อ สะพานข้า มแม่ น้ า แคว แหล่ ง
ท่องเที่ยวจุดที่สองคือวัดถ้ าเสื อ จุดที่สามคือถ้ ากระแซ จุดที่สี่คือสุ สานสัมพันธมิตรดอนรัก
จุดที่ห้าคือต้นจามจุรียกั ษ์ จุดที่หกคือน้ าตกไทรโยคน้อย จุดที่เจ็ดคือสวนสัตว์ซาฟารี ปาร์ ค
จุดที่แปดคือช่องเขาขาด จุดที่เก้าคือแคมป์ ช้างวังโพธิ์ และจุดที่สิบคือมีนาคาเฟ่

ภาพที่ 4.3 คณะผูจ้ ดั ทาเดินทางไปที่จงั หวัดกาญจนบุรีและถ่ายทาวิดีโอ
ภาพที่ 4.3 คณะผูจ้ ดั ทาเดินทางไปที่จงั หวัดกาญจนบุรีและถ่ายทาวิดีโอ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา
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4.1.7. ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อนามาตัดต่อวิดีโอ
ภาพที่ 4.3 ไฟล์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสาหรับการตัดต่อวิดีโอ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

ภาพที่ 4.4 ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเพื่อนามาตัดต่อวิดีโอ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

4.1.8. ตัดต่อภาพและเสี ยงประกอบวิดีโอให้มีความน่ าสนใจโดยตัดต่อผ่านแอปพลิเคชัน่
Kine Master

ภาพ 4.5 ตัดต่อภาพและเสี ยงประกอบวิดีโอและเสี ยง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

4.1.9. ตัดต่อเสร็ จเรี ยบร้ อยส่ งให้ที่ปรึ กษาภายในบริ ษทั ตรวจสอบเพื่อปรับ ปรุ งและแก้ไข
ชิ้นงาน
4.1.10. หลังจากท าการแก้ไขเสร็ จสิ้ นได้มี ก ารประชาสัมพัน ธ์ คลิ ปวิดีโอโพสต์ผ่านเพจ
เฟสบุค๊ ของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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ผลการผลิตคลิปวิดีโอ

ภาพที่ 4.6 ผลการผลิตคลิปวิดีโอ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

4.2 การประชาสั มพันธ์ บนเพจเฟสบุ๊คของบริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด
4.2.1 ช่ องทางการประชาสั มพันธ์

ภาพที่ 4.7 ภาพเพจเฟสบุ๊ค บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด
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ภาพที่ 4.7 เป็ นภาพแสดงหน้ า เพจเฟสบุ๊ ค ของบริ ษั ท สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จากัดโดยทางบริ ษทั มีเพจหลักที่ใช้เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของบริ ษทั
เฟสบุค๊ คือ ชุมชนขนาดใหญ่ ที่ผคู้ นมักจะมารวมตัวกันการประชาสัมพันธ์ทางแฟนเพจนั้น
จึ งสามารถท าให้ ก ลุ่ ม คนที่ มี ค วามชอบแบบเดี ย วกันมารวมตัวกัน ได้แม้จะไม่ รู้จกั กัน มาก่ อนก็
สามารถที่จะแนะนาพูดคุ ยกันได้เมื่อเราได้ทาการโพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจเราก็สามารถ
รับรู ้ ถึงผลตอบรับได้มีเครื่ องมือรายงานผลสถิติต่าง ๆจานวนของคนที่ได้เข้ามาคอมเมนต์หรื อใน
การโพสต์แต่ละครั้งมียอดแชร์ ช่ วงอายุของแฟนเพจ เพศซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ คือข้อมูลชั้นเลิศสาหรับ
การวางแผน การทาการตลาดที่ดีของบริ ษทั ในอนาคต
4.2.2 ประชาสั มพันธ์ คลิปวิดีโอผ่านเพจ Facebook ของบริษัท

ภาพที่ 4.8 ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอผ่านเพจ Facebook ของบริ ษทั
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.8 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. เป็ นการประชาสัมพันธ์
คลิปวิดีโอผ่านแฟนเพจซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มีคนใช้งานเฟสบุค๊ เป็ นจานวนมาก
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4.2.3 จัดกิจกรรมลุ้นรางวัลในโพสต์

ภาพที่ 4.9 จัดกิจกรรมร่ วมสนุกลุน้ รับ Gift voucher
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.9 เป็ นการจัด กิ จ กรรมร่ ว มสนุ ก ลุ ้น รั บ Gift Voucher เพื่ อ สร้ า งความ
น่ าส น ใจ ผู ้ ใ ช้ เฟ ส บุ๊ ค โด ย ก าห น ด วั น ป ระ ก าศ ผ ล เป็ น วั น ที่ 1 ธั น ว าค ม 2563
เวลา 12.00 น.โดยผูท้ ี่มีสิทธิ์ลุน้ รับรางวัลคือผูท้ ี่ทาตามกติกาที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. กดไลค์และแชร์ โพสต์(พร้อมตั้งค่าการเห็นเป็ นแบบสาธารณะ)
2. ติดแฮชแท็ก #สวัสดีไทยแลนด์ทราเวลทัวร์ดีทวั ร์คุณภาพเพื่อคุณ
3. แท็ ก คนที่ คุ ณ อยากจะพาไปด้ ว ยจ านวน 1ท่ า นและบัน ทึ ก หลั ก ฐานการกดไลค์
กดแชร์ ลงใต้โพสต์

ภาพที่ 4.10 Gift voucher ล่องเรื อกลางแม่น้ าเจ้าพระยา
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา
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ภาพที่ 4.10 รางวัล Gift Voucher ล่องเรื อกลางแม่น้ าเจ้าพระยาโดย Gift Voucherมี
อายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
4.2.4 แจ้ งเวลาการประกาศผลรางรางวัล ผ่านแฟนเพจ

ภาพที่ 4.11 การโพสต์เพื่อแจ้งเวลาการประกาศผลรางรางวัล
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.11 การโพสต์เพื่อแจ้งเวลาการประกาศผลรางวัลและช่องทางการประกาศ
ผลรางวัล โดยกาหนดวันประกาศผลเป็ นวันที่ 1 ธันวาคม 2563 12.00 น.โดยการLiveจับ
รางวัลผ่านทางเฟสบุค๊ แฟนเพจของบริ ษทั
4.2.5 รวบรวมรายชื่ อผู้ร่วมสนุกกิจกรรม

ภาพที่ 4.12 ทาการรวบรวมรายชื่อผูท้ ี่มีสิทธิ์ลนุ ้ รับรางวัล
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา
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4.2.6 ทาการประกาศผลรางวัลผ่าน Facebook live ของเพจบริษัท

ภาพที่ 4.13 Live ผ่าน Facebook ประกาศผลรางวัล
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.13 เป็ นการ Live ผ่ า น Facebook เพื่ อ ประกาศผลรางวัล จากกิ จ กรรม
กดไลค์ กดแชร์ โพตส์ คลิปวิดีโอจังหวัดกาญจนบุรีลุน้ รับ Gift Voucherทานอาหารบุฟเฟต์
กลางแม่น้ าเจ้าพระยาจานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบจับฉลากโดยคุณชุมพล สิ งห์เมืองพล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัดโดยการสุ่ ม
จับ จากรายชื่ อ ผู ้ที่ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมและท าตามกติ ก าที่ ก าหนดจ านวน 1 รายชื่ อ จาก
จานวน 65 คน
4.2.7 ประกาศผลจับสลากผ่านทางหน้ าเพจเฟสบุ๊คของบริษัท

ภาพที่ 4.14 ประกาศผลผูไ้ ด้รับรางวัลผ่าน Facebook Live ในเพจของบริ ษทั
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ภาพที่ 4.14 ประกาศผลผู้ไ ด้รั บ รางวัล ผ่ า น Facebook Liveในเพจของบริ ษ ัท
ผูโ้ ชคดี ไ ด้แก่ เฟสบุ๊ค Buddy Ningnongทางผูจ้ ดั ท าได้ติดต่ อผูโ้ ชคดี โดยแจ้ง ผูโ้ ชคดี ท าง
ข้อความ เพื่อติดต่อเรื่ องจัดส่ ง Gift Voucher ให้แก่ผโู้ ชคดี

ภาพที่ 4.15 ผูโ้ ชคดีจากกิจกรรมกดไลค์ กดแชร์ของเพจบริ ษทั

4.3 ผลการตอบรับจากการประชาสั มพันธ์
4.3.1. ข้ อมูลเชิงลึกของการเข้ าถึงวิดีโอ ในระยะเวลา 1 เดือน

256
150

ภาพที่ 4.16 แสดงจานวนการเข้าถึงโพสต์ในรู ปแบบกราฟ
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด
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ภาพที่ 4.16 จากกราฟข้อมูลเชิงลึก กราฟสี น้ าเงิน เป็ นกราฟแสดงจานวนผูท้ ี่รับชม
คลิปวิดีโอ ในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 16 พ.ย.–16 ธ.ค. 2563 พบว่าจานวนผูร้ ับชม
ค ลิ ป วิ ดี โ อ ข อ ง เพ จ บ ริ ษั ท ป ร ะ ม าณ 2,100ค น โ ด ย รั บ ช ม ม าก ที่ สุ ด ใ น วั น ที่
16 พฤศจิ ก ายน 2563จ านวนผู้รั บ ชม 256 คนรองลงมาวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2563มี ผู้
รับชม 150 คนและน้อยที่สุดวันที่ 14 ธันวาคม 2563ไม่พบผูร้ ับชมเพิ่มเติมยอดการรับชมมา
จากผูท้ ี่ติดตามเพจและผูท้ ี่เห็นโพสต์จากการแชร์สาธารณะ

ภาพที่ 4.17 แสดงจานวนการเข้าถึงโพสต์ในรู ปแบบกราฟ
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.17 จากข้อมูล เชิ งลึ กการรับชมวิดีโอในเพจบริ ษทั สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป
แอนด์ ทรานสปอร์ ต ในระยะเวลา1เดื อ นพบว่าคลิ ป วีดี โอเพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีได้รับความสนใจมากที่สุด มียอดผูร้ ับชมจานวนมากกว่า 1,200
คน รองลงมาเป็ นคลิ ปวิดีโอประกาศผลรางวัลกิ จกรรม กดไลค์ กดแชร์ มีผรู้ ับชมจานวน
249 คนและวิดีโอกิจกรรมTeam Building มีผรู้ ับจานวน154คนตามลาดับ
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบุรี ขึ้นเป็ นวิดีโอยอดนิยมอันดับ 1 ของวิดีโอทั้งหมดในเพจของบริ ษทั
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ภาพที่ 4.18 จานวนยอดการกดไลค์ กดแชร์และการคอมเมนต์
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.18 แสดงจานวนยอดการกดไลค์ กดแชร์ และการคอมเมนท์ โดยมี ก าร
กดไลค จานวน 72 ไลค์ คอมเมนต์จานวน 76 คอมเมนต์ และกดแชร์จานวน 105 แชร์

ภาพที่ 4.19 จานวนยอดการกดไลค์ กดแชร์และการคอมเมนต์ Live Facebook
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.19 แสดงจานวนยอดการกดไลค์ กดแชร์และการคอมเมนต์คลิปวิดีโอการ
จับ รางวัล กิ จ กรรมกดไลค์ กดแชร์ โดยมี ก ารกดไลค์ จ านวน 15 ไลค์ ค อมเมนต์
จานวน 9 คอมเมนต์ และกดแชร์จานวน 9 แชร์
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ภาพที่ 4.20 แสดงจานวนการเข้าถึงโพสต์และการกดติดตามเพจ
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.20 จากกราฟข้อ มูล เชิ ง ลึ ก พบว่า มี ก ารเข้าถึ งโพสต์ภ ายในเพจบริ ษ ัท
จานวน 6,222 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 มีส่วนร่ วมกับโพสต์ 2,051 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 มีการ
กดถูกใจเพจเพิ่มขึ้นจานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 และมีผตู้ ิดตามเพจเพิ่มขึ้น 37 คนคิด
เป็ นร้อยละ 61ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผา่ นมา

ภาพที่ 4.21 จานวนผูต้ ิดตามเพจของบริ ษทั
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด
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ภาพที่ 4.22 จานวนผูท้ ี่กดถูกใจเพจ
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.21 และภาพที่ 4.22 จากการปฏิบตั ิงานและเก็บข้อมูลเห็ นได้ชดั ว่ามียอด
ผูต้ ิดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิ่มจานวนมากขึ้นจากตอนแรกและมีการเคลื่อนไหวภายใน
เพจ ทาให้มีผคู ้ นเข้ามาชื่นชมและกดติดตามเพจมากขึ้นจากเดิม
2.3.3 ผลการตอบรับ

ภาพที่ 4.23 แสดงรายละเอียดการสนทนากับลูกค้า
ที่มา : ไลน์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด

ภาพที่ 4.23 รายละเอียดการสนทนากับลูกค้า หลังจากที่ได้ทาการประชาสัมพันธ์
ในช่วงเวลาถัดมาลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาขอโปรแกรมจังหวัดกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืนสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆทางไลน์ของบริ ษทั ซึ่งจบการสนทนาที่ปลายสาย
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ภาพที่ 4.24 โปรแกรมกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
ที่มา : ไลน์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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4.3.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิ บ ตั ิงาน พบว่าการปฏิ บ ตั ิงานเก็บ ข้อมูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์ ได้คลิ ป
วิดีโอจังหวัดกาญจนบุ รี ความยาว 3 นาที 27 วินาที ได้โพสต์ป ระชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจบริ ษ ทั
สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัดโดยตั้งเป้ าหมายยอดการรับชมไว้ที่ 1,000 การเข้าชม
สื่ อวิดีโอได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี มียอดผูเ้ ข้าชม 1,200 ผูเ้ ข้าชมซึ่ งบรรลุ
เป้ าหมายยอดผูเ้ ข้าชมที่ ต้ งั ไว้ โดยผูใ้ ช้เฟซบุ๊คให้ความสนใจมียอดการกดไลค์ กดแชร์ และคอม
เม้ น ท์ ใต้ โ พ ส ต์ ข อ งคลิ ป วิ ดี โอ ยอด ก ารก ด ไล ค์ จ าน วน 72 ไล ค์ คอ ม เม น ต์ จ าน วน
76 คอมเมนต์ และกดแชร์ จานวน 105 แชร์ สื บเนื่องจากกิจกรรมที่มีกติกา การกดแชร์ ของกิจกรรม
เพื่อลุน้ รับรางวัล โดยตั้งค่าเป็ นสาธารณะ ทาให้มีผเู้ ข้าถึงเพจเฟสบุ๊คของบริ ษทั มากขึ้น 6,222 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73 ส่ งผลให้มีการกดติดตามเพจเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้นจานวน 37 คนคิดเป็ นร้อยละ 61 จาก
จานวนผูต้ ิดตามเพจ 1,665 คน เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 1,702 คน และทาให้เพิ่มโอกาสในการขายให้กบั
บริ ษ ัท มี ลู ก เพจติ ด ต่ อ มาขอโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด กาญจนบุ รี 3 วัน 2 คื น สอบถาม
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆทางไลน์ของบริ ษทั สุ ดท้ายจบการสนทนาที่ปลายสายและลูกค้าได้วางเงิน
มัดจาให้แก่บริ ษทั
จากข้อมูลเชิงลึกของบริ ษทั แสดงให้เห็นว่าสมาชิกในเพจมีความสนใจการโพสต์เป็ นสื่ อใน
รู ป แบบภาพเคลื่ อนไหวมากกว่าภาพนิ่ งจึงท าให้บริ ษ ทั เห็ นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ต่อลูกค้าออนไลน์

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการปฏิ บ ัติงานสหกิ จศึ ก ษาตั้งแต่ วนั ที่ 17 สิ ง หาคม 2563ถึ งวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2563
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัป ดาห์ ในตาแหน่ งฝ่ ายขายและการท่องเที่ยวที่ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป
แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานการประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล
กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด ผ่านสื่ อออนไลน์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาคลิปวิดีโอเป็ นสื่ อ
การประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ผ่านสื่ อมัลติมีเดียและเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กบั บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด
ทางคณะผู้จ ัด ท าได้ จ ัด ท าคลิ ป วิ ดี โ อสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด กาญจนบุ รี เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจของบริ ษทั และได้เพิ่มความน่าสนใจในรู ปแบบกิจกรรม กดไลค์ กดแชร์ ลุน้
รับรางวัลGift Voucher ทานอาหารบุฟเฟต์กลางแม่น้ าเจ้าพระยาจานวน1รางวัล รางวัลละ2ใบเพื่อ
สร้ างโพสต์ให้มี ความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้ น และดึ งดู ดสมาชิ กในเพจหรื อลู กค้า การปฏิ บตั ิ งานเก็ บ
ข้อมูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์ได้คลิปวิดีโอจังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 3 นาที 27 วินาที ได้
โพสต์ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ่านทางเพจบริ ษ ัท สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด โดย
ตั้งเป้ าหมายยอดการรับชมไว้ที่ 1,000 การเข้าชมสื่ อวิดีโอได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดี มียอดผูเ้ ข้าชม 1,200 ผูเ้ ข้าชมซึ่ งบรรลุ เป้ าหมายยอดผูเ้ ข้าชมที่ต้ งั ไว้โดยผูใ้ ช้เฟซบุ๊คให้
ความสนใจมี ยอดการกดไลค์ จานวน 72 ไลค์ คอมเมนต์จานวน 76 คอมเมนต์ และกดแชร์ จานวน
105 แชร์ สื บ เนื่ องจากกิ จกรรมที่ มี ก ติ กาการกดแชร์ ข องกิ จกรรมเพื่อลุ ้นรั บ รางวัลโดยตั้งค่ าเป็ น
สาธารณะทาให้มีผเู้ ข้าถึงเพจเฟสบุ๊คของบริ ษทั มากขึ้นจานวน 6,222 คนคิดเป็ นร้อยละ73ส่ งผลให้มี
การกดติดตามเพจเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้นจานวน 37 คนคิดเป็ นร้อยละ61จากจานวนผูต้ ิดตามเพจ1,665คน
เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นจานวน 1,702 คนและท าให้เพิ่ ม โอกาสในการขายให้กบั บริ ษ ทั มี ลูก เพจติ ดต่อมาขอ
โปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืนสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆทางไลน์ของ
บริ ษทั สุ ดท้ายจบการสนทนาที่ปลายสายและลูกค้าได้วางเงินมัดจาให้แก่บริ ษทั
5.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดทาโครงงาน
5.2.1. ควรจัดทาคลิป วิดีโอ 2 คลิ ปวิดีโอต่อเดือนโพสต์ประชาสัมพันธ์ในเพจบริ ษทั เพื่ อ
เพิ่มจานวนการเข้าถึงของเพจเฟสบุค๊ บริ ษทั
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5.2.2. ควรจัด ท าคลิ ป วิดี โ อหลากหลายเส้ น ทาง หลากหลายจัง หวัด เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
น่าสนใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากขึ้น
5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1.ได้นาความรู้จากการเรี ยนมาฝึ กใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.3.2. ทาให้รับรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพื่อเลือกสายอาชีพได้ตรงกับความถนัดของตนเอง
5.3.3. เรี ยนรู ้ ทราบข้อพร่ องของตนเองปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาศักยภาพให้ดีมากขึ้น
5.3.4. มีมนุษยสัมพันธ์และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดียงิ่ ขึ้น
5.3.4. มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกในตนเองมากขึ้น
5.4 ข้ อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.4.1. เพิ่มเติมความรู ้ดา้ นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.4.2. เพิ่มความรับผิดชอบในการทางานให้ละเอียดและรอบคอบมากขึ้น
5.4.3. เพิ่มความรับผิดชอบในด้านของเวลาเพราะเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
5.4.4. เพิ่มไหวพริ บการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในทุกเหตุการณ์ของการทางาน
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ภาคผนวก ก
การปฏิบตั ิงาน

ภาพวันแรกของการเริ่ มงานที่บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ปแอนด์ ทรานสปอร์ ต

ภาพการทาความสะอาดภายในบริ ษทั

ภาพทาความสะอาดรถมินิบสั

ภาพการนับสต็อกของในบริ ษทั

ภาพการจดตารางงานของบริ ษทั

ภาพการจัดเตรี ยมของก่อนออกทัวร์

ภาพการออกทริ ปจังหวัดจันทบุรี3 วัน 2 คืน

ภาพการออกทริ ป จังหวัดจันทบุรี 2 วัน 1 คืน

ภาพการออกทริ ปจังหวัดเพชรบุรี 2 วัน 1 คืน

ภาพการออกทริ ปจังหวัดนครนายก 2 วัน 1คืน

ภาพการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ กิจกรรม Team Building และการทดลองกิจกรรม

ภาพกิจกกรม Team Building ที่พทั ยา

ภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า

ภาพเป็ นตัวแทนบริ ษทั อบรมสัมมนาผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยว ณ จังหวัดสระบุรี

ภาพการนาเสนอขายทริ ปให้กบั สมาคมการค้าไทย-จีน

ภาพการเข้าร่ วมงานรับรางวัลอินทรี ยท์ องแห่งเอเชีย ณ TOT แจ้งวัฒนะ

ภาพการทางานด้านเอกสารของบริ ษทั

ภาพบริ ษทั พาทีมงานสวัสดี ไปทาบุญก่อนฝึ กงานเสร็ จสิ้ น

ภาพผลงานการออกแบบแผนผังการรถตูแ้ ละรถมินิบสั

ภาพผลงานการออกแบบโปรแกรมทัวร์

ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา

ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ

การประชาสั มพันธ์ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด
ผ่านสื่ อออนไลน์
Public relations Sawasdee Travel Group and Transport Company Limited
Through Online Media
นางสาววรดา ฝั่งสาคร นางสาวสุ วภิ า นิลวัตถา นางสาวกัญญารัตน์ เทวะประกาย
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุ งเทพ 10160
Email : kanyarat.the@siam.edu
บทคัดย่อ
การจั ด ท าโครงงานสหกิ จเรื่ องการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จ ากั ด ผ่ า นสื่ อออนไลน์ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ 1)เพื่ อ จัด ท าคลิ ป วิดี โ อเป็ นสื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จากัด ผ่านสื่ อมัลติ มีเดี ย 2)เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายและดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วให้กับ
บริ ษ ัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จ า กั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า ค ลิ ป วี ดี โ อ เ พื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จ ากัด ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ท างคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอแนะนาที่เที่ยวที่
น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีกิจกรรมลุน้ รับ
Gift Voucher ล่องเรื อกลางแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งทาให้
คลิ ป วิดี โ อนั้น ขึ้ นเป็ นวิดี โอยอดนิ ย มอันดับ1ของ
วิดีโอทั้งหมดในเพจของบริ ษทั โดยมียอดการรับชม
1,200 ผู ้เ ข้า ชม และมี ก ารกดติ ด ตามเพจเฟสบุ๊ ค
เพิ่มขึ้นจากจานวนผูต้ ิดตามเพจ 1,665 คน เพิ่มขึ้น
เป็ นจ านวน 1,702 คน นอกจากนี้ ยัง เพิ่ ม โอกาส
ทางการขายให้ แ ก่ บ ริ ษัท โดยมี ลู ก ค้า ติ ด ต่ อ ขอ
โปรแกรมการท่องเที่ ยวจังหวัดกาญจนบุรี ผลสรุ ป
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ : สื่ อออนไลน์ / บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป
แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด / ประชาสัมพันธ์

Abstract
This cooperative project on Public
relations Sawasdee Travel Group and Transport
Company Limited through online media had the
objectives : 1 ) to create video clips as public
relations media to Sawasdee Travel Group and
Transport Company Limited through multimedia;
2) to increase sales opportunities and attract tourists
to Sawasdee Travel Group and Transport Co., Ltd.
The organizers released a video clip of
Kanchanaburi province's interesting attractions,
with a gift voucher on a cruise in the middle of the
Chao Phraya River. This made the video clip the
number one most popular video on the company's
fanpage with 1 , 2 0 0 views and more Facebook
followers 1,665, an increase of 1,702 people. It also
increased the sales opportunities for the company,
with customers contacting them for tourism
programs in Kanchanaburi Province. The results are
according to the objectives set.
Keyword : Social Media / Sawasdee Travel Group
and Transport Co.,Ltd. / Public Relation

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด ท าคลิ ป วิ ดี โอเป็ นสื่ อการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด ผ่านสื่ อมัลติมีเดีย
2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวให้กบั บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทาคลิปวิดีโอ
- ศึกษาการประชาสัมพันธ์ผา่ นเพจเฟสบุ๊ค
2. ขอบเขตด้านสถานที่
- บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด
- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
- ระหว่างวันที่ 17 สิ งหาคม – 4 ธันวาคม
2563
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.สามารถเพิ่มความน่ าสนใจในรู ปแบบ
วีดี โ อคลิ ป เพื่ อ ประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ ยวผ่าน
โซเซียลมีเดียของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ต
2 . เ พื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
ประกอบการตัดสิ นใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว
3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย เสริ มสร้าง
รายได้ให้กบั บริ ษทั
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือ
3.เครื่ องถ่ายเอกสาร
อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
1. แอพพลิเคชัน่ Facebook
2. โปรแกรม Microsoft Office Word
3.โปรแกรม Power Point

4.โปรแกรม Excel
5.แอพลิเคชัน่ ตัดต่อ Kine Master
6.โปรแกรม Canva
7.โปรแกรม Photoshop
สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่
17 สิ ง ห า ค ม 2563ถึ ง วั น ที่ 4 ธั น ว า ค ม 2563
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในตาแหน่ งฝ่ ายขาย
และการท่ อ งเที่ ย วที่ บ ริ ษัท สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป
แอนด์ ทรานสปอร์ ต จ ากัด คณะผูจ้ ัดทาได้จัดทา
โครงงานการประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล
กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด ผ่านสื่ อออนไลน์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาคลิปวิดีโอเป็ นสื่ อการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จากัด ผ่านสื่ อมัลติมีเดียและเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายและดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วให้กับ
บริ ษ ัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด
ทางคณะผู ้ จั ด ท าได้ จั ด ท าคลิ ป วิ ดี โ อสถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการประชาสัมพันธ์
ผ่า นเพจของบริ ษ ัท และได้เ พิ่ ม ความน่ า สนใจใน
รู ปแบบกิ จกรรม กดไลค์ กดแชร์ ลุน้ รับรางวัลGift
Voucher ทานอาหารบุ ฟเฟต์กลางแม่น้ าเจ้าพระยา
จานวน1รางวัล รางวัลละ2ใบเพื่อสร้ างโพสต์ให้มี
ความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้ นและดึ งดู ดสมาชิ กในเพจ
หรื อลู ก ค้ า การปฏิ บั ติ ง านเก็ บ ข้อ มู ล โครงงาน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ได้คลิปวิดีโอจังหวัดกาญจนบุรี
ความยาว 3 นาที 27 วินาที ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ ต จากัดโดยตั้งเป้ าหมายยอดการรับชมไว้ที่
1,000 การเข้า ชมสื่ อ วิ ดี โ อได้รั บ ความสนใจและ
ได้รับการตอบรั บเป็ นอย่างดี มี ยอดผูเ้ ข้าชม 1,200
ผูเ้ ข้าชมซึ่ งบรรลุเป้ าหมายยอดผูเ้ ข้าชมที่ ต้ งั ไว้โดย
ผูใ้ ช้เฟซบุ๊คให้ความสนใจมี ยอดการกดไลค์ จานวน
72 ไลค์ คอมเมนต์จานวน 76 คอมเมนต์ และกดแชร์
จานวน 105 แชร์ สืบเนื่ องจากกิจกรรมที่มีกติกาการ

กดแชร์ ของกิจกรรมเพื่อลุน้ รับรางวัลโดยตั้งค่าเป็ น
สาธารณะทาให้มีผเู ้ ข้าถึงเพจเฟสบุ๊คของบริ ษทั มาก
ขึ้นจานวน 6,222 คนคิดเป็ นร้อยละ73ส่งผลให้มีการ
กดติดตามเพจเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้นจานวน 37 คนคิดเป็ น
ร้อยละ61จากจานวนผูต้ ิดตามเพจ 1,665คน เพิ่มขึ้น
เป็ นจานวน 1,702 คนและทาให้เพิ่มโอกาสในการ
ขายให้กบั บริ ษทั มีลูกเพจติดต่อมาขอโปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วจังหวัด กาญจนบุ รี 3 วัน 2 คื น สอบถาม
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆทางไลน์ของบริ ษทั สุ ดท้าย
จบการสนทนาที่ ปลายสายและลูกค้าได้วางเงิ นมัด
จาให้แก่บริ ษทั
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