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บทคดัย่อ 
การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาเ ร่ือง “การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ ด้วย APPLICATION 

PINTEREST กรณีศึกษา บริษทั พีดบับลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ” มีวตัถุประสงค์ 1 ) เพื่อศึกษา 
แอปพลิเคชัน่ Pinterest  2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กบั บริษทั พีดบับลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ 
จ ากดั ผา่น แอปพลิเคชัน่ Pinterest 

ทางคณะผู้จ ัดท า จึงมองเห็นโอกาสการเพิ่ม ช่องทางการตลาดอีกหน่ึงทาง  คือการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่น แอปพลิเคชัน่ Pinterest ซ่ึงแอปพลิเคชัน่น้ีมีจุดเด่น คือ การสร้างกระดานส่วนตวั
ข้ึนมาแล้วน าเร่ืองราวหรือรูปท่ีสนใจนั้นไปปักหมุด (pin) เอาไว ้และแอปพลิเคชั่นน้ีมีความคิดท่ีว่า 
“เพียงแค่ภาพ 1 ภาพสามารถแทนค าพูดได้นับล้าน” ก็เปรียบเสมือนแบรนเนอร์ของการท่องเท่ียว 
เพราะเพียงแค่แบรนเนอร์เดียวนั้นก็มีรายละเอียดการเดินทางอยู่ในนั้นแทบจะทั้งหมด ท าให้ผูท่ี้สนใจ
สามารถเขา้ใจไดง่้าย ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ผา่นแอปพลิเคชัน่น้ี และสามารถท่ีจะ
เขา้ถึงกลุ่มของลูกคา้ท่ีสนใจจะซ้ือแพค็เกจทวัร์ไดง่้ายมากยิง่ข้ึน   

ผลการด าเนินการพบว่า ในระยะเวลา 3 เดือนมีการโพสต์ลงไปในแอปพลิเคชั่น Pinterest      
ไปทั้งหมด 49 pin ในแอคเคาทท่ี์มีช่ือวา่ PWT EXPRESS PHASICHAROEN มีผูใ้ชง้านเขา้มาชมใน   
แอคเคาท์จ  านวน 165 คน โดยขอ้ดีของแอปพลิเคชัน่ Pinterest ผูใ้ชง้านสามารถปักหมุด (pin) และ
กลบัมาดูประวติัการคน้หาไดท่ี้หนา้บอร์ดของแอคเคาทผ์ูใ้ชง้านได ้ถือวา่ ง่าย สะดวก ต่อการคน้หาส่ิงท่ี
เคยดูมาก่อน ทางคณะผูจ้ดัท าจึงสรุปไดว้า่ผลการด าเนินการคร้ังน้ีเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กบั 
บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้  
ค าส าคญั : แอปพลิเคชัน่ Pinterest / ประชาสัมพนัธ์ / แบรนเนอร์การท่องเท่ียว 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสังคมปัจจุบนัน้ี ส่ือออนไลน์เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในหมู่วยัรุ่นและวยัท างาน เพราะผูค้น
ส่วนมากลว้นใชส้มาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารและเล่นอินเตอร์เน็ต และในปัจจุบนัคน
ไทยนั้นเล่นอินเตอร์เน็ต เฉล่ีย 10 ชั่วโมง 5 นาที ต่อวนั และช่วงอายุท่ีใช้อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ     
GEN Y (อาย ุ20 - 37 ปี) และคนไทยนั้นใชเ้วลาไปกบัโซเชียลมีเดียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงต่อวนั และ
ช่วงเวลาท่ีใชง้านบ่อย จะอยูท่ี่ 10.00 – 12.00 น. , 20.00 – 22.00 น. จึงท าให้การเขา้ถึงส่ือออนไลน์นั้น
เป็นเร่ืองท่ีง่ายมาก มีทั้ง Facebook  Line  Instagram และ Pinterest  เป็นตน้ และสถิติประชากรท่ีเขา้ใช้
แอปพลิเคชัน่ Pinterest มีทั้งหมด 250 ลา้นคนต่อเดือนจากทัว่โลก และจากการเขา้ใชง้านของคนไทยทั้ง
ประเทศ มีผูใ้ชง้านแอพ Pinterest นั้นอยู ่17 เปอร์เซ็นต ์

 

 
รูปท่ี 1.1 สถิติการเล่นอินเตอร์เน็ตของคนไทย 

(ท่ีมา : https://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/13/files/Slide_for_Stage.pdf) 
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รูปท่ี 1.2 สถิติการใชโ้ซเชียลมีเดียของคนไทย 
(ท่ีมา : https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/) 

 
แอปพลิเคชัน่ Pinterest เป็นอีกหน่ึง Social Network ท่ีเหมาะกบัผูค้นท่ีอยากคน้หาไอเดียและ

แรงบนัดาลใจใหม่ๆ ในการด าเนินชีวิตจากรูปภาพนบัลา้นภายในเวบ็ ท่ีมีจุดเด่นคือ การสร้างกระดาน
ส่วนตวัข้ึนมาแลว้ก็น าเร่ืองราวหรือรูปท่ีน่าสนใจนั้นไปปักหมุดเอาไว ้ทั้งน้ีการปักหมุด (นั้นเรียกว่า 
Pin) ท าให้เราสามารถท่ีจะคน้หาจากเวบ็บุคคลท่ีเราติดตาม หากเจอส่ิงท่ีชอบ เราสามารถจะ ปักหมุด 
เอาไวท่ี้บอร์ดของเราได ้และ Pinterest นั้นมีความคิดวา่ภาพเพียง 1 ภาพ สามารถแทนค าพูดไดน้บัลา้น 
ส่วน Twitter Facebook ต่างใชค้  าพูดเป็นส่วนมากในการส่ือสาร ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งอ่านถึงจะรับขอ้มูลได ้
แต่ Pinterest ใชภ้าพในการส่ือสาร และใส่ตวัอกัษรลงไปใหน้อ้ยท่ีสุด ท าใหก้ารมองหาขอ้มูลเป็นไปได้
ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่มองผา่นๆ ก็สามารถหาส่ิงท่ีตอ้งการไดเ้จอ ก็เปรียบเสมือนกบัแบรนเนอร์ของ
การท่องเท่ียว ท่ีภายในนั้นสามารถบอกรายละเอียดต่างๆ ให้ผูท่ี้สนใจรับรู้ได ้โดยการมองภาพเพียง
อยา่งเดียว 

ทางคณะผูจ้ ัดท ามองเห็นอีกหน่ึงช่องทางการตลาดให้กับบริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส        
ภาษีเจริญ โดยการท่ีทางคณะผูจ้ดัท าจะประชาสัมพนัธ์แบรนเนอร์ผ่านบนแอปพลิเคชั่น Pinterest 
เพื่อท่ีจะสามารถเพิ่มการเขา้ถึง จากผูค้นท่ีใช้แอปพลิเคชัน่น้ี เพราะทางคณะผูจ้ดัท าตอ้งการท่ีจะเขา้ถึง 
Social Network ต่างๆ ให้ทัว่ถึงและครอบคลุม บริษทัจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจการเดินทาง
ท่องเท่ียว จึงไดเ้ลือก แอปพลิเคชัน่ Pinterest มาเป็นส่วนหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษา แอปพลิเคชัน่ Pinterest 
1.2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหก้บั บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ  
         ผา่น Pinterest Account 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 การศึกษาความตอ้งการ การตลาดของบริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ 
1.3.2 การศึกษาขอ้มูล แอปพลิเคชัน่ Pinterest 
1.3.3 ระยะเวลา 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 

1.4 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 เป็นการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือแพค็เกจทวัร์ ของบริษทั พีดบับลิวที   
         เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ ใหมี้จ านวนมากข้ึน 
1.4.2 ผลของขอ้มูลท่ีไดม้านั้น เป็นแนวทางในการพฒันา และปรับปรุงกลยลุธ์ทางการตลาด  
         เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อแพค็เกจทวัร์ ของบริษทั พดีบับลิวที เอก็ซ์เพรส  
         ภาษีเจริญ 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
รายงานผลการด าเนินงานสหกิจเร่ือง “การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ ด้วย APPLICATION 

PINTEREST กรณีศึกษา บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ “ มุ่งศึกษาวธีิการเพิ่มช่องทางการขาย
ให้กบับริษทั พีดบับลิวที เอ็กซ์เพรส สาขาภาษีเจริญ ด้วยการเปิดช่องทางการขายผ่านแอปพลิเคชั่น 
Pinterest ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.1 การตลาด (Marketing) 
2.2 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.3 การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  
2.4 แอปพลิเคชัน่ ( Application ) 
2.5 แอปพลิเคชัน่ Pinterest ( Pinterest Application ) 
2.6 การตลาดออนไลน์ดว้ยแอปพลิเคชัน่ Pinterest 
2.7 ความแตกต่างของ แอปพลิเคชัน่ Pinterest และ แอปพลิเคชัน่ Instagram 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  การตลาด  (Marketing) 
ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ให้ความหมายของการตลาดวา่ ท่ีใดก็ตาม ทั้งท่ีเป็นสถานท่ี

หรือไม่มีสถานท่ี ท่ีมีอุปสงค์และอุปทาน ในสินคา้หรือบริการมาพบกนั จนท าให้เกิดราคาท่ีมาจาก
กลไกตลาด โดยเศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปล่ียนแปลงของราคา เช่น การท่ีราคาลดลงโดย
อตัโนมติัเม่ือมีการเสนอขายสินคา้ เป็นตน้ ทางดา้นทฤษฏีนั้น เห็นวา่ เศรษฐกิจในระบบตลาดท่ีแทจ้ริง
นั้น จ  าเป็นตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ีคือ ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก ผูบ้ริโภคจ านวนมาก
รวมถึง มาตรการในการกีดกนัการเขา้ตลาดท่ีน้อย เง่ือนไขเหล่าน้ีถา้มีครบทั้งหมดจะถือวา่เป็นตลาดท่ี
สมบูรณ์ซ่ึงพบไดม้ากในโลกปัจจุบนั (Kotler, 2003a, p.11) ค าตลาด จึงมีความหมายครอบคลุมถึงลูกคา้
หลายกลุ่ม รวมทั้ งตลาดท่ีมีตัวตนโดยลักษณะทางกายภาพ และตลาดท่ีไม่มีตัวตนในกายภาพ          
(ตลาด Digital) ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีหลายๆตลาดยอ่ย ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยูใ่นธุรกิจ
นั้น ขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์
การส่งเสริม และการส่งมอบสินคา้ หรือบริการใหก้บัผูบ้ริโภคและองคก์รการธุรกิจต่างๆ  

ดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
(4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกได้
ดงัน้ี 
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ผลิตภณัฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
สินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนวทางการ
ประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต     
การให้บริการ หรือด าเนินงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรือ แม้ผลิตภัณฑ์จะเป็น
องค์ประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะต้อง
พิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ์ (Warranties) และ
การรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) ( ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ี
เหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อ  
ท าการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภณัฑ์สินค้าหรือบริการ      
หรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) หรือมูลค่าของสินคา้และบริการ 
ท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การก าหนดราคามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคา
สินคา้เองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ี
คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการก าหนดราคาสินคา้
และบริการประเด็นส าคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคา ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ี
ระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมี                                                  
ช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้สินเช่ือ (Credit Terms)                                                               
(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินค้าท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเส้นทาง
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได ้ในช่องทางการจดั
จ าหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคา้ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการ     
วางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ีต้องการ      
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลก าไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) หรือกลยุทธ์ทาง
การตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนวา่
สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ี
น าเสนอ ก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) หรือ                  
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ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินคา้
จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม มีความส าคญัต่อ
ก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น 
การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ (ภูดินนัท ์อดิทิพยางกูร 2555) หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่ง
และการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น 
(ชานนท ์รุ่งเรือง 2555) 

( ชีวรรณ เจริญสุข 2547)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน้นทั้ งการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การได้
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ี
มุ่งเน้นทางด้านของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความ
ผกูพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการใน
การด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของ
ลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั (ณฐั อิรนพไพบูลย ์2554) หรือ เป็นกิจกรรมติดต่อส่ือสารไปยงัตลาด
เป้าหมายเพื่อเป็นการให้ความรู้ ชักจูง หรือเป็นการเตือนความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อ           
ตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินค้าหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย (ชานนท์ รุ่งเรือง 2555) 
หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้
เพื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 
2.2  ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media) 

ในปัจจุบนัสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปมากนบัตั้งแต่ส่ือออนไลน์มีความเจริญรุดหนา้ไปอยา่ง
รวดเร็ว สังคมในปัจจุบนัไม่จ  าเป็นตอ้งเผชิญหน้า แต่สามารถส่ือสารไดง่้ายข้ึน ทุกท่ี ทุกเวลา โดยใช ้   
ส่ือออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือหลกั 

พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554 : 99-100) ได้กล่าวถึงในบทความวิชาการ ส่ือสังคมออนไลน์         
คืออะไร โดยมีเน้ือหาว่ามนุษยเ์ป็นสังคมท่ีตอ้งมีการส่ือสารข้อมูลถึงกนัและกนั ซ่ึงในสมยัโบราณ 
มนุษยส่ื์อสารขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีไม่ซับซ้อนนกั เช่น ปากเปล่า มา้เร็วและนกพิราบส่ือสาร ต่อมาไดมี้
การปรับเปล่ียนการส่ือสารขอ้มูลเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศพัท ์วิทยุ จากนั้น เม่ือเขาสู่ยุคท่ีมีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเก่ียวขอ้งการส่ือสารขอ้มูลของมนุษย ์มีการปรับเปล่ียนเป็นส่ือท่ี
เก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย 
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(Chatprograms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Electronicmail หรือ Email) และเว็บบอร์ด(Webboard)         
จวบจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เ ร่ิมมีการส่ือสารข้อมูลในชีวิตประจ าว ันถึงกันและกันด้วยการใช ้                     
ส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ ส่ือท่ีอยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะสร้างให้ผูใ้ช้
เกิดการแลกเปล่ียน พูดคุยกนัระหวา่งผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขอ้มูลดว้ยผูใ้ชเ้อง แลกเปล่ียนขอ้มูล 
หรือแลกเปล่ียนแสดงความเห็นกบัผูอ่ื้น โดยมีลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง โดยส่ือสังคมมี
ลักษณะส าคัญคือ การมีส่วนร่วม (Participation) คือเป็นช่องทางสนับสนุนให้เกิดการให้ข้อมูล 
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั ผูส่ื้อสารบนส่ือสังคมออนไลน์เป็นทั้งผูส่้งสารและรับสารในกระบวนการ
ส่ือสารสองทาง การเปิดกวา้ง (Openness) คือการเปิดพื้นท่ีให้มีการแสดงตวัตน ความเห็น ความรู้สึก
อยา่งเปิดเผยต่อสาธารณะ และเปิดพื้นท่ีใหมี้การตอบโต ้ปฏิสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การสร้างบท
สนทนา (Conversation) ส่ือสังคมออนไลน์เป็นพื้นท่ีของการสนทนาและแลกเปล่ียนเร่ืองต่างๆ ระหวา่ง
คนท่ีอยู่ในเครือข่ายการส่ือสารเดียวกนั การสนทนาจะเกิดข้ึนจากการตอ้งการขอ้มูล ข่าวสาร หรือมี
ความคิด ความเห็นและความชอบใกลเ้คียงกนัและตอ้งการแลกเปล่ียนกบัอีกฝ่าย ซ่ึงการสนทนาน้ีเม่ือ
เกิดเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง แบ่งปันให้ผูอ่ื้นทั้งในและนอกเครือข่ายไดรั้บรู้ ท าให้เกิด
การรวมตวัเป็นชุมชนออนไลน์ (Community) ข้ึน  

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ มีด้วยกนัหลายชนิด ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของการน ามาใช้โดย
สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม หลกัดงัน้ี 

2.2.1 Weblogs หรือเรียกสั้นๆ วา่ Blogs คือ ส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ ขอ้คิดเห็น บนัทึกส่วนตวั โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืนๆ โดยผูรั้บสารสามารถเขา้
ไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้ซ่ึงการแสดงเน้ือหาของบล็อกนั้นจะเรียงล าดบัจากเน้ือหา
ใหม่ไปสู่เน้ือหาเก่า ผูเ้ขียนและผูอ่้านสามารถค้นหาเน้ือหายอ้นหลังเพื่ออ่านและแก้ไขเพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation 

2.2.2 Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ี
ใช้ส าหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community)                 
เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัทั้งดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, 
Hi5, Ning, Linked in, MySpace, Youmeo, Friendste 

2.2.3 Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกนัวา่ “บล็อกจ๋ิว” ซ่ึงเป็นเวบ็เซอร์วิส
หรือเว็บไซต์ท่ีให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ส าหรับให้ผูใ้ช้บริการเขียนข้อความสั้ นๆ ประมาณ 140 
ตวัอกัษร ท่ีเรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตวัเองว่าก าลงัท าอะไรอยู่ หรือแจง้
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ข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network)  (Wikipedia,2010) ทั้งน้ีการ
ก าหนดให้ใช้ขอ้มูลในรูปขอ้ความสั้นๆ ก็เพื่อให้ผูใ้ชท่ี้เป็นทั้งผูเ้ขียนและผูอ่้านเขา้ใจง่าย ท่ีนิยมใชก้นั
อยา่งแพร่หลายคือ Twitter 

2.2.4 Online Video เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงปัจจุบนั
ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาท่ีน าเสนอในวิดีโอออนไลน์
ไม่ถูกจ ากดัโดยผงัรายการท่ีแน่นอนและตายตวั ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถติดตามชมไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการและยงัสามารถเช่ือมโยง
ไปยงัเวบ็วดีิโออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้  านวนมากอีกดว้ย เช่น Youtube, MSN, Yahoo 

2.2.5 Photo Sharing เป็นเวบ็ไซตท่ี์เนน้ให้บริการฝากรูปภาพโดยผูใ้ชบ้ริการสามารถอพัโหลด
และดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อน ามาใช้งานได้ ท่ีส าคญันอกเหนือจากผูใ้ช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปัน
รูปภาพแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อเสนอขายภาพท่ีตนเองน าเขา้ไปฝากได้อีกด้วย เช่น Flickr, 
Photobucket, Photoshop, Express, Zooom 

2.2.6 Wikis เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีลกัษณะเป็นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซ่ึงผูเ้ขียน
ส่วนใหญ่อาจจะเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชีพหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม ซ่ึงผูใ้ช้สามารถเขียนหรือแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ เช่น Wikipedia, Google Earth, 
diggZy Favorites Online 

2.2.7 Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหน่ึงของชีวิตลงไป จดัเป็น
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีบรรดาผูท้่องโลกไซเบอร์ใชเ้พื่อส่ือสารระหวา่งกนับนอินเทอร์เน็ตในลกัษณะโลก
เสมือนจริง (Virtual Reality) ซ่ึงผูท่ี้จะเข้าไปใช้บริการอาจจะบริษัทหรือองค์การด้านธุรกิจ                   
ดา้นการศึกษา รวมถึงองคก์ารดา้นส่ือ เช่น ส านกัข่าวรอยเตอร์ ส านกัข่าวซีเอ็นเอ็น ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือพื้นท่ีเพื่อให้บุคคลในบริษทัหรือองค์กรไดมี้ช่องทางในการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ ไปยงักลุ่ม
เครือข่ายผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่ม ลูกคา้ทั้งหลกั และรองหรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัหรือองคก์ารก็ได ้ปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์ใชห้ลกั Virtual Worlds ท่ีประสบผลส าเร็จและมีช่ือเสียง คือ 
Second life 

2.2.8 Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคือ Crowd และ Outsourcing เป็นหลกัการ
ขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดท าในรูปของเว็บไซต์ท่ีมี
วตัถุประสงค์หลกัเพื่อคน้หาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางธุรกิจ การศึกษา รวมทั้งการ
ส่ือสาร โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบขอ้มูลเสนอความ
คิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มคนท่ีเข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผูมี้ความ  
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เช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีอยูใ่นภาคธุรกิจหรือแมแ้ต่ในสังคมนกัข่าว ขอ้ดีของการใชห้ลกั Crowd souring  
คือ ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อน า ไปสู่การแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบหรือคดักรองขอ้มูลซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกนัได ้เช่น Idea storm, Mystarbucks Idea 

2.2.9 Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตวัของสองค า คือ “Pod” กบั “Broadcasting” ซ่ึง 
“POD” หรือ PersonalOn - Demand คือ อุปสงคห์รือความตอ้งการส่วนบุคคล ส่วน “Broadcasting”  
เป็นการน าส่ือต่างๆ มารวมกนัในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกล่าวง่ายๆ Podcast คือ การบนัทึกภาพ
และเสียงแลว้น ามาไวใ้นเวบ็เพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public in general) ท่ี
สนใจดาวน์โหลดเพื่อน าไปใชง้าน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast 

2.2.10 Discuss / Review / Opinion เป็นเวบ็บอร์ดท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น 
โดยอาจจะเก่ียวกบั สินคา้หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น Epinions, 
Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip, Yelp 
2.3 การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 

triplesystems (2018) ปัจจุบนัการท าตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ไดมี้การน าระบบตลาดท่ีมี
การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการโฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ให้กบัลูกคา้
ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายเจา้ของกิจการ สามารถเลือกเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้ส่งขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ย่อย ๆ ได้ ตรวจสอบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการตอบรับหรือการปฏิเสธ ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ประหยดัเวลา มีลักษณะส่วนบุคคล ต้นทุนของกิจกรรมต ่า ตลอดจน
สามารถวดัผลได ้เรียกอีกอย่างว่า การตลาดทางตรงท าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ มีความส าคญั
ต่อเจา้ของกิจการหรือบริการ คือสามารถ ก าหนดเป้าหมายลูกคา้ไดช้ดัเจน ส่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้หรือบริการไปยงักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง อ านวยความสะดวกแก่พนกังานขาย ประเมินผลการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัจ านวนผูส้นใจไดอ้ยา่งชดัเจน และ สามารถรวบรวมขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายได ้นอกจากน้ี
ยงัมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค เช่น สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เกิดความสะดวกสบายใน
การเลือกซ้ือสินคา้ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้เป้าหมายได ้ 

การตลาดออนไลน์ คือ การด าเนินงานหรือกิจการด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกบัผูบ้ริโภค การท าการตลาดออนไลน์ท าให้เรา
สามารถเจาะจงลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ อีกทั้งยงัเป็นช่องทางให้ผูบ้ริโภคติดต่อส่ือสารกบัเราได้
ตลอดเวลา  
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2.3.1 การตลาดออนไลน์เป็นตลาดประเภท Niche Market ผูบ้ริโภคสามารถเจาะจงไดว้่าจะ
คน้หาสินคา้อะไร แบบไหน เช่น หากผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะท า E-Book เขาก็จะเขา้เว็บไซต์ท่ีรับท า       
E-Book 

2.3.2 เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) ลูกคา้สามารถเลือกได้
วา่จะใชบ้ริการกบัใคร แบบไหนก็ไดต้ามท่ีพวกเขาตอ้งการ ซ่ึงหากลูกคา้ทราบวา่การใชบ้ริการผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นง่ายกวา่การท่ีตอ้งออกเดินออกจากบา้นไปหาสินคา้ แน่นอนวา่พวกเขาก็จะเลือกวิธีท่ี
สะดวกสบายท่ีสุด 

2.3.3 ลูกคา้สามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการสินคา้ แบบไหน สีอะไร ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคน 
ยอ่มแตกต่างกนัออกไป  

2.3.4 มีลูกคา้อยูทุ่กมุมโลก การตลาดออนไลน์ ท าให้เรา สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่โลก ไม่วา่
จะอยูไ่กลแค่ไหนก็ตาม 

2.3.5 การตลาดออนไลน์ ท าให้เราเหมือนมีพนกังานท่ีสามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดย
ไม่มีวนัหยดุ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัการจา้งคนมาท างานให้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงแลว้ จะตอ้งใชค้นมากกวา่สอง
คนข้ึนไป 

2.3.6 สามารถให้ขอ้มูลลูกคา้ไดม้ากเท่าท่ีเราตอ้งการ การการตลาดออนไลน์ท าให้เราสามารถ
ให้ขอ้มูลสินคา้หรือธุรกิจของเราไดเ้ท่าท่ีเราตอ้งการ ยิ่งเราลงรายละเอียดมากเท่าไหร่ ก็จะท าให้ลูกคา้
สามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึนเท่านั้น 

2.3.7 การตลาดแบบผสม การตลาดออนไลน์เป็นการตลาดแบบผสมเพราะสามารถสร้าง
กิจกรรม สร้างโปรโมชัน่ เป็นช่องทางส่ือสาร และติดต่อลูกคา้ได ้

2.3.8 การตลาดแบบ 2-way ดว้ยการตลาดแบบ 2-way ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้ายผา่นช่องทางการติดต่อผา่นส่ือการตลาดออนไลน์ 

2.3.9 ใชต้น้ทุนต ่า การตลาดออนไลน์ท าใหเ้ราไม่ตอ้งเสียเงินจ านวนมากๆในการสร้างหนา้ร้าน
ข้ึนมา ซ่ึงตอ้งเสียแรง เสียเวลา เสียเงิน ในการไปเช่าสถานท่ี จา้งคน หรือพนกังาน เราสามารถจดัท า 
เป็นแคตตาล็อกออนไลน์เพื่อน าเสนอให้กบัลูกคา้ ซ่ึงสามารถเปิดดูไดผ้า่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าให้เรา
แทบไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัสามารถแสดงผลไดอ้ยา่งสวยงามอีกดว้ย 

2.3.10 สินคา้สามารถถูกจดัส่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น เพลง หนงั หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2.4 แอปพลเิคช่ัน ( Application ) 

Application (แอปพลิเคชั่น) หรือท่ีทุกคนเรียกกนัสั้นๆ ว่า App (แอพ) มนัคือ โปรแกรมท่ี
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ท่ีออกแบบมาส าหรับ Mobile (โมบาย) Tablet (แท็บเล็ต) หรือ 



11 
 

 

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีเรารู้จกักนั ซ่ึงในแต่ละระบบปฏิบติัการจะมีผูพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่ข้ึนมามากมาย
เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ทั้งในดา้นการศึกษา 
ดา้นการส่ือสารหรือแมแ้ต่ดา้นความบนัเทิงต่างๆ 

“แอปพลิเคชัน่” คือ ซอฟต์แวร์ประเภทหน่ึงท่ีช่วยให้เราสามารถกระท าการบางอย่างไดต้าม
ความตอ้งการของเรา แอปพลิเคชัน่ส าหรับใชง้านบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คนั้น เรียกวา่ 
“เดสกท์อป แอปพลิเคชัน่ (Desktop Applications)” ส่วนแอปพลิเคชัน่ท่ีท างานบนเคร่ืองอุปกรณ์พกพา
ทั้งหลาย เรียกวา่ “โมบายล ์แอปพลิเคชัน่ (Mobile Applications)” เม่ือเรารันแอปพลิเคชัน่ มนัจะท างาน
อยู่ภายใตร้ะบบปฏิบติัการตลอดเวลาจนกว่าเราจะท าการปิดมนัไป ภายในเวลาเดียวกนั อาจมีหลาย
แอปพลิเคชั่นท่ีก าลังท างานพร้อมกันในระบบปฏิบติัการ เราเรียกกระบวนการน้ีว่า “มลัติแทสก้ิง 
(Multitasking)” 
2.5 แอปพลเิคช่ัน Pinterest  

Pinterest นั้นเปิดตวัมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2010 และสามารถสร้างกระแสไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย
เติบโตถึง 4000% ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และติด 10 อนัดบั เวบ็โซเชียล เน็ตเวิร์คท่ีควรเขา้          
มีผูค้นเขา้ใชบ้ริการเกือบ 40 ลา้นคนต่อเดือน ใช ้Pinterest ในการหาแรงบนัดาลใจในการใชชี้วิต และ
ไดไ้อเดียดีๆ อีกมากมายเร่ิมตน้ท่ีน่ี ใช ้Pinterest ในการบนัทึกไอเดียต่างๆ หารูปหรือวิดีโอท่ีสร้างสรรค์
และจากทุกมุมโลกไปแลว้บนัทึกไปท่ีบอร์ดไดเ้ลยทนัที โดยใช ้Pinterest เพื่อช่วยวางแผนและปักพิน
ในเร่ืองต่างๆ เช่น วางแผนสูตรอาหาร เช่น อาหารคลีน เมนูไข่ เมนูไก่ ขนมไทย ไอเดียการออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ คน้หาแผนท่องเท่ียวในวนัหยุดต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ คน้หาค าคม มีม       
ท  าโปรเจกตป์รับปรุงบา้นและอ่ืนๆ อีกมากมาย และบนัทึกไปยงับอร์ดต่างๆ ท่ีคุณไดส้ร้างไวเ้พื่อบนัทึก
แลว้เรียกดูไดทุ้กเม่ือ  

รูปภาพต่างๆ ภาพถ่ายและวดีิโอ เป็นส่ิงท่ีเราสามารถหาไดอ้ยา่งง่ายตามเวบ็ไซตท์ัว่ไป ดว้ยการ
วางปุ่ม "Pin It" ไวท่ี้เวบ็บราวเซอร์ของเรา เราก็สามารถท่ีจะ "Pin" ทุกอยา่งท่ีคุณเห็นในโลกออนไลน์
ไวบ้นหนา้ "Pin Boards" ของคุณอยา่งง่ายดาย นอกจากน้ี Pinterest ยงัอนุญาตให้คุณ "Re-Pin" ส่ิงต่างๆ
จากคนอ่ืนๆมาไวท่ี้หนา้ "Pin Boards" ของตวัเองไดอี้กดว้ย และแจง้เตือนเม่ือมีการ "Re-Pin" ส่ิงท่ีคุณ 
"Pin" ไวด้ว้ย และแน่นอน เราสามารถกด Like และแสดงความเห็นลงไปในทุกส่ิงท่ีเรา "Pin" ไดอี้กดว้ย 

Pinterest เป็นการเล่นค าระหวา่ง Pin+Interest มีการวางคอนเซป คือการเอา Pin-Boards มารวม
กบั Bookmark Online แลว้เปล่ียนส่ิงต่างๆบนอินเตอร์เน็ตให้กลายเป็น "Things" ส าหรับ "Things" มนั
คือส่ิงท่ีกวา้งมาก ไม่ว่าเราจะเจออะไร ส่ิงนั้นก็กลายเป็น "Things" ได้หมด และ Pinterest ก็เป็น
ศูนยก์ลางท่ีจะเช่ือม "Things" เหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั 
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การ BookMark แบบ Online มีมานานแลว้ แต่วา่ Pinterest ปรับเปล่ียนการแสดงผล ท าทุกส่ิง
ให้กลายเป็นภาพ เพิ่มพื้นท่ีส าหรับการส่ือสารแลกเปล่ียน ท าให้สามารถประสบความส าเร็จไดอ้ย่าง
สวยงาม 

คุณสามารถใช ้Pinterest ส าหรับ 
• ปักพินรูปภาพและวดีิโอจากเวบ็เบราวเ์ซอร์ของมือถือ: หารูป บนัทึกเร่ืองราวดีๆ ไปยงับอร์ด 

เช่น หากคุณพบสูตรอาหารต่างๆ ท่ีคุณสนใจในเร่ือง อาหารคลีน เมนูไข่ เมนูไก่ ขนมไทย มีม ค าคม 
หรือการท่องเท่ียวในวนัหยุด วนัปีใหม่ ท่ีพบในเวบ็ไปยงัแอปพลิเคชัน่โดยการบนัทึกพินรูปภาพและ
วดีิโอไปยงับอร์ดได ้

• วางแผนโปรเจกต์ต่างๆ: รีโนเวตบา้น ออกแบบสวนใหม่ การท่องเท่ียว วางแผนคิดสูตร
อาหารใหม่ๆ สูตรอาหารคลีน ขนมไทย เมนูไข่ เมนูไก่ หามีม ค าคมให้ก าลงัใจ โปรเจกตก์ารออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ และงาน DIY อ่ืนๆ 

• คน้หาไอเดียสร้างสรรค:์ สูตรอาหารน่าลองส าหรับงานเล้ียง วนัปีใหม่ วนัหยุดต่างๆ คิดคน้
เมนูอาหารคลีน ขนมไทย สูตรเมนูไข่ เมนูไก่ คน้หาค าคม มีม บทความน่าอ่าน ของขวญัท่ีน่าซ้ือ ไอเดีย
การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ หรือวธีิสร้างสรรคต่์างๆ ท่ีจะช่วยประหยดัเงิน และมีอ่ืนๆ อีกมากมาย 

• ส ารวจงานอดิเรก: ตั้งแต่การวาดการ์ตูน หารูปสวยๆ ในการวาดภาพ การคิดสูตรเมนูต่างๆ ท า
ขนมไทย วธีิการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ การตั้งแคมป์ งานไม ้ไปจนถึงการทอผา้ 

• บนัทึกแรงบนัดาลใจในการเดินทาง: การผจญภยั การไปทริป คิดคน้หาค าคม มีม รูปต่างๆ 
กิจกรรมหรรษาส าหรับครอบครัวในวนัหยดุวนัปีใหม่น้ี ขบัรถเท่ียว และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

• คน้หาสไตล์ของตวัเอง: แฟชัน่ ตกแต่งบา้น เคล็ดลบัในการเสริมหล่อ หารูปส าหรับกิจกรรม
ต่างๆ และแรงบนัดาลใจในการแต่งตวัในทุกๆ งาน 
2.6  การตลาดด้วยแอปพลเิคช่ัน  Pinterest 

marketingoops.com (2018) Pinterest นั้นเป็น Social Network ท่ีรวมรวมผูท่ี้สนใจในการเก็บ
สะสมส่ิงต่าง ๆ มาไวใ้นหนา้ตวัเอง หรือเจออะไรมาก็ถ่ายเก็บมาแชร์บนหนา้ Feed ของตวัเองเอาไว ้ซ่ึง
เราจะเลือกไป Pin ของคนอ่ืนมาไวก้็ได ้หรือชอบขอ้ความ หรือภาพไหนจากเวบ็ไซตก์็มา Pin เก็บไวไ้ด ้
โดยกลุ่มคนในประเทศไทยเองท่ีใช ้Pinterest เป็นส่วนใหญ่คือกลุ่มนกัออกแบบในดา้นต่าง ๆ รวมทั้ง
กลุ่มผูห้ญิงเองท่ีเขา้ไปดูเคร่ืองประดบัและแฟชัน่ โดยรวมแลว้เรียกไดว้า่ Pinterest นั้นเป็นแหล่งท่ีใชห้า
แรงบนัดาลใจต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในการท าการตลาดบน Pinterest นั้นเป็นท่ีนิยมมากในต่างประเทศ เพราะผูค้นจะไปหาแรง
บนัดาลใจต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ตกแต่งบา้นหรือวิธีตกแต่งบา้น ท าให้แบรนด์สามารถเช่ือมโยงการคน้หา
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แรงบนัดาลใจเหล่าน้ีมาหาสินคา้และบริการของแบรนด์ตวัเองได ้จากขอ้มูล bloggingwizard.com ระบุ
วา่ Pinterest นั้นสามารถท าให้เกิด Reach มากเป็น 100 เท่าของ Twitter และ omnicoreagency.com ได้
ระบุ 97% ของคนท่ีเขา้มาดู Pinterest นั้นก าลงัวางแผนซ้ือสินคา้ และ 87% มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้จริง 
ดงันั้น Pinterest จึงมีความน่าสนใจอย่างมาก ส าหรับแบรนด์ท่ีตอ้งการให้คนเห็นภาพแลว้กระตุน้ให้
อยากจะซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ทนัที 
2.7  ความแตกต่างของ แอปพลเิคช่ัน Pinterest และ แอปพลเิคช่ัน Instagram 

Hootsuite  (2017) Instagram และ Pinterest โดดเด่นในฐานะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียท่ีมี
ภาพเป็นศูนยก์ลางท่ีสุดท่ีเรามี และมีความคลา้ยคลึงท่ีค่อนขา้งมาก แต่นอกเหนือจากล าดบัความส าคญั
ของภาพสวยๆ และความจริงท่ีวา่ทั้งสองสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตข้ึนได ้แพลตฟอร์มทั้งสองมีความ
เหมือนกนัน้อยมาก ผูใ้ช้ในเวบ็ไซต์ทั้งสองตอ้งการภาพประเภทต่างๆ อย่างส้ินเชิงทั้งในแง่ของเร่ือง
และความสวยงามของภาพ ในโพสตน้ี์เราจะวิเคราะห์ Pinterest กบั Instagram และครอบคลุมความ
แตกต่างท่ีส าคญัระหวา่งสองยกัษใ์หญ่โซเชียลมีเดีย เราจะกล่าวถึงหวัขอ้ยอดนิยม - เช่นการใชง้านผูช้ม
คุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์และแมก้ระทัง่ภาพประเภทใดท่ีผูช้มของคุณตอ้งการเห็นทั้งคู่ คุณจะสามารถ
เขยา่วงการการตลาดของคุณในแต่ละแพลตฟอร์มแทนการท าทั้งสองอยา่ง 

ทั้งสองแพลตฟอร์มลว้นแต่เก่ียวกบัสุนทรียภาพ การส่ือสารดว้ยภาพคือขนมปังและเนยของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ี  ดังนั้ น ส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน? แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน                  
เร่ิมตน้ Pinterest และ Instagram เป็นแพลตฟอร์มท่ีแตกต่างกนัมาก ใชม้นัให้ถูกตอ้งและทั้งคู่จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในคลงัแสงดา้นการตลาดของคุณ 

2.7.1 วตัถุประสงค ์
Instagram และ Pinterest มีจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนัสองประการ Instagram ใชส้ าหรับการแชร์

รูปภาพของผูใ้ช้เป็นหลกั Pinterest ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อดูแลและบนัทึกเน้ือหาท่ีผูใ้ช้รายอ่ืนอปัโหลด
บ่อยคร้ัง Instagram เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแบ่งปันในขณะท่ี Pinterest เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการคน้พบ 

2.7.2 ผูเ้ขา้ชม 
ผูช้มของ Instagram มีความหลากหลายมากกวา่ Pinterest นอกจากน้ียงัใหญ่กวา่ Pinterest            

อีกมาก 
 มีผูใ้ชง้านถึง 1 พนัลา้นคน 
 ผูใ้ช ้Instagram กวา่ 70% มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี 
 ผูใ้ชท่ี้ใชง้านมากท่ีสุดของ Instagram อยูใ่นกลุ่มประชากรอาย ุ18 ถึง 29 ปี 
 มีผูห้ญิง (39%) มากกวา่ผูช้าย (30%) ก าลงัใชง้าน Instagram 
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 ส าหรับผูใ้ชท่ี้มีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 34: มีผูใ้ชเ้พศชายมากกวา่ผูห้ญิง 20 ลา้นคน 
ผูช้มของ Pinterest เป็นผูช้มท่ีเป็นผูห้ญิงมากกวา่เช่นกนั (แมว้า่ฐานผูใ้ชเ้พศชายของ Pinterest 

จะเติบโตข้ึน)  ณ เดือนมีนาคม 2560  
ผูช้มของ Pinterest 

 มีผูใ้ชง้าน 200 ลา้นคน 
 มี 17% ของผูช้ายออนไลน์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มและ 45% ของผูห้ญิงท่ีออนไลน์ 
 36% ของอาย ุ18-29 ปีใช ้Pinterest 
 34% ของ 30-49 ปี 
 28% ของ 50–64 ปี 
 68% จบการศึกษาระดบัวทิยาลยัหรือสูงกวา่ 

2.7.3 เดสกท์อ็ปกบัมือถือ 
สังเกต Pinterest ท างานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ฉันชอบท่ีจะใช้บน

เดสกท์อ็ปเป็นการส่วนตวัแมว้า่พวกเขาจะมีคุณสมบติัท่ียอดเยีย่มเพิ่มเติมส าหรับมือถือ (เช่นพินท่ีซ้ือได้
หรือ 'แสดงตวัเลือกเพิ่มเติมเช่นน้ีให้ฉัน') เน่ืองจากการแปลงอีคอมเมิร์ซเกิดข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าบน
เดสก์ท็อปมากกวา่อุปกรณ์พกพาน่ีเป็นผลดีกบั Pinterest ในขณะเดียวกนั Instagram ก็มีความหมายว่า
เกือบจะเป็นแอปมือถือ คุณสามารถดูเน้ือหาบนเดสก์ท็อปและแสดงความคิดเห็นในโพสตข์องผูใ้ชค้น
อ่ืน แต่ไม่สามารถอัปโหลดส่ิงใหม่ คุณจะไม่เห็นโฆษณาหรือสามารถดูหรืออัปโหลดเร่ืองราว 
Instagram จากแอปเดสก์ท็อป ปัจจุบนัอินสตาแกรมก าลงัเปิดตวัคุณลกัษณะการช็อปป้ิงในแอปใน 
Shopify อยา่งชา้ๆซ่ึงสามารถเพิ่มก าลงัการขายของแพลตฟอร์มไดอ้ยา่งมาก 

2.7.4 ความสามารถในการแชร์ลิงก ์
Pinterest ให้ความส าคญักบัการแชร์ลิงก์และการบนัทึก Instagram ไม่มีคุณสมบติัน้ีเลยแมแ้ต่

นอ้ยปัจจุบนั Instagram เป็นแพลตฟอร์มเดียวท่ีไม่อนุญาตให้คุณแชร์ลิงก์ในโพสต ์คุณสามารถโพสต์
ลิงคใ์นประวติัส่วนตวัของคุณและคุณสามารถเพิ่มลิงคไ์ปยงัโฆษณา Instagram (รวมถึงเร่ืองโฆษณา) ท่ี
คุณใช ้

เม่ือคุณตอ้งการกระจายเน้ือหา Pinterest เป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการโปรโมตเน้ือหา
ของคุณบน Instagram ยงัคงมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเช่ือมโยง #linkinbio hashtag ไว ้

2.7.5 การใชง้าน Hashtag 
แฮชแทก็เป็นส่วนส าคญัของ Instagram ผูใ้ชช่ื้นชอบการอ่านและการสร้างแฮชแทก็ใหม่ท่ีล ้า

สมยัแมว้า่จะไม่มีทางเคยมีมาก่อน แฮชแทก็ยงัเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยคุณเช่ือมต่อกบั
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กลุ่มเป้าหมายของคุณ ผูช้มในทอ้งถ่ินสามารถเร่ิมวางเน้ือหาของพวกเขาต่อหนา้ผูช้มดว้ย #Orlando 
หรือ #ILoveWyoming ในขณะท่ีผูใ้ชจ้  านวนมากแนบแฮชแทก็กบั Pinterest แต่พวกเขาไม่มีจุดมากนกั
เน่ืองจากหมุดมีการระบุวา่เหมาะสมแลว้เพื่อปรับปรุงความแม่นย  าในผลการคน้หา คุณไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
แฮชแทก็เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ มีหมวดหมู่ท่ีคุณสามารถเลือกจดัเรียงไดแ้ลว้ แฮชแทก็
ทั้งหมดจะเพิ่มขอ้ความท่ีผูใ้ชอ้าจไม่สนใจท่ีจะอ่าน 

2.7.6 ใบหนา้ของมนุษย ์
ใน Pinterest รูปภาพท่ีไม่มีใบหนา้มนุษยจ์ะถูกจบัภาพไดม้ากกวา่ 23% ท่ีรวมไว ้ น่ีเป็นสาเหตุ

ท่ีคุณจะเห็นภาพร่างกายเตม็รูปแบบเพื่อแสดงชุดตดัท่ีคางของผูห้ญิง 
Instagram นั้นตรงกนัขา้ม การศึกษาโดย Mashable พบวา่โพสต ์Instagram ท่ีมีใบหนา้มนุษย์

ยิม้ไดรั้บความชอบมากกวา่ 38% ท่ีไม่มีพวกเขา (โปรดอยา่เซลฟ่ีแบบตวัต่อตวัเลย) 
2.7.7 สีพื้นฐาน 
Instagram ใชส้ าหรับรูปภาพท่ีมีเฉดสีฟ้าเป็นสีหลกัและโพสตเ์หล่าน้ีจะไดรั้บไลคม์ากกวา่ 24% 

มากกวา่รูปภาพท่ีมีเฉดสีแดง อยา่งไรก็ตาม Pinterest ชอบภาพท่ีมีสีแดงมากมาย พวกเขาไดรั้บ repins 
สองเท่าเป็นผูท่ี้มีสีหลกัอ่ืนๆ 

2.7.8 จ านวนสีท่ีโดดเด่น 
Instagram ชอบท าส่ิงต่าง ๆ ใหเ้รียบง่าย ผูใ้ชต้อ้งการภาพท่ีมีสีโดดเด่นเดียว โพสตเ์หล่าน้ีสร้าง

ไลค์มากกว่า 17% ท่ีมีสีเด่นหลายสี อีกคร้ัง Pinterest เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม รูปภาพท่ีมีสีเด่นหลายสีจะ
ไดรั้บค าตอบเพิ่มข้ึนอีก 3 เท่า 

2.7.9 ระยะใกลก้บัพื้นหลงั 
อีกส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม รูปภาพ Instagram ท่ีมีพื้นหลงัมากข้ึนจะไดรั้บไลค์เพิ่มข้ึน 29% ขณะท่ี

โคลสอพัมีประสิทธิภาพสูงกวา่ใน Pinterest 
นอกเหนือจากความจริงท่ีวา่ Pinterest และ Instagram มีศกัยภาพทางการตลาดมากมายและ

จดัล าดบัความส าคญัของภาพและวดีิโอท่ีงดงาม ทั้งสองแพลตฟอร์มก็ไม่มีอะไรเหมือนกนั การท าความ
เขา้ใจกบัความแตกต่างท่ีส าคญัของพวกเขาจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเน้ือหาทั้งหมดของคุณให้เขา้
กบัแต่ละคนและน าไปสู่ความส าเร็จท่ีเพิ่มข้ึนทั้งสองอยา่ง 
2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เกวลี เพช็รเนียม ( 2017 ) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองส่ือโฆษณาการตลาดดิจิตอลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาส่ือโฆษณาการตลาดดิจิตอลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ส่ือดิจิตอลท่ีมีผลต่อการ 
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ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดบัมีอิทธิพลมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า 
ดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นความน่าสนใจ รองลงมาคือด้านการจดจ าและด้านความน่าเช่ือถือ 
ตามล าดับ ส าหรับผลการสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ  
แตกต่างกนัมี ส่ือโฆษณาการตลาดดิจิตอลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั และยงัพบว่า 
พฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิตอล มีอิทธิพลต่อส่ือโฆษณาการตลาดดิจิตอลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี ( 2558 )ได้ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การซ้ือสินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
ได้แก่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในเร่ืองของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
รวมถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ความปลอดภยั
และความน่าเช่ือถือ และการให้บริการส่วนบุคคล ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ อยา่งไร ผลการวิจยั
พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบั
จากมากไปน้อย ดังน้ี 1) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการยอมรับเทคโนโลย ี          
2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 3) ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและความหลากหลายของ
สินค้าในแอปพลิเคชั่น และความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินค้า 4) ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์        
การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และความมีช่ือเสียงของแอปพลิเคชัน่ในส่วนของการศึกษาความแตกต่างของ
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลวิจยัพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั โดยกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉล่ียการตัดสินใจซ้ือมากกว่าผูท่ี้มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยผูป้ระกอบการและนักพฒันาแอปพลิเคชั่นสามารถน าไปพฒันาระบบปฏิบัติการของ
แอปพลิเคชัน่ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ยิง่ข้ึนได ้

ชวลัรัตน์ ทองช่วย ( 2557 )ไดท้  าการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การใช้ส่ือโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต
ประเภทเวบ็ไซตข์องธุรกิจท่ีมีผลต่อการรับขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้ธุรกิจ
เกิดความนิยมใช้ส่ือโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาถึงสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการ
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โฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบในเว็บไซตป์ระเภท
ต่างๆ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ดา้นกลยุทธ์การใชส่ื้อโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต มี 2 กลยุทธ์ท่ีอยูใ่นระดบั
มาก คือ 1. มีภาพท่ีสวยงาม ชดัเจน 2. มีขอ้ความท่ีน่าสนใจ 2) ด้านปัจจยัท่ีส่งผลให้ธุรกิจนิยมใช ้
โฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีอยูใ่นระดบัมาก มีอยู ่4 ปัจจยั คือ 1. เพื่อตอ้งการน าเสนอตวัสินคา้ให้เห็น
ทุกแง่มุม ในขณะท่ีโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพธ์รรมดามิอาจกระท าได ้2. ผูบ้ริโภคยคุใหม่มีแนวทางในการ
แสวงหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในการบริหารมากข้ึน 3. พฤติกรรมการใช้ส่ือของผูบ้ริโภคยุคใหม่
เปล่ียนแปลงไปจากอดีต และ 4. สินคา้ใหม่ๆ มีวงจรชีวิตท่ีสั้น อนัเน่ืองมาจากในตลาดมีสินคา้ประเภท
เดียวกนัอยูห่ลากหลาย  3) ดา้นสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับโฆษณาในส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีอยูใ่นระดบั
มาก มี 4  ประเภท คือ 1. สินคา้จ าพวกซอฟตแ์วร์ 2. สินคา้ประเภทหนงัสือ 3. สินคา้ประเภทบริการ เช่น 
โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว และ 4. สินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกาย 4) ดา้นความชอบใชบ้ริการในเวบ็ไซต ์
กลุ่มเป้าหมายชอบบริการจ าพวกโปรแกรมส าหรับสนทนา เช่น MSN  ICQ  มากท่ีสุด  และความชอบ
ใชเ้วบ็ไซตท์างดา้นบริการคน้หาขอ้มูลในระดบัมาก 

ไพโรจน์ ทิพมาตร์ ( 2559 ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การซ้ือสินคา้และบริการของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บริการส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผา่นส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้และบริการผา่นส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ผูห้ญิงวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
มีประสบการณ์ใชไ้ลน์ เฟสบุค๊และอินสตราแกรมเป็นส่วนใหญ่ มีความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ 
การตกลงใจซ้ือโดยใชเ้ฟสบุค๊ ยทููปและไลน์ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นส่ือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผูห้ญิงวยัท างานนิยมใชเ้ฟสบุ๊คเพื่อซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
ใช้พนัทิพเพื่อซ้ือสินค้าประเภทท่องเท่ียวโรงแรมศิลปะและบนัเทิง ใช้ไลน์เพื่อซ้ือสินค้าประเภท
เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ ใชอิ้นสตราแกรมเพื่อซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย แนวโนม้ของ
ผูห้ญิงวยัท างานในกรุงเทพฯ ซ้ือสินคา้ในอนาคตโดยพิจารณาขอ้มูลจากเฟสบุ๊ค ไลน์ พนัทิพ อินสตรา
แกรม และยทููป 

กายกาญจน์ เสนแกว้ ( 2558 ) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การคาดหวงัต่อการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์การรับรู้ การเรียนรู้ และการยอมรับต่อการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์และทศันคติต่อการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 38-42 ปี ระดบั
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การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   
10,001 – 20,000 บาท การคาดหวงัต่อการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
การรับรู้ การเรียนรู้ และการยอมรับต่อการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
ทศันคติต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ผลการการทดสอบสมมุติฐาน
สามารถสรุปไดว้่า การคาดหวงัต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้ การเรียนรู้ และการ
ยอมรับต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และทศันคติต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์          
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

สิริชัย ดีเลิศ และ เยาวลกัษณ์ รวมอยู่ (2560) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อินสตาแกรมเพื่อสร้างความส าเร็จในการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา  1) การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ยแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ 2) ศึกษาการสร้างตราสินค้าผ่านส่ือโซเชียลมิเดียด้วยแอปพลิเคชั่น             
อินสตาแกรม  3) เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการของผู ้บริโภค การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ               
เชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการในการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ของผูป้ระกอบการกบักลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการร้านคา้ประเภทเบเกอร่ี และร้านคา้ประเภทชุดวา่ยน ้ าแฟชัน่ ผลการศึกษา
พบว่า การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านค้าประเภทเบเกอ ร่ี และร้านค้าชุดว่ายน ้ าแฟชั่น                 
ใช้แอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคด้วยการน าเสนอตราสินคา้ น าเสนอสินค้า
บรรยากาศและค าวิจารณ์ของลูกคา้ท่ีเคยใช้สินคา้หรือบริการอย่าง สม ่าเสมอ และใช้รูปภาพในการ
ส่ือสาร เพื่อดึงดูดความสนใจ และรักษาลูกคา้ ซ่ึงเน้นการน าเสนอตราสินคา้ และปรับปรุงขอ้มูลของ
สินคา้และน าเสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ของร้านให้กบัลูกคา้ไดติ้ดตามอย่างสม ่าเสมอ และให้ลูกคา้มีส่วน
ร่วมกบัผลิตภณัฑแ์ละเลือกรับขอ้มูลดว้ยความสมคัรใจ เม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค
กบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการพบว่า การใช้แอปพลิเคชัน่อินสตาแกรมในการสร้างภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ ทั้งการรับรู้ การเช่ือมโยง และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส สาขาภาษีเจริญ 

68/2  ซอย เพชรเกษม 42 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทัพีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ 

3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทัพีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส สาขาภาษีเจริญ เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการน านกัท่องเท่ียวเดินทางไป

ท่องเท่ียว หรือเดินทางไปเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น โดยจดัให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอยา่งใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง อนัไดแ้ก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง การจดัท ารายการน าเท่ียว (Package Tour) ประกอบดว้ย การจดัหายานพาหนะ ท่ีพกั         
คา้งคืน อาหาร ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว (ธรรมชาติ โบราณสถาน วฒันธรรม แหล่งบนัเทิงเริงรมยต่์างๆ) 

 

3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัการบริหารงานขององคก์ร 
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ต าแหน่ง พนกังานขาย 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ การโฆษณาส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์สินคา้ 

ติดต่อลูกคา้ในตลาด เพื่อท าการขายการเจรจาส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อหรือกลุ่มผูท่ี้คาดหวงัวา่จะ
เป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผูซ้ื้อรู้จกัสินคา้กระตุน้ความสนใจ และสร้างความ
พอใจในตวัสินคา้ เจรจาเร่ืองเง่ือนไขการซ้ือขาย และใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้ 
3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาว นุชนภา เน่ืองชมภู  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ 
3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม ถึง 7 ธนัวาคม 2561 
3.7  ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน     

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาและขั้น ตอนในการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 

1. รวบรวมความตอ้งการและศึกษาความตอ้งการของ
โครงงานโดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการและรวบรวม
เอกสารท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2. วเิคราะห์ระบบงานจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
องคก์รเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุดและ
เหมาะสมกบัลูกคา้ 
3. ออกแบบระบบงานโดยค านึงถึงการเพิ่มช่อง
ทางการขายใหบ้ริษทัมากท่ีสุด 
4. จดัท าหรือพฒันาระบบไดท้ าการสมคัรบญัชีเขา้ใช้
งานในแอปพลิเคชัน่ Pinterest 
5. ทดสอบและสรุปผล โดยลงโปรแกรมทวัร์ใน
แอปพลิเคชัน่ Pinterest สอบถามผูใ้ชง้านถึงความพึง
พอใจและน ากลบัมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตาม
ค าแนะน าเม่ือท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้และผา่นการ
พิจารณาจากพนกังานท่ีปรึกษาแลว้จึงท าการโฆษณา 
6. จดัท าคู่มือการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 

7. สอนวธีิการใชง้านระบบ ใหแ้ก่พนกังาน     
 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 

3.8.1  Intel Core i3-2310M , Intel Core i7-7500U 
3.8.2  RAM : 4 GB DDR3 , 4 GB DDR4 
3.8.3  HDD : 320 GB 

ซอฟทแ์วร์ 
3.8.4  Window 7 Pro 64 Bit 
3.8.5  Google chrome 
3.8.6  Microsoft word 
3.8.7  Microsoft Powerpoint 
3.8.8 แอปพลิเคชัน่ Pinterest 

 



 

 

บทที ่4 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการประชาสัมพนัธ์แอปพลิเคชัน่ Pinterest โดยจะจ าแนกเป็นขั้นตอน

ต่างๆ ดงัน้ี 
4.1 ขั้นตอนการสมัคร 
4.2 ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ 
4.3 ขั้นตอนการใช้งาน 
4.4 หน้าตาแอปพลเิคช่ันบนสมาร์ทโฟน 
4.5 สรุปผู้ใช้งานแอปพลเิคช่ัน 

 
4.1 ขั้นตอนการสมัคร 

เวบ็ไซต ์Pinterest  ของ บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ มีขั้นตอนการสมคัร ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้เวบ็ไซต ์Pinterest 

(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 
หนา้จอส าหรับการสมคัรแอคเคาท ์เวบ็ไซต ์Pinterest จากนั้น  

คลิกไปท่ี Create a business account 
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รูปท่ี 4.2 หนา้เวบ็สมคัรแอคเคาทแ์บบ Create a business account 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

จากนั้นใส่ Email และ ก าหนดรหสัผา่น จากนั้น คลิกท่ี Create account 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้เวบ็ไซต ์ตอน Create account 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

หลงัจากท าการคลิกท่ี Create account ก็จะเขา้มาสู่หนา้น้ี โดยใหเ้ลือกเปล่ียนภาษา 
และประเทศท่ีตอ้งการเม่ือเปล่ียนเสร็จแลว้ ใหค้ลิปท่ีปุ่ม ถดัไป 
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รูปท่ี 4.4 หนา้เวบ็ไซต ์ตอน ก าหนดช่ือธุรกิจ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

พิมพช่ื์อธุรกิจวา่ PWT EXPRESS PHASICHAROEN แลว้เลือกปุ่ม อ่ืนๆ  
ในหวัขอ้บอกเราเก่ียวกบัธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิปท่ีปุ่ม ถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้ส าหรับเพิ่มเวบ็ไซตธุ์รกิจ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

ใส่เวบ็ไซต ์https://www.pwtphasicharoen.com/ ลงในช่องท่ีเพิ่ม จากนั้นคลิปปุ่ม ถดัไป 

https://www.pwtphasicharoen.com/
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รูปท่ี 4.6 หนา้ส าหรับเร่ืองหวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งธุรกิจ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

จากนั้นท าการเลือกหวัขอ้ การเดินทางและท่องเท่ียว หลกัจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 หนา้เวบ็ไซตก์ารตั้งค่าแอคเคาท ์
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เม่ือสมคัรเสร็จแลว้ จากนั้นเราคลิกท่ีปุ่มท่ีมุมขวาบน จากนั้นคลิกค าวา่ การตั้งค่า  
เม่ือเราคลิกแลว้ ก็ท  าการใส่รูปโปรไฟล ์บอกขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั และสถานท่ีตั้ง 

เสร็จแลว้ใหค้ลิปท่ีปุ่ม บนัทึกการตั้งค่า 



26 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้หลกัของแอคเคาท ์บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

โดยหนา้แอคเคาทจ์ะมีท่ีอยู ่ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั รูปภาพโปรไฟล ์โดยใชเ้ป็นโลโกข้องบริษทั 
 

4.2 ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ 
เวบ็ไซต ์Pinterest ของ บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ มีขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ 

ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 หนา้สร้างบอร์ด 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เพื่อเพิ่มขอ้มูล คลิกท่ีปุ่มบอร์ด จากนั้นกดท่ีค าวา่สร้างบอร์ด 



27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้เพิ่มบอร์ด 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

ใส่ช่ือ ทวัร์ของประเทศท่ีเราตอ้งการลงไป เช่น ทวัร์ฝร่ังเศส เม่ือตั้งช่ือเรียบร้อย  
จากนั้นจึงกดท่ีปุ่ม สร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้บอร์ดทวัร์ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เม่ือเราสร้างบอร์ดทวัร์ไดแ้ลว้ จากนั้นใหท้  าการคลิกท่ีปุ่ม บวก  
เม่ือคลิกเสร็จ ใหก้ดเลือกท่ีค าวา่ สร้างพิน 
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รูปท่ี 4.12 หนา้สร้างพิน 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

ท าการใส่ช่ือโปรแกรมทวัร์ จากนั้นใส่ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั อพัโหลดแบรนเนอร์ทวัร์  
เพิ่ม URL ท่ีล้ิงคก์บัโปรแกรมทวัร์ในเวบ็ไซตบ์ริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้เวบ็ไซตบ์ริษทัของประเทศฝร่ังเศส 
(ท่ีมา : https://www.pwtphasicharoen.com/) 
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รูปท่ี 4.14 หนา้สร้างพินประเทศฝร่ังเศส 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เพิ่มรูปแบรนเนอร์ของโปรแกรมทวัร์ คดัลอกช่ือโปรแกรม เพิ่มขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
 และช่องทางการติดต่อ จากนั้น ใส่ URL ล้ิงคไ์ปยงัหนา้โปรแกรมในเวบ็ไซต ์

บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ เม่ือเสร็จจึงกด บนัทึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.15 หนา้พินโปรแกรมทวัร์ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

หลงัจากท าการสร้างพินแลว้ จะไดโ้ปรแกรมทวัร์หนา้ตาแบบในรูป 
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รูปท่ี 4.16 หนา้สร้างพินเพิ่มเติม 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เม่ือเราจะเพิ่มโปรแกรมทวัร์ ใหท้  าคลิกท่ีเคร่ืองหมาย + จากนั้นกดท่ีค าวา่สร้างพิน  
จากนั้นท าตามขั้นตอนท่ีอยูใ่นรูปท่ี 4.14 เป็นตน้  

 
4.3 ขั้นตอนการใช้งาน 

เวบ็ไซต ์Pinterest ของ บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.17 หนา้แอคเคาทข์องผูใ้ชง้าน 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 
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รูปท่ี 4.18 หนา้ท่ีจะคน้หาส่ิงท่ีอยากได ้
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เม่ืออยากจะคน้หาแพค็เกจทวัร์ ใหพ้ิมพว์า่ PWT EXPRESS PHASICHAROEN  
หรือพิมพช่ื์อของประเทศท่ีสนใจ ก็จะข้ึนมาหนา้ตาแบบน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้แอคเคาทข์องบริษทั บน Pinterest 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 
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รูปท่ี 4.20 หนา้พินท่ีผูใ้ชง้านสนใจ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เลือกพินท่ีผูใ้ชง้านสนใจ บนแอคเคาทข์องบริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ 
 จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม บนัทึก (สีแดงมุมขวาบน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.21 หนา้สร้างบอร์ด 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เม่ือเราบนัทึกแลว้ จากนั้นเลือกท่ีปุ่มสร้างบอร์ด แลว้พิมพช่ื์อ บอร์ดท่ีตอ้งการลงไป เม่ือท าทุกอยา่ง
เรียบร้อยแลว้ จึงคลิกท่ีปุ่มสร้าง (สีแดงมุมขวาล่าง) 
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รูปท่ี 4.22 หนา้แอคเคาทผ์ูใ้ชง้าน แบบท่ีบนัทึกพินแลว้ 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 

เม่ือคลิกท่ีปุ่มสร้าง ในหนา้แอคเคาทผ์ูใ้ชง้านจะหนา้ตาแบบน้ี ส่ิงท่ีสนใจจะถูกบนัทึกไวท่ี้บอร์ดของเรา 
ท าใหส้ะดวกต่อการดูหรือศึกษาขอ้มูล 

 
4.4 หน้าตาแอปพลเิคช่ันบนสมาร์ทโฟน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.23 หนา้ตาแอคเคาทบ์ริษทับนแอปพลิเคชัน่ Pinterest 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 
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รูปท่ี 4.24 หนา้ตาแอคเคาทบ์ริษทับนแอปพลิเคชัน่ Pinterest 

(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/) 
 

4.5 สรุปผู้ใช้งานแอปพลเิคช่ัน 
ในระยะเวลา 3 เดือน มีการโพสตแ์บรนเนอร์ไปทั้งหมด 49 pin ในแอคเคาทท่ี์มีช่ือวา่ PWT 

EXPRESS PHASICHAROEN  ผูใ้ชง้านเขา้มาชมในแอคเคาท ์จ านวน 165 คน 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
 จากการศึกษาแอปพลิเคชั่น Pinterest พบว่าแอปพลิเคชั่น Pinterest เป็นอีกหน่ึง Social 
Network ท่ีเหมาะกบัผูค้นท่ีอยากคน้หาไอเดียและแรงบนัดาลใจใหม่ๆ ในการด าเนินชีวิตจากรูปภาพ                   
นบัลา้นภายในเวบ็ และมีจุดเด่นคือ การสร้างกระดานส่วนตวัข้ึนมาแลว้ก็น าเร่ืองราวหรือรูปท่ีน่าสนใจ
นั้นไปปักหมุดเอาไว ้ และการปักหมุดนั้นท าให้เราสามารถท่ีจะคน้หาจากเวบ็บุคคลท่ีเราติดตาม หาก
เจอส่ิงท่ีชอบ เราสามารถท่ีจะ ปักหมุด เอาไวท่ี้บอร์ดของเราได ้และ Pinterest นั้นมีความคิดวา่ภาพเพียง 
1 ภาพ สามารถแทนค าพดูไดน้บัลา้น  

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงช่องทางการเพิ่มการตลาดให้กบับริษทั พีดบับลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ 
จึงเร่ิมปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นตรงกนัและเห็นดว้ยกบัวตัถุประสงค์ จึดเร่ิมจดัท าการ
สมคัรแอคเคาทใ์ชง้านในแอปพลิเคชัน่ Pinterest ในช่ือวา่ “PWT EXPRESS PHASICHAROEN  “ และ
ไดส้ร้างบอร์ดส าหรับใส่แบรนเนอร์ของประเทศต่างๆ  

ผลการด าเนินการพบว่า ในระยะเวลา 3 เดือนมีการโพสต์ลงไปในแอปพลิเคชั่น Pinterest      
ไปทั้งหมด 49 pin ในแอคเคาทท่ี์มีช่ือวา่ PWT EXPRESS PHASICHAROEN มีผูใ้ชง้านเขา้มาชมใน   
แอคเคาท์จ  านวน 165 คน ทางคณะผูจ้ดัท าจึงสรุปได้ว่าผลการด าเนินการคร้ังน้ีเป็นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดใหก้บั บริษทั พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส ภาษีเจริญ และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้  
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.2.1.2 มีระเบียบและความอดทนมากข้ึน 
5.2.1.3 ไดฝึ้กการอยูร่่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน 
5.2.1.4   ไดเ้รียนรู้ถึงการท างานในสถานท่ีจริง 

5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.2.1  ในบางคร้ังไม่เขา้ใจค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างานของบริษทัทวัร์ 
5.2.2.2  ในบางคร้ังขาดทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
5.2.3.1  ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับริษทัทวัร์ใหม้ากข้ึน  
5.2.3.2  ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 
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5.2.3.3 เพิ่มการโฆษณาโดยใชส้กุลเงิน Us Dollar เพื่อให ้Pin เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 
5.2.3.4 เพิ่มการเก็บขอ้มูลในการโทรเขา้มาของลูกคา้ในออฟฟิศและน ามาวเิคราะห์เพื่อ 
            วางแผนท าการตลาดในล าดบัถดัไป 
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