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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท – 19 มีการแพร่กระจายไปทัว่โลก                

ส่งผลท าให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลมี

มาตรการ การควบคุมการระบาดของโรคไวรัสไดดี้ข้ึน ฉะนั้นจึงท าให้คนไทยสามารถออกเดินทาง

ท่องเท่ียวภายในประเทศ อีกทั้งยงัมีนโยบายกระตุน้ให้คนไทยหนัมาท่องเท่ียวในประเทศมากยิง่ข้ึน 

ประเทศไทยประกอบไปด้วยทั้งหมด 77 จงัหวดั จงัหวดักาญจนบุรีเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีผูค้นให้

ความสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวหลงัจากสถานการณ์โควิดเร่ิมคล่ีคลาย  จงัหวดักาญจนบุรี

จดัเป็นเมืองท่องเท่ียวอนัดบั 2 รองจากกรุงเทพมหานคร (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ปัจจยัหลกัในการ

ท่องเท่ียว คือ มีจุดท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โดยนกัท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน นิยมท่องเท่ียวทางธรรมชาติ พื้นท่ีไม่แออดั เดินทางสะดวก 

และค่าใชจ่้ายนอ้ย เม่ือเทียบกบัการเดินทางไปท่องเท่ียวจงัหวดัต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ สุราษฎ์ธานี ท่ี

การเดินทางค่อนขา้งใช้เวลานาน หรือถา้ตอ้งการเดินทางแบบสะดวกสบายตอ้งเดินทางเคร่ืองบิน 

ซ่ึงค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง ท าให้นกัท่องเท่ียวเลือกมาเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรีมากกว่า ซ่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวในจังหวดัมีการแบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเท่ียวโซนอ าเภอเมือง

กาญจนบุรี เส้นทางท่องเท่ียวโซนอ าเภอไทรโยค เส้นทางท่องเท่ียวโซนอ าเภอศรีสวสัด์ิ และ

เส้นทางท่องเท่ียวโซนอ าเภอสังขละบุรี โดยนกัท่องเท่ียวเลือกท่องเท่ียวตามจุดท่องเท่ียวไฮไลตก์วา่ 

10 จุดอาทิ สะพานแม่น ้ าแคว สุสานสัมพนัธมิตรดอนรัก วดัถ ้าเสือ ตน้จามจุรียกัษ ์สวนสัตวซ์าฟารี

ปาร์ค ถ ้ ากระแซ น ้ าตกไทรโยคน้อย ช่องเขาขาด มีนาคาเฟ่  และแคมป์ช้างวงัโพ แหล่งท่องเท่ียว

ใหม่ของจงัหวดักาญจนบุรี  

 ในสังคมยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารได้เปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตการด าเนินธุรกิจ 

และการส่ือสารของคน ในสังคมไปอย่างมาก โดยก่อให้เกิดการส่ือสารไร้พรมแดนเกิดเป็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงช่วยให้คนสามารถท าความรู้จกักนั รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และความสนใจร่วมกัน (ศิริพร กนกชัยสกุล, 2553) เครือข่ายสังคม

ออนไลน์เป็นส่ือใหม่ประเภทหน่ึง โดยเปล่ียนจากการเรียกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากจนกลายเป็น

วฒันธรรมส่วนหน่ึงของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั (ปณิชา นิติพรมงคล, 2554)โดยประเทศไทย

ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นอนัดบั 9 ของโลก ประเทศไทยมีผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 52 ลา้นคน
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โดยคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนประชากรในประเทศ และคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตมากถึง 9 ชัว่โมง

ต่อวนั 

 ปัจจุบนัเฟซบุค๊เป็นส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก และ

เป็นแพลตฟอร์มอนัดบั 1 ท่ีนิยมท่ีสุดของคนไทย มีบญัชีการใชง้านเฟซบุ๊ซ1,950ลา้นบญัชีทัว่โลก 

ซ่ึงประเทศไทยมีบญัชีการใช้งานเฟซบุ๊ค 45 ลา้นบญัชี  นอกจากน้ีผูค้นยงัให้ความสนใจรับชมใน

รูปแบบคลิปวิดีโอคอนเทนต์มากกว่าภาพน่ิง โดยธรรมชาติของมนุษยค์ลิปวิดีโอสามารถดึงดูด

สายตา  เม่ือมีการเคล่ือนไหว จะมีจุดสนใจกบัส่ิงเหล่านั้น ภาพและเสียงมีผลกบัประสาทสัมผสัของ

มนุษยไ์ดดี้มากกวา่ภาพน่ิง ซ่ึงท าให้ประสิทธิภาพการส่ือสารดียิ่งข้ึนไปกวา่เดิม ซ่ึงในแต่ละวนั ทัว่

โลกมีผูช้มวดีิโอจาก Facebook นานกวา่ 26 นาที เฉล่ีย 140 ลา้นคน 

 คณะผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะท าให้คนรู้จกับริษทัมากข้ึน จึงได้จดัท าโครงงานการ

ประชาสัมพนัธ์บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์  ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านส่ือออนไลน์ เน่ืองจาก

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นวา่ ในปัจจุบนัผูค้นให้ความสนใจการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอมีผล

ช่วยดึงดูดสมาชิกในเพจเฟซบุ๊คได้เป็นอย่างดีโดยท่ีผ่านมาทางบริษัทมีการประชาสัมพนัธ์ใน

รูปแบบภาพน่ิงผ่านส่ือออนไลน์ดังนั้ นคณะผูจ้ดัท าจึงจะจัดท าการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ

ภาพเคล่ือนไหว โดยจดัท าเป็นคลิปวีดีโอของจงัหวดักาญจนบุรี สร้างภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

รวมทั้งจดักิจกรรมลุน้รับรางวลัในการประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจเฟซบุ๊ค เพื่อให้ลูกคา้เกิดความสนใจ 

และเพิ่มโอกาสทางการขายใหแ้ก่บริษทัไดอี้กดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดัท าคลิปวดีิโอเป็นส่ือการประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั ผา่นส่ือมลัติมีเดีย  
 2.  เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้กับบริษัทสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 - ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าคลิปวดีิโอ 
 - ศึกษาการประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจเฟสบุค๊ 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
 - บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 - สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
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 - ระหวา่งวนัท่ี  17 สิงหาคม – 4 ธนัวาคม 2563 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.สามารถเพิ่มความน่าสนใจในรูปแบบวีดีโอคลิป เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผ่าน
โซเซียลมีเดียของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต 
 2. เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวและประกอบการตดัสินใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย เสริมสร้างรายไดใ้หก้บับริษทั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการน าเสนอโครงงานเร่ือง การประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์  
ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นส่ือออนไลน์ ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
 2.4 ขอ้มูลเก่ียวกบั Facebook 

2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคลิปวดีิโอ 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 
ค าวา่ การท่องเท่ียวไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวิชาการการต่างๆไดใ้หค้วามหมายไวห้ลาก 

หลาย ดงัน้ี  
อารยา อินคชสาร (2554) การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด า 

เนินชีวติของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในอดีตมนุษยก์็เดินทางโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการแสวง 
หาท่ีอยูอ่าศยัใหม่ เพื่อติดต่อคา้ขาย เพื่อเผยแพร่ศาสนาและเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ไมตรีระดบัประ 
เทศ ปัจจุบนัการเดินทางเกิดข้ึนในหลายวตัถุประสงค ์หากเป็นการเดินทางท่องเท่ียวผูเ้ดินทางตอ้ง 
การท่ีจะไปเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อความเพลิดเพลินใจและเป็นการผอ่นคลายความเครียด 

ประภาศรี เหิกขุนทด (2551) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมนนัทนาการรูปแบบหน่ึงที
เกิดระหวา่งเวลาวา่งซ่ึงมีการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยเป็นการเดินทางท่องเท่ียวจากสถานท่ีหน่ึง 
ไปยงัอีกสถานท่ีเพื่อแลกเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม โดยมกัมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการ
ในด้านกายภาพวฒันธรรม การปฏิสัมพนัธ์และด้านสถานการณ์นักท่องเท่ียวกับธุรกิจและการ
บริการต่างๆ 

วรรณา วงษว์าณิช (2546) กล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ
หรือเพื่อความสนุก นอกจากน้ีแล้วยงัเป็นการเคล่ือนยา้ยของประชากรจากแหล่งหน่ึงไปสู่              
อีกแหล่งหน่ึงไม่วา่จะเป็นการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหวา่งประเทศการท่องเท่ียว
เป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีกิจกรรมร่วมกนัมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัไดรั้บรู้สนุก 
สนานเพลิดเพลินร่วมกนั 
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วิคิเนีย มายอร์ ( 2555) กล่าวว่า“การท่องเท่ียว” เป็นการเดินทางโดยมีกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบร่วมดว้ย เช่น การเดินทางไปทานอาหาร การเดินทางไปพกัผอ่น การเดินทางไปศึกษา การ 
เดินทางไปประชุม การเดินทางไปเยีย่มญาติมิตร การเดินทางไปเพื่อธุรกิจ การเดินทางไปซ้ือสินคา้ 

อมรรัตน์ พรหล่อ (2555) การท่องเท่ียว  หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานท่ีซ่ึงเป็น
ท่ีอาศยัอยูป่ระจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวและเดินทางกลบัไปสถานท่ีอาศยัเดิมโดยการเดิน 
ทางนั้นไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพโดยตรง แมว้า่รูปแบบของการท่องเท่ียวบางประเภทจะมีเร่ืองของ
อาชีพ หรือธุรกิจการงานเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง เช่น การท่องเท่ียวในรูปแบบของการจดัประชุม การ
จดัสัมมนา การจดัฝึกอบรม  นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางท่องเท่ียวมกัจะมีเหตุผลหรือประเภทของ
จุดมุ่งหมายในการเดินทางท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีปัจจยัประกอบท่ีเป็นตวัสนบัสนุน หรือ แรง
ผลกัท่ีเป็นส่วนบุคคลซ่ึงไม่เท่ากนั ปัจจยัเหล่าน้ี ได้แก่ รายได้ เวลา โอกาสครอบครัว การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและความสนใจส่วนบุคคล เช่น สนใจเร่ืองราวของชนเผ่า วฒันธรรม ประเพณี   
ประวติัศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม นันทนาการหรือความตอ้งการท่ีจะได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่               
เป็นต้นซ่ึงไม่ว่าจะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตามส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวต่างก็คาดหวงัท่ีจะได้รับคือ 
ความสุขความสนุกสนานความเพลิดเพลินความรู้และประสบการณ์ใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ส่วนบุคคลท่ีมีอยู ่

กระทรวงการท่องเท่ียว (2552) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism)เป็นค าท่ีมี 
ความหมายกวา้งขวางเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหรือเพื่อความสนุกสนานบนัเทิง 
ดงัท่ีส่วนใหญ่เขา้ใจกนั การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาความรู้เพื่อการกีฬาเพื่อการ
ติดต่อ ธุรกิจตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่นอ้ง ก็นบัวา่เป็นการท่องเท่ียวทั้งสินฉะนั้นปรากฏการณ์
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในปัจจุบนัจึงเป็นภาพใหญ่ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มเติมตามล าดบัจนกระทัง่มีผู ้
กล่าววา่ธุรกิจทางการท่องเท่ียวในทุกวนัน้ีเป็นธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

2.1.2 รูปแบบของการท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียวเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองอีกแนวหน่ึงท่ีท าให้ เกิดความสุข 

สนุกสนานเพลิดเพลินบนัเทิงใจและเกิดการเรียนรู้ซ่ึงทุกคนต่างก็รู้จกัความหมายและวตัถุประสงค์
ของการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวไทยไดรั้บการกระตุน้ให้ต่ืนตวัเป็นอยา่งมากจนเกิดเป็นกระแสการ
ท่องเท่ียวท่ีนบัวา่มาแรงมากเลยทีเดียว และดว้ยเหตุน้ีเอง จึงท าให้มีการจดัรูปแบบของการท่องเท่ียว
ภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ท่ีน่าสนใจและสามารถ
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งดี   

การจดัรูปแบบการท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นได้แบ่งออกไปตามปัจจยัหลายๆอย่าง               
ซ่ึงท าให้การท่องเท่ียวเกิดข้ึนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย แต่รูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ี Travel in Thailand ไดจ้ดัแบ่งไว ้มีดงัน้ี   
 



6 
 

 

1. รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ไดแ้ก่   
1.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวไปในแหล่งธรรมชาติท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อ
มุ่งเนน้การปลูกจิตส านึกท่ีดีในการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื   

1.2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Eco Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล 
อย่างมีความรับผิดชอบ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกท่ีดีในการ
รักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื    

1.3 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
ลกัษณะเป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ ้ าน ้ าลอด ถ ้าหินงอกหินยอ้ย เพื่อชมความงามและ
ศึกษาภูมิทศัน์ต่างๆ บนพื้นผวิโลกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง ไม่วา่จะเป็นหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิล 
เพื่อให้เกิดความรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ บนพื้นฐานของจิตส านึกในการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินจะมีส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเท่ียว   

1.4 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกษตรกรรม                  
ไร่ สวน ฟาร์มปศุสัตว ์สวนสมุนไพร เพื่อชมความงาม และเกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ โดยมี
จิตส านึกในความรับผดิชอบต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีนั้นๆ     

1.5 การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมและ
ศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ และเรียนรู้ระบบสุริยจกัรวาล เช่น สุริยปุราคา จนัทรุปราคา ฝน
ดาวตก และการดูดาวจกัราศี ให้เกิดความรู้ ความประทบัใจ ความทรงจ า และประสบการณ์ โดย
จะตอ้งมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้นๆ                             
ซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ินจะมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื    
2. การท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) ไดแ้ก่   

2.1 การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
โบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อชมความงาม ให้เกิดความเพลิดเพลินใจ และเพื่อเรียนรู้ ให้เกิด
เป็นประสบการณ์ โดยนักท่องเท่ียวจะต้องมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อการรักษามรดกทาง
วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ จะมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว
ดว้ย  

2.2 การท่องเท่ียวชมงานวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) เป็น
การท่องเท่ียวเพื่อชมและร่วมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบ้านท้องถ่ินนั้ นๆ จดัข้ึน ให้เกิดความ
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เพลิดเพลิน ความทรงจ า และประสบการณ์ท่ีดี รวมทั้งเพื่อเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พิธีกรรม 
และความเช่ือต่างๆ ด้วยการมีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรม ซ่ึงเป้นมรดกอนัล ้ าค่า โดยชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ จะมีส่วนร่วมในการ
จดัการท่องเท่ียว    

2.3 การท่องเท่ี ยวชมวิ ถี ชี วิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในหมู่บา้นตามชนบท เรียนรู้การสร้างสรรคผ์ลงาน
ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น เพื่อให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ ความเขา้ใจใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และเกิดความเพลิดเพลิน โดยจะมีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็นส่วนร่วมในการ
จดัการท่องเท่ียว   
3. รูปแบบการท่องเทีย่วในความสนใจพเิศษ (Special Interest Tourism) ไดแ้ก่    

3.1 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อนและ
เรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ ในแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวฒันธรรม ให้เกิดความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ ซ่ึงอาจจดัอยูใ่นรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม (health 
beauty and spa) โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
และประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ จะมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวดว้ย    

3.2 การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
เพื่อการทศันศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ปรัชญาทางศาสนา สัจธรรมแห่งชีวติ ดว้ยการฝึกสมาธิ โดยจะ
ไดรั้บประสบการณ์และความรู้ท่ีแปลกใหม่ และท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน ตอ้งมีจิตส านึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ให้การมีส่วนร่วมต่อการจดัการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ี จะมีนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีมุ่งเพื่อเรียนรู้วฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย ไม่วา่จะเป็นการท าอาหารไทย การนวดแผนไทย เป็นตน้    

3.3 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) เป็น
การท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผา่ต่างๆ เพื่อ
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื   

3.4 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อการเล่นกีฬา ให้ได้รับ
ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความต่ืนเตน้เร้าใจ ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่
วา่จะเป็นการด าน ้ า ตกปลา กอล์ฟ สนุกเกอร์ สกีน ้ า กระดานโตค้ล่ืน เป็นตน้ โดยจะตอ้งมีจิตส านึก
ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ินจะมีส่วนร่วมในการ
จดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื            
 3.5 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Travel) เป็นการท่องเท่ียวท่ีสนุก ต่ืนเตน้ เร้าใจ 
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ผจญภยัไปในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในแบบพิเศษ ซ่ึงจะสร้างความทรงจ า ความประทบัใจ 
และไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเท่ียว    

3.6 การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์และฟาร์มสเตย ์(Home & Farm Stay) เป็นการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะส าหรับผูท่ี้ชอบใชชี้วติร่วมกบัผูท่ี้อยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ แบบใกลชิ้ด เพื่อท่ีจะเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม รวมทั้ง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงชาวบา้นจะมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื    

3.7 การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (Longstay) เป็นการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีเหมาะส าหรับ
ผูท่ี้ตอ้งการใชชี้วติในบั้นปลาย หรือผูท่ี้ตอ้งการท่องเท่ียวในต่างแดนเป็นเวลานานอยา่งนอ้ย 1 เดือน    

3.8 การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (Incentive Travel) เป็นการท่องเท่ียวท่ีถูกจดัข้ึนเพื่อเป็น
การสมนาคุณแก่ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการท ายอดขายไดต้ามเป้าหมาย โดยกลุ่มผูแ้ทนบริษทั
ต่างๆ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าอาหารระหวา่งการเดินทาง ในระยะเวลา   
2-7 วนั ซ่ึงจะเป็นการน าเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ หรืออาจมีการผสมผสานกบัการท่องเท่ียวในรูปแบบ
อ่ืนๆ      

3.9 ก ารท่ อ ง เท่ี ย ว เพื่ อ ก ารป ระ ชุ ม  (MICE ย่ อ ม าจ าก  M=Meeting, I= Incentive, 
C=Conference, E=Exhibition) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อบริการให้กับผูท่ี้เข้าร่วมประชุมท่ีมีการจดั
รายการน าเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีทั้งแบบเท่ียววนัเดียว และแบบเท่ียวพกัคา้งแรม               
2-4 วนั โดยมีการคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ โดยการน าเท่ียวจะมีก่อนประชุม 
(Pre-Tour) หรือ หลงัประชุม (Post-Tour)    

3.10 การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน เป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีผูจ้ดัรายการน าเท่ียว 
ได้คดัสรรรูปแบบการท่องเท่ียวมาอย่างดีแล้ว เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับความแตกต่างจากการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาหลายวนั   

นอกจากน้ี ยงัมีการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ ๆท่ีเกิดข้ึนอีกเยอะแยะ ซ่ึงแตกงอกออกมาจาก
แนวคิดของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันน้ี ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเพื่อตอ้งการอนุรักษ์ธรรมชาติ                       
ท่ี เรียกว่า Green Tourism หรือการท่องเท่ียวเพื่อร่วมเป็นอาสาสมคัรในการท ากิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสงัคม ท่ีเรียกวา่ Volunteer Tourism เป็นตน้   

แต่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบไหนก็ตาม นักท่องเท่ียวท่ีดีจะตอ้งมีจิตส านึกใน
การช่วยกนัอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสถานท่ี
นั้นๆ ดว้ย เพราะจะท าใหเ้รามีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียงัคงสวยงามอยา่งน้ีตลอดไป    

2.2.3 ความส าคัญของการท่องเทีย่ว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา อรรถาธิบายว่า การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงได้แก่ ด้านการขนส่ง ท่ีพกั อาหารและ
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ธุรกิจน าเท่ียวซ่ึงผลผลิตหลกัท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการกบัท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มไดแ้ก่การ
ผลิตสินคา้เป็นตน้รวมเป็นการซ้ือสินคา้และการบริการ 

และส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ถือเป็นการส่งสินคา้ออก อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนอกจาก
ผลประโยชน์จะตกอยูภ่ายในประเทศ ยงัช่วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวยีนทางเศรษฐกิจขณะท่ี
ด้านสังคม การท่องเท่ียวเป็นการพักผ่อนท่ีช่วยลดความตึงเครียดพร้อมสร้างความเข้าใจอนัดี
ระหวา่งผูม้าเยอืนและเจา้ของทอ้งถ่ิน 

สรุปบทบาทการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดงัน้ี  
1. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศ  
2. รายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีไดม้าในรูปของเงินตราต่างประเทศมีส่วนช่วยสร้าง

เสถียรภาพใหก้บัดุลการช าระเงิน  
3. รายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกระจายไปสู่ประชากรอยา่งกวา้งขวาง  
4. จากการวจิยัการสร้างงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ     

1 คน มีส่วนสร้างงานทั้งทางตรงและทางออ้มเฉล่ียประมาณ 1 คนเช่นกนั  
5. มีบทบาทกระตุน้ให้เกิดการผลิตและน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อยา่ง

สูงท่ีสุด                                                                                                                             
6. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่มีขีดจ ากดัในการจ าหน่าย เพราะประชากรโลกเพิ่มจ านวนข้ึน

ตลอดเวลา ขณะท่ีการขนส่งสามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดจ้  านวนมาก ท าใหค้่าใชจ่้ายการเดินทางถูกลง 
7. ไม่มีขีดจ ากดัในการผลิต เน่ืองจากผลผลิตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเสนอขายให้แก่

นักท่องเท่ียวคือความสวยงามของธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ผนัแปรหรือข้ึนอยู่กับสภาพฝนฟ้า
อากาศ  

8. ช่วยสนบัสนุนการฟ้ืนฟูอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี เม่ือมีการท่องเท่ียวเป็นส่ือน า
ในการเผยแพร่และแลกเปล่ียนวฒันธรรม เจา้ของทอ้งถ่ินก็จะตระหนักถึงความส าคญัของมรดก
ทางศิลปวฒันธรรม และช่วยกนัฟ้ืนฟูและอนุรักษไ์ว ้

9. มีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญ เม่ือเกิดการเดินทางท่องเท่ียวจากภูมิภาคหน่ึงไปยงั
ภูมิภาคหน่ึง ยอ่มช่วยสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ในทอ้งท่ีนั้นๆ  

10. ช่วยส่งเสริมความปลอดภยัและความมัน่คงให้แก่พื้นท่ีท่ีได้รับการพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น การจดัตั้งกองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว  

11. ช่วยเสริมสร้างสันติภาพ สัมพนัธไมตรีเป็นหนทางท่ีมนุษยต่์างสังคมไดพ้บปะท าความ
รู้จกัและเขา้ใจกนั  

12. ส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจดี ต่อกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืน  
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13. ช่วยใหเ้กิดการพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
14. ลดปัญหาการอพยพเขา้สู่เมืองหลวงดว้ยการมีอาชีพท่ีมัน่คงและมีรายไดดี้ตามแหล่ง

ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน  
15. กระตุน้การคิดคน้น าทรัพยากรส่วนเกินมาผลิตให้เกิดรายไดเ้พิ่มพูนและน าไปสู่การ

พฒันาคุณภาพของสินคา้นั้นๆ  
16. ช่วยใหเ้กิดความรักความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน เป็นผลใหเ้กิดการอนุรักษ ์ 
17. เป็นประโยชน์ทางการศึกษา การคน้ควา้แหล่งท่องเท่ียวท าใหมี้โลกทศัน์กวา้งขวาง  
18. เป็นประโยชน์ดา้นการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
2.2.4 ข้อมูลเกีย่วกบัจังหวดักาญจนบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางท่ีมีผูค้นนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวเต็มไป

ดว้ยเร่ืองราวในอดีตท่ีน่าสนใจเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวติัศาสตร์เป็นสถานท่ีตั้งของ
สะพานขา้มแม่น ้ าแควซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของไทยในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
และมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่วา่จะ
เป็น ป่าเขาล าเนาไพร ถ ้าหรือน ้าตก 

 กาญจนบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตรมีพื้นท่ีประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตรภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น ้ าส าคญัสองสายคือ แม่น ้ าแควใหญ่และ
แม่น ้ าแควน้อย ซ่ึงไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น ้ าแม่กลองท่ีบริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
กาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลาขวญั 
อ าเภอพนมทวน อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวสัด์ิ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอหว้ยกระเจา 
 10 ทีเ่ทีย่วกาญจนบุรี แหล่งท่องเทีย่วประวตัิศาสตร์ สัมผสัธรรมชาติ น า้ตก ป่าเขา  
 1. วดัถ ้าเสือ กาญจนบุรีตั้งอยูใ่นต าบลม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง เป็นวดัท่ีถูกสร้างข้ึนอยูบ่นเชิง
เนินเขา มีองค์พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ตั้งประดิษฐานอยู่ดา้นบนและยงัมีพระเจดีย์
เกศแก้วปราสาทซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้นักท่องเท่ียวเข้ามากราบไหว้
สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตวัเอง และอีกหน่ึงจุดเด่นท่ีพลาดไม่ได ้นัน่คือบรรยากาศ
โดยรอบวดัท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยววิทิวทศัน์ของทุ่งนาอยา่งสวยงาม 
 2. สะพานขา้มแม่น ้ าแคว ตั้งอยู่ในต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ส าคญัแห่งหน่ีงของ จ.กาญจนบุรี ท่ีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างให้ความสนใจโดย
ไฮไลทส์ าคญัคือนกัท่องเท่ียวจะสามารถเดินชมบรรยากาศบนรางรถไฟท่ีทอดยาวบนสะพานขา้ม
แม่น ้าแคว 
 3. ถ ้ ากระแซ ท่ีน่ีเป็นจุดชมแม่น ้ าแควท่ีเรียกวา่วิวดีท่ีสุดในเมืองกาญจนบุรีท่ีเราเรียกกนัว่า 
ทางรถไฟสายมรณถือวา่เป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและอนัตรายท่ีสุดของเส้นทางรถไฟดว้ยความสูงมาก ๆ 
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และติดเลียบหนา้ผา นอกจากน้ีภายในบริเวณตวัถ ้ายงัเคยเป็นท่ีพกัของเชลยศึกเม่ือคร้ังสร้างเส้นทาง
รถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่าและภายในถ ้ายงัมีพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิประดิษฐานอยูด่ว้ย 
 4. สุสานทหารสัมพนัธมิตรดอนรัก ชาวบา้นเรียกกนัติดปากวา่ ป่าชา้องักฤษหรือสุสานฝร่ัง 
เป็นอนุสรณ์สถานแห่งหน่ึงท่ีเปิดให้เขา้เยี่ยมชม เพื่อร าลึกถึงผูท่ี้สูญเสียในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี
สองโดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีเป็นเชลยศึกสงครามในคร้ังนั้น น่ีก็คือสาเหตุท่ีท าสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งน้ีมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวยีนมาอยา่งสม ่าเสมอ 
 5. ต้นจามจุรีย ักษ์  อายุมากกว่า 100 ปี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมืองท่ี เม่ือเหล่า
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย ต่างชาติมาถึงจงัหวดักาญจนบุรีแลว้ตอ้งเขา้เพื่อถ่ายรูป เช็คอิน และกราบ
ไหวส้ักการะศาลเจา้แม่จามจุรีโดยไฮไลท์ส าคญัของท่ีน่ี นัน่ก็คือตน้จามจุรียกัษ์ ท่ีแผก่ิ่งกา้นสาขา 
สร้างร่มเงาตั้งอยูท่่ามกลางผนืหญา้สีเขียว นัน่เอง 
 6. น ้ าตกไทรโยคนอ้ยหรือน ้ าตกเขาพงั ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคเป็นน ้ าตกท่ีมี
ช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของเมืองกาญจน์ เป็นน ้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกมาใชเ้วลาอยู่
กบัครอบครัวเหมาะส าหรับการไปพกัผอ่นหยอ่นใจป๊ิกนิกและลงเล่นน ้า  
 7. สวนสัตวเ์ปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมตั้งอยู่ใน
ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เป็นสวนสัตวเ์ปิดแห่งแรกในกาญจนบุรี ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 8 โซน ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม คือ โซน 1 กวางฟลอโลวสี์แฟนซี โซน 2 หมีควาย โซน 
3 แบล๊คบคัและเน้ือทราย โซน 4 เสือโคร่ง โซน 5 สิงโตอฟัริกา โซน 6 เสือดาว โซน 7 กวางดาว
อินเดีย กวางฟลอโลวสี์ขาว นกอีมู และสุดทา้ยโซน 8 ท่ีเป็นไฮไลท์ของสวนสัตวแ์ห่งน้ี ยีราฟ มา้
ลาย ลามา นกกระจอกเทศ และนกฟลามิงโก ้นกัท่องเท่ียวจะไดน้ัง่รถมินิบสั ไดส้ัมผสักบัสัตวแ์ละ
ถ่ายรูปอยา่งใกลชิ้ด  
 8. ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก ต าบล ท่าเสา อ าเภอไทรโยค กาญจนบุรี แหล่งท่องเท่ียว
ยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทย ชาวต่างชาติ ท่ีมีความชอบในการศึกษาประวติัศาสตร์ หรือชม
ธรรมชาติ มกัจะมาเยือนหากมาถึงจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงไฮไลทข์องท่ีน่ีก็คงจะเป็นเพราะแต่เดิมเคย
เป็นพื้นท่ีท่ีเหตุการณ์อนัน่าสะพรึงกลวั ปัจจุบนัท่ีแห่งน้ีกลายเป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งความทรงจ า 
เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลภาพถ่ายขา้วของเคร่ืองใชร้ะหวา่งการสร้างทางรถไฟสมยัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 และเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดจ้ดัตั้งพิพิธภณัฑ์ข้ึนไดอ้ยา่งเป็น
ระเบียบสวยงาม 
 9. วงัโพแคมป์ป้ิง แคมป์ชา้งเก่าแก่ให้ท่ีเปิดให้บริการนานกวา่ 12 ปีซ่ึงเกิดจากความตั้งใจท่ี
จะท าให้ชนเผา่ชาวเขามีรายไดส้ามารถเล้ียงตวัเองได ้จึงไดมี้การสร้างงานให้กบัชาวเขาโดยให้เขา้
มาท างานในแคมป์ช้างภายในแคมป์ช้างแห่งน้ีนกัท่องเท่ียวสามารถมากางเตน้ท์แคมป์ป้ิงและได้
ใกล้ชิดกบัโขลงช้างท่ามกลางธรรมชาติ ซ่ึงถือเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่มากๆในเมืองไทย 
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นอกจากน้ียงัสนุกกบัการนัง่ช้าง อาบน ้ ากบัช้าง ชมการแสดงช้างแสนรู้รวมทั้งล่องแพไมไ้ผ่ท่ีทาง
แคมป์จดัเตรียมไวบ้ริการ 
 10. มีนาคาเฟ่  ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรีเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของกาญจนบุรีท่ีไม่ควรพลาด คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล  ริมทุ่งนาหลงัวดัถ ้ าเสือ ไฮไลทส์ าคญั
ของท่ีน่ีท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวมากนัอยา่งเนืองแน่นนัน่ก็คือววิของวดัถ ้าเสือไดจ้ากดา้นหนา้ร้าน  แถม
มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิวแบบ 360 องศานอกจากน้ียงัมีมุมถ่ายภาพเพื่อเช็คอิน 
หลากหลายมุม (Checkinchill, 2563)                                              
การเดินทางไปยงัจังหวดักาญจนบุรี 

สามารถเดินทางไปยงัจงัหวดักาญจนบุรีได ้3 แบบ ไดแ้ก่ 
1.รถยนต ์ 

- เส้นทางท่ี 1 : ใช้เวลาเพียง 2 ชัว่โมงใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)ใช้ทางนครชยัศรี 
นครปฐม บา้นโปง ท่ามะกา ท่าม่วง(เขา้เส้นราชบุรี)จนเขา้เส้นทางจงัหวดักาญจนบุรี 
- เส้นทางท่ี 2 : ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ จนถึงนครชยัศรีแลว้ใชเ้ส้นทางหลวง
หมายเลข 4 ท่ีมุ่งหนา้เชา้จงัหวดักาญจนบุรีรถโดยสารประจ าทางจากกรุงเทพฯไปตามถนนบรมราช
ชนนี แลว้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผา่นนครชยัศรี นครปฐมจากนั้นใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 323 
ผา่นบา้นโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงกาญจนบุรีระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร 

2. รถประจ าทาง                                        
- ส ถ า นี ข น ส่ งส าย ใต้ ให ม่ รถ โด ยส ารจะอ อก ทุ ก 20น าที ใช้ เวล า เดิ น ท าง2 ชั่ ว โม ง                                             
- สถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต)รถโดยสารจะออกทุกชั่วโมงใช้ เวลาเดินทาง3ชั่วโมง                       
มีรถทัวร์บขส.999กรุงเทพฯ -ด่านเจดีย์สามองค์ส าหรับคนท่ีต้องการไปอ าเภอทองผาภู มิ                      
และสังขละบุรี 

3. รถไฟ  
การเดินทางโดยรถไฟนบัเป็นเสน่ห์ของการเดินทางอีกรูปแบบหน่ึง เพียงแต่ตอ้งมีเวลามาก

และไม่ รีบ ร้อน มีรถไฟออกจากสถานีบางกอกน้อยทุกวันว ันละ2เท่ี ยวเวลา07.40น.และ                       
13.50 น.ใชเ้วลาประมาณ3ชัว่โมง  
2.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการการตลาด 
 2.2.1 หลกัการตลาด 4P Marketing  
 Product สินคา้และบริการท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคเป็นสินคา้
ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาอ านวยความสะดวกฯลฯ ซ่ึงผูผ้ลิตจะตอ้งเขา้ใจและวางแผนเพื่อผลิต
ผลิตภณัฑ์ออกมาซ่ึงจะตอ้งรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคนอกจากน้ีบริการประสบการณ์ท่ีผูผ้ลิตมอบ
ใหก้็อยูใ่นหมวดน้ีเช่นเดียวกนั 
 Price ราคา ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการ 
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 Place สถานท่ี สถานประกอบการท่ีรองรับการผลิตสินคา้นั้น ๆหรือสถานท่ีบริการรองรับ
ผูบ้ริโภคและยงัรวมไปถึง ช่องทางการจดัจ าหน่ายโลจิสติกส์การขนส่งสินคา้ยกตวัอยา่งเช่นสินคา้
ชนิดหน่ึงมีสถานท่ีจ าหน่ายหลายสาขาแต่สินคา้อีกตวัหน่ึงผูบ้ริโภคไม่สามารถเขา้ถึงสินคา้และ
บริการนั้นไดเ้พื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการจะตอ้งแน่ใจว่าสินคา้และ
บริการมีความพร้อมมีสถานท่ีจดัจ าหน่ายส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภคจริง ๆ 
 Promotion หากพูดถึง Promotion เราอาจจะคุน้เคยกนัอยูแ่ลว้กบัการ ลด แลก แจก แถมซ่ึง
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคให้มาซ้ือสินคา้และปัจจยัส าคญัในการเสริมการ
ขายใหก้บัสินคา้และบริการนัน่ก็คือการโฆษณา 
 2.2.2 ความหมายการประชาสัมพนัธ์ 
 นกัวิชาการและนกัวิชาชีพ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (2543)นกัวิชาการและนกัวิชาชีพดา้น
การประชาสัมพนัธ์ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่การประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานพ.ศ.2525ไดใ้ห้ความหมาย การประชาสัมพนัธ์ว่าการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั 
 วรัิช ลภิรัตนกุล (2543)ค าวา่การประชาสัมพนัธ์หากวิเคราะห์ตามรูปศพัทแ์ลว้เป็นค าท่ีแปล
มาจากภาษาองักฤษวา่ Public Relations 
Public แปลวา่ ประชาไดแ้ก่ ประชาชน สาธารณชน กลุ่มชน 
Relations แปลวา่ สัมพนัธ์ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวขอ้งดว้ยหรือการผกูพนั 
ดงันั้นค าวา่การประชาสัมพนัธ์หมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน สาธารณชนหรือกลุ่ม
ชน 
 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นการติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชน               
ท่ี เก่ียวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนท่ีมีต่อองค์การโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเช่ือถือภาพลกัษณ์ ความรู้และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ (2551)ค าว่าการประชาสัมพันธ์มาจากค าว่า ประชากับสัมพันธ์              
ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า Public Relationsหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า PRตามค าศพัท์น้ีหมายถึงการมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัประชาชนตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ.2525หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนัและถา้จะขยายความหมายให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งข้ึนจะหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป็นการกระท าท่ีต่อเน่ืองในอนัท่ีจะมีอิทธิพล
เหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยการกระท าส่ิงท่ีดีมีคุณค่าให้กบัสังคมเพื่อให้
ประชาชนเหล่าน้ีเกิดทศันคติทีดีต่อหน่วยงานกิจกรรมและบริการหรือสินคา้ของหน่วยงานน้ีและ
เพื่ อ ท่ี จ ะ ได้ รั บ ก ารส นั บ ส นุ น แล ะ ร่ วม มื อ ท่ี ดี จ าก ป ระ ช าชน เห ล่ า น้ี ใน ระ ย ะ ย าว                                                                                                                       
 เสรี วงษม์ณฑา ใหค้วามหมายวา่ “การประชาสัมพนัธ์เป็นความพยายามท่ีมีการวางแผนใน
การท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยกระท าส่ิงท่ีดีท่ีมีคุณค่ากบั
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สังคมเพื่อให้สาธารณชนเหล่านั้นมีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานองค์กรบริษทั ห้างร้านหรือสมาคม 
ตลอดจนมีภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัหน่วยงานต่าง ๆเหล่านั้นเพื่อให้หน่วยงานไดรั้บการสนบัสนุนและ
ความร่วมมือท่ีดีจากสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งในระยะยาวต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ 
 วรัิช ลภิรัตนกุล ค าวา่การประชาสัมพนัธ์หากวเิคราะห์ตามรูปศพัทแ์ลว้เป็นค าท่ีแปลมาจาก 
ภาษาองักฤษวา่ Public Relations 
Public แปลวา่ ประชาไดแ้ก่ประชาชน สาธารณชน กลุ่มชน 
Relations แปลวา่ สัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวขอ้งดว้ยหรือการผกูพนั 
ดงันั้น ค าว่าการประชาสัมพนัธ์ หมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนสาธารณชนหรือ
กลุ่มชน           
 ผุสดี บ ารุงกิจ (2550) กล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมของหน่วยงานองค์กร 
สถาบนัหรือบุคคลท่ีปฏิบติัเพื่อชนะใจประชาชนรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจถึงนโยบาย
และวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยการเผยแพร่กระจายข่าวสารทางเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆเช่น 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์และภาพยนตร์และเป็นวิธีการท่ีช่วยส่งเสริมให้
สถาบันองค์กรชุมชนหรือกลุ่มคนมีความเข้าใจอันดีซ่ึงกันและกันซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
 เมธี คชาไพร (2548) กล่าววา่ การประชาสัมพนัธ์ หมายถึงการด าเนินงานอยา่งมีระบบแบบ
แผน ขององค์กรและสถาบนัต่าง ๆในการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีของบุคคลภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อให้เกิดการยอมรับสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 สก๊อต เอ็ม. คทัลิป (Scott M. Cutlip) และแอลเล็น เอช.เซ็นเตอร์ (Allen H. Center)ผูซ่ึ้งมี
อิทธิพลต่อวิชาการประชาสัมพนัธ์ในช่วง 20 กวา่ปีน้ีไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นความพยายามท่ีมี
การวางแผนในอนัท่ีจะ มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ยอมรับการด าเนินธุรกิจของ
สถาบนัและเป็นส่ือสารสองทาง 
 จอร์น อี. มาร์สตนั (John E. Maraton อา้งอิงในพรทิพย ์พิมลสิทธ์ิ, 2546) นักวิชาการชาว
อเมริกนัท่ีมีช่ือเสียงมากผูห้น่ึงกล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์นั้นเป็นการส่ือสารท่ีโน้มน้าวใจโดยมี
การวางแผนเพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อกลุ่มประชาชนท่ีส าคญั 
 พรทิพย ์พิมลสิทธ์ิ (2546) ได้ให้ความหมายการประชาสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนการของการส่ือสารท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งตรงกนัในอนั
ท่ีจะสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และความร่วมมือระหว่างสถาบนักบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดย
เป็นการปฏิบติักิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและหวงัผลระยะยาว  
 สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (Public Relation Society of America; 
PRSA) อ้างถึงในวิ รัช  ล ภิ รัตนกูล ได้ให้ค  าจ  ากัดความของการประชาสัมพัน ธ์ไว้ว่าการ
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ประชาสัมพนัธ์ เป็นอาชีพท่ีใหบ้ริการผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแก่บรรดาลูกจา้งและผู ้
วา่จา้ง อาชีพการประชาสัมพนัธ์จึงมีวตัถุประสงค์พื้นฐานอยูท่ี่ความ เขา้ใจร่วมกนั และความร่วมมือ
กนัระหวา่งกลุ่มต่าง ๆและสถาบนัสังคม 
 สถาบันการประชาสัมพันธ์ (The Institute Pubic Relations)ของประเทศอังกฤษได้ให้
ความหมายของ การปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์วา่ “เป็นความพยายามท่ีสุขมุรอบคอบมีการวางแผน
และมีการติดตามผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาไวซ่ึ้งความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างองค์การกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย” 

2.2.3 ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 
ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 

รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง (2543) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์เอาไวว้่าการ 
ประชาสัมพนัธ์เป็นหวัใจส าคญัท่ีมีส่วนเอ้ืออ านวยให้เกิดการเขา้ใจกนัและร่วมมือกนัจากทุก ๆฝ่าย 
เพราะมนุษย ์ยากท่ีจะประสบความส าเร็จไดจ้ากการท างานตามล าพงัเพียงคนเดียวโดยปราศจากการ
ยอมรับความเขา้ใจและความสนบัสนุนร่วมมือจากผูอ่ื้น 

บา้นจอมยทุธ ( 2543) งานประชาสัมพนัธ์เป็นงานส่ือสัมพนัธ์ท่ีมีความส าคญัและเป็นงานท่ี
มีขอบเขตกวา้งขวาง มีระบบงานท่ี ซบัซอ้นแต่งานประชาสัมพนัธ์จะช่วยส่งเสริมลกัษณะความเป็น
ผูน้ าขององคก์ารและบุคคลทั้งยงัช่วยให้เกิดความเขา้ใจความร่วมมือทั้งจากพนกังานภายในและจาก
ประชาชนภายนอกดว้ยนบัวา่งานประชาสัมพนัธ์มีคุณค่าต่อสถาบนัต่าง ๆเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงพอจะสรุป
ความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นขอ้ ๆดงัน้ี 

1. การประชาสัมพนัธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีข้ึน 
หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทบัใจท่ีบุคคลหลาย ๆกลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆรวมทั้งลูกจา้ง 
ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ชุมชน พ่อคา้และรัฐบาลโดยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มชนเหล่าน้ีเผยแพร่
ช้ีแจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิด ความเล่ือมใสและสร้างความผูกพนัทางใจเช่น   
การท่ีหน่วยงานประสบความส าเร็จมีก าไรพอควรและแบ่งส่วนของก าไรให้กบัพนกังานในรูปของ
เงินเดือนท่ีสูงพอควรตลอดจนมีสวสัดิการต่าง ๆใหเ้หมาะสมตามอตัภาพขณะเดียวกนัก็เป็นสมาชิก
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีมีนโยบายส่งเสริมพนกังานให้มีต าแหน่งและความ
รับผดิชอบสูงมีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 

2. การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาช่ือเสียงของหน่วยงานหมายถึงมีการพัฒนา
ปรับปรุงตวัเองรวมทั้งสินคา้และบริการต่าง ๆให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนแลว้โอกาสท่ี
ประชาชนจะไดรั้บความไม่สะดวกเกิดความเขา้ใจผิดหรือมองในแง่ร้ายซ่ึงจะเป็นผลในการน าไป
วิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเสียช่ือเสียงย่อมไม่มีหรือมีน้อยมากเพราะเราได้ตรวจสอบความคิดเห็น
ทศันคติของประชาชนและท าการปรับปรุงอยูเ่สมอ 
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3. การประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งท าให้เกิดความร่วมมือกบัหน่วยงาน
และฝ่ายบริหารเพราะการประชาสัมพนัธ์เป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งฝ่ายบริหารกบับุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการให้ข่าวสารขอ้เท็จจริงและความถูกตอ้งมิไดเ้ป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวน
เช่ือดว้ยกลวาจายอ่มท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกบัฝ่ายบริหารข้ึน 

4. การประชาสัมพนัธ์ช่วยการขายและการตลาดการประชาสัมพนัธ์เป็นการปูพื้นค่านิยม 
ทศันคติท่ีดีให้เกิดกบัหน่วยงานเม่ือประชาชนมีค่านิยมความรู้สึกท่ีดีแล้วก็มีใจพร้อมท่ีจะรับฟัง
ข่าวสารการโฆษณาสินคา้หรือบริการต่างๆ ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการอยากได้และ
ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุดประชาสัมพันธ์ ท่ี มีการตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็นค่านิยมของ
กลุ่มเป้าหมายยงัช่วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงานตั้งแต่ผลิตสินคา้ จดัจ าหน่าย โฆษณา ฯลฯได้
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพดว้ย 

2.2.4 วตัถุประสงค์การประชาสัมพนัธ์ 
ลกัษณา สตะเวทิน (2542: 44) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์เอาไวด้งัน้ี 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ เผยแพร่และช้ีแจง สร้างความนิยมและให้สาธารณชนรับรู้

ถึงบทบาทนโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การซ่ึงสาธารณชนนั้นจะตอ้งประกอบไป
ดว้ยประชาชนท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ารและประชาชนภายนอกองคก์าร 

2. เพื่อสร้างช่ือเสียงและป้องกันช่ือเสียงขององค์การและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้
องคก์ารเป็นท่ีรู้จกัไดรั้บความไวว้างใจยกยอ่ง ศรัทธาโดยการแสดงเจตนารมณ์ท่ีถูกตอ้งตามบรรทดั
ฐานของสังคมเป็นการกระท าท่ีดีและสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่สังคม 

3. เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน เช่นการเสนอร่างกฎหมาย
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆถา้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ 
ย่อมไดรั้บความร่วมมือและการสนับสนุนฉะนั้นการตรวจสอบและการประเมินผลความคิดเห็น
หรือประชามติของประชาชนยอ่มมีความส าคญัต่อองคก์ารซ่ึงจะน ามาสู่ภาพพจน์ขององคก์าร 

วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ หน่วยงาน สถาบัน องค์การต่างๆ 
1. เพื่ออธิบายถึงนโยบายวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานและประเภทของการด าเนินธุรกิจของ 

หน่วยงานนั้น ๆใหก้ลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ (Management)ได้ทราบถึงทศันคติมติหรือ 

ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน 
3.เพื่อคาดการณ์ล่างหน้าและคน้หาจุดบกพร่องต่างๆเพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากท่ีเกิดข้ึน

ภายในหน่วยงาน 
4. เพื่อให้ประชาชนยอมรับซ่ึงถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษัทห้างร้าน 

เพื่อให้ลูกคา้ยอมรับในบริษทัตนรวมทั้งยอมรับในผลิตภณัฑ์และบริการท่ีบริษทัจ าหน่ายอยู ่ทั้งมี
ส่วนเพิ่มปริมาณการขายทางออ้ม 
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5. เพื่อท าหนา้ท่ีขจดัปัญหาต่าง ๆภายในหน่วยงาน 
6. เพื่อแนะนาฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการให้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อความ

เจริญกา้วหนา้และช่ือเสียงท่ีดีของหน่วยงาน 
วตัถุประสงค์และความมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ในเชิงปฏิบัติ 
1. เพื่อดึงดูดความสนใจ 
2. เพื่อสร้างความเช่ือถือ 
3. เพื่อสร้างสรรค์ความเขา้ใจ ซ่ึงทั้งสามประการน้ีจะท าให้องคก์ารสถาบนัสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์วางไวน้ั้นคือประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อสร้างความสนใจเช่ือถือและความเขา้ใจให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งโน้นน้าวชักจูงให้

ประชาชนเห็นดว้ยกบัการกระท าขององคก์ารสถาบนั 
2.2.5 จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2522: 23-24) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายส าคญัของการประชาสัมพนัธ์                  

ไวด้งัน้ี                                                                                                                                                               
 1. เพื่อสร้างความนิยม (Positive Steps to Achieve Goodwill) จุดมุ่งหมายขอ้น้ีประกอบไป
ด้วย การ เร่งเร้าเพื่อสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งความนิยมเล่ือมใสและศรัทธาจากกลุ่มประชาชนใน
นโยบายท่าทีวิธีการด าเนินงานและผลงานทั้งหลายของสถาบนัเพื่อให้การด าเนินงานของสถาบนั
เป็นไปดว้ยความราบร่ืนสร้างความเจริญกา้วหนา้แก่สังคม 

2. เพื่อรักษาช่ือเสียงมิให้เส่ือมเสีย (Action to Safeguard Reputation)จุดมุ่งหมายขอ้น้ีนบัวา่
เป็นจุดมุ่งหมายส าคญัอีกขอ้หน่ึงของงานประชาสัมพนัธ์กล่าวคือเร่ืองกิตติศพัทช่ื์อเสียงของสถาบนั
ยอ่มท าให้เป็นท่ียอมรับและให้ความร่วมมือจากกลุ่มประชาชนทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กบัว่าประชาชนมี
ความเขา้ใจในสถาบนัถูกตอ้งกวา้งขวางมากน้อยเพียงใดหากประชาชนเขา้ใจผิดย่อมจะน ามาซ่ึง
อุปสรรคทั้งหลายในการด าเนินงาน ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์จึงเป็นเสมือนกระจกเงาของสถาบนั 
ในการพิจารณาหาขอ้บกพร่องต่าง ๆแลว้หาหนทางปรับปรุงแกไ้ข เช่น การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ
วิธีการหรือแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือความไม่สะดวกแก่ประชาชนเป็น
ตน้จุดมุ่งหมายขอ้น้ีกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่าเพื่อสร้างภาพพจน์หรือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งปราศจาก
มลทินใหแ้ก่ประชาชนนัน่เอง 

3. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายใน (Internal Relationships) การด าเนินงานของสถาบนัใด ๆ               
ก็ตาม จะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยราบร่ืนหรือไม่เพียงใดนั้น ความสัมพนัธ์ของกลุ่มประชาชน
ภายในสถาบนัเป็น ปัจจยัหรืออุปสรรคส าคญัอนัดบัแรกของสถาบนั กล่าวคือ หากความสัมพนัธ์
ภายในสถาบนัเป็นไปด้วยดีการด าเนินงานของสถาบันก็จะเป็นไปด้วยความราบร่ืนแต่ถ้าหาก
ความสัมพนัธ์ภายในเป็นไปอย่างไม่ดีนอกจากจะเป็นอุปสรรคของการด าเนินงานแลว้ก็ยงัจะมีผล
ต่อความสัมพนัธ์กบักลุ่มประชาชนภายนอกสถาบนัดว้ย 
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2.2.6 ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 
โดยทัว่ไปการประชาสัมพนัธ์ อาจแบ่งตามลกัษณะงานกวา้ง ๆ ได ้2 ประเภท คือ 

1. การประชาสัมพันธ์ภายใน(Internal Public Relations)คือการสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพนัธ์ อนัดีกับกลุ่มบุคคลภายในสถาบนัเอง อนัได้แก่ กลุ่มเจา้หน้าท่ีเสมียน พนักงาน 
ลูกจา้งรวมตลอดจนถึงนกัการภารโรง คนขบัรถภายในองค์การสถาบนัให้เกิดมีความรักใครกลม
เกลียวสามัคคีกันในหมู่เพื่อนร่วมงานรวมทั้ งด้านการเสริมสร้างขวญัและความรักใครผูกพัน 
จงรักภกัดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน 

การประชาสัมพันธ์ภายในจึงมีความส าคัญมากการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ 
สถาบนัจะดีไปไม่ไดเ้ลยหากการประชาสัมพนัธ์ภายในองค์การสถาบนัยงัไร้ประสิทธิภาพเพราะ
ความสัมพนัธ์อนัดีภายใน หน่วยงานจะมีผลสะทอ้นไปกบัการสร้างความสัมพนัธ์ภายนอกดว้ย และ
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีภายในหน่วยงานยงัเอ้ืออ านวยให้การบริการและการด าเนินงานของ
องคก์ารสถาบนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืนคล่องตวัและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการท่ีพนกังานลูกจา้ง
ภายในสถาบนัมีความเข้าใจในนโยบาย และการด าเนินงานของสถาบนัเป็นอย่างดีก็จะเป็นก าลงั
ส าคญัในการสร้างประสิทธิภาพแก่การประชาสัมพนัธ์ภายนอกดว้ย 

ส าหรับส่ือและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ภายในนั้น อาจใชก้ารติดต่อส่ือสารดว้ย
วาจาแบบซ่ึงหน้า(Face of Face)หรืออาจใช้ส่ิงพิมพ์ภายในองค์การ(House Journal) ช่วยเช่น 
หนงัสือเวยีน จดหมายของ ภายใน วารสารภายใน เป็นตน้ 

2. การประชาสัมพนัธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเขา้ใจและ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอก กลุ่มต่าง ๆอนัได้แก่ประชาชนทัว่ไปและประชาชนท่ี
องคก์ารสถาบนัเก่ียวขอ้ง เช่น ผูน้ าความคิดเห็นผูน้ าในทอ้งถ่ินลูกคา้ ผูบ้ริโภครวมทั้งชุมชนละแวก
ใกล้เคียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มประชาชน เหล่าน้ีเกิดความรู้ ความเข้าใจในตวัสถาบันและให้ความ
ร่วมมือแก่สถาบนัดว้ยดี 

การท าการประชาสัมพนัธ์ภายนอกต้องเก่ียวข้องกับประชาชนท่ีมีกลุ่มขนาดใหญ่หรือ
จ านวนมากจึงอาจใช้เคร่ืองมือ ส่ือสารต่าง ๆเขา้มาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนด้วยอนั
ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน(Mass Media)เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์เป็น
ต้น ซ่ึงปัจจุบันองค์การสถาบันต่าง ๆก็นิยมใช้เคร่ืองมือส่ือสารมวลชนเหล่าน้ีเข้าช่วยในการ
ประชาสัมพนัธ์ 

2.2.7 หลกัการประชาสัมพนัธ์ 
สุนันทา เลาหนันท์ (2544) ได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับหลักทั่วไปในการด าเนินการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีวา่ทุกคนสามารถท าการประชาสัมพนัธ์ได้แต่ถา้จะให้ไดผ้ลดีตอ้งยดึถือหลกัการ
ดงัต่อไปน้ี 
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1.ด าเนินการประชาสัมพนัธ์บนพื้นฐานของความถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม ยุติธรรม
ไม่เอาเปรียบกนัและจริงใจดว้ยกนัทุกฝ่าย ทั้งนายจา้ง ลูกจา้ง ประชาชน อยา่โกหกหลอกลวง หลอก
ล่อ  ฉอ้ฉล ฯลฯ 

2.ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เพื่อความสมคัรสมานสามคัคีราบร่ืน รักใคร่ ร่วมมือ ร่วมใจ 
ประสานสัมพนัธ์กนัของบุคลากรและมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นเป้าหมาย 

3. ประชาสัมพนัธ์ดว้ยความสุภาพ รสนิยมดี ไม่หยาบคาย ไม่ยกตนข่มท่านหรือทบัถมผูอ่ื้น 
ป้ายสีดว้ยกลโกง 

4. ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ส่ือสารไดดี้ อย่าใช้สถิติหรือตวัเลขท่ีละเอียดควรใช้แผ่นภาพหรือ
แผนประกอบการอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง่้ายน่าสนใจ 

5. อย่าประชาสัมพนัธ์คร้ังละหลายเร่ืองหลายแนวความคิดจะเกิดความสับสนควรเสนอ
เร่ืองความคิดเดียวในแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละคร้ัง 

6. เลือกข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ส่งใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย 
2.2.8 ส่ือทีใ่ช้ในการประชาสัมพนัธ์ 
ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ หมายถึงเคร่ืองมือต่างท่ีใชเ้ป็นตวักลางหรือช่องทางในการ

ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
1. ส่ือบุคคล (Personal Media) 
2. ส่ือมวลชน (Mass Communication Media) 
3. ส่ือสมยัใหม่ (Modern Media) 
ส่ือบุคคล (Personal Media) 
ส่ือบุคคลหมายถึง ส่ือท่ีใชค้  าพดูเป็นตวักลางในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ค าพดูเป็นส่ือ

ดั้งเดิมท่ี ประหยดั และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสซ่ึงสามารถท่ีจะรับทราบข่าวสารกบัจากกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายได ้ทนัทีโดยทัว่ๆ ไป 

ประเภทของค าพูดท่ีใช้ในการประชาสัมพัน ธ์ประเภทของการใช้ค  าพูดเพื่ อการ
ประชาสัมพนัธ์ 5ประเภทคือ 

1. การพบปะพดูจาธรรมดา 
2. การจดัตั้งหน่วยติดต่อ–สอบถาม 
3. การพดูติดต่อทางโทรศพัท ์
4. การแสดงปาฐกถา 
5. การประชุมอภิปราย 
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ส่ือมวลชน (MassCommunication)                                                                          
 ส่ือมวลชน เป็นส่ือส าคญัในการประชาสัมพนัธ์และเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มประชาชน
เป้าหมายจ านวนมากไดส่ื้อมวลชนในปัจจุบนัมีหลายปกระเภทโดยทัว่ไปจะแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

1. ส่ิงพิมพ ์
2. วทิยกุระจายเสียง 
3. วทิยโุทรทศัน์ 
4. ภาพยนตร์ 
ส่ิงพิมพ ์
ส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือมวลชนท่ีส าคญัในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และเป็นส่ือท่ีมีความถาวรสูง

ใหร้ายละเอียดไดม้าก 
ชนิดของส่ิงพิมพท่ี์ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
1.หนงัสือพิมพ ์
2. นิตยสาร 
3. เอกสารประชาสัมพนัธ์ 
1. หนงัสือพิมพ ์
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีทรง

อิทธิพลในการสร้างกระแสประชามติไดอี้กดว้ย 
2. นิตยสาร 
นิตยสารเป็นส่ิงพิมพ์ท่ีมีลกัษณะรูปเล่มกะทดัรัดและทนทานกว่าหนังสือพิมพ์และยงัมี

รูปภาพ ประกอบด้วยเร่ืองราวข่าวสาร สารคดีรวมทั้งนวนิยายก็มีอยู่หลายรูปแบบจึงท าให้ไดรั้บ
ความสนใจจากบุคคล ทัว่ไปมาก 

3. เอกสารประชาสัมพนัธ์ 
เอกสารประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงพิมพ์ท่ีสถาบนัต่างๆจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่ือในการโฆษณา

เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้นโยบาย บริการ การด าเนินงานรวมทั้งผลงานไปสู่ประชาชนซ่ึงสามารถ
เผยแพร่มุ่งตรงสู่เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดีเอกสารประชาสัมพนัธ์แบ่งออกได2้ประเภทใหญ่ๆคือ 

1. เอกสารประชาสัมพนัธ์ทัว่ไปได้แก่ข่าวแจก จดหมายข่าว แผ่นปลิวแผ่นพบัสมุดภาพ 
และ หนงัสือจุลสารท่ีจดัพิมพเ์ป็นคร้ังคราวเน่ืองในโอกาสส าคญัๆ เป็นตน้ 

2. วารสารประชาสัมพนัธ์ เป็นเอกสารท่ีสถาบนัจดัพิมพอ์อกมาเป็นระยะๆ ติดต่อกนัไปซ่ึง
มีอยู ่3 ประการคือ 

1) วารสารประชาสัมพนัธ์ภายใน 
2) วารสารประชาสัมพนัธ์ภายนอก 
3) วารสารประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก 
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วทิยกุระจายเสียง 
วิทยุกระจายเสียงเป็นส่ือท่ีสามารถส่งข่าวไดก้วา้งและรวดเร็วถึงแมผู้รั้บข่าวสารจะอ่าน

หนังสือไม่ออกก็สามารถรับข่าวสารไดแ้ละยงัเป็นส่ือท่ีประชาชนให้ความเช่ือถือมากรองมาจาก
โทรทศัน์แต่เหนือกวา่ หนงัสือพิมพ ์

วทิยโุทรทศัน์ 
วทิยุโทรทศัน์เป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบนัน้ีมาก

ทั้งยงัมีพลงัในการหนัเหความคิดความเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือมวลชนชนิดอ่ืนๆ 
ภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพนัธ์อาจจดัท าได้ทั้ งแบบภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์เพื่อ 

การศึกษาภาพยนตร์ข่าวและเบด็เตล็ด 
ส่ือสมยัใหม่ Modern( Media) 
ส่ือสมัยใหม่เป็นส่ือท่ีนิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสารหรือยุคสารสนเทศ (Information                    

Age) ท่ีกระแส โลกาภิวตัน์ (Globalization) เฟ่ืองฟู 
ประเภทของส่ือสมยัใหม่ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
1. ดาวเทียม (Satellite)หรือสถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟท่ีลอยอยูเ่หนือพื้นโลกใชใ้นการ

ส่ือสาร ระหวา่งประเทศ 
2. อินเตอร์เน็ต(Internet)ปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของคนเรา 

อย่างมากตลอดจนในสังคมและในหน้าท่ีการท าอาชีพต่างๆางานแมแ้ต่การประชาสัมพนัธ์ก็น า
อินเตอร์เน็ตมาใช ้เพื่อการติดต่อส่ือสารการประชาสัมพนัธ์ท่ีจดัท าข้ึนบนอินเตอร์เน็ตซ่ึงถือวา่เป็น
ส่ือสมัยใหม่ ท่ีน ามาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับ ส่ืออ่ืนๆอินเตอร์เน็ตท่ี ใช้ท าการ
ประชาสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ผา่นทาง E-mail หรือ ระบบจดหมายอีเลคทรอนิคส์และระบบขอ้มูลจาก
World Wide Web (WWW)โดยการจดัท าเป็นWed site มองแต่ละแห่งใหผู้เ้ปิดดูเขา้ไปดูและติดตาม
ขอ้มูลต่างๆได ้

2.2.9 การสร้างภาพลกัษณ์เพือ่การประชาสัมพนัธ์ 
ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์าร 

สถาบัน ภาพในใจดังกล่าวของบุคคลนั้ นๆอาจจะได้มาจากทั้ งประสบการณ์ทางตรง(Direct 
Experience)และประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience) ของตวัเขาเอง เช่นไดพ้บประสบมา
ดว้ยตนเองหรือไดย้ินไดฟั้งมาจากค าบอกเล่าของผูเ้พื่อนฝงูญาติมิตรหรือจากกิตติศพัท์เล่าลือต่างๆ 
นานา เป็นตน้ 

ประเภทของภาพลกัษณ์ 
1. ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) 
2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร (Institutional Image) 
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3. ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/ Service Image) 
4. ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสินคา้ตราใดตราหน่ึง (Brand Image) 
การสร้างภาพลกัษณ์ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
ภาพลกัษณ์ (IMAGE) หรือบางแห่งก็อาจใช้ว่าจินตภาพหรือภาพพจน์น้ีมีความส าคญัต่อ

การประชาสัมพนัธ์มากจนอาจกล่าวไดว้า่ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการพดูถึงค าวา่การประชาสัมพนัธ์มกัจะมี
ค าวา่ IMAGE หรือภาพลกัษณ์น้ีไปเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยเสมอทั้งน้ีเน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์เป็นงาน
ท่ีภาพลกัษณ์และเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงานสถาบนัหรือองค์การให้มี
ภาพ ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเพื่อผลแห่งช่ือเสียงความเช่ือถือประชาชนศรัทธาท่ีมีต่อตวั
องคก์ารจากสถาบนันัน่เอง 

ตามหลกัวิชาการประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานหรือองค์การสถาบนัต่าง ๆถึงเพียรพยายาม
อย่างยิ่งท่ีจะสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มประชาชนเป้าหมายท่ีตนเก่ียวขอ้งอยู ่
รวมทั้งกลุ่มดว้ย เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้มีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ารสถาบนัไปในทางท่ีดี ความ
พยายามดงักล่าวรวมไปถึงการสร้างสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามหรือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆต่อ
สาธารณชนหรือสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีงามต่อองคก์ารความจริงน้ี
หรือสถาบนับรรดาผูบ้ริหารซ่ึงระดบัสูงขององคก์ารต่างก็ทราบกนัดีอยูแ่ก่ใจวา่การประชาสัมพนัธ์
เป็นการสร้างภาพลักษณ์(IMAGE)และพฒันาปรับปรุงภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึนใน
สายตาของประชาชน 

ท่ีมาของภาพลกัษณ์นั้น มกัจะเกิดข้ึนได ้2  ลกัษณะ 
1. ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดโดยธรรมชาติซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเราไม่สามารถจะควบคุมได ้เช่นเกิด

จากลกัษณะของธุรกิจเองท่ีเส่ียงต่อการถูกโจมตีอยู่แลว้โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ 
สาธารณะเกิดข้ึนจากส่ิงบงัเอิญทั้งหลาย เช่นการกระท าผิดพลาดโดยฝ่ายจดัการหรือเกิดอุบติัเหตุ
หรือโดยพนกังานและท่ีพบบ่อยคร้ังคือการเขา้ใจผดิคลาดเคล่ือนหรือข่าวลือ 

2. ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนด้วยการปรุงแต่งโดยการก าหนดเอาไวล่้วงหน้าว่าเราตอ้งการให้
สถาบันขอเรามีภาพลักษณ์ เช่นไรบ้างเช่นต้องการให้มีภาพลักษณ์ของความมั่นคงทางธุรกิจ
ตอ้งการใหมี้ภาพลกัษณ์ของความกา้วหนา้ทนัสมยั หรือตอ้งการมีภาพลกัษณ์ของผูป้ระกอบการท่ีมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมและอยูภ่ายใตก้ฎหมายบา้นเมือง 

จากลกัษณะท่ีมาของภาพลกัษณ์ทั้ง 2ลกัษณะน้ีภาพลกัษณ์ท่ีไม่พึงประสงคมี์โอกาสเกิดข้ึน
ไดเ้สมอโดยเฉพาะภาพลกัษณ์ท่ีเกิดโดยธรรมชาติซ่ึงเราควบคุมไม่ไดก้ารปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์
เพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขภาพลกัษณ์ท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นจะตอ้งมีพื้นฐานดงัน้ี 

1. มีการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ 
2. มีการตรวจสอบและประเมินข่าวสาร ท่ีไดป้รากฏออกไปสู่ประชาชน อยา่งใกลชิ้ด 
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3. ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือพฤติกรรมใด ๆขององค์การจะต้องได้รับการช้ีแจงให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นหลักฐานเบ้ืองต้นเพราะความรู้ 
เหล่านั้นจะเป็นพื้นฐานของความรู้สึกและการสร้างความประทบัใจต่อไป 

4. ภาพลกัษณ์อนัพึงประสงค์เม่ือเกิดข้ึนแลว้ไม่ใช่จะคงทนถาวรไดเ้องแต่จะตอ้งมีการตอก
ย  ้าและท างานอย่างต่อเน่ืองการหยุดกระท าในอนัท่ีจะสร้างสรรค์หรือตอกย  ้าสู่การเปิดโอกาสให้
ภาพพจน์ท่ีไม่พึงประสงคเ์ขา้แทรกแซงได ้

5.การท างานนั้นจะตอ้งมีการวางแผน ก าหนดวา่ควรท าอะไรบา้งในเวลาใดอยา่งเหมาะสม 
การวางแผนท่ีดีจะท าให้การท างานประชาสัมพนัธ์ทั้งการสร้างการบ ารุงรักษาและภาพลักษณ์ 
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

และส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มไปส าหรับการเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีนั้นจะตอ้งมาจากความร่วมมือ 
และท ากิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกนัของบุคคลหลาย  ๆฝ่ายบทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของ
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์แต่เพียงผูเ้ดียวต้องมาจากหลายฝ่ายเพียงแต่มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์เป็นผูท่ี้เอา
ข่าวสารสาระต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายต่าง ๆน าออกไปเผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานหรือองค์การสถาบนัใดก็ตาม หากมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นไปในทางท่ีเส่ือมเสียแลว้
หรือสถาบนันั้นยอ่มไม่ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากประชาชนหรือประชาชนอาจมีความระแวง
สงสัย หรือเกลียดชงัต่อหน่วยงานนั้นทั้งอาจไม่ให้ความร่วมมือสนบัสนุนต่อหน่วยงานนั้นรวม ๆ 
ในทางตรงกนัขา้มหากหน่วยงานหรือองค์การ สถาบนัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานสถาบนันั้นย่อมเป็นภาพท่ีบรรเจิด สวยสด งดงาม นัน่คือเป็นภาพของ
หน่วยงาน สถาบนัท่ีเป็นไปในทางดีมีความน่าเช่ือสมควรแก่การไวว้างใจ 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
 2.3.1 ความหมายส่ือสังคมออนไลน์ 
 สังคมออนไลน์ หมายถึงการท่ีมนุษยเ์ช่ือมโยงถึงกนัท าความรู้จกักนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ในรูปการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตเ์ช่ือมโยงบุคคลต่อบุคคลไวด้ว้ยกนัโดยเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีจะมีพื้นท่ีให้
บุคคลเขา้มาท าความรู้จกักันมีพื้นท่ีบริการเคร่ืองมือต่าง ๆเพื่ออ านวยความสะดวกในการสร้าง
เครือข่ายสร้างเน้ือหาตามความสนใจของผูใ้ช้และเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตท่ีผูใ้ชคุ้น้เคย จนกลายเป็น
ชุมชนท่ีผูใ้ช้สามารถแชร์ตวัตนและทุก ๆส่ิงท่ีสนใจ เช่ือมโยงกบัคนในเน็ตเวิร์กดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เม่ือเกิดความสนใจสามารถเช่ือมต่อกลบันอกจากสามารถติดต่อกบัเพื่อนไดย้งัสามารถติดต่อกบั
เพือ่นของเพื่อนได ้
 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ ์(2553) มนุษยเ์ป็นสังคมท่ีตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลถึงกนัและกนัซ่ึงใน
สมยัโบราณมนุษยส่ื์อสารข้อมูลด้วยวิธีการท่ีไม่ซับซ้อนนัก เช่นปากเปล่า ม้าเร็วและนกพิราบ
ส่ือสาร ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนการส่ือสารขอ้มูลเป็นจดหมาย โทรเลขโทรศพัท์วิทยุจากนั้นเม่ือ
เขา้สู่ยุคท่ีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้ง การส่ือสารขอ้มูลของมนุษยมี์การ
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ปรับเปล่ียนเป็นส่ือท่ีเก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เช่น บริการIRC (Internet Relay Chat) 
โปรแกรมพูดคุย(Chatprograms)จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ (Electronic  Mail หรือ Email)และ             
เวบ็บอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปัจจุบนั มนุษยเ์ร่ิมมีการส่ือสารขอ้มูลในชีวติประจ าวนัถึงกนัและ
กนัดว้ยการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
  ส่ือสังคมออนไลน์ คือ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆไปยงัผูรั้บสารผา่น
เครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารหรือผูรั้บสารดว้ยกนัเองซ่ึง
สามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆท่ีใชก้นับ่อยๆคือบล็อก (Blogging)ทวิตเตอร์
และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging)เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)และ
การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์(Media Sharing) 
 1.บล็อก (Blogging) 
  บล็อกมาจาก  Web+Log แล้วย่อเหลือ Blog คือประเภทของระบบการจัดการเน้ือหา                    
ท่ีอ  านวยความสะดวกใหผู้เ้ขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยบทความท่ี 
โพสตล์งบล็อก    เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนบล็อกซ่ึงจุดเด่นของบล็อก คือ การ
ส่ือสารถึงกนัอยา่งเป็นกนัเองระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านบล็อกผา่นการแสดงความคิดเห็น(Comment)                     
ซ่ึง Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress (http://wordpress.com) เป็นสองเวบ็ไซต์ท่ี
ผูค้นนิยมเขา้ไปสร้างบล็อกของตนเอง 
  2. ทวติเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro blogging) 
  ไมโครบล็อกคือรูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีมีการจ ากดัขนาดของการโพสต์ในแต่ละคร้ัง              
ซ่ึงทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกท่ีจ ากดัการโพสตแ์ต่ละคร้ังพิมพ์ไดไ้ม่เกิน140 ตวัอกัษรในปัจจุบนั                    
ทวิตเตอร์เป็นท่ีนิยมใชง้านของผูค้นเพราะใชง้านง่ายและใชเ้วลาไม่มากนกั รวมทั้งเป็นท่ีนิยมของ
องคก์รต่าง ๆท่ีใชท้วติเตอร์ในการแจง้กิจกรรมต่างๆและความเคล่ือนไหวของธุรกิจเพื่อไม่ให ้
ขาดการติดต่อกับสังคมซ่ึงหากต้องการมีเลขท่ีบญัชี(Account)ส าหรับทวิตเตอร์สามารถเข้าไป               
สมคัรไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง Twitter (http://twitter.com) 
 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
  เครือข่ายสังคมออนไลน์คือเวบ็ไซตท่ี์ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนทั้งท่ีรู้จกัมาก่อน 
หรือรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งมีคุณลกัษณะแตก 
ต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัท่ีมีเหมือนกนั คือ โปรไฟล์ (Profiles-เพื่อแสดงขอ้มูลส่วนตวั
ของเจา้ของบญัชี) การเช่ือมต่อ (Connecting – เพื่อสร้างเพื่อนกบัคนท่ีรู้จกัและไม่รู้จกัทางออนไลน์) 
และการส่งขอ้ความ (Messaging - อาจเป็นขอ้ความส่วนตวั หรือขอ้ความสาธารณะ) เป็นตน้โดย
มีFacebook (http://www.facebook.com)เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยม
สูงสุดในปัจจุบนั 
 4. การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์(Media Sharing) 
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  เวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัการแบ่งเป็นส่ือทางออนไลน์ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้ผูใ้ช้สามารถท าการอพั
โหลด (Upload)ไฟล์ส่ือผสม (Multimedia)ข้ึนสู่เว็บไซต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ผูใ้ช้ทั่วไปซ่ึงใน
ปัจจุบนัได้รับความนิยมมากเพราะด้วยความท่ีเป็นส่ือผสมเองไม่ว่าจะเป็น รูปสไลด์หรือวิดีโอ 
รวมทั้งการใช้งานง่ายข้ึนของกล้องดิจิตอลและกล้องวิดีโอ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาสู่การได้ไฟล์
ส่ือผสมแบบต่างๆออกมาเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีท่ีไดรั้บความนิยม คือ 
 - YouTube ( http://www.youtube.com – ส าหรับแบ่งปันไฟลว์ดีีโอ) 
 - flickr ( http://www.flickr.com – ส าหรับแบ่งปันไฟลรู์ป) 
 - slideshare ( http://www.slideshare.net – ส าหรับแบ่งปันไฟลพ์รีเซนเตชัน่) 

2.3.2 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 
ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ มีดว้ยกนัหลายชนิดข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการน ามาใชโ้ดย

สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม หลกัดงัน้ี 
          1. Weblogs หรือเรียกสั้ นๆ ว่า Blogs คือส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ ขอ้คิดเห็น บนัทึกส่วนตวัโดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืน ๆโดยผูรั้บสารสามารถ
เขา้ไปอ่านหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้ซ่ึงการแสดงเน้ือหาของบล็อกนั้นจะเรียงล าดบัจาก
เน้ือหาใหม่ไปสู่เน้ือหาเก่าผูเ้ขียนและผูอ่้านสามารถค้นหาเน้ือหายอ้นหลังเพื่ออ่านและแก้ไข
เพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation 

2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ี
ใช้ส าหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม(Social Community)เพื่อ
ร่วมกนัแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนัทั้งดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, 
Hi5, Ning, Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกนัว่าบล็อกจ๋ิวซ่ึงเป็นเวบ็เซอร์วิสหรือ
เว็บไซต์ท่ีให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ส าหรับให้ผู ้ใช้บริการเขียนข้อความสั้ น ๆประมาณ140 
ตวัอกัษร ท่ีเรียกวา่ “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตวัเองวา่ก าลงัท าอะไรอยู ่หรือแจง้
ข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network) (Wikipedia, 2010)ทั้งน้ีการ
ก าหนดให้ใชข้อ้มูลในรูปขอ้ความสั้นๆ ก็เพื่อให้ผูใ้ชท่ี้เป็นทั้งผูเ้ขียนและผูอ่้านเขา้ใจง่าย ท่ีนิยมใช้
กนัอยา่งแพร่หลายคือ Twitter 

4. Online Video เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซ่ึงปัจจุบนั
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาท่ีน าเสนอในวิดีโอ
ออนไลน์ไม่ถูกจ ากดัโดยผงัรายการท่ีแน่นอนและตายตวั ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถติดตามชมได้
อยา่งต่อเน่ือง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการและยงั
สามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็วดีิโออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้  านวนมากอีกดว้ย เช่น Youtube, MSN, Yahoo 
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5. Photo Sharing เป็นเวบ็ไซตท่ี์เนน้ให้บริการฝากรูปภาพโดยผูใ้ชบ้ริการสามารถอพัโหลด
และดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อน ามาใชง้านได ้ท่ีส าคญันอกเหนือจากผูใ้ช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปัน
รูปภาพแลว้ ยงัสามารถใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อเสนอขายภาพท่ีตนเองน าเขา้ไปฝากไดอี้กดว้ย เช่น  Flickr, 
Photobucket,  Photoshop,Express, Zoom 

6. Wikis เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีลกัษณะเป็นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซ่ึงผูเ้ขียน
ส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้ งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมซ่ึงผูใ้ช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระเช่น Wikipedia, 
Google Earth,diggZy Favorites Online 

7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหน่ึงของชีวิตลงไปจดัเป็น
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีบรรดาผูท้่องโลกไซเบอร์ใชเ้พื่อส่ือสารระหวา่งกนับนอินเทอร์เน็ตในลกัษณะ
โลกเสมือนจริง (Virtual Reality)ซ่ึงผูท่ี้จะเขา้ไปใชบ้ริการอาจจะบริษทัหรือองคก์ารดา้นธุรกิจดา้น
การศึกษา รวมถึงองคก์ารดา้นส่ือ เช่น ส านกัข่าวรอยเตอร์  ส านกัข่าวซีเอ็นเอ็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือพื้นท่ีเพื่อให้บุคคลในบริษทัหรือองคก์รไดมี้ช่องทางในการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆไปยงักลุ่ม
เครือข่ายผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มลูกคา้ทั้งหลกัและรองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ของ
บริษทั หรือองคก์ารก็ได ้ปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์ใชห้ลกั Virtual Worlds ท่ีประสบผลส าเร็จและมีช่ือเสียง 
คือ Second life 

8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคือ Crowd และ Outsourcing เป็นหลกัการ
ขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจดัท าในรูปของเว็บไซต์ท่ีมี
วตัถุประสงค์หลกัเพื่อคน้หาค าตอบและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆทั้งทางธุรกิจ การศึกษารวมทั้งการ
ส่ือสารโดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอ
ความคิดเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะกลุ่มคนท่ีเขา้มาให้ขอ้มูลอาจจะเป็นประชาชนทัว่ไปหรือผูมี้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีอยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสังคมนักข่าวข้อดีของการใช้หลัก Crowd 
souring คือ ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคดักรองข้อมูลซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกันได้ เช่น Idea storm, 
Mystarbucks Idea 

9. Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองค า คือ  Pod กับ  Broadcasting                
ซ่ึง POD หรือ PersonalOn-Demandคืออุปสงคห์รือความตอ้งการส่วนบุคคล ส่วนBroadcasting เป็น
การน าส่ือต่างๆ มารวมกนัในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกล่าวง่ายๆ Podcast คือการบนัทึกภาพ
และเสียงแลว้น ามาไวใ้นเวบ็เพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public in general) 
ท่ีสนใจดาวน์โหลดเพื่อน าไปใชง้าน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast 
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10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดท่ีผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยอาจจะเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น 
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip, Yelp 

2.3.4 อุปกรณ์เคร่ืองมือทางส่ือสังคมออนไลน์ 
คอมพิวเตอร์  คือ เคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถท างานค านวณผลและเปรียบเทียบ

ค่าตามชุดค าสั่งดว้ยความเร็วสูงอยา่งต่อเน่ืองและอตัโนมติัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 ได้ให้ค  าจ  ากัดความของคอมพิวเตอร์ไวค้่อนข้างกะทัดรัดว่าเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อตัโนมติั ท าหน้าท่ีเสมือนสมองกลใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆทั้ งท่ีง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ หรืออาจกล่าวไดว้า่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์หมายถึง เคร่ืองมือท่ีช่วยในการค านวณและการ
ประมวลผลข้อมูล สมาร์ทโฟน (Smart Phone)คือโทรศพัท์มือถือท่ีนอกเหนือจากใช้โทรออก-
รับสายแลว้ยงัมีแอพพลิเคชัน่ให้ใชง้านมากมาย สามารถรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่น 3G, Wi-
Fi และสามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชั่นสนทนาชั้ นน าเช่น LINE, Youtube, 
Facebook, Twitter ฯลฯโดยท่ีผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกบัความ
ตอ้งการได้มากกว่ามือถือธรรมดา ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนิยมผลิตสมาร์ทโฟนท่ีมีหน้าจอ
ระบบสัมผสั , ใส่กล้องถ่ายรูปท่ีมีความละเอียดสูง, ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมัย , มี
แอพพลิเคชัน่และลูกเล่นท่ีน่าสนใจ 

แท็บเล็ต (Tablet)  คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีหน้าจอระบบสัมผสัขนาดใหญ่มีขนาด
หน้าจอตั้งแต่ 7 น้ิวข้ึนไปพกพาได้สะดวกสามารถใช้งานหน้าจอผ่านการสัมผสัผ่านปลายน้ิวได้
โดยตรงมีแอพพลิเคชัน่มากมายให้เลือกใช ้ไม่วา่จะรับ-ส่งอีเมล์, เล่นอินเทอร์เน็ต, ดูหนงั, ฟังเพลง, 
เล่นเกมหรือแมก้ระทัง่ใชท้  างานเอกสารออฟฟิต ขอ้ดีของแท็บเล็ตคือมีหนา้จอท่ีกวา้ง ท าให้มีพื้นท่ี
การใชง้านเยอะมีน ้ าหนกัเบา พกพาไดส้ะดวกกว่าโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์สามารถจดบนัทึกหรือ
ใชเ้ป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3.5 ประโยชน์ของ Social networks เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
สังคมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษผูใ้ช้จะตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้

สังคมออนไลน์ซ่ึงในส่วนของประโยชน์ มีดงัน้ี 
1.  ใชแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้เพราะสามารถเสนอและแสดงความ

คิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้ งค  าถามในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้บุคคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมีค าตอบ
สามารถเขา้มาตอบค าถามได ้

2.  เป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดใหญ่ท่ีสามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มูลได ้
3.  ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท าใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว 
4.  เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง เช่น บทความ ผลงานวิจยั งานเขียน รูปภาพ 

วดีิโอ ต่าง ๆเพื่อใหอ่ื้นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น 
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5.  ใช้เป็นส่ือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทัและองค์กร          
ต่าง ๆช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 

6.  ช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ ๆข้ึน 
7.  ช่วยใหมี้การผอ่นคลายจากการท างานเพราะผูใ้ชส้ามารถหาเพื่อนคุยได ้
8.  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได ้

2.4 ข้อมูลเกีย่วกบั Facebook 
 Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึงท่ีจะท าให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและ
ร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรม หน่ึงหรือหลายๆกิจกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook คนอ่ืนๆไดไ้ม่วา่จะเป็นการ
ตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจโพสตรู์ปภาพโพสตค์ลิปวดีิโอเขียนบทความหรือบล็อก แชทคุย
กนัแบบสด ๆเล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม(เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมาก)และยงัสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆผ่าน
แอพลิเคชัน่เสริม(Applications)ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิ่ม 
เติมอยูเ่ร่ือยๆ Facebook เป็น Social Networkท่ีไดรั้บความนิยมอีกแห่งหน่ึงในโลก  
 2.4.1 ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการโพสเฟสบุ๊ค 

ส่วนเฟซบุ๊กนั้นมีผูใ้ชม้หาศาลทัว่โลก ช่วงเวลาในแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกนั แต่การใช้
งานในช่วงเวลาท างานและวนัสุดทา้ยของวนัหยดุ ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีคนนิยมใชง้านเฟซบุก๊มากท่ีสุด 

ส าหรับช่วงเวลาท่ีแนะน า ช่วงเชา้ 8.00 น.–9.00 น. ช่วงคนต่ืนนอน หรือออกไปท างานแลว้
จะเช็คโซเชียล ช่วงเท่ียง12.00 น.–13.00 น.ช่วงพกักลางวนัยงัเป็นช่วงเวลานาทีทองและช่วงวนัหยุด
สุดสัปดาห์อยา่งวนัพฤหสับดี–วนัอาทิตย ์เวลา 10.00 น.–12.00 น.  

2.4.2 กลยุทธ์การเขียนเพือ่ประชาสัมพนัธ์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)  
Wilcox & Cameron (2012) Facebook เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบั

ตน้ๆ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เฟสบุค๊ไดรั้บความนิยมก็เน่ืองมาจากถูกน าไปใชใ้นงานโฆษณา การตลาด                      
และการประชาสัมพนัธ์ โดยเฟสบุ๊คมีส่วนช่วยส่งเสริมงานดงักล่าวหลายประการ อาทิ ช่วยให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัผูบ้ริโภคช่วยสร้างการรับรู้ในตราสินคา้และช่วยสร้างความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้  เป็นตน้การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางเฟสบุค๊ใหป้ระสบความส าเร็จควรมีแนวทางดงัน้ี                                 

1. ควรเลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กบัผูรั้บสารท่ีเขา้มาติดตามเฟสบุค๊ขององค์
กรในฐานะเพื่อนไม่ใช่ในฐานะลูกคา้หรือบุคคลทัว่ไป  

2. นอกจากเน้ือหาในรูปของขอ้ความแล้วควรน าเสนอเน้ือหาประเภทอ่ืนให้หลากหลาย 
เช่น ภาพ หรือ คลิปวดิีโอเร่ืองข าขนั เพลงการประกวดชิงรางวลั 

3. เนน้การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารใหส้ามารถส่ือสารกนไดแ้บบสองทาง   
4. ใชก้ลยทุธ์การเขียนและน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะท่ีสนิทสนมและเป็นกนัเองเป็นหลกั 



29 
 

 

โดยภาพรวมของเฟซบุก๊ (Facebook) แลว้ สรุปไดว้า่ เน้ือหา (Content) เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ี
ช่วยเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้ชมเฟซบุ๊ก (Facebook)ไดเ้ป็นอยา่งดีสถิติรูปแบบโดยทัว่ไปท่ีมีการน าเสนอบน
หนา้เฟสบุค๊ (Facebook) นั้นประกอบดว้ยไปดว้ย  

1. Status การอพัเดทสถานะทัว่ไปในลกัษณะของตวัอกัษร   
2. Link Post ประเภทการโพสตโ์ดยเฉพาะในกลุ่มเพจประเภทข่าว นิยมแชร์ Link Post เป็น

อนัดบัตน้ ๆ  
3. Photo การโพสต์แบบรูปภาพ เป็นวิธีท่ีใช้กนัเป็นอนัดบัตน้ ๆเพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่ม

คนไดง่้ายสะดุดตาก่อใหเ้กิดการแชร์ท่ีดี  
4. VDO มกัไดรั้บการเขา้ถึงท่ีดีบนเฟสบุค๊  
5. การใช้ Email List มีการเก็บขอ้มูลอีเมลจากผูเ้ขา้เยี่ยมในเวบ็ไซต์และขอ้มูลของ ลูกคา้ 

สามารถอพัโหลดอีเมลเหล่านั้นลงบนเฟซบุค๊ เพื่อท าการโฆษณาเฉพาะกลุ่มอีเมลน้ีได ้ทนัที 
6. การตอบกลบัขอ้ความอยา่งรวดเร็ว  
7. ท าวีดิโอด้วย Facebook Live ซ่ึงเป็นฟังก์ชัน่ใหม่ท่ีเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกคน สามารถ

เขา้ถึงไดง่้ายเป็นแบบเรียลไทม ์(Real Time) 
2.4.3 ประโยชน์ของ Facebook  Fanpage 
ในปัจจุบนันั้นเรียกไดว้า่ เป็นยุคของโซเชียลและถือไดว้า่จะเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับการ

ใช้ชีวิตประจ าวนัของใครหลาย ๆคนทั้งดูหนัง ฟังเพลง ท าธุรกิจ ติดตามข่าวสารและอีกมากมาย 
Facebook Fanpageเป็นอีกหน่ึงโอกาสท่ีสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรหรือตัวบุคคลด้วยการใช้
โซเซียลท่ีเขา้ถึงไดไ้ม่ยุง่ยากขอ้ดีของการมี Facebook Fanpage ไดแ้ก่ 

1. สร้างช่องทางในการท าธุรกิจ 
Facebook Fanpage สามารถช่วยให้เราโปรโมทธุรกิจมากมาย เช่น ขายของ, ขายอาหาร, 

สถานท่ีท่องเท่ียว, ร้านคา้, กีฬา และยงัมีธุรกิจอีกมากมายท่ีสร้าง Facebook Fanpage เป็นของตวัเอง 
ท าให้เกิดความน่าสนใจและคนติดตามแฟนเพจมากยิง่ข้ึนสร้างโอกาสเพิ่มลูกคา้ คนท่ีอยากร่วมงาน 
คนท่ีสนใจ อีกทั้งยงัมีโอกาสท่ี Facebook Fanpage ของเราถูกน าไปโฆษณาจากเวบ็อ่ืนหรือคนท่ีช่ืน
ชอบน าไปบอกต่อๆ กนัซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าโฆษณาดว้ย 

2. จ  านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตม์ากข้ึน 
การท่ีเรามีแฟนเพจเราสามารถน าลิงกเ์วบ็ไซต ์ขอ้มูลของเราใส่ลงไปได ้หากผูท่ี้เขา้ชมหนา้

แฟนเพจสนใจอยากดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มข้ึน ก็สามารถคลิกลิงกเ์ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตไ์ดท้นัที และ
ในเวบ็ไซต์ของเราก็ควรจะมี Facebook Widget ซ่ึงจะช่วยให้ผูท่ี้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์สามารถกดไลค ์
หนา้แฟนเพจไดเ้ช่นกนั 

3. เพิ่มโอกาสใหเ้วบ็ไซตติ์ดอนัดบัการคน้หา 



30 
 

 

การมีเน้ือหาเก่ียวกบับริษทัของเรากระจายอยู่ในหลายๆเวบ็ไซต์ จะช่วยท าให้การคน้หา
ผา่น Search Engine อยา่ง Google มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเม่ือมีคนสนใจสินคา้ หรือ เวบ็ไซต์
ของเรา จะท าให้เกิดการค้นหาจากกลุ่มผูท่ี้ไม่ทราบช่องทางการรับข้อมูลได้อีกด้วย นอกจากน้ี 
Social Search บริการใหม่จาก Google ยงัช่วยให้ผูค้น้หาสามารถอ่านความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้
หรือบริการของเราไดท้นัทีจากหน้าแสดงผลการคน้หาการลิงก์แฟนเพจเขา้กบัเวบ็ไซตห์ลกัจึงเป็น
วธีิท่ีเป่ียมประสิทธิภาพในการช่วยต่อยอดจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดอี้กทางหน่ึง 

4. ไล่ตามคู่แข่ง 
 แน่นอนวา่การท าธุรกิจต่างๆนั้นยอ่มมีคู่แข่งอยูเ่สมอหากคู่แข่งมีจ านวนแฟนเพจท่ีมากเรา

ก็ควรสร้างแฟนเพจใหเ้กิดประโยชน์ ดว้ยการจดักิจกรรมต่าง ๆและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
5. การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดโ้ดยตรง 
 ในบางคร้ังทางเพจมีการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่าง ๆเราสามารถส่งขอ้ความถึงพวกเขา

ได้โดยตรง ซ่ึงสามารถเลือกได้ว่าจะส่งให้ใครบ้าง เช่นหากคุณท ากิจกรรมในจงัหวดัหน่ึง เราก็
สามารถเลือกส่งขอ้ความเชิญชวนใหเ้ฉพาะแฟนท่ีอยูใ่นจงัหวดันั้นๆให้มาร่วมกิจกรรมชิงรางวลักบั
สินคา้หรือบริการของเราได ้และไม่ใช่แค่พื้นท่ีเท่านั้นแต่อายหุรือเพศก็สามารถก าหนดไดเ้ช่นกนั 

6. สร้างกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายไม่เสียเงิน 
การสร้างแฟนเพจของเราใน Facebook สามารถอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร โพสรูปภาพ วีดีโอ 

และอ่ืนๆ ลงบนโปรไฟล์ Facebook ของเราเพื่อแชร์ให้แฟนเพจและคนอ่ืนไดเ้ขา้ชมและร่วมแสดง
ความคิดเห็นกนัโดยท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ท าให้เราสามารถน าขอ้มูลจากลูกคา้ไปพฒันาธุรกิจให้ดี
ยิง่ข้ึนในดา้นต่างๆ 

7. สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
การสร้างแฟนเพจของเราใน Facebook ถือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและ

รวดเร็ว ท าให้สามารถพูดคุยโตต้อบกบัลูกคา้ไดต้ลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรพูดคุยสนทนากบั
ลูกคา้เพื่อแสดงถึงความใส่ใจต่อลูกคา้ท่ีมีขอ้สงสัยต่างๆ 
2.5 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัคลปิวดิีโอ   

2.5.1 แนวคิดเกีย่วกบัคลปิวดิีโอ   
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) วีดิโอมีความหมายว่า แถบบนัทึกวีดิโอ แถบบนัทึกภาพ เทป

บนัทึกภาพ เทปวีดิโอ ซ่ึงแต่เดิมค าว่า Video เป็นภาษาลาติน แปลว่า I See = ฉันเห็น เม่ือมาเป็น
ภาษาไทยก็ใชค้  าวา่ ภาพ ต่อมาปี ( 2525) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แนะน าให้ใช้ ค  าวา่ภาพ
ทั ศ น์ โ ด ย อ า ศั ย บั ญ ญั ติ ค  า ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ภ า พ ย น ต ร์ ค า น้ี ป ร า ก ฏ ใ น เอ ก ส า ร
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จนกระทัง่ พ.ศ.2530 ราชบณัฑิตยสถานได้บญัญติัค าว่าวีดิทศัน์ 
แทนค าว่า Video ค าว่า วีดิ มาจากค าว่า วิติ ซ่ึงแปลว่าร่ืนรมยห์รือชวนให้ร่ืนรมยจึ์งท าให้ใช้ค  าว่า               
วดิีทศัน์ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
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กิดานนัท ์มลิทอง (2536) ไดก้ล่าววา่วดิีทศัน์ (Video Tape) ซ่ึงตามปกติเรามกัเรียกทบัศพัท์
ว่าวีดิโอเทปเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีสามารถใช้ในการบนัทึกภาพและเสียงไวไ้ด้พร้อมกนัใน
แถบเทปในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและยงัสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ได ้

รสริน พิมลบรรยงก(์2536)ไดอ้ธิบายวา่วีดิโอคือเทปท่ีใชบ้นัทึกภาพและเสียงไวใ้นรูปแบบ
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่หรือบนัทึกซ ้ าได ้

วชิระ อินทร์อุดม (2539)ให้ความหมายวีดิโอวา่เป็นวสัดุท่ีสามารถใชบ้นัทึกภาพและเสียง
ไดโ้ดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ยวิธีการทางแสงเสียงและแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงสามารถ
บนัทึกและเปิดให้ชมไดท้นัทีโดยอาศยัเคร่ืองเล่น/บนัทึกวีดิโอซ่ึงสามารถบนัทึกและลบสัญญาณ
ภาพและเสียงได ้

ประทิน คล้ายนาค (2545) ให้ความหมายของวีดิโอในทางเทคนิคว่าเป็นการใช้กล้อง
อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายภาพเคล่ือนไหวพร้อมกบเสียงแลว้สงเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปออกท่ีจอโทรทศัน์ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า วีดิโอ หมายถึง แถบวสัดุอุปกรณ์ซ่ึงเป็นแถบ
เคลือบแม่เหล็กสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้หลายมิติ เช่น ภาพ และเสียงในรูปแบบของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถติดต่อเพิ่มเติมลบออกไดโ้ดยมีส่ือแพร่ภาพ แพร่เสียง เช่น เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
หรือคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองแสดงภาพและเสียง 

วีดิโอ (Video) คือมลัติมีเดียท่ีสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้การ
น าเสนอวดีิโอมีหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วดีิโอเพื่อความบนัเทิงประโยชน์ของวิดีโอมี
มากมาย นอกจากใหค้วามรู้ใหค้วามบนัเทิงยงัสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัผูใ้ชง้าน เช่นวดีิโอน าเสนอ
สินคา้ ผลิตภณัฑต่์างๆ เป็นตน้ 

วีดิโอเป็นการเล่าเร่ืองด้วยภาพ ท าหน้าท่ีหลกัในการน าเสนอเสียงจะเขา้มาช่วยเสริมใน
ส่วนของภาพเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองมากยิง่ข้ึนวดิีโอเป็นส่ือในลกัษณะท่ีน าเสนอเป็นภาพเคล่ือนไหว
และสร้างความต่อเน่ืองของการกระท าของวตัถุจากเร่ืองราวต่างๆ สร้างความรู้สึกใกลชิ้ดกบัผูช้ม
เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย มีความรวดเร็วการบริการหมายถึงการกระท าหรือการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ต่อผูอ่ื้นหรือความพยายามในการใช้ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และความกระตือรือร้น ของผูใ้ห้บริการในการเสนอการบริการแก่ผูรั้บบริการดว้ยความเต็ม
ใจและจริงใจรวมถึงสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนรู้หลกับริการเอาใจใส่ในการบริการอนัเป็นพื้นฐาน
ส าคญัของผูใ้ห้บริการ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจต่อการบริการ 
ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บบริการจะไดรั้บความประทบัใจและเกิดความช่ืนชมในองคก์ร เป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีแก่องคก์ร   
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สุนิสา ประวิชัย (2560) วิจัยเร่ือง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ผลการวิจยัพบวา่ ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไป
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ยงักลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก การประชาสัมพนัธ์จะบรรลุผลหรือไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถการเขียน
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์อยา่งรอบคอบ โดยก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเขียนให้ชดัเจนและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการรับสารของกลุ่มเป้าหมายอยา่งถ่องแท ้
 บวัผิน โตทรัพย ์พวงเพญ็ ชรินทร์ และคณะ (2562) วิจยัเร่ืองการศึกษาการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวผา่นส่ือสังคม ออนไลน์ : กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดั สุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจยัพบว่าความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ส่ือออนไลน์
ท่องเท่ียวไดมี้การตอบรับเป็นอยา่งดี เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็วทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกส่ือสาร
ผ่านส่ือใหม่เป็นอนัดบัแรกในการคน้หาข่าวสารการท่องเท่ียว การใช้ส่ือรูปแบบ Facebook Page 
นักท่องเท่ียวเกือบทั้งหมดรับข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยร้อยละ 99.2 ใช้เฟสบุ๊คประชา
สัมพนัธ์ผา่นชุมชนออนไลน์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ Facebook 
 สัภยา ไชยมาตย์และณัฐพงษ์ พระลับรักษา(2558) เร่ืองการผลิตส่ือวีดิทัศน์เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษาพบว่า 1)ไดส่ื้อ
มลัติมีเดียเพื่อการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัมหาสารคามในรูปแบบของรายการน า
เท่ียวจ านวน 3 ตอน คือตอนพระธาตุนาดูน ความยาว 11 นาทีตอนกู่สันตรัตน์ ความยาว 11นาที 
ตอนป่าดูนล าพนั ความยาว 10 นาที2) ผูช้มมีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียเพื่อการประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัมหาสารคามอยูใ่นระดบัมาก ( ̅x= 4.45, = 0.80) 
 สมศักด์ิ คล้ายสังข์ (2560) เร่ืองการพัฒนาส่ือวีดิทัศน์และส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การตลาดและการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 
พฒันาส่ือวีดิทศัน์ท่ีมีประสิทธิภาพและส่ือออนไลน์ในรูปแบบเวบ็ไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดและ
การท่องเท่ียวประเภท ตลาดน ้า และศาสนสถาน ท่ีตั้งอยูบ่นเส้นทางการเดินทางน ้ า ในพื้นท่ีเขตตล่ิง
ชันกรุงเทพมหานครโดยเน้นกระบวนการการมี ส่วนร่วมของชุมชนผลการวิจัยพบว่า                                   
1. พบเส้นทางการท่องเท่ียวทางน ้ าเส้นทางใหม่ตามคลองบางระมาด เรียกวา่ เส้นทางไหวพ้ระ9วดั                  
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางดว้ยเรือน้าเท่ียวท่ีมีให้บริการอยูใ่นตลาดน ้ าทั้ง 4 แห่งในพื้นท่ีเขต
ตล่ิงชนัไปยงัวดัต่าง ๆในเส้นทาง ดงัน้ี วดัโพธ์ิ วดัมะกอก วดัจา้ปา วดักระจงั วดัทอง(บางระมาด) 
วดัสมรโกฏิ วดัมณฑป วดัช่างเหล็ก และวดัตล่ิงชนั 2. ไดรั้บส่ือวีดิทศัน์ส่งเสริมการตลาดและการ
ท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม ชุด 9วดั ความยาว 11.35 นาที และ ชุด 4 ตลาดน ้ า ความยาว 9.40 นาทีซ่ึง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบั 83/86.7ในการให้ความรู้ความเขา้ใจและจูงใจให้เกิด
ความสนใจในการเดินทางไปท่องเท่ียว ทั้งน้ีได้น้าเสนอขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัผ่านช่องทางส่ือ
ออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ 2 ภาษาท่ีช่ือว่า www.talingchantour.com ให้ขอ้มูลในแบบขอ้ความ 
ภาพน่ิงและวีดิทศัน์เพื่อให้นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจสามารถเขา้ถึงและชมไดอ้ยา่งสะดวกและเกิด
ความน่าสนใจ 



 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ 

 
ภาพท่ี 3.1 โลโก ้บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ  : 99/19 หมู่บา้นเอกสิริน หมู่ท่ี 4  ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี 11110 
โทรศัพท์  : 02 0760466 , 097-105-0466  
เวบ็ไซต์   : www.sawasdeethailandtravel.com 
Facebook  : SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

                                        
 

ภาพท่ี 3.2 ภาพแผนท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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เกีย่วกบับริษัท 

สวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล ทวัร์คุณภาพ เพื่อคุณ 
ทวัร์คุณภาพ บริการดว้ยใจ ในราคามิตรภาพ 

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

 คุณชุมพล สิงห์เมืองพล พร้อมทีมงานท่ีมีความช านาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการจดั
ธุรกิจ ท่องเท่ียวมานานนบัสิบปี ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นประตูด่านแรกท่ี
คนทัว่โลกจะคิดถึง ประเทศไทย จึงไดเ้ปิดด าเนินการธุรกิจด้านการท่องเท่ียวจดทะเบียนถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ในนาม สวสัดี ไทยแลนด์ ทราเวล เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งมากมาย 
 เราให้การบริการทางดา้นการท่องเท่ียวในทุกรูปแบบ และทีมงานของเรา สวสัดี ไทยแลนด ์
ทราเวล ยงัมีนโยบายอย่างแน่วแน่ท่ีจะช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ของผูค้นในท้องถ่ิน รวมถึงธรรมชาติท่ีสวยงามของเมืองไทยเอาไวเ้พื่อให้เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ียงยืนสืบต่อไป และในปัจจุบนัไทยไดเ้ขา้รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ซ่ึงนัน่ก็หมายถึง 
ความส าคญัของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้จะมีมากข้ึนและมี
การหมุนเวยีนแลกเปล่ียนทางดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงกนัและกนัอยา่งเขม้ขน้นัน่เอง 

3.2 ลกัษณะการให้บริการของบริษัท 

 รับจดัท่องเท่ียว อบรม สัมมนา กิจกรรม Team Building, Walk Rally, Sport Day CSR, 
Party 

 รับจดัท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 บริการรถตู ้VIP 6 - 13 ท่ีนัง่ 
 บริการรถมินิบสั VIP 20 ท่ีนัง่  
 บริการรถบสั 2 ชั้น VIP Free Wi-Fi แสง สี เสียง ครบวงจร 
 บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
 บริการรับจองหอ้งพกั โรงแรม รีสอร์ท บา้นพกั โฮมสเตย ์

 

 



35 

 

 
 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ภาพแผนภูมิการจดัการองคก์รและการบริหารงาน บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 

นางสาวนภทัร มีประสงค ์– กุง้ 

Chief Executive Officer 

นายชุมพล สิงห์เมืองพล – แอด็ด้ี 

Director of Sale & Trip Specialist 
นายวชิระ สิงห์โตทอง – หน่ึง 

Sale Manager 

นายสาคร สิงห์เมืองพล – อู๊ด 

Fleet Manager & Transporter 

นายอคัรเดช เส้ียนเสริญ – ตน้ 

Admin & Sales 

Coordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชุมพร สิงห์เมืองพล – อ็อด 

Fleet Manager & Transporter 

นางสาวณภทัร มีประสงค ์– หญิง 

Sale Manager 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

     นางสาววรดา ฝ่ังสาคร                 นางสาวสุวภิา นิลวตัถา         นางสาวกญัญารัตน์ เทวะประกาย  

ภาพท่ี 3.4 รูปนกัศึกษาสหกิจ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

3.4.1 ช่ือนักศึกษาฝึกงาน :  นางสาววรดา ฝ่ังสาคร                

     นางสาวสุวภิา นิลวตัถา               

     นางสาวกญัญารัตน์ เทวะประกาย  

3.4.2 ต าแหน่งงาน  ฝ่ายขายและการท่องเท่ียว 

หน้าที่รับผดิชอบ   การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวผา่นคลิปวดีิโอ ประชาสัมพนัธ์โปรแกรม

เท่ียวของบริษทั การเตรียมตวัก่อนออกทวัร์ Staff  Tour  Staff  Team Building  

3.5 ช่ือและต าแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 รูปภาพหวัหนา้ท่ีปรึกษา  
ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

ช่ือพนักงานหัวหน้าที่ปรึกษา :   นายชุมพล  สิงห์เมืองพล 
ต าแหน่งงาน :  Director of Sale & Trip Specialist 
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3.6 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา  

 

ภาพท่ี 3.6 รูปภาพพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา  :   นายอคัรเดช เส้ียนเสริญ 

ต าแหน่งงาน : Admin & Sales 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 

1. คิดหวัขอ้โครงงานและ
น าเสนอหวัขอ้โครงงาน 

     

2. ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง      

3.วางแผนและด าเนินงานท า
การจดัท าคลิปวดีิโอเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ 

     

4.เก็บรวมรวมขอ้มูลการ
เขา้ถึงและผลตอบรับ 

     

5.สรุปผลและจดัท ารูปเล่ม
โครงงาน 

     

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงรายละเอียดระยะการด าเนินงาน 
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3.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เร่ิมฝึกปฏิบติังานวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 - 4 ธนัวาคม 2563 

3.9 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

การด าเนินโครงการเป็นขั้นตอนตามล าดบั เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 3.9.1 คิดหัวขอ้โครงงานและน าเสนอหัวขอ้โครงงานเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน
เพื่อรับฟังค าแนะน าและด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

  3.9.2 ศึกษาหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านส่ือวิดีโอและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั
กาญจนบุรี 

 3.9.3 วางแผนและด าเนินการออกแบบส่ือวิดีโอน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คของบริษทั โดยจดักิจกรรมลุ้นรับ Gift Voucher ล่องเรือ
กลางแม่น ้าเจา้พระยาเพื่อใหโ้พสตดู์น่าสนใจมากข้ึน 

 3.9.4 เก็บรวมรวมขอ้มูลการเขา้ถึงและผลตอบรับ โดยตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ถึงจากขอ้มูล
เชิงลึกของเพจ เพื่อทราบถึงความสนใจของการประชาสัมพนัธ์คลิปวิดีโอของจงัหวดักาญจนบุรี
และทราบถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแชร์โพสตท์ าใหบ้ริษทัมีคนรู้จกัเพิ่มมากข้ึน 

 3.9.5 จดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอโครงงานน้ี โดยจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานโดยเรียงตามล าดบั  

5 บท รวมถึงการจดัท าการน าเสนอโครงงานในรูปแบบ Power Point 

    3.10 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.10.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
2. โทรศพัทมื์อถือ 
3.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3.10.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์  1. แอพพลิเคชัน่ Facebook 
2. โปรแกรม Microsoft Office Word  
3.โปรแกรม Power Point  
4.โปรแกรม Excel 
5.แอพลิเคชัน่ตดัต่อ Kine Master 
6.โปรแกรม Canva 
7.โปรแกรม Photoshop 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 
 การจดัท าโครงการ เร่ือง การประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์  

ทรานสปอร์ต จ ากัด ผ่านส่ือออนไลน์โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อจัดท าคลิปวิดีโอเป็นส่ือการ

ประชาสัมพนัธ์บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นส่ือมลัติมีเดียและเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการขายและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้กบับริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 ขั้นตอนการเตรียมการจดัท าคลิปวดีิโอ 
4.2 การประชาสัมพนัธ์บนเพจเฟสบุ๊คของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต 
จ ากดั 

 4.3 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ 
4.1. ขั้นตอนการเตรียมการจัดท าคลปิวดิีโอ 
การด าเนินโครงการเป็นขั้นตอนตามล าดบั เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

4.1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นส่ือวิดีโอเลือกแหล่งท่องเท่ียวของ

จงัหวดักาญจนบุรี  

 
ภาพท่ี 4.1 ผูจ้ดัท าศึกษาขอ้มูลสถานท่ีเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

4.1.2. ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีโดยเลือก10สถานท่ียอดฮิตของจงัหวดั

กาญจนบุรีและศึกษาเส้นทางการเดินทางของแต่ละสถานท่ี 

4.1.3. น าเสนอสถานท่ีเท่ียวและขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาในบริษทัเก่ียวกบั10สถานท่ียอด

ฮิตของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีจะท าการจดัท าวดีิโอ 
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4.1.4. ออกแบบส่ือวดีิโอโดยการจดัท าStory board เรียงล าดบัการตดัต่อก่อนหลงัของวิดีโอ 

เพื่อน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 Story board การตดัต่อวดีิโอ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

4.1.5. ผู ้จ ัดท าปรึกษาท่ีปรึกษาภายในบริษัทเก่ียวกับการคิดกิจกรรมท่ีจะสร้างความ

น่าสนใจและดึงดูดผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ค โดยจะจดักิจกรรมลุน้รับ Gift Voucher ล่องเรือกลางแม่น ้ า

เจา้พระยา จ านวน 1 รางวลัและท่ีปรึกษาของบริษทัตั้งเป้าจ านวนการเขา้ชมไวท่ี้ 1,000 คร้ัง  

4.1.6. ก าหนดวนัเดินทางไปจงัหวดักาญจนบุรีโดยเดินทางในวนัท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2563                         

(2 วนั 1 คืน)ทางผูจ้ดัท าเลือกวนัเดินทางตรงกบัเสาร์-อาทิตยเ์น่ืองจากไม่ท าให้กระทบกบั

วนัท างานแหล่งท่องเท่ียวท่ีแรกท่ีถ่ายท าคลิปวิดีโอคือสะพานข้ามแม่น ้ าแคว แหล่ง

ท่องเท่ียวจุดท่ีสองคือวดัถ ้าเสือ จุดท่ีสามคือถ ้ากระแซ จุดท่ีส่ีคือสุสานสัมพนัธมิตรดอนรัก 

จุดท่ีห้าคือตน้จามจุรียกัษ ์จุดท่ีหกคือน ้ าตกไทรโยคนอ้ย จุดท่ีเจ็ดคือสวนสัตวซ์าฟารีปาร์ค 

จุดท่ีแปดคือช่องเขาขาด จุดท่ีเกา้คือแคมป์ชา้งวงัโพธ์ิและจุดท่ีสิบคือมีนาคาเฟ่  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 คณะผูจ้ดัท าเดินทางไปท่ีจงัหวดักาญจนบุรีและถ่ายท าวดีิโอ 

ภาพท่ี 4.3 คณะผูจ้ดัท าเดินทางไปท่ีจงัหวดักาญจนบุรีและถ่ายท าวดีิโอ                                                        

 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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4.1.7. ถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวเพื่อน ามาตดัต่อวดีิโอ 

  

ภาพท่ี 4.3 ไฟลภ์าพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวส าหรับการตดัต่อวิดีโอ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวเพ่ือน ามาตดัต่อวดีิโอ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

4.1.8. ตดัต่อภาพและเสียงประกอบวิดีโอให้มีความน่าสนใจโดยตดัต่อผ่านแอปพลิเคชั่น                          

Kine Master 

 
ภาพ 4.5 ตดัต่อภาพและเสียงประกอบวดีิโอและเสียง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

4.1.9. ตดัต่อเสร็จเรียบร้อยส่งให้ท่ีปรึกษาภายในบริษทัตรวจสอบเพื่อปรับปรุงและแกไ้ข

ช้ินงาน  

4.1.10. หลงัจากท าการแก้ไขเสร็จส้ินได้มีการประชาสัมพนัธ์คลิปวิดีโอโพสต์ผ่านเพจ 

เฟสบุค๊ของบริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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 ผลการผลติคลปิวดิีโอ 

 
ภาพท่ี 4.6 ผลการผลิตคลิปวดีิโอ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

4.2 การประชาสัมพนัธ์บนเพจเฟสบุ๊คของบริษัทสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 4.2.1 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 

 
ภาพท่ี 4.7 ภาพเพจเฟสบุ๊ค บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 
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 ภาพท่ี  4.7 เป็นภาพแสดงหน้าเพจเฟสบุ๊คของบริษัทสวัส ดี  ทราเวล ก รุ๊ป  แอนด ์                    
ทรานสปอร์ต จ ากดัโดยทางบริษทัมีเพจหลกัท่ีใชเ้ป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของบริษทั  

 เฟสบุค๊ คือ ชุมชนขนาดใหญ่ ท่ีผูค้นมกัจะมารวมตวักนัการประชาสัมพนัธ์ทางแฟนเพจนั้น

จึงสามารถท าให้กลุ่มคนท่ีมีความชอบแบบเดียวกันมารวมตัวกันได้แม้จะไม่รู้จกักันมาก่อนก็

สามารถท่ีจะแนะน าพูดคุยกนัไดเ้ม่ือเราไดท้  าการโพสต์ประชาสัมพนัธ์ผ่านแฟนเพจเราก็สามารถ

รับรู้ถึงผลตอบรับไดมี้เคร่ืองมือรายงานผลสถิติต่าง ๆจ านวนของคนท่ีไดเ้ขา้มาคอมเมนต์หรือใน

การโพสตแ์ต่ละคร้ังมียอดแชร์ ช่วงอายุของแฟนเพจ เพศซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีคือขอ้มูลชั้นเลิศส าหรับ

การวางแผน การท าการตลาดท่ีดีของบริษทัในอนาคต 

 4.2.2 ประชาสัมพนัธ์คลปิวดิีโอผ่านเพจ Facebook ของบริษัท 

 
ภาพท่ี 4.8 ประชาสมัพนัธ์คลิปวดีิโอผา่นเพจ Facebook ของบริษทั 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.8 ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. เป็นการประชาสัมพนัธ์

คลิปวดีิโอผา่นแฟนเพจซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีคนใชง้านเฟสบุค๊เป็นจ านวนมาก 
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 4.2.3 จัดกจิกรรมลุ้นรางวัลในโพสต์ 

 
ภาพท่ี 4.9 จดักิจกรรมร่วมสนุกลุน้รับ Gift voucher 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.9 เป็นการจัดกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับ Gift Voucher เพื่อสร้างความ

น่ าส น ใจผู ้ ใ ช้ เฟ ส บุ๊ ค โด ยก าห น ดวัน ป ระก าศ ผล เป็ น วัน ท่ี 1 ธัน ว าคม  2563                            

เวลา 12.00 น.โดยผูท่ี้มีสิทธ์ิลุน้รับรางวลัคือผูท่ี้ท  าตามกติกาท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. กดไลคแ์ละแชร์ โพสต(์พร้อมตั้งค่าการเห็นเป็นแบบสาธารณะ) 

2. ติดแฮชแทก็ #สวสัดีไทยแลนดท์ราเวลทวัร์ดีทวัร์คุณภาพเพื่อคุณ  

3. แท็กคนท่ี คุณอยากจะพาไปด้วยจ านวน 1ท่านและบันทึกหลักฐานการกดไลค ์                 

กดแชร์ลงใตโ้พสต ์

 
ภาพท่ี 4.10 Gift voucher ล่องเรือกลางแม่น ้ าเจา้พระยา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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 ภาพท่ี 4.10 รางวลั Gift Voucher ล่องเรือกลางแม่น ้าเจา้พระยาโดย Gift Voucherมี

อายกุารใชง้าน 1 ปีนบัจากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

 4.2.4  แจ้งเวลาการประกาศผลรางรางวลั ผ่านแฟนเพจ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.11 การโพสตเ์พื่อแจง้เวลาการประกาศผลรางรางวลั 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.11 การโพสตเ์พื่อแจง้เวลาการประกาศผลรางวลัและช่องทางการประกาศ

ผลรางวลัโดยก าหนดวนัประกาศผลเป็นวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 12.00 น.โดยการLiveจบั

รางวลัผา่นทางเฟสบุค๊แฟนเพจของบริษทั 

 4.2.5  รวบรวมรายช่ือผู้ร่วมสนุกกจิกรรม 

 
ภาพท่ี 4.12 ท าการรวบรวมรายช่ือผูท่ี้มีสิทธ์ิลุน้รับรางวลั 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
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 4.2.6  ท าการประกาศผลรางวลัผ่าน Facebook live ของเพจบริษัท 

 
ภาพท่ี 4.13 Live ผา่น Facebook ประกาศผลรางวลั 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 
 ภาพท่ี 4.13 เป็นการ Live ผ่าน Facebook เพื่อประกาศผลรางวลัจากกิจกรรม

กดไลค ์กดแชร์ โพตส์คลิปวิดีโอจงัหวดักาญจนบุรีลุน้รับ Gift Voucherทานอาหารบุฟเฟต์

กลางแม่น ้ าเจา้พระยาจ านวน 1 รางวลั รางวลัละ 2 ใบจบัฉลากโดยคุณชุมพล สิงห์เมืองพล 

ผูอ้  านวยการฝ่ายขายของบริษทัสวสัดี  ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดัโดยการสุ่ม

จับจากรายช่ือผู ้ท่ี เข้าร่วมกิจกรรมและท าตามกติกาท่ีก าหนดจ านวน 1 รายช่ือจาก                       

จ  านวน 65 คน 

 4.2.7  ประกาศผลจับสลากผ่านทางหน้าเพจเฟสบุ๊คของบริษัท 

     
 ภาพท่ี 4.14 ประกาศผลผูไ้ดรั้บรางวลัผา่น Facebook Live ในเพจของบริษทั 
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 ภาพท่ี 4.14 ประกาศผลผู ้ได้รับรางว ัลผ่าน Facebook Liveในเพจของบริษัท                

ผูโ้ชคดีได้แก่เฟสบุ๊ค Buddy Ningnongทางผูจ้ดัท าได้ติดต่อผูโ้ชคดีโดยแจง้ผูโ้ชคดีทาง

ขอ้ความ เพื่อติดต่อเร่ืองจดัส่ง Gift Voucher ใหแ้ก่ผูโ้ชคดี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.15 ผูโ้ชคดีจากกิจกรรมกดไลค ์กดแชร์ของเพจบริษทั 

  4.3 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ 

 4.3.1. ข้อมูลเชิงลกึของการเข้าถึงวดิีโอ ในระยะเวลา 1 เดือน 

 
ภาพท่ี 4.16 แสดงจ านวนการเขา้ถึงโพสตใ์นรูปแบบกราฟ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

256 
150 
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 ภาพท่ี 4.16 จากกราฟขอ้มูลเชิงลึก กราฟสีน ้ าเงิน เป็นกราฟแสดงจ านวนผูท่ี้รับชม

คลิปวดีิโอ ในระยะเวลา 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พ.ย.–16 ธ.ค. 2563 พบวา่จ านวนผูรั้บชม

ค ลิ ป วิ ดี โ อ ข อ ง เพ จบ ริษั ท ป ระ ม าณ 2,100ค น โด ย รั บ ช ม ม าก ท่ี สุ ด ใน วัน ท่ี                             

16 พฤศจิกายน 2563จ านวนผู้รับชม 256 คนรองลงมาวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563มีผู ้                  

รับชม 150 คนและนอ้ยท่ีสุดวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563ไม่พบผูรั้บชมเพิ่มเติมยอดการรับชมมา

จากผูท่ี้ติดตามเพจและผูท่ี้เห็นโพสตจ์ากการแชร์สาธารณะ 

 
ภาพท่ี 4.17 แสดงจ านวนการเขา้ถึงโพสตใ์นรูปแบบกราฟ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.17 จากข้อมูลเชิงลึกการรับชมวิดีโอในเพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 

แอนด์ ทรานสปอร์ตในระยะเวลา1เดือนพบว่าคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพนัธ์การ

ท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด มียอดผูรั้บชมจ านวนมากกวา่ 1,200 

คน รองลงมาเป็นคลิปวิดีโอประกาศผลรางวลักิจกรรม กดไลค์ กดแชร์มีผูรั้บชมจ านวน 

249 คนและวดีิโอกิจกรรมTeam Building มีผูรั้บจ านวน154คนตามล าดบั  

 จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่คลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดั

กาญจนบุรี ข้ึนเป็นวดีิโอยอดนิยมอนัดบั 1 ของวดีิโอทั้งหมดในเพจของบริษทั  
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ภาพท่ี 4.18 จ านวนยอดการกดไลค ์กดแชร์และการคอมเมนต ์

 ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.18 แสดงจ านวนยอดการกดไลค์ กดแชร์และการคอมเมนท์โดยมีการ

กดไลค จ านวน 72 ไลค ์คอมเมนตจ์ านวน 76 คอมเมนต ์และกดแชร์จ านวน 105 แชร์ 

 
ภาพท่ี 4.19 จ านวนยอดการกดไลค ์กดแชร์และการคอมเมนต ์Live Facebook 

 ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.19  แสดงจ านวนยอดการกดไลค ์กดแชร์และการคอมเมนตค์ลิปวดีิโอการ

จับรางว ัล กิจกรรมกดไลค์  กดแชร์ โดยมีการกดไลค์  จ  านวน 15 ไลค์คอมเมนต ์                      

จ  านวน 9 คอมเมนต ์และกดแชร์จ านวน 9 แชร์  



50 
 

 

 
ภาพท่ี 4.20 แสดงจ านวนการเขา้ถึงโพสตแ์ละการกดติดตามเพจ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.20 จากกราฟข้อมูลเชิงลึก พบว่า มีการเข้าถึงโพสต์ภายในเพจบริษัท                           

จ  านวน 6,222 คน คิดเป็นร้อยละ 73 มีส่วนร่วมกบัโพสต ์2,051 คน คิดเป็นร้อยละ 8 มีการ

กดถูกใจเพจเพิ่มข้ึนจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และมีผูติ้ดตามเพจเพิ่มข้ึน 37 คนคิด

เป็นร้อยละ 61ในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผา่นมา  

 
ภาพท่ี 4.21 จ านวนผูติ้ดตามเพจของบริษทั 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 
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ภาพท่ี 4.22 จ านวนผูท่ี้กดถูกใจเพจ 

ท่ีมา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.21 และภาพท่ี 4.22 จากการปฏิบติังานและเก็บขอ้มูลเห็นไดช้ดัว่ามียอด

ผูติ้ดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิ่มจ านวนมากข้ึนจากตอนแรกและมีการเคล่ือนไหวภายใน

เพจ ท าใหมี้ผูค้นเขา้มาช่ืนชมและกดติดตามเพจมากข้ึนจากเดิม 

 2.3.3 ผลการตอบรับ 

      
ภาพท่ี 4.23 แสดงรายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ 

ท่ีมา : ไลน์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 ภาพท่ี 4.23 รายละเอียดการสนทนากบัลูกคา้ หลงัจากท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ 

ในช่วงเวลาถดัมาลูกคา้ไดติ้ดต่อเขา้มาขอโปรแกรมจงัหวดักาญจนบุรี 3 วนั 2 คืนสอบถาม

รายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆทางไลน์ของบริษทัซ่ึงจบการสนทนาท่ีปลายสาย 
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ภาพท่ี 4.24 โปรแกรมกาญจนบุรี 3 วนั 2 คืน 

ท่ีมา : ไลน์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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4.3.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 ผลการปฏิบติังาน พบว่าการปฏิบติังานเก็บขอ้มูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์ได้คลิป

วิดีโอจงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 3 นาที 27 วินาที ได้โพสต์ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเพจบริษทั 

สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดัโดยตั้งเป้าหมายยอดการรับชมไวท่ี้ 1,000 การเขา้ชม 

ส่ือวิดีโอไดรั้บความสนใจและไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดผูเ้ขา้ชม 1,200 ผูเ้ขา้ชมซ่ึงบรรลุ

เป้าหมายยอดผูเ้ขา้ชมท่ีตั้งไว ้โดยผูใ้ช้เฟซบุ๊คให้ความสนใจมียอดการกดไลค์  กดแชร์ และคอม

เม้น ท์ ใต้โพ ส ต์ขอ งค ลิป วิ ดี โอ  ยอดก ารกดไลค์  จ  าน วน  72 ไลค์  คอม เมนต์จ  าน วน                           

76 คอมเมนต ์และกดแชร์จ านวน 105 แชร์ สืบเน่ืองจากกิจกรรมท่ีมีกติกา การกดแชร์ ของกิจกรรม 

เพื่อลุน้รับรางวลั โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ ท าให้มีผูเ้ขา้ถึงเพจเฟสบุ๊คของบริษทัมากข้ึน 6,222 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73  ส่งผลให้มีการกดติดตามเพจเฟสบุ๊คเพิ่มข้ึนจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 61 จาก

จ านวนผูติ้ดตามเพจ 1,665 คน เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 1,702 คน และท าให้เพิ่มโอกาสในการขายให้กบั

บริษัทมีลูกเพจติดต่อมาขอโปรแกรมการท่องเท่ียวจังหวดักาญจนบุรี 3 วนั 2 คืนสอบถาม

รายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆทางไลน์ของบริษทั สุดทา้ยจบการสนทนาท่ีปลายสายและลูกคา้ไดว้างเงิน

มดัจ าใหแ้ก่บริษทั 

 จากขอ้มูลเชิงลึกของบริษทัแสดงให้เห็นวา่สมาชิกในเพจมีความสนใจการโพสตเ์ป็นส่ือใน

รูปแบบภาพเคล่ือนไหวมากกว่าภาพน่ิงจึงท าให้บริษทัเห็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ของ

บริษทัต่อลูกคา้ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2563 

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ในต าแหน่งฝ่ายขายและการท่องเท่ียวท่ีบริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 

แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานการประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล 

กรุ๊ป แอนด์  ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นส่ือออนไลน์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าคลิปวิดีโอเป็นส่ือ

การประชาสัมพนัธ์บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นส่ือมลัติมีเดียและเพื่อ

เพิ่มโอกาสในการขายและดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้กบับริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต 

จ ากดั         

 ทางคณะผู้จ ัดท าได้จัดท าคลิปวิดีโอสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุ รีเพื่ อการ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจของบริษทัและไดเ้พิ่มความน่าสนใจในรูปแบบกิจกรรม กดไลค ์กดแชร์ ลุน้

รับรางวลัGift Voucher ทานอาหารบุฟเฟตก์ลางแม่น ้ าเจา้พระยาจ านวน1รางวลั รางวลัละ2ใบเพื่อ

สร้างโพสต์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนและดึงดูดสมาชิกในเพจหรือลูกค้าการปฏิบติังานเก็บ

ขอ้มูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์ไดค้ลิปวิดีโอจงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 3 นาที 27 วินาที ได้

โพสต์ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเพจบริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัดโดย

ตั้งเป้าหมายยอดการรับชมไวท่ี้ 1,000 การเขา้ชมส่ือวิดีโอไดรั้บความสนใจและไดรั้บการตอบรับ

เป็นอย่างดี มียอดผูเ้ขา้ชม 1,200 ผูเ้ขา้ชมซ่ึงบรรลุเป้าหมายยอดผูเ้ขา้ชมท่ีตั้งไวโ้ดยผูใ้ช้เฟซบุ๊คให้

ความสนใจมี ยอดการกดไลค์ จ  านวน 72 ไลค์ คอมเมนต์จ  านวน 76 คอมเมนต์ และกดแชร์จ านวน 

105 แชร์สืบเน่ืองจากกิจกรรมท่ีมีกติกาการกดแชร์ของกิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวลัโดยตั้งค่าเป็น

สาธารณะท าให้มีผูเ้ขา้ถึงเพจเฟสบุ๊คของบริษทัมากข้ึนจ านวน 6,222 คนคิดเป็นร้อยละ73ส่งผลให้มี

การกดติดตามเพจเฟสบุ๊คเพิ่มข้ึนจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ61จากจ านวนผูติ้ดตามเพจ1,665คน 

เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 1,702 คนและท าให้เพิ่มโอกาสในการขายให้กบับริษทัมีลูกเพจติดต่อมาขอ

โปรแกรมการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 3 วนั 2 คืนสอบถามรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆทางไลน์ของ

บริษทั สุดทา้ยจบการสนทนาท่ีปลายสายและลูกคา้ไดว้างเงินมดัจ าใหแ้ก่บริษทั  

5.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

 5.2.1. ควรจดัท าคลิปวิดีโอ 2 คลิปวิดีโอต่อเดือนโพสต์ประชาสัมพนัธ์ในเพจบริษทัเพื่อ

เพิ่มจ านวนการเขา้ถึงของเพจเฟสบุค๊บริษทั 
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 5.2.2. ควรจัดท าคลิปวิดีโอหลากหลายเส้นทาง หลากหลายจังหวดั เพื่อให้ เกิดความ

น่าสนใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆมากข้ึน 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.3.1.ไดน้ าความรู้จากการเรียนมาฝึกใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 5.3.2. ท าใหรั้บรู้ศกัยภาพของตนเองเพื่อเลือกสายอาชีพไดต้รงกบัความถนดัของตนเอง 

 5.3.3. เรียนรู้ ทราบขอ้พร่องของตนเองปรับเปล่ียนแกไ้ขและพฒันาศกัยภาพใหดี้มากข้ึน 

 5.3.4. มีมนุษยสัมพนัธ์และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ยิง่ข้ึน 

 5.3.4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกในตนเองมากข้ึน 

5.4 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิ 

 5.4.1. เพิ่มเติมความรู้ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 5.4.2. เพิ่มความรับผดิชอบในการท างานใหล้ะเอียดและรอบคอบมากข้ึน 

 5.4.3. เพิ่มความรับผดิชอบในดา้นของเวลาเพราะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก 

 5.4.4. เพิ่มไหวพริบการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในทุกเหตุการณ์ของการท างาน 
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การประชาสัมพนัธ์บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ผ่านส่ือออนไลน์ 

Public relations Sawasdee Travel Group and Transport Company Limited  
Through Online Media 

นางสาววรดา   ฝ่ังสาคร  นางสาวสุวภิา   นิลวตัถา  นางสาวกญัญารัตน์   เทวะประกาย 
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38 ถนนเพชรเกษม แขงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 
Email : kanyarat.the@siam.edu 

บทคัดย่อ 

 การจัดท าโครงงานสหกิจ เ ร่ือ งการ
ประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์  
ทรานสปอร์ต จ ากัด  ผ่านส่ือออนไลน์  โดยมี
วตัถุประสงค์ 1)เพื่อจัดท าคลิปวิดีโอเป็นส่ือการ
ประชาสัมพนัธ์บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด ผ่านส่ือมลัติมีเดีย 2)เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการขายและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้กับ
บริษัทสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ า กั ด  จ า ก ก า ร จั ด ท า ค ลิ ป วี ดี โ อ เ พ่ื อ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัดผ่านส่ือออนไลน์ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดป้ระชาสมัพนัธ์คลิปวดีิโอแนะน าท่ีเท่ียวท่ี
น่าสนใจของจงัหวดักาญจนบุรีโดยมีกิจกรรมลุน้รับ 
Gift Voucher ล่องเรือกลางแม่น ้ าเจา้พระยาซ่ึงท าให้
คลิปวิดีโอนั้นข้ึนเป็นวิดีโอยอดนิยมอันดับ1ของ
วิดีโอทั้งหมดในเพจของบริษทัโดยมียอดการรับชม 
1,200 ผู ้เข้าชม และมีการกดติดตามเพจเฟสบุ๊ค
เพ่ิมข้ึนจากจ านวนผูติ้ดตามเพจ 1,665 คน เพ่ิมข้ึน
เป็นจ านวน 1,702 คน นอกจากน้ียงัเพ่ิมโอกาส
ทางการขายให้แก่บริษัท โดยมีลูกค้าติดต่อขอ
โปรแกรมการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี ผลสรุป
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ค าส าคญั : ส่ือออนไลน์ / บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั / ประชาสมัพนัธ์ 

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



 

 

วตัถุประสงค์ 
 1 .  เพื่ อจัดท าค ลิปวิ ดี โอ เ ป็น ส่ื อก าร
ประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นส่ือมลัติมีเดีย  
 2.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหก้บับริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 - ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าคลิปวดีิโอ 
 - ศึกษาการประชาสมัพนัธ์ผา่นเพจเฟสบุ๊ค 
2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
 - บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั 
 - สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 - ระหวา่งวนัท่ี  17 สิงหาคม –     4 ธนัวาคม 
2563 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.สามารถเพ่ิมความน่าสนใจในรูปแบบ
วีดีโอคลิป เพ่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผ่าน
โซเซียลมีเดียของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต 
 2 .  เ พ่ื อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ
ประกอบการตดัสินใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขาย เสริมสร้าง
รายไดใ้หก้บับริษทั 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์  
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
2. โทรศพัทมื์อถือ 
3.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์   
1. แอพพลิเคชัน่ Facebook 
2. โปรแกรม Microsoft Office Word  
3.โปรแกรม Power Point  

4.โปรแกรม Excel 
5.แอพลิเคชัน่ตดัต่อ Kine Master 
6.โปรแกรม Canva 
7.โปรแกรม Photoshop 
สรุปผลโครงงาน 
 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 
17 สิ ง ห าคม  2563ถึ ง ว ัน ท่ี  4 ธั น ว า คม  2563 
ระยะเวลาทั้ งหมด 16 สัปดาห์ในต าแหน่งฝ่ายขาย
และการท่องเท่ียวท่ีบริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด คณะผูจ้ ัดท าได้จัดท า
โครงงานการประชาสัมพนัธ์บริษทั สวสัดี ทราเวล 
กรุ๊ป แอนด์  ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านส่ือออนไลน์
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าคลิปวิดีโอเป็นส่ือการ
ประชาสัมพนัธ์บริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านส่ือมลัติมีเดียและเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการขายและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้กับ
บริษัทสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั 
ทางคณะผู ้จัดท าได้จัดท าค ลิปวิ ดีโอสถานท่ี
ท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีเพ่ือการประชาสัมพนัธ์
ผ่านเพจของบริษัทและได้เพ่ิมความน่าสนใจใน
รูปแบบกิจกรรม กดไลค์ กดแชร์ ลุน้รับรางวลัGift 
Voucher ทานอาหารบุฟเฟต์กลางแม่น ้ าเจา้พระยา
จ านวน1รางวลั รางวลัละ2ใบเพื่อสร้างโพสต์ให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนและดึงดูดสมาชิกในเพจ
หรือลูกค้าการปฏิบัติงานเ ก็บข้อมูลโครงงาน
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ไดค้ลิปวดีิโอจงัหวดักาญจนบุรี 
ความยาว 3 นาที 27 วินาที ไดโ้พสตป์ระชาสัมพนัธ์
ผา่นทางเพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน
สปอร์ต จ ากัดโดยตั้งเป้าหมายยอดการรับชมไวท่ี้ 
1,000 การเข้าชมส่ือวิดีโอได้รับความสนใจและ
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผูเ้ขา้ชม 1,200          
ผูเ้ขา้ชมซ่ึงบรรลุเป้าหมายยอดผูเ้ขา้ชมท่ีตั้งไวโ้ดย
ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คใหค้วามสนใจมี ยอดการกดไลค ์จ านวน 
72 ไลค ์คอมเมนตจ์ านวน 76 คอมเมนต ์และกดแชร์
จ านวน 105 แชร์สืบเน่ืองจากกิจกรรมท่ีมีกติกาการ



 

 

กดแชร์ของกิจกรรมเพ่ือลุน้รับรางวลัโดยตั้งค่าเป็น
สาธารณะท าให้มีผูเ้ขา้ถึงเพจเฟสบุ๊คของบริษทัมาก
ข้ึนจ านวน 6,222 คนคิดเป็นร้อยละ73ส่งผลใหมี้การ
กดติดตามเพจเฟสบุ๊คเพ่ิมข้ึนจ านวน 37 คนคิดเป็น
ร้อยละ61จากจ านวนผูติ้ดตามเพจ 1,665คน เพ่ิมข้ึน
เป็นจ านวน 1,702 คนและท าให้เพ่ิมโอกาสในการ
ขายให้กบับริษทัมีลูกเพจติดต่อมาขอโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวจังหวดักาญจนบุรี 3 วนั 2 คืนสอบถาม
รายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆทางไลน์ของบริษทั สุดทา้ย
จบการสนทนาท่ีปลายสายและลูกคา้ไดว้างเงินมดั
จ าใหแ้ก่บริษทั 
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