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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

       ในปัจจุบนัธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์มีการแข่งขนักนัอยา่งสูง ดงันั้นทุกองคก์รจึง

ตอ้งปรับตวัและพฒันาส่ือดิจิตอล ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ในเร่ืองของดีไซน์ ความสวยงาม

ของเวบ็ไซต ์การวางกลยุทธ์และรูปแบบการดาํเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะสามารถ

ยนืหยดัแข่งขนัและเพิ่มยอดขายได ้

       ส่ือโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อระบบการดําเนินงานของการตลาด

ออนไลน์ โดยการโปรโมทสินคา้หรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอย่าง Computer 

หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ digital marketing channel  เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล เม่ือข้อมูลถูก

ส่งไปแลว้ ผูส่้งสามารถรู้ผลตอบรับไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยผูรั้บขอ้ความสามารถเขา้ถึงขอ้ความไดจ้าก

ทุกท่ีทุกเวลาท่ีเราตอ้งการ   และสามารถรู้ไดถึ้งผลตอบรับจากลูกคา้หรือคนอ่ืนๆ ท่ีพูดถึงเก่ียวกบั 

แบรนด์เราและยิ่งเป็นเร่ืองท่ีไม่ดีดว้ยแลว้   จะยิ่งเกิดการบอกต่อพูดต่อเป็นจาํนวนมากและลุกลาม

ไปอย่างรวดเร็วจึงทาํให้เกิดกระแสดราม่าต่างๆ ท่ีจะทาํให้แบรนด์ได้รับผลกระทบ จึงเป็นส่ิงท่ี

นกัการตลาดออนไลน์จะตอ้งคอยระวงัและรับมือกบัการทาํ digital marketing เพื่อไม่ใหเ้กิดกระแส

การดราม่าและมีผลกระทบกบัแบรนด์สินคา้ หลกัการสําคญัของ digital marketing คือ การทาํให้

ลูกคา้มาแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกบัแบรนด์สินคา้เพื่อให้เกิดการบอกต่อและพูดถึงแบรนด์ 

นอกจากน้ี digital marketing ยงัรวมไปถึงการทาํ SEO  และการใชเ้คร่ืองมือเฟสบุค๊มาใชใ้น  

การโฆษณา หรือ Facebook Advertising นัน่เอง  ดงันั้นความทา้ทายของนกัการตลาดออนไลน์คือ

การเลือกใช ้digital marketing อยา่งไรใหไ้ดผ้ล และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

          โดยผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาการวิเคราะห์และจดัทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย สําหรับจดัเก็บ

ข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้ได้ตามความต้องการ และจะนําข้อมูลท่ีได้ไปให้พนักงานขาย 

นาํไปใช้ในการปิดการขาย  โดยพนกังานขายแบ่งเป็น 2 แผนก ไดแ้ก่ พนกังานขายท่ีออกไปพบ

ลูกคา้โดยตรงและพนกังานขายท่ีขายโดยการโทรเขา้ไปหาลูกคา้ เพราะฉะนั้น ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายส่ือโฆษณาออนไลน์ให้กับองค์กรได้  และเพื่อรองรับ

กิจกรรมการส่งเสริมการขายใหแ้ก่องคก์รไดใ้นอนาคต 

          จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง “การศึกษาวธีิการทาํการตลาดบน

โซเชียลมีเดีย บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)”  เพื่อใหบ้ริษทัสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้น 

การจดัทาํการตลาดบนส่ือโซเชียลมีเดียใหดี้มากยิง่ข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

       1.2.1   เพื่อศึกษาวธีิการการศึกษาวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)   

       1.2.2   เพื่อให้บริษทัสามารถนาํขอ้มูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายส่ือโฆษณา

ออนไลน์  

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ดา้นเน้ือหา: ศึกษาเร่ืองการศึกษาวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

1.3.2 ดา้นระยะเวลา: ศึกษาและจดัทาํโครงงานตั้งแต่วนัท่ี 24 มิถุนายน ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน

2562 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

       1.4.1   ทาํใหท้ราบถึงวธีิการการศึกษาวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

       1.4.2   บริษทัสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายส่ือโฆษณาออนไลน์ 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

  

             การศึกษาเร่ือง “การศึกษาวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย” มีการทบทวนเอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัดิจิตอล มาร์เก็ตต้ิง ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน   ซีอีโอ บริษทั  

เดอะ แพลทฟอร์ม จาํกดั Digital Marketing Agency  

 2.2 แนวคิดวธีิการใชโ้ฆษณาบนเฟสบุค๊ Molek 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัดิจิตอล มาร์เกต็ติง้ 

      จากขอ้มูลสถิติของ EDTA ระบุวา่ ในปี 2018 คนไทยใชเ้วลากบัโซเชียลมีเดีย เฉล่ียถึง 10 

ชัว่โมงต่อวนั และเป็น 1 ในประเทศท่ีมีการเขา้ถึงโซเชียลมากท่ีสุด นั้นชดัเจนแลว้วา่โซเชียลมีเดีย

ยงัคงเป็นแนวทางท่ีสดใสของนกั Online marketing แต่เร่ืองแพลตฟอร์มในการทาํการตลาดดิจิทลั

เป็นอีกดา้นท่ีตอ้งเรียนรู้  ซ่ึงแพลตฟอร์มท่ีมีการเขา้ถึงมากท่ีสุดคือ Youtube, Line, และ Facebook

จุดประสงคข์องการทาํ Online Marketing ส่วนใหญ่ หลายคนอาจมองวา่เพื่อเพิ่มยอดขายเพียงอยา่ง

เดียว แต่นอกจากการทาํ Online Marketing จะนาํมาซ่ึงรายไดแ้ละยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ ผลพลอย

ไดอี้กอยา่งในการทาํ Online Marketing ท่ีจะไดรั้บ คือ การส่ือสารกบัลูกคา้ ใหลู้กคา้รู้จกัและเขา้ใจ

ในแบรนดข์องเรามากยิง่ข้ึน การติดต่อลูกคา้ไดโ้ดยตรงจากช่องทางท่ีเขา้ถึงง่าย จะทาํใหลู้กคา้

ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ท่ีดีจากแบรนด ์ควรจะทาํใหก้ารซ้ือขายเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน สร้างความผกูพนั

แบรนดร์ะหวา่งแบรนดแ์ละลูกคา้ใหม้ากข้ึน จากการบริการหลงัการขาย   

2.1.1 แนวทางการปรับปรุงและพฒันาดิจิตอล มาร์เกต็ติง้ เช่น 

1) เทียบเว็บไซต์หรือหาข้อมูล ด้วยการหาว่า Traffic ของเว็บคู่แข่งเป็นอย่างไร หรือ

เวบ็ไซตท่ี์เราสนใจนั้นมีลกัษณะอยา่งไร  

2) เคร่ืองมือวิเคราะห์ SEO สามารถใช้เคร่ืองมือจาก Google ได้เช่นกันในการหาว่า

กลุ่มเป้าหมายนั้นกาํลงัหาคาํวา่อะไร หรือมีความสนใจใน Keyword ไหนบา้ง  

3) การเขียน Content Blog ถา้จะทาํเวบ็ไซตแ์ละเขียน Blog การจดัการ Blog นั้นเป็นหนทาง

หน่ึงท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานต่าง ๆ ง่ายข้ึน 
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4) เคร่ืองมือจดัการ Social Media ในปัจจุบนัการทาํ social Media นั้นเป็นเร่ืองสําคญัอย่าง

มากในการทาํการตลาด ดงันั้นการมีเคร่ืองมือท่ีช่วยจดัการและดูแลเน้ือหา พร้อมมีการวดัผลจึงมี

ความจาํเป็นอยา่งมาก 

5)  เคร่ืองมือทาํ E-mail Marketing ในปัจจุบนัระบบการทาํ E-mail Marketing นั้นกลบัมา

ไดรั้บความนิยมอีกคร้ัง โดยสามารถสร้างการเช่ือมต่อและปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้

ไดโ้ดยตรงเลยทีเดียว 

 

2.2 แนวคิดวธีิการใช้โฆษณาบนเฟสบุ๊ค 

      ปัจจุบนัในประเทศมีการใช้โฆษณาบนเฟสบุ๊คเป็นจาํนวนมาก แต่ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือโฆษณาบนเฟสบุ๊ค จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทาํให้ในบางคร้ัง การยิง

โฆษณาออกไปแลว้ไม่ไดผ้ล ไม่ไดย้อดขายกลบัมา หรือ ไม่ไดย้อดขายเท่าท่ีควรจะได ้ ดงันั้น การ

โฆษณาบนเฟสบุค๊ 5 ขั้นตอนน้ีจึงมีส่วนสาํคญั   

 

           ขั้นตอนท่ี 1 มีความเขา้ใจจุดประสงคใ์นการยงิโฆษณา  

ปัจจุบนัประเทศเรายงัขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการทาํโฆษณาอยู ่ส่วนใหญ่จะทาํพอได ้เป็นแค่

ทกัษะพื้นๆ บางคร้ังเจา้ของเพจก็อยากไดไ้ลคเ์ยอะๆ การมีส่วนร่วมเยอะๆ แต่ไม่สามารถเปล่ียน

ยอดไลค์เป็นยอดขายได ้ซ่ึงการท่ีจะทาํโฆษณาให้ไดผ้ลนั้นตอ้งมีจุดประสงค์ ว่าทาํไปเพื่ออะไร 

เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ สร้าง Brand Awareness อีกอยา่งคือตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญในการทาํโฆษณาขั้นสูง 

หรือถ้าไม่มีเวลาหรือยงัไม่มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญ ก็สามารถใช้บริการ Digital Agency ได้เช่นกัน 

สามารถประหยดัทั้งเวลา ประหยดัทั้งงบประมาณ    

           ขั้นตอนท่ี 2 ตั้งกลุ่มเป้าหมายใหโ้ดน  

การตั้งกลุ่มเป้าหมายสําคญัอยา่งมาก ในการทาํโฆษณาในเฟสบุ๊ค เป็นตวัช้ีวดัไดเ้ลยวา่โฆษณาของ

เราจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ การตั้งกลุ่มเป้าหมายไม่โดนตรงจุดนั้น ก็เหมือนกบัเราไปเก็บมะม่วง

ในสวนทุเรียน ทาํโฆษณาอยา่งไร ก็ยงัไม่เจอลูกคา้จริงๆซกัที วิธีแกไ้ขปัญหาน้ีไม่ใช่เร่ืองยาก เพียง

แค่เราตอ้งรู้จกัและเขา้ใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของเราอยา่งดีเสียก่อน ตอ้งรู้ขอ้มูลพื้นฐานดว้ย สถานท่ี

อยู ่ท่ีพกั เรียนรู้พฤติกรรม ความชอบ การติดตามเพจของกลุ่มเป้าหมาย ตวัอยา่งเช่น รู้วา่ลูกคา้ของ

เราส่วนใหญ่ชอบเล่น Facebook และเล่นบ่อยมาก เพราะฉะนั้น เราจะพลาดไม่ไดท่ี้แบรนด์ของเรา
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จะมี Facebook และเวลาทําโฆษณา ก็ให้ทาํโฆณาบน Facebook ด้วย สามารถดูวิธีการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไดใ้น Facebook เลย     

           ขั้นตอนท่ี 3 จงทาํตวัเป็นลูกคา้ อยา่เอาตวัเองเป็นจุดศูนยก์ลาง  

ให้เราเปรียบตวัเองเป็นลูกคา้ เวลาเราเจอโฆษณาแบบน้ีเราจะกดเขา้มาดูหรือเปล่า เห็นรูปน้ี เป็น

กราฟฟิคนั้น เราสะดุดตาหรือไม่ ถา้เราคิดแบบน้ีได ้ก็ไม่ยากท่ีจะทาํโฆษณาให้โดนกลุ่มเป้าหมาย  

รูปภาพท่ีใช้ในการทาํโฆษณาเป็นอีกอย่างนึงท่ีสําคญั ต้องสะดุดตาทาํให้กลุ่มเป้าหมายหยุดดู

โฆษณาของเราให้ได ้ทั้งน้ีทั้งนั้น ถา้เรารู้จกักลุ่มเป้าหมายดีพอ เราจะรู้วา่กลุ่มเป้าหมายของเราชอบ

รูปภาพแบบไหน แลว้เราจะออกแบบออกมาให้โดนกบักลุ่มเป้าหมายของเราได ้ยกตวัอย่างเช่น 

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของเราชอบดูรูป หรือถ่ายภาพแบบ Hipster เพราะฉะนั้นรูปท่ีเราจะนาํมาใชใ้น

การทาํโฆษณา ก็ตอ้งเป็นรูปท่ีดู Hipster ใหต้รงกบัท่ีกลุ่มเป้าหมายชอบดู เป็นตน้    

          ขั้นตอนท่ี 4 หวัขอ้และขอ้ความตอ้งดึงดูดความสนใจ  

บางคร้ังกลุ่มเป้าหมายสนใจหยุดดูโฆษณาของเราแลว้ ขอ้ความอ่านแลว้ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด หรือ

อาจเวิ่นเวอ้มากเกินไป ก็ทาํให้กลุ่มเป้าหมายไม่อยากอ่านต่อ หรือเล่ือนผ่านโฆษณาของเราไป 

แนะนาํใหเ้ขียนขอ้ความตอ้งดึงดูดตั้งแต่ 2-3 บรรทดัแรก ซ่ึงอาจจะกล่าวถึงปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

หรือ คาํคมโดนๆ ขอ้ความต่อๆมาก็อยา่เวิ่นเวอ้มากนกั ปัจจุบนัคนสมาธิสั้นลง อยูก่บัขอ้ความของ

เราไม่ไดน้านมาก เพราะคนไทยอ่านหนงัสือไม่เกิน 7 บรรทดั   

           ขั้นตอนท่ี 5 เลือกประเภทการทาํโฆษณาใหเ้หมาะสม  

ยกตวัอยา่งให้เขา้ใจง่ายๆ ถา้เราตอ้งการดึงคนเขา้เวบ็ไซต ์ท่ีสามารถใหค้นคลิกเขา้เวบ็ไซตเ์ราไดเ้ลย 

ก็ควรเลือกทาํโฆษณาประเภท Click to website เม่ือเราตอ้งการซ้ือโฆษณาคอนเทนตท่ี์เป็นวดีิโอ  

ก็ใหเ้ลือกประเภท การรับชม วดีิโอ เป็นตน้ 

 

      2.2.1 วตัถุประสงค์ของการโฆษณาบนเฟสบุ๊ค 

1) เพิ่มยอดกดไลคห์รือติดตามเพจบนเฟสบุค๊มากข้ึน 

2) เพื่อทาํการตลาดบนส่ือโซเชียลมีเดีย เก็บขอ้มูลเพื่อนาํมาเป็นประโยชน์ทางการตลาด 

3) สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ว่าได้รับบริการหลงัการขาย โดยการโปรโมทเว็บไซต์

ใหก้บัลูกคา้  

4) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือ แฟนเพจ ในการตอบคาํถาม ข้อสงสัยต่างๆ 

เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ และเป็นตวักลางท่ีนาํ B to C หรือ Business to Consumer การขายสินคา้ไปยงั
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ผูบ้ริโภคทัว่โลกโดยตรง บริษทัหรือองคก์รธุรกิจท่ีขายดว้ยวิธีการน้ีจะตดัตวักลางออกไป เช่น ผูน้าํ

เขา้ ผูจ้ดัจาํหน่าย พ่อคา้ส่ง และพ่อคา้ปลีกทั้งหมด เพื่อทาํกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนในขณะท่ีสามารถขายสินคา้

ไดถู้กลง เพราะไม่ตอ้งแบ่งกาํไรให้พอ่คา้คนกลาง ในท่ีน้ีกล่าวถึง โฆษณาบนเฟสบุ๊คท่ีนาํผูข้ายและ

ผูซ้ื้อมาเจอกนับนส่ือโซเชียลมีเดีย ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งแบบ มีคนกลางและไม่มีคนกลาง 

5) สามารถวางแผนการนําเสนอ ข่าวสาร บันเทิงต่างๆ ให้กับลูกค้าและแฟนเพจได้

เหมาะสม และสามารถเก็บขอ้มูล พฤติกรรมความชอบต่างๆท่ีจะเป็นประโยชน์ไดใ้นทางการตลาด 

 

      2.2.2 ประโยชน์ของการ โฆษณาบนเฟสบุ๊ค 

                1) แฟนเพจคือช่องทางโปรโมทธุรกิจท่ีดี การสร้างแฟนเพจในเฟสบุ๊ค สามารถทาํให้

บุคคลทัว่ไป นกัธุรกิจ นกัลงทุน หรือส่ือท่ีสนใจในธุรกิจของเรา มีโอกาสเขา้ถึงธุรกิจของเราไดง่้าย

ข้ึน และจะเป็นลูกคา้ในอนาคตของเรา 

                2) มีกลุ่มคนเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซตม์ากข้ึน การใส่ลิงกท่ี์สามารถเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตทุ์ก

คร้ังท่ีไดท้าํการโพสต์ จะทาํให้เว็บไซต์มีผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมเพิ่มมากข้ึน เพราะหากผูอ่้านเกิดความ

สนใจ หรือตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจมากข้ึน ลิงก์ท่ีไดใ้ส่ไป   สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหก้บักลุ่มลูกคา้ได ้ 

                 3) เพิ่มความสามารถในการทาํการตลาดแบบ SEO มีหลายความหมาย แต่การทาํ SEO 

สาํหรับแฟนเพจในเฟสบุค๊นั้นก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการคน้หาผา่น Search Engine อยา่ง Google ใหมี้

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน          

                4) พบเคร่ืองมือท่ีดีไดใ้นเฟสบุค๊ เพราะในการสร้างแฟนเพจ จะมีเคร่ืองมือรายงานผล

สถิติต่างๆ ใหไ้ดเ้ลือกดู ใชส้าํหรับการวางแผน ในการทาํการตลาดท่ีดีในอนาคต 

               5) สร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั ลองคิดวา่คู่แข่งขนัสามารถใชแ้ฟนเพจในการครองใจ

กลุ่มลูกคา้จาํนวนมาก โดยการใหข้อ้มูล จดักิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

  
 

             ช่ือ : เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

              
 

 ท่ีตั้ง : เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 หอ้งเลขท่ี 2803 2804 ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ 

แขวง มกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศพัท ์: 0-2262-8888 

 โทรสาร : 0-2262-8899 

  E-mail : customerservice@teleinfomedia.co.th  

              เวบ็ไซต ์: www.teleinfomedia.co.th 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

      3.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการ 

             บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูน้าํส่ือธุรกรรมครบวงจร เป็นผูด้าํเนินการจดัทาํ

สมุดหน้าเหลือง Thailand YellowPages อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2534 ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะ

พฒันาส่ือธุรกรรมทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้  เราจึงไดพ้ฒันาบริการใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มผูใ้ชม้ากข้ึน 

     3.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบับริการของสถานประกอบการ 

               3.2.2.1 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ํากัด (มหาชน) เป็นผู ้ให้บริการ 1188 Thailand 

YellowPages เป็นบริการท่ีช่วยคน้หาหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตอ้งการ รวมทั้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้

และบริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นหมายเลข 1188 ช่วยใหก้ารคน้หาง่ายเพียงปลายน้ิว 

และยงัมี Thailand YellowPages Application ให้ดาวน์โหลดผ่านมือถือสามารถตอบโจทย์ไลฟ์

สไตลข์องคนรุ่นใหม่ รองรับไดท้ั้งระบบ iOS และ Android  

              3.2.2.2  เอเจนซ่ีตวัแทนขายส่ือโฆษณาออนไลน์บน  www.yellowpages.co.th เป็นเวบ็ไซต์

ท่ีรวบรวมหมายเลขโทรศพัทข์อ้มูลสินคา้ บริษทั ห้างหุ้นส่วน ร้านคา้ต่างๆ และบริการกว่า 6 ลา้น

เลขหมายทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ง่าย และเกิดความคุ้ม

ค่าสูงสุด สามารถนาํผูส่ื้อกบัผูข้ายมาเจอกนับนเวบ็ไซต ์ลูกคา้ของ www.yellowpages.co.th คือกลุ่ม

นกัธุรกิจ เถา้แก่ เป็นส่วนใหญ่ และผูท่ี้เขา้มาร้านคา้ในเวบ็ไซตก์็จะเป็นกลุ่มธรรมดาทัว่ไป ลกัษณะ

การประกอบธุรกิจน้ีจึงเรียกวา่ B to C (Business to consumer) 

             3.2.2.3  เอเจนซ่ีตัวแทนผู ้ให้บริการ TMC Outsourced Contact Center หรือบริการ Call 

Center อย่างครบวงจรและมีมาตรฐาน เรามีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือทุกอย่างในงานด้าน Call 

Center คอยให้บริการลูกคา้ท่ีสนใจใชบ้ริการกบัเรา โดยบริษทัลูกคา้ท่ีวา่จา้งไม่ตอ้งลงทุนค่าใชจ่้าย

ระบบ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน รวมถึงการบริหารจดัการบุคคลากรในการทาํงาน แต่ยงั

สามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นธุรกิจหรือการตลาดไดท้นัที ให้ลูกคา้ไดติ้ดต่อกบับริษทัไดง่้ายข้ึน 

และสามารถเพิ่มบริการใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา  
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                3.2.2.4  บริการโปรโมทบน Facebook ใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือโฆษณาบน 

www.yellowpages.co.th โดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการโปรโมท  เน่ืองจากไดซ้ื้อบริการกบัเวบ็ไซตข์อง

เรา โดยจะทาํการโพสโปรโมทใหก้บัลูกคา้วนัละ 3 ราย เฉพาะวนัจนัทร์ถึงศุกร์เท่านั้น  

และเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการโพส รวมถึงบริการตอบคาํถามผา่นช่องทาง Facebook ของ

บริษทั ใชช่ื้อเพจวา่ “Yellow E Business”   

              ดงันั้น จึงเช่ือมัน่ไดว้า่ทุกบริการท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิงจากบริษทั คือ ส่ิงท่ีผูใ้ช้

และผูล้งโฆษณาจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด เพื่อกา้วเขา้สู่ยุคดิจิตลัอยา่งเตม็รูปแบบ  

 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑข์องบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

เจา้ของแบรนดส่ื์อโฆษณา  “เยลโล่เพจเจส ไทยแลนด”์ หรือ www.yellowpages.co.th เวบ็ไซต ์

ท่ีรวบรวมผูข้ายไวม้ากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

http://www.yellowpages.co.th/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
 

    

รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

      นางสาวสรัญญา สายสีแกว้ ตาํแหน่ง นกัศึกษาฝึกงานฝ่ายการตลาด งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี

ดงัต่อไปน้ี  

3.4.1 โทรประสานงานสอบถามลูกคา้ (Call Center) 

3.4.2 ออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ (Public Relations), Advertising Concept 

3.4.3 บริหารจดัการขอ้มูลในระบบ Yellow Pages 

3.4.4 ออกแบบคูปองส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นเคร่ืองมือใหพ้นกังานขายใชปิ้ดการขาย 

3.4.5 เขียน SEO (Search Engine Optimization) เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูล (Database) 

 

นางสาวสรญัญา สายสแีกว้ 
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3.4.6 เขียน Story broad 3 เวอร์ชัน่ ไดแ้ก่ เวอร์ชัน่ Gen Y, เวอร์ชัน่ Baby boomer, Scoop สาระ

วา่ทาํไมตอ้งทาํ Digital Marketing 

3.4.7 จดัทาํหนา้ Promotion Landing Page 

3.5 ช่ือและตําแหน่งพนักงานของพนักงานทีป่รึกษา 

           คุณ อจัฉรา  แกว้แหวน     ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  

           คุณ บุษกร   ผลทบัทูล       ตาํแหน่ง เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

           ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี  15 พฤษภาคม – 2 กนัยายน 2562 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

           3.7.1 รวบรวมและศึกษาขอ้มูลวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

ศึกษาข้อมูลหาปัญหาและสอบถามพนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกับรูปแบบวิธีการทาํการตลาดบน

โซเชียลมีเดีย  

           3.7.2 วเิคราะห์ระบบงานการเพิ่มจาํนวนผูติ้ดตามและกดถูกใจเพจ 

         นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการเพิ่มจาํนวนผูติ้ดตามและกดถูกใจเพจ

เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

           3.7.3 ออกแบบระบบงานการศึกษาวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

ทาํการออกแบบและจดัทาํโฆษณาบนเฟสบุ๊ค (Facebook Advertising) เพื่อใชเ้ก็บ Lead Generation 

และทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

            3.7.4 สรุปผลขอ้มูลการศึกษาวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย 

            3.7.5 จดัทาํเอกสารประกอบโครงงาน  

            3.7.6 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงงาน 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 

1. รวบรวมขอ้มูลและ

ศึกษา 

    

2. วเิคราะห์ขอ้มูล     

3. สรุปผลขอ้มูล     

4. ออกแบบการทาํงาน 
     

5. นาํเสนอขอ้มูล 
    

6.จดัทาํเอกสารประกอบ

โครงงาน 

    

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

      ฮาร์ดแวร์ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 

2. เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 

3. โทรศพัทมื์อถือ (Smartphone) 

4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Photocopier) 

      ซอฟต์แวร์ 

 1. โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 

   2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 

              3. โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

              4.  Outlook 2013 
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ตารางท่ี  3.2  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1 -การออกแบบคูปอง เพื่อส่งเสริมการขาย 

-เป้าหมายในการเพิ่มยอดผูติ้ดตามหรือคลิก

ไลคใ์นเพจ Facebook 

-วธีิการใช ้Phabicator ส่ือสารภายในองคก์ร 

สัปดาห์ท่ี 2 -การออกแบบ Hand borad เพื่อใชใ้นกิจกรรม

ต่างๆของบริษทั 

-การบริหารจดัการ (SEO Seach Engine 

Optiimization) 

-การเขียนขอ้ความ Tie in Ad ใชใ้นการ

โฆษณาผา่นหนา้เวบ็ไซตเ์พื่อกลุ่มเป้าหมาย 

(B2B E-Commerce Platform) 

สัปดาห์ท่ี 3 -การเขียน story board เพื่อจดัทาํ VDO  

โปรโมทหรือเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือในการปิด

การขาย 

-การเขียน Mork up สรุปงานในแต่ละงาน 

-การเขียน Content เพื่อใหมี้ความสนใจเพื่อ

เพิ่มจาํนวนการคลิกไลคใ์นเพจ Facebook 

-การจดัการ Database Marketing 

-part maketing communication ไดแ้ก่ creative 

artwork / VDO / Social media marketing / 

Data Marketing / Content Marketing 

Marketing 
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ตารางท่ี  3.2  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา (ต่อ) 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 4 -จดัเตรียมงานแถลงข่าว Project 

Director,IsWhere Pte Ltd. ในวนัท่ี 6 มิ.ย 62 

-QA test Bizup (Bizup คือ สิทธิพิเศษของ

ลูกคา้ Ais ท่ีเป็น Corporate ถา้เป็นในส่วนของ

บุคคลธรรมดาจะใชช่ื้อวา่ Serenade) 

-จดัอีเวน้ท ์เปิดตวัแอปพิเคชัน่ใหม่ “IsWhere” 

เม่ือวนัท่ี 6 มิ.ย. 62 ท่ีโรงแรมโนโวเทล  

เพลินจิต 

-การจดัทาํ Post PR ภายในองคก์ร 

-โทรประสานงานสอบถามลูกคา้ (Call Center) 

สัปดาห์ท่ี 5 -การสร้าง New Campaign Page เตรียมหนา้ 

Promotion Landing Page 

-การเขียน Tag line โปรโมทในการทาํ

โปรชวัส์ IsWhere Appication  

-เขียนเง่ือนไขการรับสิทธ์ิบนหนา้เวบ็แคมเปญ 

Bizup 

-เขียน Slogan สั้นๆ สิทธิพิเศษ YellowPage ท่ี

สมคัรสมาชิก Bizup 

-ประชุมร่วมกบัทีมงาน Ais @SC Tower ถึง

แนวทางการโปรโมท IsWhere Appication 

สัปดาห์ท่ี 6 -QA test code แคมเปญ Bizup เพิ่มเติม  

-การหาละติจูด ลองติจูด เพื่อเขียนเพิ่มเติมใน 

Data base 

-โครงงานการศึกษาวธีิการทาํการตลาดบน

โซเชียลมีเดีย กาํหนดหวัขอ้และประเมินวา่ตอ้ง 
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ตารางท่ี  3.2  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา (ต่อ) 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังานสหกิจ 

 ใชง้บในการตั้ง Post ประมาณเป็นจาํนวนเงิน

เท่าไหร่ต่อเดือน 

สัปดาห์ท่ี 7 -เตรียมแบบการทาํ Brochure และ Flyer 

สาํหรับทาํ sale kit 

-ออกกองนอกสถานท่ีเก็บภาพบรรยากาศงาน

ทาํบุญออฟฟิศ Outsourced contact center ท่ี

ขยายใหม่ เพื่อทาํ PR ข้ึนหนา้เวบ็ 

-เตรียม PR งานทาํบุญและ Port PR เพื่อติด

ประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 

สัปดาห์ท่ี 8 -โพสผลสลากกินแบ่งรัฐบาลอพัเดทบนเพจ 

Facebook 

-เปล่ียน PR ภายในองคก์รอพัเดทข่าวใหม่ 

-เขา้ร่วมฟังการเทรน sale เพื่อเป็นความรู้

เก่ียวกบั Product ใหม่ 

-เตรียมส่งจดหมายและคูปอง Big talk ใหก้บั

ลูกคา้ 

สัปดาห์ท่ี 9 -เตรียมจดหมาย Big talk คูปองนาํส่งลูกคา้  

คียใ์บนาํฝาก 

-Post PR ทาํบุญวดัพระบาททาํพุ เตรียม PR ส่ง 

mail ภายในองคก์ร 

-คียเ์ลขพสัดุจดหมาย Big talk คูปอง เพื่อเก็บ

เป็นฐานขอ้มูล 

-ประชุมเตรียมออกอีเวน้ทเ์ก่ียวกบั SME  

@เซ็นทรัลชิดลม 
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ตารางท่ี  3.2  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา (ต่อ) 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 10 -เตรียม Project ท่ีจะใชโ้ปรโมทในเพจ Yellow 

E Business  

-ประสานงานปรับเปล่ียน Logo บน homepage 

YP 

สัปดาห์ท่ี 11 -เตรียม story broad เชิงสารคดีเก่ียวกบั Digital 

Marketing  

-เขียน SEO เพิ่มเติม Data polymer 

-จดัทาํ Brief แคมเปญ Facebook ตวัท่ี 2 

สัปดาห์ท่ี 12 -แปลหนา้เวบ็จากภาษาไทยเป็นองักฤษ เพิ่ม

ช่องทางการส่ือสารใหมี้ 2 ภาษา 

-เขียน SEO จาํนวนไม่เกิน350 char เพื่อเก็บ

ฐานขอ้มูล Data polymer 

-กด Invite ผูท่ี้กดไลคโ์พสในเพจ เพื่อเพิ่มยอด 

like / Follow Page  

สัปดาห์ท่ี 13 -เขียนโปรโมทแอปพิเคชัน่ IsWhere สาํหรับท่ี

จะไปวางในเวบ็ของ CSL  

-รวบรวมภาพท่ีจะดาวน์โหลดไวเ้พื่อใชใ้น

โอกาสต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 14 -แกไ้ขขอ้ความ Tag line ท่ีจะโปรโมท 

แอปพิเคชัน่ IsWhere สาํหรับท่ีจะไปวางไวใ้น

เวบ็ของ CSL 

สัปดาห์ท่ี 15 -ประชุมแบ่งงานใหก้บันกัศึกษาฝึกษางานใหม ่

-ตั้งโพส Facebook ล่วงหนา้โปรดมทกิจการ

ลูกคา้ 

-แนะนาํงานใหก้บันกัศึกษาฝึกงานใหม่ พร้อม

ตวัอยา่งงาน 
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ตารางท่ี  3.2  รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา (ต่อ) 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 16 -สรุปงานอีเวน้ทก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย ปี 2562 

-รวบรวมขอ้มูลประเทศเวยีดนาม CMVL Data 

-เขียน blog แชร์ประสบการณ์ฝึกงานบนเวบ็ 

www.Teleinfomedia.co.th 

สัปดาห์ท่ี 17 -แกไ้ขตรวจสอบความเรียบร้อย blog แชร์

ประสบการณ์ฝึกงานท่ีจะข้ึนหนา้เวบ็ 

 

http://www.teleinfomedia.co.th/
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บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

               จากการศึกษาปฏิบัติงานในแผนกนักศึกษาฝึกงานการตลาดได้ศึกษาเก่ียวกับวิธีการทํา

การตลาดบนส่ือโซเชียลมีเดีย และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายส่ือโฆษณาออนไลน์ 

เพื่อท่ีจะนาํไปปรับใชใ้นองคก์รไดแ้ก่ 

4.1 วธีิการทาํการตลาดบนส่ือโซเชียลมีเดีย   

       ปัจจุบันผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้เคร่ืองมือดิจิตอล  มาร์เก็ตต้ิง หรือการใช้การ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆบนส่ือโซเชียลมีเดีย  การโฆษณาสินคา้ผ่านทั้งทางเวบ็ไซต์และเฟสบุ๊ค 

ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งมีการปรับตวั  ใหท้นัต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบการขนาดยอ่มท่ีเป็น

ลูกคา้ของบริษทั จึงไดมี้การใช้เวบ็ไซต์และเฟสบุ๊คในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกและ

ภายในองคก์ร เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ของผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม  หา้งหุน้ส่วน และร้านคา้ทัว่ไป  

รูปท่ี 4.1การแสดงผลหนา้เพจYellow E Business และหนา้เวบ็ไซต ์www.yellowpage.co.th บนมือถือ
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การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ของบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ภายใต้ช่ือ        

แบรนด ์“เยลโล่เพจเจส” นั้นสามารถสร้างการรับรู้และจดจาํแบรนดต่์อผูใ้ช ้

ส่ือโซเชียลมีเดียในชีวิตประจาํวนั เพราะลกัษณะการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียของคนไทยมีจาํนวนมากจึง

เหมาะท่ีจะใชช่้องทางน้ีในการประชาสัมพนัธ์หรือยงิแคมเปญท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํธุรกิจ ทั้งยงัจะ

เพิ่มประโยชน์ในการโปรโมทแบรนด์ของบริษทัเพิ่มมากข้ึน บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

ดาํเนินธุรกิจให้บริการส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ทาํให้ไดท้ราบถึงวิธีการทาํ

การตลาดของบริษทั ดงัน้ี  

      4.1.1.จดัทาํตารางฐานขอ้มูลลูกคา้ใน Microsoft Excel 

               ในแต่ละบริษทัจะมีฐานขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือหรือใช้บริการส่ือโฆษณาของบริษทั ส่วน

ใหญ่จากพนักงานฝ่ายขายบริษทัมกัจะมีฐานข้อมูลลูกค้าเก็บไว ้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพฒันา

รูปท่ี 4.2 ภาพฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีเคยซ้ือโฆษณากบั “เยลโล่เพจเจส” โดยจะทาํการโพสโปรโมทใหก้บั

ลูกคา้วนัละ 3 ราย วนัจนัทร์ – ศุกร์ เท่านั้น ผา่น Fackbook ของแบรนด ์โดยใชช่ื้อเพจวา่ “Yellow E 

Business” 
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ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั โดยเอาขอ้มูลลูกคา้จากฝ่ายขายมาทาํเป็นตาราง Excel กาํหนดหวัขอ้

ตารางไดแ้ก่ Subdomain , Po , COUPONCODE , Group , Year , รหสัลูกคา้ , รหสัหมวดหมู่ , ช่ือธุรกิจ, 

URL , End 

4.1.2. การเขียน Content โปรโมทบนเพจเฟสบุค๊ใหก้บัลูกคา้ 

จากการทาํตาราง Excel ไดน้าํช่ือลูกคา้และล้ิงค์เวบ็ไซต์ท่ีเราไดร้วบรวมไวเ้พื่อนาํมาเขียน 

Content ใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์กบัเราถือเป็นวธีิการทาํการตลาดออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียล

มี เ ดีย  ใ น ท่ี น้ีจะ กล่ า วถึ งก า รทําก ารตลา ดบ นเพ จเฟส บุ๊ค   Yellow  E Business และ เว็บ ไซ ต์   

                 รูปท่ี 4.3 ตวัอย่างโพสโปรโมทเว็บไซต์ลูกค้าท่ีซ้ือโฆษณากับ “เยลโล่เพจเจส” โดย

เผยแพร่ขอ้มูลติดต่อลูกคา้บนเพจ Yellow E Business เพื่อท่ีผูส้นใจสินคา้สามารถติดต่อกบัลูกคา้ได้

โดยตรง 
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www.yellowpage.co.th  ของบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ภายใตช่ื้อแบรนด ์“เยลโล่เพจเจส” 

มีวธีิการดงัน้ี 

1. เขียนอธิบายเน้ือหาว่าลูกค้าจาํหน่ายอะไร มีข้อมูลทางธุรกิจช่ือบริษัทข้อมูลติดต่อ 

บรรยายวา่ลูกคา้จาํหน่ายสินคา้ใดเป็นขอ้ความกระชบัเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ  

2. ตั้ งโพสโปรโมทให้กับลูกค้าท่ีโฆษณาบนเว็บไซต์ www.yellowpage.co.th  ผ่านเพจ 

Yellow E Business วนัละ 3 ราย เฉพาะวนัจนัทร์-ศุกร์ เท่านั้น  

 

รูปท่ี 4.4 ภาพตวัอย่างการตั้ งโพสในแถบเคร่ืองมือบนเพจ Facebook ท่ีได้กาํหนดเวลาไว้

ล่วงหนา้ โดยจะเผยแพร่ตามวนัเวลาท่ีเรากาํหนดอตัโนมติั 
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3. หาข่าวบนัเทิง สาระความรู้ต่างๆ กิจกรรมท่ีเป็นท่ีสนใจในช่วงเวลานั้นๆ มาแชร์เสริม

ผ่านเพจเฟสบุ๊ค ทุกวนัทั้งวนัปกติและวนัหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อไม่ให้น่าเบ่ือจนเกินไปและสร้าง

ความน่าสนใจ 

4. ตอบคาํถามผูท่ี้สนใจลงโฆษณาหรือสอบถามขอ้มูลต่างๆ อาทิ เปล่ียนท่ีอยูห่รือแกไ้ขแผน

ท่ีธุรกิจบนเวบ็ไซต ์ (กรณีน้ีประสานงานให้ฝ่ายขาย เป็นผูด้าํเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายส่ือ

โฆษณาออนไลน์ ของเวบ็ไซต ์www.yellowpage.co.th) หรือคาํถามอ่ืนๆทัว่ไป 

                   ตวัอยา่งสคริปตข์อ้ความในการถามตอบใหก้บัลูกคา้ 

ลูกคา้    : ตอ้งการแกไ้ขแผนท่ีตอ้งทาํอยา่งไรค่ะ 

แอดมิน : สวสัดีค่ะ ลองคน้หาธุรกิจใกลบ้า้นท่านไดท่ี้ www.yellowpages.co.th โดยพิมพช่ื์อ

ธุรกิจและระบุพื้นท่ี เช่น โรงกลึง หาดใหญ่ ฟรี! แสดงรายช่ือธุรกิจกบัเรา ติดต่อ 

Info@teleinfomedia.co.th สนใจลงโฆษณาติดต่อ 02-262-8888 ต่อ ฝ่ายขาย

Sales@teleinfomedia.co.th 

ลูกคา้    : แกไ้ขขอ้มูล บริษทั ซูม เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีอยู่ 89/1598 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ 

ตาํบลบางแม่นาง อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 

แอดมิน : แอดมินจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีติดต่อกลบัไปนะคะ 

ลูกคา้     : 0809159xxx ค่ะ 

แอดมิน  : ขอบคุณค่ะ เด๋ียวทางเราจะใหเ้จา้หนา้ท่ีติดต่อกลบัไปยงัเบอร์น้ีนะคะ 

 

4.2 ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการเพิม่ยอดขายส่ือโฆษณาออนไลน์ 

            จากการศึกษาวธีิการและสืบคน้เคร่ืองมือดิจิตอล มาร์เก็ตต้ิง เพื่อใหส้ถานประกอบการ

นาํไปปรับใชภ้ายในองคก์ร พบวา่ เคร่ืองมือท่ีน่าสนใจนั้น คือ Facebook Advertsing ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือท่ีอยูบ่นเฟสบุค๊ ซ่ึงเราสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบนเฟสบุค๊ไดเ้อง แต่จะตอ้งเสีย
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ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาแต่ละคร้ัง สามารถกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งการใหแ้คมเปญเผยแพร่อยูบ่น

เฟสบุค๊ กาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึงและมีความเป็นไปไดว้า่กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ

เขา้ถึงนั้นมีความสนใจในแคมเปญท่ีเผยแพร่ออกไป เพื่อผลตอบรับท่ีดีจากการรับสารของ

กลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะการเผยแพร่แคมเปญส่วนใหญ่ จะเป็นการโฆษณาเชิญชวนลงทะเบียนรับ

ข่าวสารของแบนด ์เช่น “แคมเปญลงทะเบียนรับปรึกษาธุรกิจฟรี ไม่มีค่าใชจ่้าย”  การทาํแคมเปญ

ลกัษณะน้ีโดยมากจะตอ้งการเก็บรายช่ือลูกคา้ท่ีมีความสนใจไวเ้ป็นฐานขอ้มูลและส่งรายช่ือลูกคา้

ใหฝ่้ายขายทาํการปิดการขายในขั้นตอนต่อไป เคร่ืองมือเฟสบุค๊ตวัน้ียงัสามารถเลือก อาย ุเพศ 

อาชีพ ภูมิภาค และอ่ืนๆของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึงไดอี้กดว้ย    

4.2.1.วธีิการใชเ้คร่ืองมือ Facebook Advertising บนเพจเฟสบุค๊ 

                 Digital Marketing มาจากคาํ 2 คาํ คือ Digital และ Marketing ถ้าจะแปลเป็นไทยก็สามารถ

แปลตรงๆ ได้ และมีความหมายค่อนข้างชัดเจน เพราะคาํว่า Digital หมายถึง ตวัเลข ดิจิตอล ส่วน 

Marketing หมายถึง การตลาด ซ่ึงพอรวมกนัก็สามารถสรุปได้ว่า Digital Marketing หมายถึง การทาํ

การตลาดผ่านส่ือดิจิตอล แลว้ส่ือดิจิตอล ความหมายของคาํว่า Digital Marketing คือ การทาํการตลาด

ผา่นส่ือดิจิตอล เพื่อโปรโมทสินคา้และบริการ สร้างความมีส่วนร่วมกบัลูกคา้เพิ่มยอดขายโดยใช้กล-

ยทุธ์ต่างๆ ทางส่ือดิจิตอล โดยบริษทัไดใ้หเ้ราหาวธีีการใชท่ี้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ Facebook Advertising วา่

มีขั้นตอนวิธีการทาํอย่างไร มีแคมเปญใดท่ีน่าสนใจสามารถทาํไดอ้ย่างไรบา้ง โดยไดสื้บคน้ขอ้มูลมา

จากเวบ็ไซต ์เพจเฟสบุ๊คของธุรกิจอ่ืนๆท่ีใช้เคร่ืองมือ Facebook Advertising ในการโฆษณาสินคา้และ

บริการ เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องแบรนดน์ั้นๆ 

                การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเลือกจากลูกค้ากลุ่มท่ีประกอบกิจการธุรกิจขนาดย่อม 

(SME) ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์เขา้ไปช่วยในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการของ

ตนเอง ใหผู้บ้ริโภคสนใจและเกิดการรับรู้ในแบรนดสิ์นคา้และบริการนั้นๆ ก่อใหเ้กิดการซ้ือขายเพิ่มข้ึน

จากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจในสินคา้และบริการของผูป้ระกอบกิจการธุรกิจขนาดยอ่ม (SME) “เยลโล่เพจ

เจส” จะกาํหนดช่วงอาย ุตั้งแต่ 25-55 ปี ตาํแหน่งท่ีตั้ง อยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบกิจการ หา้ง

หุน้ส่วนจาํกดั ร้านคา้ทัว่ไป โรงสี ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ฯลฯ    
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                 การตดัสินใจวา่ตอ้งการแสดงโฆษณาท่ีไหนบา้ง เราสามารถเลือกไดว้า่จะตอ้งการใหโ้ฆษณา

ไปปรากฏท่ีไหนบ้างในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Instagram, Messenger, Line หรือทั้ งหมดบน

โซเชียลมีเดีย แต่ในท่ีน้ีเราตอ้งการให้ปรากฏโฆษณาในเฟสบุ๊ค เน่ืองจากเฟสบุ๊คเป็นส่ือโซเชียลมีเดียท่ี

มีผูใ้ชง้านจาํนวนมากในประเทศไทย จึงเลือกใชเ้คร่ืองมือ Facebook Advertising และระบุวา่ตอ้งการให้

แคมเปญของเราปรากฏในช่วงเวลาไหนและส้ินสุดเม่ือไร 

                         

                รูปท่ี 4.5 ภาพตวัอย่างการสร้างแคมเปญโดยใช้เคร่ืองมือ Facebook Advertising โดยใช้ปุ่ม 

“ไปท่ีเวบ็ไซต”์ เพื่อใหผู้ท่ี้พบเห็นคลิกและเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต ์
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               การกาํหนดงบประมาณ สามารถกาํหนดงบในการโฆษณาไดต้ั้งแต่หลกัสิบจนถึงหลกัหม่ืน

บาท แล้วแต่ว่าเราต้องการให้มีผูเ้ขา้ชมโพสต์หรือแคมเปญนั้นจาํนวนเท่าใด โดยเฟสบุ๊คจะมีอตัรา

ค่าบริการต่อจาํนวนผูเ้ขา้ชมโพสต ์ซ่ึงจะมีราคาท่ีต่างกนั เช่น หากเรามีงบประมาณจาํนวน 99 บาทต่อ

วนัก็จะมีผูเ้ขา้ชมโพสตห์รือแคมเปญของเรา 1,000-3,000 คนโดยประมาณ การกาํหนดงบประมาณควร

ใหมี้ความสมดุลไม่ใหฟุ่้มเฟือยจนเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี 4.6  ภาพตวัอยา่งการสร้างแคมเปญโดยใชเ้คร่ืองมือ Facebook Advertising โดยใชปุ่้ม 

“เรียนรู้เพิ่มเติม” เพื่อใหผู้ท่ี้พบเห็นคลิกและเช่ือมต่อไปยงัหนา้เวบ็ไซตท่ี์ระบุขอ้มูลสิทธิประโยชน์

ต่างๆของสินคา้และบริการ 
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             การสั่งซ้ือบริการของเคร่ืองมือ Facebook Advertising  สามารถชาํระค่าบริการไดโ้ดยใชบ้ตัร

เครดิตหรือจ่ายผา่นธนาคารใหก้บัเฟสบุค๊ แต่หากลูกคา้ติดต่อซ้ือบริการส่ือโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง

เฟสบุค๊กบัเรา จึงจะประสานงานกบัพนกังานผา่นขายใหติ้ดต่อลูกคา้เพื่อปิดการขายในขั้นตอนต่อไป 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี 4.7  ภาพตวัอยา่งการสร้างแคมเปญโดยใชเ้คร่ืองมือ Facebook Advertising โดยใชปุ่้ม 

“ส่งขอ้ความ” เพื่อใหผู้ท่ี้พบเห็นคลิกและเช่ือมต่อไปกล่องขอ้ความเฟสบุค๊สามารถสอบถามและสั่งซ้ือ

สินคา้และบริการ 
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         4.2.2.ขั้นตอนการสร้างแคมเปญบนเพจเฟสบุค๊                                                                                                                                                        

จ                จากการศึกษาและสืบคน้ขั้นตอนการสร้างแคมเปญโฆษณาบนเฟสบุค๊ ส่วนใหญ่มกัจะทาํ

กนัอยู ่4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ประกอบดว้ย กาํหนดวตัถุประสงค ์การสร้างบญัชีผูใ้ชโ้ฆษณา กาํหนด

กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึงในการโฆษณา และกาํหนดงบประมาณและเวลาในการเผยแพร่แคมเปญ                                                                 

1.               1) กาํหนดวตัถุประสงค ์จะแบ่งเป็น 3 ขอ้ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

                     (1) Awareness Brand Awareness สร้างการรับรู้แบรนด ์เพื่อเขา้ถึงคนท่ีมีแนวโนม้วา่จะ

สนใจโฆษณาของเรา เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนดท่ี์มากข้ึน Reach จะเนน้ในเร่ืองการแสดงโฆษณาใหผู้ค้น

ไดม้ากท่ีสุด                                                                                                                                                       

(2)                (2) ConsiderationTraffic เพิ่มจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ปลายทางทั้งในและนอก Facebook 

Engagement จะเพิ่มจาํนวนคนท่ีจะเห็นและเกิดการมีส่วนร่วมกบัโพสตห์รือเพจของเรา เช่น การแสดง

ความคิดเห็น การแชร์ การกดถูกใจ เป็นตน้ App Installs เชิญชวนใหค้นติดตั้งหรือซ้ือแอพพลิเคชัน่ของ

เรา Video Views เพิ่มจาํนวนการรับชมวิดีโอ เพื่อเพิ่มการรับรู้เก่ียวกบัแบรนดข์องเรา Lead Generation 

การสร้างลูกคา้เป้าหมาย และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป้าหมายท่ีสนใจธุรกิจของเรา  

                    (3) Conversion หวัขอ้ Conversions ทาํใหเ้กิดการดาํเนินการท่ีมีมูลค่า บนเวบ็ไซตห์รือแอ

พของเรา เช่น เพิ่มขอ้มูลการชาํระเงินหรือซ้ือสินคา้ Product Catalogue Sales สร้างโฆษณาท่ีแสดง

สินคา้ Store Visits แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งของร้าน เพื่อโปรโมทธุรกิจกบัคนท่ีอยูใ่กลเ้คียง  
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           รูปท่ี 4.8 ภาพเมนูยอ่ยๆท่ีอยูใ่นหวัขอ้ Awareness ,Consideration ,Conversion  

 

            รูปท่ี 4.9 ภาพเมนูการกาํหนดช่ือแคมเปญของเราในการโฆษณา 

 

 

 

 

 
 



29 
 

         2) การสร้างบญัชีผูใ้ชโ้ฆษณา จะตอ้งกาํหนดขอ้มูล ประเทศ สกุลเงิน และโซนเวลาใน

บญัชีผูใ้ช ้เพื่อใชท้าํธุรกรรมทางการเงินและการรายงานโฆษณา และหากตอ้งการเปล่ียนแปลง

การตั้งค่า ผูใ้ชง้านจะตอ้งสร้างบญัชีข้ึนมาใหม่ 

 

           รูปภาพท่ี 4.10 Account Country : ประเทศของบญัชี Currency : สกุลเงิน Time Zone : โซนเวลา 

UTC Time, Local Time จะแสดงตามโซนเวลาท่ีไดท้าํการตั้งไว ้

                 3) กาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึงในการโฆษณา  สามารถเลือกและกาํหนดขอ้มูล

ต่างๆของกลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการใหเ้ขา้ถึงแคมเปญโฆษณา ดงัน้ี  Locations -ใหเ้ลือกใส่เขต อาํเภอ 

จงัหวดั ประเทศ ภูมิภาค โดยเฟสบุค๊จะคน้หาผูใ้ชง้านท่ีตรงกบั Locations ท่ีเราตั้งไวแ้ละจะปรากฎ

แคมเปญของเราบนหนา้ฟืดข่าวของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีนั้นๆ Age-กาํหนดช่วงอายเุร่ิมตั้งแต่ก่ีปีจนถึง

ก่ีปี สามารถเร่ืองกาํหนดไดว้า่ตอ้งการแสดงแคมเปญน้ีบนหนา้ฟืดข่าวของผูใ้ชง้านช่วงอายเุท่าไร

Gender-กาํหนดเพศของกลุ่มเป้าหมาย Languages-กาํหนดภาษาท่ีจะใชส่ื้อสารออกไป Detailed 

Targeting -การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด Demographic (ขอ้มูลประชากรศาสตร์) : การศึกษา 
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ช่วงอาย,ุ ความสัมพนัธ์, สถานะครอบครัว เป็นตน้ Interests (ความสนใจ) : ธุรกิจ, ความบนัเทิง, งาน

อดิเรก, กิจกรรมยามวา่ง, กีฬา, เทคโนโลย ีเป็นตน้ Behaviors (พฤติกรรม) : จาํแนกประเภทผูบ้ริโภค, 

กิจกรรมดิจิตลั, การใชมื้อถือ, พฤติกรรมการซ้ือ เป็นตน้ สามารถกาํหนดเพิ่มเติมไดว้า่ตอ้งการแสดง

โฆษณาหรือไม่แสดงโฆษณาใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีมีคุณสมบติัใด Include : แสดงโฆษณา ให้

กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกไว ้Exclude : ไม่แสดงโฆษณา ใหก้ลุ่มเป้าเป้าหมายท่ีเลือกไว ้                   

                   4) กาํหนดงบประมาณและเวลาในการเผยแพร่แคมเปญ สามารถกาํหนดไดด้งัเมนูต่อไปน้ี                            

Budget & ScheduleDaily Budget : งบประมาณต่อวนั Lifetime Budget : งบประมาณตลอดแคมเปญ                                                                                    

ScheduleRun my advert set continuously starting today : เร่ิมใชง้านโฆษณาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่วนัน้ี 

Set a start and end date : กาํหนดวนัเร่ิมโฆษณาและวนัท่ีส้ินสุด โดยกาํหนดจากวนัท่ี เดือน ปี และเวลา 

 

            รูปภาพท่ี 4.11 เมนูในการกาํหนดงบประมาณและเวลาประกอบดว้ย Budget & ScheduleDaily 

Budget , Lifetime Budget , ScheduleRun my advert set continuously starting today และ Set a start 

and end date  
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต 

                   จากการศึกษาหาขอ้มูลเพื่อทาํการการศึกษาวธีิการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) โดยการบริหารจดัการ เลือกช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูใ้ช้

เฟสบุ๊คเป็นจาํนวนมาก เพื่อเพิ่มการมองเห็นและเขา้ถึงโพสในเพจเฟสบุค๊ไดท้าํการหาขอ้มูลต่างๆท่ี

น่าสนใจ เป็นกระแสในแต่ละช่วงเวลานั้นๆนอกเหนือการโพสโปรโมทเวบ็ไซต์ของลูกคา้  เช่น  

ข่าวสาร บนัเทิง สัตวเ์ล้ียง เทคโนโลยีและนวตักรรม อุตสาหกรรม  เกร็ดความรู้ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

ในด้านธุรกิจ การเงิน สุขภาพและความงาม การออกกาํลงักาย สถานท่ีท่องเท่ียว  รวมถึงการ

ประชาสัมพนัธ์สิทธิประโยชน์ในดา้นต่างๆ เป็นตน้ มาแชร์ในเพจเฟสบุ๊ค Yellow E Business ซ่ึง

เป็นเพจเฟสบุ๊คท่ีเอาไวส่ื้อสารเพื่อเขา้ถึงส่ือสังคม ในนามแบรนด์ “เยลโล่เพจเจส” ผูใ้ห้บริการส่ือ

โฆษณาออนไลน์ เน่ืองจากในอดีต “เยลโล่เพจเจส” รู้จกักนัดีในผูผ้ลิตสมุดหน้าเหลือง ซ่ึงเป็นท่ี

นิยมมากในยุคนั้น เพราะยงัไม่มีส่ืออินเตอร์เน็ต ออนไลน์ต่างๆ เขา้มามากนกั มีเพียงส่ือโทรทศัน์ 

โทรศพัทมื์อถือเท่านั้น แต่ในปัจจุบนั เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และส่ือโซเชียลมีเดีย กา้วลํ้าไปไกลมาก 

ผูค้นหันมาเสพส่ือออนไลน์กนัมาก เพราะง่ายแค่เพียงปลายน้ิวสัมผสั ทาํให้ต้องมีการปรับตวั

เปล่ียนมาเป็นผูใ้ห้บริการส่ือโฆษณาออนไลน์ แต่คนรุ่นใหม่ๆหลงัจากช่วงอายุ 20 ตน้ๆ มกัจะเร่ิม

ไม่รู้จกัและคุน้ชินกบัช่ือแบรนด์ “เยลโล่เพจเจส” เท่าใดนกั ทาํให้ยงัมีผูส้ับสนว่าแบรนด์ “เยลโล่

เพจเจส” เป็นธุรกิจการใหบ้ริการดา้นใด  

5.1.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการแกปั้ญหา 

           สร้างความชดัเจนให้กบัแบรนด์มากข้ึน โดยการเนน้ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบับริการส่ือ

โฆษณาท่ีแบรนดใ์หบ้ริการอยูถ่ี่มากข้ึนกวา่เดิม 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

      จากการท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานสหกิจ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ทาํให้ไดรั้บ

ประสบการณ์ในการทาํงาน  หลกัการทาํงานขององคก์ร ไดรั้บความรู้ใหม่ๆมากมายเก่ียวกบัดิจิตอล

มาร์เก็ตต้ิง จากการศึกษาวิธีการทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกัด 

(มหาชน)  ท่ีศึกษาและนําไปใช้เพื่อประโยชน์ในองค์กรและยงัได้ฝึกทกัษะในการจัดทาํแบบ

แผนงานท่ีตอ้งการส่ือสารกบัอีกแผนก เพื่อส่งงานต่อให้แลว้เสร็จ  รวมถึงการอธิบายงานใหอี้กฝ่าย

เขา้ใจ พนักงานท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ต่างๆ พร้อมแนะนาํวิธีการดาํเนินงาน 

ส่งผลใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายผา่นไปไดด้ว้ยดี 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- ไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงาน  ปฏิบติังานจริง ก่อนจบการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพ

ในอนาคต 

- ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือโฆษณาบน Facebook  เพื่อทาํการตลาดบนโซเชียลมีเดีย 

- ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัทาํเคร่ืองมือส่ือดิจิตอลต่างๆ เพื่อให้พนกังานขายใชใ้นการปิดการ

ขายส่ือโฆษณาของ “เยลโล่เพจเจส” 

- ฝึกฝนการจดัทาํแบบแผนงาน เพื่อส่งต่อใหอี้กแผนกทาํงานใหแ้ลว้เสร็จ  

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- ยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน ทาํให้มีการปฏิบติังานล่าช้าและไม่ได้

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

- ยงัขาดความรู้และความเขา้ใจของหลกัการใช ้เคร่ืองมือดิจิตอล มาร์เก็ตต้ิง เพือ่ทาํการตลาด 

ตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมมากข้ึน 

-  ยงัขาดประสบการณ์และทกัษะในการอธิบายใหอี้กฝ่ายเขา้ใจในแบบแผนงานท่ีตอ้งการจะ

ส่ือสาร 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

- รับฟังคาํแนะนาํของพี่ๆท่ีทาํงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถในการ

ทาํงานมากข้ึน 

- ฝึกฝนคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม เพือ่ประสิทธิภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน 

- ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
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รูปที่ 1 ภาพนักศึกษาขณะปฏบิัตงิานภายในองค์กร 

 

 

รูปที่ 2 ภาพนักศึกษาขณะปฏิบัตงิานภายในองค์กร 
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รูปที่ 3 ภาพนักศึกษาและพีเ่ลีย้งขณะออกปฏบิัตงิานนอกสถานที่ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลนิจติ งาน

เปิดตวัแอปพลเิคช่ัน IsWhere 
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รูปที่ 4 ภาพรวมเลีย้งส่งนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกสหกจิเสร็จส้ิน 

 

รูปที่ 5 ภาพปกการเขยีน Blog บอกเล่าประสบการณ์ฝึกงานบนเวบ็ไซต์บริษทั 
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การศึกษาวธิีการท าการตลาดบนโซเชียลมเีดยี 

บริษัท เทเลอนิโฟ มเีดีย จ ากดั (มหาชน) 

Studying of Social Media Marketing Strategies at 

Teleinfo Media Co.Ltd. (Public) 

นางสาว สรัญญา       สายสีแกว้ 5904300345 

ภาควิชา การตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัสยาม  235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160  

Email : sarunyabeer1997@gmail.com

บทคดัย่อ 

 โครงงานเ ร่ือง “การศึกษาวิ ธีการท า
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน)” เพื่อศึกษาวิธีการท าการตลาดบน
ส่ือโซเชียลมีเดียให้กับ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย 
จ ากัด (มหาชน) สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรในเร่ืองการเพิ่มยอดขายส่ือ
โฆษณาออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า  การท า
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย เวบ็ไซตแ์ละเฟสบุ๊คเป็น
การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ ที่อยู่ ช่องทางการ
ติดต่อ และลกัษณะการประกอบกิจการของลูกค้า
กลุ่มท่ีเป็นธุรกิจและซ้ือโฆษณาออนไลน์กบับริษทั 
เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ทั้ งยงัสามารถ
น าไปใช้ในการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม กล่าวคือ บริษทัได้
ประโยชน์จากการโฆษณาเวบ็ไซต์ผ่านส่ือโซเชียล
มีเดีย ที่เป็นการประชาสัมพนัธ์และช่องทางในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการส่ือโฆษณา
ออนไลน์ 

ค าส าคญั : การตลาดบนโซเชียลมีเดีย / ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ 

 

 

Abstract 

 The project “Studying of Social Media 
Strategies of Teleinfo Media Co.Ltd. (Public)” 
aimed to study various marketing strategies used on 
social media for Teleinfo Media Co.Ltd. (Public). 
This information can be further used to increase 
online advertising sales. The results suggested that 
online marketing, whether on social medias, 
websites, or Facebook, is a means of presenting 
businesses information, address, contact 
information, and target groups which own business 
and use the online advertising service of Teleinfo 
Media Co.Ltd. (Public). Moreover, it can be used to 
endorse sales among small business owners. In 
summary, the company will benefit from online 
advertising on social media platforms, which are 
platforms accessible to customers who want to use 
the online advertising service. 

Keywords: Marketing, social media, advertising, 
online marketing 
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วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.เพื่อศึกษาวิธีการการศึกษาวิธีการท า
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน)    

               2. เพื่อใหบ้ริษทัสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายส่ือโฆษณา
ออนไลน์ 

ขอบเขตของโครงงาน 

               1. ด้านเน้ือหา: ศึกษาเร่ืองการศึกษา
วิธีการท าการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  
 2. ด้านระ ยะ เวลา : ศึกษาและจัดท า
โครงงานตั้ งแต่วัน ท่ี 15 พฤษภาคม ถึง  ว ันที่  2 
กนัยายน 2562 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงวิธีการการศึกษาวิธีการ
ท าการตลาดบนโซเชียลมีเดีย บริษัท เทเลอินโฟ 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  

                2. บริษัทสามารถน าขอ้มูลไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายส่ือโฆษณาออนไลน์ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. รวบรวมและศึกษ าข้อ มู ลวิ ธีก ารท า
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย 

ศึกษาข้อมูลหาปัญหาและสอบถามพนักงานที่
ปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการท าการตลาดบน
โซเชียลมีเดีย  

2. วิ เคราะห์ระบบงานการ เพิ่ มจ านวน
ผู้ติดตามและกดถูกใจเพจ 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาในการเพิ่ม
จ า น วนผู ้ ติ ดตา มและกดถูก ใ จ เพจ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

  3. ออกแบบระบบงานการศึกษาวิธีการท า
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย 

 ท าการออกแบบและจัดท าโฆษณาบน
เฟสบุ๊ค (Facebook Advertising) เพื่อใช้เก็บ Lead 
Generation และท าการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

               4 . ส รุปผลข้อมูลการศึกษาวิ ธีการท า
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย 

5. จัดท าเอกสารประกอบโครงงาน 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

      ฮาร์ดแวร์ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 

 2. เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 

 3. โทรศพัทมื์อถือ (Smartphone) 

 4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Photocopier) 

      ซอฟต์แวร์ 

 1. โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 

   2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 

                3. โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

                4.  Outlook 2013 
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สรุปผลโครงงาน 

                    จากการศึกษาหาขอ้มูลเพื่อท า
การการศึกษาวิธีการท าการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) โดยการ
บริหารจัดการ เลือกช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผู ้ใช้
เฟสบุ๊คเป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มการมองเห็นและ
เขา้ถึงโพสในเพจเฟสบุ๊คไดท้  าการหาขอ้มูลต่างๆที่
น่ าสนใจ เ ป็นกระแสในแต่ละช่วงเวลานั้ นๆ
นอกเหนือการโพสโปรโมทเวบ็ไซตข์องลูกคา้  เช่น  
ข่าวสาร บนัเทิง สัตวเ์ลี้ยง เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
อุตสาหกรรม  เกร็ดความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นธุรกิจ การเงิน สุขภาพและความงาม การออก
ก า ลัง ก า ย  ส ถ า นที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว   ร ว มถึ ง ก า ร
ประชาสัมพนัธ์สิทธิประโยชน์ในดา้นต่างๆ เป็นตน้ 
มาแชร์ในเพจเฟสบุ๊ค Yellow E Business ซ่ึงเป็น
เพจเฟสบุ๊คที่เอาไวส่ื้อสารเพื่อเขา้ถึงส่ือสังคม ใน
นามแบรนด ์“เยลโล่เพจเจส” ผูใ้หบ้ริการส่ือโฆษณา
ออนไลน์ เน่ืองจากในอดีต “เยลโล่เพจเจส” รู้จกักนั
ดีในผูผ้ลิตสมุดหน้าเหลือง ซ่ึงเป็นที่นิยมมากในยุค
นั้น เพราะยงัไม่มีส่ืออินเตอร์เน็ต ออนไลน์ต่างๆ 
เขา้มามากนัก มีเพียงส่ือโทรทศัน์ โทรศพัท์มือถือ
เท่านั้น แต่ในปัจจุบนั เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และส่ือ
โซเชียลมีเดีย กา้วล  ้าไปไกลมาก ผูค้นหันมาเสพส่ือ
ออนไลน์กนัมาก เพราะง่ายแค่เพียงปลายน้ิวสัมผสั 
ท าใหต้อ้งมีการปรับตวัเปลี่ยนมาเป็นผูใ้หบ้ริการส่ือ
โฆษณาออนไลน์ แต่คนรุ่นใหม่ๆหลงัจากช่วงอายุ 
20 ตน้ๆ มกัจะเร่ิมไม่รู้จักและคุน้ชินกบัช่ือแบรนด์ 
“เยลโล่เพจเจส” เท่าใดนกั ท าใหย้งัมีผูส้ับสนว่าแบ
รนด์ “เยลโล่เพจเจส” เป็นธุรกิจการให้บริการด้าน
ใด 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การที่คณะผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย
จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 15 พ.ค. 62 ถึงวันที่ 2 
ก.ย. 62 ส่งผลให้คณะผู ้จัดท าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายส าหรับรายงาน
สหกิจศึกษาฉบับน้ีส า เ ร็จลงได้ด้วยดีจากความ
ร่วมมือและสนับส นุนจากหลายฝ่าย  ที่ได้ให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 คณะผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณผูท้ี่มีส่วน

เกี่ยวขอ้งทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบั

ชีวิตของการท างานจริงซ่ึงคณะผูจ้ดัท  า
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