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บทที$1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 Nikkei Asia เปิดเผยสถิติที,น่าสนใจเกี,ยวกบัยอดดาวน์โหลดติดตั;งของแอพพลิเคชั,นต่าง ๆ 

ประจาํปี 2020 ที,ผ่านมา อา้งอิงจากการทาํแบบสอบถามทั,วโลก พบว่า ติHกต็อก แอพคลิปวิดีโอสั;น 

คลา้ย ๆ กับ Vine สมยัก่อน ขึ;นแท่นเป็นเบอร์หนึ,งแอปที,มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในโลก แซงหนา้ 

Facebook Messenger แชมป์เก่าไปเป็นที,เรียบร้อยแลว้ นาทีนี; ถือว่าไม่น่าจะมีแอพไหนแรงมากไป

กว่าติ:กต็อกแลว้ เพราะก้าวขึ>นมาจากอันดับ 4 เมื$อปี 2019 มาครองบัลลังก์อันดับหนึ$ง แซงหน้า 

Facebook, WhatsApp, Instagram , Messenger , Facebook ของ Mark Zuckerberg เป็นเจา้ของอยู่ 

(Matthattan, 2021) 

 บริษทั อะเดปท์ ทวัร์ จาํกัด มีการประชาสัมพนัธ์เพียงแอพพลิเคชั,นไลน์ เพจเฟสบุ๊คและ

อินสตาแกรม เป็นช่องทางการแนะนําโปรแกรมการท่องเที,ยวให้กับลูกค้า ซึ, งไม่มีช่องทาง

ประชาสัมพนัธ์ทาง ติHกต็อก วิธีการโพสตรู์ปแบบเดิมของบริษทัเป็นเพียงรูปภาพและการแชร์การ

ท่องเที,ยวจากเพจอื,นๆ เท่านั;น จึงทาํให้เพจของบริษทัขาดความน่าสนใจ จาํนวนการโพสตล่์าสุดปี 

2563 ทาํให้ขาดความเคลื,อนไหวการติดต่อกบัลูกคา้ ประกอบกบัที,ผ่านมาบริษทัไม่มีการดาํเนินการ

ทาํคลิปวิดีโอสั;นที,มีความน่าสนใจ เพื,อใช้ในการสร้างประสบการณ์การซื;อกับลูกคา้ จากขอ้มูล

ดังกล่าวทําให้คณะผูจ้ดัเห็นโอกาสในการสร้างช่องทางในการทําคลิปวีดีโอการท่องเที,ยว ผ่าน

แอพพลิเคชั,นติHกต็อก ทาํการสร้างประสบการณ์ซื;อกบัลูกคา้ในแบบที,ทนัสมยั เพื,อกระตุน้ให้เกิด

ความสนใจดึงดูดลูกคา้กลุ่มใหม่ผูชื้,นชอบการท่องเที,ยวภายในประเทศและท่องเที,ยวในต่างประเทศ 

กลุ่มผูชื้,นชอบท่องเที,ยวแบบส่วนตวัและกลุ่มผูชื้,นชอบการท่องเที,ยวแบบ One Day Trip เข้ามา

ติดตามขอ้มูลข่าวสารภายใน ติHกต็อก บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั คณะผูจ้ดัจึงทาํโครงงานเรื,อง การ

สร้างประสบการณ์ซื;อให้กับลูกคา้ผ่านแอพพลิเคชั,นติHกต็อกโปรแกรมท่องเที,ยว ของ บริษทั อะ

เดปท ์ทวัร์ จาํกดั  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื,อสร้างประสบการณ์ซื;อกบัลูกคา้ผ่านแอพพลิเคชั,นติHกต็อกโปรแกรมท่องเที,ยวของ

บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

1.2.2 เพื,อเพิ,มยอดผูต้ิดตามบนติHกต็อกของบริษทั 
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1.3 ขอบเขตโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเนื;อหา 

- ศึกษาขั;นศึกษาหาขอ้มูลเกี,ยวกบัการทาํคลิปวีดีโอ 
- ศึกษาการสร้างประสบการณ์ซื;อให้กบัลูกคา้ผ่านทางเวบ็ไซต ์

 1.3.2 ขอบเขตดา้นสถนที,  

- บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

- สถานที,ท่องเที,ยวทั;งในประเทศและต่างประเทศ 
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา  

- ระหว่างวนัที, 10 มกราคม 2565 ถึงวนัที, 11 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 16  สัปดาห์ 

1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 

1.4.1 บริษทัไดเ้พิ,มช่องทางการเขา้ถึงทางติHกต็อกของบริษทั เพิ,มโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้

กลุ่มใหม่  

1.4.2 บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่นกัท่องเที,ยวที,สนใจเดนิทางไปท่องเที,ยวในประเทศและ

ต่างประเทศ  

 1.4.3 ลูกคา้ทราบขอ้มูลที,น่าสนใจ เกิดการแชร์ บอกต่อประสบการณ์การซื;อ จากติHกต็อก 

Adepttour 
 



 

 

บทที$ 2 

รายละเอียดและการปฏิบัติงาน 

2.1 ชื$อและสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 2.1 โลโก ้บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

ที&มา: บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

ชื$อสถานที$ประกอบการ       : บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

ที$ตั:งสถานที$ประกอบการ    : 35/496 หมู่บา้น ดิไอบ๊อกซ์ ซอยประเสริฐมนูกิจ48 ถนนประเสริฐมนู 

                                             กิจแขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจงัหวดักรุงเทพมหานคร  10240 

โทรศัพท์                             : 02-101-9996 / 091-626-1690 / 063-817-211 

Facebook                           : adepttour 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 2.2 ภาพแผนที&ตัMงของบริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

ที&มา: บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 
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                  2.1.1 เกี$ยวกับบริษัท 

 

บริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จํากดั 

ผู้ช่วยที$ทําให้การพักผ่อนของคุณเป็นแบบสมาร์ท 

 

ธุรกิจนําเที&ยวของประเทศเรานัMน เป็นธุรกิจนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศจาํนวนมหาศาล ทาํ

ให้มีบริษทันาํเที&ยวเกิดขึMนจาํนวนมากมาย และก็ทาํให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจประเภทนีMจาํนวนมาก 

ทางเราบริษทั อะเดปท์ ทวัร์ จาํกัด จึงเห็นถึงความสําคญัในส่วนนีM  จึงได้พฒันาโปรแกรมขายแพค็

เก็จทวัร์ขึMนมา เพื&อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที&ตอ้งการแพ็คเกจทวัร์หลากหลายเส้นทาง 

ดว้ยระบบที&ใชง้านแบบเขา้ใจง่าย สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื&อสารทางไลน์ เพจ adepttour เที&ยว

ในไทยและต่างประเทศง่าย ๆ  เพียงเตรียมกระเป๋าเดินทางของลูกคา้ให้พร้อมเท่านัMน ทางบริษทัคดั

สรรโปรแกรมทวัร์ดี ๆ  เพื&อลูกคา้ทุกท่าน โปรแกรมทวัร์ท่องเที&ยวภายในประเทศและต่างประเทศ

หลากหลายเส้นทางในงบประมาณสุดคุม้ พร้อมนาํลูกคา้ท่องเที&ยวอย่างสบายใจ มีบริการให้ครบทุก

เรื&องสถานที&ท่องเที&ยวและโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวนั อาหาร ที&พกั ตัYวเครื&องบินไปกลบั รถ

รับส่ง ไกด์นาํเที&ยว หัวหนา้ทวัร์ โปรแกรมทวัร์ที&เดินทางสบาย ไม่อดัแน่นจนเกินไป มีเวลาให้เที&ยว

ไดน้านยิ&งขึMน เพิ&มเวลาชอ้ปปิM งโดยลูกคา้ไม่ตอ้งกงัวลเรื&องเวลา อาหารอร่อยใส่ใจในรสชาติถูกปาก

คนไทย ห้องพกัแสนสบาย นําท่านเที&ยวต่างประเทศได้ง่ายๆ ไม่ตอ้งวางแผนอะไรเพียงแค่บอก

ความตอ้งการของลูกคา้ ทางบริษทัทาํการจดัโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 บริษัทพร้อมบริการด้านการท่องเที&ยวในทุกรูปแบบทุกเส้นทัM งในประเทศและ

ต่างประเทศและทีมงานของ บริษทั อะเดปท์ ทวัร์ จาํกัด ยงัมีความรู้และประสบการณ์อนัยาวนาน

เกี&ยวกบัขอ้มูลสถานที&ท่องเที&ยว ทาํให้ลูกคา้ที&ชื&นชอบการท่องเที&ยว ทวัร์ดูงาน จดัสัมมนา เที&ยวใน

ประเทศ เที&ยวต่างประเทศ ทางบริษทัรับทาํวีซ่า ญี&ปุ่น-เกาหลี จดัทวัร์ทุกเส้นทาง ทวัร์ยุโรป อเมริกา 

จีน ญี&ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย เนปาล สิขิม ศรีลงักา ลาว เขมร เวียดนาม และประเทศอื&น ๆ อีก

มากมายสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ&มเติมได้เพราะพนกังานของบริษทัทุกคนเป็นผูเ้ชี&ยวชาญดา้นนีM

โดยเฉพาะ 

 

ลักษณะการให้บริการของบริษัท  

• บริการขายโปรแกรมทวัร์ทัMงในประเทศและต่างประเทศ  
• แนะนาํทวัร์ที&ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
• แนะนาํทุกเส้นทางที&ลูกคา้ตอ้งการไดอ้ย่างเหมาะสม 

• บริการรับทาํวีซ่า 
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2.2 รูปแบบขององค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 2.3 ภาพแผนภูมิการจดัการบริหารงาน บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

ที&มา: บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

 

 

Managing Director 

Sales Manager 

Sales Executive 

Account Executive 

Account Executive 

Sales  
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2.3 ตําแหน่งและลกัษณะงานที$นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

2.3.1 ชื$อนักศึกษาฝึกงาน : 1.นางสาวจุฑารัตน ์สูจิแกว้ประภา 5904400161 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

รูปที& 2.4 รูปนกัศึกษาฝึกงาน 

ที&มา: คณะผูจ้ดัทาํ (2465) 

     ตําแหน่งงาน :  Tour Operation 

     หน้าที$รับผดิชอบ : ทาํหนา้ที&นาํรูปภาพ วีดีโอการท่องเที&ยวของประเทศสิงคโปรตดัต่อลงใน

แอพพลิเคชั&นติ^กต็อก 

                                              2. นางสาวอญัชลี พึ&งสว่าง  6004400097 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

รูปที& 2.5 รูปนกัศึกษาฝึกงาน 

ที&มา: คณะผูจ้ดัทาํ (2465) 

     ตําแหน่งงาน :  Tour Operation 

     หน้าที$รับผดิชอบ : ทาํหนา้ที&นาํรูปภาพ วีดีโอการท่องเที&ยวโซนยุโรปตดัต่อลงในแอพพลิเคชั&น 

ติ^กต็อก 
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                                             3.นางสาวอญัมณี ดีดวงพนัธ์ 6104400069 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 2.6 รูปนกัศึกษาฝึกงาน 

ที&มา: คณะผูจ้ดัทาํ (2465) 

     ตําแหน่งงาน :  Tour Operation 

     หน้าที$รับผดิชอบ : ทาํหนา้ที&นาํรูปภาพ วีดีโอการท่องเที&ยวตดัต่อลงในแอพพลิเคชั&นติก̂ต็อกและ

ทาํภาพกราฟฟิกลงเพจของบริษทั 

    

    2.4 ชื$อตําแหน่งของพนักงานที$ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที& 2.7 พนกังานที&ปรึกษา 

ที&มา: บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

        ชื$อพนักงานที$ปรึกษา: คุณสรัญรัชต ์หาญภาคภูมิ 

        ตําแหน่งงาน: Sales Manager 
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      เบอร์โทร:  064-628-7936 

      อีเมล: Adepttour.saranrat@gmail.com 

      ไลน์: kaesaranrat 

  2.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบตัิงานนกัศึกษาโครงงานสหกิจไดใ้ชเ้วลาการปฏิบตัิงานนบัตัMงแต่ วนัที& 10 

มกราคม 2565 ถึงวนัที& 11 พฤษภาคม 2565  รวมระยะเวลา 16  สัปดาห์ 

 

 2.6 แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางที& 2.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

รูปที& 2.8 รูปตารางระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ที&มา: คณะผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

  2.7 ขั:นตอนวิธกีารดําเนินงานอย่างละเอยีด 

1. ศึกษาขอ้มูลภายในบริษทัเพื&อคิดหัวขอ้โครงงานและนาํมาจดัทาํโครงานสหกิจศึกษา 
2. ดาํเนินการศึกษาสิ&งควรรู้ สิ&งน่าแนะนาํในการท่องเที&ยวทัMงในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน
ไกด์นาํเที&ยว เวป็ไซต ์ โปรแกรมท่องเที&ยว 

3. ทาํคลิปวีดีโอสัMนๆ 3 คลิป ต่อวนั อปัโหลดลงแอพพลิเคชั&นติ^กต็อก  

4. สรุปผลที&ไดจ้ากการดาํเนินโครงงานรวบรวมขอ้มูลและผลที&ไดจ้ากการดาํเนินโครงงานมา
ทาํการสรุปและเรียบเรียงให้ถูกตอ้งตามหัวขอ้โครงงานให้แก่บริษทัเพื&อพิจารณาในการ

เผยแพร่ขอ้มูล 

5. จดัทาํเอกสารเพื&อนาํเสนอโครงงานนีMโดยจดัทาํเป็นรูปเล่มรายงานเรียงลาํดบัทัMง 5 บท 

รวมถึงเอกสารอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งพร้อมนาํเสนอในรูปแบบ Power Point 

ขั:นตอนการดําเนนิงาน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. กาํหนดโครงเรื&อง      

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล      

3. ปรึกษากบัอาจารยเ์รื&อง

วิธีการดาํเนินงานโครงงาน 

     

4. ดาํเนินการจดัทาํโครงงาน      

5. สรุปผลโครงงาน      
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  2.8 เครื$องมือที$ใช้ให้โครงงานบรรลุวัตถุประสงค์ (ผลิตภณัฑ ์/ มาตราการ / Software / อื&นๆ ) 

 เครื&องมือที&ใชใ้นการจดัทาํคลิปวีดีโอ 

แอพพลิเคชั&น  TikTok 

โปรแกรมตดัต่อวีดโีอ (iMovie) 

โปรแกรม Keynote 

โทรศพัทมื์อถือ 

 เครื&องคอมพิวเตอร์ / โนต้บุค้ 

เครื&องมือที&ใชใ้นการสร้างประสบการณก์ารซืMอกบัลูกคา้ 

                            แอพพลิเคชั&น TikTok 

 

  2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ 

2.9.1 ไดน้าํความรู้จากการเรียนมาฝึกใชป้ฏิบตัิงานจริง 

2.9.2 เรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเองและปรับเปลี&ยนแก้ไขและพัฒนาศกัยภาพให้ดีมาก

ยิ&งขึMน 

2.9.3 มีมนุษยสั์มพนัธ์และทาํงานร่วมกบัผูอื้&นไดด้ี 

2.9.4 มีความมั&นใจและกลา้แสดงออกมากขึMน 

 

  2.10 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2.10.1 เพิ&มเติมความรู้ดา้นการท่องเที&ยวในประเทศและต่างประเทศ 

2.10.2 เพิ&มความรับผิดชอบจากงานที&ไดร้ับมอบหมายทาํให้ละเอียดรอบคอบมากขึMน 

2.10.3 เพิ&มความรับผิดชอบดา้นเวลาเพราะเป็นสิ&งที&สําคญัมากที&สุด 

              2.10.4 เพิ&มไหวพริบการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในเวลาทาํงาน 
 



                                                                                                                                                                            

 

บทที$ 3 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

            จากการนําเสนอโครงงานเรื. อง การสร้างประสบการณ์ซื6 อให้กับลูกค้าผ่าน

แอพพลิเคชั.นติCกต็อกโปรแกรมท่องเที.ยว ของ บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั ทางผูค้ณะจดัทาํไดศึ้กษา

ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที.เกี.ยวขอ้งดงัต่อไปนี6  

3.1 แนวคิดเกี.ยวกบัการสร้างประสบการณ์ที.ดีให้กบัลูกคา้ 

3.2 สถานที.ท่องเที.ยว 

3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี.ยวกบัการตลาดออนไลน ์

3.4 แนวคิดเกี.ยวกบัสื.อสังคมออนไลน์ 

3.5 ขอ้มูลเกี.ยวกบั TikTok 

3.6 แนวคิดทฤษฎีเกี.ยวกบัคลิปวีดีโอ 

3.7 งานวิจยัที.เกี.ยวขอ้ง 

 

3.1 แนวคิดเกี$ยวกับการสร้างประสบการณ์ที$ดใีห้กบัลกูค้า 

3.1.1 ความหมายเกี$ยวกบัการสร้างประสบการณ์ที$ดีให้กับลกูค้า 

              ธีรพนั ์โล่ทองคาํ. (2563)  ความเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์(Human Insight) เป็นการศึกษาที.

เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกในเรื.องจิตวิทยาของมนุษยแ์ละมิติทางด้านจิตวิเคราะห์  ซึ. งถือว่าเป็นแก่น

หลกัของพฤติกรรมศาสตร์  เพื.อให้เกิดความเขา้ใจผูบ้ริโภคในฐานะมนุษยต์ามที.เขาหรือเธอเป็นได้

อย่างลึกซึ6งมากขึ6น  ความเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยย์งัทาํให้สามารถวินิจฉัยพื6นฐานตวัตนที.แทจ้ริงของ

ลูกคา้แต่ละคนได้อีกด้วย ความเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยท์าํให้มีความเขา้ใจลูกคา้ในดา้นใหม่ๆ 

ได้เป็นอย่างดี  โดยเกิดจากการฟังและการสังเกตดว้ยความเอาใจใส่   ความเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย์

สามารถนาํไปเชื.อมโยงกบัสิ.งที.พวกเขาคิด  รู้สึก พูดและกระทาํ  รวมถึงปัจจยัแวดลอ้มที.ทาํให้พวก

เขามีพฤติกรรมที.ต่างกันไป  ซึ. งก็จะทาํให้ธุรกิจสามารถเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้และคิดหา

วิธีการให้บริการพวกเขาได้ดียิ.งขึ6น  การนําเรื. องราวของความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์มา

ประกอบการตดัสินใจทางธุรกิจส่งผลให้เกิดเป็นแรงกดดนัที.สําคญัต่อนกักลยุทธ์การตลาดที.จะตอ้ง

กระตุน้และสร้างประสบการณ์ที.ดีให้เกิดกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นั.นเอง ธุรกิจที.ไดร้ับ

ความสําเร็จส่วนใหญ่ต่างตระหนักดีว่า  การคา้ขายมีเป้าหมายสําคญั คือ การที.สินคา้ขายได้  ทว่า

การคา้ขายไม่ใช่เพียงแค่การขายสินคา้ แต่เป็นการขายประสบการณ์ที.ทาํให้ลูกคา้รู้สึกปลาบปลื6ม

มากกว่าทาํให้ผิดหวงัหรือเสียความรู้สึกจนขาดความไวว้างใจ   แบรนด์ต่างๆ จะมีชีวิตอยู่หรือจะ

ตายจากไปขึ6 นอยู่กับว่า  แบรนด์เหล่านั6 นจะสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายได้ดีแค่ไหน   และยุคดิจิทลัได้เกิดการเปลี.ยนแปลงไปโดยสิ6นเชิง  นอกจากระบบ



 

 

 

11 

แอปพลิเคชั.นจะทาํให้ธุรกิจต่างๆ มีเส้นทางการตลาดที.ทรงพลงั รวดเร็วและยืดหยุ่นไดอ้ย่างที.คาด

ไม่ถึงแลว้  ยงัแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นซึ. งจะช่วยให้ธุรกิจได้รับรู้อย่างถ่องแท้ว่า 

ลูกคา้มีประสบการณ์ต่อแบรนด์ของธุรกิจอย่างไรบา้ง ขอ้มูลอย่างเดียวไม่เพียงพอ  ธุรกิจต่างๆ ตอ้ง

พยายามไปพบเจอกับลูกค้าของพวกเขาในที.ซึ. งลูกค้าอยู่ โดยความเปลี.ยนแปลงที.เกิดขึ6นก็

คือ  ปัจจุบนันี6 มีการพบเจอลูกคา้บนระบบออนไลน์เพิ.มมากขึ6น  ทาํให้ธุรกิจตอ้งใช้ขอ้มูลเพิ.มมาก

ขึ6นเพื.อให้เขา้ใจพวกเขาได้อย่างถูกตอ้งและชัดเจนยิ.งขึ6น   นอกจากนี6 ยงัมีการสร้างประสบการณ์

ให้กบัลูกคา้ผ่านช่องทางดิจิทลัมากขึ6นดว้ย   การปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูค้นจึงนอ้ยลง   ทาํให้ธุรกิจ

ต่างๆ เรียนรู้  เขา้ใจ และเขา้ถึงลูกคา้ของพวกเขาแบบซึ. งหน้ายากขึ6น เพื.อแก้ปัญหาดังกล่าวธุรกิจ

ต่างๆ ไดน้าํการขบัเคลื.อนขอ้มูลเชิงลึกมาใช้เป็นเป้าหมายในการกาํหนดมุมมองของเส้นทางลูกคา้ 

(Customer Journey) และขอ้มูลของลูกคา้นี6 เองก็มีคุณค่ามากในการทาํให้ธุรกิจสามารถคน้พบขอ้มูล

สําคญัๆ และรูปแบบพฤติกรรมของผูซื้6อที.ส่งผลต่อธุรกิจในรูปแบบต่างๆ แมว้่าช่องทางดิจิทลัและ

ประสบการณ์ที.แทจ้ริงของลูกคา้จะสามารถช่วยให้ธุรกิจประเมินความผูกพนัและช่วยลดการติดต่อ

ทางเดียวจากธุรกิจไปยงัลูกคา้  แต่ระบบดิจิทลัก็ไม่สามารถแทนที.ความรู้สึกที.ลูกคา้ไดร้ับเมื.อเดิน

เขา้ไปในร้านคา้และมีปฏิสัมพนัธ์แบบซึ. งหน้าได้  แบรนด์ทั6งหลายจึงไม่ควรจะคาดเดาความชื.น

ชอบของลูกค้าโดยอาศยัเพียงแค่การสรุปผลจากการคลิกข้อมูลเท่านั6น  นักการตลาดตอ้งสร้าง

โอกาสในการได้เห็น ได้ฟัง และพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง จึงจะทําให้ได้ข้อมูลที.น่าเชื.อถือได้ 

บ่อยครั6 งที.ขอ้มูลได้กลายเป็นตัวแทนของประสบการณ์ที.แทจ้ริงของลูกคา้  เพราะธุรกิจหลายๆ 

แห่ง    ดูขอ้มูลเพื.อคน้หาว่า บางสิ.งบางอย่างนั6นสร้างความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้

หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  แต่พวกเขาก็ไม่ไดเ้ห็นหรือรับรู้อารมณ์ของลูกคา้หรือไดย้นิไดฟั้งถึงความ

ไม่พอใจซึ.งสามารถเป็นสิ.งที.บ่งบอกเพื.อสร้างความเขา้ใจไดม้ากกว่า  และนี.ก็คือปัญหาใหญ่ที.ธุรกิจ

ทั6งหลายอาจจะยงัไม่ไดต้ระหนกัถึงนั.นเอง 

ความเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยท์าํให้สามารถเขา้ใจความรู้สึกของผูอื้.นได้ดียิ.งขึ6น ขอ้มูล

เพียงอย่างเดียวนั6นคงไม่เพียงพอ  ความเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยจ์ึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในการ

เขา้ใจความรู้สึกของผูอื้.น  เพื.อนํามาสร้างสรรค์สิ.งใหม่ๆ อนัจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ  ความชื.นชอบ

และนําไปสู่การตดัสินใจของพวกเขาในที.สุด ปัจจุบนันี6หากธุรกิจสามารถพฒันาจากความเขา้ใจ

ไปสู่อารมณ์ความรู้สึกที.ดีของลูกคา้ได้มากเท่าไร   ก็หมายถึงความสําเร็จในตลาดของพวกเขา

นั.นเอง   เพื.อให้เกิดการเชื.อมโยงอารมณ์ความรู้สึกของลูกคา้ที.มีต่อการเกิดพฤติกรรมการซื6อสินคา้

หรือใช้บริการได้อย่างถูกตอ้ง  ฝ่ายต่างๆ ของธุรกิจตอ้งเขา้ใจและให้ความสําคญักบัลูกคา้  รวมทั6ง

สามารถรับรู้และเชื.อมโยงเขา้กับแรงจูงใจ  ความตอ้งการ  ความปรารถนา  พฤติกรรมและความ

ตั6งใจของพวกเขาทั6งหลาย  เพราะความจงรักภกัดีต่อแบรนด์นั6นเกิดจากการนาํส่งขอ้เสนอที.ตรงกับ

ความรู้สึกของลูกค้าอย่างได้แท้จริง ธุรกิจต้องมีความเชี.ยวชาญในการสร้างความผูกพันกับ
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ลูกคา้  แยกแยะปัญหาและความยุ่งยากที.ลูกคา้ตอ้งเผชิญทุกขั6นตอน  รวมทั6งให้ความสําคญักบัเรื.อง

เหล่านั6น  จากนั6นจึงพิจารณาว่า ควรจดัการอย่างไร  เพื.อทาํให้เส้นทางของลูกคา้ในทุกๆ จุดสัมผสัมี

ความน่าประทบัใจ เทคโนโลยีนําสมยัอย่างปัญญาประดิษฐ์และขอ้มูลขนาดใหญ่สามารถช่วยใน

การวิเคราะห์ความ     ผนัแปรของพฤติกรรมลูกคา้  ความสามารถในการจบัคู่ขอ้มูลเชิงลึกกบัความ

เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์จะช่วยให้เข้าใจลูกค้าและสามารถนํามาเชื.อมโยงกับการเล่าเรื. อง

ได้   ทั6งนี6 ในการวิเคราะห์ของสายการบินชั6นนําก็มีการใช้โปรแกรมรับฟังเสียงความตอ้งการของ

ลูกคา้ (Voice of Customer)  ซึ.งทาํให้สามารถเห็น  ไดย้ิน และไดพู้ดคุยกบัลูกคา้เกี.ยวกบัปัญหาและ

อุปสรรคที.พวกเขาประสบขณะทําการจองบตัรโดยสารผ่านแอปพลิเคชั.นบนมือถือโดยใช้ไมล์

สะสม นอกจากธุรกิจจะไดผ้ลสรุปที.แสดงให้เห็นถึงจาํนวนคลิกของลูกคา้และช่วงเวลาที.ลูกคา้ใช้

แลว้  ธุรกิจยงัไดเ้ห็นรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่า  ลูกคา้รู้สึกอย่างไร   ซึ.งเรื.องดงักล่าวนี6ทาํให้ธุรกิจ

สามารถเขา้ใจความรู้สึกของลูกคา้ไดม้ากขึ6นและมีขอ้มูลที.ดีในการแกปั้ญหาต่างๆ  ดงันั6น  ธุรกิจจึง

มีความกดดนัเพิ.มมากขึ6นในการที.จะตอ้งสร้างประสบการณ์ที.น่าประทบัใจให้กบัลูกคา้  ผูบุ้กเบิก

ด้านดิจิทัลอย่าง อเมซอน จึงได้ยกระดับแถบ (bar) ในหน้าเว็บไซต์ให้มีรูปแบบใหม่  ง่ายและ

สะดวกต่อการใช้งาน  รวมถึงมีคุณสมบตัิอื.นๆ เพิ.มมากขึ6นด้วย    ธุรกิจที.ไม่สามารถส่งมอบสิ.งที.

ลูกคา้ตอ้งการจริงๆ   ไดน้ั6นมกัจะเสี.ยงต่อการเผชิญกบัความลม้เหลว  เนื.องจากลูกคา้สามารถเปลี.ยน

ความจงรักภกัดีไดเ้พียงการใชป้ลายนิ6วเคาะหรือคลิกเท่านั6น 

การสร้างประสบการณ์ที$ดีให้กับลูกค้า และการส่งเสริมความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก

ของลูกค้า  ปัจจุบันนี6 ธุรกิจที.สามารถสร้างความสัมพนัธ์ที.มีความไว้เนื6อเชื.อใจผ่านความเขา้ใจ

ความรู้สึกของลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริงนั6นจะส่งผลให้มีโอกาสทางธุรกิจเพิ.มมากขึ6น  ซึ.งสามารถทาํได้

โดยการเนน้ 3 องคป์ระกอบที.สําคญั  ดงันี6  

1.วฒันธรรม ธุรกิจควรจะปลูกฝังในเรื.องประสบการณ์ของลูกคา้ให้เป็นคุณค่าหลกั  และ

ทีมงานทุกฝ่ายควรจะสามารถเห็น ไดย้ิน และพูดคุยกบัลูกคา้ทุกคน  ไม่ใช่เฉพาะลูกคา้ที.มี

สิทธิพิเศษเท่านั6น ดงัที. เจฟฟ์ เบซอส ผูก้่อตั6งเวบ็ไซตอ์เมซอน (Amazon) กล่าวไวว้่า “สิ.งที.

เราสามารถทําได้ดีกว่าคู่แข่งของเราในพื6นที.อินเทอร์เน็ตมากว่า 6 ปี ก็คือ  เราได้ให้

ความสําคัญและเน้นเรื. องประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก”  ดังนั6นทุกธุรกิจก็ควรนํา

หลกัการนี6ไปใชเ้พื.อเป็นแนวทางเช่นกนั 

2.กลยุทธ์ การมีปฏิสัมพนัธ์กับลูกคา้ตวัจริงนั6นจะตอ้งนํามาผสมผสานให้เขา้กับลกัษณะ

ของธุรกิจและกระบวนการทางด้านดิจิทลัที.ยึดขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง  ซึ. งควรจะบ่งบอกถึง

ทุกแง่มุมของการออกแบบสินคา้ความคิดสร้างสรรค ์และการส่งเสริมสนบัสนุนธุรกิจอีก

ดว้ย 
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3.เทคโนโลยี ธุรกิจทั6งหลายควรใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น วิดีโอ การสัมภาษณ์สด 

และการศึกษาวิจยัอื.นๆเพื.อให้มีการปฏิสัมพนัธ์กับลูกคา้อย่างต่อเนื.อง  ซึ. งผลตอบกลบัที.

ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวก็ควรจะนํามาเป็นส่วนหนึ. งของการทําให้แบรนด์

ดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างยั.งยืน 

     วิธีการคน้หาและทาํความเขา้ใจพฤตกิรรมมนุษยข์องลูกคา้ การเริ.มตน้คน้หาและทาํ  

ความเขา้ใจพฤตกิรรมมนุษยข์องลูกคา้นั6นมีขั6นตอนง่ายๆ 3 ขั6นตอน  ซึ.งสามารถทาํไดใ้นที. 

ทาํงาน  คือ 

1.การพูดคุยกบัลูกคา้ตวัต่อตวั ทาํการพูดคุยโดยตรงแบบตวัต่อตวักบัลูกคา้ให้มากขึ6น  เพื.อ

รับฟังว่า ลูกค้าต้องการอะไร  ไม่ใช่พูดคุยเพราะได้รับการตําหนิหรือข้อร้องเรียน

เท่านั6น  ซึ.งจะทาํให้คุณไดร้ับฟังเรื.องจริง ไดร้ับรู้ถึงอารมณ์และปัญหาที.แทจ้ริงของพวกเขา

อย่างครบครัน  เพื.อจะได้นํามาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการสร้างประสบการณ์ที.ดีกบั

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

2.การเริ. มต้นพูดคุยอย่างกว้างๆ ทั.วๆไป เริ. มต้นพูดคุยด้วยการถามเกี.ยวกับชีวิตของ

ลูกคา้  งานของพวกเขา  สิ.งที.พวกเขาชอบทาํ  ความเครียดความยุ่งยากในการติดต่อกับ

ธุรกิจและความไม่พอใจ  โดยไม่มีการพูดถึงสินคา้หรือบริการของคุณ  ซึ. งส่วนนี6อาจจะ

ต้องใช้ทักษะความเชี.ยวชาญและประสบการณ์พอสมควร  มิ เช่นนั6 นอาจเป็นการ

ละลาบละลว้งเรื.องส่วนตวัของลูกคา้ได ้

3.การสร้างความสัมพนัธ์ มีการพูดคุยกบัลูกคา้สัปดาห์ละครั6 งหรือหากตอ้งการเนน้ในเรื.อง

นี6ก็สามารถเพิ.มความถี.ได ้  จากนั6นจึงจดัการประชุมทีมงานเดือนละครั6 ง เพื.อพูดคุยเกี.ยวกบั

เรื.องที.ไดร้ับฟังจากลูกคา้  แลว้ก็หาความเชื.อมโยงในสิ.งที.เหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่  ทาํการ

บนัทึก  และคน้หาวิธีการที.จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ.งที.ไดร้ับให้มากที.สุด เพื.อจะเป็น

การแกปั้ญหาและต่อยอดให้กบัธุรกิจไดอ้ย่างยั.งยืน 

     สรุป จากการอา้งอิงความหมายเกี.ยวกบัการสร้างประสบการณ์ที.ดีให้กับลูกคา้ทางคณะ

ผูจ้ดัทาํได้นําขอ้มูลส่วนนี6 ไปใช้ประโยนช์ในการลงคลิปการท่องเที.ยวให้ลูกคา้ได้รับชม

ความสวยงามและตดัสินใจที.จะทกัมาสอบถามข้อมูลเกี.ยวกับโปรแกรมท่องเที.ยวของ

บริษทั 

3.2 สถานที$ท่องเที$ยว 

3.2.1 สถานที$ท่องเที$ยวยอดนิยมในประเทศไทย 

             ดอยอินทนนท ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ยอดดอยที$สูงที$สุดในไทย และยอดเขาที.ขึ6นง่ายสุดของ

ไทยด้วย เพราะสามารถขับรถยนต์ขึ6นยอดดอยได้เลย ตลอดเส้นทางหมายเลข 1009 มีที.เที.ยว

มากมาย ตาม 6 จุดไฮไลท์ที.ไม่ควรพลาดบนเส้นทางเที.ยวดอยอินทนนท์ ครั6 งนี6  “นายรอบรู้” มี
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โอกาสไปเที.ยวกบัการท่องเที.ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานเชียงใหม่ที.จดัทริปเต็มตามรอยพิพฒัน์ 

อศัจรรยแ์ห่งขุนเขา (ชวนกนัแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง)  Sanook. (2559)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.1 ดอยอินทนนท ์  

ที.มา : https://www.sanook.com/travel/1401037/ 

 

ภูชี6 ฟ้า จุดชมวิวอนังดงามแห่งจงัหวดัเชียงราย ที.นี.มีจุดเด่นอยู่ที.บริเวณผาหัวสิงห์ที.เหมือน

แหลมพุ่งขึ6นสู่ฟ้าเป็นที.มาของชื.อดอย ในยามเชา้จะมีทะเลหมอกให้ไดช้มเป็นภาพที.น่ามหัศจรรย์

มาก  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.2 ภูชี6 ฟ้า 

ที.มา : https://www.sanook.com/travel/1401037/ 
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ปางอุ๋ง ที.เที.ยวสุดโรแมนติกที.หลายๆ คนอาจจะเคยมีโอกาสไดไ้ปกนัมาแลว้ ปางอุ๋งยงัคง

เป็นหนึ. งในดรีมเดสทิเนชั.นของหลายๆ คนการได้มาเห็นภาพของผืนนํ6 าอนัเงียบสงบมีสายหมอ

กลอยละล่องในยามเชา้นี6 ถือไดว้่าคุม้ค่ากบัการฝ่าฟันโคง้หลายพนัมาจนถึงที.นี. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.3 ปางอุ๋ง 

ที.มา : https://www.sanook.com/travel/1417415/ 

3.2.2 สถานที$ท่องเที$ยวยอดนิยมในต่างประเทศ 

                      ประภาคาร St Joseph Lighthouse รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ6นในปี 1895 

และได้รับการบูรณะเมื.อไม่นานมานี6  โดยใช้เงินในบาํรุง 70 ลา้นบาท ซึ. งส่วนหนึ. งได้มาจากการ

บริจาค ในช่วงฤดูหนาวของทุกๆ ปี มกัจะมีปรากฏการณ์อนัน่าทึ.งเกิดขึ6นให้เราได้เห็นกันเสมอ 

เนื.องจากผลกระทบของอากาศที.หนาวจดัจนอุณหภูมิติดลบนั.นเอง ปรากฏการณ์นี6 เกิดเกิดจาก

อิทธิพลของโพลาร์ โวเท็กซ์ หรือกระแสมวนจากขั6วโลกที.ติดลบ 20 องศาเซลเซียส นานต่อเนื.องใน

บริเวณพื6นที.ราบทางตอนเหนือของสหรัฐฯ ตั6งแต่ตน้สัปดาห์ที.ผ่านมา และแผ่ขยายมายงับริเวณ

พื6นที.ตอนกลางของประเทศดว้ย  Jasminta. (2558)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.4 ประภาคาร St Joseph Lighthouse 

ที.มา : https://travel.mthai.com/world-travel/148014.html 
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หมู่บ้านชาวประมง Hamnøนอร์เวย์ หมู่บ้านชาวประมง Reine เป็นหมู่บ้านชาวประมง

เก่าแก่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยแ์ละเป็นส่วนหนึ. งของหมู่เกาะโลโฟเทน (Lofoten) ใน

มณฑลนูร์ลนัด์ อาณาเขตของหมู่บา้นตั6งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกลข้ั6วโลกเหนือ 

ลอ้มรอบดว้ยยอร์ดและเทือกเขาที.มีหิมะปกคลุมตลอดปี และถึงแมจ้ะอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล 

แต่ภูมิอากาศของหมู่บา้นแห่งนี6ก็ไม่ไดห้นาวจดัเหมือนที.อื.นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.5 หมู่บา้นชาวประมง Hamnøนอร์เวย ์

ที.มา : https://travel.mthai.com/world-travel/148014.html 

ทะเลสาบ Bled สโลวีเนีย ทะเลสาบเบลด ที.สุดแสนโรแมนติก อยู่ในเมืองเบรด เมือง

พกัผ่อนที.มีความสวยงามอนัดบัตน้ๆของสโลวีเนีย และยงัเคยไดร้ับรางวลัชนะเลิศเมืองรีสอร์ทของ

โลกด้วยจ้า นํ6าในทะเลสาบแห่งนี6 ใสสะอาดมาก เป็นสีเขียวมรกตอมฟ้านิดๆ นํ6าเงินหน่อยๆ ถูก

ลอ้มรอบดว้ยภูเขาอนัอุดมสมบูรณ์ เงียบสงบไม่วุ่นวาย เป็นสวรรคสํ์าหรับคู่รักฮนันีมูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.6 ทะเลสาบ Bled สโลวีเนีย 

ที.มา : https://travel.mthai.com/world-travel/148014.html 
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หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ประเทศญี.ปุ่น เป็นหมู่บา้นชาวนาที.ตั6งอยู่

ในหุบเขาตามแม่นํ6 าโชกาวะ (Shogawa) ถา้ใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงนิทานที.เคยฟังสมยัตอน

เด็กๆ ค่ะ ที.จะมีหมู่บา้นเล็กๆ ตั6งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และดูเหมือนจะเป็นหมู่บา้นนินจาเลยก็ว่า

ได้  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ตั6 งอยู่บนภู เขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า  (Gifu and Toyama 

Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปดว้ยบา้นเรือนที.มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี 

กระจายไปในแนวเหนือ-ใต้ ตามที.ราบแคบๆ ที.ขนานไปกับแม่นํ6 าโชกาวะ (Shokawa River) 

ประกอบกนัถึง 16 หมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.7 หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 

ที.มา : https://travel.mthai.com/world-travel/148014.html 

ทะเลสาบวานาก้า (Lake wanaka) ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองแห่งนี6ขึ6นชื.อว่าเป็นเมืองแห่ง

ทะเลสาบ ที.เรียกว่า "ทะเลสาบวานาก้า" ถูกโอบลอ้มไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ทาํให้บรรยากาศ

โดยรอบเต็มไปด้วยความสวยงาม สบายตา และ สงบ ซึ. งดึงดูดให้นักท่องเที.ยวแวะถ่ายรูปกนัเป็น

จาํนวนมาก ทะเลสาบนํ6าใสราวกระจก และ เมื.อสะทอ้นกบัแสงแดดจะทาํให้เห็นสีสันสวยงามของ

นํ6ามาก และ บริเวณทะเลสาบยงัมีหาดทรายสั6นๆ  

• กิจกรรมช่วง ฤดูร้อน   :  ขบั Jet Boat , ตก

ปลา , ปีนเขา 

 

 

 

 

รูปที. 3.8 ทะเลสาบวานากา้ 

ที.มา : https://travel.mthai.com/world-travel/148014.html 
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วดันาทะเดระ (Natadera Temple) ประเทศญี.ปุ่น ก่อตั6งขึ6นในปี 717 อยู่ใกลอ้ะวาซุออนเซน

(Awazu Onsen) ซึ. งเป็นวดัของพุทธศาสนาญี.ปุ่นนิกายกอน นักท่องเที.ยวตอ้งใช้เวลาอย่างนอ้ย 30 

นาทีในการเดินสํารวจให้ทั.ว เนื.องจากภายในวดัมีบริเวณกวา้งขวาง ประกอบดว้ยอาคารหลายหลงั 

สวนนํ6 า บนัไดหินริมหน้าผา  และถํ6าหินสําหรับทาํสมาธิ ซึ. งภายในเป็นที.ประดิษฐานของรูปสลกั

ไมข้องเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี6ยงัมีเจดียส์ามชั6น และดาดฟ้าสําหรับชมวิวอยู่ที.ผาหินตรงขา้มหอ

ระฆงั รวมถึงอาคารเสริมเล็กๆที.ตั6งอยู่ตามเส้นทางในป่าทางกลบัไปยงัประตูทางเขา้อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.9 วดันาทะเดระ 

ที.มา : https://travel.mthai.com/world-travel/148014.html 

อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีพื6นที.ตั6 งอยู่บนเทือกเขาเซียร์รา

เนวาดา เป็นที.ตั6งของนํ6าตกที.สูงที.สุดแห่งอเมริกาเหนือ ทิวทศัน์เทือกเขาหินที.งดงาม หนา้ผาสูง และ

ตน้สนขนาดมหึมาที.เป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนที.ใด ความงามของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีนั6น เป็นที.

เลื.องลือจนไดก้ลายมาเป็นหนึ.งในสัญลกัษณ์แห่งความงามของสหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 

  

 

 

รูปที. 3.10 อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี  

ที.มา : https://travel.mthai.com/world-travel/148014.html 
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3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี$ยวกบัการตลาด 

3.3.1 หลักการตลาด 4P  Marketing 

4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็น

ทฤษฎีที.ทางการตลาดที.ไดร้ับความนิยมและเป็นพื6นฐานที.สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

เป็น 4 ส่วน ได้แก่ Product (ผลิตภณัฑ์) Price (ราคา) Place (ช่องทางจดัจาํหน่าย) Promotion (การ

ส่งเสริมการขาย) เพื.อนํามาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้ง เหมาะสม และดึงดูดลูกคา้เพื.อ

สร้างยอดขายให้ไดม้ากที.สุด  Chuda.l. (2565)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.11 รูปตวัอย่างหลกัการตลาด 4 P 

ที.มา: https://fillgoods.co/online-biz/shop-orders-build-business-with-4p-make-more-sake/    

 

               1) Product ผลิตภัณฑ์        

การเริ. มทําธุรกิจแน่นอนว่าผู ้ประกอบการจะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็น

องค์ประกอบหลกัที.สําคญั โดยสินคา้ที.ผลิตออกมาตอ้งมีคุณภาพ สามารถใช้งานตามมาตราฐาน 

พร้อมกับตอ้งวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกคา้ที.จะเขา้มาใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นคนกลุ่มไหน ชื.นชอบ

และสนใจผลิตภณัฑแ์บบใด  พร้อมกบัพยายามสื.อสารจุดขาย ขอ้ดี และประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ที.

กลุ่มผูบ้ริโภคจะไดร้ับหรือผลิตภณัฑนี์6จะสามารถเขา้ไปแกปั้ญหาให้กบัผูบ้ริโภคไดอ้อกไปให้ตรง

จุดที.สุดนั.นเอง 

             2) Price ราคา 

แน่นอนว่ามีสินคา้พร้อมวางขายแลว้สิ.งที.ตอ้งตามมานั.นก็คือการตั6งราคา ซึ. งเป็นหัวใจ

สําคญัสําหรับการทาํการคา้เช่นกนั การตั6งราคาให้เหมาะสมกบัสินคา้และกลุ่มผูบ้ริโภคก็นบัว่าเป็น

เรื.องที.ตอ้งใชก้ารวิเคราะห์อย่างเหมาะสม 

1. เหมาะสมกับตน้ทุนการผลิต หากตั6งราคาสินคา้ถูกเกินไป ถึงจะสามารถสร้างยอดขายได้ดี แต่

กลบัไม่สามารถสร้างผลกาํไรที.ดีได ้
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 2. ราคาเหมาะสมกับลูกคา้ เป็นการกาํหนดราคาสินคา้หรือบริการในเรทที.ลูกคา้จะเต็มใจจ่าย ซึ. ง

ตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลอีกดว้ยว่ากลุ่มผูบ้ริโภคหลกัเป็นคนกลุ่มชื.นชอบของถูกหรือกลุ่มกระเป๋าหนกั 

เพราะการตั6งราคาถูกกว่าคู่แข่งในตลาดมาเกินไป อาจจะทาํให้ลูกคา้ไม่เชื.อในคุณภาพสินคา้ของแบ

รนด์ และเทใจไปซื6อแบรนด์อื.นไดเ้ช่นกนั 

              3) Place ช่องทางจัดจําหน่าย 

ผลิตภณัฑ์ของแบรนด์จะวางขายที.ไหน วางขายผ่านหน้าร้านเพื.อให้ลูกคา้เขามาเลือก

และสัมผสัสินคา้จริงได้ก่อนตดัสินใจซื6อ ฝากขายผ่านหน้าร้านตวัแทนเพื.อกระจายช่องทางขาย

สินค้าให้กวา้งขึ6น ซึ. งการฝากขายอาจจะทาํให้สินคา้มีราคาสูงขึ6นกว่าวางขายผ่านหน้าร้านของ

ตวัเอง เพราะตอ้งจ่ายค่าเช่าพื6นที.เพิ.ม หรือขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่าง Facebook Website 

IG ฯลฯ ในกรณีนี6 จะทาํให้ขายสินคา้ในราคาที.ถูกลงได ้เพราะไม่ตอ้งเสียค่าเช่าพื6นที.หนา้ร้าน และ

ผูบ้ริโภคยงัเขา้ถึงผลิตภณัฑข์องร้านได้อย่างง่ายดาย พร้อมกบัส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคผ่านบริษทัที.

ให้บริการด้านขนส่งที.ได้มาตราฐาน ได้แก่ SCG Express ไปรษณียไ์ทย Flash Express และ Bee 

Express เป็นตน้  

            4) Promotion การส่งเสริมการขาย 

Promotion ไม่ใช่การลดราคาสินคา้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจดักิจกรรมทางการ

ตลาดที.ช่วยส่งเสริมการขาย เช่น การทาํใบปลิว ทาํโฆษณาสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ หากผูป้ระกอบการขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์เป็นหลกัก็อาจจะใช้วิธีลง Ads โฆษณาผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ ที.กลุ่มผูบ้ริโภคนิยมใชง้าน เช่น Google Youtube Facebook เป็นตน้ เพื.อเพิ.ม

โอกาสประชาสัมพนัธ์สินคา้ให้เป็นที.รู้จกัในวงกวา้งขึ6นและดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาเลือกซื6อสินค้า

ภายในร้านของคุณได้อย่างเห็นผล  4P เป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที.ผูป้ระกอบการสามารถ

นาํไปปรับใชก้บัธุรกิจไดไ้ม่ยาก เพราะองคป์ระกอบหลกัทั6ง 4 ส่วน สามารถเริ.มไดภ้ายใตธุ้รกิจของ

ผูป้ระกอบการเอง เพื.อเสริมประสิทธิภาพในการทาํธุรกิจและทาํให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีแบบแผน

อย่างชาญฉลาดจนแซงหนา้คู่แข่งไม่เพียงเท่านี6การสร้างธุรกิจให้เติบโตออย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

แทจ้ริงสามารถวางแผนล่วงหน้าได ้หากร้านคา้มองเห็นปัญหาในการทาํธุรกิจไดต้ั6งแต่แรกเริ.ม นั.น

ก็คือปัญหาที.จะเกิดขึ6นหลงัจากธุรกิจสามารถสร้างยอดขายได ้แต่กลบัไม่สามารถบริการร้านคา้ได้

อย่างเป็นระบบ จนทาํให้เกิดปัญหาออเดอร์สูญหาย ตดัสต๊อกสินคา้ไม่ตรง พนกังานแพค็สินคา้ผิด 

คน้หาขอ้มูลลูกคา้ไม่พบหากปัญหาเหล่านี6ไม่ไดร้ับการแกไ้ขก็จะกลายเป็นกบัดกัที.จะฉุดธุรกิจของ

คุณให้ร่วงได้ การเพิ.มผูช่้วยที.ทนัสมยัด้วยผูช่้วยมืออาชีพของนักธุรกิจออนไลน์ ที.มีฟีเจอร์ตอบ

โจทยก์ารทาํธุรกิจออนไลน์ ผสานไปกับการวางแผนการตลาดจะเป็นอีกหนึ. งกลยุทธ์ที.จะทําให้

ธุรกิจ SME สร้างยอดขายไดท้ะลุเป้า พร้อมดนัธุรกิจให้เติบโตไดอ้ย่างมั.นคง  
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สรุป คณะผูจ้ดันาํแนวคิดนี6ไปปรับใช้กบัการลงคลิปออนไลน์ เพื.อศึกษาความตอ้งการ

ของลูกคา้ ทั6งดา้นโปรแกรมทวัร์ ราคาที.ลูกคา้ในเพจติCกต็อกสามารถมีกาํลงัซื6อได ้เป็นตน้ 

 

3.4 แนวคิดเกี$ยวกับสื$อสังคมออนไลน์ 

3.4.1 ความหมายสื$อสังคมออนไลน์ 

สัมนาออนไลน์. (2557)  กล่าวว่า สื.อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื.อดิจิทลัที.เป็นเครื.องมือ

ในการปฏิบตัิการทางสังคม(Social Tool) เพื.อใช้สื.อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social 

Network) ผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยุกตบ์นสื.อใดๆ ที.มีการเชื.อมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดย

เน้นให้ผูใ้ช้ทั6งที.เป็นผูส่้งสารและผูร้ับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค ์ในการผลิต

เนื6อหาขึ6นเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

ประเภทของสื.อสังคมออนไลน์ มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึ6นอยู่กบัลกัษณะของการนาํมาใช้

โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม หลกัดงันี6  

1) Weblogs หรือเรียกสั6 นๆ ว่า Blogs คือ สื.อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที.ใช้เผยแพร่

ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ขอ้คิดเห็น บนัทึกส่วนตวั โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื.นๆ โดยผูร้ับสาร

สามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติมได้ ซึ. งการแสดงเนื6อหาของบล็อกนั6 นจะ

เรียงลาํดับจากเนื6อหาใหม่ไปสู่เนื6อหาเก่า ผูเ้ขียนและผูอ่้านสามารถคน้หาเนื6อหายอ้นหลงัเพื.ออ่าน

และแกไ้ขเพิ.มเติมไดต้ลอดเวลา เช่น Exteen Bloggang Wordpress,Blogger Okanation 

2) Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ. งเป็นเครือข่ายทาง

สังคมที.ใช้สําหรับเชื.อมต่อระหว่างบุคคล  กลุ่มบุคคล  เพื.อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม  (Social 

Community)  เพื.อร่วมกันแลกเปลี.ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั6 งด้านธุรกิจ การเมือง 

การศึกษา เช่น Facebook Hi5 Ning Linked in MySpace Youmeo Friendste 

3) Micro Blogging และ  Micro Sharing หรือที. เ รียกกันว่ า  “บล็อกจิf ว ” ซึ. ง เ ป็น เว็บ

เซอร์วิสหรือเว็บไซต์ที.ให้บริการแก่บุคคลทั.วไปสําหรับให้ผู ้ใช้บริการเขียนข้อความสั6 น 

ประมาณ 140 ตัวอักษร ที.เรียกว่า“Status” หรือ “Notice” เพื.อแสดงสถานะของตวัเองว่ากาํลงัทาํ

อะไรอยู่หรือแจง้ข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื.อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network)  ทั6งนี6การ

กาํหนดให้ใชข้อ้มูลในรูปขอ้ความสั6นๆ ก็เพื.อให้ผูใ้ชที้.เป็นทั6งผูเ้ขียนและผูอ่้านเขา้ใจง่าย ที.นิยมใช้

กนัอย่างแพร่หลายคือ Twitter 

 4) Online Video เป็นเว็บไซต์ที.ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ. ง

ปัจจุบนัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเร็ว เนื.องจากเนื6อหาที.นําเสนอใน

วิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจาํกดัโดยผงัรายการที.แน่นอนและตายตวั ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดตามชม

ได้อย่างต่อเนื.อง เพราะไม่มีโฆษณาคั.น รวมทั6งผูใ้ช้สามารถเลือกชมเนื6อหาได้ตามความตอ้งการ



 

 

 

22 

และยงัสามารถเชื.อมโยงไปยงัเว็บวิดีโออื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้งไดจ้าํนวนมากอีกดว้ย เช่น  Youtube MSN 

Yahoo 

5) Poto Sharing เป็นเว็บไซต์ที.เน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผูใ้ช้บริการสามารถอพั

โหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื.อนํามาใช้งานได้ ที.สําคญันอกเหนือจากผูใ้ช้บริการจะมีโอกาส

แบ่งปันรูปภาพแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นพื6นที.เพื.อเสนอขายภาพที.ตนเองนําเข้าไปฝากได้อีกด้วย 

เช่น  Flickr Photobucket Photoshop Express  Zoom 

6) Wikis เป็นเว็บไซต์ที.มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซึ. ง

ผูเ้ขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชีพหรือผูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะทางดา้นต่างๆ ทั6งการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ซึ. งผูใ้ช้สามารถเขียนหรือแก้ไขขอ้มูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia 

Google Earth Diggzy Favorites Online 

7) Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจําลองส่วนหนึ. งของชีวิตลงไป 

จดัเป็นสื.อสังคมออนไลน์ที.บรรดาผูท่้องโลกไซเบอร์ใช้เพื.อสื.อสารระหว่างกนับนอินเทอร์เน็ตใน

ลกัษณะโลกเสมือนจริง(Virtual Reality) ซึ. งผูที้.จะเขา้ไปใช้บริการอาจจะบริษทัหรือองค์การด้าน

ธุรกิจ ดา้นการศึกษา รวมถึงองคก์ารดา้นสื.อ เช่น สํานกัข่าวรอยเตอร์  สํานกัข่าวซีเอ็นเอ็น ตอ้งเสีย

ค่าใช้จ่ายในการซื6อพื6นที.เพื.อให้บุคคลในบริษทัหรือองค์กรได้มีช่องทางในการนําเสนอเรื.องราว

ต่างๆ ไปยงักลุ่มเครือข่ายผูใ้ช้สื.อออนไลน์ ซึ. งอาจจะเป็นกลุ่ม ลูกค้าทั6 งหลัก และรองหรือ ผูที้.

เกี.ยวขอ้งกบัธุรกิจ ของบริษทั หรือองคก์ารก็ได ้ปัจจุบนัเวบ็ไซตที์.ใชห้ลกั Virtual Worlds ที.ประสบ

ผลสําเร็จและมีชื.อเสียง คือ Second life 

8) Crowd Sourcing มาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และ Outsourcing เป็น

หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดทําในรูปของ

เว็บไซต์ที. มีว ัตถุประสงค์หลักเพื.อค้นหาคําตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ทั6 งทางธุรกิจ 

การศึกษา  รวมทั6งการสื.อสาร  โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วย

ตรวจสอบข้อมูลเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มคนที.เข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็น

ประชาชนทั.วไปหรือผูมี้ความเชี.ยวชาญเฉพาะด้านที.อยู่ในภาคธุรกิจหรือแมแ้ต่ในสังคมนักข่าว 

ขอ้ดีของการใช้หลกั  Crowdsouring  คือ ทาํให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื.อนํา ไปสู่การ

แก้ปัญหาที.มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคดักรองขอ้มูลซึ. งเป็นปัญหาสาธารณะ

ร่วมกนัได ้เช่น Idea storm Mystarbucks Idea 

9) Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตวัของสองคาํ คือ “Pod” กบั “Broadcasting” 

ซึ. ง “POD” หรือ  PersonalOn – Demand คื อ  อุปสงค์ห รือความต้องการ ส่วนบุคคล  ส่วน 

“Broadcasting”  เป็นการนําสื.อต่างๆ มารวมกันในรูปแบบของภาพและเสียง หรืออาจกล่าวง่ายๆ 

Podcast คือ  การบันทึกภาพและเสียงแล้วนํามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพื.อเผยแพร่ให้
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บุคคลภายนอก (The Public in general) ที.สนใจดาวน์โหลดเพื.อนําไปใช้งาน เช่น Dual Geek 

Podcast Wiggly Podcast 

10) Discuss / Review/ Opinion เป็นเวบ็บอร์ดที.ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถแสดงความ

คิดเห็น โดยอาจจะเกี.ยวกบั สินคา้หรือบริการ ประเดน็สาธารณะทางการเมือง เศรษฐกจิ สังคม 

เช่น Epinions Moutshut Yahoo Answer  Pantip Yelp 

             อุปกรณ์เครื$องมือทางสื$อสังคมออนไลน์ 

คอมพิวเตอร์  คือ เครื. องคํานวณ อิเล็กทรอนิกส์ที.สามารถทํางานคาํนวณผลและ

เปรียบเทียบค่าตามชุดคําสั.งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื.องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คาํจาํกัดความของคอมพิวเตอร์ไวค้่อนขา้งกะทดัรัดว่า เครื.อง

อิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมตัิ ทาํหน้าที.เสมือนสมองกล ใช้สําหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั6งที.ง่ายและ

ซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ หรืออาจกล่าวไดว้่า เครื.องคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื.องมือที.ช่วยใน

การคาํนวณและการประมวลผลขอ้มูล 

สมาร์ทโฟน (SmartPhone)  คือ โทรศพัท์มือถือที.นอกเหนือจากใช้โทรออก-รับสาย

แลว้ยงัมีแอพพลิเคชั.นให้ใชง้านมากมาย สามารถรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G Wi-Fi และ

สามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชั.นสนทนาชั6นนํา เช่น LINE Youtube Facebook 

Twitter ฯลฯ โดยที.ผูใ้ช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกบัความตอ้งการได้

มากกว่ามือถือธรรมดา ผู ้ผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ นิยมผลิตสมาร์ทโฟนที.มีหน้าจอระบบ

สัมผสั ใส่กลอ้งถ่ายรูปที.มีความละเอียดสูง ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทนัสมยั มีแอพพลิเคชั.นและ

ลูกเล่นที.น่าสนใจ 

แท็บเล็ต (Tablet)  คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที.มีหนา้จอระบบสัมผสัขนาดใหญ่ มีขนาด

หน้าจอตั6งแต่ 7 นิ6วขึ6นไป พกพาได้สะดวก สามารถใช้งานหน้าจอผ่านการสัมผสัผ่านปลายนิ6วได้

โดยตรง มีแอพพลิเคชั.นมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะรับ-ส่งอีเมล์ เล่นอินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง

เล่นเกม หรือแมก้ระทั.งใชท้าํงานเอกสารออฟฟิต ขอ้ดีของแท็บเล็ตคือมีหนา้จอที.กวา้ง ทาํให้มีพื6นที.

การใชง้านเยอะ มีนํ6าหนกัเบา พกพาไดส้ะดวกกว่าโนต๊บุ๊คหรือ คอมพิวเตอร์ สามารถจดบนัทึกหรือ

ใชเ้ป็นอุปกรณ์เพื.อการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี 

ประโยชน์และข้อจํากดัของสังคมออนไลน์ 

แมล้กัษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นสื.อให้ขอ้มูลข่าวสารสามารถกระจาย

ออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีคุณประโยชน์มากมายในด้านการติดต่อสื.อสาร แต่ก็

เปรียบเสมือนดาบสองคมหากผูใ้ช้ขาดคุณธรรมจริยธรรม สามญัสํานึก การรู้จกัเคารพสิทธิ ของ

ผูอื้.น และความระมดัระวงัในการใช้แลว้ สังคมออนไลน์เหล่านี6ก็จะเป็น"สังคมอนัตราย"ที.จะเป็น

ดา้นมืดของสังคมไทย 



 

 

 

24 

ประโยชน์ของ Social networks เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

          1. สามารถแลกเปลี.ยนขอ้มูลความรู้ในสิ.งที.สนใจร่วมกนัได ้

          2. เป็นคลงัขอ้มูลความรูข้นาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี.ยน 

ความรู้ หรือตั6งคาํถามในเรื.องต่างๆ เพื.อให้บุคคลอื.นที.สนใจหรือมีคาํตอบไดช่้วยกนัตอบ 

          3. ประหยดัค่าใชจ้่ายในการตดิต่อสื.อสารกบัคนอื.น สะดวกและรวดเร็ว 

          4. เป็นสื.อในการนาํเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื.อให้ผูอื้.นได้

เขา้มารับชมและแสดงความคดิเห็น 

         5. ใชเ้ป็นสื.อในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือบริการลูกคา้สําหรับบริษทัและองคก์รต่างๆ 

ช่วยสร้างความเชื.อมั.นให้ลูกคา้ 

         6. ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้ห้แก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ๆ ขึ6น 

         7. คลายเครียดไดสํ้าหรับผูใ้ชที้.ตอ้งการหาเพื.อนคุยเล่นสนุกๆ 

         8. สร้างความสัมพนัธ์ที.ดีจากเพื.อนสู่เพื.อนได ้

ข้อจํากดัของ Social networks เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

         1. เวบ็ไซตใ์ห้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมากเกินไป หากผูใ้ชบ้ริการไม่ 

ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มูลอาจถูกผูไ้ม่หวงัดนีาํมาใชใ้นทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ได ้

         2. Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที.กวา้ง หากผูใ้ชรู้้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ

อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนดัเจอกนัเพื.อจุดประสงคร์้ายตามที.เป็นข่าวตามหนา้

หนงัสือพิมพ ์

         3. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิl  ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอา้ง เพราะ Social Network 

ervice เป็นสื.อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอื.นไดดู้และแสดงความคดิเห็น 

         4. ขอ้มูลที.ตอ้งกรอกเพื.อสมคัรสมาชิกและแสดงบนเวบ็ไซตใ์นรูปแบบ Social Network  ยาก

แก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดงันั6นอาจเกดิปัญหาเกี.ยวกบัเวบ็ไซตที์.กาํหนดอายกุารสมคัร

สมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที.ไม่มีตวัตนได ้

        5. ผูใ้ชที้.เล่น social network และอยู่กบัหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสียไดห้รือ

บางคนอาจตาบอดได ้

         สรุป คณะผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคดินี6ไปใชเ้ป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ที.ทนัสมยัที.สุดใน

ขณะนี6  เพจติCกต็อกซึ.งเป็นช่องทางสื.อสารแบบเรียลไทมเ์พราะเราสามารถตอบกลบัและพูดคุยกบั

ลูกคา้ไดท้นัที 
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3.5 ข้อมูลเกี$ยวกับ TikTok 

            3.5.1 TikTok  

แอพพลิเคชัน “TikTok” (ติCกต๊อก) หรือ “Douyin” (เตาอิน) ที.เรียกกันในจีนนั6น เปิดตวั

ค รั6 ง แ ร ก เ มื. อ เ ดื อ น กั น ย า ย น  ปี  2016 แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ทั. ว โ ล ก เ มื. อ ปี  2018  

TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์ม Social Media ที.มีจุดเด่นคือ การสร้างและแชร์วิดีโอสั6น ๆ ไม่ว่าจะเป็น

คลิปเตน้สั6นๆ ลิปซิงคเ์พลง สร้างคอนเทนตต์ลก เฮฮา หรือการทาํ Challenge ต่าง ๆ เพื.อการโฆษณา 

และแชร์กับเพื.อนบนโลกออนไลน์ พร้อมติด #Hahstag ต่าง ๆ เพิ.มความสะดวกในการเขา้ถึง ด้วย

จุดเด่นที.ใชง้านง่าย จึงไดร้ับความนิยมมากขึ6น จนมียอดการดาวน์โหลดเกือบ 113 ล้านครั6 งทั.วโลก

ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2020 ทั6งใน App Store และ Google Play ที.ผ่านมา Sathitaphorn.c. (2564)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที. 3.12 ภาพตวัอย่างการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั.น TikTok 

ที.มา: https://clib.psu.ac.th/km/what-is-tiktok/ 

3.6 แนวคิดทฤษฎีเกี$ยวกบัคลปิวีดโีอ 

3.6.1 แนวคิดเกี$ยวกับวีดีโอ 

นันทลักษณ์ มณีวัฒนาวงศ์และคณะ. (2565) วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ คือไฟล์

คอมพิวเตอร์ที.บรรจุเนื6อหาเป็นภาพยนตร์สั6นมกัจะตดัต่อมาจากภาพยนตร์ทั6งเรื.องซึ.งมีขนาดความ

ยาวปกติ คลิปมักจะเป็นส่วนที.สําคัญหรือต้องการนํามาแสดงมีความขบขันหรืออาจเป็นเรื.อง

ความลบัที.ตอ้งการนํามาเผยแพร่ แหล่งของวิดีโอคลิป ได้แก่ ข่าว ข่าวกีฬา มิวสิควีดีโอ รายการ

โทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบนัมีการใช้วิดีโอคลิปแพร่หลาย เนื.องจากไฟล์คลิปนี6 มีขนาดเล็ก 

สามารถส่งผ่านอีเมล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศตะวนัตก เรียกการ
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แพร่หลายของวิดีโอคลิปนี6ว่าวฒันธรรมคลิป (Clip Culture) คาํนี6 มีความหมายกวา้งๆ หมายถึง 

ภาพยนตร์สั6นแบบไหนก็ได ้ที.มีความยาวนอ้ยกว่ารายการโทรทศัน์ 

  1. คลิปวิดีโอคือ ไฟลห์นงัที.ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรืออาจจะเป็นไฟลห์นังที.มีระยะเวลาใน

การเล่นไม่นานมากนกั โดยคลิปวิดีโอจะเป็นไฟลที์.มีรูปแบบการบีบอดัขอ้มูลที.แตกต่างกนัไป  ตาม

โปรแกรมที.ผูผ้ลิตสร้างขึ6นมา 

  2. ถา้มองในลกัษณะของการใช้งานแลว้คลิปVDO นั6นก็คือ Multimedia ที.มีทั6งภาพและเสียง 

ขนาด  File  ไม่ใหญ่มากนกัมีไดห้ลากหลายนามสกุล ทั6งที.ถ่ายจาก มือถือ และ เครื.องถ่าย VDO แต่

นํ า ม า ตั ด ห รื อ ล ด คุ ณ ภ า พ ล ง เ พื. อ ใ ห้ มี ข น า ด เ ล็ ก  ส า ม า ร ถ ส่ ง ต่ อ กั น ไ ด้ ทั6 ง ผ่ า น

ทาง email หรือ upload ไปไวที้. Youtube 

       3. คลิปวีดีโอคือ การถ่ายทาํหรือจบัภาพเป็นเวลาต่อเนื.องกนัเพื.อนาํมาดูหรือนาํมาเผยแพร่ 

       4. การบนัทึกภาพเคลื.อนไหวเขา้ไปเก็บไวใ้นสื.อต่างๆ มกัจะเป็นเรื.องสั6นๆ หรือ มุมกลอ้งเดียว

ของภาพยนตร์ ที.เรามกัจะไดย้ินคาํว่า “คทั” ก็คือ หนึ.งคลิป ที.ถ่าย หลงัจากนั6นก็จะนาํเอาคลิปต่างๆ 

มาต่อรวมเขา้กนั เป็นภาพยนตร์ให้เราดู ซึ.งจะพบว่า หนงัเรื.องหนึ.งที.ใช้เวลาดูประมาณ 2 ชั.วโมง ก็

มาจาก คลิปสั6นๆ นบัร้อยคลิปหรือมากกว่านั6น ถา้หากมีการตดัออกไปสาเหตุที.เรียกว่าคลิปอาจจะ

มาจากการที.นาํเอาภาพยนตร์ที.ถ่ายเป็นส่วนย่อยๆ นี6มาเหน็บด้วยคลิปหนีบกระดาษเพื.อให้ต่อกนั

ชั.วคราวก่อนที.จะต่อกนัแบบถาวร 

       5. ภาพเคลื.อนไหวที.มีเสียงมีระยะเวลาเล่นนานไม่เกิน 25 นาทีอาจเป็นภาพยนตร์ ที.ถูกจดั

แบ่งเป็นส่วนๆ เช่น หรือเป็นพาท เช่น prat 1/10 ทาํนองนี6  หรืออีกในความหนึ.งในทาํนองเดียวกนั 

คลิปวิดีโอคือภาพเคลื.อนไหวที.มีเสียงซึ. งถูกบันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายวิดีโอ 

โทรศพัทซึ์.งมีกลอ้งและแอพพลิเคชั.นถ่ายวิดีโอหรืออุปกรณ์อื.นๆ ความสั6นยาวต่างกนัไป 

       6. ไฟลที์.มีภาพและเสียงอยู่ในไฟลเ์ดียว มกัมีขนาดไฟลไ์ม่ใหญ่มาก เพราะระยะเวลาในการเล่น

ไม่นาน 

       สรุป คณะผูจ้ดัไปนาํแนวคิดนี6ไปใช้ในการทาํคลิปวิดีโอการท่องเที.ยวโดยมีการปรับแต่งคลิป

ให้มีความหนา้สนใจไม่ใชเ้พียงรูปนิ.ง แต่มีการบรรยายสถานที.ท่องเที.ยวภายในคลิปวิดีโอ เพื.อเพิ.ม

ความสวยงามและสร้างสรรคล์งในคลิปวิดีโอของทางเพจติCกต็อกบริษทั 
 

 

3.7 งานวิจัยที$เกี$ยวข้อง 

ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร. (2560) ในการวิจยัครั6 งนี6  มีวตัถุประสงค์เพื.อศึกษาสภาพการณ์ของ

การซื6อขายผ่านสื.อสังคมออนไลน์ (Social Commerce) โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มแฟชั.น เพื.อศึกษา

โครงสร้างของตลาด (Market Structure) พฤติกรรมทาง การตลาด (Market Conduct) และการ

ดําเนินงานของการซื6 อขายสินค้าในสื.อสังคมออนไลน์ (Market Performance) และเพื.อศึกษา
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พฤติกรรม และทศันคติของผูซื้6อในการเลือกซื6อสินคา้กลุ่มแฟชั.นผ่านสื.อสังคม ออนไลน์ โดยผูว้ิจยั

ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ใช้เทคนิคการตรวจสอบสามเส้า (Data Triangulation) ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation) 

และคุณภาพงานวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informants) แบ่งเป็น (1) กลุ่มผูข้าย เป็นผูข้ายสินคา้ 

กลุ่มแฟชั.นในสื.อสังคมออนไลน์ที.มียอดขายมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี และยอดไลค์ (Likes) 

มากกว่า 700,000 ไลค์ (2) กลุ่มผูซื้6อ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูซื้6อที.ซื6อสินคา้จากผูข้ายที.เป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลสําคญั และกลุ่มผูซื้6อที.มีประสบการณ์ซื6อสินคา้กลุ่มแฟชั.นผ่านสื.อสังคมออนไลน์ จาํนวน 

204 คน  

           ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างตลาดในสื.อสังคมออนไลน์เป็นตลาดกึ. งแข่งขันกึ. งผูกขาด 

(Monopolistic Competition) ที.มีผูข้ายและผูซื้6อจาํนวนมากอยู่ในตลาด การเขา้สู่ตลาด ผูข้ายสามารถ

ทาํได้ง่าย เนื.องจากมีตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจตํ.าโดยใช้ทุนเริ.มตน้ประมาณ 2,000-30,000 บาท 

จากการที.การขายผ่านสื.อสังคมออนไลน์ ผูข้ายไม่จาํเป็นตอ้งมีหน้าร้าน หรือเสียค่าใช้จ่ายสําหรับ

การตั6งร้านและค่าจ้างพนักงานขายสินค้า เหมือนกับการขายแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–

Commerce) ที.มีหนา้ร้าน มีค่าใชจ้่ายในการจดโดเมนเนม หรือมีการแบ่งส่วนกาํไรกบัเวบ็ไซตที์.เป็น

ตลาดออนไลน์ชอปปิ6 ง (online shopping sites)  

  

ชิษณุพงศ์ สุกกํ.า. (2560) การวิจยันี6 มีวตัถุประสงค์เพื.อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางการตลาด และ พฤติกรรมในการซื6อสินคา้ทางสื.อออนไลน์ของผูบ้ริโภค รวมถึงการศึกษา

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัทางการตลาดที.ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื6อสินคา้ทางสื.อ

ออนไลน์ของผูบ้ริโภค กลุ่มตัวอย่างที.ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูบ้ริโภคใน อาํเภอเมือง จังหวดั

นครปฐม จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื.องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และนาํขอ้มูลที.ไดม้าวิเคราะห์ผลค่าทาง สถิติตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ซึ.งสถิติที.ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติ เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี. ร้อยละ ค่าเฉลี.ยและ

ส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปริมาณประกอบดว้ย Independent Sample t-test, Chi-square แ 

ล ะ Multinorminal Logistic Regression Analysis  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 - 25 ปี มีระดบั การศึกษา 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีระยะเวลาทาํงาน นอ้ยกว่า 1 ปี และ มีรายได้

ตํ.ากว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่สื.อที.ใช้คือ Facebook มีพฤติกรรมการซื6อ 1 – 2 ครั6 งต่อ เดือน และ

เลือกซื6อในระดบัราคานอ้ยกว่า 1,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที.มีผลต่อสื.อที.ใช้ในการซื6อ 

สินคา้แตกต่างกนั ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทาํงาน และระดับรายได ้ปัจจยั 
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ด้านประชากรศาสตร์ที. มีผลต่อความถี. ในการซื6 อสินค้าแตกต่าง  ได้แก่  เพศ  ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ที.มีผลต่อระดับราคาในการซื6อสินค้า ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ประสบการณ์ทาํงาน และรายได้ ในส่วนของการศึกษาปัจจยัการตลาดที.มีผลต่อพฤติกรรมการซื6อ

สินคา้ทางสื.อออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางการตลาดที.มีผลต่อสื.อที.ใช้ซื6อ

สินคา้ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้น ผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา ปัจจยัทางการตลาดที.มีผลต่อความถี.ในการ

ซื6อสินคา้ของผูบ้ริโภค ได้แก่ ด้าน ผลิตภณัฑ์ ส่วนระดับราคาในการซื6อสินคา้นั6นไม่มีปัจจยัทาง

การตลาดตวัใดที.ส่งผลเลยทั6งสิ6น  

สุมินทร์ นลวชยั. (2561) งานวิจยันี6 มีวตัถุประสงคเ์พื.อศึกษาเส้นทางการตดัสินใจของลูกคา้

ของ ธุรกิ จ สินค้าประเภท  เ ค รื. อง เขี ยนและอุปกรณ์ สํ านักง าน  ผ่ าน ช่องทาง เว็บไซต์  

www.stationerymine.com โดยศึกษา 1) พฤติกรรมการรับสื.อ ที.ส่งผลให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซื6อ

อุปกรณ์เครื.องเขียน และอุปกรณ์สํานกังาน ผ่านช่องทางการจาํหน่าย E-Commerce 2) ศึกษารูปแบบ

การนําเสนอเนื6อหาที.เป็นปัจจยัการสื.อสารดิจิทลั ที.ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื6ออุปกรณ์เครื.อง

เขียน และอุปกรณ์สํานักงาน ผ่านช่องทางการจาํหน่าย E-Commerce 3) การนําเสนอขอ้มูล (User 

Experience) บนเว็บไซต์ E-Commerce ที.ส่งผลต่อการตดัสินใจซื6อสินคา้อุปกรณ์เครื.องเขียนผ่าน

เว็บไซต์ E-Commerce โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตวัอย่างที.ตอ้งเคย

สั.งซื6อสินคา้ ผ่านเว็บไซต์ อย่างน้อย 1 ครั6 งขึ6นไป จาํนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่าในช่วงก่อนซื6อ 

(Pre-Purchase) ผู ้บริโภคเปิดรับสื.อผ่านสื.อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) 

โดยเฉพาะ Facebook ที.เป็นโซเชียวเน็ตเวิร์คที. กลุ่มตวัอย่างนิยมใชง้านเป็นประจาํมากที.สุด ในขณะ

ที.การนาํเสนอเนื6อหา(Contents) ที.มีผลต่อการตดัสินใจซื6อมากที.สุด คือการสื.อสารเนื6อหาประเภทที.

ให้ความรู้ (Educate) หรือ มีประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริโภค และเนื6อหาที.ทาํให้ผูบ้ริโภค เห็นความสําคญั

ของสินค้าชิ6นนั6น (Inspire) ว่าสินค้าจะ สามารถใช้ทําอะไรได้ในชีวิตประจําวนั ทําให้เห็นถึง

ประโยชน์ ซึ. งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แล้วสามารถเข้าใจได้ทันที ในขณะที.

รูปแบบการสื.อสารรูปแบบอื.น ๆ  โปรโมชั.นก็เป็นสิ.งที.กระตุน้และส่งผลต่อการตดัสินใจซื6อสินคา้

เช่นกนั ส่วนในช่วงขณะซื6อ (Purchasing) เนื6อหา (Content) และ การแสดงรูปภาพ ในหนา้ Product 

Page ที.นาํเสนอในหนา้แสดงสินคา้บนเวบ็ไซต ์ E-Commerce มีผลต่อการตดัสินใจซื6อโดยตรง โดย

การจดัวางขอ้มูล (Layout) และขั6นตอนการสั.งซื6อ(Checkout) เป็นการสร้างประสบการณ์ที.ดีให้แก่

ผูบ้ริโภค  

 



                                                                                                                                                     

บทที$ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

            การจดัทาํโครงงาน เรื/อง การสร้างประสบการณ์ซื9อให้กบัลูกคา้ผ่านแอพพลิเคชั/น 

ติEกต็อกโปรแกรมท่องเที/ยว ของ บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื/อสร้างสื/อขอ้มูล

ผ่านแอพพลิเคชั/นติEกต็อกของบริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั และเพื/อสร้างประสบการณ์ซื9อโปรแกรม

ท่องเที/ยวให้กบัลูกคา้ผ่านแอพพลิเคชั/นติEกต็อก โดยมีรายละเอียดดงันี9  

4.1 ขั9นตอนการทาํคลิปลง TikTok  

4.2 ลงคลิปในแอพพลิเคชั/น TikTok ของ บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

4.3 ผลการตอบรับจากการลงคลิปวีดีโอขอ้มูลสถิตกิารเขา้ถึงวีดีโอทั9งหมด 

4.4 สรุปผลการปฏิบตัิงาน 

4.1 ขั5นตอนการทําคลิปลง TikTok  

4.1.1 คน้ควา้หาขอ้มูลต่าง ๆ จาก Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.1 ตวัอย่างการคน้หาขอ้มูลใน Google 

ที/มา: Google  
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 4.1.2 หารูปจาก แอพ Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.2 ตวัอย่างการหารูปในแอพ Pinterest 

ที/มา: แอพพลิเคชั/น Pinterest 
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4.1.3 บนัทึกรูปต่าง ๆ เพื/อเตรียมทาํวีดีโอ 

 

 

 รูปที/ 4.3 ตวัอย่างการบนัทึกรูปเพื/อทาํวีดีโอ              รูปที/ 4.4 ตวัอย่างการบนัทึกรูปเพื/อทาํวีดีโอ 

                 ที/มา: ผูจ้ดัทาํ (2565)                                                    ที/มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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4.1.4 ตดัต่อวีดโีอผ่านแอพ iMovie 

 

รูปที/ 4.5 ตวัอย่างการตดัต่อคลิปในแอพ iMovie 

     ที/มา: แอพพลิเคชั/น iMovie 

4.1.5 สร้างตวัอกัษรชื/อคลิป , ชื/อบริษทัลงทา้ยคลิปดว้ยแอพพลิเคชั/น Keynote 

 

รูปที/ 4.6 ตวัอย่างการสร้างตวัอกัษรในแอพ Keynote 

  ที/มา: แอพพลิเคชั/น Keynote 
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4.2 ลงคลปิในแอพพลิเคชั$น TikTok ของ บริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จํากัด 

4.2.1 หนา้เพจ TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั เริ/มทาํตั9งแต่วนัที/ วนัที/ 10 กุมภาพนัธ์ 

2565 -  25 เมษายน 2565 ลงวนัละ 3 คลิป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.7 รูปตวัอย่างหนา้ TikTok บริษทั 

                                     ที/มา:เพจบริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 
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4.2.2 การประชาสัมพนัธ์แบบเดิมของทางบริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

 

 

 

รูปที/ 4.8 รูปการประชาสัมพนัธ์บนเพจบริษทั 1        รูปที/ 4.9 รูปการประชาสัมพนัธ์บนเพจบริษทั 2 

       ที/มา:เพจบริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั                           ที/มา:เพจบริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 
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4.3 ผลการตอบรับจากการลงคลิปวีดีโอข้อมูลสถิติการเข้าถึงวีดีโอทั5งหมด 

     4.3.1 ผลการรับชมคลิปวีดีโอ วนัที/ 10 กุมภาพันธ์ 2565 -  25 เมษายน 2565 รวมทั9งหมด 195 

วีดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

        

 

 

 

 

 

 

          

                                            รูปที/ 4.10 ตวัอย่างขอ้มูลเชิงลึกของวดีีโอทั9งหมด            

                                               ที/มา : TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

 

          จากรูปที/ 4.10 ตวัอย่างขอ้มูลสถิติของวีดีโอ มียอดผูร้ับชม 34,700 ยอดรับชมวีดีโอ มียอด

รับชมโปรไฟล์ 1,156 โปรไฟล์ มียอดการถูกใจทั9งหมด 2,838 การถูกใจ มีการแสดงความคิดเห็น

ทั9งหมด 736 แสดงความคิดเห็น มีการแชร์ทั9งหมด 450 แชร์ ยอดผูต้ิดตาม 1,683 ผูต้ิดตาม 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์สถิตขิองยอดผูต้ิดตามทั9งหมด 

 

รูปที/ 4.11 ตวัอย่างขอ้มูลสถิตขิองยอดผูต้ิดตาม         รูปที/ 4.12 ตวัอย่างขอ้มูลสถิตขิองยอดผูต้ิดตาม 

   ที/มา : TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั                  ที/มา : TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

           

          จากรูปที/ 4.11 และรูปที/ 4.12 ตวัอย่างผลการวิเคราะห์เสถิตขิองยอดผูต้ิดตามทั9งหมด วนัที/ 10 

กุมภาพนัธ์ 2565 -  25 เมษายน 2565 มียอดผูต้ิดตามเพิ/มขึ9นโดยเริ/มตน้จาก 0 ผูต้ิดตาม จนถึงวนัที/ 

25 เมษายน 2565 มียอดผูต้ิดตามทั9งหมด 1.687 ยอดผูต้ิดตาม  ส่วนใหญ่ผูต้ิดตามเป็นเพศหญิง 59.6 

% รองมาเป็นเพศชาย  40.4%  พื9นที/ ที/ได้รับความนิยมได้แก่  ประเทศไทย  65%  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 24% และประเทศไนจีเรีย 4%  มีค่าการกิจกรรมของผูต้ิดตาม ช่วงเวลาที/สูงที/สุดคือ 2 

ทุ่ม รองลงมาคือ ช่วงเวลา 1 ทุ่ม ของยอดการทาํกิจกรรมของผูต้ิดตามต่อชั/วโมงต่อวนั 
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4.3.3 คลิปวีดีโอที/เป็นกระแส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.13 ตวัอย่างคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส  

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

 

           จากรูปที/ 4.13 ตวัอย่างคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส มีทั9งหมด 9 คลิป ยอ้นหลงัไดเ้พียง 7 วนั 
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 4.3.3.1 คลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 1  คลิปวีดีโอ วนัที/ 20 เมษายน 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.14 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 1 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

           จากรูปที/ 4.14 ตวัอย่างคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส China Town Singapore มียอดการ

เขา้ชม 222 การเขา้ชม มีการถูกใจ 8 การถูกใจ แสดงความคิดเห็น 3 ความคิดเห็น มีการแชร์คลิป 1 

แชร์ เวลาที/เล่นทั9งหมด 14 นาที 10 วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 3.8 วินาที ดูวีดีโอแบบจบคลิป 

2.06%  มีผูช้มเขา้ถึง 260 คน ยอดเขา้ชมวีดโีอแยกตามส่วน  ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 77%  ยอดชม

จากโปรไฟลส่์วนตวั 5 % ยอดเขา้ชมตามภูมิภาค  ประเทศไทย 100 %  
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4.3.3.2 คลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 2  คลิปวีดีโอ วนัที/ 25 เมษายน 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.15 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีโีอที/เป็นกระแส 2 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

           จากรูปที/ 4.15 ตวัอย่างคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส Singapore Zoo มียอดการเขา้ชม 

214 การเขา้ชม มีการถูกใจ 3 การถูกใจ แสดงความคิดเห็น 2 ความคิดเห็น เวลาที/เล่นทั9งหมด 10 

นาที 51 วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 3.0 วินาที ดูวีดีโอแบบจบคลิป 0.93 %  มีผูช้มเขา้ถึง 196 คน 

ยอดเขา้ชมวีดีโอแยกตามส่วน  ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 99 %  ยอดเขา้ชมตามภูมิภาค  ประเทศ

ไทย 100 %  
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4.3.3.3 คลิปวีดีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 3  คลิปวดีีโอ วนัที/ 25 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.16 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 3 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

          จากรูปที/ 4.16 ตวัอย่างคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส Fort Canning Park มียอดการเขา้ชม 

204 การเขา้ชม มีการถูกใจ 6 การถูกใจ แสดงความคิดเห็น 4 ความคิดเห็น เวลาที/เล่นทั9งหมด 7 นาที 

45 วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 2.4 วินาที ดูวีดีโอแบบจบคลิป + 0.5 %  มีผูช้มเขา้ถึง 192 คน ยอดเขา้

ชมวีดีโอแยกตามส่วน  ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 99 ยอดเขา้ชมตามภูมิภาค  ประเทศไทย 100 %  
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4.3.3.4 คลิปวีดีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 4  คลิปวดีีโอ วนัที/ 25 เมษายน 2565 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.17 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 4 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

          จากรูปที/ 4.17  ตัวอย่างคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส Bukit Batok Nature Park มียอด

การเขา้ชม 195 การเขา้ชม มีการถูกใจ 3 การถูกใจ แสดงความคิดเห็น 3 ความคิดเห็น เวลาที/เล่น

ทั9งหมด 9 นาที 39 วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 2.9 วินาที ดูวีดีโอแบบจบคลิป 1.52 %  มีผูช้มเขา้ถึง 

186 คน ยอดเขา้ชมวีดีโอแยกตามส่วน  ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 99 %  ยอดเขา้ชมตามภูมิภาค  

ประเทศไทย 100 %  
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4.3.3.5 คลิปวีดีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 5  คลิปวดีีโอ วนัที/ 20 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที/ 4.18 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 5 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

          จากรูปที/ 4.18 ตวัอย่างคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส Fountain of Wealth มียอดการเขา้

ชม 189 การเขา้ชม มีการถูกใจ 4 การถูกใจ แสดงความคิดเห็น 1 ความคิดเห็น เวลาที/เล่นทั9งหมด 9 

นาที 20 วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 3.0 วินาที  มีผูช้มเขา้ถึง 176 คน ยอดเขา้ชมวีดีโอแยกตามส่วน  

ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 96 %  ยอดชมจากโปรไฟลส่์วนตวั 2 % ยอดชมจากผูต้ิดตาม 1 % ยอดเขา้

ชมตามภมิูภาค  ประเทศไทย 100 %  
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4.3.3.6 คลิปวีดีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 6  คลิปวดีีโอ วนัที/ 20 เมษายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.19 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 6 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

          จากรูปที/ 4.19 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวีดโีอที/เป็นกระแส Merlion Park มียอดการเขา้ชม 189 

การเขา้ชม มีการถูกใจ 4 การถูกใจ แสดงความคดิเห็น 1 ความคิดเห็น เวลาที/เล่นทั9งหมด 8 นาที 2 

วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 2.5 วินาที ดูวีดโีอแบบจบคลิป 1.56 %  มีผูช้มเขา้ถึง 176 คน ยอดเขา้ชม

วีดีโอแยกตามส่วน  ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 97 %  ยอดชมจากโปรไฟลส่์วนตวั 2 % ยอดชมจาก

ผูต้ิดตาม 1 % ยอดเขา้ชมตามภูมิภาค  ประเทศไทย 100 %  
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                  4.3.3.7 คลิปวีดีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 7  คลิปวีดีโอวนัที/ 12 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.20 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 7 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

          จากรูปที/ 4.20 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวีดโีอที/เป็นกระแส สถานที/เดทในกรุงเทพ มียอดการ

เขา้ชม 1.742 การเขา้ชม มีการถูกใจ 31 การถูกใจ มีการแชร์คลิป 6 แชร์ มียอดการบนัทึกคลิป 3 การ

บนัทึก 
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                  4.3.3.8 คลิปวีดีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 8 คลิปวีดีโอวนัที/ 21 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.21 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 8 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

          จากรูปที/ 4.21 ตวัอย่างคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส Orchard Road มียอดการเขา้ชม 165 

การเขา้ชม มีการถูกใจ 4 การถูกใจ แสดงความคิดเห็น 1 ความคิดเห็น เวลาที/เล่นทั9งหมด 15 นาที 1 

วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 5.4  วินาที ดูวีดีโอแบบจบคลิป 1.8 %  มีผูช้มเขา้ถึง 157 คน ยอดเขา้ชม

วีดีโอแยกตามส่วน  ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 93 %  ยอดชมจากโปรไฟล์ส่วนตวั 2 % ยอดชมจาก

ผูต้ิดตาม 1 % ยอดเขา้ชมตามภูมิภาค  ประเทศไทย 98 %  ประเทศอินโดนีเซีย 1% 
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                  4.3.3.9 คลิปวีดีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส คลิปที/ 9 คลิปวีดีโอวนัที/ 22 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.22 ตวัอย่างคลิปวดีีโอคลิปวดีีโอที/เป็นกระแส 9 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั       

ลิ9งคเ์ขา้วีดีโอ:https://www.tiktok.com/@adepttour_mook?is_from_webapp=1&sender_device=pc 

 

          จากรูปที/ 4.22 ตวัอย่างคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที/เป็นกระแส The Buddha Tooth Relic Temple 

and Museum มียอดการเขา้ชม 162 การเขา้ชม มีการถูกใจ 6 การถูกใจ เวลาที/เล่นทั9งหมด 10 นาที 12 

วินาที เวลารับชมโดยเฉลี/ย 3.8 วินาที ดูวีดีโอแบบจบคลิป 1.84 %  มีผูช้มเขา้ถึง 157 คน ยอดเขา้ชม

วีดีโอแยกตามส่วน  ยอดชมจากกลุ่มเป้าหมาย 92 %  ยอดชมจากโปรไฟล์ส่วนตวั 2 % ยอดเขา้ชม

ตามภูมิภาค  ประเทศไทย 96 %  ประเทศสิงคโปร 2% ประเทศอินโดนีเซีย 1% 
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                  4.3.3.10 ขอ้มูลสถิตยิอดผูต้ิดตาม ตั9งแต่วนัที/ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 – 25 เมษายน 2565 

 

 

 

รูปที/ 4.23 ตวัอย่างขอ้มูลสถิตยิอดผูต้ิดตาม 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั      
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Date Followers 
2022-02-27 495 
2022-02-28 540 
2022-03-01 602 
2022-03-02 677 
2022-03-03 748 
2022-03-04 813 
2022-03-05 847 
2022-03-06 872 
2022-03-07 906 
2022-03-08 938 
2022-03-09 995 
2022-03-10 1003 
2022-03-11 1023 
2022-03-12 1030 
2022-03-13 1048 
2022-03-14 1080 
2022-03-15 1121 
2022-03-16 1134 
2022-03-17 1159 
2022-03-18 1183 
2022-03-19 1208 
2022-03-20 1217 
2022-03-21 1236 
2022-03-22 1263 
2022-03-23 1281 
2022-03-24 1307 
2022-03-25 1322 
2022-03-26 1350 
2022-03-27 1375 
2022-03-28 1389 
2022-03-29 1408 
2022-03-30 1428 
2022-03-31 1440 
2022-04-01 1446 
2022-04-02 1453 
2022-04-03 1473 
2022-04-04 1494 
2022-04-05 1519 
2022-04-06 1554 
2022-04-07 1564 
2022-04-08 1578 

2022-04-09 1597 
2022-04-10 1430 
2022-04-11 1443 
2022-04-12 1452 
2022-04-13 1473 
2022-04-14 1483 
2022-04-15 1512 
2022-04-16 1544 
2022-04-17 1567 
2022-04-18 1588 
2022-04-19 1617 
2022-04-20 1635 
2022-04-21 1653 
2022-04-22 1665 
2022-04-23 1676 
2022-04-24 1692 
2022-04-25 1678 

 

ตารางที/ 4.1 ขอ้มูลสถิตยิอดผูต้ิดตาม ตั9งแต่

วนัที/ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 – 25 เมษายน 2565 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 
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                  4.3.3.11 ขอ้มูลสถิตยิอดผูเ้ขา้ชม กดไลค ์แสดงความคดิเห็นและการแชร์ ตั9งแต่วนัที/ 28 

กุมภาพนัธ์ 2565 – 25 เมษายน 2565 

 

 

 
 

 

รูปที/ 4.24 ตวัอย่างขอ้มูลสถิตยิอดเขา้ชม กดไลค ์แสดงความคิดเห็นและการแชร์ 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั    

0

200

400

600

800

1000

1200

20
22

-0
2-

27
20

22
-0

3-
01

20
22

-0
3-

03
20

22
-0

3-
05

20
22

-0
3-

07
20

22
-0

3-
09

20
22

-0
3-

11
20

22
-0

3-
13

20
22

-0
3-

15
20

22
-0

3-
17

20
22

-0
3-

19
20

22
-0

3-
21

20
22

-0
3-

23
20

22
-0

3-
25

20
22

-0
3-

27
20

22
-0

3-
29

20
22

-0
3-

31
20

22
-0

4-
02

20
22

-0
4-

04
20

22
-0

4-
06

20
22

-0
4-

08
20

22
-0

4-
10

20
22

-0
4-

12
20

22
-0

4-
14

20
22

-0
4-

16
20

22
-0

4-
18

20
22

-0
4-

20
20

22
-0

4-
22

20
22

-0
4-

24

Video views

Video views Profile views Likes Comments Shares



           50 

  
 

  ตารางที/ 4.2 ขอ้มูลสถิตยิอดผูเ้ขา้ชม กดไลค ์แสดงความคดิเห็นและการแชร์ ตั9งแตว่นัที/ 28 

กุมภาพนัธ์ 2565 – 25 เมษายน 2565 

  

Date Video views Profile views Likes Comments Shares 

27-02-2022 – 3-03-2022 2,558 231 495 184 55 

4-03-2022 –  9-03-2022 2,632 33 84 37 9 

10-03-2022 -14-03-2022 2,341 88 297 62 25 

15-03-2022 -19-03-2022 3,138 102 330 46 13 

20-03-2022 - 24-03-2022 2,446 101 136 40 44 

25-03-2022 – 29-03-2022 2,476 98 180 58 65 

30-03-2022 – 3-04-2022 3,548 51 144 48 65 

4-04-2022 – 8-04-2022 3,654 134 184 54 84 

9-04-2022 – 14-04-2022 4,682 45 109 21 13 

15-04-2022 – 19-04-2022 3,473 64 125 28 22 

20-04-2022 - 25-04-2022 3,261 40 112 19 12 

  

รูปที/ 4.25 รูปตารางขอ้มูลสถิตยิอดผูเ้ขา้ชม กดไลค ์แสดงความคดิเห็นและการแชร์ 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั    

4.3.3.12 ขอ้มูลเชิงลึกโพสตย์อ้นหลงั 7 วนั  

 

รูปที/ 4.24 ตวัอย่างขอ้มูลเชิงลึกโพสตย์อ้นหลงั 7 วนั 

 ที/มา:ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 
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            ตารางที/ 4.3 ขอ้มูลเชิงลึกโพสตย์อ้นหลงั 7 วนั  

 

Video title likes comments views 
Haji Lane   6 2 152 
Keppel Bay  9 3 140 
Sultan Mosque  3 3 100 
Mount Faber  3 1 125 
St. Andrew’s Cathedral  6 0 148 
Fountain of Wealth 3 1 120 
Fort Canning Park  6 4 205 
Singapore Zoo  3 2 216 
Bukit Batok Nature Park  6 5 200 

 

รูปที/ 4.27 ขอ้มูลสถิตโิพสตย์อ้นหลงั 

ที/มา:TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

 

4.4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบตัิงานพบว่า การเก็บขอ้มูลระหว่างวนัที/ 10 กุมภาพนัธ์ 2565 -  25 เมษายน 

2565 โดยมีการใชเ้ครื/องมือแอพพลิเคชั/น TikTok โพสตค์ลิป จาํนวน 195 คลิป โดยตั9งเป้าหมายการ

รับชมไวที้/ 1,000 การเขา้ชม สื/อวิดีโอไดร้ับความสนใจและไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างด ีมียอดผูเ้ขา้

ชม 1,689 ผูเ้ข้าชม ซึ/ งบรรลุเป้าหมายยอดผูเ้ขา้ชมที/ตั9งไว้ และก่อนการทาํคลิป TikTok  มียอดผู้

เข้าถึงเพจจํานวน 0 คน หลังจากที/ได้ทําคลิปโดยการใช้เครื/องมือแอพพลิเคชั/น TikTok ลงเพจ 

TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกัด ทาํให้ยอดผูเ้ขา้ถึงเพจมีจาํนวน 1,689  คน ซึ/ งจาํนวนผูเ้ขา้เพจ 

TikTok บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั เพิ/มขึ9นอย่างเห็นไดช้ดัเจน 

                 จากขอ้มูลเชิงลึกของบริษทัแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในเพจมีความสนใจการโพสตเ์ป็นสื/อ

ใน รูปแบบภาพเคลื/อนไหวมากกว่าภาพนิ/ง จึงทาํให้บริษทัเห็นแนวทางในการสร้าประสบการณ์ซื9อ

ให้กบัลูกคา้ผ่านแอพพลิเคชั/นติEกต็อกโปรแกรมท่องเที/ยว ของ บริษทัต่อลูกคา้ออนไลน ์

 

 

 

 

 

 



 

 

 บทที$ 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาตั2งแต่วนัที810 มกราคม 2565 ถึงวนัที8 11 พฤษภาคม 2565 

เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในตาํแหน่ง Tour Operation ที8บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั คณะผูจ้ดัทาํได้

จดัทาํโครงงาน การสร้างประสบการณ์ซื2อให้กบัลูกคา้ผ่านแอพพลิเคชั8นติRกต็อกโปรแกรมท่องเที8ยว 

ของ บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื8อสร้างสื8อขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชั8นติRกต็อก

ของบริษทั อะเดปท์ ทวัร์ จาํกัด 2) เพื8อสร้างประสบการณ์ซื2อโปรแกรมท่องเที8ยวให้กับลูกคา้ผ่าน

แอพพลิเคชั8นติRกต็อก ซึ8 งประโยชน์จากการจดัทาํเพื8อบริษทัได้เพิ8มช่องทางการเขา้ถึงบริษทั เพิ8ม

โอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื8อให้ลูกคา้ไดข้อ้มูลที8น่าสนใจ เกิดการแชร์ บอกต่อ จาก

เพจ TikTok  adepttour เพิ8มโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที8ชื8นชอบการท่องเที8ยว ผ่านช่องทาง 

TikTok ของ บริษทั บริษทั อะเดปท ์ทวัร์ จาํกดั 

                   ทางคณะผูจ้ดัทาํได้จดัทาํคลิปวีดีโอ 15 -30 วินาที เป็นคลิปวีดีโอการท่องเที8ยวทั2งใน

ไทยและแหล่งท่องเที8ยวยอดนิยมในต่างประเทศ เพื8อสร้างประสบการณ์ซื2อโปรแกรมท่องเที8ยว

ให้กับลูกคา้ผ่านแอพพลิเคชั8นติRกต็อก โดยการโพสตค์ลิป TikTok วนัละ 3 คลิป เริ8มลงคลิปตั2งแต่

วนัที8 10 กุมภาพนัธ์ 2565 -  25 เมษายน 2565 รวมทั2งหมด 195 คลิป โดยตั2งเป้าหมายยอดผูต้ิดตาม

ไวที้8 1,000 คน สื8อวิดีโอไดร้ับความสนใจและไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผูต้ิดตาม1,678 คน 

ซึ8งบรรลุเป้าหมายยอดผูต้ิดตามที8ตั2งไว ้และก่อนการทาํคลิป TikTok เพจบริษทั มียอดผูต้ิดตามเพจ

จาํนวน 0 คน หลงัจากลงคลิปในแอพพลิเคชั8น TikTok ทาํให้ยอดผูต้ิดตามมีจาํนวน 1,678 คน ซึ8 ง

จํานวนยอดผูต้ิดตามเพจเพิ8มขึ2นอย่างเห็นได้ชัดเจนและช่วยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์8วางไว ้
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงงาน 

5.2.1 ควรใชแ้อพพลิเคชั8น TikTok จดัทาํคลิปวีดีโออย่างนอ้ย 3-5 คลิปต่อวนั โพสตใ์นเพจ 

TikTok  บริษทั เพื8อเพิ8มจาํนวนยอดผูต้ิดตามของเพจบริษทั 

5.2.2 ควรใช้แอพพลิเคชั8น TikTok จัดทําคลิปวีดีโอให้หลายหลายเส้นทาง หลากหลาย

สถานที8ที8น่าสนใจทั2งสถานที8ท่องเที8ยวภายในประเทศและต่างประเทศ เพื8อให้เกิดความ

สนใจต่อสถานที8ท่องเที8ยวมากขึ2น 

5.2.3 หลงัจากลงคลิปควรมีปฏิสัมพนัธ์กับผูต้ิดตามภายในแอพพลิเคชั8น TikTok  เพราะ

การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ิดตามจะช่วยให้เปิดค่าการมองเห็นของเพจมากยิ8งขึ2น 
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บทคัดย่อ 

         โคร ง ง านสหกิ จ ศึ กษ า เ รื= อ ง ก า รส ร้ า ง

ประสบการณ์ซืCอให้กับลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั=นติI

กต็อกโปรแกรมท่องเที=ยวของบริษทั อะเดปท์ ทัวร์ 

จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค1์) เพื=อสร้างประสบการณ์

ซืCอกับลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั=นติIกต็อกโปรแกรม

ท่องเที=ยวของบริษทั อะเดปท์ ทวัร์ จาํกดั 2) เพื=อเพิ=ม

ยอดผู ้ติดตามบนติIกต็อกของบริษทั เนื=องจากการ

โพสต์ของเพจบริษทั ใช้แต่การโพสรูปภาพหลายๆ 

รูปภาพ ซึ= งสร้างความน่าสนใจดึงดูดลูกค้าได้น้อย 

ทางคณะผูจ้ัดจึงได้จัดทาํคลิปวีดีโอแนะนําสถานที=

ท่องเที=ยว ผ่านแอพพลิเคชั=น ติIกต็อก จาํนวน 3 คลิป 

ต่อวนั เพื=อโพสต์บนเพจติIกต็อกในแบบที=ทันสมัย 

สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า ที= เ ข้ามา ดู

โปรแกรมทวัร์ต่างๆ ไดมี้ผูส้นใจคลิปและยอดผูเ้ข้า

ชมเพิ=มมากขึCนจากการจัดทําคลิปวีดีโอแนะนํา

สถานที=ท่องเที=ยว ผ่านแอพพลิเคชั=นติIกต็อก โดย

ตัCงเป้าหมายยอดผู ้ติดตามไว้ที= 1,000 คน สื=อวิดีโอ

ได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

มียอดผู ้ติดตาม1,678 คน ซึ= งบรรลุเป้าหมายยอด

ผูติ้ดตามที=ตัCงไว  ้และก่อนการทาํคลิป ติIกต็อก เพจ

บริษทั ยงัไม่มียอดผูติ้ดตามเพจ หลงัจากลงคลิปใน

แอพพลิเคชั=น TikTok ทาํให้ยอดผูติ้ดตามมีจาํนวน 

1,678 คน ซึ= งจาํนวนยอดผูติ้ดตามเพจเพิ=มขึCนอย่าง

เห็นได้ชัดเจนและช่วยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป

ตามวตัถุประสงคที์=วางไว ้   

 

คําสําคัญ : อะเดปท์ทวัร์ ติIกต็อก โปรแกรมท่องเที=ยว 

Abstract  

          The objectives of this study were: 1) To 

create a shopping experience with customers 

through the travel program TikTok of Adapt Tour;  

2) to increase the number of followers on the 

company's TikTok.  Previous posts of the company 

page were only multiple images, which does not 

attract customers. The author made a series of video 

clips of travel through TikTok, 3 clips per day. For 

public relations on TikTok in a modern format can 

attract the attention of customers who view various 

tour programs of the company. There was interest 

in the clips and the number of viewers increased.  A 

goal of 1000 followers was set, and the video clip 

received a good response, reaching 1,678 followers 

which reached the target traffic goal.  Prior to these 

views the company's page on TikTok had no page 

followers. After posting a clip, the number of 

followers reached 1,678, which was a significant 

increase in the number of followers of the page and 

helped the project to achieve its intended purpose. 

Keywords: Adapt Tour,TikTok, travel program  
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วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เ พื= อ ส ร้ า งประสบกา รณ์ ซืC อ กับลู ก ค้ า ผ่ าน

แอพพลิเคชั=นติIกต็อกโปรแกรมท่องเที=ยวของบริษทั 

อะเดปท์ ทวัร์ จาํกดั  

2.เพื=อเพิ=มยอดผูติ้ดตามบนติIกต็อกของบริษทั 

 ขอบเขตโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นเนืCอหา 

- ศึกษาขัCนศึกษาหาขอ้มูลเกี=ยวกบัการทาํคลิปวีดีโอ 

- ศึกษาการสร้างประสบการณ์ซืCอให้กับลูกค้าผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ 

- แอพพลิเคชั=น TikTok 

2. ขอบเขตดา้นสถนที=  

- บริษทั อะเดปท์ ทวัร์ จาํกดั 

- สถานที=ท่องเที=ยวทัCงในประเทศและต่างประเทศ 

3. ขอบเขตดา้นเวลา  

- ระหว่ า งวัน ที= 10 มกราคม  2565 ถึ งวัน ที= 11 

พฤษภาคม 2565  

ประโยชน์ทีHได้รับ 

1. บริษทัไดเ้พิ=มช่องทางการเขา้ถึงทางติIกต็อกของ

บริษทั เพิ=มโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ 

2. บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่นกัท่องเที=ยวที=สนใจ

เดินทางไปท่องเที=ยวในประเทศและต่างประเทศ  

3. ลูกคา้ทราบขอ้มูลที=น่าสนใจ เกิดการแชร์ บอกต่อ

ประสบการณ์การซืCอ จากติIกต็อก Adepttour 

อุปกรณ์และเครืHองมือทีHใช้ 

เครืHองมือทีHใช้ในการจัดทําคลิปวีดีโอ 

1. โปรแกรมตดัต่อวีดีโอ (iMovie) 

2. โปรแกรม Keynote 

3. โทรศพัท์มือถือ 

4. เครื=องคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุค้ 

เครืHองมือทีHใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

1. แอพพลิเคชั=น TikTok 

ขัAนตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. ศึกษาขอ้มูลภายในบริษทัเพื=อคิดหัวขอ้โครงงาน

และนาํมาจดัทาํโครงานสหกิจศึกษา 

2. ดาํเนินการศึกษาสิ=งควรรู้ สิ=งน่าแนะนาํในการ

ท่องเที=ยวทัCงในประเทศและต่างประเทศ ผ่านไกด์

นาํเที=ยว เวป็ไซต์  โปรแกรมท่องเที=ยว 

3.ทาํคลิปวีดีโอสัCนๆ 3 คลปิ ต่อวนั อปัโหลดลง

แอพพลิเคชั=นติIกต็อก  

4. สรุปผลที=ไดจ้ากการดาํเนินโครงงานรวบรวม

ขอ้มูลและผลที=ไดจ้ากการดาํเนินโครงงานมาทาํการ

สรุปและเรียบเรียงให้ถูกตอ้งตามหัวขอ้โครงงาน

ให้แก่บริษทัเพื=อพิจารณาในการเผยแพร่ขอ้มูล 

5. จดัทาํเอกสารเพื=อนาํเสนอโครงงานนีCโดยจดัทาํ

เป็นรูปเล่มรายงานเรียงลาํดบัทัCง 5 บท รวมถึง

เอกสารอื=นๆ ที=เกี=ยวขอ้งพร้อมนาํเสนอในรูปแบบ 

Power Point.  

สรุปผลโครงการ 

          จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตัCงแต่วนัที=10 

มกราคม 2565 ถึงวันที= 11 พฤษภาคม 2565 เป็น

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในตาํแหน่ง Tour Operation 

ที=บริษทั อะเดปท์ ทัวร์ จาํกัด คณะผูจ้ัดทาํได้จัดทาํ

โครงงาน การสร้างประสบการณ์ซืCอให้กับลูกค้า

ผ่านแอพพลิเคชั=นติIกต็อกโปรแกรมท่องเที=ยว ของ 

บริษทั อะเดปท์ ทัวร์ จาํกัด โดยมีวตัถุประสงค์ 1) 

เ พื= อ ส ร้ า ง ป ร ะ ส บก า รณ์ ซืC อ กั บ ลู ก ค้ า ผ่ า น

แอพพลิเคชั=นติIกต็อกโปรแกรมท่องเที=ยวของบริษทั 

อะเดปท์ ทัวร์ จาํกัด 2) เพื=อเพิ=มยอดผูติ้ดตามบนติI

กต็อกของบริษัท ซึ= งประโยชน์จากการจัดทําเพื=อ

บริษทัได้เพิ=มช่องทางการเข้าถึงบริษทั เพิ=มโอกาส

ในการเข้าถึงลูกค้าการกลุ่มเป้าหมาย เพื=อให้ลูกค้า

ได้ข้อมูลที=น่าสนใจ เกิดการแชร์ บอกต่อ จากเพจ 

TikTok  adepttour เ พิ= ม โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง

กลุ่มเป้าหมายที= ชื=นชอบท่องเที=ยว ผ่านช่องทาง 

TikTok ของ บริษทั บริษทั อะเดปท์ ทวัร์ จาํกดั 

          ทางคณะผู ้จัดทําได้จัดทําคลิปวีดีโอ 15 -30 

วินาที เป็นคลิปวีดีโอการท่องเที=ยวทัCงในไทยและ

แหล่งท่องเที=ยวยอดนิยมในต่างประเทศ เพื=อสร้าง

ประสบการณ์ซืCอโปรแกรมท่องเที=ยวให้กับลูกค้า

ผ่านแอพพลิเคชั=นติIก ต็อก  โดยการโพสต์คลิป  



 

 

TikTok วันละ 3 คลิป  เ ริ= มลงคลิปตัC งแต่วันที=  10 

กุมภาพันธ์ 2565 -  25 เมษายน 2565 จํานวน 195

คลิป โดยตัCงเป้าหมายยอดผูติ้ดตามไวที้= 1,000 คน 

สื=อวิดีโอได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับ

เ ป็นอย่างดี  มียอดผู ้ติดตาม1,678 คน  ซึ= งบรรลุ

เป้าหมายยอดผูติ้ดตามที=ตัCงไว ้และก่อนการทาํคลิป 

TikTok เพจบริษทั มียอดผูติ้ดตามเพจจาํนวน 0 คน 

หลงัจากลงคลิปในแอพพลิเคชั=น TikTok ทาํให้ยอด

ผูติ้ดตามมีจาํนวน 1,678 คน ซึ=งจาํนวนยอดผูติ้ดตาม

เพจเพิ=มขึCนอย่างเห็นได้ชัดเจนและช่วยให้ผลการ

ปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคที์=วางไว ้

ข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงงาน 

1. ควรใช้แอพพลิเคชั=น TikTok จัดทําคลิปวีดีโอ

อย่างน้อย  3-5 คลิปต่อวัน  โพสต์ในเพจ  TikTok  

บริษทั เพื=อเพิ=มจาํนวนยอดผูติ้ดตามของเพจบริษทั 

2. ควรใชแ้อพพลิเคชั=น TikTok จดัทาํคลิปวีดีโอให้

หลายหลายเส้นทาง หลากหลายสถานที=ที=น่าสนใจ

ทัCงสถานที=ท่องเที=ยวภายในประเทศและต่างประเทศ 

เพื=อให้เกิดความสนใจต่อสถานที=ท่องเที=ยวมากขึCน 

3. หลังจากลงคลิปควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ติดตาม

ภ า ย ในแอพพลิ เ คชั= น  TikTok  เ พ ร า ะก า ร มี

ปฏิสัมพันธ์กับผู ้ติดตามจะช่วยให้ เ ปิดค่ าการ

มองเห็นของเพจมากยิ=งขึCน 
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