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บทคดัย่อ 

 กำรจัดท ำโครงงำนเร่ืองวิดีโอคอนเทนต์แนะน ำกำรใช้งำนเว็บไซต์บริษทัเวิลด์คอน

เนคชัน่ส์ส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยทวัร์ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อให้ตวัแทนจ ำหน่ำยไดส้มคัร

บญัชีผูใ้ช้งำนของบริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์ 2) เพื่อให้เวบ็ไซต์ใหม่มีผูใ้ช้งำนมำกข้ึน และ 3)เพื่อ

จดัท ำวิดีโอคอนเทนตแ์นะน ำกำรใชง้ำนเวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์ส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำย

ทวัร์เพื่อประชำสัมพนัธ์ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกกำรจดัท ำโครงงำนคือ สัปดำห์แรกมีจ ำนวนผูส้มคัรเพิ่มข้ึน

16 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 6.70 สัปดำห์ท่ีสองมีจ ำนวนผูส้มคัรเพิ่มข้ึน 21 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 15.48

สัปดำห์ท่ีสำมมีจ ำนวนผูส้มคัรเพิ่มข้ึน 41 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 32.63 สัปดำห์ท่ีส่ีมีจ ำนวนผูส้มคัร

เพิ่มข้ึน 30 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 45.18 สรุปไดว้่ำจำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดระยะเวลำ 4

สัปดำห์ มีจ ำนวนผูส้มคัรทั้งหมด 108 บญัชี คิดเป็นจ ำนวนร้อยละทั้งหมด 45.18 จำกจ ำนวนบริษทั

ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นรำยช่ือผูติ้ดต่อท่ีบริษทัมีอยู ่รวมทั้งส้ิน 239 บญัชี 

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจต่อวิดีโอคอนเทนต์

แนะน ำกำรใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทั โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ท่ีค่ำเฉล่ีย 4.33 กำรจดัท ำโครงงำน

เร่ืองวิดีโอคอนเทนตแ์นะน ำกำรใชง้ำนเวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์ส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำย

ทวัร์ สำมำรถสร้ำงควำมสนใจให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยทวัร์ไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยมีขอ้เสนอแนะจำก

ผูใ้ชง้ำนจริงในรูปแบบบภำษำต่ำงประเทศดว้ย เช่น ภำษำองักฤษและภำษำจีน 

ค าส าคญั: วิดีโอคอนเทนต,์ กำรใชง้ำนเวบ็ไซต,์ ตวัแทนจ ำหน่ำย 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บริษทัเวิลด์คอนเนคส์ชัน่ส์ เป็นบริษทัทวัร์น ำเท่ียว ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ รวมทั้ งธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียวทุกชนิด เช่นกำรให้บริกำรจองตั๋ว

เคร่ืองบิน ใหบ้ริกำรจดัท ำวีซ่ำนกัท่องเท่ียวเป็นตน้ โดยท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจจดัน ำเท่ียว เร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 27 กนัยำยน 2556 เป็นตน้มำ และไดจ้ดัท ำเว็บไซต์ของบริษทัขึ้นมำใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นช่องทำงออนไลน์ส ำหรับติดต่อกบัตวัแทนจ ำหน่ำย โดยเฉพำะกำรให้ตวัแทนจ ำหน่ำย

สำมำรถเข้ำมำตรวจเช็ครำยกำรโปรแกรมทัวร์ต่ำงๆของบริษทั โปรแกรมทัวร์พิเศษ และช่วย

โปรโมชัน่ลดรำคำ รวมถึงกำรอพัเดทข่ำวสำรโปรแกรมทวัร์ยอดนิยมของบริษทั ซ่ึงถือเป็นช่องทำง

หลกัท่ีทำงบริษทัใชใ้นกำรช้ีแจงขอ้มูลและอพัเดทรำคำค่ำทวัร์ต่ำงๆอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เวบ็ไซต์น้ี

เป็นแหล่งขอ้มูลหลกัท่ีเช่ือมต่อระหวำ่งบริษทัและตวัแทนจ ำหน่ำย แต่ส ำหรับตวัแทน ยงัขำดควำมรู้

ควำมเขำ้ใจ รวมถึงทกัษะในกำรใช้เทคโนโลยี และกำรเขำ้ใช้งำนเว็บไซต์เน่ืองจำกเป็นกลุ่มตวั

แทนท่ีสูงอำยุ หรือสมำชิกบำงท่ำนไม่มีควำมคุน้ชินกบัรูปแบบของเวบ็ไซตข์องบริษทัจึงท ำให้กำร

คน้หำขอ้มูลไม่เกิดประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 

 ขอ้ดีของกำรสร้ำงวิดีโอคอนเทนต ์ในปัจจุบนัมีผูใ้ห้ควำมสนใจดำ้นเทคโนโลยแีละดำ้นส่ือ

สังคมออนไลน์หลำกหลำย วิดีโอคอนเทนต์เป็นอีกหน่ึงตวัเลือกท่ีมีผูค้นให้ควำมสนใจ กำรท ำวิดี

โอคอนเทนต์สำมำรถเข้ำ ถึงกลุ่ม เป้ำหมำยได้ง่ ำยขึ้ น  และเป็นอีกหน่ึงเค ร่ืองมือในกำร

ประชำสัมพันธ์ท่ีค่อนข้ำงมีประสิทธิภำพและเป็นท่ีนิยมมำกมำยในปัจจุบัน (Thailand Video 

Productions, 2564) 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูจ้ดัท ำจึงสนใจจดัท ำโครงงำนเร่ืองกำรท ำวิดีโอคอนเทนต์แนะน ำกำรใช้งำน

เวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์ส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยทวัร์ เพื่อใหส้มำชิกไดมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

และ สำมำรถเขำ้ใช้งำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง อีกทั้งยงัทรำบถึงประโยชน์ต่ำงๆของกำรเขำ้ถึงขอ้มูลใน

เวบ็ไซต ์อำทิเช่น ผลิตภณัฑข์องบริษทั โปรโมชัน่ของบริษทั และระยะเวลำในกำรจดัโปรแกรมกำร

ท่องเท่ียวต่ำงๆท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้
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1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน 

        1.2.1 เพื่อใหต้วัแทนจ ำหน่ำยไดส้มคัรบญัชีผูใ้ชง้ำนของบริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์ 

 1.2.2 เพื่อใหเ้วบ็ไซตใ์หม่ของบริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์มีผูใ้ชง้ำนมำกขึ้น 

 1.2.3 เพื่อจดัท ำวิดีโอคอนเทนตแ์นะน ำกำรใชง้ำนเวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์ส ำหรับ
ตวัแทนจ ำหน่ำยทวัร์เพื่อประชำสัมพนัธ์ 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.3.1 กำรจดัท ำโครงงำนในคร้ังน้ีไดท้ ำกำรศึกษำขอ้มูลเฉพำะบริษทัเวิลด์คอนเนคชั่นส์

จ ำกดั  

1.3.2 กำรจดัท ำโครงงำนไดค้รอบคลุมถึงกำรประยกุตใ์ชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือต่ำงๆในกำร

ประชำสัมพนัธ์เชิญชวนตวัแทนจ ำหน่ำยให้เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกของบริษทั เช่น กำรจดัท ำส่ือVDO

และกำรสร้ำงแรงจูงใจ เป็นตน้ 

1.3.3 ระยะเวลำในกำรท ำโครงงำนระหวำ่งวนัท่ี 11 มกรำคม 2564 – 30 เมษำยน 2564 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 เพิ่มยอดผูส้มคัรบญัชีใชง้ำนเวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์ 

 1.4.2 ตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษทัสำมำรถเขำ้ใชง้ำนหนำ้เวบ็ไซตไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 1.4.3 ผูจ้ดัท ำโครงงำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรกำรผลิตวิดีโอคอนเทนต์ 



 

 

บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 

 
 

รูปท่ี2.1 โลโกข้องบริษทั 

ท่ีมา  : https://www.oneworldtour.co.th/about-us/ 

 

 ช่ือบริษัท บริษทั วนั เวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

ท่ีอยู่บริษัท 34 / 2-3 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตติวานนท ์กรุงเทพฯ10170 

เบอร์โทรศัพท์ 02-4486338  

อเีมล  oneworldtourandtravel@hotmail.com  

Line   @oneworldtour 
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2.2 แผนที่บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 
 

 
รูปท่ี 2.2 แผนท่ีตั้งบริษทั 

ท่ีมา  : https://www.oneworldtour.co.th/about-us/ 

 

2.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปท่ี 2.3 แผนภูมิการจดัตั้งองคก์รและบริหารงานบริษทั วนั เวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

ท่ีมา  : ผูจ้ดัท า 2564 

กรรมการ
ผูจ้ดัการ

ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายใน
ประเทศ

ฝ่ายบญัชี แผนกบุคคล ฝ่ายต่างประเทศ

แผนกวซ่ีา

แผนกตัว๋
เคร่ืองบิน

แผนก
ประสานงาน
ต่างประเทศ
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 บริษทั วนั เวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั ช่ือภาษาองักฤษวา่ ONE WORLDTOUR AND 

TRAVEL. CO., LTD. ไดเ้ปิดด าเนินการธุรกิจจดัน าเท่ียวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยจดทะเบียนกรมการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยประเภทต่างประเทศใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 15298 จด

ทะเบียนการคา้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2550 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 01055500418 

บริษทั วนั เวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั ไดมี้การใหบ้ริการครอบคลุมเก่ียวกบัธุรกิจทัวร์

ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทัวร์ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญ่ีปุ่ น 

สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์เป็นต้น รวมถึงการรับจองท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบินส าหรับการเดินทาง 

ส าหรับผูท่ี้อยากไปเท่ียวเองแต่ไม่สะดวกจองตัว๋เคร่ืองบินและหาท่ีพกั และ การให้บริการจองเรือ

ส าราญเพื่อใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีจะด่ืมด ่ากบับรรยากาศบนเรือส าราญดว้ย 

 

2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาววราภรณ์ ม่ิงค า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาววราภรณ์ ม่ิงค า 

ต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  นกัศึกษาฝึกงาน 

แผนก      ฝ่ายในประเทศ (ช่วยเอกสารและส่งมอบทวัร์) 

ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 
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ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ท าการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับส่งมอบลูกค้าออกทัวร์ รายละเอียดของจ าเป็นท่ีต้อง

จัดเตรียม เช่น เตรียมตะกร้าออกทัวร์และของจ าเป็นในการส่งมอบทัวร์  ตรวจสอบว่ามีผูอ้อก

เดินทางทั้งหมดก่ีท่านและเตรียมอุปกรณ์ตามจ านวนผูอ้อกเดินทางรวมไกดด์ว้ย จดัเตรียมโปรแกรม

ทวัร์ หนา้กากอนามยั เจอแอลกอฮอลล์า้งมือ ตรวจสอบดูว่าโปรแกรมทวัร์ท่ีก าลงัจดัเตรียมอุปกรณ์

นั้นเดินทางในนามบริษทั วนั เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล หรือเดินทางในนามบริษทัเวิลด์คอน

เนคชัน่ส์จ ากดั แยกอุปกรณ์ออกใหถู้กตอ้งตามโปรแกรมทวัร์เพื่อจะไดไ้ม่เป็นการสับสนในวนัท่ีส่ง

มอบทวัร์ในสนามบิน วนัส่งมอบทวัร์ไปรอลูกคา้ก่อนเวลาก าหนดหน่ึงชั่วโมงเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการส่งมอบทวัร์ เป็นตน้ 

 

2.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 พนกังานท่ีปรึกษา คุณเศฏฐวุฒิ ชนะทรัพย ์

ท่ีมา  : ผูจ้ดัท า 2564 

 

พนักงานที่ปรึกษา  เศฏฐวุฒิ ชนะทรัพย ์

ต าแหน่ง   Operation  

เบอร์โทรติดต่อ   081-585-8644 

E-mail    oneworldtour.deary@gmail.com 

mailto:oneworldtour.deary@gmail.com
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2.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564  

วนัเวลาการปฎิบติังานคือ วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี เวลา 09.00 – 17.30 น. 

2.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 

 

2.8 สรุปผลการปฎิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีไดป้ฎิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั ในคร้ังน้ี

ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูช่้วยพนักงานในการจดัท าเอกสารและการติดต่อส่ือสารกบัสมาชิกทวัร์

ทางออนไลน์ในเว็บไซต์ ท าให้ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการท าทัวร์ การติดต่อ

ประสานงานกบับุคคลภายนอก รวมถึงการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นในองคก์ร ท าให้สามารถพฒันา

ศกัยภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ขึ้น ซ่ึงเป็นพื้นฐาน เตรียมพร้อมส าหรับการไปปฏิบติังานจริง 

2.9 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน 

 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานคือ การเกิดภาวะโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงท าให้การท างานของบริษทัเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมถึงการปฏิบติังานระหว่างฝึกสหกิจ

ศึกษาด้วย เพราะไม่สามารถเรียนรู้งานได้อย่างเต็มท่ี ท าให้ผลงานจากการปฏิบติังานไม่เป็นไป

ตามท่ีคาดหวงัเท่าท่ีควร จึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานส าหรับนกัศึกษาฝึกงาน 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ใหส้ามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 



 

 

บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อจัดท ารายงานสหกิจศึกษาในเร่ือง “การท าวิดีโอ       

คอนเทนตแ์นะน าการใชง้านเวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายทวัร์” โดยท่ี

มุ่งศึกษากระบวนการการออกแบบและผลิตส่ือ เพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของบริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์ ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด

และทฤษฎีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

 3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบั บริษทั วนัเวิลดท์วัร์แอนดท์ราเวลจ ากดั 

 3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบั บริษทัเวิลดค์อนเน็คชัน่ส์จ ากดั 

 3.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์เวิลดค์อนเน็คชัน่ส์จ ากดั   

 3.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์  

3.6 ขอ้มูลเก่ียวกบั การขายทวัร์ ผา่นการตลาดออนไลน์ 

3.7 ขอ้มูลเก่ียวกบั การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 

3.8 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชส่ื้อออนไลน์ Social Media  

3.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 

 การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ หรือเพื่อไปร่วมกิจกรรม

บางอย่าง เยี่ยมเยือนญาติมิตร ไปประชุม หรือบางคนอาจจินตนาการไปถึงชาวต่างประเทศ สะพาย

กระเป๋าอยู่กลางถนน นอนอาบแดดอยู่ริมชายหาด ดงันั้นจึงพบว่ากิจกรรมการเดินทางนั้น มีความ

เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัชีวิตมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ เช่น การท าสงคราม การแสวงหาสินคา้ 

แสวงหาดินแดนใหม่ หรือเพื่อนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงการเดินทางบางอย่างยงัคงปรากฎให้เห็น

จนถึงปัจจุบัน จะพบว่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่า       
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การเดินทางไม่ใช่การท่องเท่ียวเสมอไป นัน่จึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีควรจะรู้ความหมายของการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดอ้ย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (ชุติพงศ ์ เสนา, 2561) 

 การประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองของการเดินทางและการท่องเท่ียวระหว่าง

ประเทศ ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดย้อมรับขอ้เสนอเก่ียวกบัค าจ ากดัความของการท่องเท่ียว

จากนกัวิชาการจากองคก์ารท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (United Nations World Tourism Organization 

: UNWTO) ว่าการเดินทางท่ีจดัเป็นการท่องเท่ียวตอ้งมีลกัษณะคือเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยั

ปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวเดินทางดว้ยความสมคัรใจ และไม่ใช่เดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพ

และการหารายได ้(ชุติพงศ ์ เสนา, 2561) 

 

3.2 ข้อมูลเกีย่วกบั บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 

 บริษทั วนั เวิลด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั ช่ือภาษาองักฤษวา่ ONE WORLD TOUR AND 

TRAVEL CO., LTD. ด าเนินกิจการประกอบธุรกิจน าเท่ียวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดยไดจ้ดทะเบียน

กับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยประเภทต่างประเทศ ได้รับใบประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 

11/05298 

 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล เป็นบริษัททัวร์ท่ีมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว

ต่างประเทศ (Out Bound) และ ท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) โดยมุ่งเน้นสินค้าทางการ

ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เราช านาญเส้นทางรอบโลก โดยมีเส้นทางยุโรปเป็นบริการหลกั และ พฒันา

สินคา้ทางการท่องเท่ียวทัว่โลก เพื่อใหทุ้กท่านไดท้่องเท่ียวอยา่งมีความสุข 

 วนั เวิลด์ ทวัร์ รับจดักรุ๊ปเหมา ท่องเท่ียวเม่ือใดคิดถึง วนั เวิลด์ ทวัร์ คุณภาพคุ ้มราคา จดั

กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา ดูงานต่างประเทศ และในประเทศ ราคาตามงบประมาณ ทีมงานมี

ประสบการณ์กวา่ 20 ปี รับจดักรุ๊ปเหมาส่วนตวัตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เส้นทางท่องเท่ียวทัว่โลกรวมถึง

ภายในประเทศ จองตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ล่องเรือดินเนอร์ และ เรือส าราญระดบัโลก 
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3.3 ข้อมูลเกีย่วกบั บริษัท เวิลด์คอนเน็คช่ันส์จ ากดั 

 บริษทั เวิลด์คอนเน็คชัน่ส์จ ากดั ช่ือภาษาองักฤษว่า WORLDCONNECTIONS CO., LTD. 

ได้เปิดด าเนินธุรกิจจัดน าเท่ียว ตั้งแต่ปี 2556โดยจดทะเบียนกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี 11/07665 จดทะเบียนการคา้เม่ือวนัท่ี 

27 กนัยายน 2556 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 0105556157421 ตั้งอยู่เลขท่ี 34/2-3 ถ.บรมราชชนนี แขวง

ฉิมพลี  เขตตล่ิงชัน กรุง เทพมหานคร เป็นโฮลเซลยุโรปและเส้นทางท่องเ ท่ียวทั่วโลก             

โทรศพัท ์02-8876699 (อตัโนมติั20คู่สาย) โทรสาร 02-8876988 โดยมีผูจ้ดัการ เวิลด์คอนเน็คชัน่ส์                     

นายปิยะพงศ ์พิกุลงาม    

 

3.4 ข้อมูลเกีย่วกบัเว็บไซต์ เวิลด์คอนเน็คช่ันส์จ ากดั  

 

 
รูปท่ี 3.1 หนา้แรกเวบ็ไซต ์บริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์จ ากดั 

ท่ีมา https://www.oneworldtour.co.th/ 
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รูปท่ี 3.2 โปรแกรมทวัร์ตวัอยา่งท่ีจะจอง แสดงราคา เดินทางสามวนัสองคืนและช่วงเวลาเดินทาง 

ท่ีมา https://www.oneworldtour.co.th/ 

 

 

 
รูปท่ี 3.3 แสดงราคาตามรายละเอียดของผูเ้ขา้พกั 

ท่ีมา https://www.oneworldtour.co.th/ 
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รูปท่ี 3.4 เป็นอีเมลยนืยนัการจองจากบริษทัท่ีเราไดรั้บหลงัจากเราไดท้ าการจองไปแลว้ 

ท่ีมา https://www.oneworldtour.co.th/ 

 

 ขั้นตอนการสมคัรเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือสมคัรเป็นสมาชิกบนเวบ็ไซต์บริษทัเวิลด์คอน

เน็คชั่นส์จ ากัด หน้าแรกจะให้กรอกขอ้มูลผูส้มคัรกรอกขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลท่ีตอ้งกรอก เช่น ช่ือ

บริษทัท่ี อยูบ่ริษทั เลขททท.ของบริษทั เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีเป็นตน้ 

 ขั้นตอนท่ีสองหลงัจากท่ีไดมี้การสมคัรเป็นตวัแทนจ าหน่ายกบับริษทัแลว้ตวัแทนจ าหน่าย

สามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบบนหน้าเว็บไซต์ได้เลย หลงัจากท่ีได้ท าการล็อกอินเขา้มาแลว้ก็จะมี

โปรแกรมทวัร์ทั้งหมดแสดงบนเวบ็ไซตใ์ห้ตวัแทนจ าหน่ายไดส้ามารถเลือกโปรแกรมทวัร์ท่ีสนใจ 

จะแสดงขอ้มูลต่างๆเช่น โปรแกรมทวัร์ในภาคต่างๆ ทวัร์ต่างประเทศ ทวัร์ในประเทศ เง่ือนไขการ

จองทวัร์ วีซ่า ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย แกลอร่ี เก่ียวกบัเรา และติดต่อเรา  

 ขั้นตอนท่ีสามการจองทัวร์บนเว็บไซต์ของบริษัทมีโปรแกรมทัวร์หลากหลายและ

โปรแกรมทวัร์ทั้งหมดสามารถกดดาวน์โหลดไฟลเ์ป็น PDF หรือกดดาวน์โหลดไฟลเ์ป็น Wordได ้

ในไฟลท่ี์ท าการโหลดนั้นจะแสดงวนัท่ีเดินทาง ราคา หอ้งชนิดต่างๆ ราคาเร่ิมตน้ รวมไปถึงการโชว์

ท่ีนัง่แบบเรียลไทมส์ามารถดูไดว้า่โปรแกรมท่ีสนใจนั้นมีท่ีวา่งเหลืออีกก่ีท่ีในเวลานั้น 

 ขั้นตอนท่ีส่ีการจองทวัร์หนา้น้ีขอ้มูลผูเ้ดินทางจะให้กรอก ช่ือ-นามสกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ 

และความตอ้งการพิเศษในการจองโปรแกรมทวัร์นั้นๆเช่น ผูเ้ดินทางตอ้งการท่ีนั่งติดริมหน้าต่าง 

https://www.oneworldtour.co.th/
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ผูโ้ดยสารไม่ทานเน้ือววั เป็นตน้ หลงัจากท่ีได้ท าการจองทวัร์เรียบร้อยแลว้ทางบริษทัจะท าการ

ตรวจเช็คขอ้มูลการจองและจะท าการกดยืนกนัการจอง หลงัจากท่ีไดรั้บอีเมลตอบกลบัการจองนั้น

เป็นอนัเสร็จส้ินการจอง 

 ในอนาคตบริษทัจะขยายเส้นทางการท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในเอเชีย 

ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย รวมไปถึงแอฟริกา เวบ็ไซตน้ี์สะดวกสบายส าหรับตวัแทนจ าหน่ายท่ีได้

ท าการจองกับทางบริษทัหรือตวัแทนจ าหน่ายบางท่านท่ีมีการติดต่อกับบริษทัอยู่แลว้ เม่ือมีการ

อพัเดตโปรแกรมของบริษทัเวิลด์คอนเนคชั่นส์ก็จะซิงค์เขา้โปรแกรมได้อตัโนมติัโดยท่ีตวัแทน

จ าหน่ายไม่ตอ้งอพัเดตโปรแกรมเอง (One World Tour and Travel CO., LTD, 2564) 

 

3.5 ข้อมูลเกีย่วกบัการตลาดออนไลน์  

 การท าการตลาดผ่านการโฆษณาบนส่ือออนไลน์ เช่น Facebook Twitter, Instagram, 

YouTube  ตลอดจนการโฆษณาบนเวบ็ไซต ์หรือ Google ผา่นการใชง้านบนอินเตอร์เน็ต (มนัดารา, 

2563) 

 3.5.1 ช่องทางในการท า การตลาดออนไลน์  

  1. การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) คือ การตลาดออนไลน์ท่ีเนน้การเขา้ถึงกลุ่ม

คนบนโลก Social Network ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram โดยการตลาดบน 

Social Marketing มกัจะไดรั้บความนิยมมากกวา่ช่องทางอ่ืนๆ  

  2. การตลาดออนไลน์ผ่านเคร่ืองมือคน้หาบนอินเตอร์เน็ต (Search Engine Marketing) 

คือ การตลาดบน Search Engine เป็นการท าให้สินคา้ปรากฎหนา้แรกของ Google หรือท่ีเรารู้จกักนั

ในนามของ SEO (Search Engine Optimization) เป็นการปรับแต่งเวบ็ไซต ์หรือปรับปรุงเน้ือหาท่ีมี

คุณภาพ เพื่อใหเ้วบ็ไซตห์รือสินคา้ปรากฎหนา้แรกของ Google Website ท าใหลู้กคา้มีโอกาสในการ

คล๊ิกเขา้ถึงสินคา้ไดม้ากกวา่   

  3. การตลาดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Marketing) คือ การตลาดโดยใช้

ช่องทางของอีเมล เพื่อกระจายข่าวสาร หรือน าเสนอโปรโมชัน่ต่างๆ ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เรียก

ไดว้า่ Email Marketing เป็นช่องทางท่ีใชต้น้ทุนการตลาดท่ีถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการตลาดบน

ช่องทางอ่ืนๆ  
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  4. Line ส าหรับธุรกิจ (Line Official Account) คือ การตลาดผ่านแอพพลิเคชั่น Line 

ดว้ยการเผยแพร่ข่าวสาร อพัเดทโปรโมชัน่ ต่างๆ เรียกไดว้า่เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมเป็น

อย่างมากในปัจจุบนั ดว้ยการเก็บรวมขอ้มูลพบว่าในประเทศไทยของเรามีผูใ้ช้งานแอพพลิเคชั่น 

Line มากกวา่ 83 % 

  5. ป้ายโฆษณา (Banner) คือ การท าโฆษณาโดยใช ้Banner ของเวบ็ไซตต์่างๆ ก็เป็นอีก

หน่ึงกระแสท่ีค่อนขา้งจะไดรั้บความส าคญั เพราะสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 

ยกตวัอย่างเช่น ธุรกิจอาหารท่ีน าโฆษณาไปฝากไวต้ามเวบ็ไซตอ์าหาร หรือเวบ็ไซตแ์หล่งรวบรวม

ร้านอาหาร รีวิวร้านอาหาร ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมได้น าโปสเตอร์โฆษณาไปฝากไว้ตามเ ว็บ

ท่องเท่ียว เป็นตน้ (มนัดารา, 2563) 

 3.5.2 ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์  

  การตลาดออนไลน์มีความส าคญัอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตลาดท่ีท าผ่านขอ้ความ 

ตวัอกัษร รูปภาพ หรือวิดีโอ ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั นอกจากจะช่วยให้สามารถเขา้ถึง

ผูบ้ริโภคได้อย่างกวา้งขวางแลว้ ยงัเป็นการประหยดัตน้ทุนอีกด้วย โดยประโยชน์ของการตลาด

ออนไลน์ มีดงัต่อไปน้ี (มนัดารา, 2563) 

  1. สามารถเขา้ถึงลูกคา้จ านวนมาก 

   ในโลกออนไลน์เป็นโลกแห่งการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ดงันั้น การท าการตลาด

ออนไลน์จะช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดม้ากยิง่ขึ้น อีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ฉพาะกลุ่มท่ี

ตอ้งการ หรือเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการกระจายสินคา้ให้ตรงจุด หรือตรงต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค  

  2. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 

   เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ธุรกิจ และช่วยใหสิ้นคา้เป็นท่ีจดจ าไดม้ากยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นแลว้ยงัสามารถใชช่้องทางออนไลน์ในการสร้างทีมขาย หรือระบบตวัแทนจ าหน่าย เพื่อ

กระจายสินคา้ใหผู้ค้นรู้จกัแบรนดม์ากยิง่ขึ้นอีกดว้ย  
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  3. เป็นการท าการตลาดตน้ทุนต ่า  

   การตลาดออนไลน์นอกจากจะท าให้ผูค้นรู้จกัสินคา้ หรือซ้ือบริการไดเ้พิ่มมากขึ้น

แลว้เรียกไดว้่าเป็นช่องทางท่ีลดตน้ทุนได้อีกช่องทาง ในทางตรงกนัขา้มก็สามารถสร้างก าไรได้

อยา่งมหาศาล และเป็นผลดีมากๆส าหรับธุรกิจขนาดเลก็ท่ีไม่มีเงินทุนสูงมากนกั  

  4. ลูกคา้สามารถติดต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

   อีกหน่ึงขอ้ดีของการท าการตลาดออนไลน์ก็คือ สามารถท าการตลาดไดต้ลอด 24 

ชม. ไม่มีวนัหยุด เพราะบนโลกออนไลน์ไม่มีการหลบัใหล ทุกคนสามารถเขา้ใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ารซ้ือขายสามารถท าไดต้ลอด 24 ชม. 

  5. มีเคร่ืองมือวดัผลท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพ  

   การตลาดออนไลน์สามารถวัดผลได้โดยง่ายด้วยเคร่ืองมือท่ีถูกคิดค้นหรือ

พฒันาขึ้นมารองรับบริการดา้นน้ีโดยเฉพาะ ยกตวัอย่างเช่น การโฆษณาบน Google Ads ท่ีมีระบบ 

Analytics สามารถโชวผ์ลลพัธ์จากการท าโฆษณาทุกรูปแบบบน Google Ads ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลา

นัง่วิเคราะห์ หรือพลอ็ตกราฟเองใหยุ้ง่ยาก เป็นตน้  

  6. ช่วยส่งเสริม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

   การตลาดออนไลน์เป็นการท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ไม่วา่

จะเป็นบริการให้ค  าปรึกษาหลังการขาย หรือบริการสอบถามปัญหาการใช้งานในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ท่ีเขา้มามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยระบบ Chabot ท่ีท าหนา้พูดคุย

กบัลูกคา้ หรือสามารถรับมือกบัลูกคา้จ านวนมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

3.6 ประเภทเคร่ืองมือการตลาดออนไลน์ 

 การส่ือสารการตลาด คือการน าการส่ือสาร และการตลาดมาร่วมกนั ท าให้มีรูปแบบเป็น

กระบวนการท่ีผสมผสานกนัระหวา่งกระบวนการส่ือสาร และกระบวนการทางการตลาดไวด้ว้ยกนั

อย่างลงตวั โดยการส่ือสารการตลาด สามารถท าไดด้ว้ยการใช้ 6 เคร่ืองมืออนัทรงประสิทธิภาพ 

ดงัน้ี (วิทวสั มูลศรีวะ, 2564) 
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 3.6.1 Website 

  เว็บไซต์ เป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการท า Digital Marketing 

เพราะการมีเวบ็ไซต ์ก็เปรียบเหมือนมีหนา้ร้านคา้ท่ีจะไดแ้นะน าสินคา้ และท าการซ้ือขายผ่านหนา้

เว็บไซต์ได้เลย เป็นจุดศูนย์กลางของส่ืออ่ืนๆ หากคุณมีหน้าร้านเป็นของตัวเองก็จะท าให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ว่าแบรนด์ของคุณมีช่ือเสียง สินคา้มีคุณภาพไวว้างใจได ้เป็นส่ิงท่ีสร้าง

ความหนา้เช่ือถือใหก้บัสินคา้ หรือ แบรนดข์องคุณมากขึ้น 

 3.6.2 Content Marketing 

  คอนเทนต ์เรียกสั้นๆคือเน้ือหาท่ีจะไปปรากฎในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ

เน้ือหา รูปภาพ บทความ คลิปวิดีโอท่ีถูกปล่อยออกไปถึงผูรั้บในทุกๆช่องทาง (Website , Social 

Media , E mail Content หรือเน้ือหาท่ีดี จะตอ้งมีความน่าสนใจ ให้ความรู้ และบอกต่อ หัวใจของ 

Content  คือเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ สร้างการรับรู้ท่ีดีจนตอ้งอยากแชร์หรือเก็บเอาไวแ้ละเป็นการ

กระจายเน้ือหาการโฆษณาสร้างการรับรู้ใหผู้บ้ริโภคท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายท่ีสุด  

 3.6.3  Social Media Marketing 

  เป็นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคอมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Google+ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีคือสังคมใหม่ท่ีอยูบ่นดิจิทลั ซ่ึงแต่ละช่องทางก็จะมีวตัถุประสงคท่ี์

แตกต่างกนัออกไป ผูป้ระกอบการตอ้งเลือกช่องทางตามวตัถุประสงคข์องตน เช่น ถา้เนน้การใชรู้ป

เป็นหลกัก็เหมาะสมกบั Instagram Application หรือถา้ผลิตภณัฑ์มีสรรพคุณท่ีตอ้งใช้การอธิบาย 

ตอ้งสร้างการรับรู้ผา่น Facebook หรือ Twitter เป็นตน้ 

 3.6.4 Online Video & Viral 

  เป็นการท าการตลาดดิจิทัลท่ีแสดงเน้ือหาผ่านคลิปวิดีโอ เพื่อโฆษณาสินค้า เพิ่ม

ยอดขาย สร้างการรับรู้ เปิดตัวสินค้าใหม่ หรือเปล่ียนทัศนคติ คลิปวิดีโอส่วนใหญ่มีเน้ือหาท่ี

ออกแบบมาให้ตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อใหเ้กิดกระแสเล่าสู่กนัฟังแบบตวัต่อ

ตวับนโลกโซเชียล 
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 3.6.5 Mobile & App Marketing 

  เป็นการท าการตลาดผ่าน มือถือ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยเน้นการปรับแต่ง

เว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายโดยการท าผ่านแอปพลิเคชนัเพื่อท่ีจะเอ้ือต่อความสะดวกสบายของลูกคา้ 

เพราะประชาชนส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 80 ใชมื้อถือในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

 3.6.6 Email Marketing 

  เป็นการส่ง Email หรือจดหมายไปถึงตวัลูกคา้โดยตรง ไม่วา่จะเป็นการประชาสัมพนัธ์

กิจกรรม โปรโมชัน่ เสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ การขาย หรือแมก้ระทัง่การท าให้เกิด 

ความภกัดีของลูกคา้ เพื่อท่ีจะสร้าง Lead Generation แลว้เปลี่ยนเป็นลูกคา้ เคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีเรียกไดว้า่มีประสิทธิภาพมาก เพราะเป็นการส่งขอ้มูลถึงลูกคา้โดยตรง และท่ีส าคญัเราจะตอ้งเก็บ

ขอ้มูลติดต่อลูกคา้เป็นนามบตัรหรือบนัทึกช่ือลูกคา้เอาไว ้ก็จะช่วยให้เราใช้เคร่ืองมือน้ีส่ือสารกบั

ลูกคา้ไดอ้ยา่งง่ายขึ้น (วิทวสั มูลศรีวะ, 2564) 

 

3.7 ข้อมูลเกีย่วกบั การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 

 3.7.1 ความหมายของการตลาดเชิงเน้ือหา  

 Forbes ไดอ้า้งถึงสถาบนัการตลาดเน้ือหา (Content Marketing Institute) ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล

เก่ียวกบัเน้ือหาทางการตลาดออนไลน์ ว่าไดพู้ดถึงการตลาดโดยใชเ้น้ือหาว่า “การตลาดเน้ือหาเป็น

เทคนิคการตลาดในการสร้างเน้ือหา ท่ีมีค่า ให้เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกนัเพื่อท าการเผยแพร่เน้ือหาท่ีมี

คุณค่าออกไป โดยเน้ือหาจะตอ้งดึงดูดความสนใจของผูช้มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย” (ชุติพงศ์ เสนา, 

2561) 

 3.7.2 รูปแบบการสร้างการตลาดเชิงเน้ือหา 

  1. อินโฟกราฟิก (Infographics) คือภาพหรือกราฟิกท่ีท าให้คุณเห็นถึงขอ้มูล ทั้งขอ้มูล

ทางสถิติ องคค์วามรู้ รายงานตวัเลข ท่ีถูกแสดงออกมาในรูปแบบของภาพ หรือกราฟฟิก 

  2. เว็บหรือเว็บเพจ (Webpages) คือ หน้าต่างท่ีสามารถแสดงขอ้มูลตวัเลข ตวัอกัษร 

รูปภาพ เพลง หรือวีดีโอ โดยในทุกหน้างต่างท่ีมีขอ้มูลเหล่าน้ีภายในเว็บไซต์นั้น จะถูกเรียกว่า 

webpage ซ่ึงสร้างดว้ยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นโครงสร้าง และมีภาษาอ่ืน 
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ๆ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งตามความตอ้งการของเจ้าของเว็บไซต์ซ่ึงอาจจะท าเอง  หรือจ้างผูพ้ฒันา

เวบ็ไซต ์ภาษาเหล่าน้ีไดแ้ก่ ภาษา PHP ภาษา SQL เป็นตน้ 

  3. พอ็ดคาสท ์(Podcasts) คือการเผยแพร่ในลกัษณะเสียงอยา่งเร่ืองเล่า การสนทนา ผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีผูค้นสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไฟล์ได้ การดาวน์โหลดไฟล์พ็อดคาสท์จะ

น าไปสู่กระบวนการอ่ืนๆ ในการท าตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายหนังสือ การลงทะเบียนเพื่อขอ

หลกัสูตร ตลอดจนการขอใหไ้ปเป็นวิทยากร 

       4. Videos ในความหมายกวา้ง ๆ ค าน้ีหมายถึง ภาพหรืออะไรก็ได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
แสดงภาพ ในทางคอมพิวเตอร์ จึงหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยท าให้มีการแสดงภาพบนจอได้ 
ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเก่ียวกับภาพ จานบันทึกท่ีใช้เก็บภาพ หน่วยประมวลผลท่ีสามารถ
ประมวลผลภาพได ้
  5. Books หนังสือถูกน ามาใช้เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการท าการตลาด ซ่ึงการท า

การตลาดรูปแบบน้ียงัเป็นท่ีนิยมและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูค้นส่วนมากจะเร่ิมหาความรู้จาก

การอ่าน  

 3.7.3 การตลาดเชิงเน้ือหาในรูปแบบวิดีโอ 

  ด้วยกระแสของวิดีโอคอนเทนต์ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เน่ืองจากมี

พื้นท่ีต่างๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเปิดโอกาสให้เน้ือหาในรูปแบบวิดีโอไดถู้กเผยแพร่กนั

อยา่งแพร่หลาย จากการส ารวจพบวา่มีผูเ้ผยแพร่วิดีโอเน้ือหาโดยเฉล่ียแลว้มากกวา่ 2 ลา้นคร้ังในแต่

ละวนั แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการท าการตลาดเชิงเน้ือหาผา่นรูปแบบวิดีโอ  

  วิดีโอคอนเทนต์คือ ส่ือท่ีใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อบอกว่าเราคือใคร เราท าอะไร ท า

เพื่ออะไร และมีประโยชน์อย่างไร เป็นเน้ือหาท่ีน ามาเผยแพร่ในรูปแบบของวิดีโอเพื่อให้เขา้ใจง่าย

ขึ้น ประกอบไปดว้ยเน้ือหา ภาพถ่าย วิดีโอ อินโฟกราฟิก เอฟเฟกต ์ซาวน์ และมิวสิค ส าหรับโพสต์

ลงช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยจะเนน้เน้ือหาท่ีใหค้วามรู้และเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

  วิดีโอคอนเทนตถื์อเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อช่วยในการด าเนินธุรกิจไดเ้ป็นอย่าง

ดี เป็นท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงการท าวิดีโอคอนเทนตท่ี์น่าสนใจสามารถช่วยในการสร้างการ

รับรู้ และเพิ่มความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดการแชร์ออกไป เปรียบเสมือนการตลาดแบบ

บอกต่อในรูปแบบออฟไลน์ 
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ประโยชน์ของการท าวิดีโอคอนเทนต ์คือ 

 ในการท าวิดีโอคอนเทนต์นั้น สามารถท าให้เขา้ถึงคนง่ายและรวดเร็ว เน่ืองจากคนในยุค

ปัจจุบนัมีความสนใจในส่ือสังคมออนไลน์กันมากขึ้น การโพสต์วิดีโอคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์ม

ต่างๆ จึงท าให้คอนเทนตเ์ขา้ถึงคนไดง้่ายและเป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น ท าให้สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย เม่ือ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดแ้ละเป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น ท าให้โอกาสท่ีจะท าให้คนสนใจในสินคา้และบริการ

สูงขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขายทางการตลาดได ้ซ่ึงการท าวิดีโอคอนเทนตเ์ป็นการท าการตลาดแบบง่าย ไม่

ตอ้งลงทุนมาก สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ซ่ึงวิดีโอคอนเทนต์ท่ีท าออกไปนั้นต้องมีความ

น่าสนใจและเป็นประโยชน์ จึงสามารถกระตุน้ให้ผูท่ี้พบเห็นแลว้อยากท าการแชร์วิดีโอคอนเทนต์

นั้นๆ  (เพลิน วิเศษวงศช์ยั, 2021) 

 3.7.4 ประโยชน์ของการท าการตลาดเชิงเน้ือหา 

  การท าการตลาดเชิงเน้ือหา มีประโยชน์มากมาย เช่น เน้ือหาดี มีสาระ มกัจะไดรั้บการ

กดไลค์ แชร์ และ คอมเมนต์ ท าให้อตัราการมองเห็นแฟนเพจมากยิ่งขึ้น ยิ่งท าให้คนเขา้มาในเพจ

มากยิ่งขึ้นเช่นกนั เม่ือคนรักคนไลคม์าเป็นแฟนคลบัก็เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัแฟนคลบัท่ีมี

โอกาสพฒันาไปเป็นลูกคา้ไดใ้นอนาคต ผูค้นก็จะรู้จกัแฟนเพจมากยิง่ขึ้น นัน่ก็เท่ากบัวา่เขาก็ไดรั้บรู้

แบรนด์สินคา้ หรือ บริการมากยิ่งขึ้นเช่นกนั ส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีกบัแบรนด์ เกิดความรัก 

ความผูกพนัธ์กบัสินคา้และบริการ ลูกคา้ไดห้ยิบยื่นความไวว้างใจกบัมาให้กับแบรนด์ ท าให้แบ

รนด์มีความน่าเช่ือถือในแบรนด์ ไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองของสินคา้ท่ีขาย  แต่ยงัเป็นเร่ืองของเน้ือหา

สาระ คุณค่า ประโยชน์ต่างๆ ท่ีไดส่้งมอบไปให้กบักลุ่มลูกคา้ของบริษทั ตอกย  ้าความเป็นมืออาชีพ 

คือผู ้เ ช่ียวชาญ Professional ในเร่ืองสินค้า ในเร่ืองศาสตร์ของบริการท่ีก าลังท าอยู่  เช่น ขาย

เคร่ืองส าอาง ก็ตอ้งแสดงใหเ้ห็นความเป็นมืออาชีพ เขา้ใจเร่ืองผิวหนา้ สภาพผิว รู้จกัวิธีป้องกนั และ

รักษาผิวหนา้เป็นอย่างดี รวมถึงเขา้ใจปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกบัสุขภาพทั้งภายในและภายนอกท่ีมี

ผลกบัสภาพผิว อยา่งน้ีแลว้ลูกคา้ก็จะมัน่ใจในบริษทัยิง่ขึ้น 

  เม่ือบทความไดรั้บการแชร์ไป คนก็จะเขา้มาอ่านในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ไดรั้บรู้ขอ้มูล

เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเขาสนใจ และมีโอกาสไดเ้ห็นสินคา้และบริการมากยิ่งขึ้น ท าใหเ้กิดการ

โตต้อบ ซักถาม ซ่ึงการตอบค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นช่องทางสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

เร่ืองของ Content ไม่ไดห้มายรวมแค่บทความท่ีว่ามา การตอบแสดงความคิดเห็นของลูกคา้เป็นอีก 
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1 เร่ืองท่ีตอ้งจดัการเร่ือง Content ขอ้มูลท่ีจะตอบ หรือ แสดงความคิดเห็น เพราะหากท าไดไ้ม่ดี ก็มี

ปัญหากบัแบรนด ์(วิทวสั มูลศรีวะ, 2564) 

 

3.8 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 3.8.1 ความหมายของส่ือออนไลน์ 

  ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทัลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Tool) เพื่อใช้ส่ือสารระหว่างกนัในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์

และโปรแกรมประยุกต์บนส่ือ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผูใ้ช้ทั้งท่ีเป็นผูส่้งสาร

และผูรั้บสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเน้ือหาขึ้นเอง (User-Generate 

Content UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง (พนัธ์พงศ ์ตั้งตน 2561) 

 3.8.2 ประเภทของส่ือออนไลน์ 

  ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของการน ามาใช้

โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลกัดงัน้ี (พนัธพงศ ์ตั้งตน 2561) 

            1. Weblogs หรือเรียกสั้นๆ ว่า Blogs คือ ส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เผยแพร่

ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ขอ้คิดเห็น บนัทึกส่วนตวั โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืน โดยผูรั้บสาร

สามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซ่ึงการแสดงเน้ือหาของบล็อกนั้นจะ

เรียงล าดบัจากเน้ือหาใหม่ไปสู่เน้ือหาเก่า ผูเ้ขียนและผูอ่้านสามารถคน้หาเน้ือหายอ้นหลงัเพื่ออ่าน

และแกไ้ขเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา เช่น Exteen Bloggang Wordpress Blogger Okanation 

            2. ส่ือสังคมออนไลน์ หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายทาง

สังคมท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่อระหวา่งบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อใหเ้กิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) 

เพื่อร่วมแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัทั้งดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook 

Hi5 Ning Linked in MySpace Youmeo Friendste 

            3. Micro Blogging และMicro Sharing หรือท่ีเรียกกันว่า  “บล็อกจ๋ิว” ซ่ึงเป็นเว็บ

เซอร์วิสหรือเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการแก่บุคคลทัว่ไป ส าหรับใหผู้ใ้ชบ้ริการเขียนขอ้ความสั้นๆ ประมาณ 

140 ตวัอกัษร ท่ีเรียกวา่ “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตวัเองวา่ก าลงัท าอะไรอยู่ หรือ

แจง้ข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ทั้งน้ีการก าหนดให้ใช้



20 

 

 

ข้อมูลในรูปข้อความสั้ นๆ ก็เพื่อให้ผูใ้ช้ท่ีเป็นทั้งผูเ้ขียนและผูอ่้านเข้าใจง่าย ท่ีนิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลายคือ Twitter 

            4. วิดีโอออนไลน์ เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ปัจจุบนั

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาท่ีน าเสนอในวิดีโอ

ออนไลน์ไม่ถูกจ ากดัโดยผงัรายการท่ีแน่นอนและตายตวั ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถติดตามชมได้

อยา่งต่อเน่ือง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการและยงั

สามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็วิดีโออ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ านวนมากอีกดว้ย เช่น YouTube, MSN, Yahoo 

            5. Photo Sharing เป็นเวบ็ไซตท่ี์เนน้ใหบ้ริการฝากรูปภาพโดยผูใ้ชบ้ริการสามารถ 

อพัโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อน ามาใชง้านได้ ท่ีส าคญันอกเหนือจากผูใ้ชบ้ริการจะมีโอกาส

แบ่งปันรูปภาพแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีเพื่อเสนอขายภาพท่ีตนเองน าเขา้ไปฝากไดอี้กดว้ย เช่น 

Flickr, Photobucket, Photoshop, Express, Zoom 

            6. Wikis เป็นเว็บไซต์ท่ีมีลกัษณะเป็นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซ่ึง

ผูเ้ขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชีพหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นต่างๆ ทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงผู ้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ  เช่น 

Wikipedia, Google Earth, DiggZy, Favorites Online 

            7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหน่ึงของชีวิตลงไป 

จดัเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีบรรดาผูท้่องโลกไซเบอร์ใชเ้พื่อส่ือสารระหว่างกนับนอินเทอร์เน็ตใน

ลกัษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ซ่ึงผูท่ี้จะเขา้ไปใชบ้ริการอาจจะบริษทัหรือองค์การดา้น

ธุรกิจ ดา้นการศึกษา รวมถึงองคก์ารดา้นส่ือ เช่น ส านกัข่าวรอยเตอร์  ส านกัข่าวซีเอ็นเอ็น ตอ้งเสีย

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือพื้นท่ีเพื่อให้บุคคลในบริษทัหรือองค์กรไดมี้ช่องทางในการน าเสนอเร่ืองราว

ต่างๆ ไปยงักลุ่มเครือข่ายผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่ม ลูกค้าทั้ งหลัก และรองหรือ ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ของบริษทั หรือองคก์ารก็ได ้ปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์ใชห้ลกั Virtual Worlds ท่ีประสบ

ผลส าเร็จและมีช่ือเสียง คือ Second life 

            8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคือ Crowd และ Outsourcing เป็น

หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยสามารถจัดท าในรูปของ

เว็บไซต์ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อคน้หาค าตอบและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆทั้งทางธุรกิจ การศึกษา  
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รวมทั้งการส่ือสาร  โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบ

ขอ้มูลเสนอความคิดเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะ  กลุ่มคนท่ีเขา้มาใหข้อ้มูลอาจจะเป็นประชาชนทัว่ไป

หรือผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีอยูใ่นภาคธุรกิจหรือแมแ้ต่ในสังคมนกัข่าว ขอ้ดีของการใช้หลกั  

Crowd souring  คือท าให้ เ กิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ี มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคดักรองขอ้มูลซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกนัได้ เช่น 

Idea storm My Starbucks Idea 

            9. Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตวัของสองค า คือ “Pod” กบั “Broadcasting” 

ซ่ึง “POD” หรือ Personal On - Demand คือ อุปสงคห์รือความตอ้งการส่วนบุคคล ส่วน Broadcasting 

เป็นการน าส่ือต่างๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกล่าวง่ายๆ Podcast คือการ

บนัทึกภาพและเสียงแลว้น ามาไวใ้นเวบ็เพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public 

in general) ท่ีสนใจดาวน์โหลดเพื่อน าไปใชง้าน เช่น Dual Geek Podcast Wiggly Podcast 

            10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความ

คิดเห็น โดยอาจจะเก่ียวกบั สินคา้หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น 

Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp 

 3.8.3 ข้อดีและข้อเสียของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

  จะเห็นว่าสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น แต่บางคนทุ่มเทเวลา

ให้ส่ือสังคมออนไลน์เหล่าน้ี จนรบเวลางานและเวลาส่วนตวั ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์เหล่าน้ียอ่มมีทั้ง

ขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั ดงัน้ี (พนัธ์พงศ ์ตั้งตน 2561) 

  1. ขอ้ดีของการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

   การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวนั ท าให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้

อยา่งรวดเร็วและสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้นไดอ้ย่างฉับไว โดยไม่มีอุปสรรคมากีด

ขวางสามารถติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ย่างสะดวก ง่ายดาย และประหยดัค่าใช้จ่าย นอกจาก

การติดต่อส่ือสารแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกท่ีดี เ ช่น สามารถเป็นแกลอร่ีส่วนตวั

สามารถเอาผลงานมาน าเสนอเพื่อให้ผูอ่ื้นรับชมและแสดงความคิดเห็น หรือเป็นช่องทางทางธุรกิจ 

ท่ีเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดใชเ้พื่อโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส าหรับบริษทัและองคก์รต่างๆ 
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  2.ขอ้เสียของการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

   ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์จ าเป็นต้องมีการยืนยนัตัวตน มีการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนตวัในท่ีสาธารณะเอ้ือต่อการท างานของมิจฉาชีพหรือผูไ้ม่ประสงคดี์ หากไม่ระวงัตวัอาจจะเกิด

อนัตรายต่อตนเองได้ ถา้มีการโพสต์รูปผลงานก็เส่ียงต่อการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ  หรือถูกแอบอา้ง

ในทางท่ีเสียหาย ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีทุกเพศทุกวยัสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงใช้

โทรศพัทมื์อถือ หากไม่มีการก าหนดเวลาหรือขอบเขตการใชง้านอยา่งชดัเจน อาจท าใหเ้สียงานและ

เสียการเรียน หรือ ถา้จดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศพัท์เป็นเวลานานอาจจะ

ส่งผลเสียต่อสุขภาพได ้รวมถึงการโพสตข์อ้ความผ่านส่ือสังคมออนไลน์สามารถส่งผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบได้ ทั้งกบัผูโ้พสตแ์ละผูรั้บสาร ทั้งน้ีอาจจะน าไปสู่ความขดัแยง้ทางสังคมอยา่ง

รุนแรง 

 

3.9 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 ศลิษา วงศ์ไพรินทร์ และ บุหงา ชัยสุวรรณ (2561) ได้ท าการศึกษากระบวนการคิดเชิง

ออกแบบผ่านวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Minute videos 

Thailand  การวิจยัเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี มุ่งวิเคราะห์การส่ือสารการตลาดดว้ยกลยุทธ์การตลาดเชิง

เน้ือหาในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต ์ผ่านการใชก้ารเล่าเร่ือง (Storytelling) โดยใชก้ระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking Process) ภายใตบ้ริบทของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Minute videos Thailand ผล

การศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัเก่ียวกับการคิดเชิงออกแบบ คือการเขา้ถึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง ไม่เพียงแค่การสังเกตเท่านั้น แต่ตอ้งศึกษาความเขา้ใจผูบ้ริโภค “เชิงลึก” 

ค่านิยมความเช่ือท่ีแตกต่างไปจากขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป เพื่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริงมา

วิเคราะห์ผลในการท าการตลาดหลากหลายรูปแบบ ให้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเป้าหมายไว ้โดย

ตลอดกระบวนการท างานจะมีการระดมความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ งย ังมีการท างานร่วมกับ

ผูเ้ช่ียวชาญด้านต่างๆ เพื่อออกแบบการส่ือสารเร่ืองราวท่ีถูกตอ้ง ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย และ

น่าสนใจท่ีสุดสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทวิดีโอคอนเทนต์ ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Minute videos 

Thailand เป็นการส่ือสารการตลาดเชิงเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ให้ความรู้สร้างความเขา้ใจในขอ้มูล 

ดว้ยการเล่าเร่ืองท่ีเขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึ้น ถ่ายทอดผา่นเร่ืองราวท่ีเป็นขอ้เท็จจริง เช่ือมโยงผ่าน
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การสะท้อนตัวตนจากประสบการณ์ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซ่ึงช่วยให้การน าเสนอ

เร่ืองราว น่าสนใจ และจดจ าไดดี้ ดว้ยการผสมผสานเทคนิคการวาดภาพ และการเล่าเร่ือง ซ่ึงจะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยงัเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ เพิ่มโอกาสสู่

ความส าเร็จเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมไดไ้ดม้ากยิง่ขึ้น 

 พนัธพงศ์ ตั้งตน (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพนัธ์

โปรแกรมน าเท่ียวบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (ทวัร์ ออน ฮอลิเดย)์ บริษทั เอสคอร์ท 

อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์) เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว โดยมี

วตัถุประสงค์ในการจ าหน่ายโปรแกรมท่องเท่ียว การบริการทางดา้นวีซ่าและจองตัว๋เคร่ืองบินซ่ึง

ทางบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับบริษัทชั้ นน าและมีความเช่ียวชาญทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ การด าเนินงานภายในบริษทัมีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านทางอีเมล โทรศพัท์และ

เว็บไซต์ ผูจ้ดัท าจึงเห็นแนวทางในเร่ืองของการติดต่อส่ือสารผ่านทาง Line Official Account โดย

การสร้างริชคอนเทนต์ท่ีเป็นส่ือขอ้มูลเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้กับ บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากดั ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงเพื่อเพิ่มการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ อีกทั้งยงั

สามารถลดต้นทุนในการผลิตส่ือการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอ่ืนๆ ซ่ืงในส่วนของการท า

โครงงานซ่ึงจะเป็นการสร้างเทมเพลตบนแอพพลิเคชัน่ Adobe Spark Post และน าเทมเพลตท่ีไดน้ั้น

ไปสร้างริชคอนเทนต์ต่างๆแลว้น าไปท าการบรอดแคสต์โดยผ่านทาง Line Official Account เพื่อ

เป็นการประชาสัมพนัธ์ลูกคา้ โครงงานในคร้ังน้ีใชเ้วลาในการด าเนินงาน 3 สัปดาห์ โดยมีผูติ้ดตาม

ทางไลน์ทั้งหมด 40คน ซ่ึงถือว่าผลตอบรับค่อนขา้งดีมีลูกคา้ติดต่อสอบถามเก่ียวกับโปรแกรม

ท่องเท่ียวต่างๆเพิ่มมากขึ้นซ่ึงเช่ือว่าจะท าให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ในอนาคตและในส่วนการ

ท างานของพนักงานบริษทัท่ีใช้แอพพลิเคชั่น Line Official Account มีความสะดวกทางด้านการ

ติดต่อส่ือสารมากยิง่ขึ้นและเขา้ถึงลูกคา้ไดง้่ายอีกดว้ย 

 นารีรัตน์ โสติถิมานนท์ (2556) ได้ท าการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการ

ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

แนวทางการพฒันาเวบ็ไซตใ์นการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

น าเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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จ านวน 10 คน เจา้หน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน165 คน ผูใ้ช้งานเว็บไซต์

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 37 และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบเว็บไซต์

เพื่อการประชาสัมพนัธ์ จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามสภาพ

และความตอ้งการพฒันาเวบ็ไซต ์แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคุณภาพแนวทาง และแบบประเมิน

แนวทาง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ โดย

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั

พบว่า 1. แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพนัธ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาประกอบด้วย 1) ข่าวประชาสัมพนัธ์ควรมีการน าเสนอเน้ือหาเฉพาะของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น 2) ภารกิจผูบ้ริหาร/ งาน/ อบรม/ การศึกษาต่อ/ หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ควรมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เช่น ขอ้มูลการฝึกอบรมในรายเดือน หรือแนวทาง

ในการศึกษาต่อ เป็นต้น 3) การจัดรูปแบบเว็บไซต์ ตัวอักษร และการแบ่งเน้ือหา ควรมีการ

จดัรูปแบบโดยมีการออกแบบหนา้เวบ็ไซตใ์นการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาให้สะดุดตา มีความเรียบง่ายเป็นหมวดหมู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้สีท่ีไม่

ฉูดฉาดจนเกินไป รวมทั้งโครงสร้างของเวบ็ไซตค์วรเป็นมาตรฐานเดียวกนั 4) การเช่ือมโยง ระบบ

น าทางและการเขา้ถึงขอ้มูล ควรมีการใช้เมนูต่างๆท่ีเขา้ใจง่าย เช่น เป็นการลิงค์ดว้ยขอ้ความเพื่อ

ไม่ให้รกเกินไปและเป็นไปในทางเดียวกัน มีการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกได้อย่าง

รวดเร็วและไม่ซับซ้อน และควรมีช่องทางส าหรับการส่ือระหว่างผูใ้ช้บริการเว็บไซต์กับผูดู้แล

ระบบ เพื่อสะดวกในการใชง้านมากขึ้น เน้ือหาในการน าเสนอจะตอ้งกระชบั เขา้ใจง่าย และมีการ

น ารูปภาพมาประกอบ 2. การน าเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพนัธ์ของ

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผา่นการประเมินในระดบัเหมาะสม ( = 4.82 , S.D. = 0.00) 
 



 

 

ศึกษารวบรวมข้อมูล 

วางแผนการปฏิบัติงาน 

จัดท าคลปิวิดีโอ 

น าเสนอวิดีโอ 

น าวิดีโอไป
ประชาสัมพนัธ์ 

ประเมินผล 

บทที4่ 
รายละเอยีดของโครงงาน 

 

4.1 การเตรียมและการวางแผนโครงงาน 
 จากการศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการท าวิดีโอคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์ใหม่ของ

บริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์ จ ากดั ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายทวัร์ ผูจ้ดัท าไดท้ าการวางแผนในการจดั

โครงงานท าดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 
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4.2 การด าเนินการโครงงาน 

 ขั้นตอนที ่1 การศึกษารวบรวมข้อมูล 

  การคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยศึกษาวิธีการ ขั้นตอน บนหนา้เวบ็ไซต์

ของบริษทั โดยปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลและขั้นตอนของการสมคัรเขา้ใช้งานบน

เวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งละเอียดเพื่อท าการสร้างวิดีโอคอนเทนตแ์นะน าเขา้ใชง้านเวบ็ไซตใ์หม่ของ

บริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบังานเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ท่ีมา : https://www.worldconnection.co.th/ 

 

 
รูปท่ี 4.3 ศึกษาขั้นตอนการสมคัรสมาชิกเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

ท่ีมา : https://www.worldconnection.co.th/ 

https://www.worldconnection.co.th/
https://www.worldconnection.co.th/
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รูปท่ี 4.4 ศึกษาขอ้มูลโปรแกรมทวัร์ของบริษทั 

ท่ีมา : https://www.worldconnection.co.th/ 

     

 
รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนท าการจองโปรแกรมทวัร์ของบริษทั 

ท่ีมา  : https://www.worldconnection.co.th/ 

 

 

https://www.worldconnection.co.th/
https://www.worldconnection.co.th/
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 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการปฏิบัติงาน 

  ในขั้นตอนน้ี ไดมี้การน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวางแผนขั้นตอนในการจดัท าโครงงาน 

โดยเฉพาะการวางแผนเน้ือหาท่ีใช้ในการจัดท าคลิปวิดีโอคอนเทนท์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคข์องโครงงานมากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 ขอค าแนะน ากบัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 
 

 ขั้นตอนที่ 3 จัดท าคลปิวิดีโอ 

  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและผา่นการวางแผนแลว้ มาปฏิบติัจดัท าเป็นคลิปวิดีโอ

คอนเทนทก์ารใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทั 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 จดัท าคลิปวิดีโอ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 
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 ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอวิดีโอให้แก่ผู้เช่ียวชาญรับชม 

  เม่ือท าวิดีโอเสร็จส้ินแล้ว ได้ท าการน าวิดีโอท่ีจัดท าไปน าเสนอให้แก่ท่ีปรึกษาได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมก่อนท่ีจะน าไปใชง้านจริง และปรับปรุงแกไ้ขวิดีโอคอนเทนท์

ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
รูปท่ี 4.8 น าเสนอวิดีโอให้แก่ท่ีปรึกษารับชม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 

 

 ขั้นตอนที่ 5 น าวิดีโอไปประชาสัมพนัธ์ 

  เม่ือได้จดัท าวิดีโอคอนเทนท์เสร็จส้ินแลว้ จึงได้น าไปประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง 

แอปพลิเคชนัไลน์เพื่อเชิญชวนใหผู้ท่ี้อยูใ่นธุรกิจการท่องเท่ียวไดรั้บทราบขอ้มูล 

         
รูปท่ี 4.9 น าวิดีโอไปประชาสัมพนัธ์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 
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4.3 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

 จากการจดัท าโครงงานโดยมีกลุ่มตวัอย่าง โครงงานคือ ตวัแทนจ าหน่ายบริษทัทวัร์ ท่ีมีใน
ประเทศไทย อา้งอิงจาก กรมการท่องเท่ียว (2559) มียอดบริษทัทวัร์ทัว่ประเทศ 8,593 บริษทั เป็น
บริษทัน าเท่ียวต่างประเทศรวม 2,627 บริษทั มีส านกังานในเขต กทม 1,968 บริษทั เก็บขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอย่างคือ ตวัแทนจ าหน่ายทวัร์ในเครือบริษทัเวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ อา้งอิงจากขอ้มูลฐานระบบ 
(2564) จ านวน 239 บริษทั โดยท่ีไดมี้การส่งขอ้มูลเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชากรของโครงงานทั้ง
ผา่นช่องทาง Line และช่องทางการออกบูธตามงานต่างๆ 
 จากการท่ีไดมี้การประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตผ์่านช่องทางไลน์ ไดมี้ผูใ้ห้ความสนใจและมีการ
สอบถามขอ้มูลโตต้อบกบัทางผูจ้ดัท าโครงงานและเจา้หน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง หมายความว่า มีผูท่ี้ให้
ความสนใจในเวบ็ไซตข์องบริษทั และมีความตอ้งการท่ีจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของเวบ็ไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.10 การสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูท่ี้สนใจผา่นช่องทาง Line  
 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2564 
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ผลลพัท์ท่ีได้คือ จากเดิมหลงัเปิดให้บริการเว็บไซต์ มีผู ้ใช้งานสมคัรมาแลว้ก่อนหน้าน้ี
จ านวน 7 บญัชีโดยเป็นบญัชีของบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนด์ทราเวลจ านวน 4 บญัชี และของบริษทั
วนัเวิลดท์วัร์แอนดท์ราเวลจ านวน 3 บญัชี  

 
ตารางท่ี 4.1 ตารางจ านวนบัญชีผู้สมัครในแต่ละสัปดาห์ 

คร้ังท่ี วันท่ี จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สมัคร
สะสม 

ร้อยละ 

1 9 เมษายน 2564 16 16 6.70 
2 12 เมษายน 2564 21 37 15.48 
3 19 เมษายน 2564 41 78 32.63 
4 26 เมษายน 2564 30 108 45.18 

รวม - 108 108 45.18 
 

สัปดาห์แรกมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มขึ้น16บญัชี คิดเป็นร้อยละ 6.70 สัปดาห์ท่ีสองมีจ านวน
ผูส้มคัรเพิ่มขึ้น 21 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 15.48 สัปดาห์ท่ีสามมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มขึ้น 41 บญัชี คิด
เป็นร้อยละ 32.63 สัปดาห์ท่ีส่ีมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มขึ้น 30 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 45.18 สรุปไดว้่าจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดระยะเวลา 4สัปดาห์ มีจ านวนผูส้มคัรทั้งหมด 108 บญัชี คิดเป็น
จ านวนเปอร์เซ็นตท์ั้งหมด 45.18 จากจ านวนบริษทัทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นบญัชีบริษทัมีอยู ่รวมทั้งส้ิน 239 
บญัชี 

ซ่ึงในการจัดท าโครงการคร้ังน้ี ผู ้จัดท าได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ Google Form ทั้งหมดจ านวน 40 คน โดยท าการเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 2 ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บชม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 16 40.00 
หญิง 24 60.00 
รวม 40 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.00 และเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 60.00 
 
ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-30 ปี 18 45.00 
31-40 ปี 16 40.00 
41-50 ปี 6 15.00 
รวม 40 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 20 -30 ปี ร้อยละ 45.00 
รองลงมาคืออาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 40.00 และอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 15.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 10.00 
ปริญญาตรี 35 87.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1 2.50 

รวม 40 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.00 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
2.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 7 17.50 
10,001 – 20,000 บาท 23 57.50 
20,001 – 30,000 บาท 10 25.00 

รวม 40 100.00 
 
 จาก ตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท ร้อยละ 57.50 รองลงมาคือมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 25.00 และ มีรายไดต้ ่ากว่า
หรือเท่ากบั 10,000 บาท ร้อยละ 17.50 ตามล าดบั 
 
ส่วนท่ี 2 ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับชม 
 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข้องมูลความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อส่ือวิดีโอคอนเทนท์
แนะน าการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีการแบ่งระดบัความพึงพอใจตามทฤษฎีของ Likert’s Scale 
(Likert Rensis, 1967)โดยไดแ้บ่งระดบัความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนดงัน้ี 
 
      5 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

4 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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 การแปลความหมายของระดับคะแนนในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ได้แปลผลระดับความ
คิดเห็นโดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ไดเ้กณฑ์ในการแปล
ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) 
 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจต่อวิดีโอคอนเทนท์
แนะน าการใช้เว็บไซต์ของบริษัท 

ความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 
มีความสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการ 4.32 0.52 มากท่ีสุด 
ภาษาชดัเจน กระชบั เขา้ใจง่าย 4.55 0.59 มากท่ีสุด 
ขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้นตามความตอ้งการ 4.27 0.50 มากท่ีสุด 
อธิบายเน้ือหา ขั้นตอนเขา้ใจง่าย 4.17 0.59 มาก 
มีประโยชน์ต่อการน าไปใชง้าน 4.32 0.65 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อวิดีโอ 4.35 0.53 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.33 0.43 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อวิดีโอคอนเทนท์
แนะน าการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง ภาษาชดัเจน กระชบั เขา้ใจง่าย มีระดบัความ
พึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในเร่ือง ความพึงพอใจโดยรวมต่อวิดีโอ มีระดบัความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.35 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง  มีความสอดคล้องและตรงกับความ
ตอ้งการ มีระดบัความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.32 ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในเร่ือง มีประโยชน์ต่อการน าไปใชง้าน มีระดบัความพึงพอใจสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.32 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง  ขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้นตาม
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ความต้องการ มีระดับความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.27 และผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง อธิบายเน้ือหา ขั้นตอนเขา้ใจง่าย มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด
อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.17 ตามล าดบั 
 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการการจดัท าในรูปแบบภาษาต่างประเทศ ดว้ย เช่นภาษาองักฤษ และภาษาจีน 
 - ควรมีช่องทางส าหรับสอบถามสามารถโตต้อบขอ้สงสัยไดท้นัที 
 - ควรเพิ่มลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจมากกวา่น้ี 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

 

5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
ในการจัดท าโครงงานในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจ าหน่ายได้สมัครบัญชี

ผูใ้ชง้านของบริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์ เพื่อให้เวบ็ไซตใ์หม่มีผูใ้ชง้านมากขึ้น และ เพื่อศึกษาการท า
วีดีโอคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผลท่ีได้จากการจดัท าโครงงานคือ สัปดาห์แรกมีจ านวน
ผูส้มคัรเพิ่มขึ้น16 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 6.70 สัปดาห์ท่ีสองมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มขึ้น21 บญัชี คิดเป็น
ร้อยละ 15.48 สัปดาห์ท่ีสามมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มขึ้น41บญัชี คิดเป็นร้อยละ 32.63 สัปดาห์ท่ีส่ีมี
จ านวนผูส้มคัรเพิ่มขึ้น30 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 45.18 สรุปไดว้่าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด
ระยะเวลา 4สัปดาห์ มีจ านวนผู ้สมคัรทั้งหมด108 บญัชี คิดเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด 45.18 
จากจ านวนบริษทัทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีบริษทัมีอยู ่รวมทั้งส้ิน 239 บญัชี 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

1. ควรมีการศึกษาขอ้มูลของบริษทัคู่แข่งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบและพฒันาในการ
จดัท าคลิปวิดีโอคอนเทนท ์ใหน่้าสนใจกวา่คู่แข่ง 

2. ควรมีการพฒันาต่อยอดผลงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดียิง่ขึ้น 
3. ผูจ้ดัท ามีเวลาในการเก็บขอ้มูลไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากในช่วงปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาไดเ้กิดปัญหาโรคระบาดโควิด19 ท าใหต้อ้งปฏิบติังานท่ีบา้น 
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจโดยใชก้ารเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น แบบสัมภาษณ์ 

และการสังเกตุการใชง้านเวบ็ไซตข์องสมาชิก 
 2. ควรมีการประเมินผลในการใชง้านเวบ็ไซตข์องสมาชิกท่ีไดศึ้กษาจากคลิปวิดีโอ 
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ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่วยงานภายใน Office ด้านเอกสาร 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ร่วมท าความสะอาดบริเวณ Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดเตรียมส่ือประชาสัมพนัธ์ส าหรับออกบูท 
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เตรียมอุปกรณ์ส าหรับแจกลูกทัวร์ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ออกทัวร์ร่วมกบัพนักงานในบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

วดิโีอคอนเทนต์แนะน าการใช้งานเว็บไซต์ 

บริษัทเวลิด์คอนเนคช่ันส์ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายทัวร์ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล x 

1.เพศ    ชาย   หญิง 

2.อาย ุ    20-30 ปี   31-40 ปี   

    41-50 ปี   51 ปีข้ึนไป 

3.ระดบัการศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4.รายไดต่้อเดือน   ต ่ากวา่ 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท 

    20,001-30,000 บาท  30,001-40,000 บาท 

    40,001บาทข้ึนไป 

 

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจเกีย่วกบัวดิโีอแนะน าการเข้าใช้งานเว็บไซต์  

ค าอธิบาย กรุณาเลือกระดบัความพงึพอใจท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

คะแนน 5        หมายถึง              ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ประเด็นช้ีวดัความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

มีความสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการ      

ภาษาชดัเจน กระชบั เขา้ใจง่าย      

ขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้นตามความตอ้งการ      

อธิบายเน้ือหา ขั้นตอนเขา้ใจง่าย      

มีประโยชน์ต่อการน าไปใชง้าน      

ความพึงพอใจโดยรวมต่อวิดีโอ      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“จากการท่ีน้องฝึกงานท าคลิปวิดีโอโครงงานไปนั้น ผลท่ีเราตอ้งการแต่เดิมทางบริษทั
ตอ้งการผลประมาณ 30 เปอร์เซ็นตท่ี์เพิ่มมากข้ึน แต่หลงัจากท่ีนอ้งส่งคลิปลงไนไลน์ของกรุ๊ปท่ีมี
ตวัแทนจ าหน่ายพบวา่ตวัเลขเพิ่มข้ึนมา 45 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงทะลุเป้าหมายท่ีเราไดต้ั้งไว ้แต่ก่อนตอนท่ี
ยงัไม่ไดเ้ผยแพร่คลิปออกไปเราส่งเป็นค าพดูกบัรูปภาพเท่านั้น ทางบริษทัใหค้วามสนใจนอ้ยแต่พอ
เราเผยแพร่คลิปออกไปจ านวนทั้งหมด 4 คร้ังก็มียอดจ านวนผูส้มคัรเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆแลว้ทางเราก็
ไดค้  าถามต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ให้ระบบเราดีข้ึน รวมถึงไดป้ระโยชน์จากการท าคลิปน้ี
จริงๆครับ ผมมองวา่โครงงานน้ีมีประโยชน์กบัทางบริษทัและค่อนขา้งประสบความส าเร็จเพราะ 1
ในเร่ืองของจ านวนท่ีเราตอ้งการถึงยอดท่ีเราตอ้งการ 2เราสามารถรู้จุดบกพร่องระบบของเราและก็
น ามาปรับปรุงได ้โครงงานน้ีประสบความส าเร็จมากๆครับผม ส่วนเร่ืองการปฏิบติังานของน้อง
ฝึกงานนะครับก็ถือว่านอ้งท าไดดี้ในระดบันึงและสามารถเรียนรู้งานไดไ้วและสามารถช่วยงานได้
หลายๆเร่ืองในเร่ืองของการใช้คอมพิวเตอร์รวมไปพึงการท างานในออฟฟิศก็ไท่ไดบ้กพร่องใน
หนา้ท่ีมาท างานปกติครับ ไม่ไดข้าดไม่ไดส้าย ถือวา่นอ้งผา่นในส่วนน้ีครับและนอ้งสมควรได ้เอ” 
 
 

เศฏฐวฒิุ ชนะทรัพย ์ 
พนกังานท่ีปรึกษา ต าแหน่ง Operation 
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บทคดัย่อ 

การจัดท าโครงงานเร่ืองวิดีโอคอน

เทนต์แนะน าการใชง้านเวบ็ไซต์บริษทัเวิลด์

คอนเนคชัน่ส์ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายทวัร์ใน

คร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ตัวแทน

จ าหน่ายได้สมัครบัญชีผูใ้ช้งานของบริษทั

เวิลด์คอนเนคชั่นส์ 2)เพื่อให้เว็บไซต์ใหม่มี

ผูใ้ชง้านมากข้ึน และ 3)เพื่อจดัท าวิดีโอคอน

เทนต์แนะน าการใชง้านเวบ็ไซต์บริษทัเวิลด์

คอนเนคชั่นส์ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายทัวร์

เพื่อประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการจดัท า

โครงงานคือ สัปดาห์แรกมีจ านวนผูส้มัคร

เพิ่มข้ึน16 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 6.70 สัปดาห์

ท่ีสองมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มข้ึน21 บัญชี คิด

เป็นร้อยละ 15.48สัปดาห์ท่ีสามมีจ านวน

ผูส้มคัรเพิ่มข้ึน 41 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 32.63 

สัปดาห์ท่ีส่ีมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มข้ึน30 บญัชี 

คิดเป็นร้อยละ 45.18 สรุปไดว้่าจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดระยะเวลา 4สัปดาห์ มี

จ านวนผู ้สมัครทั้ งหมด108 บัญชี คิดเป็น

จ านวนร้อยละทั้ งหมด 45.18 จากจ านวน

บริษัททั้ งหมดท่ีมีอยู่ในรายช่ือผู ้ติดต่อท่ี

บริษทัมีอยู ่รวมทั้งส้ิน 239 บญัชี 

 ผลจ ากก า ร ศึ กษ าพบว่ า ผู ้ต อบ

แบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อวิดีโอ

คอนเทนท์แนะน าการใชเ้วบ็ไซต์ของบริษทั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.333 

การจัดท าโครงงานเร่ืองวิดีโอคอนเทนต์

แนะน าการใช้งานเว็บไซต์บริษทัเวิลด์คอน

เนคชัน่ส์ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายทวัร์ 



 

 

สามารถสร้างความสนใจให้กับตัวแทน

จ า ห น่ า ย ทั ว ร์ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  โ ด ย มี

ข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้งานจริงในรูปแบบบ

ภาษาต่างประเทศดว้ย เช่น ภาษาองักฤษและ

ภาษาจีน 

ค าส าคญั: วิดีโอคอนเทนต,์ การใชง้าน

เวบ็ไซต,์ ตวัแทนจ าหน่าย 

Abstract 

The world connection website for 

tour resellers was intended to allow dealers to 

apply for world connections' user accounts, 

to make new websites more active, and to 

create video content that recommends the use 

of the World Connections website for public 

relations tour resellers. As a result of the 

project, the first week increased by 16 

accounts to 6.70 the second week increased 

by 21 accounts to 15.48 the third week 

increased by 41 accounts to 32.63 the fourth 

week the number of applicants increased by 

30 accounts to 45.18 In conclusion, based on 

the collection of all data over a period of 4 

weeks, A total of 108 applications accounted 

for 45.18 of the total number of companies 

listed on the company's contact list, totaling 

239 accounts. 

             The results showed that respondents 

had a degree of satisfaction with video 

content recommending the use of the 

company's website. Overall, it was at an 

average of 45.18. The preparation of a video 

content project introducing the World 

Connections website for tour resellers could 

generate great interest from tour dealers with 

feedback from real users in foreign languages 

such as English and Chinese. 

Keywords: Video Content, Website, Tour 

Agent   

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทัเวิลดค์อนเนคส์ชัน่ เป็นบริษทั

ทวัร์น าเท่ียว ประกอบกิจการน าเท่ียวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวทุกชนิด เช่นการ

ให้บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน ให้บริการจดัท าวี

ซ่านกัท่องเท่ียวเป็นตน้ โดยท่ีบริษทัไดด้ าเนิน

ธุรกิจจดัน าเท่ียว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 

2556 เป็นต้นมา และได้จัดท าเว็บไซต์ของ

บริษทัข้ึนมาใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้

เ ป็นช่องทางออนไลน์ส าหรับติดต่อกับ

ตัวแทนจ าหน่าย โดยเฉพาะการให้ตวัแทน

จ าหน่ายสามารถเข้ามาตรวจเช็ครายการ

โปรแกรมทวัร์ต่างๆของบริษทั โปรแกรม



 

 

ทวัร์พิเศษ และช่วยโปรโมชัน่ลดราคา รวมถึง

การอพัเดทข่าวสารโปรแกรมทวัร์ยอดนิยม

ของบริษัท ซ่ึงถือเป็นช่องทางหลักท่ีทาง

บริษทัใชใ้นการช้ีแจงขอ้มูลและอพัเดทราคา

ค่าทัวร์ต่างๆอย่างต่อเน่ือง ท าให้เว็บไซต์น้ี

เ ป็นแหล่งข้อมูลหลักท่ี เ ช่ือมต่อระหว่าง

บริษัทและตัวแทนจ าหน่าย  แต่ส าหรับ

ตัวแทน ยงัขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึง

ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และการเข้าใช้

งานเว็บไซต์เ น่ืองจากเป็นกลุ่มตัวแทนท่ี

สูงอาย ุหรือสมาชิกบางท่าน ไม่มีความคุน้ชิน

กับรูปแบบของเว็บไซต์ของบริษทัจึงท าให้

ก า รค้นหาข้อ มู ลไ ม่ เ กิ ดประ สิท ธิภ าพ

เท่าท่ีควร 

 ข้อดีของการสร้างวิดีโอคอนเทนต์ 

ในปัจจุบนัมีผูใ้ห้ความสนใจดา้นเทคโนโลยี

และดา้นส่ือสังคมออนไลน์หลากหลาย วิดีโอ

คอนเทนต์เป็นอีกหน่ึงตัวเลือกท่ีมีผูค้นให้

ความสนใจ การท าวิดีโอคอนเทนต์สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายข้ึน และเป็นอีก

หน่ึง เค ร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ ท่ี

ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีนิยม

ม า ก ม า ย ใ น ปั จ จุ บั น  ( Thailand Video 

Productions, 2564) 

 ด้วยเหตุน้ี ผู ้จัดท าจึงสนใจจัดท า

โครงงานเร่ืองการท าวิดีโอคอนเทนตแ์นะน า

การใชง้านเวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์

ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายทวัร์ เพื่อให้สมาชิก

ได้มีความรู้ความเข้าใจและ สามารถเข้าใช้

ง านได้อย่ า ง ถูกต้อง  อีกทั้ ง ย ังทราบถึง

ประโยชน์ต่างๆของการเข้าถึงข้อมูลใน

เว็บไซต์ อาทิ เ ช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

โปรโมชั่นของบริษทั และระยะเวลาในการ

จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวต่างๆท่ีบริษทัได้

ก าหนดไว ้

วตัถุประสงค์โครงงาน 

1. เพื่อให้ตวัแทนจ าหน่ายได้สมคัร

บญัชีผูใ้ชง้านของบริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์ 

2. เพื่อให้เว็บไซต์ใหม่ของบริษัท

เวิลดค์อนเนคชัน่ส์มีผูใ้ชง้านมากข้ึน 

3. เพื่อจดัท าวิดีโอคอนเทนตแ์นะน า

การใชง้านเวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลด์คอนเนคชัน่ส์

ส า ห รั บ ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย ทั ว ร์ เ พื่ อ

ประชาสัมพนัธ ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 .  เพิ่ มยอดผู ้สมัครบัญชีใช้งาน

เวบ็ไซตบ์ริษทัเวิลดค์อนเนคชัน่ส์ 

2 .  ตัว แทนจ าห น่ า ยของบ ริษัท

สามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



 

 

3. ผูจ้ ัดท าโครงงานมีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการการผลิตวิดีโอคอน

เทนต ์

การด าเนินการโครงงาน 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษารวบรวมขอ้มูล 

 การคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลเวบ็ไซตข์อง

บริษทั โดยศึกษา วิธีการ ขั้นตอน บนหน้า

เว็บไซต์ของบริษทั โดยปรึกษาพนักงานท่ี

ปรึกษาเก่ียวกับข้อมูลและขั้นตอนของการ

สมคัรเขา้ใชง้านบนเวบ็ไซต์ของบริษทัอย่าง

ละเอียดเพื่อท าการสร้างวิดีโอคอนเทนต์

แนะน าเขา้ใชง้านเวบ็ไซตใ์หม่ของบริษทั 

 ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการปฏิบติังาน 

 ในขั้นตอนน้ี ได้มีการน าข้อมูลท่ี

ได้มาท าการวางแผนขั้นตอนในการจัดท า

โครงงาน โดยเฉพาะการวางแผนเน้ือหาท่ีใช้

ในการจัดท าคลิปวิดีโอคอนเทนท์ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงานมาก

ท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 3 จดัท าคลิปวิดีโอ 

 น าขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวมและ

ผา่นการวางแผนแลว้ มาปฏิบติัจดัท าเป็นคลิป

วิดีโอคอนเทนทก์ารใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทั 

ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอวิดีโอใหแ้ก่

ผูเ้ช่ียวชาญรับชม 

เม่ือท าวิดีโอเสร็จส้ินแลว้ ไดท้ าการ

น าวิดีโอท่ีจดัท าไปน าเสนอใหแ้ก่ท่ีปรึกษาได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมก่อนท่ี

จะน าไปใชง้านจริง และปรับปรุงแกไ้ขวดีิโอ

คอนเทนทต์ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 5 น าวิดีโอไป

ประชาสมัพนัธ ์

เม่ือไดจ้ดัท าวิดีโอคอนเทนทเ์สร็จ

ส้ินแลว้ จึงไดน้ าไปประชาสมัพนัธ์ผา่น

ช่องทาง แอปพลิเคชนัไลน์เพื่อเชิญชวนใหผู้ ้

ท่ีอยูใ่นธุรกิจการท่องเท่ียวไดรั้บทราบขอ้มูล 

สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

 จากการจัดท าโครงงานโดยมีกลุ่ม

ตวัอยา่ง โครงงานคือ ตวัแทนจ าหน่ายบริษทั

ทวัร์ ท่ีมีในประเทศไทย อา้งอิงจาก กรมการ

ท่องเท่ียว (2558) มียอดบริษทัทวัร์ทัว่ประเทศ 

8,593 บริษทั เป็นบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศ

รวม 2,627 บริษทั มีส านักงานในเขต กทม 

1,968 บริษัท เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ 

ตวัแทนจ าหน่ายทวัร์ในเครือบริษทัเวิลด ์คอน

เน็คชัน่ส์ อา้งอิงจากขอ้มูลฐานระบบ (2564) 

จ านวน 239 บริษทั โดยท่ีได้มีการส่งขอ้มูล

เพื่ อประชาสั มพันธ์ ให้ป ระช ากรของ

โครงงานทั้งผ่านช่องทาง Line และช่องทาง

การออกบูธตามงานต่างๆ 



 

 

 จากการท่ีได้มีการประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ผ่านช่องทางไลน์ ได้มีผู ้ให้ความ

สนใจและมีการสอบถามข้อมูลโต้ตอบกับ

ทางผู ้จัดท าโครงงานและเจ้าหน้าท่ีอย่าง

ต่อเน่ือง หมายความวา่ มีผูท่ี้ใหค้วามสนใจใน

เวบ็ไซต์ของบริษทั และมีความตอ้งการท่ีจะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของเวบ็ไซต ์

 ผลท่ีได้จากการจัดท าโครงงานคือ 

สัปดาห์แรกมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มข้ึน16 บญัชี 

คิดเป็นร้อยละ 6.70% สัปดาห์ท่ีสองมีจ านวน

ผู ้สมัคร เพิ่ ม ข้ึน21 บัญชี  คิด เ ป็น ร้อยละ 

15.48% สัปดาห์ ท่ีสามมีจ านวนผู ้สมัคร

เพิ่ ม ข้ึน41 บัญชี  คิด เ ป็น ร้อยละ  32.63% 

สัปดาห์ท่ีส่ีมีจ านวนผูส้มคัรเพิ่มข้ึน30 บญัชี 

คิดเป็นร้อยละ 45.18% สรุปไดว้า่จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดระยะเวลา 4สัปดาห์ มี

จ านวนผู ้ สมัครทั้ งหมด108 บัญชี คิดเป็น

จ านวนเปอร์ เ ซ็นต์ทั้ งหมด 45.18% จาก

จ านวนบริษทัทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ี

บริษทัมีอยู ่รวมทั้งส้ิน 239 บญัชี 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการจดัท าโครงงาน 

1.1 ควรมีการศึกษาขอ้มูลของบริษทั

คู่แข่งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบและพฒันาใน

การจดัท าคลิปวิดีโอคอนเทนท์ ให้น่าสนใจ

กวา่คู่แข่ง 

1.2 ควรมีการพฒันาต่อยอดผลงาน

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดียิง่ข้ึน 

1.3 ผูจ้ ัดท ามีเวลาในการเก็บข้อมูล

ไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากในช่วงปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาไดเ้กิดปัญหาโรคระบาดโควิด19 

ท าใหต้อ้งปฏิบติังานท่ีบา้น 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจ

โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น แบบ

สัมภาษณ์ และการสังเกตุการใชง้านเวบ็ไซต์

ของสมาชิก 

2.2 ควรมีการประเมินผลในการใช้

งานเวบ็ไซต์ของสมาชิก ท่ีไดศึ้กษาจากคลิป

วิดีโอ 
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