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บทคัดย่อ 

 การจดัท าโครงงานการสร้างเพจโฆษณาสินคา้ให้กบัลูกคา้ของบริษทั โกลด์ ซคัเซส กรุ๊ป 

จ ากดั มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีคือ1) เพื่อปรับปรุงเพจให้มีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 2) เพื่อลด

ความผิดพลาดในการท าการตลาดบนอีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจรูปแบบ

และขั้นตอนต่างๆท่ีตอ้งท า โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 1) การสร้างเพจ Facebook 2) ปรับปรุง

เพจให้เป็นปัจจุบนั 3) การสร้างโพสสินคา้ 4) การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 5) ดูแลโฆษณา

ให้ลูกคา้เพื่อลดความผิดพลาดในการท าโฆษณาออนไลน์ 6) ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 7) ตอบ

ลูกคา้ใน Inbox 8) ส่งเร่ืองต่อให้กบัทางบริษทัเม่ือมีค าสั่งซ้ือ ท าให้ไดเ้พจท่ีมีความผิดพลาดลดลง

และมีความเคล่ือนไหวเป็นปัจจุบนั ในการท าโครงงานการสร้างเพจโฆษณาสินคา้ให้กบัลูกคา้ของ

บริษทั โกลด์ ซคัเซส กรุ๊ป จ ากดั น้ีขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะคือพนกังานตอ้งทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ต่อเพจ

เป็นประจ าเพื่อใหเ้พจมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

ค าส าคญั : การปรับปรุงเพจ/ การท าการตลาดบนอีคอมเมิร์สและโฆษณาออนไลน์/บริษทั โกลด ์ซคั

เซส กรุ๊ป จ ากดั  
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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 e-

commerce 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.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษัท  โกลด์  ซัค เซส ก รุ๊ป  จ ำกัด  คือบริษัท ท่ีปรึกษำกำรส่งออกผ่ำนเว็บไซต ์

อีคอมเมิร์ซ หน่ึงในบริษทัท่ีดูแลสินคำ้ของลูกคำ้บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ รวมถึงกำรท ำโฆษณำ

บนออนไลน์ต่ำงๆให้สินคำ้ของลูกคำ้เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มยอดขำยสินคำ้ซ่ึงเป็นระยะเวลำมำกวำ่ 2 ปี 

ไดก่้อตั้งข้ึนอย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือปี พ.ศ.2559 ท่ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร ดว้ยวตัถุประสงค์ก่อตั้งเพื่อ

แกปั้ญหำให้กบัผูป้ระกอบกำรท่ีไม่เขำ้ใจในระบบอีคอมเมิร์สและไม่มีเวลำดูแลดว้ยตนเองรวมถึง

ผูป้ระกอบกำรท่ีต้องกำรส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศแต่ยงัไม่มีวิธีขยำยช่องทำงกำรขำยอัน

เน่ืองมำจำกบุคลำกรในองคก์รไม่เพียงพอ ซ่ึงผูป้ระกอบกำรนั้นมีกำรผลิตภณัฑ์สินคำ้ของไทย ท่ีมี

ศกัยภำพ มีคุณภำพดี แต่ไม่มีช่องทำงกำรส่งออกหรือกำรขำยบนออนไลน์ และเห็นควำมส ำคญัของ

กำรขำยบนระบบอีคอมเมิร์ซ ท ำให้บริษทัเล็งเห็นวำ่กำรเป็นท่ีปรึกษำ และดูแลสินคำ้ต่ำงๆ ให้กบั

ผูป้ระกอบกำรนั้น เป็นอีกทำงเลือกหน่ึงท่ีสำมำรถเป็นส่วนช่วยให้ผูป้ระกอบกำรขำยสินคำ้บน

ออนไลน์ สำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรขำยสินคำ้และยอดขำยให้กับผูป้ระกอบกำรได้มำกข้ึน และ

สำมำรถส่งออกสินคำ้ไปยงัต่ำงประเทศ ท ำให้ชำวต่ำงชำติได้รู้จกัสินคำ้ของไทยมำกข้ึนอีกด้วย  

(ส ำนกัข่ำวบีบีซี,ออนไลน:์สืบคน้วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2561) 

 จำกปัญหำดำ้นบนคือบุคลำกรไม่เพียงพอทำงกำรท ำเพจ และกระผมไดม้ำปฏิบติังำนโดย

ส่วนตวักระผมมีควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอสินค้ำในกำรตลำดออนไลน์ได้ ดังนั้นผมจึงท ำ

โครงกำรกำรสร้ำงเพจโฆษณำสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ของบริษทัโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ำกดั เพื่อช่วยลด

ภำระปัญหำของบุคลำกรและยงัท ำใหข้อ้มูลเพจเป็นปัจจุบนัและงำนมีควำมผดิพลำดลดลง  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อปรับปรุงเพจใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
1.2.2 เพื่อลดควำมผดิพลำดในกำรท ำกำรตลำดบนอีคอมเมิร์ซและโฆษณำออนไลน์ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ  ศึกษำกำรท ำแฟนเพจใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
1.3.2 ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี   บริษทั โกลด ์ซคัเซส กรุ๊ป จ ำกดั  
1.3.3 ขอบเขตดำ้นเวลำ    ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 – 31 สิงหำคม 2561 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ท ำใหรู้้และเขำ้ใจเก่ียวกบักำรลงขำยสินคำ้บนแพลตฟอร์มต่ำง  ๆ
1.4.2 ท ำใหมี้กำรกระจำยสินคำ้ไปถึงมือผูบ้ริโภคมำกข้ึน 
1.4.3 ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถตอบสนองลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน 
 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การสร้างเพจโฆษณาสินคา้ให้กบัลูกคา้ของบริษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ากดั ประกอบไป

ดว้ย Facbookซ่ึงการตลาดบน Facebook สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัและกระตุน้ยอดขาย 

เคร่ืองมือทางธุรกิจท่ีมีช่ือวา่ Facebook Fanpage จะเป็นตวัแทนธุรกิจบน Facebook เพื่อให้ลูกคา้ได้

ทราบเก่ียวกบัแบรนดแ์ละวิธีเช่ือมต่อสินคา้จากออฟไลน์ไปสู่การขายสินคา้บนออนไลน์ Facebook 

น าเสนอแพลตฟอร์มท่ีช่วยให้เราสามารถส่งเสริมตวัตนของแบรนด์ สร้างชุมชนผูใ้ช้และเปล่ียน

ผูใ้ช้เหล่าน้ีให้เป็นลูกคา้ท่ีท าการซ้ือ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีแตกต่างไม่เหมือนใครและมีประสิทธิภาพโดย 

Facebook Fanpage (Herman Cheng. 2561:20)  

ซ่ึงในการสร้างเพจโฆษณามีขอ้มูลดงัน้ี 

1. ความหมายของ Facebook Page  

2. ขั้นตอนการท าแฟนเพจบน Facebook 

3. การออกแบบแฟนเพจใหต้รงกบัเป้าหมายและลกัษณะของแฟนเพจ 

4. การโปรโมจเพจ     

2.1 ประวตัิบริษัท 

 บริษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ากดั ตั้งอยู่ท่ี 39/90 หมู่ 2 หมู่บ้านสุรีวรรณ ต าบล บางปลา 

อ าเภอ บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 ไดก่้อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ.2559 ท่ีจงัหวดั

สมุทรปราการ เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี เพื่อแกปั้ญหาให้กบัผูป้ระกอบการท่ีไม่เขา้ใจในระบบ 

อีคอมเมิร์สและไม่มีเวลาดูและดว้ยตนเอง  

2.2 Facebook Page คืออะไร 

 สรุปง่ายๆ ก็คือ Page เป็นคุณสมบติัหน่ึงของ Facebook ท่ีมีไวเ้พื่อช่วยใหเ้ราไดส้ร้างพื้นท่ีๆ 

หน่ึง ไวส้ าหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนท่ีชอบอะไรเหมือนๆกนั หรือไวเ้ป็นช่อง
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ทางการประชาสัมพนัธ์อะไรสักอย่างหน่ึงให้แก่คนทัว่ไปไดรั้บทราบ โดยแยกตวัออกจาก Profile 

ปกติ(สุมลรัตน์ ภิรมยธ์นากุล.2561:9) 

2.3 การท าแฟนเพจ มีขั้นตอนดังนี้ 

 2.3.1 วธีิสร้าง Fan Page บน Facebook 

ล็อกอินเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ www.facebook.com โดยใช้ username และ password ของแอค
เคาท์ปกติท่ีใช้เล่น Facebook จากนั้น ให้ไปท่ี http://www.facebook.com/pages/create.php จะเขา้สู่
หนา้ Create a Page และปรากฏประเภทของ Page ใหเ้ลือก 2 ประเภท คือ ธุรกิจหรือแบรนด์ ชุมชน
หรือบุคคลสาธารณะ ในท่ีน้ีเลือก ธุรกิจหรือแบรนด์ (กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์
สารสนเทศ กรมพฒันาท่ีดิน,ออนไลน:์สืบคน้วนัท่ี18สิงหาคม 2561) 

 

 

รูปท่ี2.1 หนา้เวบ็การเลือกประเภทต่างๆ 

พอคลิกเลือก แลว้จะตอ้งเลือกหมวดหมู่ และใส่ช่ือแบรนด ์และใส่ช่ือสินคา้ไป ณ ท่ีน้ี เลือก 

เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
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รูปท่ี 2.2 หนา้เวบ็การเลือกหมวดหมู่ต่างๆ 

พอเลือกเสร็จแล้วจะได้หน้าตามาแบบน้ี ให้กรอกท่ีอยู่และเบอร์โทรศพัท์เสร็จแล้วกด

ด าเนินการต่อ  

 

รูปท่ี2.3 ท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดต่อ 
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จากนั้นจะมีตวัช่วยการตั้งค่าเบ้ืองตน้ Fanpage แสดงข้ึนมา โดยขั้นตอนแรก จะมีให้อพั

โหลดรูปโปรไฟลข์อง Fanpage หรือ จะคลิกปุ่ม ”ขา้ม” แลว้ค่อยเอารูปมาใส่ทีหลงัก็ได ้

  

รูปภาพ2.4 เพิ่มรูปโปรไฟล ์

ขั้นตอนท่ีสอง จะมีใหอ้พัโหลดรูปหนา้ปก ของ  Fanpage  หรือ จะคลิกปุ่ม ”ขา้ม” แลว้ค่อย

เอารูปมาใส่ทีหลงัก็ได ้

 

รูปท่ี 2.5 เพิ่มรูปหนา้ปก 
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พอเสร็จแลว้จะปรากฏหนา้ Facebook Fanpage ข้ึนมา โดยในหนา้น้ี ผูดู้แล สามารถเขา้ไป

จัดการข้อมูลหรือตั้ งค่าต่างๆ ของ Fanpage ได้ (กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์

สารสนเทศ กรมพฒันาท่ีดิน,ออนไลน์:สิบคน้วนัท่ี 18 สิงหาคม 2561) 

 

รูปท่ี2.6 หนา้เพจท่ีสร้าง 

2.4 การออกแบบแฟนเพจให้ตรงกบัเป้าหมายและลกัษณะแฟนเพจ 

 แฟนเพจแต่ละประเภทต่างมีเป้าหมายและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่แฟนเพจกลายมา

เป็นมาตรฐานระบบการด าเนินงานของธุรกิจบางประเภท มนัจึงมีบทบาทส าคญัระหว่างผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑ์ และผูซ้ื้อ/ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม ในขณะท่ีส าหรับหลายธุรกิจ มนัเป็นส่ิงอ านวยความ

สะดวกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือเพื่อรวบรวมขอ้มูลหรือส่ิงใหม่ ๆ ให้ไดก้ลุ่มลูกคา้ใหม่ 

(ปวตัน์ เลาหะวร์ี.2561:38) 

2.5 การโปรโมทเพจ  

การโปรโมทเพจธุรกิจบน Facebook คือการสร้างโฆษณาส าหรับเพจของเรา ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม

การรับรู้และการมองเห็นของธุรกิจของเรา การโปรโมทเพจเป็นวธีิการเขา้ถึงผูค้นท่ีสนใจเน้ือหา

หรือธุรกิจอยา่งเราไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงช่วยใหธุ้รกิจของเราเติบโตมากข้ึน (อานนทภ์าคแกว้. สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561, ออนไลน์) 
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2.6 การสร้างโฆษณาบน Facebook   

การลงโฆษณาบน Facebook ถือว่าเป็นวิธีการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 

เน่ืองจากผูล้งโฆษณาสามารถก าหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายข้ึนมาเองไดเ้กือบทั้งหมด ไม่วา่จะ

เป็น อาย ุเพศ ท่ีอยูอ่าศยั การศึกษา รวมถึงลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายก็สามารถก าหนดได ้

ขั้นตอนลงโฆษณา Facebook ส าหรับมือใหม่ [ออนไลน์] (สืบค้นเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561)  

มีขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

1. เ ร่ิ ม ต้น โดยก า ร เ ข้ า ม า ท่ี  Facebook แล้ว ค ลิ ก ท่ี ไ อคอนส าม เห ล่ี ยมหั ว ค ว  ่ า   

ท่ีอยูมุ่มขวาของหนา้ Facebook หลงัจากคลิกแลว้จะปรากฏเป็นแถบเมนูข้ึนมา ให้เลือกคลิกไปท่ีค า

วา่ “สร้างโฆษณา” (กองบรรณาธิการ,2561:30) 

 

รูปท่ี2.7 สร้างโฆษณา 

2. เม่ือคลิกเขา้มาแลว้ก็จะปรากฏหนา้ใหม่ข้ึนมา ในหนา้น้ีจะใหเ้ลือกวตัถุประสงคข์องการ
ท าโฆษณา หรือแคมเปญ โดยมี 3 หวัขอ้ใหญ่ คือ 
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 “การรับรู้” เหมาะส าหรับการท าโฆษณาเพื่อแนะน าสินคา้ หรือแบรนดใ์หม่ๆ เขา้สู่ตลาด 

 

รูปท่ี2.8 สร้างโฆษณารูปแบบการรับรู้แบรนด์ 

“การพิจารณา” เป็นการท าโฆษณาโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีผู ้

พบเห็นโฆษณา 

 

รูปท่ี2.9 สร้างโฆษณารูปแบบการพิจารณา 
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“คอนเวอร์ชัน่” ท่ีเป็นการจดัตั้งโฆษณาเพื่อดูวา่ลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมอะไรบา้งบนหนา้เพจ 

 

รูปท่ี2.10 สร้างโฆษณารูปแบบการคอนเวอร์ชัน่ 

ซ่ึงขอ้มูลทั้งสามส่วนน้ีสามารถท าการเลือกได้ตามจุดประสงคข์องการท าโฆษณาท่ีไดต้ั้งไว ้หรือ
การท าโฆษณาใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจไดเ้ลย 

3. หากเลือกวตัถุประสงคใ์นการท าโฆษณาเรียบร้อยแลว้ สามารถตั้งช่ือโฆษณาไดเ้องโดย
เลือกท่ีค าวา่ “ช่ือแคมเปญ” และท าการเปล่ียนช่ือไดต้ามตอ้งการ เม่ือท าการเปล่ียนช่ือแคมเปญเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกท่ี “ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โฆษณา” (พญ.โสภา พิมพสิ์ริพานิชย.์ 2561:48) 

 

รูปท่ี2.11 การตั้งช่ือโฆษณาการรับรู้แบรนด์ 
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4. ต่อมาก็ให้ระบุขอ้มูลบญัชีผูใ้ช้ลงไป โดยถูกแบ่งออกเป็นสามหัวขอ้คือ ประเทศของ
บญัชี สกุลเงิน โซนเวลา และคลิกท่ีค าวา่ “ด าเนินการต่อ” 

 

รูปท่ี2.12 การระบุโฆษณาการรับรู้แบรนด์ 

5. ในส่วนน้ีจะเป็นขั้นตอนของการสร้างชุดโฆษณา โดยในขั้นตอนน้ีแบ่งออกมาเป็น 4 ขอ้ 
1. กลุ่มเป้าหมาย  
2. ต าแหน่งการจดัวาง 
3. งบประมาณและก าหนดเวลา 
4. ขนาดกลุ่มเป้าหมาย 

6. เม่ือท าทุกขั้นตอนเสร็จแล้วก่อนท าการกดยืนยนัเพื่อท าโฆษณา สามารถคลิกท่ีค า

ว่า “ตรวจพิจารณา” เพื่อดูผลรวมทั้ งหมดในการท าโฆษณาท่ีได้ หากเรียบร้อยก็ให้คลิกท่ีค า

ว่า “ยืนยนั” เท่าน้ีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จส้ินส าหรับการท าโฆษณาในคร้ังน้ีแล้ว (กฤษณะ ภักดี

พงษ.์:2561:30) 

 

รูปท่ี2.13 เสร็จส้ินการสร้างโฆษณา 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือ: บริษทัโกลด ์ซคัเซส กรุ๊ป จ ำกดั (Gold Success Group Co., Ltd.) 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ บริษทัโกลด ์ซคัเซส กรุ๊ป จ ำกดั 

 

ทีต่ั้ง: 39/90 หมู่2 หมู่บำ้นสุรีวรรณ ต ำบล บำงปลำ อ ำเภอ บำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
โทร:  083-298-3331 
อเีมล์: alibabaconsultants@gmail.com 

 

รูปท่ี 3.2  แผนท่ีองคก์ร 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ / การให้บริการหลกัขององค์กร 

 3.2.1 ใหบ้ริกำรกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรส่งออกผำ่นเวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ 

 3.2.2 ดูแลสินคำ้ของลูกคำ้บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

 3.2.3 กำรท ำโฆษณำบนออนไลน์ต่ำงๆ ใหสิ้นคำ้ของลูกคำ้เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มยอดขำย  

วสัิยทัศน์ขององค์กร 

บริษทัเล็งเห็นว่ำกำรเป็นท่ีปรึกษำ และดูแลสินคำ้ต่ำงๆ ให้กบัผูป้ระกอบกำรนั้น เป็นอีก

ทำงเลือกหน่ึงท่ีสำมำรถเป็นส่วนช่วยให้ผูป้ระกอบกำรขำยสินคำ้บนออนไลน์ สำมำรถเพิ่มช่อง

ทำงกำรขำยสินคำ้และยอดขำยให้กบัผูป้ระกอบกำรได้มำกข้ึน และสำมำรถส่งออกสินคำ้ไปยงั

ต่ำงประเทศ ท ำใหช้ำวต่ำงชำติไดรู้้จกัสินคำ้ของไทยมำกข้ึนอีกดว้ย 

ภารกจิขององค์กร 

บริษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ำกดั คือ บริษทัท่ีปรึกษำกำรส่งออกผ่ำนเวบ็ไซต์อีคอมเมิร์ซ 

หน่ึงในบริษทัท่ีดูแลสินคำ้ของลูกคำ้บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ รวมถึงกำรท ำโฆษณำบนออนไลน์

ต่ำงๆ ให้สินคำ้ของลูกคำ้เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มยอดขำยสินคำ้  ดว้ยวตัถุประสงค์ก่อตั้งเพื่อแกปั้ญหำ

ให้กับผู ้ประกอบกำรท่ีไม่เข้ำใจในระบบอีคอมเมิร์สและไม่มีเวลำดูแลด้วยตนเอง รวมถึง

ผูป้ระกอบกำรท่ีตอ้งกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัต่ำงประเทศแต่ยงัไม่มีวิธีขยำยช่องทำงกำรขำย อนั

เน่ืองมำจำกบุคลำกรในองคก์รไม่เพียงพอ ซ่ึงผูป้ระกอบกำรนั้นมีกำรผลิตภณัฑ์สินคำ้ของไทย ท่ีมี

ศกัยภำพ มีคุณภำพดี แต่ไม่มีช่องทำงกำรส่งออกหรือกำรขำยบนออนไลน์ แต่เห็นควำมส ำคญัของ

กำรขำยบนระบบอีคอมเมิร์ซ   
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

“แผนผงัโครงสร้างแผนกของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ากดั” 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัโครงสร้ำงหน่วยงำน 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติังำนและไดม้อบหมำยหนำ้ท่ีโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.4.1 เรียนรู้เวป็ไซตอี์คอมเมิร์ซ รวมถึงกำรจดักำรเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 

3.4.2 เรียนรู้กำรท ำโฆษณำ ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักำรท ำโฆษณำบนแพลตฟอร์มFacebook 

3.4.3  เรียนรู้กำรท ำเพจFacebook ได้รับกำรสอนจำกพี่ท่ีปรึกษำในกำรสร้ำงแฟนเพจFacebook

เพื่อใหไ้ดเ้ขำ้ใจระบบต่ำงๆในกำรท ำเพจ 

3.4.4  ไดรั้บหน้ำท่ีให้ดูแลเพจFacebookของบริษทั ในกำรตอบลูกคำ้ และกำรโพสเน้ือหำต่ำงๆให้

เป็นปัจจุบนัและเพื่อใหมี้คนมำสนใจเพจและติดตำมเพจมำกข้ึน 

3.4.5 เรียนรู้กำรลงขำยสินคำ้บนFacebook พี่ท่ีปรึกษำไดส้อนระบบต่ำงๆๆเก่ียวกบักำรลงขำยสินคำ้

บนFacebook 

3.4.6  ไดล้งขำยสินคำ้บนFacebook ไดรั้บมอบหมำยใหล้งสินคำ้ในเพจFacebookของลูกคำ้ 

3.4.7 กำรท ำโฆษณำบน Facebook ไดล้องท ำโฆษณำบนช่องทำง Facebook   

นำงสำววงเดือน พิมพสุทธ์ิ  
ประธานกรรมการบริหาร 

นำงวรรณิภำ หศักรรจ ์
ฝ่ายบริหารงานธุรการ 

นำงสำววรัญญำ กงพลี 
ฝ่ายการตลาด 

นำยปรัชญำ ครองขำ้วนำสำร 
ฝ่ายวางแผนการส่งออก 

นำงสำวมำลี ศิริเชิด 

ฝ่ายบัญชี 
นำงสำวขวญัเนตรขจี   หำญกลำ้ 

ฝ่ายวางแผนการขาย 

นำยณฐัศิลป์ วฒิุยำ 

นักศึกษาฝึกงาน 
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ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2561 ไดเ้ขำ้ร่วมกำรอบรมหลกัสูตรกำรลงโฆษณำบน Facebook  

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณวรัญญำ   กงพลี  ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด เบอร์โทร 083-298-3331 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติ 

ในกำรปฏิบติังำนนกัศึกษำโครงงำนสหกิจศึกษำไดใ้ชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่  
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.  ก ำหนดโครงเร่ืองหลงัจำกไดป้ฏิบติังำนมำระยะหน่ึงในแผนกกำรตลำดออนไลน์ 
2. รวบรวมขอ้มูลกำรสร้ำงเพจและกำรโฆษณำใน Facebook และท ำควำมเขำ้ใจในหัวขอ้

ต่ำงๆ 
3. หำวิธีแกไ้ขปัญหำ ปรึกษำ และรับค ำแนะน ำในกำรเขียนโครงงำนจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

และพนกังำนท่ีปรึกษำ 
4. ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำด ำเนินงำน จดัท ำเอกสำรตำมรูปแบบของโครงงำน 
5. สรุปผลโครงงำนติดตำมผลงำนและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงำน 

 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

 

 

 

  

  

 

ตำรำงท่ี 3.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2561 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
1. ก ำหนดโครงเร่ือง     
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     
3. คน้หำวธีิแกปั้ญหำ     
4. ด ำเนินกำแกปั้ญหำ     
5. สรุปผลโครงงำน     
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

  - คอมพิวเตอร์ และ Notebook 

  - กลอ้งถ่ำยรูปโทรศพัทมื์อถือ และ กลอ้งถ่ำยรูปดิจิตอล  

 3.8.2 ซอฟแวร์ 

  - Microsoft Word 2013 

  - Microsoft PowerPoint 2013 

  - Facebook 

   

   



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การสร้างเพจโฆษณาสินคา้ใหก้บัลูกคา้ของบริษทั โกลด ์ซคัเซส 

กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงปัญหาคือเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองการปรับปรุงเพจให้เป็นปัจจุบนั เพื่อช่วยลดภาระปัญหา

ของบุคคลากรซ่ึงไม่เพียงพอ รวมถึงเพื่อลดความผิดพลาดในการท าการตลาดบนอีคอมเมิร์ซ และ

โฆษณาออนไลน์ ผูจ้ดัท าจึงได้รับมอบหมายจดัท าโครงการน้ีข้ึน โดยมีผลการปฏิบติังานตาม 

โครงการ ดงัน้ี   

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการปฎิบติักระบวนการท างาน 

4.1 การสร้างเพจ Facebook 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 สร้างเพจ Facebook 

1. การสร้างเพจ Facebook 3. การสร้างโพสสินคา้

บน Facebook 

 

4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 

2. ปรับปรุงเพจใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

5. ดูแลโฆษณา 6. ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 

 

7. ตอบลูกคา้ใน Inbox 8. ส่งเร่ืองต่อใหก้บัทางบริษทัเม่ือมีค าสัง่ซ้ือ 
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 การสร้างเพจ Facebook ให้กบัลูกคา้เพจ DH Shop โดยการสมคัร Facebook ข้ึนแลว้ ตั้งช่ือ

เพจข้ึนมาพร้อมทั้งใส่โลโก้ และรูปภาพ Cover Page รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น เพจขายของ

เก่ียวกบัสินคา้ประเภทใด เป็นตน้ เพื่อให้เพจมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้าย

ข้ึน 

4.2 ปรับปรุงเพจใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 ดูแลเพจให้กับลูกค้าและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ อัพเดทอย่างสม ่ าเสมอให้เพจมีการ

เคล่ือนไหวและมีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั เพื่อเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้ชมเพจให้มีจ  านวนมากข้ึนและติดตามเพจ

เพิ่มข้ึนเน่ืองจากเพจมีการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

 

รูปท่ี 4.3 ปรับปรุงเพจใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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4.3 การสร้างโพสสินคา้ 

 การสร้างโพสสินคา้ โดยการลงรูปภาพสินคา้ท่ีจ  าหน่ายลงในเพจ รวมถึงรายละเอียดของ

สินคา้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ท่ีเขา้มาเยี่ยมชมเพจ ไดรั้บรายละเอียดท่ีชดัเจน ไม่วา่จะเป็น ขนาด 

ราคา รวมถึงการใหข้อ้มูลอ่ืนๆ เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งและเป็นท่ีไวว้างใจ 

 

รูปท่ี 4.4 การสร้างโพสสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.5 การสร้างโพสสินคา้ 
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4.4 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 

 หลังจากการโพสสินคา้ได้ท าการสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินค้าเพื่อให้มีผูเ้ห็นหรือ

จ านวนผูเ้ข้าถึงสินค้าเพิ่มข้ึน เพิ่มโอกาสการขายสินค้าและยอดขายได้มากข้ึน โดยการกดปุ่ม  

โปรโมทโพส จากนั้นท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เห็นโฆษณา เช่น ผูช้าย อายุ 15-25 ปี 

เป็นตน้ จากนั้นตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้ถึงและค่าใชจ่้ายในการท าโฆษณาและกดสร้างโฆษณา เพื่อ

ท าการโฆษณาสินคา้บน Facebook อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

รูปท่ี 4.6 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 
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รูปท่ี 4.7 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ เลือกกลุ่มเป้าหมาย 

 

รูปท่ี 4.8 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ จ  านวนการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและค่าโฆษณา 
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รูปท่ี 4.9 การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ การจ่ายเงินค่าโฆษณา 

4.5 การดูแลโฆษณา 

 การดูแลโฆษณาใหก้บัเพจ เป็นการดูการเขา้ถึงและปรับโฆษณาใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้

เพิ่มข้ึน และหยดุโฆษณา เม่ือไดก้ลุ่มเป้าหมายตามท่ีตอ้งการแลว้ 

 

 

รูปท่ี 4.10 การดูแลโฆษณา 
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4.6 ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 

 หลงัจากท าการโฆษณาเสร็จส้ิน จะมีลูกคา้เห็นสินคา้และสอบถามบนเพจ  

 

รูปท่ี 4.11 ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 

4.7 ตอบลูกคา้ใน Inbox 

 เม่ือลูกคา้สอบถามรายละเอียดต่างๆ สามารถเขา้ไปตอบลูกคา้ผา่นทางขอ้ความ Inbox ใน

รายละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติม 

  

รูปท่ี 4.12 ตอบลูกคา้ใน Inbox 

4.8 ส่งเร่ืองต่อใหก้บัทางบริษทัเม่ือมีค าสั่งซ้ือ 

 หลงัจากมีการสั่งซ้ือสินคา้ ท าการส่งเร่ืองต่อใหก้บัทางบริษทัเพื่อปิดการขายสินคา้ 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 การด าเนินโครงการ  

การสร้างเพจโฆษณาสินคา้ให้กบัลูกคา้ ของบริษทั โกลด์ ซคัเซส กรุ๊ป จ ากดั วตัถุประสงค์
ของการศึกษาคร้ังน้ี  

1. เพื่อปรับปรุงเพจใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั  
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการท าการตลาดบนอีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์  

เคร่ืองมือในการท าเพจ ประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์กบัโน๊ตบุค้ และขอ้มูลในการสร้างเพจโฆษณา
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ซ่ึง มีขั้นตอนดงัน้ี  

1. การสร้างเพจ Facebook 
2. ปรับปรุงเพจใหเ้ป็นปัจจุบนั 
3. การสร้างโพสสินคา้ 
4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 
5. ดูแลโฆษณาใหลู้กคา้เพื่อลดความผดิพลาดในการท าโฆษณาออนไลน์ 
6. ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 
7. ตอบลูกคา้ใน Inbox 
8. ส่งเร่ืองต่อใหก้บัทางบริษทัเม่ือมีค าสั่งซ้ือ 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. นกัศึกษาตอ้งท างานเก่ียวกบัการใช้อินเตอร์เน็ต บางทีจะท าให้เกิดอาการเน็ตหลุดหรือ
อินเตอร์เน็ตล่าชา้ จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 

2. คู่มือการสร้างโฆษณาส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ ท าใหเ้ขา้ใจยาก 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 

1. แจง้ทางศูนยบ์ริการของเครือข่ายท่ีใชอ้ยูใ่หเ้ขา้มาตรวจสอบวา่ปัญหาเกิดจากอะไร 
2. เรียนรู้ภาษาองักฤษเพิ่มเติมเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1.ไดรู้้และเขา้ใจเก่ียวกบัการลงขายสินคา้บนแพลตฟอร์มต่าง  ๆ
 2. ไดเ้รียนรู้ถึงปัญหาในการท างานและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
 3. ไดรั้บความไวใ้จใหดู้แลเพจของบริษทัและเพจสินคา้ของลูกคา้ของบริษทั 
 4. สามารถน าประสบการณ์จากการท างานไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. นกัศึกษามีความรู้บางอยา่งไม่เพียงพอท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีล่าชา้ เช่นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีจะน ามา
ปฏิบติั 
 2. มีขอ้มูลบางอยา่งท่ีนกัศึกษาไม่เขา้ใจวิธีท า ท าให้ตอ้งอธิบายวธีิการให้เขา้ใจ จึงท าให้เสียเวลาใน
การเรียนรู้ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการต่างๆ เพื่อใหมี้ความเขา้ใจและน าไปปรับใชไ้ดถู้กตอ้ง 
 2. ตอ้งเตรียมความพร้อมส าหรับในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน เช่น การ
เรียนรู้เก่ียวกบัระบบของงาน ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์และทกัษะในการส่ือสาร  
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บทคดัย่อ 

การจดัท าโครงงานการสร้างเพจโฆษณา
สินค้าให้กับลูกคา้ของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป 
จ ากดั มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีคือ1) เพื่อ
ปรับปรุงเพจใหมี้ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 2) เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการท าการตลาดบนอีคอมเมิร์ซและ
โฆษณาออนไลน์เพื่อท่ีจะได้เข้าใจรูปแบบและ
ขั้นตอนต่างๆท่ีตอ้งท า โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดงัน้ี 1) การสร้างเพจ Facebook 2) ปรับปรุงเพจให้
เป็นปัจจุบัน 3) การสร้างโพสสินคา้ 4) การสร้าง
โฆษณาโปรโมทโพสสินค้า 5) ดูแลโฆษณาให้
ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาดในการท าโฆษณา
ออนไลน์ 6) ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 7) ตอบ
ลูกคา้ใน Inbox 8) ส่งเร่ืองต่อให้กบัทางบริษทัเม่ือมี
ค าสั่งซ้ือ ท าใหไ้ดเ้พจท่ีมีความผิดพลาดลดลงและมี
ความเคล่ือนไหวเป็นปัจจุบัน ในการท าโครงงาน
การสร้างเพจโฆษณาสินคา้ให้กบัลูกคา้ของบริษทั 
โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ากดั น้ีขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะ
คือพนักงานต้องทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ต่อเพจเป็น
ประจ าเพ่ือใหเ้พจมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

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 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่ อปรับปรุ งเพจให้ มี ข้อมู ลท่ี เป็ นปั จจุ บัน 
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการทการตลาดบน 
อีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์ 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  ศึกษาการท าแฟนเพจให้มี
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี   บริษทั โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป 
จ ากดั  
3. ขอบเขตด้านเวลา    ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2561 – 31 สิงหาคม 2561 

 



 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าให้ รู้และเข้าใจเก่ียวกับการลงขายสินค้าบน
แพลตฟอร์มต่างๆ  
2. ท าใหมี้การกระจายสินคา้ไปถึงมผูบ้ริโภคมากข้ึน 
3. ท าใหบ้ริษทัสามารถตอบสนองลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินโครงการ  
1. การสร้างเพจ Facebook 
2. ปรับปรุงเพจใหเ้ป็นปัจจุบนั 
3. การสร้างโพสสินคา้ 
4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 
5. ดูแลโฆษณาให้ลูกคา้เพื่อลดความผิดพลาดใน
การท าโฆษณาออนไลน์ 
6. ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 
7. ตอบลูกคา้ใน Inbox 
8. ส่งเร่ืองต่อใหก้บัทางบริษทัเม่ือมีค าสัง่ซ้ือ 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1.ไดรู้้และเขา้ใจเก่ียวกบัการลงขายสินคา้บนแพลตฟอร์ม
ต่างๆ  
2. ไดเ้รียนรู้ถึงปัญหาในการท างานและสามารถแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
3. ไดรั้บความไวใ้จให้ดูแลเพจของบริษทัและเพจสินคา้
ของลูกคา้ของบริษทั 
4. สามารถน าประสบการณ์จากการท างานไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
กติตกิรรมประกาศ 
 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการ

สหกิจศึกษา ณ บริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ากัด 

ตั้ งแต่ว ันท่ี 14 พฤษภาคม 2561  จนถึงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้ มีความ

อดทนในการท างาน รวมถึงไดป้ระสบการณ์ต่างๆท่ี

มีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี

ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนันสนุ

นจากหลายฝ่าย ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและให้ความเขา้ใจกบั

ชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

บรรณานุกรม 

กรมพฒันาท่ีดิน. กลุ่มระบบเครือข่ายและ 
คอมพวิเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ. จาก
http://www.ldd.go.th/LddFacebook/Man
ual.pdf  (สืบคน้เม่ือวนัท่ี18สิงหาคม 
2561) 

กองบรรณาธิการ.โฆษณาให้โดน สร้างแบรนด์ให้ดงั  

ด้วย Facebook.นนทบุรี.ซิมพลิฟาย.2561 

กฤษณะ ภกัดีพงษ.์การลงโฆษณา Facebook Ads  

เจาะตลาดเป้าหมายได้.กรุงเทพฯ.วติต้ี

กรุ๊ป.2561 

บริษทั แอมทูบี มาร์เกตติ้ง จ ากดั.ขั้นตอนลงโฆษณา  

Facebook ส าหรับมอืใหม่. จาก 

https://www.am2bmarketing.co.th/online

-marketing-article/facebook-ad/ (สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561)  

ปวตัน์ เลาหะวร์ี.ชนะคู่แข่งด้วยการตลาดกบั  

Facebook + Twitter Marketing,

กรุงเทพฯ.วติต้ีกรุ๊ป.2561 

พญ.โสภา พิมพสิ์ริพานิชย.์ยงิAds Facebook รุก  

  แบบมอือาชีพ.กรุงเทพฯ.ยทููมอร์โรว.์2561 

สุมลรัตน์ ภิรมยธ์นากลุ.ขายของออนไลน์ เปิดร้าน 



 

 

ยงัไงให้ขายด.ีฉะเชิงเทรา.อินเทรนด.์2561 

ส านกัข่าวบีบีซี.เวบ็ไซต์อคีอมเมร์ิซ. จาก  

https://www.bbc.com/thai (สืบคน้วนัท่ี 

21 กรกฎาคม 2561) 

อานนทภ์าคแกว้.การโปรโมทเพจ. จาก  

http://www.socialmedia.in.th/facebook. 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561) 

Herman Cheng.วธีิการสร้างโพสทีน่่าสนใจในเพจ 

ของคุณ. จาก 

https://www.facebook.com/business/m/cr

eate-engaging-posts (สืบคน้วนัท่ี 21 

กรกฎาคม 2561) 
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ภาพบรรยากาศในการท างาน 

 
  



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อมูลโปสเตอร์ (ไวนีล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

1. เพื่อปรับปรุงเพจใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

2. เพื่อลดความผิดพลาดในการท าการตลาดบน 

อีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน ์

กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. การสร้างเพจ Facebook 

2. ปรับปรุงเพจใหเ้ป็นปัจจุบนั 

3. การสร้างโพสสินคา้ 

4. การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 

5. ดูแลโฆษณาใหลู้กคา้เพื่อลดความผิดพลาด 

ในการท าโฆษณาออนไลน ์

6. ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook 

7. ตอบลูกคา้ใน Inbox 

8. ส่งเร่ืองต่อใหก้บัทางบริษทัเม่ือมีค าสัง่ซ้ือ 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
1.ไดรู้้และเขา้ใจเก่ียวกบัการลงขายสินคา้ 

บนแพลตฟอร์มต่างๆ 

2.ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงปัญหาในการท างานและ 

สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

3. ท าใหส้ามารถน าประสบการณ์จากการท างาน 

ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กบัลูกค้าของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จ ากดั  

Creating page for advertising products for client of Gold Success Group Co., Ltd. 

นาย ณัฐศิลป์ วุฒิยา 5604300156 
สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ดร. ขวญัใจ อณุหวฒันไพบูลย์ 
พนักงานทีป่รึกษา  นางสาว วรัญญา กงพล ี

 

บทคดัย่อ  

การจัดท าโครงงานการสร้างเพจโฆษณา

สินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป 

จ ากดั มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีคือ1) เพ่ือ

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

2) เพื่อลดความผิดพลาดในการท าการตลาดบนอี

คอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์เพื่อท่ีจะได้เข้าใจ

รูปแบบและขั้นตอนต่างๆท่ีตอ้งท า โดยมีขั้นตอนการ

ด า เ นิ น ง านดั ง น้ี  1)  ก า ร ส ร้ า ง เ พ จ  Facebook  

2) ปรับปรุงเพจให้เป็นปัจจุบนั 3) การสร้างโพสสิน

คา้ 4) การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินคา้ 5) ดูแล

โฆษณาให้ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาดในการท า

โฆษณาออนไลน์ 6) ลูกคา้ติดต่อบนเพจ Facebook  

7) ตอบลูกคา้ใน Inbox 8) ส่งเร่ืองต่อใหก้บัทางบริษทั

เม่ือมีค าสั่งซ้ือ ท าให้ไดเ้พจท่ีมีความผิดพลาดลดลง

และมีความเคล่ือนไหวเป็นปัจจุบัน ในการท า

โครงงานการสร้างเพจโฆษณาสินคา้ให้กบัลูกคา้ของ

บริษัท  โกลด์  ซัค เซส ก รุ๊ป  จ ากัด  น้ีข้าพเจ้า มี

ขอ้เสนอแนะคือพนกังานตอ้งทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ต่อ

เพจเป็นประจ าเพื่อใหเ้พจมีความสมบูรณ์ 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ  

   

ช่ือ-นามสกุล :  นาย ณฐัศิลป์ วฒิุยา 

รหสันกัศึกษา :  5604300156 

คณะ :  บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา :  การจดัการทัว่ไป 

ท่ีอยู ่:  372 ซ.เพชรเกษม63แยก1 แขวงหลกั

สอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  

                                                                   เบอร์โทร :  086-518-5120 

                E-Mail :  nutaom5@gmail.com 
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