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บทคัดย่อ 

               โครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง ประชาสัมพนัธ์คลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทางทะเลใต้
ผ่าน TikTok โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อจัดท าคลิปวิดีโอสาระน่ารู้เก่ียวกับทะเลทางใต้ 2) เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์คลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้ผ่าน TikTok  3) เพื่อเพิ่มยอดจ านวนผูเ้ข้าถึง 
TikTok และผูติ้ดตามให้เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการโพสต์ของเพจบริษทั ใช้แต่การโพสรูปภาพหลายๆ 
รูปภาพ ซ่ึงขาดความน่าสนใจและดึงดูดลูกคา้ไดน้อ้ย ทางคณะผูจ้ดัจึงไดจ้ดัท าคลิปวิดีโอท่องเท่ียว
ทางทะเลใตผ้่าน TikTok เพื่อการประชาสัมพนัธ์บนเพจ TikTok ในแบบท่ีทนัสมยั สามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาดูโปรแกรมทวัร์ต่างๆ  ผลของการจดัท าโครงงานคือคณะผูจ้ดัท าได้
จดัท าคลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทางทะเลใตจ้ านวน 4 คลิป เพิ่มยอดผูติ้ดตามเป็น 2,965 และยงัไดเ้พิ่ม
ยอดขายให้กบับริษทั ผลการด าเนินการเป็นท่ีพอใจของบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด์) จดักดั และ
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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Abstract  

           
            This cooperative education project on public relations video clips of Southern marine 
tourism via TikTok. had the objectives: 1) To create knowledgeable video clips about the Southern 
seas; 2) To promote Southern sea tourism video clips via TikTok; 3) To increase the number of 
TikTok users and followers. 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 for Southern Marine 
TikTok. Public relations on TikTok in a modern format can attract the attention of customers who 
visit various tour programs of the company. There was interest in the clips and the number of 
viewers increased from the video clips via TikTok. The result of the project was that the organizers 
have made 4 video clips of southern marine tourism. Resulting in a total of 2,965 followers and has 
also increased sales for the company. The result of the operation was satisfactory with Andaman 
(Thailand) Co., Ltd. and according to the set objectives. 
 
Keywords: Andaman Thailand Co., Ltd. , TikTok , Southern Marine Tourism , Video Clip  
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บทที1่ 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สถิติท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัยอดดาวน์โหลดติดตั้งของแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ประจ าปี 2020 ท่ี
ผา่นมา อา้งอิงจากการท าแบบสอบถามทัว่โลก พบวา่ T ik T o k  แอพคลิปวดีิโอสั้น เร่ิมตน้ท่ี 1 5 
วนิาที 1 นาที สูงสุด 3 นาที TikTok ข้ึนแท่นเป็นเบอร์หน่ึงแอปท่ีมียอดดาวน์โหลดสูงสุดในโลก 
แซงหนา้ Facebook Messenger แชมป์เก่าไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ณ ตอนน้ีไม่มีแอพพลิเคชัน่ไหน
แรงมากไปกวา่ TikTok แลว้ เพราะกา้วข้ึนมาจากอนัดบั 4 เม่ือปี 2019 มาครองบลัลงักอ์นัดบัหน่ึง 
T i k T o k สร้างตวัตนง่ายโดยไม่ตอ้งโปรโมทให้เสียเงิน เติบโตเป็นท่ีรู้จกัเร็วมาก แซงหนา้ 
Facebook, WhatsApp, Instagram และ Messenger ท่ี Facebook ของ Mark Zuckerberg เป็นเจา้ของ
อยู ่ ( M a t t h a t t a n ,  2 0 2 1 ) 
          ปัจจุบนั บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด์) จ  ากดั มีการใช้แอพพลิเคชัน่ Line Official Account 
และ เพจเฟซบุก๊บริษทัอนัดามนัไทยแลนด์ เป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมการท่องเท่ียว
กบัลูกคา้ แต่ใน TikTok ยงัมีคลิปรีวิวและการโพสภาพน่ิง ซ่ึงมีผูก้ดไลค ์กดแชร์จ านวนนอ้ย และ
เน่ืองดว้ยสถานการณ์ Covid-19 ท าให้ทางบริษทัมีรายไดน้อ้ยลงจากเดิมและหากผูช้มสนใจ ทาง
บริษทัจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม และไดมี้การเพิ่มช่องทางการเขา้ถึง TikTok ของบริษทั และเพิ่ม
โอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีเขา้กบัยุคสมยั และสะดวกสบาย ส าหรับทุกเพศทุกวยั คณะผู้
จดัจึงท าโครงงาน เร่ือง ประชาสัมพนัธ์คลิปวดีิโอการท่องเท่ียวทางทะเลใตผ้า่น TikTok 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อจดัท าคลิปวดีิโอสาระน่ารู้เก่ียวกบัทะเลทางใต ้
1.2.2 เพื่อประชาสัมพนัธ์คลิปวดีิโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้ผา่น TikTok  
1.2.3 เพื่อเพิ่มยอดจ านวนผูเ้ขา้ถึง TikTok และผูติ้ดตามใหเ้พิ่มข้ึน 
 

1.3 ขอบเขตโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

- ศึกษาขั้นศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าคลิปวดีิโอ 
- ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซต ์

 1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  
- บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  
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- สถานท่ีท่องเท่ียวเก่ียวกบัทะเลทางใต ้
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา  
- ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา  

16  สัปดาห์ 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 บริษทัไดบ้อกกล่าวและได้ให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางไปเท่ียวทะเล
ทางใต ้
1.4.2 บริษทัไดเ้พิ่มช่องทางการเขา้ถึง TikTok ของบริษทั เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้
กลุ่มใหม่ 
1.4.3 บริษทัมีส่ือการประชาสัมพนัธ์ ท่ีเขา้กบัยคุสมยั สะดวกสบาย 
 

 



 

 

บทที ่2 
รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

2.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 โลโก ้บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ท่ีมา: บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

ช่ือสถานทีป่ระกอบการ       : บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด์) จ  ากดั 
ทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ    : 67 ชั้นท่ี 3  ถนนพระรามท่ี 2 ซอย 30 แขวงบางมด   
                                             เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร 10150  
 โทรศัพท์                             : 02-000-9908/ 092-824-7856 

Facebook                           : บริษทัอนัดามนั - ไทยแลนด ์จ ากดั 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.2 ภาพแผนท่ีตั้งของบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด์) จ  ากดั 

ท่ีมา: บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 
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เกีย่วกบับริษัท  
ธุรกิจน าเท่ียวของประเทศเรานั้น เป็นธุรกิจท่ีน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศจ านวนมหาศาล ท า

ให้มีบริษทัน าเท่ียวเกิดข้ึนจ านวนมาก และก็ท าให้เกิดการแข่งขนัสูงในธุรกิจประเภทน้ีทาง บริษทั 
(อนัดามนั) ไทยแลนด์ จ  ากดั จึงไดพ้ฒันาสร้างโปรแกรมการเดินทางท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ สามารถเขา้ถึงง่ายโดยติดต่อส่ือสารไลน์ และเพจเฟซบุ๊ก บริษทั อนัดามนั 
(ไทยแลนด์) จ  ากดั พร้อมบริการดา้นการท่องเท่ียวในทุกรูปแบบ เช่น จองตัว๋เคร่ืองบิน รถรับ-ส่ง
สนามบิน โรงแรม โปรแกรมน าเท่ียว ไกด ์ประกนัภยั อุปกรณ์ด าน ้า มีทีมงานดูแลตลาดการเดินทาง 
ท าใหลู้กคา้ประทบัใจการใหบ้ริการ 

 
ลกัษณะการให้บริการของบริษัท  

 บริการจองโรงแรมทัว่ประเทศ 

 บริการเรือสปีดโบท๊ เรือยอร์ช เรือหางยาว น าเท่ียวแบบร่วมกบัผูอ่ื้น ส่วนตวั เช่าเหมาล า 
 บริการรถ รับ-ส่ง สนามบิน 
 บริการจองเรือ รับ-ส่ง ไปกลบัขา้มเกาะ 
 บริการจดัโปรแกรมการเดินทางกรุ๊ปเหมา 
 บริการจองล่องเรือทานอาหารแม่น ้าเจา้พระยา 
 บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

 
 
 
 
 
 

48 
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2.2 รูปแบบขององค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

รูปท่ี 2.3 ภาพแผนภูมิการจดัการบริหารงาน บริษทัอนัดามนั - ไทยแลนด ์จ ากดั 
ท่ีมา: บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 

 
2.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

2.3.1 ช่ือนักศึกษา :      1.นางสาวจิรัฏฐว์ดี ศรีค าม่วม   6004400041 
 
 
 
 
 
                               

 
2.นางสาววรันตภ์รณ์ วงศจ์รูญชยั  6004400030 
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2.3.2 ต าแหน่งงาน :  ฝ่ายขาย 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : เวลาปฎิบติังาน 9 ชัว่โมงต่อวนั / 6 วนัต่อสัปดาห์ 

- ท าหนา้ท่ีขายโปรแกรมท่องเท่ียวและบริการจองตัว๋เคร่ืองบิน  
- ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นแอดมินดูแลเพจเฟซบุก๊และไลนข์อง “บริษทั อนัดามนั (ไทย

แลนด)์ จ  ากดั” 
- ตรวจสอบวนัวา่งของโรงแรม รถ เรือ เพื่อท าการจองใหลู้กคา้ 
- ท าราคาโปรแกรมท่องเท่ียวแบบกลุ่มใหญ่เสนอลูกคา้ 
- ปฎิบติังานนอกสถานท่ีงาน “ ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 61” ท่ีไบเทคบางนา 
- จดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวตามความตอ้งการของลูกคา้ 
- รวบรวมขอ้มูลของลูกคา้เพื่อท าประกนัอุบติัเหตุ 
- ท าเอกสารใบยนืยนัการจองใหลู้กคา้ 

 
2.4 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

 รูปท่ี 2.4 พนกังานท่ีปรึกษา 
ท่ีมา: บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์  จ  ากดั 

 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา: นางสาว กมลสวาสด์ิ กศิณาศรพงศ ์
ต าแหน่งงาน: กรรมการผูจ้ดัการ 
เบอร์โทร:  098-265-9790 
อเีมล: andamanthailand99@hotmail.com 
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2.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจไดใ้ชเ้วลาการปฏิบติังานนบัตั้งแต่ วนัท่ี 17 

มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565  รวมเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
2.6 แผนการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 2.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
2.7 ขั้นตอนวธีิการด าเนินงานอย่างละเอยีด 

1. ศึกษาขอ้มูลภายในบริษทัเพื่อคิดหวัขอ้โครงงานและน ามาจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 
2. น าเสนอหวัขอ้โครงงานและน าหวัขอ้โครงงานเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานเพื่อ
รับฟังค าแนะน าและด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
3. รวบรวมโปรแกรมทะเลทางใตข้องบริษทัของปี 2565  
5. ท าคลิปวดีิโอสั้นๆ เร่ิมวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 – 10 เมษายน 2565 
5. โพสตป์ระชาสัมพนัธ์บน TikTok  
6. สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงานรวบรวมขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน
มาท าการสรุปและเรียบเรียงใหถู้กตอ้งตามหวัขอ้โครงงานใหแ้ก่บริษทัเพื่อพิจารณาในการ
เผยแพร่ขอ้มูล 
7. จดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอโครงงานน้ีโดยจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามล าดบัทั้ง 5 
บท รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมน าเสนอในรูปแบบ Power point 

2.8 เคร่ืองมือทีใ่ช้ให้โครงงานบรรลุวตัถุประสงค์ (ผลิตภณัฑ ์/ มาตราการ / Software / อ่ืนๆ ) 
 แอพพลิเคชนั TikTok 

 โปรแกรมตดัต่อวดีิโอ(Capcut) 

 โทรศพัทมื์อถือ 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุค๊ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2565 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. ก าหนดโครงเร่ือง      

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล      

3. ปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ือง
วธีิการด าเนินงานโครงงาน 

     

4. ด าเนินการจดัท าโครงงาน      

5. สรุปผลโครงงาน      

7 
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2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

2.9.1 ไดน้ าความรู้จากการศึกษาในหอ้งเรียนมาฝึกใชป้ฏิบติังานจริง 
2.9.2 เรียนรู้ขอ้บกพร่องของตนเองและปรับเปล่ียนแก้ไขและพฒันาศกัยภาพให้ดีมาก
ยิง่ข้ึน 
2.9.3 มีมนุษยส์ัมพนัธ์และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
2.9.4 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกมากข้ึน 
 

2.10 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
2.10.1 เพิ่มเติมความรู้ดา้นการท่องเท่ียวทางทะเลใต ้
2.10.2 เพิ่มความสามารถในดา้นการขาย 
2.10.3 เพิ่มความรับผดิชอบดา้นเวลาเพราะเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 

              2.10.4 เพิ่มไหวพริบการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในเวลาท างาน 
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บทที ่3 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

            จากการน าเสนอโครงงานเร่ือง ประชาสัมพนัธ์คลิปวดีิโอการท่องเท่ียวทางทะเลใตผ้า่น 
TikTok ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
3.2 สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลใต ้
3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์ 
3.4 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
3.5 ขอ้มูลเก่ียวกบั TikTok 
3.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคลิปวดีิโอ 
3.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
3.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

พรสวรรค ์มโนพฒันะ (2553)  aค าวา่ “ท่องเท่ียว”  ในสมยัท่ีการคมนาคมถนนหนทาง
ยงัไม่สะดวก จะเป็นการเท่ียวในละแวกบา้น  ผูใ้หญ่ก็ออกเดินทางไปกบักองเกวียนเพื่อไปไหวพ้ระ
พุทธบาท ไปท าบุญยงัวดัวาอารามท่ีอยู่ห่างไกลจากถ่ินท่ีอยู่ของตนหรือล่องเรือไปทอดผา้ป่า 
ทอดกฐิน ยงัวดัริมน ้ าในจังหวดัไกลๆ เพียงแต่เขาไม่พูดกันว่าไปเท่ียวพระบาทหรือไปเท่ียว
วดั  เพราะฟังดูขดักบัความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนท่ีถือวา่วดัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ควรนบัเป็นท่ี
เท่ียว ดงันั้นการท่องเท่ียวจึงเป็นการเดินทางท่ีเกิดข้ึน  ตามเง่ือนไข  3 ประการ คือ 

1. เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3. เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม ท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้

เม่ือกล่าวถึงค าวา่ ท่องเท่ียว ในปัจจุบนัเรามองเห็นภาพชาวต่างประเทศสะพายกลอ้ง
ถ่ายรูปเดินกนัเป็นกลุ่มใหญ่บา้งเล็กบา้งอยูต่ามวดั วงัโบราณสถานหรือใส่ชุดวา่ยน ้าอาบแดดอยูต่าม
ชายหาด และอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีไปเท่ียวชมป่าเขา มกัจะมองเห็นวา่ชาวต่างประเทศเหล่าน้ีไดใ้ช้
จ่ายเงินเป็นค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปชมสถานท่ีต่างๆ ค่าซ้ือของฝากของท่ีระลึก โดยท่ีไม่คิด
วา่นัน่เป็นเงินจากต่างประเทศเขา้มาใชจ่้าย 

 องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ไดใ้ห้ความหมายของ
การท่องเท่ียวดงัน้ี Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places 
outside their usual environment  for not more than one consecutive year for leisure, business and 
other purpose. จากความหมายน้ีสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่
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อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา
รายได้ ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขวา่ การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง การเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ  านกัอาศยัประจ า
ของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยือนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายไดจ้ากค า
นิยามและความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) “การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ของมนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยั
ไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวด้วยความสมคัรใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการ
ท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น การเดินทาง
เพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก  เป็นตน้) การเดินทางเพื่อ
การศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อน  การ
เดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นการท่องเท่ียว 

1. การเดินทางเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อสุขภาพ เช่น การไปเท่ียวทะเลในวนัหยดุการ
เดินทางไปอาบน ้าแร่ตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพ  หรือรักษาโรคผิวหนงับางชนิด 
2. การเดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น การไปเล่นกีฬา การ
ไปสัมมนา การไปจาริกแสวงบุญทางศาสนา เป็นตน้ 
3. การเดินทางเพื่อท าธุรกิจบางอยา่ง เช่น การส ารวจตลาด การตรวจส่ิงของท่ีสั่งการติดต่อ
ธุรกิจ เป็นตน้ 
ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีไม่จดัวา่เป็นการท่องเท่ียว  
1. การเดินทางไปประกอบอาชีพอยา่งหน่ึงอยา่งใดในประเทศนั้นๆ 
2. การเขา้มาตั้งถ่ินฐานถาวรในประเทศนั้นๆ 
3. การเดินทางไปท างานต่างประเทศ  ไม่วา่ผูท่ี้ไปอยูป่ระจ าหรือไปเชา้เยน็กลบั (กรณีอยู่
ชายแดน) 
4. การเดินทางไปเพื่อการศึกษา ไปเป็นนกัเรียน นกัศึกษาและอยูห่อพกั 
5. การเดินทางโดยมิตอ้งลงจากยวดยานพาหนะ 

 
3.2 สถานที่ท่องเทีย่วทางทะเลใต้ 

3.2.1 สถานทีย่อดนิยมทางทะเลใต้ 
                     ฤดูกาลท่องเเท่ียวทะเลใตส้วยท่ีสุดเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเมษายน เม่ือเร่ิม
เขา้เดือนพฤษภาคมจะเขา้สู่ช่วงมรสุม  (Chillpainai. (2565) ) 
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รูปท่ี 3.1 เกาะววัตาหลบั  
ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 

                    เกาะววัตาหลบัเป็นหน่ึงในอุทยานแห่งชาติทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในฝ่ังอ่าวไทย อยู่
ห่างจากสมุยไปเพียง 20 กิโลเมตร จึงเป็นท่ีนิยมของคนท่ีมาเท่ียวสมุยไปเท่ียวแบบ One Day Trip 
ไฮไลท์แรกอยู่ท่ีเกาะววัตาหลบั ท่ีตั้งของอุทยานท่ีมีจุดชมวิวบนยอดเขาซ่ึงตอ้งเดินไต่ผาข้ึนไป 
สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของหมู่เกาะทั้ง 42 เกาะท่ีรายลอ้มดว้ยทอ้งทะเลสีคราม หรือจะ
ด าน ้าดูปะการังบริเวณแนวชายหาด นอนอาบแดด เล่นน ้ าพกัผอ่นก็ไดปิ้ดทา้ยทริปช่วงบ่ายดว้ยการ
ไปชมทะเลสาบน ้าเคม็สีเขียวมรกต หรือ "ทะเลใน" ณ เกาะแม่เกาะ ก่อนอ าาลาหมู่เกาะอ่างทองไป
แบบประทบัใจไม่รู้ลืม 
 
  

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.2 เกาะนางยวน 

ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 
 เกาะนางยวนตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะเต่า ท่ีน่ีมีปะการังน ้ าต้ืนและน ้ าลึกท่ี

ยงัสมบูรณ์และสวยงาม จึงมีนักด าาน ้ าแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ บนยอดเขายงัมีจุดชมวิวท่ี
สามารถมองหาดทรายสามหาดเช่ือมต่อกนั เกาะนางยวนมีท่ีพกัเอกชนเพียงแห่งเดียวคือ นางยวน 
ไดรฟ์ รีสอร์ท 
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รูปท่ี 3.3 หมู่เกาะพีพี 
ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 

หมู่เกาะพีพี ท่ีเขาว่ากนัว่าเป็นมรกตแห่งทะเลอนัดามนั เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีผูท่ี้ช่ืนชอบ
ทะเลงามควรจะไปสักคร้ังหน่ึงในชีวิต ประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่หลกัๆ คือ เกาะพีพีดอนและพี
พีเล เกาะพีพีดอน เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของเกาะพีพี ท่ีน่ีแหละท่ีมีภาพอ่าวสองอ่าวท่ีวาดโคง้
เขา้หากนั เป็นภาพท่ีสวยงามติดอนัดบัโลก และท่ีพลาดไม่ไดเ้ลย คืออ่าวมาหยาของเกาะพีพีเล กบั
ภาพหนา้ผาท่ีโอบลอ้มทะเลเอาไว ้จนคลา้ยๆเกือบจะเป็นอ่าวปิด น ้าทะเลสีสวยใสมรกต และยงัเป็น
แหล่งด าน ้าดูปะการังท่ีสวยงามอีกดว้ย 
            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 ทะเลแหวก 
ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 

เกาะและทะเลแหวก อยู่ไม่ไกลจากชายฝ่ังหาดนพรัตน์ธารา ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเรือ
หางยาวล าใหญ่ หรือเรือสปีดโบ๊ท ทะเลแหวก หน่ึงใน Unseen Thailand จะเกิดข้ึนเม่ือระดบัน ้ า
ลดลงต ่าสุดในแต่ละวนั เสมือนทะเลแหวกออกจนกลายเป็นหาดทรายสีขาวสะอาด เช่ือมเกาะทั้ง
สามเกาะอยา่งสวยงามน่าอศัจรรย ์โดยเฉพาะในช่วง 5 วนั ของก่อนและหลงัวนัข้ึน 15 ค ่า ฤดูกาล
ท่องเท่ียวคือเดือนพฤศจิกายน ถึงตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี 
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รูปท่ี 3.5 เกาะลนัตา 
ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 

เกาะลนัตา ตั้งอยูฝ่ั่งทอ้งทะเลอนัดามนั ระหวา่งกระบ่ี และเกาะพีพี ประกอบดว้ยเกาะลนัตา
นอ้ยและเกาะลนัตาใหญ่ เกาะท่ีมีธุกิจท่องเท่ียวและการประกอบการทั้งหมดจะอยูท่ี่เกาะลนัตาใหญ่ 
เพราะเกาะลนัตาใหญ่เป็นเกาะท่ีประกอบดว้ยเวิง้หาดจ านวนมาก ถึง 13 หาด ซ่ึงแต่ละหาดมีความ
โดดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไป และหลากหลายดว้ยท่ีพกัในหลายแบบท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6 หมู่เกาะสิมิลนั 

ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 
หมู่เกาะสิมิลนัมีความงามทั้งบนบกและใตน้ ้ าท่ียงัคงความสมบูรณ์ของทอ้งทะเล สามารถ

ด าน ้ าไดท้ั้งน ้ าต้ืนและน ้ าลึก มีปะการังท่ีมีสีสันสวยงามหลากชนิด ปลาหลากสีสันและหายาก เช่น 
กระเบนราหู ปลาวาฬ ปลาโลมา ปลาไหลมอนเร่ ปลาการ์ตูน  ทางอุทยานฯ จะประกาศปิดเกาะใน
เดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติทุกปี และเปิดอุทยานในเดือนพฤศจิกายน 
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รูปท่ี 3.7 หมู่เกาะสุรินทร์ 
ท่ีมา https://www.chillpainai.com 

หมู่เกาะสุรินทร์มีแนวปะการังน ้ าต้ืนท่ีสมบูรณ์สวยงามมาก ๆ มีปลาสีสันต่างๆ มากมาย 
เหมาะส าหรับชมปะการังน ้ าต้ืน โดยเฉพาะเกาะไข่ ส่วนบริเวณท่ีเหมาะจะด าน ้ าลึก คือ กองหินริเช
ลิว อยูห่่างจากเกาะสุรินทร์ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้10 กิโลเมตร ทศันียภาพบนบก แมว้า่จะสวย
สู้ทะเลสิมิลนัไม่ได ้แต่วา่มนัก็มีบรรยากาศหาดทรายสีขาวละมุนเทา้ น ้ าทะเลสีฟ้าสวยก๊ิง นอนฟัง
เสียงคล่ืนซดัชายฝ่ังตลอด 24 ชัว่โมง มนัเป็นความสุขท่ีหาไม่ไดง่้ายๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8 เกาะตาชยั 

ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 
เกาะตาชยัเป็นเกาะบริวารแห่งใหม่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั แต่ท าเลเกาะตาชยั

อยูใ่กลก้บัหมู่เกาะสุรินทร์มากกวา่ ช่วงเวลาท่ี เกาะตาชยังดงามท่ีสุดคือเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน 
จากนั้น เกาะตาชยั จะปิด 6 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติไดฟ้ื้นฟูนกัท่องเท่ียวท่ีไม่อยากคา้งคืน สามารถ
ซ้ือแพค็เกจแบบเชา้ไปเยน็กลบั (One Day Trip) ไดท่ี้ ท่าเรือคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา และ
ท่ี ท่าเรือทบัละมุ อ าเภอทา้ยเหมือง 
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รูปท่ี 3.9 หมู่เกาะทะเลตรัง 

ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 
ทะเลตรังมีเกาะน้องใหญ่เรียงตวัอยู่มากมาย แต่จุดท่องเท่ียวหลกัท่ีผูค้นนิยมไปท่องเท่ียว

กนัคือ ลอดถ ้ ามรกต (เกาะมุก) เพื่อเขา้ไปชมความงามของทะเลในห้องท่ีปิดล้อมไปดว้ยขุนเขา 
นอกจากน้ียงัมี เกาะมา้(หน้าเหมือนมา้) เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะแหวน แต่ละจุดจะ
เป็นแหล่งด าน ้าชมปะการังท่ีสวยงาม 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.10 เกาะตะรุเตา 
ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 

หมู่เกาะเกือบจะใตท่ี้สุดของประเทศไทยแล้ว หมู่เกาะตะรุเตา ในอดีตกาลก่อนเคยเป็น
สถานท่ีใช้คุมขงันกัโทษทางการเมือง ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีสวยงามมากๆ เกาะ
หลกัๆ ไดแ้ก่ เกาะตะรุเตาซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตวัอุทยานแห่งชาติ จะมีเส้นทางเดินธรรมชาติและและ
ประวติัศาสตร์ทางการเมือง และเป็นท่ีตั้งของท่าเรืออ่าวตะ๊โล๊ะวาว 
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3.3 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการตลาด 

3.3.1 หลกัการตลาด 4P  Marketing 
4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จกักนัในภาษาไทยวา่ “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็น

ทฤษฎีท่ีทางการตลาดท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นพื้นฐานท่ีสุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ Product (ผลิตภณัฑ์) Price (ราคา) Place (ช่องทางจดัจ าหน่าย) Promotion (การ
ส่งเสริมการขาย) เพื่อน ามาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้ง เหมาะสม และดึงดูดลูกคา้เพื่อ
สร้างยอดขายใหไ้ดม้ากท่ีสุด ( Chuda.l, (2565) ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.11 รูปตวัอยา่งหลกัการตลาด 4 P 
ท่ีมา: https://unicornhouse.me 

Product ผลติภัณฑ์        
การเ ร่ิมท า ธุรกิจแน่นอนว่าผู ้ประกอบการจะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็น

องค์ประกอบหลักท่ีส าคญั โดยสินคา้ท่ีผลิตออกมาต้องมีคุณภาพ สามารถใช้งานตามมารฐาน 
พร้อมกบัตอ้งวิเคราะห์วา่กลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นคนกลุ่มไหน ช่ืนชอบ
และสนใจผลิตภณัฑแ์บบใด  พร้อมกบัพยายามส่ือสารจุดขาย ขอ้ดี และประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ท่ี
กลุ่มผูบ้ริโภคจะไดรั้บหรือผลิตภณัฑน้ี์จะสามารถเขา้ไปแกปั้ญหาให้กบัผูบ้ริโภคได ้ออกไปให้ตรง
จุดท่ีสุดนัน่เอง 
Price ราคา 

แน่นอนวา่มีสินคา้พร้อมวางขายแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งตามมานัน่ก็คือการตั้งราคา ซ่ึงเป็นหวัใจ
ส าคญัส าหรับการท าการคา้เช่นกนั การตั้งราคาให้เหมาะสมกบัสินคา้และกลุ่มผูบ้ริโภคก็นบัวา่เป็น
เร่ืองท่ีตอ้งใชก้ารวเิคราะห์อยา่งเหมาะสม 
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Place ช่องทางจัดจ าหน่าย 

ผลิตภณัฑ์ของแบรนด์จะวางขายท่ีไหน วางขายผ่านหน้าร้านเพื่อให้ลูกคา้เขามาเลือก
และสัมผสัสินคา้จริงได้ก่อนตดัสินใจซ้ือ ฝากขายผ่านหน้าร้านตวัแทนเพื่อกระจายช่องทางขาย
สินคา้ให้กวา้งข้ึน ซ่ึงการฝากขายอาจจะท าให้สินคา้มีราคาสูงข้ึนกว่าวางขายผ่านหน้าร้านของ
ตวัเอง เพราะตอ้งจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีเพิ่ม หรือขายผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่าง Facebook Website 
IG ฯลฯ ในกรณีน้ีจะท าให้ขายสินคา้ในราคาท่ีถูกลงได ้เพราะไม่ตอ้งเสียค่าเช่าพื้นท่ีหนา้ร้าน และ
ผูบ้ริโภคยงัเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ของร้านไดอ้ยา่งง่ายดาย พร้อมกบัส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคผา่นบริษทัท่ี
ให้บริการดา้นขนส่งท่ีไดม้าตราฐาน ไดแ้ก่ SCG Express ไปรษณียไ์ทย Flash Express และ Bee 
Express เป็นตน้  
Promotion การส่งเสริมการขาย 

Promotion ไม่ใช่การลดราคาสินคา้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดท่ีช่วยส่งเสริมการขาย เช่น การท าใบปลิว ท าโฆษณาสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ หากผูป้ระกอบการขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์เป็นหลกัก็อาจจะใชว้ิธีลง Ads โฆษณาผา่น
แพลตฟอร์มออนไลน์ ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคนิยมใชง้าน เช่น Google Youtube Facebook เป็นตน้ เพื่อเพิ่ม
โอกาสประชาสัมพนัธ์สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งข้ึนและดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้
ภายในร้านของคุณไดอ้ยา่งเห็นผล  4P เป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
น าไปปรับใชก้บัธุรกิจไดไ้ม่ยาก เพราะองคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ส่วน สามารถเร่ิมไดภ้ายใตธุ้รกิจของ
ผูป้ระกอบการเอง เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการท าธุรกิจและท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีแบบแผน
อยา่งชาญฉลาดจนแซงหนา้คู่แข่งไม่เพียงเท่าน้ีการสร้างธุรกิจให้เติบโตออยา่งมีประสิทธิภาพอยา่ง
แทจ้ริงสามารถวางแผนล่วงหนา้ได ้ 

ดงันั้นจากการอ้างอิงความหมายของการประชาสัมพนัธ์หัวขอ้ ประชาสัมพนัธ์คลิป
วิดีโอการท่องเท่ียวทางทะเลใต้ผ่าน Tiktok ทางคณะผู้จ ัดท าเห็นถึงความส าคัญของการ
ประชาสัมพนัธ์ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการขาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการน าเสนอสินค้าของ
บริษทัผา่นช่องทางออนไลน์ 
3.4 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ 

3.4.1 ความหมายส่ือสังคมออนไลน์ 
สัมมนาออนไลน์ (2557)  กล่าววา่ ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ในการปฏิบติัการทางสังคม(Social Tool) เพื่อใช้ส่ือสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network) ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยุกตบ์นส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดย
เนน้ให้ผูใ้ชท้ ั้งท่ีเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อยา่งสร้างสรรค์ ในการผลิต
เน้ือหาข้ึนเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 
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อุปกรณ์เคร่ืองมือทางส่ือสังคมออนไลน์ 
คอมพิวเตอร์  คือ เคร่ืองค านวณ อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถท างานค านวณผลและ

เปรียบเทียบค่าตามชุดค าสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเน่ืองและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของคอมพิวเตอร์ไวค้่อนขา้งกะทดัรัดว่า เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมติั ท าหน้าท่ีเสมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีง่ายและ
ซบัซอ้น โดยวธีิทางคณิตศาสตร์ หรืออาจกล่าวไดว้า่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์หมายถึง เคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การค านวณและการประมวลผลขอ้มูล 

สมาร์ทโฟน (SmartPhone)  คือ โทรศพัทมื์อถือท่ีนอกเหนือจากใช้โทรออก-รับสาย
แลว้ยงัมีแอพพลิเคชัน่ใหใ้ชง้านมากมาย สามารถรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่น 3G Wi-Fi และ
สามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชัน่สนทนาชั้นน า เช่น LINE Youtube Facebook 
Twitter ฯลฯ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งลูกเล่นการใชง้านสมาร์ทโฟนให้ตรงกบัความตอ้งการได้
มากกว่ามือถือธรรมดา ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทนัสมยั มีแอพพลิเคชัน่และลูกเล่นท่ีน่าสนใจ
มากยิง่ข้ึน 

แท็บเล็ต (Tablet)  คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีหนา้จอระบบสัมผสัขนาดใหญ่ มีขนาด
หน้าจอตั้งแต่ 7 น้ิวข้ึนไป พกพาไดส้ะดวก สามารถใช้งานหน้าจอผ่านการสัมผสั มีแอพพลิเคชัน่
มากมายให้เลือกใช ้ไม่วา่จะรับ-ส่งอีเมล์ เล่นอินเทอร์เน็ต หรือแมก้ระทัง่ใชท้  างานเอกสารออฟฟิต 
ขอ้ดีของแท็บเล็ตคือมีหน้าจอท่ีกวา้ง ท าให้มีพื้นท่ีการใช้งานเยอะ มีน ้ าหนกัเบา พกพาไดส้ะดวก
กวา่โน๊ตบุค๊หรือ คอมพิวเตอร์ สามารถจดบนัทึกหรือใชเ้ป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทางคณะผูจ้ดัท าเลือกใชใ้นการท าโครงงานน้ี คือ คอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน และ แท๊บเล็ต เพื่อจัดท าการน าเสนอสินค้าผ่านทางส่ือออนไลน์ เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์รวดเร็วและเป็นท่ีนิยมในยคุสมยัน้ี 
ประโยชน์และข้อจ ากดัของสังคมออนไลน์ 

แมล้กัษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นส่ือให้ขอ้มูลข่าวสารสามารถกระจาย
ออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีคุณประโยชน์มากมายในด้านการติดต่อส่ือสาร แต่ก็
เปรียบเสมือนดาบสองคมหากผูใ้ช้ขาดคุณธรรมจริยธรรม สามญัส านึก การรู้จกัเคารพสิทธิ ของ
ผูอ่ื้น และความระมดัระวงัในการใชแ้ลว้ สังคมออนไลน์เหล่าน้ีก็จะเป็น"สังคมอนัตราย"ท่ีจะเป็น
ดา้นมืดของสังคมไทย 
ประโยชน์ของ Social networks เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
          1. สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้
          2. เป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดยอ่มเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน 
ความรู้ หรือตั้งค  าถามในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมีค าตอบไดช่้วยกนัตอบ 
          3. ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็ว 
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          4. เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วดิีโอต่างๆ เพื่อใหผู้อ่ื้นได้
เขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น 
         5. ใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทัและองคก์รต่างๆ 
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 
         6. ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ๆ ข้ึน 
         7. คลายเครียดไดส้ าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกๆ 
         8. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได ้
 
ข้อจ ากดัของSocial networks เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
         1. เวบ็ไซตใ์หบ้ริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมากเกินไป หากผูใ้ชบ้ริการไม่ 
ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มูลอาจถูกผูไ้ม่หวงัดีน ามาใชใ้นทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ได ้
         2. Social Network เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกวา้ง หากผูใ้ชรู้้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ
อาจโดนหลอกลวงผา่นอินเทอร์เน็ต หรือการนดัเจอกนัเพื่อจุดประสงคร้์ายตามท่ีเป็นข่าวตามหนา้
หนงัสือพิมพ ์
         3. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอา้ง เพราะ Social Network 
ervice เป็นส่ือในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราใหบุ้คคลอ่ืนไดดู้และแสดงความคิดเห็น 
         4. ขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกเพื่อสมคัรสมาชิกและแสดงบนเวบ็ไซตใ์นรูปแบบ Social Network  ยาก
แก่การตรวจสอบวา่จริงหรือไม่ ดงันั้นอาจเกิดปัญหาเก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์ก าหนดอายกุารสมคัร
สมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลท่ีไม่มีตวัตนได ้
        5. ผูใ้ชท่ี้เล่น social network และอยูก่บัหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสียไดห้รือ
บางคนอาจตาบอดได ้
        6. ถา้ผูใ้ชห้มกมุ่นอยูก่บั social network มากเกินไปอาจท าใหเ้สียการเรียนหรือผลการเรียนตก
ต ่าลงได ้
        7. จะท าใหเ้สียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ชอ้ยา่งไร้ประโยชน์ 
3.5 ข้อมูลเกีย่วกบั TikTok 
            3.5.1 TikTok  

แอพพลิเคชนั “TikTok” (ต๊ิกตอ๊ก) หรือ “Douyin” (เตาอิน) ท่ีเรียกกนัในจีนนั้น เปิดตวั
คร้ังแรกเม่ือเดือนกนัยายน ปี 2016 และไดรั้บความนิยมทัว่โลกเม่ือปี 2018 TikTok ถือเป็น
แพลตฟอร์ม Social Media ท่ีมีจุดเด่นคือ การสร้างและแชร์วดีิโอสั้น ๆ ไม่วา่จะเป็นคลิปเตน้สั้นๆ 
ลิปซิงคเ์พลง สร้างคอนเทนตต์ลก เฮฮา หรือการท า Challenge ต่าง ๆ เพื่อการโฆษณา และแชร์กบั
เพื่อนบนโลกออนไลน์ พร้อมติด #Hahstag ต่าง ๆ เพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึง ดว้ยจุดเด่นท่ีใช้
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งานง่าย จึงไดรั้บความนิยมมากข้ึน จนมียอดการดาวน์โหลดเกือบ 113 ล้านคร้ังทัว่โลกในเดือน
กุมภาพนัธ์ ปี 2020 ทั้งใน App Store และ Google Play ท่ีผา่นมา ( Sathitaphorn.c,(2565) ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.12 ภาพตวัอยา่งการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ TikTok 
ท่ีมา: https://clib.psu.ac.th 

 
3.6 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัคลปิวดิีโอ 

3.6.1 แนวคิดเกีย่วกบัวดิีโอ 
นันทลักษณ์ มณีวฒันาวงศ์และคณะ (2565) วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ คือไฟล์

คอมพิวเตอร์ท่ีบรรจุเน้ือหาเป็นภาพยนตร์สั้นมกัจะตดัต่อมาจากภาพยนตร์ทั้งเร่ืองซ่ึงมีขนาดความ
ยาวปกติ คลิปมักจะเป็นส่วนท่ีส าคญัหรือต้องการน ามาแสดงมีความขบขนัหรืออาจเป็นเร่ือง
ความลบัท่ีตอ้งการน ามาเผยแพร่ แหล่งของวิดีโอคลิป ได้แก่ ข่าว ข่าวกีฬา มิวสิควิดีโอ รายการ
โทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบนัมีการใช้วิดีโอคลิปแพร่หลาย เน่ืองจากไฟล์คลิปน้ีมีขนาดเล็ก 
สามารถส่งผ่านอีเมล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศตะวนัตก เรียกการ
แพร่หลายของวิดีโอคลิปน้ีว่าวฒันธรรมคลิป (Clip Culture) ค าน้ีมีความหมายกวา้งๆ หมายถึง 
ภาพยนตร์สั้นแบบไหนก็ได ้ท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่รายการโทรทศัน์ 

  1. คลิปวดีิโอคือ ไฟลห์นงัท่ีถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรืออาจจะเป็นไฟล์หนงัท่ีมีระยะเวลาใน
การเล่นไม่นานมากนกั โดยคลิปวดีิโอจะเป็นไฟลท่ี์มีรูปแบบการบีบอดัขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัไป  ตาม
โปรแกรมท่ีผูผ้ลิตสร้างข้ึนมา 

  2. ถา้มองในลกัษณะของการใชง้านแลว้คลอปวิดีโอนั้นก็คือมลัติมีเดีย ท่ีมีทั้งภาพและเสียง 
ขนาดไฟล ์ไม่ใหญ่มากนกัมีไดห้ลากหลายนามสกุล ทั้งท่ีถ่ายจากมือถือและเคร่ืองถ่ายวดีิโอ แต่
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น ามาตดัหรือลดคุณภาพลงเพื่อใหมี้ขนาดเล็ก สามารถส่งต่อกนัไดท้ั้งผา่นทางอีเมลหรืออปัโหลด
ไปไวท่ี้ Youtube 

       3. คลิปวดีิโอคือ การถ่ายท าหรือจบัภาพเป็นเวลาต่อเน่ืองกนัเพื่อน ามาดูหรือน ามาเผยแพร่ 

       4. การบนัทึกภาพเคล่ือนไหวเขา้ไปเก็บไวใ้นส่ือต่างๆ มกัจะเป็นเร่ืองสั้นๆ หรือ มุมกลอ้งเดียว
ของภาพยนตร์ ท่ีเรามกัจะไดย้ินค าวา่ “คทั” ก็คือ หน่ึงคลิป ท่ีถ่าย หลงัจากนั้นก็จะน าเอาคลิปต่างๆ 
มาต่อรวมเขา้กนั เป็นภาพยนตร์ให้เราดู ซ่ึงจะพบวา่ หนงัเร่ืองหน่ึงท่ีใชเ้วลาดูประมาณ 2 ชัว่โมง ก็
มาจาก คลิปสั้นๆ นบัร้อยคลิปหรือมากกวา่นั้น  
       5. ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีเสียงมีระยะเวลาเล่นนานไม่เกิน 25 นาทีอาจเป็นภาพยนตร์ ท่ีถูกจดั
แบ่งเป็นส่วนๆ เช่น หรือเป็นพาท เช่น prat 1/10 ท านองน้ี หรืออีกในความหน่ึงในท านองเดียวกนั 
คลิปวิดีโอคือภาพเคล่ือนไหวท่ีมีเสียงซ่ึงถูกบนัทึกไวด้้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายวิดีโอ 
โทรศพัทซ่ึ์งมีกลอ้งและแอพพลิเคชัน่ถ่ายวดีิโอหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ความสั้นยาวต่างกนัไป 

       6. ไฟลท่ี์มีภาพและเสียงอยูใ่นไฟลเ์ดียว มกัมีขนาดไฟลไ์ม่ใหญ่มาก เพราะระยะเวลาในการเล่น
ไม่นาน 
 ทางคณะผูจ้ดัท าเลือกน ารูปภาพและคลิปมาจากลูกคา้ บริษทั และน ามาท าคลิปสั้ นๆ มี
ความยาวประมาณ 15 วนิาที ในการประชาสัมพนัธ์โครงงานน้ี 
3.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศุภรางศุ์ จันทร์เมฆา . (2559) การวิจัย เร่ือง ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียว เป็นงานวิจยัเชิง
ปริมาณ ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา 1) อิทธิพลของทศันคติต่อการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียว 2) อิทธิพลของความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียว โดยวิจยัน้ีใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัท่องเท่ียวชาวไทยผูใ้ชง้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook จ านวน 400 คน วิธีการทางสถิติท่ีเลือกใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจก
แจง ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการสอบสมมติฐานใชส้ถิติแบบ 
Multiple Regression โดยวธีิก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาในการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค Facebook แตะละคร้ัง คือ มากกวา่ 4 ชัว่โมงข้ึนไปและมีจ านวนคร้ังในการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์เฟสบุค๊ Facebook ต่อสัปดาห์ คือ มากกวา่ 6 คร้ังข้ึนไป 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) ทศันคติของนกัท่องเท่ียวทั้ง 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้น
ความคิด ดา้นความรู้สึก และดา้นการกระท า มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียว 2) 
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ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวทั้ง 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา ดา้นรูปแบบการ
น าเสนอ และดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียว 

     ภาสกร ศรีสุวรรณและคณะ. (2564) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) การพฒันารูปแบบ
การส่ือสารผา่นส่ือวดีิโอออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ ส่ือสารผ่านส่ือวิดีโอออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดย ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้น
หลักสูตรและเทคนิคการสอน ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ด้านส่ือสารมวลชน โฆษณาแ ละ 
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการจดัการฝึกอบรม และ ดา้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 9 
ท่าน โดย คดัเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ รูปแบบการส่ือสารผ่านส่ือวิดีโอ
ออนไลน์ และแบบประเมิน ความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

      รูปแบบการส่ือสารผ่านส่ือวิดีโอออนไลน์ผ่านการสังเคราะห์แล้วองค์ประกอบของ
รูปแบบ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 1) การสร้างตวัตน 2) เขา้ใจบริบท 3) ก าหนดปัญหา 4) การผลิต
ส่ือ 5) น าพาสู่การ เผยแพร่ 6) เร่งสู่กลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินความเหมาสมของผูท้รงคุณวุฒิ 
พบวา่ รูปแบบการส่ือสารผา่น ส่ือวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมอยู่ใน ระดบัมากท่ีสุด สามารถน าไปสู่กระบวนจดัท าเป็น
หลกัสูตรฐานสมรรถนะการส่ือสารผ่านส่ือวิดีโอออนไลน์ แผนการจดัฝึกอบรม และ การจดั
ฝึกอบรมการส่ือสารผา่นส่ือวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.71  

ณัฎฐา ชาวกงจกัร. (2562) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความ
ตอ้งการรูปแบบการ ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกผา่นส่ือสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2) เพื่อพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อส่งเสริม ภาพลกัษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  3) เพื่อน าเสนอและ
รับรองรูปแบบการ ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกผา่นส่ือสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ี 1 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์, ดา้นส่ือสังคมออนไลน์ และด้าน
ภาพลกัษณ์องคก์ร กลุ่ม ท่ี 3 คือ ผูบ้ริหารและ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นส่ือสังคม
ออนไลน์ และดา้นภาพลกัษณ์ องค์กร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย  1) แบบสอบถาม
ออนไลน์ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้างผูเ้ช่ียวชาญ 3) แบบประเมินและรับรองรูปแบบโดยใช ้
สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ (%), ค่าเฉล่ีย ( ̄x), และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
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ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังาน ประชาสัมพนัธ์
ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x= 3.71) มี การระดบัการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x= 3.05) ความตอ้งการขอ้มูล ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์โดยรวมมีความตอ้งการกิจกรรมการด าเนินงานของ นกัศึกษามากท่ีสุด ระดบั การ
รับรู้ผา่นส่ือหรือช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x= 2.94) ความ
ตอ้งการการรับรู้ผา่นส่ือหรือช่องในการประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมผ่านส่ือ กรุ๊ป Line NS มาก 
ท่ีสุด การศึกษารูปแบบการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ 
จาก ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์
ศึกษา กิจกรรมท่ีส่งเสริมภาพลกัษณ์ 2) การวางแผนกลยุทธ์อยา่งมีระบบท่ีสร้างแรงจูงใจ 3) การ
ส่ือสาร สังคมออนไลน์สร้างสรรค์ 4) การประเมินผล – การติดตามอยา่งย ัง่ยืน ผา่นการประเมิน
ความ เหมาะสมในระดบัเหมาะสมมาก ค่าเฉล่ีย (x= 4.28),และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 
0.09)  

 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 การจดัท าโครงงาน เร่ือง ประชาสัมพนัธ์คลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทางทะเลใตผ้า่น TikTok
โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อจดัท าคลิปวิดีโอสาระน่ารู้เก่ียวกบัทะเลทางใต ้ 2) เพื่อประชาสัมพนัธ์
คลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้ผ่าน TikTok  3) เพื่อเพิ่มยอดจ านวนผูเ้ขา้ถึง TikTok และ
ผูติ้ดตามใหเ้พิ่มข้ึนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการท าคลิปลง Tiktok 
4.2 ประชาสัมพนัธ์คลิปวดีิโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้ผา่น TikTok 
4.3 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ 
4.4 สรุปผลการปฏิบติังาน 

4.1ขั้นตอนการท าคลปิลง TikTok  
            4.1.1 รูปและวดีิโอท่ีใชจ้ากกลุ่ม Line ของบริษทั  

 
รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งรูปและวดีิโอ 

ท่ีมา:บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งรูปและวดีิโอ 
ท่ีมา:บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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4.1.2 บนัทึกรูปต่างๆ เพื่อเตรียมท าวดีิโอ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งการบนัทึกรูปเพื่อท าวดีิโอ 
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 
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รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งการบนัทึกรูปเพื่อท าวดีิโอ 
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 
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4.1.3 ตดัต่อวดีิโอผา่นแอพพลิเคชัน่ Capcut 

        
 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งการตดัต่อคลิป 
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 
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รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งการตดัต่อคลิป 
ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า (2565) 
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4.2 ประชาสัมพนัธ์คลปิวดิีโอการท่องเที่ยวทะเลทางใต้ ผ่าน TikTok 
                4.2.1 รูปตวัอยา่งโปรไฟลบ์ริษทัก่อนการลงคลิปท าการประชาสัมพนัธ์ 

                           
รูปท่ี 4.7 รูปตวัอยา่งโปรไฟล์บริษทัก่อนการลงคลิปท าการประชาสัมพนัธ์ 

ท่ีมา:เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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4.2.2 การประชาสัมพนัธ์คลิปวดีิโอในเพจ TikTok บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 รูปตวัอยา่งคลิปวดีิโอท่ีลงใน TikTok 
ท่ีมา:เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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4.3 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์และผลเป้าหมายการเพิม่รายได้ให้บริษัท 
       4.3.1 ขอ้มูลเชิงลึกของโพสตโ์ดยภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งขอ้มูลเชิงลึกของโพสต ์
ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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4.3.2 ผลการวเิคราะห์ภาพรวมของเน้ือหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.10 ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์เน้ือหา 

ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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4.3.3 ผลการวเิคราะห์ยอดผูติ้ดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์ยอดผูติ้ดตาม 
ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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4.3.4 ผลการวเิคราะห์วดีิโอท่ี 1 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์การเขา้ถึงคลิปวดีิโอ 1 

                                          ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ลิงคเ์ขา้ชม: https://vt.tiktok.com/ZSdCPj1xo/?k=1 

 
จากรูปท่ี 4.12 พบวา่มียอดผูเ้ขา้ชม 340 การรับชม ยอดการถูกใจ 15 การถูกใจ และยอดการ

แชร์ 16 การแชร์ 
 



36 
 

 

4.3.5 ผลการวเิคราะห์วดีิโอท่ี 2 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์การเขา้ถึงคลิปวดีิโอ 2 

                                          ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ลิงคเ์ขา้ชม: https://vt.tiktok.com/ZSdCPaqYe/?k=1     

 
จากรูปท่ี 4.13 พบวา่มียอดผูเ้ขา้ชม 336 การรับชม ยอดการถูกใจ 24 การถูกใจ และยอดการ

แชร์ 11 การแชร์ 
 

https://vt.tiktok.com/ZSdCPaqYe/?k=1
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4.3.6 ผลการวเิคราะห์วดีิโอท่ี 3 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์การเขา้ถึงคลิปวดีิโอ 3 

                                          ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ลิงคเ์ขา้ชม: https://vt.tiktok.com/ZSdCPD7rd/?k=1 

 
จากรูปท่ี 4.14 พบวา่มียอดผูเ้ขา้ชม 313 การรับชม ยอดการถูกใจ 20 การถูกใจ แสดงความ

คิดเห็น 2 ความคิดเห็น  และยอดการแชร์ 15 การแชร์ 
 

https://vt.tiktok.com/ZSdCPD7rd/?k=1
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4.3.7 ผลการวเิคราะห์วดีิโอท่ี 4 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์การเขา้ถึงคลิปวดีิโอ 4 
                                          ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
                                ลิงคเ์ขา้ชม: https://vt.tiktok.com/ZSdCP8sSq/?k=1 

 
จากรูปท่ี 4.15 พบวา่มียอดผูเ้ขา้ชม 229 การรับชม ยอดการถูกใจ 5 การถูกใจ   

 
 
 

https://vt.tiktok.com/ZSdCP8sSq/?k=1
https://vt.tiktok.com/ZSdCP8sSq/?k=1
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4.3.8 หลงัการลงคลิปประชาสัมพนัธ์ในเพจ TikTok บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 

 
รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งหลงัการลงคลิป 

                                          ท่ีมา : เพจบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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4.4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบติังาน พบวา่ก่อนการลงคลิปประชาสัมพนัธ์ TikTok ของบริษทั อนัดามนั 

(ไทยแลนด ์)  มียอดผูติ้ดตาม 2,835 คน หลงัการลงคลิปประชาสัมพนัธ์ มียอดผูติ้ดตาม 2,956 คน 
พบวา่มียอดผูติ้ดตามใหม่เพิ่มข้ึนจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 95.90 มียอดผูเ้ขา้ชมวิดีโอ 2,312 
คน  คลิปวดีิโอท่ี 1 ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด พบวา่มียอดผูเ้ขา้ชม 340 การรับชม ยอดการถูกใจ 15 
การถูกใจ และยอดการแชร์ 16 การแชร์ และยงัไดเ้พิ่มยอดขายใหก้บับริษทัผลการด าเนินงานเป็นท่ี
น่าพอใจของบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

 
 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ีวนัท่ี วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2565  รวมระยะเวลา 16  สัปดาห์ ในต าแหน่งฝ่ายขาย ท่ีบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด์ ) 
จ  ากดั คณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงงาน ประชาสัมพนัธ์คลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทางทะเลใตผ้่าน 
TikTok โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อจดัท าคลิปวิดีโอสาระน่ารู้เก่ียวกบัทะเลทางใต ้ 2) เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์คลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้ผา่น TikTok  3) เพื่อเพิ่มยอดจ านวนผูเ้ขา้ถึง 
TikTok และผูติ้ดตามให้เพิ่มข้ึน ซ่ึงประโยชน์จากการจดัท าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่ม
ใหม่ เพื่อให้บริษทัมีส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเข้ากับยุคสมยัสะดวกสบาย เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลท่ี
น่าสนใจ เกิดการแชร์ บอกต่อ สาระน่ารู้เก่ียวกบัการเดินทางไปทะเลทางใต ้จากเพจ Andaman 
Thailand เพิ่มโอกาสทางการขายและดึงดูดนกัท่องเท่ียว ผา่นช่องทาง TikTok ของ บริษทัอนัดามนั 
- ไทยแลนด ์จ ากดั 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าคลิปวิดีโอสั้นๆ 4 คลิป เป็นคลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้
เพื่อการประชาสัมพนัธ์บนเพจ Andaman Thailand โดยใช้แอพพลิเคชั่น  TikTok โพสต์คลิป
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทะเลทางใต ้โดยตั้งเป้าหมายการการมียอดผูติ้ดตามเพิ่มข้ึน ส่ือวิดีโอ
ไดรั้บความสนใจและไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี มียอดผูติ้ดตาม 2,965 คน ซ่ึงบรรลุเป้าหมายยอด
ผูเ้ขา้ชมท่ีตั้งไว ้และก่อนการท าคลิป TikTok ลงเพจบริษทั มียอดผูติ้ดตามจ านวน 2,835 คน 
หลงัจากใชแ้อพพลิเคชัน่ TikTok ลงคลิปประชาสัมพนัธ์ในเพจ ท าให้ยอดผูเ้ขา้ถึงเพจมีจ านวน 121 
คน ซ่ึงจ านวนผูติ้ดตามบญัชี TikTok Andaman Thailand เพิ่มข้ึน และช่วยให้ผลการปฏิบติังาน
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 
5.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

5.2.1 ควรใชแ้อพพลิเคชัน่ TikTok จดัท าคลิปวดีิโออยา่งนอ้ย 5 คลิปต่อเดือน โพสต์
ประชาสัมพนัธ์ในเพจบริษทั เพื่อเพิ่มจ านวนการการติดตามของลูกคา้ใหม่ 
5.2.2 ควรใช้แอพพลิเคชัน่ TikTok จดัท าคลิปวิดีโอให้หลายหลายเส้นทาง หลากหลาย
สถานท่ีท่ีน่าสนใจในทะเลทางใต้ เพื่อให้เกิดความสนใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวมากข้ึน
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ภาคผนวก ก  
ภาพการปฏิบติังาน 
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ออกปฎิบติังานนอกสถานท่ีงานไทยเท่ียวไทยคร้ังท่ี 61 ณ ไบเทคบางนา

 

 
 

ออกปฎิบติังานนอกสถานท่ีงานไทยเท่ียวไทยคร้ังท่ี 61 ณ ไบเทคบางนา  
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ใหข้อ้มูลลูกคา้บนเพจเฟซบุก๊ของบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 

 
 

ใหข้อ้มูลลูกคา้บนไลน์ของบริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด์) จ  ากดั  

478 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
บทสมัภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

  



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
 

 

 
รูปภาพพนกังานท่ีปรึกษา (นางสาว กมลสวาสด์ิ กศิณาศรพงศ ์) 

 
 
โครงงานเล่มนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการหรือไม่ 

มีผลประโยชน์ในการใหท้างนกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจน้ีไดเ้ขา้ใจการท างานใน
รูปแบบทวัร์และช่วยในการพฒันาศกัยภาพขององคก์รต่อไป TikTok ของบริษทั อนัดามนั (ไทย
แลน์) จ  ากดั มีผูค้นเขา้มาสนใจมากข้ึน 

 
 

 
     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค  

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทคดัย่อ 
             โครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง ประชาสัมพนัธ์
คลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทางทะเลใตผ้่าน TikTok 
โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือจดัท าคลิปวิดีโอสาระน่า
รู้เก่ียวกบัทะเลทางใต ้2) เพื่อประชาสัมพนัธ์คลิป
วิดีโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้ผ่าน TikTok  3) 
เพ่ือเพ่ิมยอดจ านวนผูเ้ขา้ถึง TikTok และผูติ้ดตาม
ใหเ้พ่ิมข้ึน เน่ืองจากการโพสตข์องเพจบริษทั ใชแ้ต่
การโพสรูปภาพหลายๆ รูปภาพ ซ่ึงขาดความ
น่าสนใจและดึงดูดลูกคา้ไดน้อ้ย ทางคณะผูจ้ดัจึงได้
จดัท าคลิปวิดีโอท่องเท่ียวทางทะเลใตผ้่าน TikTok 
เพื่อการประชาสัมพนัธ์บนเพจ TikTok ในแบบท่ี
ทนัสมยั สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ท่ีเขา้
มาดูโปรแกรมทวัร์ต่างๆ  ผลของการจดัท าโครงงาน
คือคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าคลิปวดีิโอการท่องเท่ียวทาง
ทะเลใตจ้ านวน 4 คลิป เพ่ิมยอดผูติ้ดตามเป็น 2,965 
และยังได้ เ พ่ิมยอดขายให้กับบ ริษัท  ผลการ
ด าเนินการเป็นท่ีพอใจของบริษทั อนัดามนั (ไทย
แลนด)์ จดักดั และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
ค าส าคญั : บริษทั อนัดามนั{ไทยแลนด}์ จ ากดั / 
Tiktok / การท่องเท่ียวทางทะเลใต ้/ คลิปวดีิโอ 
 
Abstract  
               This cooperative education project on 
public relations video clips of Southern marine 
tourism via TikTok. had the objectives: 1) To 
create knowledgeable video clips about the 

Southern seas; 2) To promote Southern sea tourism 
video clips via TikTok; 3) To increase the number 
of TikTok users and followers. 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 for Southern 
Marine TikTok. Public relations on TikTok in a 
modern format can attract the attention of 
customers who visit various tour programs of the 
company. There was interest in the clips and the 
number of viewers increased from the video clips 
via TikTok. The result of the project was that the 
organizers have made 4 video clips of southern 
marine tourism. Resulting in a total of 2,965 
followers and has also increased sales for the 
company. The result of the operation was 
satisfactory with Andaman (Thailand) Co., Ltd. 
and according to the set objectives. 
Keyword : Andaman Thailand Co., Ltd. , Tiktok , 
Southern Marine Tourism , Video Clip 
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แอปท่ีมียอดดาวน์โหลดสูงสุดในโลก แซงหน้า 
Facebook Messenger แชมป์เก่าไปเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ณ ตอนน้ีไม่มีแอพพลิเคชั่นไหนแรงมากไป
กวา่ TikTok แลว้ เพราะกา้วข้ึนมาจากอนัดบั 4 เม่ือ
ปี 2019 มาครองบลัลงัก์อนัดบัหน่ึง TikTok สร้าง
ตวัตนง่ายโดยไม่ตอ้งโปรโมทใหเ้สียเงิน เติบโตเป็น
ท่ีรู้จักเร็วมาก แซงหน้า Facebook, WhatsApp, 
Instagram และ Messenger ท่ี Facebook ของ Mark 
Zuckerberg เป็นเจา้ของอยู ่(Matthattan, 2021) 
          ปัจจุบนั บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด์) จ ากดั 
มีการใชแ้อพพลิเคชัน่ Line Official Account และ 
เพจเฟซบุ๊กบริษัทอนัดามนัไทยแลนด์ เป็นช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมการท่องเท่ียวกบั
ลูกคา้ แต่ใน TikTok ยงัมีคลิปรีวิวและการโพสภาพ
น่ิง ซ่ึงมีผูก้ดไลค ์กดแชร์จ านวนนอ้ย และเน่ืองดว้ย
สถานการณ์ Covid-19 ท าให้ทางบริษทัมีรายได้
นอ้ยลงจากเดิมและหากผูช้มสนใจ ทางบริษทัจะมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิม และไดมี้การเพ่ิมช่องทางการ
เขา้ถึง TikTok ของบริษทั และเพ่ิมโอกาสในการ
เข้า ถึ ง ลูกค้าก ลุ่มให ม่ ท่ี เ ข้ากับ ยุคสมัย  และ
สะดวกสบาย ส าหรับทุกเพศทุกวยั คณะผูจ้ดัจึงท า
โครงงาน เ ร่ือง ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการ
ท่องเท่ียวทางทะเลใตผ้า่น TikTok 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
ความหมายของการท่องเทีย่ว 

พรสวรรค์ มโนพฒันะ (2553)  aค าว่า 
“ท่องเท่ียว”  ในสมยัท่ีการคมนาคมถนนหนทางยงั
ไม่สะดวก จะเป็นการเท่ียวในละแวกบา้น  ผูใ้หญ่ก็
ออกเดินทางไปกบักองเกวียนเพ่ือไปไหวพ้ระพุทธ
บาท ไปท าบุญยงัวดัวาอารามท่ีอยูห่่างไกลจากถ่ินท่ี
อยู่ของตนหรือล่องเรือไปทอดผา้ป่า ทอดกฐิน ยงั
วดัริมน ้ าในจงัหวดัไกลๆ เพียงแต่เขาไม่พดูกนัวา่ไป
เท่ียวพระบาทหรือไปเท่ียววดั  เพราะฟังดูขดักับ
ความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนท่ีถือว่าว ัด เ ป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ควรนับเป็นท่ีเท่ียว ดงันั้นการ

ท่องเท่ียวจึงเป็นการเดินทางท่ีเกิดข้ึน   ตาม
เง่ือนไข  3 ประการ คือ 
1. เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็น
การชัว่คราว 
2. เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3. เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม ท่ีมิใช่
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้

เม่ือกล่าวถึงค าวา่ ท่องเท่ียว ในปัจจุบนัเรา
มองเห็นภาพชาวต่างประเทศสะพายกลอ้งถ่ายรูป
เดินกันเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ตามวัด  วัง
โบราณสถานหรือใส่ชุดว่ายน ้ าอาบแดดอยู่ตาม
ชายหาด และอีกจ านวนไม่น้อยท่ีไปเท่ียวชมป่า
เขา มกัจะมองเห็นว่าชาวต่างประเทศเหล่าน้ีไดใ้ช้
จ่ายเงินเป็นค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปชม
สถานท่ีต่างๆ ค่าซ้ือของฝากของท่ีระลึก โดยท่ีไม่
คิดวา่นัน่เป็นเงินจากต่างประเทศเขา้มาใชจ่้าย 

องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization : W.T.O) ไดใ้ห้ความหมายของการ
ท่องเท่ียวดงัน้ี Tourism comprises the activities of 
the person traveling to and staying in places 
outside their usual environment  for not more than 
one consecutive year for leisure, business and 
other purpose. จากความหมายน้ีสรุปได้ว่า การ
ท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู ่

อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่
มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจ
เ พ่ื อ ก า ร พัก ผ่ อนห ย่ อน ใ จ  ติ ด ต่ อ ธุ ร ะ แล ะ
วตัถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได ้ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว 
หมายถึง การเดินทางเพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า 
การเดินทางนั้ น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู ้
เดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัให้เดินทาง การเดินทาง
ไปเยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ านักอาศัย
ประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยือนชัว่คราว
โดยไม่ใช่เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพหารายไดจ้าก

 



 

 

ค า นิ ย ามและความหมายของการ ท่อง เ ท่ี ยว 
(Tourism) “การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การ
เดินทางของมนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงั
อีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านักท่ี
อาศัยไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความ
สมคัรใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของ
การท่องเท่ียวมิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหา
รายได้ เ ช่น การเดินทางเ พ่ือการพักผ่อน การ
เดินทางเพ่ือไปชมการแข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนั
กีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก  เป็นตน้) การเดินทางเพื่อ
การศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การ
เดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อน  การ
เดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นการท่องเท่ียว 
1. การเดินทางเพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจเพ่ือสุขภาพ 
เช่น การไปเท่ียวทะเลในวนัหยดุการเดินทางไปอาบ
น ้ าแร่ตามธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ  หรือรักษาโรค
ผิวหนงับางชนิด 
2. การเดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง  เช่น การไปเล่นกีฬา การไปสมัมนา 
การไปจาริกแสวงบุญทางศาสนา เป็นตน้ 
3. การเดินทางเพ่ือท าธุรกิจบางอยา่ง เช่น การส ารวจ
ตลาด การตรวจส่ิงของท่ีสัง่การติดต่อธุรกิจ เป็นตน้ 
ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีไม่จดัวา่เป็นการท่องเท่ียว  
1. การเดินทางไปประกอบอาชีพอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ในประเทศนั้นๆ 
2. การเขา้มาตั้งถ่ินฐานถาวรในประเทศนั้นๆ 
3. การเดินทางไปท างานต่างประเทศ  ไม่วา่ผูท่ี้ไป
อยูป่ระจ าหรือไปเชา้เยน็กลบั (กรณีอยูช่ายแดน) 
4. การเดินทางไปเพื่อการศึกษา ไปเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษาและอยูห่อพกั 
5. การเดินทางโดยมิตอ้งลงจากยวดยานพาหนะ 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1 เพ่ือจดัท าคลิปวดีิโอสาระน่ารู้เก่ียวกบัทะเลทางใต ้

2 เพ่ือประชาสมัพนัธ์คลิปวดีิโอการท่องเท่ียวทะเล
ทางใต ้ผา่น TikTok 
3เพ่ือเพ่ิมยอดจ านวนผูเ้ขา้ถึง TikTok และผูติ้ดตาม
ใหเ้พ่ิมข้ึน 
ขอบเขตโครงงาน 
1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
- ศึกษาขั้นศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าคลิปวดีิโอ 
- ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซต ์
.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  
- บริษทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
- สถานท่ีท่องเท่ียวเก่ียวกบัทะเลทางใต ้
3 ขอบเขตดา้นเวลา  
- ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6
พฤษภาคม 2565  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. บริษทัไดบ้อกกล่าวและไดใ้หค้วามรู้แก่
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางไปเท่ียวทะเลทางใต ้
2. บริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางการเขา้ถึง TikTok ของ
บริษทั เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ 
3. บริษทัมีส่ือการประชาสมัพนัธ์ ท่ีเขา้กบัยคุสมยั 
สะดวกสบาย 
4 บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากโครงงานท่ีผูจ้ดัท า 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการจดัท าคลปิวดิโีอ 
1. แอพพลิเคชนั TikTok 

2. โปรแกรมตดัต่อวดีิโอ(Capcut) 

3. โทรศพัทมื์อถือ 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ / โนต้บุค้ 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประชาสัมพนัธ์ 

1. แอพพลิเคชัน่ TikTok 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูลภายในบริษทัเพื่อคิดหวัขอ้โครงงาน
และน ามาจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 



 

 

2. น าเสนอหวัขอ้โครงงานและน าหวัขอ้โครงงาน
เสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานเพ่ือรับฟัง
ค าแนะน าและด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
3. รวบรวมโปรแกรมทะเลทางใตข้องบริษทัของปี 
2565  
4. ท าคลิปวดีิโอสั้นๆ เร่ิมวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2565 
– 10 เมษายน 2565 
5. โพสตป์ระชาสมัพนัธ์บน TikTok 
6. สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงานรวบรวม
ขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงานมาท าการ
สรุปและเรียบเรียงใหถู้กตอ้งตามหวัขอ้โครงงาน
ใหแ้ก่บริษทัเพ่ือพิจารณาในการเผยแพร่ขอ้มูล 
7. จดัท าเอกสารเพ่ือน าเสนอโครงงานน้ีโดยจดัท า
เป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามล าดบัทั้ง 5 บท รวมถึง
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมน าเสนอในรูปแบบ 
Power point 
สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี
วนัท่ี วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2565  รวมระยะเวลา 16  สัปดาห์ ในต าแหน่งฝ่าย
การขายท่ีบริษทัอนัดามนั - ไทยแลนด์ จ ากดั คณะ
ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงาน ประชาสมัพนัธ์คลิปวิดีโอ
การท่องเ ท่ียวทางทะเลใต้ผ่ าน TikTok โดยมี
วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือจัดท าคลิปวิดีโอสาระน่ารู้
เก่ียวกบัทะเลทางใต ้ 2) เพื่อประชาสัมพนัธ์คลิป
วิดีโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้ผ่าน TikTok  3) 
เพ่ือเพ่ิมยอดจ านวนผูเ้ขา้ถึง TikTok และผูติ้ดตาม
ให้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงประโยชน์จากการจัดท าเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ เพ่ือให้บริษทัมี
ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเข้ากับยุคสมัยสะดวกสบาย 
เพ่ือให้ลูกคา้ไดข้อ้มูลท่ีน่าสนใจ เกิดการแชร์ บอก
ต่อ สาระน่ารู้เก่ียวกับการเดินทางไปทะเลทางใต ้
จากเพจ Andaman Thailand เพ่ิมโอกาสทางการขาย
และดึงดูดนักท่องเท่ียว ผ่านช่องทาง TikTok ของ 
บริษทัอนัดามนั - ไทยแลนด ์ 

ทางคณะผูจ้ ัดท าได้จัดท าคลิปวิดีโอสั้ นๆ 4 คลิป 
เป็นคลิปวิดีโอการท่องเท่ียวทะเลทางใต ้เพ่ือการ
ประชาสัมพนัธ์บนเพจ Andaman Thailand โดยใช้
แอพพลิเคชัน่  TikTok โพสต์คลิปประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวทะเลทางใต ้โดยตั้งเป้าหมายการการมี
ยอดผูติ้ดตามเพ่ิมข้ึน ส่ือวดีิโอไดรั้บความสนใจและ
ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี มียอดผูติ้ดตาม 2,965
คน ซ่ึงบรรลุเป้าหมายยอดผูเ้ขา้ชมตั้งไว ้และก่อน
การท าคลิป TikTok ลงเพจบริษทัมียอดผูติ้ดตาม
จ านวน 2,835 คน หลงัจากใชแ้อพพลิเคชัน่ TikTok 
ลงคลิปประชาสมัพนัธ์ในเพจ ท าใหย้อดผูเ้ขา้ถึงเพจ
มีจ านวน 121 คน ซ่ึงจ านวนมากผูติ้ดตามเพจ 
Andaman Thailand เพ่ิมข้ึน และยงัไดเ้พ่ิมยอดขาย
ให้กับบริษัท ผลการด าเนินการเป็นท่ีพอใจของ
บริษัท อันดามนั (ไทยแลนด์) จัดกัด และเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ข้อเสนอแนะในการจดัท าโครงงาน 
1. ควรใชแ้อพพลิเคชัน่ TikTok จดัท าคลิปวิดีโอ
อยา่งนอ้ย 5 คลิปต่อเดือน โพสตป์ระชาสัมพนัธ์ใน
เพจบริษทั เพ่ือเพ่ิมจ านวนการการติดตามของลูกคา้
ใหม่ 
2. ควรใชแ้อพพลิเคชัน่ TikTok จดัท าคลิปวิดีโอให้
หลายหลายเส้นทาง หลากหลายสถานท่ีท่ีน่าสนใจ
ในทะเลทางใต ้เพ่ือให้เกิดความสนใจต่อสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากข้ึน 
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