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บทคัดย่อ 

            โครงงานสหกิจศึกษา  เร่ือง การประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเพจ                    
เฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร๎างคลิปวิดีโอ
โปรแกรมทํองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ โปรแกรม
ทํองเที่ยวผํานเพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL  
              ผลการดําเนินงานพบวําคณะผู๎จัดทําได๎มีการทําคลิปวิดีโอ 3 คลิป เพื่อการประชาสัมพันธ์
บนเพจเฟซบุ๏กของบริษัท ซึ่งจะประกอบไปด๎วยคลิปวิดีโอบรรยากาศสถานที่ทํองเที่ยว ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ในองค์กร และงานปาร์ตี้  เพื่อให๎
สามารถดึงดูดความนําสนใจของโปรแกรมทํองเที่ยวและชํวยเพิ่มโอกาสในการตัดสินซื้อมาก
ยิ่งขึ้น ผลของการจัดทําโครงงานการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอผํานเพจเฟซบุ๏ก พบวํามีจํานวน
ผู๎ติดตามใหมํเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 15 คน  ทําให๎มีผู๎ติดตามเพจทั้งหมดจํานวน 2,234 คน นอกจากนี้
สามารถเพิ่มฐานออนไลน์ของบริษัทได๎ดียิ่งขึ้นกวําเดิมและยังมีโอกาสเพิ่มยอดขายให๎กับบริษัท
ด๎วย 
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Abstract 
              The cooperative education Project for Public Relations for Video Clips of SAWASDEE 
THAILAND TRAVEL Tour Program via Facebook Fanpage had the objectives: 1) To create 
video clips for tour programs both domestically and internationally; 2) To promote video clips via 
Facebook.  
              The results of the project that the students made 3 video clips for  Public Relations for 
Video on the company's Facebook Fanpage. This will consist of video clips of the atmosphere of 
tourist attractions in the Lao People's Democratic Republic, Relationship building activities in the 
organization and party. To be able to attract the attractiveness of the tour program and increase 
the chances for purchase decision. As a results of the project to Public Relations for Video Clips 
via Facebook Fanpage and found that the number of  new followers  increased by 15 followers, 
bringing the total number of followers to 2,234. In addition, it increased the online base and has 
the opportunity to increase sales for the company. 
 

Keywords : Public Relations, video clips,  tour program 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในประเทศไทยทั้งในบทบาทเศรษฐกิจและ
บทบาทของสังคม เพราะการทํองเที่ยวเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร๎างทั้งรายได๎และภาพลักษณ์ของ
ประเทศทั้งในและตํางประเทศและเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมปัจจุบันด๎วยสถานการณ์ Covid-19 ทํา
ให๎การทํองเที่ยวชะงักลงเนื่องจากการแพรํระบาดของเชื้อ Covid-19 ทําให๎สํงผลกระทบตํอโลกทั้ง
ด๎านธุรกิจขนสํง ธุรกิจอาหารและการพักแรม และธุรกิจการนําเที่ยวต๎องหยุดลงไมํสามารถนําสํง
นักทํองเที่ยวออกตํางประเทศ หรือนําสํงนักทํองเที่ยวภายในประเทศและตํางประเทศต๎องชะงักลง
ไปหลายปี และในปี 2565 สถานการณ์การแพรํระบาดเร่ิมดีขึ้น 

 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) มีแคมเปญและรณรงค์เปิดให๎เกิดการทํองเที่ยว
ภายในประเทศ เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจทําให๎ทางบริษัททัวร์ต๎องกลับมาทําการโปรโมท โปรแกรม
ทํองเที่ยว เพื่อดึงลูกค๎ามาใช๎บริการ โดยการโปรโมทนั้นสํวนใหญํจะใช๎ภาพโปสเตอร์ตํางๆ แตํใน
ปัจจุบันผู๎คนสํวนใหญํจะนิยมดูคลิปวิดีโอ มากกวําการอํานโปรแกรมที่เป็นข๎อความ  

 บริษัท สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล กรุ๏ปแอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด เป็นบริษัทนําทัวร์
ทั้งในและตํางประเทศ (Inbound Outbound Tour) บริษัททําการตลาดภายในประเทศเป็นหลักโดย
กลุํมลูกค๎าจะเน๎นไปที่ตัวองค์กร วัยเกษียณเป็นหลัก โดยคณะผู๎จัดทําได๎ศึกษาวําจัดการการทํางาน
โครงงานประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเพจเฟซบุ๏ก ซึ่งประกอบไปด๎วยคลิป
บรรยากาศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ทํองเที่ยวตามโปรแกรมของบริษัท 
คลิปบรรยากาศจัดกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ในองค์กรและงานปาร์ตี้ของบริษัทอินสโคว์ที่มาตาม
โปรแกรมทํองเที่ยวเที่ยวไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมทํองเที่ยวที่บริษัทเน๎นขายเป็นหลัก ณ ตอนนี้เพื่อให๎
ผู๎ใช๎บริการหรือสนใจใช๎โปรแกรมได๎เห็นวําสถานที่จริงๆ บรรยากาศจริงเป็นอยํางไร โดยมีการ
ตั้งเปฺาหมายการเข๎าถึงของคลิปวิดีโอ เป็นจํานวน 500 คน เพื่อเพิ่มโอกาสการตัดสินใจซื้อโปรแกรม
ทํองเที่ยวให๎มากยิ่งขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้  
        1.2.1 เพื่อสร๎างคลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวของบริษัททั้งภายในประเทศและตํางประเทศ 

        1.2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE 
THAILAND  TRAVEL 
 



 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
        1.3.1    ขอบเขตพื้นท่ีจัดท าโครงงาน 

             -   บริษัท สวัสดี ไทยเเลนด์ ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

         1.3.2  ขอบเขตของประชากร 

              -    พนักงานบริษัทและลูกค๎าที่สนใจโปรแกรมทํองเที่ยวทาง Facebook ของบริษัท 

         1.3.3   ขอบเขตด้านเวลา  
              -    วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 

         1.3.4   ขอบเขตด้านข้อมูล   

              -    บริษัท สวัสดี ไทยเเลนด์ ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

                        https://www.facebook.com/sawasdeethailandtravel 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 คณะผู๎จัดทําได๎เรียนร๎ูการทําวิดีโอและเรียนร๎ูการวางแผนอยํางเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อ    
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลให๎กับลูกค๎า 

 1.4.2 บริษัทสวัสดี ทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด มีคลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยว 
เผยแพรใํนเพจเฟซบุ๏ก เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 
 1.4.3 ลูกค๎าสนใจเข๎าชมเพจเฟซบุ๏กของบริษัท  SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
2.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

                
ภาพที่ 2.1 สัญลักษณ์ของบริษัท สวัสดี  ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

                          ที่มา : บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.2 แผนที่ตั้งของบริษัท สวัสดี  ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

ที่มา: บริษัท สวัสดี ทราเวลกรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

 
 



 

ท่ีตั้ง  :    เลขที่ 99/19 ลําโพ ซอย 9 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 
โทรศัพท์ :   064 636 1784 

โทรสาร  :   02-0760466  
E-mail   :    sawasdeethailandtravel2@gmail.com 

Website  :   www.sawasdeethailabndtravel.com 

 
ความเป็นมาของบริษัท 

ประเทศไทยนั้นเต็มไปด๎วยทรัพยากรที่อุดมสมบรูณ์ และการทํองเที่ยวที่หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่นําสนใจในแตํละพื้นที่ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งอาหารที่ทําให๎ประเทศไทยเป็นหนึ่งตัวเลือกอันดับต๎นๆ ของการมาเยือนใ น
ประเทศแถบเอเชียและประชากรในประเทศเองนั้นก็ให๎ความสนใจตํอสถานทํองเที่ยว
ภายในประเทศเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเดินทางขึ้นภาคเหนือหรือภาคใต๎หรือเดินทางภาคอ่ืนๆ และ
ด๎วยความเป็นมิตรเเละรอยยิ้มที่เปิดรับนักทํองเที่ยว ทําให๎ผู๎คนหลั่งไหลเดินทางเข๎ามาเสมอ และ
การทํองเที่ยวนั้นยังสร๎างรายได๎เข๎าประเทศอยํางมหาศาล ทําให๎นักทํองเที่ยวสํวนใหญํร๎ูจักประเทศ
ไทยจากการทํองเที่ยวทางบริษัท สวัสดี ไทยเเลนด์ ทราเวล กรุ๏ป แอนด์  ทรานสปอร์ต จํากัด กํอตั้ง
โดย “คุณชุมพล สิงห์เมืองพล” และพนักงานที่มีความชํานาญด๎านการจัดการธุรกิจทํองเที่ยวมานับ 
10 ปี เปิดบริษัทพร๎อมใบจดแจ๎งธุรกิจที่ถูกต๎องตามกฎหมายเพื่อสร๎างความเชื่อถือ มั่นใจ ในการ
เลือกใช๎บริการจากทางบริษัททั้งนักทํองเที่ยวภายในประเทศเเละตํางชาติที่เข๎ามาเยี่ยมชมความ
งดงามของธรรมชาติ ความใจรักในการบริการความเป็นกันเองของบริษัทที่พร๎อมจะบริการทุกทําน
ด๎วยวิสัยทัศน์ของบริษัท “ทัวร์คุณภาพ ราคาเป็นมิตร เพื่อคุณ”  เพราะบริษัทเชื่อวําการเดินทาง
ทํองเที่ยวของทํานต๎องได๎รับประสบการณ์ที่ดี และได๎รับความสุข สนุกสนาน ความประทับใจที่ทํา
ให๎การเดินทางของทุกทําน โดยได๎ระบุวัตถุประสงค์ดังกลําวไว๎ในเพจเฟซบุ๏ก ดังนี้ 

“บริษัท สวัสดี ไทยเเลนด์ ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด” ได๎ให๎บริการทํองเที่ยว
ทุกรูปแบบและยังมีนโยบายที่แนํวแนํในการสํงเสริมและอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมของผู๎คนในท๎องถิ่นนั้นๆ ที่เราได๎มีโอกาสนําทุกทํานไปสัมผัสการดํารงชีวิตประจําวันที่
แตกตํางกันออกไป เเลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรม เพื่อยังคงสืบสานความเป็นไทย 

 
บริการของบริษัทมีดังนี้ 

 บริการจองรถยนต์ทุกประเภท 

 จัดอบรม สัมนา Teambuilding  
 กิจกรรม CSR StaffParty Sportday 

 บริการจัดโปรแกรมทํองเที่ยวให๎องค์กรตํางๆ 

mailto:sawasdeethailandtravel2@gmail.com
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 บริการขายโปรแกรมทํองเที่ยวภายในประเทศเเละตํางประเทศของบริษัท 
    หลังจากสถานการณ์ Covid -19 เร่ิมดีขึ้น    การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ได๎                

เปิดเส๎นทางให๎ทํองเที่ยว เพื่อสํงเสริมเเละกระตุ๎นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเกิด   “โครงการเรา
เที่ยวด๎วยกัน” (สําหรับประชาชนทั่วไป)  และ  “โครงการทัวร์เที่ยวไทย ” (สําหรับสถาน
ประกอบการ)  เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อชํวยเสริมสภาพคลํองให๎ผู๎ประกอบการนําเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  เพื่อสนับสนุนการสร๎างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดย
รัฐบาลสนับสนุนคําแพ็คเกจทํองเที่ยว เป็นโครงการที่บริษัทได๎เข๎ารํวมโครงการของภาครัฐ ดังนี้ 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีรายละเอียดดังน้ี 

       1. สนับสนุนสํวนลดคําโรงแรมที่พัก 

 -     รัฐบาลสนับสนุนคําโรงแรม 40% ของราคาที่พักตํอห๎องตํอคืน ทั้งนี้ไมํเกิน 3,000 บาท ตํอ  
       ห๎องตํอคืนจํากัดสิทธิคนละไมํเกิน 10 ห๎อง หรือ 10 คืน 

  -    เมื่อจองที่พักแล๎ว ไมํสามารถยกเลิกได๎แตํสามารถเลื่อนวันเข๎าพักได๎ การเลื่อนเข๎าพักต๎อง  
       เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกําหนด 

       2. สนับสนุนสํวนลดคําอาหารและคําเข๎าสถานที่ทํองเที่ยว 
   -    รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ทํองเที่ยวมูลคํา 600 บาทตํอห๎องตํอคืน ให๎กับประชาชน   
        เมื่อ check-in โรงแรมสําเร็จ 

   -   จะได๎รับคูปองอาหาร/ทํองเที่ยว วันละ 1 คร้ัง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดย  
        คูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out 
   -   คูปองอาหาร/ทํองเที่ยวสามารถใช๎ได๎ที่ร๎านอาหารและสถานที่ทํองเที่ยวที่รํวมโครงการ   
        โดยประชาชนชําระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผํานการตัดเงินจากคูปอง 

       3. สนับสนุนคําเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

   -     ประชาชนที่เข๎ามากรอกข๎อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนคําต๋ัวเคร่ืองบินจะต๎องเป็นผู๎ที่จอง  
         โรงแรมผํานโครงการเราเที่ยวด๎วยกันเทํานั้น โดยมีสิทธิในการได๎รับเงินสนับสนุนคําต๋ัว  
         เคร่ืองบิน 2 สิทธิผู๎โดยสาร ตํอ 1 ห๎องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนคําต๋ัวเคร่ืองบิน  
         เทํากับ 40% ของราคาคําตั๋วเคร่ืองบิน แตํไมํเกิน 2,000 บาท ตํอผู๎โดยสาร 

    -    สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนคําต๋ัวเคร่ืองบินเทํากับ 40% ของราคาตั๋วเคร่ืองบิน แตํไมํ 
          เกิน 3,000 บาท ตํอผู๎โดยสาร เมื่อเดินทางทํองเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี   
          สงขลา เชียงใหมํ และเชียงราย 

          -     ประชาชนต๎องจํายเงินคําตั๋วเต็มจํานวนไปกํอน ณ ตอนจองตั๋วเคร่ืองบิน และต๎องมีการ  
                เดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว๎กับ 
                โครงการจริง 



 

- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยูํภาคเดียวกัน
จังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทําได๎ กับเป็นจังหวัดที่อยูํใน
ภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม) 

- วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต๎องไมํหํางจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผําน
โครงการไมํเกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการทํองเที่ยวจะต๎องอยูํภายใน 31       
ตุลาคม 65 

             Ingonn True Digital Group Company Limited (2565) ได๎กลําววํา โครงการทัวร์
เที่ยวไทย คือ โครงการที่ภาครัฐจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร๎างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศในองค์รวมที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจทํองเที่ยว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนคําเเพ็คเกจทํอง
เที่ยวให๎ 40% หรือสูงสุดไมํเกิน 5,000 บาท ให๎คนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศผํานบริษัท
นําเที่ยวโดยกําหนด 1 คนตํอ 1 สิทธิ์ โดยประชาชนต๎องติดตํอผู๎ประกอบการนําเที่ยว
โดยตรงเพื่อจองเเพ็คเกจทัวร์ที่อยูํในโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

 

โครงการทัวร์เท่ียวไทย มีรายละเอียดดังน้ี 
1. ชํวงระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ตั้งแตํวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

โดยเร่ิมใช๎สิทธิ์จองได๎ตั้งแตํวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และเร่ิมเดินทางวันแรกวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 

2. คุณสมบัติของผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และรายการนําเที่ยวที่มีสิทธิเข๎ารํวมโครงการฯ 
2.1 เป็นผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยว ที่ได๎รับอนุญาตหรือดําเนินการถูกต๎องตาม
กฎหมายและ ยังเปิดให๎บริการตามปกติ  
2.2  เป็นผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยว ที่จดทะเบียนและได๎รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวกับกรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กํอนวันที่ 1 
มกราคม 2563 และมีการตํออายุจนจบโครงการ (วันที่ 31 ตุลาคม 2565) กรณีเป็น
ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว๎แล๎ว ไมํต๎องลงทะเบียนใหมํ  
2.3 ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายใหมํที่ยังไมํเคยเข๎ารํวมโครงการ จะต๎องมีรายชื่อ
อยูํในบัญชีรายชื่อของกรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ที่สํง
ให๎แกํ ททท. ตามหลักเกณฑ์ข๎อ 2.2 และลงทะเบียนเข๎ารํวมโครงการตามที่ ททท. 
กําหนด  
2.4 ไมํ เป็นผู๎ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนหรือถูกดําเนินคดีอ าญาใน
โครงการกําลังใจ เราเที่ยวด๎วยกัน หรือโครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ 
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  ภาพที่ 2.3  ตัวอยํางโปรแกรมทํองเที่ยว กรุงเทพ – ระยอง  2 วัน 1 คืนในโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
              ที่มา : บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 



 

 2.2 แผนผังการบริหารองค์กร  

ภาพที่ 2.4 แผนผังการบริหารองค์กร  
ที่มา : คณะผู๎จัดทํา (2565) 

 
2.3 ต าแหน่งงานและลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
นางสาวศศิกมล สัมพะสธุา               นางสาวซากียะห์ แมเราะ                 นางสาวทัศวรรษ โจพิงค์ 
 

ภาพที่ 2.5 นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ที่มา : คณะผู๎จัดทํา (2565) 
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ต าแหน่งงาน ฝ่ายขายและผู้ช่วยน าเท่ียว 

หน๎าที่รับผิดชอบคือการทําเอกสารรายละเอียดโปรแกรมทํองเที่ยว ชํวยงานฝูายขาย ตัดตํอ
วิดีโอที่ได๎รับมอบหมายและตรวจเช็คของกํอนออกทัวร์  ติดตํอสถานที่ทํองเที่ยวและหารายละเอียด
ของสถานที่ทํองเที่ยวและข๎อมูลเพื่อติดตํอสื่อสารกับองค์กรตํางๆที่ได๎รับมอบหมาย เพื่อเพิ่ม
ตัวเลือกสถานที่ที่จะใสํในโปรแกรมหรือเพื่อทําคอนเเทคติดตํอกับสถานทํองเที่ยวได๎สะดวกขึ้น
และได๎ในเรทราคาที่เป็นเฉพาะของบริษัททัวร์  

 
2.4 ชื่อและต าแหน่งพนักงานท่ีปรึกษา 

                               

 
ภาพที่ 2.6 พนักงานที่ปรึกษานายอัครเดช เสี้ยนเสริญ 

 
 
พนักงานที่ปรึกษา  :  นายอัครเดช เสี้ยนเสริญ 

ต าแหน่งงาน         :  Admin & Sale Coordinator  
 
 
 
 
 



 

2.5  ตารางระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
ตาราง 2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

1. คิดหัวข้อโครงงาน      

2. น าเสนอหัวข้อ 
โครงงาน 

     

3. ด าเนินการตัดต่อคลิป
วิดีโอ 

     

4. ตรวจสอบการเข้าถึง 
และผลตอบรับ 

     

5. สรุปผลท่ีได้จาก 
โครงงาน 

     

6. ท าเล่มน าเสนอ      

 
2.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 2 กันยายน 2565 

 

2.7  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

      1. ศึกษาปัญหาที่พบในบริษัทที่คณะผู๎จัดทําสามารถชํวยแก๎ไขได๎ นําเสนอพนักงานที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตั้งเป็นหัวข๎อโครงงาน  
      2. นําเสนอหัวข๎อโครงงานแกํอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติมและดําเนินการ   
แก๎ไขให๎ถูกต๎อง  
      3. ดําเนินการรวบรวมคลิปวิดีโอตามโปรแกรมทํองเที่ยวของบริษัททั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ 

      4. เมื่อได๎ไฟล์คลิปวิดีโอมาแล๎ว วางแผนการตัดตํอคลิปวิดีโอ และนําคลิปวิดีโอบรรยากาศการ
ออกทริป มาตัดตํอ 
      5. เมื่อตัดตํอคลิปวิดีโอเสร็จสมบรูณ์แล๎ว  จะนําโลโก๎ของบริษัทมาวางไว๎บนมุมขวาของคลิป
วิดีโอ 
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      6. ออกแบบ End credit ของคลิปวิดีโอเป็นชํองทางการติดตํอของบริษัท  

      7. เมื่อตัวคลิปวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล๎วนําสํงให๎พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบ และโพสต์คลิป
วิดีโอในเพจเฟซบุ๏กของบริษัท 

       8. เก็บรวบรวมข๎อมูลการเข๎าถึงคลิปวิดีโอและการมีสํวนรํวมกับวิดีโอจากข๎อมูลเชิงลึกของเพจ 

       9. สรุปผลที่ได๎จากการดําเนินโครงงาน 

       10. จัดทําเลํมโครงงานเพื่อนําเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา และจัดทําPower 
point เพื่อนําเสนอตํอคณะกรรมการ 

       11. ดําเนินการปรับแก๎ไขเลํมตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 
2.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 
      อุปกรณ์ด๎านฮาร์ดแวร์   

- Ipad 
- โน๏ตบุ๏ค 
- โทรศัพท์มือถือ 
- เคร่ืองถํายเอกสารอุปกรณ์ด๎านซอฟแวร์  
- แอพพลิเคชั่น Faceboook 
- โปรแกรม Microsoft Office Word 
- โปรแกรม Canva 
- โปรแกรมตัดตํอ VLLO 

 
2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

จากการปฏิบัติงานได๎มีการเรียนร๎ูเกี่ยวกับการทํางานในด๎านธุรกิจนําเที่ยวของบริษัท ใน
สํวนของการปฏิบัติงานในออฟฟิศ ในด๎านเอกสารตํางๆ และการออกแบบโปรแกรมทํองเที่ยวที่
บริษัทกําหนด การทําแท็กกระเป๋า เช็คสต็อคของกินและของใช๎กํอนออกทัวร์ ติดตํอสอบถาม
โรงแรม ร๎านอาหาร และสถานที่ทํองเที่ยวเพื่อใช๎ในการออกแบบโปรแกรม ได๎เรียนร๎ูขั้นตอนของ
การทํางานของบริษัททัวร์ และได๎มีการออกปฏิบัติงานจริงในการออกทริป ทําให๎มีความรับผิดชอบ
ตํองานที่ได๎รับมอบหมาย ฝึกการปรับตัวเพื่อทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ได๎เรียนร๎ูการทํางานจาก
พนักงานที่ปรึกษา และพนักงานทํานอ่ืน ๆ สามารถขอคําแนะนําและพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทํางานได๎ อีกทั้งผู๎จัดการและเจ๎าของบริษัทให๎คําแนะนําและสอนงานตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี และ
สามารถนําความร๎ูที่ได๎รับมาจากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการนํามาปรับใช๎
ในการทํางานในอนาคตได๎ 

 



 

2.10 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หลักสูตรควรเพิ่มเติมการฝึกภาคสนาม เพื่อให๎นักศึกษามีทักษะการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า
และมีประสบการณ์ในการออกทัวร์มากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
จากการนําเสนอโครงงาน การประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเพจ                     

เฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL คณะผู๎จัดทําได๎ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเอกสารตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี ้

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขํายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

3.2 แนวคิดเร่ืองกระบวนการสื่อสารบนเฟซบุ๏ก 

3.3 แนวคิดและรูปแบบของธุรกิจนําเที่ยว  
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการทํองเที่ยว 
3.5 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ 
3.6 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดออนไลน์ 
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ICT Maejo University (2014) ได๎ให๎ความหมายเร่ือง เครือขํายสังคมออนไลน์ มักปรากฏ

ให๎เห็นในลักษณะของการนํามาใช๎เพื่อดําเนินงานหรือกิจกรรมตํางๆ โดยมีตัวบุคคลหรือหนํวยงาน
ตํางๆ รํวมกันเป็นเครือขําย เพื่อให๎สามารถใช๎ทรัพยากรรํวมกัน แลกเปลี่ยนแบํงปันทรัพยากร 
ข๎อมูลขําวสาร ฯลฯ แตํปัจจุบันคําวํา (Social Network) จะหมายถึงระบบเครือขํายบนโลกออนไลน์ 
หรือการติดตํอสื่อสารถึงกันผํานอินเทอร์เน็ต Wikipedia (2009) ให๎ความหมาย (Social Network) วํา
เป็นโครงสร๎างสังคมที่ประกอบด๎วยโหนด (Node) ตํางๆ เชื่อมตํอกัน ซึ่งแตํละโหนดที่เชื่อมโยงกัน
ก็อาจมีความสัมพันธ์กับโหนดอ่ืนๆ ด๎วย โดยอาจมีระดับของความสัมพันธ์กัน มีความซับซ๎อน      
มีเปฺาหมาย 

“Social Network” จึงหมายถึงการที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทําความร๎ูจักกัน สื่อสาร
ถึงกันได๎ ผํานทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกวําเป็นเว็บ (Social Network) ก็คือ
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู๎คนไว๎ด๎วยกันนั่งเอง โดยเว็บไซต์เหลํานี้จะมีพื้นที่ให๎ผู๎คนเข๎ามาร๎ูจักกัน มีการ
ให๎พื้นที่ บริการเคร่ืองมือตํางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสร๎างเครือขําย สร๎างเนื้อหาตามความ
สนใจของผู๎ใช๎ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภท (Social Network) เกิดขึ้นจํานวนมาก ทั้งที่มีเปฺาหมายเชิง
พาณิชย์ และไมํแสวงหากําไร เชํน  Facebook  LinkedIn  Twitter  YouTube  Google+  Pinterest  
Instagram  Flickr MySpace นอกจากจะใช๎ในการติดตํอสื่อสารเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน บันเทิง
แล๎วเป็นอีกชํองทางหนึ่งที่นํามาใช๎เพื่อการศึกษาได๎ 



 

บทบาทของ Social network 

ด๎วยลักษณะสําคัญของ Social network คือ การมีปฏิสัมพันธ์ของคนในระบบเครือขําย จึง
ไมํใชํเร่ืองแปลกนักที่เมื่อมีปริมาณจํานวนคนในเครือขํายจํานวนมากจะนําไปสูํการสร๎างความ
เปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ให๎เกิดขึ้นในสังคมจริงได๎   

จําแนกลักษณะของ Social network ที่ถูกนําเสนอผํานทาง Social media สามารถสรุปได๎
ดังนี้คือ 

1) การมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลหรือภายในเครือขําย โดยผู๎ใช๎สร๎างโปรไฟล์ของตนเอง  
และมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางกัน เชํน Facebook, My space เป็นต๎น 

2) การเผยแพรํความรู๎ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะอยูํในลักษณะของเว็บบล็อกตํางๆ 

3) การเผยแพรํข๎อความสั้น เชํน twitter เป็นต๎น 

4) การเพิ่มเติมข๎อมูลความรู๎ตํางๆ เชํน เว็บ Wikipedia 

5) การเผยแพรํเน้ือหาเฉพาะ การเผยแพรํภาพ เสียงวิดีโอ เชํน  YouTube เป็นต๎น  
 

3.2 แนวคิดเร่ืองกระบวนการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก      
Chittapon Srisathan (2559) ได๎ให๎ความหมายของการสื่อสาร คือมีรากศัพท์มาจากภาษา

ลาติน Communis ซึ่งมีความหมายวํา แบํงปันหรือสร๎างกลุํมทางสังคม หมายถึง การสร๎าง
ความหมายรํวมกัน ความคล๎ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เกิดความหมายระหวํางผู๎รับสาร 
และผู๎สํงสาร โดยการสื่อสารนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญของกระบวนการทางสังคม ( Social 
Process) ซึ่งมีบทบาทสําคัญตํอการธํารงรักษาสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชํวยให๎มนุษย์
ในสังคมสามารถดําเนินกิจกรรมตํางๆ ไมํวําจะเป็นด๎านชีวิตความเป็นอยูํ กิจกรรมทางการเมือง 
ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจตํอกระบวนการสื่อสารในเบื้องต๎น 
ผู๎วิจัยขอเสนอความหมายของการสื่อสารจากนักวิชาการหลายทํานที่ได๎นิยามไว๎หลากหลายแ งํมุม 
ดังนี ้

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถํายทอดหรือแลกเปลี่ยนความร๎ู 
ความคิด ความร๎ูสึกระหวํางบุคคลหนึ่งที่เรียกวําผู๎สํงสาร ไปยังบุคคลหนึ่งที่เรียกวําผู๎รับสาร ผําน
ชํองทางใดชํองทางหนึ่งเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกัน โดยมุํงหวังให๎ผู๎รับส ารเกิดปฏิกิริยาตอบ
กลับหรือพฤติกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งหากนํามาอธิบายเพิ่มเติมกับคําวํา ข๎อมูลขําวสาร ตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ได๎ให๎ความหมายของข๎อมูล
ขําวสารไว๎วํา หมายถึง สื่อที่สื่อความหมายให๎ร๎ูเร่ืองราวข๎อเท็จจริง ข๎อมูลหรือสิ่งใดๆ ไมํวําการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําได๎โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผํานวิธีการใดๆ และไมํวําจะได๎จัดทําไว๎ใน
รูปแบบของเอกสาร แฟฺม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถําย ฟิล์ม การบันทึกภาพ 
หรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให๎ สิ่งที่บันทึกไว๎ปรากฏจาก
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ความหมายของการสื่อสาร และข๎อมูลขําวสารข๎างต๎น การสื่อสารข๎อมูลขําวสาร ( Data 
Communication) จึงหมายถึง กระบวนการสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวํางผู๎สํงสารและ
ผู๎รับสาร โดยมีชํองทางการสื่อสาร เชํน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางใน
การสํงข๎อมูล เพื่อให๎ผู๎สํงสารและผู๎รับเกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร
โดยผํานทางสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสื่อกลางประเภทที่มีสายหรือไร๎สายก็ได๎ การวิจัยใน
คร้ังนี้สื่อกลางในการสื่อสาร คือ สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได๎แกํ เฟซบุ๏ก (Facebook) ที่มีตัวกลางเป็น
อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นเครือขํายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญํที่เชื่อมโยงเครือขํายคอมพิวเตอร์            
ทั่วโลกเข๎าด๎วยกัน โดยอาศัยเครือขํายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมให๎คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง รวมถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถติดตํอสื่อสารระหวํางกันได๎ 

 
3.3 แนวคิดและรูปแบบของธุรกิจน าเท่ียว 

ธุรกิจการนําเที่ยว หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางการสํารองที่พัก อาหาร การนําชมสถานที่ทํองเที่ยวและบริการอ่ื นๆที่เกี่ยวข๎องกับ 
ผู๎ประกอบการทัวร์ (Tour Operator)  อาจขายบริการทํองเที่ยว (Travel Product)  ให๎แกํนักทํองเที่ยว 
โดยตรงหรือขายผํานตัวแทนธุรกิจทํองเที่ยว (Travel Agent) ก็ได๎ สําหรับในประเทศไทยนั้นการ
ประกอบธุรกิจมีลักษณะการผสมผสานระหวํางผู๎ประกอบการกับตัวแทนธุรกิจทํองเที่ยวเรียกตาม 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 วํา “ธุรกิจนําเที่ยว” ซึ่งคําจํากัดความตาม 
มาตรา 3 วํา “การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการให๎บริการหรือการอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจรและมัคคุเทศก์ให๎แกํนักทํองเที่ยว” 

 
รูปแบบธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเรามักเห็นในปัจจุบันมี 4 รูปแบบ 

ธุรกิจการน าเท่ียว (Tour operator) หมายถึง ธุรกิจที่ทําหน๎าที่จัดการนําเที่ยว เร่ิมตั้งแตํการ
ออกแบบโปรแกรมทํองเที่ยว จัดหามัคคุเทศก์ จัดหาที่พัก จัดการเดินทางไมํวําจะเป็นรถยนต์ รถไฟ 
เรือ เคร่ืองบิน 

ธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว (Travel Agency) หมายถึง ธุรกิจที่มีหน๎าที่จัดจําหนําย หรือเป็น
ตัวแทนจําหนํายบริการด๎านการทํองเที่ยว แตํไมํจําเป็นต๎องเป็นผู๎จัดการการทํองเที่ยวเอง ทั้งนี้ ธุรกิจ
จัดการการนําเที่ยว (Tour operator) สํวนใหญํ ก็มีสถานะเป็นธุรกิจตัวแทนทํองเที่ยว (Travel 
Agency) ด๎วย 

ธุรกิจขายส่งบริการท่องเท่ียว (Travel wholeseller) หมายถึง ธุรกิจที่เป็นผู๎รวบรวมสินค๎า
และบริการการทํองเที่ยวจากหลายๆ ผู๎ประกอบการ โดยลูกค๎าสํวนใหญํของ Travel Wholeseller จะ
เป็น Travel Agency มากกวํานักทํองเที่ยวโดยตรง 



 

ธุรกิจบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination management services : DMC) 
หมายถึงธุรกิจทํองเที่ยวที่มีบริการหลากหลายในจุดหมายปลายทางหนึ่งๆ ไมํวําจะเป็นโปรแกรม
ทํองเที่ยว ที่พัก สปา การเดินทาง ร๎านอาหาร โดยมีลูกค๎าเป็นธุรกิจนําเที่ยวเป็นหลัก 

 
3.4 แนวคิดและการจัดการการท่องเท่ียว 

การจัดการการท่องเท่ียว 

             การจัดการการทํองเที่ยว หมายถึง การวางแผนการทํองเที่ยวและดําเนินการทํองเที่ยวให๎
เป็นไปตามแผน โดยมีการจัดบริหารบุคลากร เพื่ออํานวยความสะดวกอยํางเหมาะสม เพื่อเป็นไป
ตามแผนที่วางไว๎ 

แก๎วตา สุทธิศรี (2565) ได๎ให๎นิยามวํา นักจัดบริการทํองเที่ยวที่ดี คือบุคคลที่ไมํอยูํนิ่งต๎อง
เป็นผู๎ที่มีความคิดในการสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดการขายการทํองเที่ยวให๎มากที่สุดและต๎องเป็นผู๎มอง
สังคมกว๎าง ร๎ูจักสังเกต เพราะในธุรกิจทุกชนิดยํอมมีการแขํงขันกัน  เพื่อให๎ธุรกิ จของตนนั้นเป็นที่
ร๎ูจักและสนใจของลูกค๎า ดังนั้น ผู๎จัดการบริการทํองเที่ยวจะต๎องสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาด 
พิจารณาคูํแขํงในตลาด และหาวิธีการที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให๎นักทํองเที่ยวหรือลูกค๎า
ร๎ูจักและสนใจในบริษัทของตน เพื่อให๎ธุรกิจประสบความสําเร็จตํอไป สิ่ งที่ผู๎ดําเนินการจัดการ
ทํองเที่ยวจะต๎องคํานึงถึงในการแขํงขันในตลาด คือ 

1. การสํงเสริมการขาย หมายถึง การทําให๎เกิดการขายให๎มากที่สุด การสํงเสริมการขาย  
อาจทําโดยมีบริการพิเศษเร่ือง ที่พัก อาหาร ของแถม เพื่อให๎นักทํองเที่ยวเกิดความประทับใจ จูงใจ
นักทํองเที่ยว และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให๎ทราบโดยทั่วกัน 

2. การบริการ หมายถึง การสร๎างความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยว และให๎เขากลําวถึง 
และชักชวนให๎นักทํองเที่ยวอื่นๆ มาใช๎บริการ หรือตัวเขาเองกลับมาใช๎บริการอีก 

3. การพิจารณาราคา หมายถึง ธุรกิจการทํองเที่ยวเป็นธุรกิจด๎านการบริการ ซึ่งก็ต๎องมี 
การแขํงขันกับ นักทํองเที่ยวสามารถเปรียบเทียบราคาได๎จากการบริการและคุณภาพที่เหมาะสมการ
กําหนดราคาจึงต๎องคํานึงถึงคุณภาพด๎านการบริการและคูํแขํงขันด๎วย การจัดการขายบริการธุรกิจ
การทํองเที่ยวกระทําได๎หลายวิธี  อีกทั้งเป็นเร่ืองที่ทั้งท๎องถิ่น รัฐบาล หนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง
และเอกชนต๎องรํวมมือกัน เพื่อเผยแพรํให๎นักทํองเที่ยวได๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวที่ถูกต๎อง  

 

รูปแบบของการจัดธุรกิจท่องเท่ียว 
บัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ได๎แบํงธุรกิจนําเที่ยวออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1. ธุรกิจนําเที่ยวเฉพาะพื้นที่ คือ การประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใด  
ในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด และจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดตํอกับจังหวัดนั้น 
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2. ธุรกิจนําเที่ยวในประเทศ คือ การประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใด  
ภายในราชอาณาจักรไทย 

3. ธุรกิจนําเที่ยวตํางประเทศ คือ การประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใด  
ในตํางประเทศ หรือนําเที่ยวให๎กับนักทํองเที่ยวจากตํางประเทศ ไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใด 
ภายในประเทศ  อนึ่งผู๎ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจนําเที่ยวตํางประเทศ จะประกอบธุรกิจ  
นําเที่ยวในประเทศด๎วยก็ได๎ โดยไมํต๎องขออนุญาต 

              นอกจากประเภทของบริษัทนําเที่ยวในกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2536 แล๎ว เรายังสามารถแบํง 
ประเภทของธุรกิจบริษัทนําเที่ยว ที่พบอยูํมากในลักษณะตํางๆ ดังนี้ 

1. บริษัทนําเที่ยวที่เน๎นบริการนําเที่ยวแบบเหมาจําย (Package Tours) เป็นบริษัทที่มักมี 
บริการเกี่ยวกับการทํองเที่ยวทุกรูปแบบ ไมํวําจะเป็นการรับจองที่พัก ร๎านอาหาร ตั๋วเคร่ืองบิน 
สถานที่ เข๎าชม ยานพาหนะ ฯลฯ บริษัทนําเที่ยวแบบเหมาจํายจะนําบริการเหลํานี้มาคิดรวมเป็น
ราคาเบ็ดเสร็จ เพื่อเสนอขาย 

2.   บริษัทนําเที่ยวที่มีความชํานาญพิเศษเฉพาะด๎าน จะมีขอบเขตการจัดนําเที่ยวแคบกวํา 
ประเภทแรก โดยมากจะจัดนําเที่ยวในประเทศและอาจจัดนําเที่ยวเป็นคร้ังคราว หรือตามความ
ต๎องการของลูกค๎า เชํน การจัดทัวร์ผจญภัยในรูปแบบตํางๆ ตัวอยํางเชํน การลํองแกํง การเดินปูา 
การดําน้ําลึก การปีนหน๎าผา เป็นต๎น ในบางกรณีอาจจัดนําเที่ยวไปยังตํางประเทศ เชํน การจัดนํา
เทีย่วไปชมการแขํงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์หรือจัดนําเที่ยวไปตามเทศกาลสําคัญๆ ในตํางประเทศ เชํน 
เทศกาลดอกซากุระบานที่ประเทศญี่ปุูน เป็นต๎น  

3.   บริษัทนําเที่ยวภายในประเทศ จะดําเนินการจัดนําเที่ยวไปในสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ใน 
ประเทศ โดยการขายบริการนําเที่ยวจะเป็นการขายตรง หรืออาจขายผํานบริษัทตัวแทนก็ได๎  

4. บริษัทนําเที่ยวที่ให๎บริการเฉพาะชาวตํางประเทศ ซึ่งเดินทางเข๎ามาบริษัทเหลํานี้ มักจะ 
ต๎องอาศัยตัวแทนของบริษัทนําเที่ยวในตํางประเทศ เพื่อให๎นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาแล๎วก็จะทํา
หน๎าที่รับชํวงตํอในการให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวระหวํางพักอยูํในประเทศ โดยมากเป็นบริษัทซึ่งมี
ที่ตั้ง สํานักงานสาขาในประเทศตําง ๆ หรือเป็นบริษัทใหญํ ๆ ในประเทศไทยที่ดําเนินการรับชํวง
ตํอ โดยรับดําเนินการบริการนักทํองเที่ยวจากหลายๆ บริษัททัวร์ใหญํในตํางประเทศที่มีการทํา
สัญญากัน เชํน บริษัททูริสโมํไทย ที่เป็นตัวแทนบริการนักทํองเที่ยวของบริษัทเจ็ททัวร์จากฝร่ังเศส 
(Jet Tour) เป็นต๎น 

 
3.5 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ 
             สุธัญญา กฤตาคม (2564) ได๎ให๎ความหมายวําการประชาสัมพันธ์ คือ การที่องค์กร 
หนํวยงาน หรือสถาบันตําง ๆ มีการบริหารจัดการ วางแผนดําเนินการอยํางรอบคอบเพื่อให๎บรรลุ
เปฺาหมายโดยการสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องและให๎ข๎อมูลขําวสาร ที่เป็นจริงเผยแพรํผํานชํองทางสื่อ



 

ที่เหมาะสม เพื่อที่จะสร๎างความสัมพันธ์ ทัศนคติและภาพลักษณ์อันดีของ องค์กรกํอให๎เกิดความ
นําเชื่อถือความไว๎วางใจทัศนคติที่ดีระหวํางองค์กรและกลุํมประชาชน ซึ่งการ ประชาสัมพันธ์เป็น
งานที่มีบทบาทสําคัญในองค์กร 

             การโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะสร๎างเผยแพรํขําวสารที่ถูกต๎องให๎
เข๎าใจตรงกันการโฆษณา หมายถึง การเผยแพรํสินค๎าหรือบริการ เพื่อมุํงสํวนยึดครองทางการตลาด 
คือ ลูกค๎าสนใจและซื้อบริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน๎า 657)  ได๎ให๎ความหมาย "การ
ประชาสัมพันธ์วํา  คือ "การติดตํอสื่อสารเพื่อสํงเสริมความเข๎าใจอันถูกต๎องตํอกัน" 

สํวนนักวิชาการและนักวิชาชีพด๎านการประชาสัมพันธ์ได๎ให๎ความหมายของคําวํา การ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

เสาวลักษณ์ บัวทอง (2561)  ผู๎บังคับบัญชากลุํมงานสื่อมวลชน กลําววํา ปัจจุบันต๎อง
ยอมรับวํา Social Media ได๎เข๎ามามีบทบาทและมีอิทธิพลตํอสังคมเป็นอยํางมาก แตํขณะเดียวกันก็
ยังเชื่อมั่นวํา สื่อเกําหรือสื่อหลักก็ยังคงอยูํ ไมํมีวันสูญสลาย เพียงแตํถูกแยํงชิงพื้นที่ในการนําเสนอ 
สื่อทั้งสองประเภทนี้ตํางก็มีข๎อดีและข๎อด๎อยที่แตกตํางกัน โดย Social Media กลายเป็นสื่อบุคคลที่
สามารถนําเสนอเร่ืองราวได๎เร็ว หลากหลายรูปแบบ มีทั้งข๎อเท็จจริงและเป็นเท็จ บางคร้ังอาจ
กระทบไปถึงการละเมิดสิทธิสํวนบุคคลหรือการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนได๎ 

ดังนั้น การเผยแพรํในแตํละคร้ัง ต๎องทําการตรวจสอบ กลั่นกรองข๎อมูลให๎ละเอียด 
รอบคอบโดยเฉพาะควรระมัดระวังคําพูด คําสนทนา การโต๎ตอบ เพื่อปฺองกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามหลังกํอนทําการเผยแพรํตํอไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งแตกตํางกับสื่อเกําในแงํที่วํา เป็นการนําเสนอแตํ
เร่ืองที่เป็นความจริงเทํานั้น เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว ไมํสามารถแตํงเติมโดยสิ่งอื่นได๎ 

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ (2561)  ผู๎บังคับบัญชากลุํมงานผลิตเอกสารเผยแพรํ มองวํากลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ผํานทางเฟซบุ๏กนี้ เดิมเป็นเพียงแบบปากตํอปาก ดังนั้น ต๎องให๎สมาชิกหรือ
บุคลากรภายในสํานัก ฯ รํวมชํวยกัน ประชาสัมพันธ์ให๎เป็นที่ร๎ูจักมากขึ้น โดยแตํละกลุํมงานต๎อง
แฝงการประชาสัมพันธ์ไปตามภารกิจงานที่ตนรับผิดชอบ ไมํวําจะเป็นกลุํมงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ ( Call Center) วุฒิสภาที่บรรยายให๎ความร๎ูแกํหนํวยงาน องค์กร นิสิตนักเรียน นักศึกษา 
ที่เข๎าเยี่ยมชมรัฐสภา ก็ให๎ทําการเปิดเข๎าชมเพจพร๎อมกดไลท์กดแชร์ไปในขณะเดียวกัน การ
ปรับปรุงรูปแบบเนื้อหา (Content) ใหมํ ๆ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีสํวนชํวยดึงดูดความสนใจ เพราะ
ผู๎เข๎าชมจะให๎ความนิยมกับ Clip หรือ VDO สั้นมากกวําเนื้อหาที่เป็นข๎อความเพียงอยํางเดียว 
รวมถึงการสร๎าง Idol ประจํารายการ เพื่อสร๎างการจดจําแกํผู๎เข๎าชมและเข๎ามามีสํวนรํวมอยําง
ตํอเน่ือง 
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3.6 แนวคิดทฤษฎีการตลาดออนไลน์ 
บริษัท อาอุน ไทย เลบบอราทอร่ีส์ จํากัด (2565) กลําววํา ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได๎เข๎ามา

เป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนรํุนใหมํ ดังนั้นคงปฏิเสธไมํได๎วํา สื่อออนไลน์ได๎เข๎ามามี
อิทธิพลตํอเราเป็นอยํางมาก ตั้งแตํตื่นเช๎าจนกระทั่งเข๎านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความ
สะดวกสบายของสื่อออนไลน์ยังถูกนํามาใช๎ประโยชน์กับกลุํมคนในทุกๆสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ
การทําธุรกิจออนไลน์ที่เห็นกันอยูํในทุกวันนี้ ดังนั้นการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ถือได๎
วํากําลังเป็นที่นิยมกันอยํางมากในปัจจุบัน 

ในการทําธุรกิจแตํละอยํางนั้นจําเป็นต๎องมีกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่สํงเสริมการขาย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค๎าหรือบริการให๎ลูกค๎าพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สํงผล
ให๎ธุรกิจสามารถดําเนินตํอไปได๎ โดยในปัจจุบันมีกลยุทธ์หรือการทําการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ได๎รับ
ความนิยมเป็นอยํางมากก็คือ การทําการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 

การตลาดออนไลน์ หรือ Online Market คือการทํางานเพื่อสํงเสริมธุรกิจหรือบริษัทในสื่อ
ออนไลน์ โดยมีจุดมุํงหมายสําคัญคือประชาสัมพันธ์สินค๎าหรือบริการในธุรกิจให๎กลายเป็นที่ร๎ูจัก
และเป็นที่สนใจ เพื่อให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการนั้นๆ มากขึ้นนั่นเอง การทําการตลาด
ออนไลน์ที่ร๎ูจักกันทั่วไป เชํน โฆษณาบน Google, Facebook, YouTube หรือแม๎แตํการทําบล็อก 
(Blog) ในปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นชํองทางหนึ่ง ซึ่งชํวยสํงเสริมและประชาสัมพันธ์ให๎ยอดขาย
สินค๎าและบริการเพิ่มขึ้นได๎ดีเป็นอยํางมาก ทําให๎ธุรกิจสํวนใหญํหันมาใช๎การตลาดออนไลน์มาก
ขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด เนื่องจากการทําการตลาดออนไลน์มีประโยชน์และข๎อดีตํอธุรกิจหลายอยําง 
ดังนี ้

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย    
สื่อออนไลน์เป็นชํองทางที่มีผู๎ใช๎งานมากขึ้นในทุกๆ วัน และผู๎คนก็ใช๎เวลาอยูํใน 

ออนไลน์มากขึ้นด๎วย ทําให๎การประชาสัมพันธ์ไปถึงลูกค๎าได๎สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการมี
เทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นตัวชํวยที่ทําให๎เจ๎าของธุรกิจสามารถระบุรายละเอียดของกลุํมลูกค๎าได๎ เชํน 
ระบุเพศ ชํวงอายุ พื้นที่อยูํอาศัย สิ่งที่สนใจ เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้คือตัวกรองที่สํงผลให๎การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สํงตรงไปยังกลุํมเปฺาหมายหรือลูกค๎าที่แท๎จริง นับวําเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
เพื่อให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการได๎มากยิ่งขึ้น 

2. มีความหลากหลายในเนื้อหา      
การตลาดออนไลน์สามารถผลิตโฆษณาได๎หลายรูปแบบเน่ืองจากเป็นชํองทางที่ 

ผู๎บริโภคสามารถรับได๎ทั้งภาพและเสียง จึงมีโอกาสดึงดูดลูกค๎าได๎มากกวํา อีกทั้งยังสามารถเข๎าชม
เมื่อไหรํก็ได๎ หากมีเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่โดดเดํน นําสนใจ และหาข๎อมูลได๎งําย ก็ยิ่งทําให๎ผู๎ที่
สนใจในสินค๎าหรือบริการเกิดความประทับใจ และตัดสินใจซื้อได๎อยํางงํายดายขึ้นอีกด๎วย 

 



 

 

3. วัดผลได้อย่างแม่นย าและน่าเชื่อถือ     
เน่ืองจากเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการทําการตลาดออนไลน์ สํงผลให๎เจ๎าของ 

ธุรกิจสามารถตรวจสอบข๎อมูลจากลูกค๎าหรือผู๎ใช๎ได๎ เชํน ชํองทางที่ลูกค๎าเข๎าถึง จํานวนคนที่สนใจ
หรือมีสํวนรํวม จํานวนและข๎อมูลลูกค๎าที่ซื้อ จํานวนสินค๎าที่ขายได๎ เป็นต๎น ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้
สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ตํอธุรกิจได๎ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของสิ่งที่ลงทุนไป วําทํากําไร
กลับมาตอบแทนได๎คุ๎มคํามากน๎อยเพียงไร และจะวางแผนการตลาดในอนาคตตํอไปอยํางไรนั่นเอง 

4. ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างท่ีไม่จ าเป็น     
การตลาดออนไลน์ชํวยลดต๎นทุนในการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ได๎หลายสํวน  

โดยเฉพาะด๎านงานสิ่งพิมพ์ เชํน การปรับให๎สิ่งพิมพ์ตํางๆ  เชํน  แคตตาล็อก โบรชัวร์ ใบปลิว หรือไว
นิล ซึ่งปกติจะใช๎ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ สามารถลดจํานวนและเปลี่ยนมาใช๎แบบออนไลน์บน
เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียได๎ ทําให๎เข๎าถึงงําย เปิดดูได๎สะดวก อีกทั้งยังอัปเดตข๎อมูลเหลํานี้ได๎อยูํเสมอ
โดยที่ไมํต๎องใช๎งบประมาณในจํานวนมากอีกด๎วย 

5. เป็นการสื่อสารสองทาง   
ในการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการแตํละคร้ัง หากผู๎ที่สนใจเกิดความสงสัย  หรือ 

อยากร๎ูข๎อมูลเพิ่มเติม การทําการตลาดออนไลน์จะตอบโจทย์ของปัญหานี้มาก เนื่องจากลูกค๎าและ
เจ๎าของธุรกิจสามารถสื่อสารกันได๎ในทันที ไมํต๎องรอไปสอบถามถึงหน๎าร๎าน ยิ่งลูกค๎าได๎ข๎อมูล
ประกอบการตัดสินใจรวดเร็วและพึงพอใจมากเทําไร ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค๎าหรือบริการ
มากขึ้นเทํานั้น ฉะนั้นการสื่อสารสองทางนับวําเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตํอธุรกิจเป็นอยํางมาก 

 

ในปัจจุบันการทําการตลาดออนไลน์สามารถทําได๎หลักๆ 8 ประเภท ได๎แกํ SEO, Google 
Ads, SMM, Content Marketing, Video Marketing, Email Marketing, Influencer Marketing และ 
Affiliate Marketing โดยแตํละชํองทางมีรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

 1. SEO (Search Engine Optimization) 

SEO หรือ Search Engine Optimization คือการปรับแตํงเว็บไซต์ การปรับปรุง  
เนื้อหาให๎มีคุณภาพ และการเพิ่ม Backlink ซึ่งเป็นลิงก์ที่มีคุณภาพให๎มายังเว็บไซต์ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ให๎ติดอยูํในอันดับต๎นๆ ในสํวนของ Organic Search บน Search 
Result Page (หน๎าแสดงผลการค๎นหา) เมื่อลูกค๎าหรือผู๎ที่สนใจกรอก Keyword (คําค๎นหา) ที่ต๎องการ
ผําน Search Engine (เคร่ืองมือค๎นหา) เชํน Google เป็นต๎น ก็เป็นโอกาสให๎ลูกค๎าสามารถเข๎าถึง
เว็บไซต์ของเราได๎กํอนเว็บไซต์อ่ืนๆ และชํวยเพิ่มโอกาสในการขายสินค๎าและบริการให๎กับธุรกิจ
ได๎ (อํานเพิ่มเติมได๎ที่ SEO (Search Engine Optimization)  
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              2. Google Ads (Google AdWords)  
Google Ads (เดิมชื่อวํา Google AdWords) คือชํองทางสําหรับทําการโฆษณาแบบ 

ออนไลน์ ผํานเครือขํายของ Google โดยมีการให๎บริการหลายอยําง ได๎แกํ Google Search หรือที่
เรียกกันวํา SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งเป็นสํวนของ Paid Search หรือ Pay Per Click  

นอกจากนี้ก็ยังมี Google Display Network (GDN), YouTube Ads, Mobile App  
Ads, Google Shopping Ads และ Remarketing แม๎ในแตํละบริการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตํ
เนื่องจากจุดแข็งของ Google ที่มีผู๎ใช๎งานเป็นจํานวนมากอยํางตํอเนื่อง ทําให๎ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ตํางๆ มีโอกาสสูงที่จะเข๎าถึงลูกค๎า จนสร๎างให๎เกิดการรับรู๎ สนใจ และตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการ
นั้นน่ันเอง  

3. SMM (Social Media Marketing) 

SMM หรือ Social Media Marketing คือการทําการตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อ 
ออนไลน์ เชํน Facebook, Instagram, YouTube, Twitter หรือ LINE เป็นต๎น ซึ่งสื่อเหลํานี้เป็น
ชํองทางในการให๎ข๎อมูลประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสินค๎าหรือบริการ รวมถึงเป็นชํองทางที่เจ๎าของ
ธุรกิจสามารถโต๎ตอบกับลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็ว นับเป็นการเพิ่มการรับร๎ูของแบรนด์และยังเพิ่ม
โอกาสในการกระตุ๎นยอดขายได๎อีกด๎วย  

4. Content Marketing 

Content Marketing คือการทําการตลาดบนแพลตฟอร์มตํางๆ อยํางโชเชียลมีเดีย 
หรือบล็อกโดยใช๎คอนเทนต์เป็นสื่อกลาง ซึ่งไมํจําเป็นต๎องใช๎รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทํานั้น 
เน่ืองจากบนชํองทางออนไลน์ เจ๎าของธุรกิจสามารถผลิตเนื้อหาได๎ทุกรูปแบบ เชํน บทความ รูปวาด 
ภาพถําย อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ หรือพอดแคสต์ เป็นต๎น ทั้งนี้การทําการตลาดออนไลน์ประเภทนี้ให๎
ความสําคัญกับเนื้อหาที่มีคุณคํา เพื่อสร๎างความประทับใจให๎แกํลูกค๎าหรือผู๎ที่สนใจ โดยยังคง
จุดมุํงหมายหลักคือเพิ่มผู๎ติดตามในโซเชียลมีเดียหรือเพิ่มผู๎เยี่ยมชมในเว็บไซต์ และทําให๎เกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการน่ันเอง นอกจากนี้การทําคอนเทนต์ในรูปแบบบทความในเว็บไซต์ไมํ
วําจะเป็นบล็อกหรือบทความสาระความรู๎ตํางๆ ยังชํวยในการทํา SEO ให๎มีประสิทธิภาพอีกด๎วย  

5. Video Marketing 

Video Marketing คือการทําการตลาดโดยใช๎คลิปวิดีโอ การตลาดประเภทนี้ 
นับเป็นรูปแบบหนึ่งใน Content Marketing เนื่องจากคลิปวิดีโอเป็นเคร่ืองมือที่สามารถดึงดูดให๎
ผู๎ชมสนใจได๎งําย มีทั้งภาพ เสียง และเอฟเฟกตํางๆ ที่ชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎ชมเกิดความคล๎อยตาม และ
โน๎มน๎าวให๎เกิดการสั่งซื้อสินค๎าหรือบริการตามที่เราต๎องการได๎อีกด๎วย ซึ่งชํองทางหลักในการลง
วิดีโอก็มีอาทิ YouTube, Facebook, Instagram, TikTok 

 
 



 

6. Influencer Marketing 

Influencer Marketing คือการทําการตลาดที่ใช๎ผู๎มีอิทธิพลบนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่ง 
สร๎างแรงจูงใจในการซื้อสินค๎าหรือบริการให๎กับลูกค๎าได๎ โดยสํวนใหญํ Influencer มักเป็นผู๎มี
ชื่อเสียง นักแสดง ศิลปิน ไอดอล บล็อกเกอร์ ยูทูปเบอร์ นักแคสต์เกม เป็นต๎น โดย Influencer ที่ใช๎
ในการทําการตลาดไมํจําเป็นต๎องใช๎ผู๎ที่มีคนติดตามเป็นจํานวนมากเสมอไป แตํควรเป็นคนที่
เหมาะสมกับกลุํมเปฺาหมาย และเมื่อลูกค๎าเกิดความเชื่อมโยงหรือร๎ูสึกเป็นพวกเดียวกัน ก็จะทําให๎
ตัดสินใจซื้อได๎งํายขึ้นและชํวยกระตุ๎นยอดขายได๎นั่นเอง  

7. Affiliate Marketing 

Affiliate Marketing คือการทําการตลาดแบบพันธมิตร เป็นรูปแบบที่คล๎ายกับ  
Influencer Marketing แตํแตกตํางกันตรงที่ Affiliate Marketing จะใช๎คําคอมมิสชันจากการชํวยขาย
เป็นคําตอบแทน และจําเป็นต๎องมีระบบตัวกลางระหวํางเจ๎าของธุรกิจกับผู๎ที่จะชํวยประชาสัมพันธ์
หรือขายสินค๎า เพื่อติดตามข๎อมูลได๎วําลูกค๎าสั่งซื้อจากใคร สื่อไหน และนําข๎อมูลนี้ไปคํานวณตํอใน
การจํายคําตอบแทน อีกทั้งยังไมํจําเป็นต๎องใช๎ผู๎มีชื่อเสียงมาชํวยโปรโมทก็ได๎ ขอเพียงเป็นสื่อ ที่มี
ผู๎ติดตามหรือเยี่ยมชมอยํางสม่ําเสมอก็ได๎เชํนกัน นับวําเป็นการทําการตลาดอีกประเภทหนึ่งที่ชํวย
เพิ่มโอกาสในการขายได๎อีกด๎วย 

8. Email Marketing 

Email Marketing คือการทําการตลาดออนไลน์ผํานอีเมล โดยทั่วไปมักเป็นการ 
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของธุรกิจ หรือโปรโมชั่นตํางๆ ของสินค๎าและบริการ ไปยังลูกค๎า
หรือผู๎ที่สนใจซึ่งได๎ให๎ข๎อมูลการติดตํอไว๎ ชํวยสร๎างการรับร๎ู รวมทั้งเป็นการรักษาความผูกพัน และ
สร๎างความเชื่อมั่นตํอแบรนด์ได๎ โดยจุดแข็งสําคัญคือใช๎งบประมาณน๎อยกวําการตลาดประเภทอ่ืนๆ 
อยํางเห็นได๎ชัด และเป็นการสื่อสารไปยังกลุํมเปฺาหมายโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการประหยัดต๎นทุนใน
การโฆษณาและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อซ้ําของลูกค๎ามากขึ้น 

การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing มีรูปแบบให๎เลือกใช๎หลากหลายชํองทางซึ่ง
สามารถนํามาใช๎ได๎ตามความเหมาะสม เป็นเคร่ืองมือสําคัญที่หลายธุรกิจหันมาใช๎ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร๎างการรับร๎ูให๎สินค๎าหรือบริการ รวมถึงเป็นการกระตุ๎นยอดขายให๎สูงขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถเข๎าถึงได๎ตรงกลุํมเปฺาหมาย มีรูปแบบเน้ือหาที่หลากหลายและนําสนใจ สามารถวัดผล
ได๎แมํนยําและนําเชื่อถือ ชํวยลดคําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไมํจําเป็นได๎   และเป็น
การสื่อสารสองทางระหวํางลูกค๎ากับเจ๎าของธุรกิจอยํางสะดวกรวดเร็วอีกด๎วย 
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งานของนักการตลาดออนไลน์ ที่ใช๎ชํองทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค๎า จะต๎องคํานึงถึง
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎า 5 อยํางตํอไปนี้ 

1. การเชื่อมตํอ (Connections) เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารจากทางหน๎าร๎าน มาใช๎ชํองทาง
ดิจิทัล เชํน การทําวิดีโอไลฟ์เพื่อใช๎ชํองทางอินเทอร์เน็ตสร๎างการเชื่อมโยงกับลูกค๎า 

2. การปฏิสัมพันธ์ (Conversations) สร๎างปฏิสัมพันธ์กับผู๎บริโภคในกลุํมเปฺาหมายผู๎ใช๎
สินค๎าและบริการ โดยอาศัยเคร่ืองมือวิจัยแบบกลุํม (Focus Group) ขนาดใหญํเพื่อเรียนร๎ูพฤติกรรม
ของผู๎บริโภค 

3. การรํวมกันสร๎าง (Co-Creation) แบํงปันข๎อมูลแนวคิดการทําการตลาดจากชํองทางตํางๆ 
เชํน สถาบันการศึกษา หนํวยงาน นักวิชาการ ผู๎ประกอบการ เพื่อปรับปรุงเทคนิคการตลาด
ออนไลน์ให๎ทันสมัย ตรงกับความต๎องการสูงสุดของผู๎บริโภค 

4. ทํา E-Commerces สร๎างระบบตะกร๎า หรือการสั่งซื้อบนหน๎าเว็บไซต์ หรือวางสินค๎าบน
เว็บไซต์ที่รองรับการซื้อขายออนไลน์ผํานชํองทางนั้น เชํน Amazon, Ebay, Lazada, Shopee เป็นต๎น 

5. สร๎างชุมชน (Community) เชื่อมโยงแบรนด์ผํานเครือขํายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook 
และ Social Media อ่ืนๆ 

 

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นชํองทางอํานวยความสะดวกแกํองค์กรตํางๆ มาก
ขึ้น แตํก็ต๎องเลือกชํองทางให๎ถูก ปัจจุบันมี 6 ชํองทางที่ใช๎ทําการตลาดออนไลน์แกํแบรนด์ได๎ ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ (Website) 

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 

3. บล็อก (Blog) 

4. เครือขํายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) 

5. โปรแกรมสืบค๎นข๎อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search) 

6. วิดีโอออนไลน์ (Online VDO) 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer Buying Process) 

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2564)  กลําววํา การร๎ูถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 
(Consumer Buying Process) จะชํวยให๎นักการตลาดเข๎าใจในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือ
บริการของผู๎บริโภคอยํางละเอียดตั้งแตํจุดแรกไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งจะชํวยให๎คุณ
สามารถวางแผน ไมํวําจะเป็นตั้งแตํการผลิตสินค๎าหรือบริการ การวางแผนการตลาด ตั้งแตํ
กระบวนการแรกเร่ิมไปจนถึงการดึงดูดให๎เกิดการกิจกรรมทางการขายขึ้น เรามาทําความร๎ูจักกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคที่มีอยูํด๎วยกัน 6 ขั้นตอน ดังนี ้

 
 



 

 
 

                      
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 6 ขั้นตอน 
ที่มา https://www.popticles.com/marketing/consumer-buying-process/ 

 
1. การตระหนักรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) 

กํอนจะเกิดการซื้อใดๆก็ตามผู๎บริโภคจําเป็นต๎องคํานึงถึงเหตุผลที่ลูกค๎าจะต๎องเชื่อ (Reason 
to Believe)ในการจะซื้อสินค๎าหรือบริการสักอยํางหนึ่งเสมอ หรืออาจนึกถึงสถานที่ที่อยากจะไปสัก
ที่ใดที่หนึ่งซึ่งนับเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นที่นับวําเป็นจุดเร่ิมต๎นของปัญหา ณ ปัจจุบันของ
ผู๎บริโภค โดยนักการตลาดสามารถกําหนดปัญหาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีอยูํหรือยังไมํได๎ถูกเติมเต็มก็
ได๎ ด๎วยการทําคอนเทนต์ที่เร่ิมต๎นด๎วยการตั้งคําถามผํานการนําเสนอข๎อมูลข๎อเท็จจริงของสินค๎า
หรือบริการ การนําเสนอด๎วย Testimonials ของผู๎ที่เคยใช๎สินค๎าหรือบริการเพื่อดึงดูดให๎ผู๎บริโภค
นั้นเร่ิมเข๎ามาสูํกระบวนการซื้อ และทําให๎ผู๎บริโภคร๎ูสึกและตระหนักให๎ได๎วําปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
สามารถแก๎ไขได๎ด๎วยสินค๎าหรือบริการของเรา 

2. การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม (Information Search) 

เมื่อผู๎บริโภครับร๎ูถึงปัญหาแล๎วก็จะเกิดการอยากร๎ูและค๎นหาข๎อมูลเพิ่มเติม เพื่อดูวําอะไร
คือสิ่งที่จะมาเติมเต็มปัญหาเหลํานั้นได๎ จะมีวิธีการใดๆที่เข๎ามาแก๎ไขสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู๎บริโภค
กําลังเผชิญอยูํ โดยในขั้นตอนนี้นักการตลาดก็จําเป็นต๎องแสดงความเป็นผู๎เชี่ยวชาญในการให๎ข๎อมูล
เชิงลึก หรือวิธีที่จะชํวยแก๎ไขปัญหาตํางๆผํานสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์โซเชียลมีเดียและออฟไลน์ที่
ตรงกับกลุํมเปฺาหมายเปิดรับเป็นประจําและใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆ และสิ่งที่คุณทํานั้นต๎อง
นําเสนอให๎แตกตํางจากคูํแขํงอยูํเสมอ 

3. ประเมินทางเลือกอื่นๆ (Evaluation of Alternatives) 

แม๎วําคุณจะสร๎างความแตกตํางและโดดเดํนในการนําเสนอจากคูํแขํงอยํางไร ผู๎บริโภคก็ยัง
ไมํสามารถตัดสินใจที่จะเลือกสินค๎าหรือบริการของคุณในทันทีเพราะพวกเขายังคงต๎องทําการหา
ข๎อมูลเปรียบเทียบอยูํเสมอ เพื่อหาสิ่งที่ใชํและตรงตามความต๎องการมากที่สุด เชํน ในการนําเสนอ
บริการประกันภัยที่ลูกค๎าต๎องหาเจ๎ามาเปรียบเทียบราคาและผลประโยชน์ที่ได๎รับวําอันไหนคุ๎มคํา
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และจําเป็นกวํากัน โดยในขั้นตอนนี้เป็นความยากของนักการตลาดในการต๎องสร๎างความเชื่อมั่นให๎
เกิดขึ้นให๎ได๎ และยังต๎องสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อดึงดูดให๎กลุํมเปฺาหมายยังคงความสนใจในตัว
สินค๎าของคุณตํอไป 

4. เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

เมื่อผู๎บริโภคได๎ค๎นหาข๎อมูลและเปรียบเทียบจนพบเจอข๎อมูลที่พร๎อมสําหรับการตัดสินใจ
แล๎ว ก็อาจเกิดการที่ผู๎บริโภคจะซื้อสินค๎าหรือบริการของคุณในทันทีหรือเกิดยุติการซื้อสินค๎าหรือ
บริการได๎ทุกเมื่อเชํนกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู๎บริโภคนั้นอาจเกิดการลังเลหรือติดใจอะไรอยูํ
บางอยํางและนั่นเป็นเหตุผลให๎นักการตลาดจําเป็นต๎องทําให๎พวกเขาร๎ูสึกถึงความปลอดภัยอํุนใจใน
การเลือกซื้อสินค๎าหรือบริการให๎ได๎ ซึ่งต๎องพยายามโน๎มน๎าวใจอยํางสุดตัว ทั้งข๎อมูล ความจําเป็น 
ความสําคัญและที่สําคัญที่สุดก็คือ สินค๎าหรือบริการสามารถเติมเต็มหรือแก๎ปัญหาของพวกเขาได๎
อยํางไร ทําให๎พวกเขาร๎ูสึกวําขาดสินค๎าของคุณไมํได๎ และหากเกิดสถานการณ์ที่พวกเขาเดินหนีไป
จากคุณในขั้นนี้คุณก็จําเป็นต๎องดึงพวกเขากลับมาด๎วยการทํา Retargeting เชํน การสํงอีเมล์หรือ 
SMS เพื่อกระตุ๎นให๎พวกเขายังคงคิดถึงสินค๎าของคุณอยูํเสมอ 
5. ซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchase) 

ขั้นที่ความต๎องการนั้นถูกเติมเต็มเป็นที่เรียบร๎อยเมื่อผู๎บริโภคกลายเป็นลูกค๎าและได๎เลือก
ซื้อสินค๎าหรือบริการของคุณ นับเป็นผลรวมมาจากความพยายามที่คุณได๎ทําตั้งแตํขั้นตอนแรกซึ่ง
ถือวําเป็นผลสําเร็จแรกเร่ิมที่ดี แตํคุณก็ยังจําเป็นต๎องระวังเอาไว๎อยูํเสมอครับวําโอกาสการที่ลูกค๎าจะ
ยกเลิกหรือหายไปก็ยังมีความเป็นได๎อยูํ   การทําการตลาดกับขั้นตอนนี้ก็ยังคงมีความสําคัญครับ
ด๎วยการลองตรวจสอบดูวําลูกค๎าได๎มีการกดยืนยันสั่งซื้อผํานหน๎าเว็บไซต์แล๎วจริงๆ หรือมีการสั่ง
ออเดอร์แล๎วโอนเงินชําระมาแล๎วจริงๆ ซึ่งปัญหาในขั้นตอนนี้ที่อาจทําให๎ลูกค๎ายกเลิกการซื้อสินค๎า
ก็อาจมาจากปัญหาด๎าน UX/UI หรือที่เรียกวําการออกแบบประสบการณ์ลูกค๎าในการเยี่ยมชม
เว็บไซต์และการออกแบบหน๎าตาเว็บไซต์ หลายๆคร้ังเรามักจะเจอปัญหาของความยุํงยากในการ
สั่งซื้อและขั้นตอนที่มากจนเกินไปจนเกิดการยกเลิกและรู๎สึกแยํกับแบรนด์ของคุณก็ได๎ 
6. การประเมินหลังการซื้อสินค้า (Post-Purchase Evaluation) 

ขั้นสุดท๎ายก็นับวําเป็นขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่งเพราะหลังจากการซื้อสินค๎าหรือบริการนั้น
จบสิ้นแล๎ว ก็เป็นกระบวนการที่คุณจําเป็นต๎องสร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎าให๎กลายเป็นลูกค๎าที่
กลับมาซื้อซ้ําในอนาคตให๎ได๎ ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ลูกค๎าจะต๎องเกิดความประทับใจและร๎ูสึกดีกับ
ประสบการณ์ที่ใช๎สินค๎าหรือบริการของคุณ รวมไปถึงการบริการหลังการขายและการขายของ
พนักงานของคุณ โดยคุณจําเป็นต๎องมีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นบ๎างตามโอกาสหรือนําเสนอ   
สิทธิพิเศษบางอยํางกับลูกค๎าก็ได๎ และในขั้นตอนนี้คุณต๎องทําให๎ลูกค๎ากลายเป็นลูกค๎าที่จงรักภักดี 
(Loyal Customer) และบอกตํอ (Advocacy) ให๎คนอื่นๆมาอุดหนุนสินค๎าหรือบริการ 

 



 

“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผํานสื่อสังคมออนไลน์ด๎วยการใช๎เฟซบุ๏ก (Facebook)” ในที่นี้
เป็นการปฏิบัติงานบนเฟซบุ๏ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแหํงชาติ” ซึ่งเป็นวิธีดําเนินการที่จะชํวย
สร๎างความรํวมมือในการทํากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อนําไปสูํการรับร๎ูข๎อมูลขําวสาร ภารกิจ 
ผลงาน และกิจกรรมตําง ๆ ของสภานิติบัญญัติแหํงชาติไปสูํประชาชนและสาธารณชนทั่วไป โดย
วิธีการดังกลําวต๎องอาศัยการใช๎สื่อตําง ๆ ผสมผสานกัน โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ที่แนํนอนวํา
ต๎องการให๎กลุํมเปฺาหมาย ในที่นี้เรียกวํา“สมาชิกเพจ/ผู๎เข๎าชม” ได๎เกิดการรับร๎ูหรือยอมรับอะไร 
อยํางไร ต๎องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน มีกลวิธีดําเนินการที่เหมาะสม จึงจะเกิดประสิทธิผลตํอ
การดําเนินงานได๎ดีจุดมุํงหมายที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกเพจ/ผู๎เข๎า
ชมหรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องการเลือกใช๎กิจกรรมและสื่อตําง ๆ ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให๎ความร๎ู
ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง  การปลุกจิตสํานึก โน๎มน๎าวให๎เห็นด๎วยหรือคล๎อยตามกับกิจกรรมขององค์กร 
รวมไปถึงการยอมรับ สร๎างศรัทธาและการให๎ความรํวมมือกับองค์กร เป็นต๎น 

 
3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาสกร ศรีสุวรรณ และ ธีรพงษ์วิริยานนท์ (2562) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
ผํานสื่อวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ    1) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผํานสื่อวิดีโอออนไลน์เพื่อ
เสริมสร๎างสมรรถนะผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม     2) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารผํานสื่อวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะผู๎ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านหลักสูตรและเทคนิคการสอน  ด๎าน
สมรรถนะวิชาชีพ ด๎านสื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ด๎านการจัดกา รฝึกอบรม และ 
ด๎านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม จํานวน 9 ทําน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช๎ใน
การวิจัย คือ รูปแบบการสื่อสารผํานสื่อวิดีโอออนไลน์และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
สถิติที่ใช๎ได๎แกํ  คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการสื่อสารผํานสื่ อวิดีโอออนไลน์                    
ผํานการสังเคราะห์แล๎วองค์ประกอบของรูปแบบประกอบด๎วย 6 ขั้นตอน  คือ    1) การสร๎างตัวตน                   
2) เข๎าใจบริบท     3) กําหนดปัญหา     4) การผลิตสื่อ    5) นําพาสูํการเผยแพรํ     6) เรํง                   
สูํกลุํมเปฺาหมาย  ผลการประเมินความเหมาะสมของผู๎ทรงคุณวุฒิพบวํา รูปแบบการสื่อสารผํานสื่อ
วิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมใน       
ภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด สามารถนําไปสูํกระบวนการจัดทําเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะการ
สื่อสารผํานสื่อวิดีโอออนไลน์ แผนการจัดฝึกอบรม และ การจัดฝึกอบรมการสื่อสารผํานสื่อวิดีโอ
ออนไลน์เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม มีความ
เหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.71 
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สุรีรัตน์ อินทองมาก และ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด (2562)  วิจัยเร่ือง การรับร๎ูสื่อประชาสัมพันธ์
ที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวจังหวัดสงขลา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับร๎ูสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวในจังหวัดสงขลา และการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว
ที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดสงขลา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาในลักษณะการวิจัย
เชิงสํารวจ เก็บข๎อมูลจากทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดสงขลา จํานวน 400 
คน ผลการศึกษาพบวํา เพื่อน และสื่อออนไลน์มีความสําคัญในการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เดิน
ทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดสงขลาอยูํในระดับมาก  และสถานที่ที่นักทํองเที่ยวตัดสินใจเลือกเป็น
จุดหมายปลายทางทํองเที่ยวอันดับ 1 คือ สถานที่ทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Attractions) ได๎แกํ 
แหลมสมิหลา 

บัวผิน โตทรัพย์, พวงเพ็ญ ชูรินทร์, จิตติมา จ๎อยเจือ และอโศก ศรีสวัสดิ์ (2562) วิจัยเร่ือง 
การศึกษาการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวผํานสื่อสังคม ออนไลน์ : กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการ 
ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวชุมชนพุมเรียงในสื่อสังคมออนไลน์ 2) สร๎างสื่อการประชาสัมพันธ์ใน
สื่อสังคมออนไลน์และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎สื่อที่มีตํอสื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่สร๎างขึ้น การวิจัยใช๎แบบผสมผสานข๎อมูลโดยจําแนกเป็นข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎นําชุมชน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวชุมชนพุมเรียง
จํานวน 12 คน และการสนทนากลุํมกับตัวแทนชุมชนจํานวน 2 กลุํม ๆ ละ 6 -8 คน เพื่อให๎ได๎มา          
ซึ่งรูปแบบและการสร๎างสื่อประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวชุมชนพุมเรียงในสื่อสังคมออนไลน์               
นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด๎วยการพรรณนาตามประเด็นที่ศึกษาข๎อมูลเชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งมีคําความเชื่อมั่น 0.93 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎
สื่อ Facebook Page จํานวน 400 คน สุํมตัวอยํางโดยใช๎ความนําจะเป็นแบบบังเอิญวิเคราะห์ ข๎อมูล
ด๎วยสถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัยพบวํา  

1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวในสื่อสังคมออนไลน์ คือ Facebook Page โดย
ใช๎ชื่อวํา “พุมเรียงบ๎านเรา” (Phumriang My Home) มี Logo เป็นรูปปืนใหญํ 

2. การสร๎าง Facebook Page “ พุมเรียงบ๎านเรา” เป็นการนําเสนอเนื้อหาสถานที่ทํองเที่ยว 
นํารํอง จํานวน 9 แหํง โดยมีการเข๎าถึงข๎อมูลด๎วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค๎ด นักวิจัยได๎จัดอบรมและ
มอบสิทธิ์ให๎ตัวแทนชุมชน เป็นผู๎ดูแลเพจ (Co-Administrator) และรับผิดชอบเนื้อหารํวมกัน 
เพื่อให๎เกิดความเคลื่อนไหวและสร๎างความยั่งยืนให๎กับ Facebook Page “พุมเรียงบ๎านเรา”  

3. ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํอ Facebook Page “พุมเรียงบ๎านเรา” ในระดับมาก
และเข๎าใช๎งานเพื่อหาข๎อมูลเกี่ยวกับการทํองเที่ยวชุมชนมาก 

 
                      



 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
การจัดทําโครงงาน เร่ือง การประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเพจเฟซบุ๏ก

SAWASDEE THAILAND TRAVEL โดยมีวัตถุประสงค์    1)  เพื่อสร๎างคลิปวิดีโอโปรแกรม
ทํอง เที่ ย ว ของบ ริษั ท ทั้ งภาย ใ นป ระ เท ศ แล ะ ตํ างป ระ เท ศ ที่ บ ริษั ท ไ ด๎จัดโป รแก รม ขึ้น                           
2)  เพื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND 
TRAVEL    การประชาสัมพันธ์โปรโมทโปรแกรมทํองเที่ยวในรูปแบบวิดีโอโดยการโพสต์คลิป
วิดีโอผํานเพจเฟซบุ๏กนี้ จะทําให๎ลูกค๎าได๎มองเห็นภาพโปรแกรมทํองเที่ยวและกิจกรรมตํางๆ ใน
ระหวํางการทํองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการดึงดูดใจลูกค๎าใหมํให๎มาซื้อทัวร์ใหมํมากขึ้น   

การดําเนินการในโครงการเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้ 
4.1 หน๎าเพจเฟซบุ๏กของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

4.2 ขั้นตอนวิธีการทํา 

4.3 การจัดทํา Storyboard 

4.4 ขั้นตอนการทํา Social Marketing 

4.5 การประชาสัมพันธ์โดยการโพสต์คลิปวิดีโอผํานเพจเฟซบุ๏ก 

4.6 การเข๎าถึงเพจจากการประชาสัมพันธ์โปรแกรมผํานสื่อวิดีโอ 

 

4.1   หน้าเพจเฟซบุ๊กของบริษัท  
                         
 
 
 
 
 
 
           
 

ภาพที่ 4.1 หน๎าเพจเฟซบุ๏กของบริษัท  
ที่มา : เพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
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           คณะผู๎จัดทําได๎นํามาศึกษาหาข๎อมูลการเข๎าถึงของลูกค๎าวํามีความสนใจด๎านใดมากที่สุด เพื่อ
นํามาเป็นแนวทางและตํอยอดข๎อมูลตําง ๆ ในเพจ เพื่ อการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นในการ
ปรับปรุงหน๎าเพจให๎มีความนําสนใจและดึงดูดใจลูกค๎า 

 
4.2 ขั้นตอนวิธีการท า 

      1. ศึกษาปัญหาที่พบในบริษัทที่คณะผู๎จัดทําสามารถชํวยแก๎ไขได๎ นําเสนอพนักงานที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตั้งเป็นหัวข๎อโครงงาน  
      2. นําเสนอหัวข๎อโครงงานแกํอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติมและดําเนินการ   
แก๎ไขให๎ถูกต๎อง  
      3. ดําเนินการรวบรวมคลิปวิดีโอตามโปรแกรมทํองเที่ยวของบริษัททั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ 

      4. เมื่อได๎ไฟล์คลิปวิดีโอมาแล๎ว วางแผนการตัดตํอคลิปวิดีโอ และนําคลิปวิดีโอบรรยากาศการ
ออกทริป มาตัดตํอ 
      5. เมื่อตัดตํอคลิปวิดีโอเสร็จสมบรูณ์แล๎ว  จะนําโลโก๎ของบริษัทมาวางไว๎บนมุมขวาของคลิป
วิดีโอ 

      6. ออกแบบ End credit ของคลิปวิดีโอเป็นชํองทางการติดตํอของบริษัท  

      7. เมื่อตัวคลิปวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล๎วนําสํงให๎พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบ และโพสต์คลิป
วิดีโอในเพจเฟซบุ๏กของบริษัท 

       8. เก็บรวบรวมข๎อมูลการเข๎าถึงคลิปวิดีโอและการมีสํวนรํวมกับวิดีโอจากข๎อมูลเชิงลึกของเพจ 

       9. สรุปผลที่ได๎จากการดําเนินโครงงาน 

       10. จัดทําเลํมโครงงานเพื่อนําเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา และจัดทําPower 
point เพื่อนําเสนอตํอคณะกรรมการ 

       11. ดําเนินการปรับแก๎ไขเลํมตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 การจัดท า Story Board 

ออกแบบวิดีโอ โดยการจัดทํา Story Board เรียงลําดับคลิปวิดีโอ การตัดตํอกํอนและหลัง 
เพื่อนําเสนอคลิปบรรยากาศการทํองเที่ยวและกิจกรรมตามโปรแกรมทํองเที่ยวของบริษัท  

                        
ภาพที่ 4.2 การออกแบบ Story Board 

ที่มา : คณะผู๎จัดทํา (2565) 

 
การเขียนแคปชั่นวิดีโอท่ีโพสต์  
แคปชั่นที่ 1 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10:14 

 
สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล จัดให๎ ผํานชํวง Work from home กันมามากพอแล๎ว เรามาสร๎าง

ความสัมพันธ์ในองค์กร ให๎มีสีสันมากขึ้น ด๎วยกิจกรรม Team Building ที่จะเรียกรอยยิ้ม และเสียง
หัวเราะให๎กลับมา เพื่อประสิทธิภาพการทํางาน กับ สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล ขอบคุณ บริษัท อินน์
สโค จํากัด  (ดําเนินธุรกิจให๎คําปรึกษา ประชาสัมพันธ์ แนะนําผลิตภัณฑ์ จําหนํายผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัยทุกชนิด และให๎บริการจําหนํายสินค๎าผํานทางโทรศัพท์)   ที่มอบความไว๎วางใจให๎ สวัสดี 
ไทยแลนด์ ทราเวล 
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 แคปชั่นที่ 2 

วันที่  22 สิงหาคม 2565  เวลา 17: 05 

 
สะบายดี สวัสดี ไทยเเลนด์ ทราเวล ออนทัวร์ อยํางที่ทราบกันตอนนี้ ทางสวัสดี ไทยแลนด์ 

ทราเวล มีโปรแกรมทํองเที่ยวประเทศลาว เส๎นทาง เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง 3 วัน 2 คืน 
เรารวบรวมบรรยากาศ Exclusive กับทริปของสวัสดีมาให๎ชม ขอบพระคุณลูกค๎าที่ไว๎วางใจให๎ 
สวัสดีฯ ได๎ให๎บริการทุกทําน หวังเป็นอยํางยิ่งวําจะได๎พบกันในทริปตํอ ๆ ไป 

 
 
แคปชั่นที่ 3 
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15:11  
 

Outing ปาร์ต้ีสุดมันส์ กับ สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล  สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล พร๎อมเป็น
ทุกอยํางให๎กับลูกค๎าทุกทําน ทัวร์คุณภาพเพื่อคุณ ผํอนคลายไปด๎วยความสนุกกับปาร์ตี้ ให๎มีสีสัน
มากขึ้น กับ สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล ขอบคุณ บริษัท อินน์สโค จํากัด (ดําเนินธุรกิจให๎คําปรึกษา 
ประชาสัมพันธ์ แนะนําผลิตภัณฑ์จําหนํายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทุกชนิดและให๎บริการจําหนําย
สินค๎าผํานทางโทรศัพท์)  ที่มอบความไว๎วางใจให๎ สวัสดี ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

 

 
คลิปวิดีโอท่ีท าการตัดต่อท้ังหมด 3 คลิป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. คลิปวิดีโองานปาร์ตี้ 
เป็นคลิปที่แสดงออกถึงความสนุกสนานในงานปาร์ตี้ มีการสังสรรค์  มีการจัดกิจกรรม 

แจกรางวัลตํางๆ ให๎คนในองค์กรได๎รํวมสนุก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 
     เป็นคลิปที่มีการเลํนกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์ในองค์กรหรือ Team Building เพื่อให๎

แสดงออกถึงการเลํนกิจกรรมที่สร๎างสัมพันธ์ ความสามัคคีกัน ได๎รํวมกันเลํนอยํางสนุกสนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. คลิปวิดีโอท่องเท่ียว ณ ประเทศ สปป.ลาว     
               เป็นคลิปที่แสดงออกถึงการไปทํองเที่ยวทัวร์สปป.ลาวกับบริษัทซึ่งจะมีกิจกรรมตํางๆ 
มากมายตามโปรแกรมทํองเที่ยว 
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   รวมทั้งอิโมจิตํางๆ ในโปรแกรม Canva   เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทําคลิปวิดีโอ  โดยการ
เลือกอิโมจิในโปรแกรม Canva เพื่อเลือกใสํเป็นเครดิตตํางๆ ในคลิปวิดีโอ  เชํน เบอร์ติดตํอ 
สัญลักษณ์บริษัท 

                
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 คลิปวิดีโอที่ทําการตัดตํอทั้งหมด 

ที่มา : คณะผู๎จัดทํา (2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.4  ขั้นตอนการท า Social Marketing 

 1.  โพสต์โปสเตอร์ที่ได๎จัดทําไว๎แล๎ว ได๎มีการโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๏กของโปรแกรมทํองเที่ยว
ตํางประเทศ 

 

ภาพที่ 4.4 การโพสต์ขายโปรแกรมทํองเที่ยว Exclusive Tours Laos ของบริษัท 
              ที่มา : เพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
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       2. บรรยายรายละเอียดโปรแกรมทํองเที่ยว รูปภาพที่มีการแสดงข๎อมูลโปรแกรมการออกทริป
ในแตลํะคร้ัง ที่มีการบรรยายสถานที่ เวลา รูปภาพ และร๎านอาหารการประชาสัมพันธ์ที่ผํานมาจาก
เพจเฟซบุ๏ก 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 

 
 

 
ภาพที่ 4.5 รายละเอียดโปรแกรม ONE DAY TRIP 

                    ที่มา : เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 
 



 

4.5 การประชาสัมพันธ์โดยการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเพจเฟซบุ๊ก 

การโพสต์คลิปวิดีโอเพื่อให๎ลูกค๎าได๎มองเห็นภาพรวมในการทํางานและกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น ได๎เห็นบรรยากาศสถานที่ที่ไป เพิ่มเป็นการดึงดูดลูกค๎าให๎ได๎เห็นความสนุกและความจุดที่
นําสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มยอดขายให๎แกํโปรแกรมนั้นๆ 

- คลิปวิดีโอกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ในองค์กรหรือ Team Building บริษัทอินน์สโคํ จํากัด  
https://fb.watch/ghU7uvvVGu/ 

- คลิปวิดีโอบรรยากาศประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
https://fb.watch/ghU3xAjZbG/ 

- คลิปวิดีโอกิจกรรมงานปาร์ตี้ บริษัทอินน์สโคํ จํากัด   https://fb.watch/ghUcmagqQ2/ 

 
คลิปวิดีโอท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               
 
 

ภาพที่ 4.6 ตัวอยํางวิดีโอกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ในองค์กรของบริษัทอินน์สโคํ จํากัด 

ที่มา : เพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 
 

https://fb.watch/ghUcmagqQ2/
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ผลการด าเนินงานของวิดีโอกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในองค์กรหรือ Team Building  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7 ภาพข๎อมูลเชิงลึกของวิดีโอกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ในองค์กรของบริษัทอินน์สโคํ จํากัด 

ที่มา : เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

  
 จากภาพที่ 4.7 เป็นภาพข๎อมูลเชิงลึกของวิดีโอกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ในองค์กรหรือ 
Team Building ของบริษัทอินน์สโคํ จํากัด พบวําข๎อมูลเชิงลึกของวิดีโอกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ใน
องค์กรหรือTeam Building ของบริษัทอินน์สโคํ จํากัด   มีอิมเพรสชั่น 262 คน คนที่เข๎าถึง 221 คน 
การมีสํวนรํวม 45 คน 

 
 
 
 
 
 
 



 

คลิปวิดีโอท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 ตัวอยํางวิดีโอบรรยากาศขณะลํองเรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ที่มา : เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
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ผลการด าเนินงานของวิดีโอบรรยากาศขณะลํองเรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 ภาพข๎อมูลเชิงลึกวิดีโอบรรยากาศขณะลํองเรือ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่มา : เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 

จากภาพที่ 4.9 เป็นภาพข๎อมูลเชิงลึกวิดีโอบรรยากาศขณะลํองเรือของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบวําข๎อมูลเชิงลึกของวิดีโอของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีอิมเพรสชั่น  458 คน คนที่เข๎าถึง 424 คน การมีสํวนรํวม 216 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คลิปวิดีโอท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 ตัวอยํางวิดีโอกิจกรรมงานปาร์ตี้ ของบริษัทอินน์สโคํ จํากัด 
ที่มา : เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 
จากภาพที่ 4.10 คือบรรยากาศงานปาร์ต้ี บริษัทอินน์สโคํ จํากัด ณ โรงแรมจอมเทียนชลบุรี 
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ผลการด าเนินงานของวิดีโอกิจกรรมงานปาร์ตี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11  ภาพข๎อมูลเชิงลึกของวิดีโอกิจกรรมงานปาร์ตี้ ของบริษัทอินน์สโคํ จํากัด 

ที่มา : เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 
             จากภาพที่ 4.11 เป็นภาพข๎อมูลเชิงลึกของวิดีโอกิจกรรมงานปาร์ตี้ ของบริษัทอินน์สโคํ 
จํากัด   พบวําข๎อมูลเชิงลึกของวิดีโอกิจกรรมงานปาร์ตี้ ของบริษัทอินน์สโคํ จํากัด   มีอิมเพรสชั่น 
169 คน คนที่เข๎าถึง 146 คน การมีสํวนรํวม 28 คน 

         
                                 
4.6 การเข้าถึงเพจจากการประชาสัมพันธ์โปรแกรมผ่านสื่อวิดีโอ 

1.  ภาพรวมเพจที่แสดงตัวเลขในการเข๎าถึงโพสต์  
 

 
 
 
 
 
 
 
                     
                      

ภาพที่ 4.12 ภาพรวมเพจของการเข๎าถึงโพสต์ 
ที่มา : เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 



 

          จากภาพที่ 4.12 เป็นภาพรวมเพจของการเข๎าถึงโพสต์  พบวําการค๎นพบ มียอดผู๎เข๎าถึงโพสต์ 
2158  คน คนที่ถูกใจเพจใหมํ 11 คน  ผู๎ติดตามใหมํของเพจ 15 คน จํานวนการเข๎าชมเพจ 905 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าถึงเพจ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.13 กลุํมเปฺาหมายที่เข๎าถึงเพจ 

ที่มา :  เพจ SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 

จากภาพที่ 4.13 พบวําการกลุํมเปฺาหมายที่เข๎าถึงเพจ แบํงเป็นเพศโดยเพศชายจํานวน 
41.10% และเพศหญิงจํานวน 58.90% สํวนทางด๎านอายุพบวําในชํวงอายุ 25-34 ปี เข๎าถึงมากที่สุด 
และอายุ 65 ปีขึ้นไปเข๎าถึงน๎อยที่สุด 

 
จากการปฏิบัติงานและทําคลิปวิดีโอ เป็นจํานวน 3 คลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ลงเพจ  

เฟซบุ๏กของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด นั้นเห็นได๎ชัดวํา มียอดผู๎เข๎าถึง
เพิ่มขึ้น โดยยอดผู๎เข๎าถึงโพสต์ 2158 คน ผู๎คนที่ถูกใจเพจใหมํ 11 คน ผู๎ติดตามใหมํของเพจ 15 คน 
จํานวนการเข๎าชมเพจ 905 คน จากตอนแรกเพจบริษัทได๎มีการลงเป็นโพสต์เพียงโปสเตอร์ ก็ได๎มี
การลงโพสต์คลิปวิดีโอเพิ่มเติมลงในเพจเฟซบุ๏กของบริษัท SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
และนอกจากนี้บริษัทยังสามารถใช๎ประโยชน์จากโครงงานนี้ไปตํอยอดการโพสต์ในเพจเฟซบุ๏ก
บริษัทตํอไปได๎ เพื่อสร๎างคอนเทนต์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีความนําสนใจขึ้นจากเดิม ทําให๎การ
นําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยวตํอจากนี้มีความนําสนใจ ชํวยสํงเสริมการขายให๎บริษัทได๎เป็นอยํางดี                          
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บทที่ 5 
สรุปผลโครงงานและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงาน 

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแตํ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2565 
เป็นระยะเวลา ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ตําแหนํงฝูายขายและผู๎ชํวยนําเที่ยวของบริษัท สวัสดี ไทยแลนด์ 
กรุ๏ป ทราเวล คณะผู๎จัดทําได๎มีการนําปัญหาของบริษัทมาจัดทําโครงงานเร่ือง การประชาสัมพันธ์
คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL  โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ   1) เพื่อสร๎างคลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวของบริษัททั้งภายในประเทศและ
ตํางประเทศ    2) เพื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผํานเพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE 
THAILAND TRAVEL  โดยได๎มีการศึกษาหาข๎อมูลและนําเอาความร๎ูตํางๆ ที่ได๎จากมหาวิทยาลัย
นํามาใช๎ เพื่อเพิ่มยอดการเข๎าถึงประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอและคนกดถูกใจและยอดผู๎ติดตามให๎มาก
ขึ้น จากการทํางานของคณะผู๎จัดทําตลอด ระยะเวลา 4 เดือน ยอดการเข๎าถึงเพจเฟซบุ๏กบริษัทและผ๎ู
ที่กดถูกใจมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม   และหน๎าเพจมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีผู๎คนสนใจใน
โปรแกรมที่บริษัทจัดทําขึ้น ทําให๎เพจของบริษัทมีความนําสนใจในคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอ โดย
ทางคณะผู๎จัดทําได๎มีการจัดทําคลิปวิดีโอเป็นจํานวน 3 คลิปวิดีโอ ที่ เกี่ยวกับการทํองเที่ยว
ภายในประเทศและตํางประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอในเพจเฟซบุ๏ก SAWADEE 
THAILAND TRAVEL โดยมีการต้ังเปฺาหมายการยอดผู๎เข๎าถึงเพจและสื่อวิดีโอเป็นจํานวน 500 คน 
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปประชาสัมพันธ์  ได๎รับความสนใจและมียอดผู๎เข๎าถึงโพสต์จํานวน 2,158 
คน ซึ่งทําให๎บรรลุเปฺาหมายจํานวนยอดผู๎เข๎าถึงและดูวิดีโอ ทําให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ 

 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงาน 
     5.2.1 ปัญหาของโครงงาน 

-  ในชํวงแรกคณะผู๎จัดทําไมํมีทักษะในการตัดตํอวิดีโอ   
       -  ไมํมีทักษะในการเขียนแคปชั่นเพื่อดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎าชมวิดีโอ 
     5.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
       -  เรียนรู๎วิธีการตัดตํอวิดีโอจาก Youtube และ VLLO 
       -  ฝึกเขียนแคปชั่นและขอความเห็นจากพนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบแล๎วนําไปปรับปรุง 
    แก๎ไขในงานครั้งตํอไป  
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานครั้งต่อไป 
- การประชาสัมพันธ์โดยการนําเที่ยวแบบยูทูปเบอร์ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัติงาน 
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ภาพปฏิบัติงานขณะทําความสะอาดภายในออฟฟิศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      
 

ภาพปฏิบัติงานภายในออฟฟิศ อาท เชํน ค๎นหาข๎อมูลสถานที่ทํองเที่ยว ร๎านอาหาร 
ที่พัก และ งานด๎านเอกสาร เตรียมงานออกทัวร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาพปฏิบัติงานขณะเช็คสโตร์เตรียมของตํางๆ กํอนออกทัวร์ 
ภาพปฏิบัติงานขณะเช็คสโตร์เตรียมของตํางๆ กํอนออกทัวร์ 
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ภาพปฏิบัติงานขณะออกทัวร์กับบริษัท 

 
                   
 

 
 
 
 
 
 

 
                          
 
  
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
   



 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษา 
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                                                  บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

                                                    
โครงงานสหกิจศึกษาท่ีท ามีประโยชน์กับสถานประกอบการอย่างไรบ้าง 

พนักงานที่ปรึกษา :  หลักๆ คือเร่ืองสื่อออนไลน์เป็นชํองทางที่จะทําให๎ลูกค๎าเข๎าหาทางสวัสดี 
   มากยิ่งขึ้น ในสํวนของการประชาสัมพันธ์เพิ่มฐานให๎ลูกค๎าให๎ทางสวัสดี 
   และเพิ่มฐานออนไลน์ให๎มั่นคงมากขึ้น 

 
การท างานของนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างไรบ้าง  
พนักงานที่ปรึกษา :  น๎องๆ นํารักถ๎าไมํมีน๎องๆ นี่แทบขาดใจเลย น๎องๆ ชํวยได๎เยอะมีอะไรก็ 
   คอยถามตลอด ทําได๎ทุกอยําง ออกทัวร์ก็ทําได๎เร่ือง 

 
ท่ีต้องปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะในการท างานของนักศึกษาฝึกงานมีอะไรบ้าง 
พนักงานที่ปรึกษา :  แตํละงานต๎องศึกษาให๎มากขึ้น พวกรายละเอียดงานตํางๆ เวลาไปทํางาน 
   ที่อื่นอาจจะต๎องมีความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองได๎รับมอบหมายมาก 
   ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

      ลงชื่อ ุ.................ุ.ุุุุ. 
         (นายอัครเดช เสี้ยนเสริญ) 

                                                                                                                 พนักงานที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทความวิชาการ 
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การประชาสัมพันธ์คลิปวดิีโอโปรแกรมท่องเท่ียวผ่านเพจเฟซบุ๊ก  

SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
Public Relations for Video Clips of SAWASDEE THAILAND TRAVEL   

Tour Program via Facebook Fanpage 
นางสาวซากียะห์ แมเราะ 

นางสาวศศิกมล สัมพะสุธา 
นางสาวทัศวรรษ โจพิงค ์

ภาควิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
Email:zakeeyah2542@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
                   โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า   เ รื่ อ ง  ก า ร
ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผําน
เพจเฟซบุ๏ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
โดยมี วัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อสร๎างคลิปวิดีโอ
โ ป ร แ ก ร ม ทํ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ตํางประเทศ     2) เพื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ 
โป รแ กรม ทํ อ ง เที่ ยว ผํ าน เพจ บุ๏ ค  SAWASDEE 
THAILAND TRAVEL  
              ผลการดําเนินงานพบวําคณะผู๎จัดทําได๎มี
การทําคลิปวิดีโอ 3 คลิป เพื่อการประชาสัมพันธ์
บนเพจเฟซบุ๏กของบริษัท ซ่ึงจะประกอบไปด๎วย
คลิปวิดีโอบรรยากาศสถานที่ทํองเที่ยว ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรม
สร๎างสัมพันธ์ในองค์กร และงานปาร์ตี้  เพื่อให๎
สามารถดึงดูดความนําสนใจของ โปรแกรม
ทํองเที่ยวและชํวยเพิ่มโอกาสในการตัดสินซ้ือมาก
ยิ่ ง ขึ้ น  ผ ล ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ง า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอผํานเพจเฟซบุ๏ก พบวํามี
จํานวนผู๎ติดตามใหมํเพิ่มขึ้นเปน็จํานวน 15 คน  ทํา
ให๎มีผู๎ติดตามเพจทั้ งหมด จํานวน 2 ,234 คน 
นอกจากนี้สามารถเพิ่มฐานออนไลน์ของบริษัทได๎

ดียิ่งขึ้นกวําเดิมและยังมีโอกาสเพิ่มยอดขายให๎กับ
บริษัทด๎วย 
ค าส าคัญ : ประชาสัมพันธ์ / คลิปวิดีโอ / โปรแกรม
ทํองเที่ยว 
 
Abstract 
          The cooperative education Project for Public 
Relations for Video Clips of SAWASDEE 
THAILAND TRAVEL Tour Program via 
Facebook Fanpage had the objectives: 1) To create 
video clips for tour programs both domestically 
and internationally; 2) To promote video clips via 
Facebook.  
             The results of the project that the students 
made 3 video clips for Public Relations for Video 
Clips on the company's Facebook Fanpage. This 
will consist of video clips of the atmosphere of 
tourist attractions in the Lao People's Democratic 
Republic, Relationship building activities in the 
organization and party. To be able to attract the 
attractiveness of the tour program and increase the 
chances for purchase decision. As a results of the 
project t Public Relations for Video Clips via  



 

 
Facebook Fanpage and found that the number of  
new followers  increased by 15 followers, bringing 
the total number of followers to 2,234. In addition, 
it increased the online base and has the opportunity 
to increase sales for the company. 
Keywords:  public relations, video clip, tour 
program 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          ทางบริษัทสวัสดีฯมีโปรแกรมที่นําสนใจ
หลายโปรแกรมแตํการประชาสัมพันธ์ยังคงเป็น
รูปภาพโปสเตอร์และเอกสารรายละเอียดโปรแกรม
นั้นๆแตํยังไมํมีการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอทัวร์
ผํานเฟซบุ๏กเพจของบริษัท     คณะผู๎จัดทําเห็น
โอกาสในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมทํองเที่ยว
ผํานการสร๎างคลิปวิดีโอเพื่อสร๎างความมั่นใจในการ
เดินทางทํองเที่ยวกับบริษัทและเพิ่มการมองเห็น
สินค๎าและการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
        การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นการ
ติดตํอ ส่ือสารจากองค์การไปสํูสาธารณชนที่
เกี่ยวข๎อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและประชามติ
จากสาธารณชนที่มีตํอองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร๎างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู๎ และแก๎ไข
ข๎อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
         นางเสาวลักษณ์ บัวทอง (2561) ผู๎บังคับบัญชา
กลํุมงานส่ือมวลชน กลําววํา ปัจจุบันต๎องยอมรับวํา 
Social Media ได๎เข๎ามามีบทบาทและมีอิทธิพลตํอ
สังคม โดย Social Media กลายเป็นส่ือบุคคลที่
สามารถนําเสนอเรื่องราวได๎เร็ว หลากหลายรูปแบบ 
มีทั้งข๎อเท็จจริงและเป็นเท็จ บางครั้งอาจกระทบไป
ถึงการละเมิดสิทธสํิวนบุคคลหรือการหมิ่นประมาท
บุคคลอื่นได๎ 
 

 
 
ดังนั้น  การเผยแพรํ ในแตํละครั้ ง  ต๎องทําการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองข๎อมูลให๎ละเอียด เพื่อปฺองกัน
เหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลังกํอนทําการเผยแพรํ  
         น า ย ส า ธิ ต  ว ง ศ์ อ นั น ต์ น น ท์  ( 2561)  
ผู๎บังคับบัญชากลุํมงานผลิตเอกสารเผยแพรํ มองวํา
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผํานทางเฟซบุ๏กนี้เดิม
เป็นเพียงแบบปากตํอปาก ดังนั้น ต๎องให๎สมาชิก
ห รื อ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น สํ า นั ก  ฯ  รํ ว ม ชํ ว ย กั น 
ประชาสัมพันธ์ให๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น ขณะเดียวกัน 
การปรับปรุงรูปแบบเนื้อหา (Content) ใหมํ ๆ ก็เป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่มีสํวนชํวยดึงดูดความสนใจ เพราะ
ผู๎เข๎าชมจะให๎ความนิยมกับ Clip หรือ VDO ส้ัน
มากกวําเนื้อหาที่ เป็นข๎อความเพียงอยํางเดียว 
รวมถึงการสร๎าง Idol ประจํารายการ เพื่อสร๎างการ
จดจําแกํผู๎เข๎าชมและเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางตํอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้  
    1. เพื่อสร๎างคลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและตํางประเทศ 
    2. เพื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ โปรแกรม
ทํองเที่ยวผํานเพจบุ๏ค SAWASDEE THAILAND 
TRAVEL  
 
ขอบเขตของโครงงาน 
ขอบเขตพื้นที่จัดท าโครงงาน 
 -  บริษัท สวัสดี ไทยเเลนด์ ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จํากัด 
ขอบเขตของประชากร 
- พนักงานบริษัทและลูกค๎าที่สนใจโปรแกรม
ทํองเที่ยวทาง Facebook  เพจบริษัท 
ขอบเขตด้านเวลา  
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 2 กันยายน 
พ.ศ. 2565 
ขอบเขตด้านข้อมูล  
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- บริษัท สวัสดี ไทยเเลนด์ ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จํากัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. คณะผู๎จัดทําได๎เรียนรู๎การทําวิดีโอและ
เรียนรู๎การวางแผนอยําง เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อ    
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลให๎กับลูกค๎า 
 2. บริษัทสวัสดี  ทราเวล แอนด์  ทราน
สปอร์ต จํากัด มีคลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยว 
เผยแพรํในเพจเฟซบุ๏ก เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ลูกค๎า 
 3. ลูกค๎าสนใจเข๎าชมเพจเฟซบุ๏กของบริษัท  
SAWASDEE THAILAND TRAVEL 
 
วิธีการด าเนินงาน 
      1. ศึกษาปัญหาที่พบในบริษัทที่คณะผู๎จัดทํา
สามารถชํวยแก๎ไขได๎ นําเสนอพนักงานที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตั้งเป็นหัวข๎อโครงงาน  
      2. นําเสนอหัวข๎อโครงงานแกํอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานเพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติมและดําเนินการ   
แก๎ไขให๎ถูกต๎อง  
      3. ดําเนินการรวบรวมคลิปวิดีโอตามโปรแกรม
ทํองเที่ยวของบริษัททั้งในประเทศและตํางประเทศ 
      4. เมื่อได๎ไฟล์คลิปวิดีโอมาแล๎ว วางแผนการตัด
ตํอคลิปวิดีโอ และนําคลิปวิดีโอบรรยากาศการ
ออกทริป มาตัดตํอ 
      5. เมื่อตัดตํอคลิปวิดีโอเสร็จสมบรูณ์แล๎ว  จะ
นําโลโก๎ของบริษัทมาวางไว๎บนมุมขวาของคลิป
วิดีโอ 
      6. ออกแบบ End credit ของคลิปวิดีโอเป็นชํอง
ทางการติดตํอของบริษัท  
      7. เมื่อตัวคลิปวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล๎วนําสํงให๎
พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบ และโพสต์คลิปวิดีโอ
ในเพจเฟซบุ๏กของบริษัท 
       8. เก็บรวบรวมข๎อมูลการเข๎าถึงคลิปวิดีโอและ
การมีสํวนรํวมกับวิดีโอจากข๎อมูลเชิงลึกของเพจ 
       9. สรุปผลที่ได๎จากการดําเนินโครงงาน 

       10. จัดทําเลํมโครงงานเพื่อนําเสนอ อาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา และจัดทําPower 
point เพื่อนําเสนอตํอคณะกรรมการ 
       11. ดําเนินการปรับแก๎ไขเลํมตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 
 
สรุปผลการจัดท าโครงงาน 
        จากการปฏิบัติงานตั้งแตํ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2565 ถึง วันที่  2565 เป็นระยะเวลา ทั้ งหมด 15 
สัปดาห์  ได๎มีการฝึกงานในตําแหนํง  พนักงานฝูาย
บริการลูกค๎า สวัสดี ไทยแลนด์ กรุ๏ป ทราเวล ทาง
คณะผู๎จัดทําได๎มีการนําเอาปัญหาของบริษัทมา
จัดทําโครงงานเรื่อง การประชาสัมพันธ์ผํานคลิป
วิดีโอของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๏ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์  คือ 1)  เพื่อสร๎าง
คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวตํางประเทศและใน
ป ร ะ เ ท ศ ที่ บ ริ ษั ท ได๎ จั ด โ ป ร แ ก ร ม ขึ้ น  2)เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมทํองเที่ยวผําน
เพจบุ๏ค SAWASDEE THAILAND TRAVEL ผําน
เพจเฟซบุ๏ก สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล เพื่อให๎เป็น
ประโยชน์และเพิ่มชํองทางการติดตํอโปรแกรม
ให๎กับบริษัท ได๎มีการศึกษาหาข๎อมูลและนําเอา
ความรู๎ตํางๆ ที่ได๎จากในมหาวิทยาลัยนํามาใช๎ เพื่อ
พัฒนาสร๎างการประชาสัมพันธ์ให๎กับบริษัท สวัสดี  
ไทยแลนด์ ทราเวล ผํานเพจของบริษัท เพื่อเพิ่มยอด
การเข๎าถึงประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ และคนกด
ถูกใจและยอดผู๎ติดตามให๎มากขึ้น จากการทํางาน
ของคณะผู๎จัดทําตลอด ระยะเวลา 4 เดือน มียอดผู๎
เข๎าถึงโพสต์ 2,158 คน คนถูกใจเพจใหมํเพิ่มขึ้น 11 
คน และผู๎ติดตามใหมํเพจ 15 คน จํานวนการเข๎าถึง 
905 คน เป็นเพศชายจํานวน 41.10% และเพศหญิง
จํานวน 58.90 % ชํวงอายุ 24-34 ปีเข๎าถึงมากที่สุด
และชํวงอายุ 65 ปีขึ้นไปน๎อยที่สุด 
         ทางคณะผู๎จัดทําได๎มีการจัดทําคลิปวิดีโอเป็น
จํานวน 3 คลิปวิดีโอ ที่ เกี่ยวกับการทํองเที่ยว
ภายในประเทศและตํางประเทศ เพื่อ เป็นกา ร



 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ค ลิ ป วิ ดี โ อ ใ น เ พ จ เ ฟ ซ บุ๏ ก
SAWADEE THAILAND TRAVELเห็นได๎ชัดวํา มี
ยอดผู๎ เข๎าถึงโพสต์ 2,158 คน คนถูกใจเพจใหมํ
เพิ่มขึ้น 11 คน และผู๎ติดตาทใหมํเพจ 15 คน จํานวน
การเข๎าถึง 905 คน เป็นเพศชายจํานวน 41.10% และ
เพศหญิงจํานวน 58.90% ชํวงอายุ 24-34 ปีเข๎าถึง
มากที่ สุด ทั้ งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ คณะ
ผู๎จัดทําได๎วางไว๎ 
 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
          การประชาสัมพันธ์โดยการนตําเที่ยวแบบยู  
ทูปเบอร์ 
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