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บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานการสร้ างเพจโฆษณาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป
จากัด มีวตั ถุ ประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ1) เพื่อปรับปรุ งเพจให้มีขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั 2) เพื่อลด
ความผิดพลาดในการทาการตลาดบนอีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์เพื่อที่จะได้เข้าใจรู ปแบบ
และขั้นตอนต่างๆที่ตอ้ งทา โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้ 1) การสร้างเพจ Facebook 2) ปรับปรุ ง
เพจให้เป็ นปัจจุบนั 3) การสร้างโพสสิ นค้า 4) การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า 5) ดูแลโฆษณา
ให้ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาดในการทาโฆษณาออนไลน์ 6) ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook 7) ตอบ
ลูกค้าใน Inbox 8) ส่ งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อมีคาสั่งซื้ อ ทาให้ได้เพจที่มีความผิดพลาดลดลง
และมีความเคลื่อนไหวเป็ นปั จจุบนั ในการทาโครงงานการสร้างเพจโฆษณาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าของ
บริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จากัด นี้ขา้ พเจ้ามีขอ้ เสนอแนะคือพนักงานต้องทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ ต่อเพจ
เป็ นประจาเพื่อให้เพจมีความสมบูรณ์อยูต่ ลอดเวลา
คาสาคัญ : การปรับปรุ งเพจ/ การทาการตลาดบนอีคอมเมิร์สและโฆษณาออนไลน์/บริ ษทั โกลด์ ซัค
เซส กรุ๊ ป จากัด
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Abstract

The project’s objectives for creating page for advertising products for client of Gold
Success Group Co., Ltd. are to : 1) Update the Facebook page 2) Reduce mistake from using ecommerce services and facebook marketing tools. The student performed various factions,which
are to 1) Create Facebook fanpage 2) Update the page 3) Create product page post 4) Use facebook
marketing tool to boost the post 5) Monitor the post to decrease any error that might occur with the
page post 6) Get inbox massage 7) Communicate with the customer and informed in the inbox
section 8) Send the purchasing order to the company. It is found that problems and error occur in
the fanpage had decreased.
Keywords : Facebook fanpage/ Facebook Marketing tools/ Gold Success Group
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษั ท โกลด์ ซั ค เซส กรุ๊ ป จ ำกั ด คื อ บริ ษั ท ที่ ป รึ กษำกำรส่ งออกผ่ ำ นเว็ บ ไซต์
อีคอมเมิร์ซ หนึ่งในบริ ษทั ที่ดูแลสิ นค้ำของลูกค้ำบนแพลตฟอร์ ม อีคอมเมิร์ซ รวมถึงกำรทำโฆษณำ
บนออนไลน์ต่ำงๆให้สินค้ำของลูกค้ำเป็ นที่รู้จกั และเพิ่มยอดขำยสิ นค้ำซึ่ งเป็ นระยะเวลำมำกว่ำ 2 ปี
ได้ก่อตั้งขึ้นอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อปี พ.ศ.2559 ที่จงั หวัดสมุทรปรำกำร ด้วยวัตถุ ประสงค์ก่อตั้งเพื่อ
แก้ปัญหำให้กบั ผูป้ ระกอบกำรที่ไม่เข้ำใจในระบบอีคอมเมิร์สและไม่มีเวลำดูแลด้วยตนเองรวมถึง
ผูป้ ระกอบกำรที่ ต้อ งกำรส่ ง ออกสิ น ค้ำ ไปต่ ำ งประเทศแต่ ย งั ไม่ มี วิ ธี ข ยำยช่ อ งทำงกำรขำยอัน
เนื่ องมำจำกบุคลำกรในองค์กรไม่เพียงพอ ซึ่ งผูป้ ระกอบกำรนั้นมีกำรผลิตภัณฑ์สินค้ำของไทย ที่มี
ศักยภำพ มีคุณภำพดี แต่ไม่มีช่องทำงกำรส่ งออกหรื อกำรขำยบนออนไลน์ และเห็นควำมสำคัญของ
กำรขำยบนระบบอีคอมเมิร์ซ ทำให้บริ ษทั เล็งเห็ นว่ำกำรเป็ นที่ปรึ กษำ และดูแลสิ นค้ำต่ำงๆ ให้กบั
ผูป้ ระกอบกำรนั้น เป็ นอี กทำงเลื อกหนึ่ งที่ สำมำรถเป็ นส่ วนช่ วยให้ผูป้ ระกอบกำรขำยสิ นค้ำบน
ออนไลน์ สำมำรถเพิ่มช่ องทำงกำรขำยสิ นค้ำและยอดขำยให้ก ับผูป้ ระกอบกำรได้มำกขึ้ น และ
สำมำรถส่ งออกสิ นค้ำไปยังต่ำงประเทศ ทำให้ชำวต่ำงชำติ ได้รู้จกั สิ นค้ำของไทยมำกขึ้ นอี กด้วย
(สำนักข่ำวบีบีซี,ออนไลน์:สื บค้นวันที่ 21 กรกฎำคม 2561)
จำกปั ญหำด้ำนบนคือบุคลำกรไม่เพียงพอทำงกำรทำเพจ และกระผมได้มำปฏิบตั ิงำนโดย
ส่ วนตัว กระผมมี ค วำมสำมำรถในกำรน ำเสนอสิ นค้ำ ในกำรตลำดออนไลน์ ไ ด้ ดัง นั้นผมจึ ง ท ำ
โครงกำรกำรสร้ ำงเพจโฆษณำสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำของบริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จำกัด เพื่อช่ วยลด
ภำระปัญหำของบุคลำกรและยังทำให้ขอ้ มูลเพจเป็ นปัจจุบนั และงำนมีควำมผิดพลำดลดลง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อปรับปรุ งเพจให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั
1.2.2 เพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรทำกำรตลำดบนอีคอมเมิร์ซและโฆษณำออนไลน์
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำกำรทำแฟนเพจให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั
1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ บริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จำกัด
1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561 – 31 สิ งหำคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทำให้รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงขำยสิ นค้ำบนแพลตฟอร์ มต่ำงๆ
1.4.2 ทำให้มีกำรกระจำยสิ นค้ำไปถึงมือผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น
1.4.3 ทำให้บริ ษทั สำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้มำกขึ้น

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การสร้างเพจโฆษณาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จากัด ประกอบไป
ด้วย Facbookซึ่ งการตลาดบน Facebook สามารถสร้ างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั และกระตุน้ ยอดขาย
เครื่ องมือทางธุ รกิจที่มีชื่อว่า Facebook Fanpage จะเป็ นตัวแทนธุ รกิจบน Facebook เพื่อให้ลูกค้าได้
ทราบเกี่ยวกับแบรนด์และวิธีเชื่อมต่อสิ นค้าจากออฟไลน์ไปสู่ การขายสิ นค้าบนออนไลน์ Facebook
นาเสนอแพลตฟอร์ มที่ช่วยให้เราสามารถส่ งเสริ มตัวตนของแบรนด์ สร้างชุ มชนผูใ้ ช้และเปลี่ยน
ผูใ้ ช้เหล่ านี้ ให้เป็ นลู กค้าที่ ทาการซื้ อ ซึ่ งเป็ นวิธีที่แตกต่างไม่เหมื อนใครและมี ประสิ ทธิ ภาพโดย
Facebook Fanpage (Herman Cheng. 2561:20)
ซึ่ งในการสร้างเพจโฆษณามีขอ้ มูลดังนี้
1. ความหมายของ Facebook Page
2. ขั้นตอนการทาแฟนเพจบน Facebook
3. การออกแบบแฟนเพจให้ตรงกับเป้ าหมายและลักษณะของแฟนเพจ
4. การโปรโมจเพจ
2.1 ประวัติบริษัท
บริ ษ ทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จากัด ตั้ง อยู่ที่ 39/90 หมู่ 2 หมู่บ ้านสุ รีวรรณ ตาบล บางปลา
อาเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ.2559 ที่จงั หวัด
สมุทรปราการ เป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ไม่เข้าใจในระบบ
อีคอมเมิร์สและไม่มีเวลาดูและด้วยตนเอง
2.2 Facebook Page คืออะไร
สรุ ปง่ายๆ ก็คือ Page เป็ นคุณสมบัติหนึ่งของ Facebook ที่มีไว้เพื่อช่วยให้เราได้สร้างพื้นที่ๆ
หนึ่ ง ไว้สาหรับการแสดงความคิดเห็ น หรื อรวบรวมคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกัน หรื อไว้เป็ นช่ อง
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ทางการประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่ งให้แก่คนทัว่ ไปได้รับทราบ โดยแยกตัวออกจาก Profile
ปกติ(สุ มลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล.2561:9)
2.3 การทาแฟนเพจ มีข้นั ตอนดังนี้
2.3.1 วิธีสร้ าง Fan Page บน Facebook
ล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.facebook.com โดยใช้ username และ password ของแอค
เคาท์ปกติที่ใช้เล่น Facebook จากนั้น ให้ไปที่ http://www.facebook.com/pages/create.php จะเข้าสู่
หน้า Create a Page และปรากฏประเภทของ Page ให้เลือก 2 ประเภท คือ ธุ รกิจหรื อแบรนด์ ชุมชน
หรื อบุคคลสาธารณะ ในที่น้ ี เลื อก ธุ รกิ จหรื อแบรนด์ (กลุ่มระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน,ออนไลน์:สื บค้นวันที่18สิ งหาคม 2561)

รู ปที่2.1 หน้าเว็บการเลือกประเภทต่างๆ
พอคลิกเลือก แล้วจะต้องเลือกหมวดหมู่ และใส่ ชื่อแบรนด์ และใส่ ชื่อสิ นค้าไป ณ ที่น้ ี เลือก
เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย
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รู ปที่ 2.2 หน้าเว็บการเลือกหมวดหมู่ต่างๆ
พอเลื อกเสร็ จแล้วจะได้หน้า ตามาแบบนี้ ให้กรอกที่ อยู่และเบอร์ โทรศัพท์เสร็ จแล้วกด
ดาเนินการต่อ

รู ปที่2.3 ที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อ
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จากนั้นจะมี ตวั ช่ วยการตั้งค่าเบื้ องต้น Fanpage แสดงขึ้ นมา โดยขั้นตอนแรก จะมี ให้อพั
โหลดรู ปโปรไฟล์ของ Fanpage หรื อ จะคลิกปุ่ ม ”ข้าม” แล้วค่อยเอารู ปมาใส่ ทีหลังก็ได้

รู ปภาพ2.4 เพิ่มรู ปโปรไฟล์
ขั้นตอนที่สอง จะมีให้อพั โหลดรู ปหน้าปก ของ Fanpage หรื อ จะคลิกปุ่ ม ”ข้าม” แล้วค่อย
เอารู ปมาใส่ ทีหลังก็ได้

รู ปที่ 2.5 เพิ่มรู ปหน้าปก
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พอเสร็ จแล้วจะปรากฏหน้า Facebook Fanpage ขึ้นมา โดยในหน้านี้ ผูด้ ูแล สามารถเข้าไป
จัด การข้อ มู ล หรื อ ตั้ง ค่ า ต่ า งๆ ของ Fanpage ได้ (กลุ่ ม ระบบเครื อข่ า ยและคอมพิ ว เตอร์ ศู น ย์
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน,ออนไลน์:สิ บค้นวันที่ 18 สิ งหาคม 2561)

รู ปที่2.6 หน้าเพจที่สร้าง
2.4 การออกแบบแฟนเพจให้ ตรงกับเป้าหมายและลักษณะแฟนเพจ
แฟนเพจแต่ละประเภทต่างมีเป้ าหมายและลักษณะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่แฟนเพจกลายมา
เป็ นมาตรฐานระบบการดาเนิ นงานของธุ รกิ จบางประเภท มันจึ งมี บ ทบาทสาคัญระหว่างผูผ้ ลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์ และผูซ้ ้ื อ/ผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ ม ในขณะที่ ส าหรั บหลายธุ รกิ จ มันเป็ นสิ่ งอานวยความ
สะดวกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสบการณ์หรื อเพื่อรวบรวมข้อมูลหรื อสิ่ งใหม่ ๆ ให้ได้กลุ่มลูกค้าใหม่
(ปวัตน์ เลาหะวีร์.2561:38)
2.5 การโปรโมทเพจ
การโปรโมทเพจธุ รกิจบน Facebook คือการสร้างโฆษณาสาหรับเพจของเรา ซึ่ งจะช่วยเพิ่ม
การรับรู ้และการมองเห็นของธุ รกิจของเรา การโปรโมทเพจเป็ นวิธีการเข้าถึงผูค้ นที่สนใจเนื้ อหา
หรื อธุ รกิจอย่างเราได้อย่างรวดเร็ วซึ่ งช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตมากขึ้น (อานนท์ภาคแก้ว. สื บค้น
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561, ออนไลน์)
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2.6 การสร้ างโฆษณาบน Facebook
การลงโฆษณาบน Facebook ถื อ ว่ า เป็ นวิ ธี ก ารเข้า ถึ ง ลู ก ค้า เป้ าหมายได้ อ ย่ า งตรงจุ ด
เนื่ องจากผูล้ งโฆษณาสามารถกาหนดขอบเขตของกลุ่มเป้ าหมายขึ้นมาเองได้เกือบทั้งหมด ไม่วา่ จะ
เป็ น อายุ เพศ ที่อยูอ่ าศัย การศึกษา รวมถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายก็สามารถกาหนดได้
ขั้นตอนลงโฆษณา Facebook ส าหรั บ มื อใหม่ [ออนไลน์] (สื บค้นเมื่ อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561)
มีข้ นั ตอนต่างๆดังนี้
1. เ ริ่ ม ต้ น โ ด ย ก า ร เ ข้ า ม า ที่ Facebook แ ล้ ว ค ลิ ก ที่ ไ อ ค อ น ส า ม เ ห ลี่ ย ม หั ว ค ว่ า
ที่อยูม่ ุมขวาของหน้า Facebook หลังจากคลิกแล้วจะปรากฏเป็ นแถบเมนูข้ ึนมา ให้เลือกคลิกไปที่คา
ว่า “สร้างโฆษณา” (กองบรรณาธิการ,2561:30)

รู ปที่2.7 สร้างโฆษณา
2. เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้าใหม่ข้ ึนมา ในหน้านี้จะให้เลือกวัตถุประสงค์ของการ
ทาโฆษณา หรื อแคมเปญ โดยมี 3 หัวข้อใหญ่ คือ
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“การรับรู้” เหมาะสาหรับการทาโฆษณาเพื่อแนะนาสิ นค้า หรื อแบรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาด

รู ปที่2.8 สร้างโฆษณารู ปแบบการรับรู้แบรนด์
“การพิจารณา” เป็ นการทาโฆษณาโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีผู ้
พบเห็นโฆษณา

รู ปที่2.9 สร้างโฆษณารู ปแบบการพิจารณา
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“คอนเวอร์ ชนั่ ” ที่เป็ นการจัดตั้งโฆษณาเพื่อดูวา่ ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่ วมอะไรบ้างบนหน้าเพจ

รู ปที่2.10 สร้างโฆษณารู ปแบบการคอนเวอร์ ชนั่
ซึ่ งข้อมูลทั้งสามส่ วนนี้ สามารถทาการเลือกได้ตามจุดประสงค์ของการทาโฆษณาที่ ได้ต้ งั ไว้ หรื อ
การทาโฆษณาให้เหมาะสมกับรู ปแบบการดาเนินงานของธุ รกิจได้เลย
3. หากเลือกวัตถุประสงค์ในการทาโฆษณาเรี ยบร้อยแล้ว สามารถตั้งชื่ อโฆษณาได้เองโดย
เลือกที่คาว่า “ชื่อแคมเปญ” และทาการเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ เมื่อทาการเปลี่ยนชื่อแคมเปญเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วให้คลิกที่ “ตั้งค่ าบัญชี ผ้ ใู ช้ โฆษณา” (พญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์. 2561:48)

รู ปที่2.11 การตั้งชื่อโฆษณาการรับรู้แบรนด์
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4. ต่อมาก็ให้ระบุ ขอ้ มูลบัญชี ผูใ้ ช้ลงไป โดยถู กแบ่งออกเป็ นสามหัวข้อคื อ ประเทศของ
บัญชี สกุลเงิน โซนเวลา และคลิกที่คาว่า “ดาเนินการต่อ”

รู ปที่2.12 การระบุโฆษณาการรับรู้แบรนด์
5. ในส่ วนนี้จะเป็ นขั้นตอนของการสร้างชุดโฆษณา โดยในขั้นตอนนี้แบ่งออกมาเป็ น 4 ข้อ
1. กลุ่มเป้ าหมาย
2. ตาแหน่งการจัดวาง
3. งบประมาณและกาหนดเวลา
4. ขนาดกลุ่มเป้ าหมาย
6. เมื่ อ ท าทุ ก ขั้น ตอนเสร็ จ แล้ว ก่ อ นท าการกดยื น ยัน เพื่ อ ท าโฆษณา สามารถคลิ ก ที่ ค า
ว่า “ตรวจพิ จ ารณา” เพื่ อ ดู ผ ลรวมทั้ง หมดในการท าโฆษณาที่ ไ ด้ หากเรี ย บร้ อ ยก็ ใ ห้ ค ลิ ก ที่ ค า
ว่า “ยื น ยัน ” เท่ า นี้ ก็ ถื อ ว่า เป็ นอัน เสร็ จ สิ้ น ส าหรั บ การท าโฆษณาในครั้ งนี้ แล้ว (กฤษณะ ภัก ดี
พงษ์.:2561:30)

รู ปที่2.13 เสร็ จสิ้ นการสร้างโฆษณา

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ:

บริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จำกัด (Gold Success Group Co., Ltd.)

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ บริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จำกัด

ทีต่ ้งั : 39/90 หมู่2 หมู่บำ้ นสุ รีวรรณ ตำบล บำงปลำ อำเภอ บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
โทร: 083-298-3331
อีเมล์: alibabaconsultants@gmail.com

รู ปที่ 3.2 แผนที่องค์กร
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3.2 ลักษณะการประกอบการ / การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ให้บริ กำรกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรส่ งออกผ่ำนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
3.2.2 ดูแลสิ นค้ำของลูกค้ำบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
3.2.3 กำรทำโฆษณำบนออนไลน์ต่ำงๆ ให้สินค้ำของลูกค้ำเป็ นที่รู้จกั และเพิ่มยอดขำย
วิสัยทัศน์ ขององค์ กร
บริ ษทั เล็งเห็ นว่ำกำรเป็ นที่ปรึ กษำ และดูแลสิ นค้ำต่ำงๆ ให้กบั ผูป้ ระกอบกำรนั้น เป็ นอี ก
ทำงเลื อกหนึ่ งที่ สำมำรถเป็ นส่ วนช่ วยให้ผปู ้ ระกอบกำรขำยสิ นค้ำบนออนไลน์ สำมำรถเพิ่มช่ อง
ทำงกำรขำยสิ นค้ำและยอดขำยให้กบั ผูป้ ระกอบกำรได้มำกขึ้ น และสำมำรถส่ งออกสิ นค้ำไปยัง
ต่ำงประเทศ ทำให้ชำวต่ำงชำติได้รู้จกั สิ นค้ำของไทยมำกขึ้นอีกด้วย
ภารกิจขององค์ กร
บริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จำกัด คือ บริ ษทั ที่ปรึ กษำกำรส่ งออกผ่ำนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
หนึ่งในบริ ษทั ที่ดูแลสิ นค้ำของลูกค้ำบนแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ รวมถึงกำรทำโฆษณำบนออนไลน์
ต่ำงๆ ให้สินค้ำของลูกค้ำเป็ นที่รู้จกั และเพิ่มยอดขำยสิ นค้ำ ด้วยวัตถุประสงค์ก่อตั้งเพื่อแก้ปัญหำ
ให้ ก ับ ผู ้ป ระกอบกำรที่ ไ ม่ เ ข้ำ ใจในระบบอี ค อมเมิ ร์ ส และไม่ มี เ วลำดู แ ลด้ว ยตนเอง รวมถึ ง
ผูป้ ระกอบกำรที่ ตอ้ งกำรส่ งออกสิ นค้ำไปยังต่ำงประเทศแต่ยงั ไม่มีวิธีขยำยช่ องทำงกำรขำย อัน
เนื่ องมำจำกบุคลำกรในองค์กรไม่เพียงพอ ซึ่ งผูป้ ระกอบกำรนั้นมีกำรผลิตภัณฑ์สินค้ำของไทย ที่มี
ศักยภำพ มีคุณภำพดี แต่ไม่มีช่องทำงกำรส่ งออกหรื อกำรขำยบนออนไลน์ แต่เห็นควำมสำคัญของ
กำรขำยบนระบบอีคอมเมิร์ซ
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
“แผนผังโครงสร้ างแผนกของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จากัด”
นำงสำววงเดือน พิมพสุทธิ์
ประธานกรรมการบริหาร

นำงวรรณิ ภำ หัศกรรจ์
ฝ่ ายบริหารงานธุรการ

นำงสำววรัญญำ กงพลี
ฝ่ ายการตลาด

นำยปรัชญำ ครองข้ำวนำสำร
ฝ่ ายวางแผนการส่ งออก

นำงสำวมำลี ศิริเชิด
ฝ่ ายบัญชี

นำยณัฐศิลป์ วุฒิยำ
นักศึกษาฝึ กงาน

นำงสำวขวัญเนตรขจี หำญกล้ำ
ฝ่ ายวางแผนการขาย

รู ปที่ 3.3 แผนผังโครงสร้ำงหน่วยงำน
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูจ้ ดั ทำได้ปฏิบตั ิงำนและได้มอบหมำยหน้ำที่โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 เรี ยนรู้เว็ปไซต์อีคอมเมิร์ซ รวมถึงกำรจัดกำรเว็บไซต์ออนไลน์
3.4.2 เรี ยนรู้กำรทำโฆษณำ ได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับกำรทำโฆษณำบนแพลตฟอร์ มFacebook
3.4.3 เรี ย นรู้ กำรทำเพจFacebook ได้รับกำรสอนจำกพี่ที่ ปรึ กษำในกำรสร้ ำงแฟนเพจFacebook
เพื่อให้ได้เข้ำใจระบบต่ำงๆในกำรทำเพจ
3.4.4 ได้รับหน้ำที่ให้ดูแลเพจFacebookของบริ ษทั ในกำรตอบลู กค้ำ และกำรโพสเนื้ อหำต่ำงๆให้
เป็ นปัจจุบนั และเพื่อให้มีคนมำสนใจเพจและติดตำมเพจมำกขึ้น
3.4.5 เรี ยนรู้กำรลงขำยสิ นค้ำบนFacebook พี่ที่ปรึ กษำได้สอนระบบต่ำงๆๆเกี่ยวกับกำรลงขำยสิ นค้ำ
บนFacebook
3.4.6 ได้ลงขำยสิ นค้ำบนFacebook ได้รับมอบหมำยให้ลงสิ นค้ำในเพจFacebookของลูกค้ำ
3.4.7 กำรทำโฆษณำบน Facebook ได้ลองทำโฆษณำบนช่องทำง Facebook
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ปฏิบัติงานนอกสถานที่
วันที่ 6 กรกฎำคม 2561 ได้เข้ำร่ วมกำรอบรมหลักสู ตรกำรลงโฆษณำบน Facebook
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณวรัญญำ กงพลี ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด เบอร์โทร 083-298-3331
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติ
ในกำรปฏิบตั ิงำนนักศึกษำโครงงำนสหกิจศึกษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิบตั ิงำนนับตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2561 เป็ นระยะเวลำ 16 สัปดำห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กำหนดโครงเรื่ องหลังจำกได้ปฏิบตั ิงำนมำระยะหนึ่งในแผนกกำรตลำดออนไลน์
2. รวบรวมข้อมูลกำรสร้ำงเพจและกำรโฆษณำใน Facebook และทำควำมเข้ำใจในหัวข้อ
ต่ำงๆ
3. หำวิธีแก้ไขปั ญหำ ปรึ กษำ และรับคำแนะนำในกำรเขียนโครงงำนจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
และพนักงำนที่ปรึ กษำ
4. ดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำดำเนินงำน จัดทำเอกสำรตำมรู ปแบบของโครงงำน
5. สรุ ปผลโครงงำนติดตำมผลงำนและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงำน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2561
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

1. กำหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหำวิธีแก้ปัญหำ
4. ดำเนินกำแก้ปัญหำ
5. สรุ ปผลโครงงำน
ตำรำงที่ 3.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ และ Notebook
- กล้องถ่ำยรู ปโทรศัพท์มือถือ และ กล้องถ่ำยรู ปดิจิตอล
3.8.2 ซอฟแวร์
- Microsoft Word 2013
- Microsoft PowerPoint 2013
- Facebook

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานโครงงาน
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การสร้างเพจโฆษณาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั โกลด์ ซัคเซส
กรุ๊ ป จากัด ซึ่ งปั ญหาคือเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องการปรับปรุ งเพจให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อช่วยลดภาระปั ญหา
ของบุคคลากรซึ่ งไม่เพียงพอ รวมถึงเพื่อลดความผิดพลาดในการทาการตลาดบนอีคอมเมิร์ซ และ
โฆษณาออนไลน์ ผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้รับมอบหมายจัดท าโครงการนี้ ข้ ึ น โดยมี ผลการปฏิ บตั ิ งานตาม
โครงการ ดังนี้
1. การสร้างเพจ Facebook

2. ปรับปรุ งเพจให้เป็ นปัจจุบนั

3. การสร้างโพสสิ นค้า
บน Facebook

6. ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook

7. ตอบลูกค้าใน Inbox

5. ดูแลโฆษณา

4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า

8. ส่งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อมีคาสัง่ ซื้อ

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการปฎิบตั ิกระบวนการทางาน
4.1 การสร้างเพจ Facebook

รู ปที่ 4.2 สร้างเพจ Facebook
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การสร้างเพจ Facebook ให้กบั ลูกค้าเพจ DH Shop โดยการสมัคร Facebook ขึ้นแล้ว ตั้งชื่ อ
เพจขึ้ นมาพร้ อมทั้งใส่ โลโก้ และรู ป ภาพ Cover Page รวมถึ งรายละเอี ยดต่า งๆ เช่ น เพจขายของ
เกี่ยวกับสิ นค้าประเภทใด เป็ นต้น เพื่อให้เพจมีความน่าเชื่ อถือ สามารถให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย
ขึ้น
4.2 ปรับปรุ งเพจให้เป็ นปัจจุบนั
ดู แ ลเพจให้ ก ับ ลู ก ค้า และปรั บ ปรุ งข้อ มู ล ต่ า งๆ อัพ เดทอย่ า งสม่ า เสมอให้ เ พจมี ก าร
เคลื่อนไหวและมีขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั เพื่อเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าชมเพจให้มีจานวนมากขึ้นและติดตามเพจ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเพจมีการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ

รู ปที่ 4.3 ปรับปรุ งเพจให้เป็ นปัจจุบนั
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4.3 การสร้างโพสสิ นค้า
การสร้างโพสสิ นค้า โดยการลงรู ป ภาพสิ นค้าที่จาหน่ ายลงในเพจ รวมถึงรายละเอียดของ
สิ นค้า เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ ได้รับรายละเอียดที่ชดั เจน ไม่วา่ จะเป็ น ขนาด
ราคา รวมถึงการให้ขอ้ มูลอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องและเป็ นที่ไว้วางใจ

รู ปที่ 4.4 การสร้างโพสสิ นค้า

รู ปที่ 4.5 การสร้างโพสสิ นค้า
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4.4 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า
หลัง จากการโพสสิ นค้า ได้ท าการสร้ างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้าเพื่ อให้มี ผูเ้ ห็ นหรื อ
จานวนผูเ้ ข้า ถึ ง สิ นค้า เพิ่ ม ขึ้ น เพิ่ ม โอกาสการขายสิ นค้า และยอดขายได้ม ากขึ้ น โดยการกดปุ่ ม
โปรโมทโพส จากนั้นทาการเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เห็นโฆษณา เช่ น ผูช้ าย อายุ 15-25 ปี
เป็ นต้น จากนั้นตรวจสอบจานวนผูเ้ ข้าถึ งและค่าใช้จ่ายในการทาโฆษณาและกดสร้ างโฆษณา เพื่อ
ทาการโฆษณาสิ นค้าบน Facebook อย่างมีประสิ ทธิภาพ

รู ปที่ 4.6 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า
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รู ปที่ 4.7 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า เลือกกลุ่มเป้ าหมาย

รู ปที่ 4.8 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า จานวนการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและค่าโฆษณา
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รู ปที่ 4.9 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า การจ่ายเงินค่าโฆษณา
4.5 การดูแลโฆษณา
การดูแลโฆษณาให้กบั เพจ เป็ นการดูการเข้าถึงและปรับโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้
เพิ่มขึ้น และหยุดโฆษณา เมื่อได้กลุ่มเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการแล้ว

รู ปที่ 4.10 การดูแลโฆษณา
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4.6 ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook
หลังจากทาการโฆษณาเสร็ จสิ้ น จะมีลูกค้าเห็นสิ นค้าและสอบถามบนเพจ

รู ปที่ 4.11 ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook
4.7 ตอบลูกค้าใน Inbox
เมื่อลูกค้าสอบถามรายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าไปตอบลูกค้าผ่านทางข้อความ Inbox ใน
รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม

รู ปที่ 4.12 ตอบลูกค้าใน Inbox
4.8 ส่ งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อมีคาสั่งซื้ อ
หลังจากมีการสัง่ ซื้ อสิ นค้า ทาการส่ งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เพื่อปิ ดการขายสิ นค้า

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 การดาเนินโครงการ
การสร้างเพจโฆษณาสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ของบริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จากัด วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้
1. เพื่อปรับปรุ งเพจให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการทาการตลาดบนอีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์
เครื่ องมือในการทาเพจ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ กบั โน๊ตบุค้ และข้อมูลในการสร้างเพจโฆษณา
สิ นค้าให้กบั ลูกค้าซึ่ ง มีข้ นั ตอนดังนี้
1. การสร้างเพจ Facebook
2. ปรับปรุ งเพจให้เป็ นปัจจุบนั
3. การสร้างโพสสิ นค้า
4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า
5. ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาดในการทาโฆษณาออนไลน์
6. ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook
7. ตอบลูกค้าใน Inbox
8. ส่ งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อมีคาสัง่ ซื้ อ
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. นักศึกษาต้องทางานเกี่ ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ต บางทีจะทาให้เกิ ดอาการเน็ตหลุ ดหรื อ
อินเตอร์ เน็ตล่าช้า จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
2. คู่มือการสร้างโฆษณาส่ วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ ทาให้เข้าใจยาก
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู นื่
1. แจ้งทางศูนย์บริ การของเครื อข่ายที่ใช้อยูใ่ ห้เข้ามาตรวจสอบว่าปั ญหาเกิดจากอะไร
2. เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงขายสิ นค้าบนแพลตฟอร์ มต่างๆ
2. ได้เรี ยนรู ้ถึงปั ญหาในการทางานและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
3. ได้รับความไว้ใจให้ดูแลเพจของบริ ษทั และเพจสิ นค้าของลูกค้าของบริ ษทั
4. สามารถนาประสบการณ์จากการทางานไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. นักศึกษามีความรู ้บางอย่างไม่เพียงพอทาให้เกิดความเข้าใจที่ล่าช้า เช่นการสื บค้นข้อมูลที่จะนามา
ปฏิบตั ิ
2. มีขอ้ มูลบางอย่างที่นกั ศึกษาไม่เข้าใจวิธีทา ทาให้ตอ้ งอธิ บายวิธีการให้เข้าใจ จึงทาให้เสี ยเวลาใน
การเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและนาไปปรับใช้ได้ถูกต้อง
2. ต้องเตรี ยมความพร้อมสาหรับในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน เช่น การ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบของงาน ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะในการสื่ อสาร
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ภาคผนวก ก
บทความวิชาการ

การสร้ างเพจโฆษณาสิ นค้ าให้ กบั ลูกค้ าของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จากัด
Creating page for advertising products for client of Gold Success Group Co., Ltd.
ณัฐศิลป์ วุฒิยา
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ
372 ซ.เพชรเกษม63แยก1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
E-Mail : nutaom5@gmail.com
บทคัดย่ อ
การจัดทาโครงงานการสร้างเพจโฆษณา
สิ นค้าให้กับลู กค้า ของบริ ษ ัท โกลด์ ซัค เซส กรุ๊ ป
จากัด มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ1) เพื่อ
ปรับปรุ งเพจให้มีขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั 2) เพื่อลดความ
ผิ ด พลาดในการท าการตลาดบนอี ค อมเมิ ร์ ซและ
โฆษณาออนไลน์ เ พื่ อ ที่ จ ะได้เ ข้า ใจรู ป แบบและ
ขั้นตอนต่างๆที่ตอ้ งทา โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงาน
ดังนี้ 1) การสร้างเพจ Facebook 2) ปรับปรุ งเพจให้
เป็ นปั จจุ บัน 3) การสร้ างโพสสิ นค้า 4) การสร้ าง
โฆษณาโปรโมทโพสสิ น ค้า 5) ดู แ ลโฆษณาให้
ลู ก ค้า เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดในการท าโฆษณา
ออนไลน์ 6) ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook 7) ตอบ
ลูกค้าใน Inbox 8) ส่งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อมี
คาสั่งซื้ อ ทาให้ได้เพจที่มีความผิดพลาดลดลงและมี
ความเคลื่ อนไหวเป็ นปั จจุบัน ในการทาโครงงาน
การสร้างเพจโฆษณาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั
โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป จากัด นี้ ขา้ พเจ้ามีขอ้ เสนอแนะ
คื อ พนัก งานต้อ งทุ่ ม เทเวลาเอาใจใส่ ต่ อ เพจเป็ น
ประจาเพื่อให้เพจมีความสมบูรณ์อยูต่ ลอดเวลา
Abstract
The project’s objectives for Creating page
for advertising products for client of Gold Success
Group Co., Ltd. are : 1) Update the Facebook page
2) Reduce mistake from using e-commerce services

and facebook marketing tools. To understand the
pattern and all the process we start by 1) Create
Facebook fanpage 2) Update the page 3) Create
product page post 4) Use facebook marketing tool
to boost the post 5) Monitor the post to decrease any
error that might occur with the page post 6) Get
inbox massage 7) Communicate with the customer
and informed in the inbox section 8. Send the
purchasing order to the company. The problems and
error that occur in the fanpage had decreased. In
Recommendation: Dedication from the employee is
needed to create a perfect facebook fanpage
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ ปรั บปรุ งเพจให้ มี ข้ อ มู ลที่ เป็ นปั จจุ บั น
2. เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดในการทการตลาดบน
อีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาการทาแฟนเพจให้มี
ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ บริ ษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ ป
จากัด
3. ขอบเขตด้านเวลา ตั้ง แต่ วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2561 – 31 สิ งหาคม 2561

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ท าให้ รู้ และเข้ าใจเกี่ ยวกั บการลงขายสิ นค้ าบน
แพลตฟอร์มต่างๆ
2. ทาให้มีการกระจายสิ นค้าไปถึงมผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
3. ทาให้บริ ษทั สามารถตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น

ส าเร็ จ ลงได้ด้ว ยดี จ ากความร่ ว มมื อ และสนัน สนุ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการ
1. การสร้างเพจ Facebook
2. ปรับปรุ งเพจให้เป็ นปั จจุบนั
3. การสร้างโพสสิ นค้า
4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า
5. ดู แ ลโฆษณาให้ลูกค้าเพื่ อลดความผิดพลาดใน
การทาโฆษณาออนไลน์
6. ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook
7. ตอบลูกค้าใน Inbox
8. ส่งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อมีคาสัง่ ซื้อ

ชี วิตของการทางานจริ งซึ่ งผูจ้ ัดทาขอขอบพระคุ ณ

สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงขายสิ นค้าบนแพลตฟอร์ ม
ต่างๆ
2. ได้เรี ยนรู ้ถึงปั ญหาในการทางานและสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
3. ได้รับความไว้ใจให้ดูแลเพจของบริ ษทั และเพจสิ นค้า
ของลูกค้าของบริ ษทั
4. สามารถนาประสบการณ์ จากการทางานไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการ

นจากหลายฝ่ าย ผูจ้ ัดทาขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่ มีส่ว น
เกี่ ยวข้องทุกท่านที่ มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและ
เป็ นที่ ป รึ กษาในการท ารายงานฉบับ นี้ จนเสร็ จ
สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

บทคัดย่ อ
การจัด ทาโครงงานการสร้ างเพจโฆษณา

1. เพื่อปรับปรุ งเพจให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั

สิ น ค้า ให้กับ ลู ก ค้า ของบริ ษ ัท โกลด์ ซัค เซส กรุ๊ ป

2. เพื่อลดความผิดพลาดในการทาการตลาดบน

จากัด มีวตั ถุประสงค์ของการศึ กษาครั้งนี้ คือ1) เพื่อ

อีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์

ป รั บ ป รุ ง เ พ จ ใ ห้ มี ข้ อ มู ล เ ป็ น ปั จ จุ บั น

กระบวนการขั้นตอนการดาเนินงาน

2) เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดในการท าการตลาดบนอี

1. การสร้างเพจ Facebook

คอมเมิ ร์ ซ และโฆษณาออนไลน์ เ พื่ อ ที่ จ ะได้เ ข้าใจ

2. ปรับปรุ งเพจให้เป็ นปัจจุบนั

รู ปแบบและขั้นตอนต่างๆที่ตอ้ งทา โดยมีข้ นั ตอนการ

3. การสร้างโพสสิ นค้า

ด า เ นิ น ง า น ดั ง นี้ 1) ก า ร ส ร้ า ง เ พ จ Facebook

4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า

2) ปรับปรุ งเพจให้เป็ นปั จจุบนั 3) การสร้างโพสสิ น

5. ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาด

ค้า 4) การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสิ นค้า 5) ดูแล

ในการทาโฆษณาออนไลน์

โฆษณาให้ ลู ก ค้า เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดในการท า

6. ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook

โฆษณาออนไลน์ 6) ลูกค้าติ ดต่ อบนเพจ Facebook

7. ตอบลูกค้าใน Inbox

7) ตอบลูกค้าใน Inbox 8) ส่งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั

8. ส่งเรื่ องต่อให้กบั ทางบริ ษทั เมื่อมีคาสัง่ ซื้อ

เมื่อมีคาสั่งซื้ อ ทาให้ได้เพจที่ มีความผิดพลาดลดลง
และมี ค วามเคลื่ อ นไหวเป็ นปั จจุ บั น ในการท า

สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงขายสิ นค้า

โครงงานการสร้างเพจโฆษณาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าของ

บนแพลตฟอร์มต่างๆ

บริ ษั ท โกลด์ ซั ค เซส กรุ๊ ป จ ากั ด นี้ ข้ า พเจ้ า มี

2.ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงปั ญหาในการทางานและ

ข้อเสนอแนะคือพนักงานต้องทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ ต่อ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อบรรลุเป้ าหมาย

เพจเป็ นประจาเพื่อให้เพจมีความสมบูรณ์

3. ทาให้สามารถนาประสบการณ์จากการทางาน
ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้

นาย ณัฐศิลป์ วุฒิยา 5604300156
สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ทปี่ รึกษา ดร. ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
พนักงานทีป่ รึกษา นางสาว วรัญญา กงพลี

ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐศิลป์ วุฒิยา
รหัสนักศึกษา : 5604300156
คณะ : บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา : การจัดการทัว่ ไป
ที่อยู่ : 372 ซ.เพชรเกษม63แยก1 แขวงหลัก
สอง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 086-518-5120
E-Mail : nutaom5@gmail.com

