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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายสุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาสื่ อดิจิทลั

ค
ชื่อโครงงาน

: การผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์

ชื่อนักศึกษา

ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
: นายสุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์

อาจารย์ที่ปรึ กษา

: อาจารย์สมเกียรติ ศรี เพ็ชร

ระดับการศึกษา

: ปริ ญญาตรี

ภาควิชา

: สื่ อดิจิทลั

คณะ

: นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา /ปี การศึกษา

: 3/2562

บทคัดย่อ
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การผลิตสื่ อ เพื่อโปรโมทสิ นค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่าน
แอพพลิ เคชั่นไลน์ออฟฟิ เชี่ ยลแอคเคานต์ มี วตั ถุประสงค์ เพื่อเข้าใจการผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้าบน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
บริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด ได้ผลิตสิ นค้าแทบัคคอลลาเจนและมอบหมายงานให้ผูจ้ ดั ทา
รายงาน ออกแบบสื่ อดิจิทลั เพื่อโปรโปรโมทสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิ เชี่ ยลแอคเคานต์ ซึ่ งใน
แอพพลิเคชัน่ มีฟังก์ชน่ั ต่าง ๆ ที่เหมาะกับการจาหน่ายสิ นค้า ฟั งก์ชนั่ ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ ที่สามารถ
ทัก ทายผู ้ที่ เ พิ่ ม เข้า มาใช้ ง าน ฟั ง ก์ ชั่น ช่ ว ยตอบกลับ อัต โนมัติ แ ทนผู ้ค้า ขายในเวลารวดเร็ ว ฟั ง ก์ ช่ัน
แถบเมนูลดั ที่จะแสดงอยู่หน้าแชทเวลาลูกค้าเข้า ใช้งานแอพ ฟั งก์ชน่ั ที่ใช้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผูค้ า้ ระบุ
และต้องการส่งให้ลูกค้า
การโปรโมทสิ นค้า แทบัคคอลลาเจนผ่า นแอพพลิ เคชั่นตามขั้นตอนของฟั งก์ชั่นการทางานของ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ตอ้ งทาเนื้ อหาและออกแบบฟังก์ชนั่ ในบางส่ วนของแอพพลิเคชัน่
ให้น่าสนใจ และมีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ เข้ามาใช้งาน ซึ่งแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์มี
ประโยชน์ต่อทางบริ ษทั เป็ นอย่างมาก
คาสาคัญ : แทบัคคอลลาเจน ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ การผลิตสื่ อ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบนั ประกอบธุรกิจรับทำแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์
พัฒนำโมบำยแอพพลิเคชัน่ สำหรับธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) และเนื่องจำกในยุคปัจจุบนั ผูค้ น
จำนวนมำกติดต่อสื่ อสำรกันผ่ำนทำงแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ เช่น อินสตำแกรม (Instagram) เฟสบุ๊ค
(Facebook) แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคำนต์ (Line Official Account) ซึ่งทำง บริ ษทั
นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นว่ำกำรทำธุ รกิจออนไลน์ น้ นั มีโอกำสที่จะสร้ำงรำยได้ให้กบั
บริ ษัท ในรู ป แบบใหม่ คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ทบัค คอลลำเจน และบริ ษัท เองได้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ท ำ
แอพพลิเคชัน่ สื่ อออนไลน์เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จึงได้มีควำมสนใจสร้ำงแบรนด์ของบริ ษทั ขึ้นมำ เพื่อ
ค้ำขำย และได้ผลิตแบรนด์สินค้ำแทบัคคอลลำเจนเพื่อจำหน่ำย ผ่ำนสื่ อออนไลน์ทุกช่องทำง และให้
ผูท้ ำรำยงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่ อ โดยกำรสร้ำงฟั งก์ชนั่ ต่ำงๆผ่ำนทำงไลน์ออฟฟิ เชี่ ยล
แอคเคำนต์ ที่มีท้ งั ข้อควำมทักทำยเพื่อนใหม่ ข้อควำมตอบกลับอัตโนมัติ ริ ชเมนู บรอดแคสต์ และ
น ำควำมรู ้ ที่ ไ ด้ศึ ก ษำจำกกำรเรี ย นรู ้ ม ำใช้ใ นกำรผลิ ต สื่ อ ออนไลน์ และมี ส่ ว นร่ ว มช่ ว ยในกำร
ออกแบบ และทำกำรตลำด สื่ อดิจิทลั กำรประชำสัมพันธ์ กำรแนะนำโปรโมชัน่ ให้ขอ้ มูลกับลูกค้ำ
ผ่ำนฟั งก์ชั่นของแอพพิล เคชั่นไลฟ์ ออฟฟิ เชี่ ยลแอคเคำนต์ จำกกำรปฏิบตั ิงำนที่บริ ษ ทั นิ ลิคอน
(ประเทศไทย) จำกัด กำรทำแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์ ออกแบบตรำสิ นค้ำ จะสำมำรถทำรำยได้ให้กบั
บริ ษทั ในรู ปแบบกำรค้ำขำยออนไลน์ได้ดว้ ย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
• เพื่อเข้ำใจขั้นตอนกำรผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้ำแทบัคคอลลำเจนบนไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอค
เคำนต์
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1.3 ขอบเขตของรำยงำน
ศึกษำเฉพำะกำรโปรโมทสิ นค้ำ Daebak Collagen ของบริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
ระหว่ำงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 – 29 สิ งหำคม 2563 เท่ำนั้น

1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
• ได้ทรำบถึงขั้นตอนกำรผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้ำแทบัคคอลลำเจนบนไลน์ออฟฟิ เชี่ยล
แอคเคำนต์
• ได้ทรำบถึงเทคนิคกำรโปรโมทแบบสื่ อดิจิทลั
• ได้ทรำบถึงกำรผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้ำผ่ำนสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบต่ำงๆ
• ได้ทรำบถึงกำรออกแบบรู ปภำพ ตรำสิ นค้ำบนสื่ อออนไลน์
• ได้ทรำบถึงวิธีกำรใช้ฟังก์ชนั่ ต่ำงๆในไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคำนต์

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์มุ่งเน้น
การนาเสนอในรู ปแบบของโปรโมชัน่ การให้ขอ้ ความระบุ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สินค้าให้มี
ความน่าสนใจ สามารถดึงดูดลูกค้า ที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การแอดร้านค้าผ่านไลน์
ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ซ่ ึงทั้งหมดนี้ ผจู ้ ดั ทาได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมานาเสนอ
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
2.1 ความหมายของสื่ อออนไลน์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของสื่ อออนไลน์
สื่ อออนไลน์ หมายถึง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้าง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ สื่ อเหล่านี้เป็ นของบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ให้บริ การ
ผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ใช้เ พื่ อ การส่ ง หรื อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสารกัน แล้ว
เทคโนโลยีสื่ อสัง คมยัง ช่ วยให้เหล่าผูใ้ ช้ส ามารถท ากิ จกรรมที่ ส นใจร่ วมกันด้วย. กลุ่มบุคคลที่
ติดต่อสื่ อสารกันโดยผ่านสื่ อสังคมดังกล่าว เรี ยกว่า เครื อข่ายสังคม (social network) ในเครื อข่าย
สังคม กลุ่ ม เพื่อน หรื อ ผูต้ ิดต่อกัน มักจะแลกเปลี่ ยนบทสนทนากันอย่างสั้น ๆ และเป็ นกันเอง
(อ้างอิงจาก อารี พลดี,2556)
ผูท้ ารายงานจึงได้ใช้สื่ อออนไลน์ในรู ปแบบไลน์ ออฟฟิ เชี่ ยลแอคเคานต์ เพื่ อการค้าขาย
สิ นค้า Daebak Collagen สามารถติ ดต่อสื่ อสารกัน รู ปแบบรู ปภาพ ในฟั ง ก์ชั่นริ ช เมนู ข้อความ

ทักทายลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้และเนื่ องจากแอพพลิเคชัน่ ได้ถูกพัฒนาเพื่อการค้าขายโดยเฉพาะ
จึงสามารถทาธุรกิจได้ง่าย สะดวกต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
การสื่ อ สาร หมายถึ ง กระบวนการถ่ า ยทอดข้อ มู ล ข่ า วสาร ประสบการณ์ ความรู ้ สึ ก
ความคิด จากผูส้ ่ งสารโดยผ่านสื่ อต่างๆไปยังผูร้ ับสาร เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เว็บไซต์ที่
เชื่อมโยงผูใ้ ช้บริ การเข้าด้วยกันเป็ นสังคมอีกสังคมหนึ่ ง ผ่านการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ ข้อ มู ล หรื อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามสนใจร่ ว มกัน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นแหล่ งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผใู ้ ช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้ อหาใดตามความ
สนใจของแต่ล ะบุ ค คลถื อ เป็ นเครื อข่ ายระบบคอมพิ ว เตอร์ ส ากลที่ เ ชื่ อ มต่ อ เข้าด้วยกัน โดยใช้
มาตรฐานสื่ อสารเดียวกันเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารและสื บค้นข้อมูลจากเครื อข่ายต่างๆ ดังนั้น
อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่ง รวมสารสนเทศจากมุมโลกมาไว้ด้วยกัน กล่าวคือ การสื่ อสารผ่านสื่ อ
ออนไลน์เป็ นการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ที่เชื่ อมต่อกันโดยระบบอินเทอร์ เน็ตโดยการสื่ อสารนั้น
เป็ นได้ท้ งั ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรต่างๆ (อ้างอิงจาก Duhe,2007)
ทั้ง นี้ ผู ้ท ารายงานได้น าแนวคิ ด การสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ม าใช้ใ นการอธิ บ ายการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึ กษาเรื่ องการผลิ ตสื่ อเพื่ อ โปรโมทสิ นค้าแทบัค คอลลาเจน โดยการใส่ ข้อมูล
เนื้ อหาของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยส่ งผ่านไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ เพื่อให้ผูร้ ับ
สารรับรู ้ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์แทบัคคอลลาเจน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์
ความหมายของการตลาดออนไลน์ เป็ นการสื่ อสารการตลาดที่นาเอาเทคโนโลยีต่างๆที่
ทันสมัยเข้ามาเป็ นสื่ อกลาง ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ที่เชื่อมโยงด้วยระบบอินเทอร์ เน็ต
ใช้กระบวนการถ่ายทอดข้อความจากองค์กรไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว (อ้างอิงจาก สุ วิมล แม้น
จริ ง, 2546)
ทั้งนี้ ผทู ้ ารายงานได้นาแนวคิดการตลาดออนไลน์มาใช้ในการอธิบายการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาเรื่ องการโปรโมทสิ นค้าแทบัคคอลลาเจน โดยใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์เป็ น
สื่ อกลางในการจาหน่ายสิ นค้า ซึ่ งสามารถใช้งานแอพพลิเคชัน่ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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2.3.1 รู ปแบบของการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทาการตลาดในสื่ อออนไลน์ เช่น โฆษณา
Facebook,โฆษณา Google, โฆษณา YouTube, โฆษณา Instagram มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อท าให้
สิ นค้าของเราเป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆในการโฆษณาเว็บไซต์หรื อ โฆษณาขายสิ นค้าที่
จะนาสิ นค้าของเราไปเผยแพร่ ตามสื่ อออนไลน์ เพื่อให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้และเกิดความสนใจ จนกระทัง่
เข้ามาใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถ
ทาได้หลายช่องทาง ดังนี้
• Search Engine Marketing คื อ การตลาดบน Search Engine เป็ นการท าให้ สิ น ค้า ของเราติ ด
อันดับการค้นหาในลาดับแรกๆ ซึ่งจะทาให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกวาเว็บไซต์
ที่อยู่ดา้ นล่างหรื ออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็ น SEO (การทาเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ
(Google) กับ PPC (การซื้อ Ads บน Google)
• Email Marketing คือ การตลาดที่ทาผ่านอีเมล เพื่อส่ งข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ถึงลูกค้าที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการตลาดที่ตน้ ทุนต่าที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรู ปแบบอื่น ๆ อีกทั้งยัง
เป็ นการทา การตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผูร้ ับภายในเวลาอันรวดเร็ว
• Social Marketing คื อ การตลาดที่ ท าผ่ า น Social Network ต่ า ง ๆ เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ ง Social Marketing กาลังได้รับความนิ ยมอย่างมาก เพราะมีสถิ ติ
การใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
กล่าวคือ การตลาดออนไลน์เป็ นการมุ่งหวังสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าของภายในองค์กรให้เป็ น
ที่ รู้ จัก โดยใช้เ ทคนิ ค การตลาดออนไลน์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ จู ง ใจให้ผูท้ ี่ ใ ช้บ ริ ก ารสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์เกิดความสนใจ โดยใช้เว็บไซต์เครื่ องมือช่วยค้นหา (Google.com) (อ้างอิงจาก การตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร? (ออนไลน์) 24 กรกฎาคม 2560)
ทั้งนี้ผทู ้ ารายงานได้นาแนวคิดการตลาดออนไลน์มาใช้ ในการอธิบายการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาเรื่ องการผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้าแทบัคคอลลาเจนผ่าน Social Marketing โดยเน้นที่ สื่ อ
ออนไลน์ แอพพลิ เคชั่นไลน์ออฟฟิ เชี่ ยลแอคเคานต์โดยการนาเสนอสิ นค้าผ่านแอพพลิ เคชั่นใน
รู ปแบบสื่ อดิจิทลั ออกแบบรู ปภาพสิ นค้าให้สวยงามและใส่ ขอ้ มูลเนื้อหาในฟังก์ชนั่ ให้น่าสนใจ
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกัน ผูเ้ ขียนจึงได้รวบรวมงานวิจยั ที่มี
แนวคิดใกล้เคียงหรื อเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์ เน็ตไว้ ดังนี้
การศึกษาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องมือทางการ ตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์
ผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมไทย เพื่ อศึ ก ษาระบบพาณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และเครื่ องมื อ ทางการตลาด
ออนไลน์ของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย โดยเฉพาะระบบร้านค้าเสมือน และได้กาหนด
องค์ประกอบในการทาธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็ น 4 ด้านได้แก่
1) องค์ประกอบด้านการวางแผนธุรกิจ 2) องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของผูป้ ระกอบการและ
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน 3) องค์ประกอบด้านเนื้ อหาการออกแบบเว็บไซต์ 4) องค์ประกอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพื่อการจัดการระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องมือทางการตลาดออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (อ้างอิงจาก
พรศิริ สุทธิรัตน์ชยั ชาญ. 2551)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการตลาดออนไลน์ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
ซึ่ งทางบริ ษทั ได้นาเครื่ องมือ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ มาใช้เป็ นสื่ อออนไลน์ในการประกอบ
ธุรกิจค้าขาย
ปั จจุบนั ทุกธุ รกิจมีความเกี่ยวพันกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
ลูกค้า คู่คา้ แม้แต่เพื่อนฝูงหรื อคนในองค์กรได้เข้าไปมีบทบาทหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มสังคม
ออนไลน์ ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้สูงที่การสนทนาในบางครั้งอาจจะเชื่ อมโยงเข้ามาถึงธุ รกิ จได้
นั่น หมายถึ ง ว่ า บริ ษ ัท ที่ ไ ม่ ไ ด้พิ จ ารณา หรื อ ผนวก Social Media ไว้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งในกลยุ ท ธ์
การตลาดออนไลน์ หรื อ แผนการตลาดรวมนั้นก าลังเสี ย โอกาสในการเข้าถึงลูก ค้าไปอย่างน่ า
เสี ย ดายผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะค้นหาข้อมูล ผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ นค้ายี่ห้อ ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ Social
Media ไปพร้อม ๆ กับหาข้อมูลโดยตรงจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต โดยผูบ้ ริ โภค 7 ใน 10 ราย จะ
เข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ Social Media ต่าง ๆ อาทิ เว็บบอร์ด กลุ่มชุมชนออนไลน์ หรื อบล็อกต่าง

ๆ เพื่อหาข้อมูล นอกจากนี้ เกือบครึ่ ง (49%) ของผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อจากข้อมูลที่ได้จาก Social
Media เหล่านี้
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ความนิ ย มของ Social Media ไม่ เพี ย งแต่ ก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงด้า นความสั ม พัน ธ์
ระหว่างแบรนด์และผูบ้ ริ โภคเท่า นั้น แต่ยงั มี ผลต่อมาตราวัดความส าเร็ จด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ของภาคธุ รกิจอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็ นเรื่ องน่ าแปลกใจที่องค์กรธุ รกิจต่าง ๆ จะ
หันมาให้ค วามสนใจกับ Social Media Marketing มากขึ้ น (อ้างอิ งจาก พศิ น ปิ ติ ธ นฤทธิ์ (2552:
ออนไลน์)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกลุ่มสังคมปัจจุบนั จะ
หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรื อ สิ นค้าที่ตอ้ งการผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการ
ผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ ในการ
ทาธุรกิจค้าขาย
หลักการง่ายๆ ของการตลาดผ่าน Social Network คือ "ให้คนอื่นพูดถึงสิ นค้าหรื อบริ การ
ของคุ ณ แทนคุ ณ บอกเอง" โดยวิ ธี ก ารง่ า ยๆ ที่ ท าให้อ งค์ก รเป็ นองค์ก ร Social Network ได้แ ก่
1. สร้างตัวตนขององค์กรใน Social Network ซึ่ งวิธีการนี้ ง่ายมาก เพียงแค่เข้าไปสมัครในSocial
Network แต่ละแห่ งแล้วเริ่ มนาข้อมูลสิ นค้า หรื อบริ การบอกให้ขอ้ มูลผ่านทางช่องทางนี้ 2. หาคน
รับผิดชอบให้ชดั เจน โดยการระบุคนหรื อทีมที่ชดั เจนในการดูแล Social Networkขององค์กรก็จะ
เป็ นสิ่ งที่ดี เพราะจะทาให้สิ่งที่ทามีความชัดเจนมากขึ้น 3. ให้คนในองค์กรมีส่วนร่ วมใน การสร้าง
Social Network เพราะในองค์กรย่อมจะมีคนอยู่หลายคนเลยทีเดียวที่ใช้ Social Network แต่ส่วน
ใหญ่จะใช้ในเรื่ องส่วนตัว แต่หากเราสามารถปรับและกระตุน้ ให้คนในองค์กร มาร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการใช้ Social Network ในการส่ งผ่านข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การออกไป และที่สาคัญ ข้อความ
เหล่านี้ จะน่าเชื่อถือมากกว่าข้อความปกติ เพราะถูกส่ งผ่านไปยังในรู ปแบบเพื่อนบอกเพื่อน (อ้างอิง
จาก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2553: ออนไลน์)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ การตลาดผ่าน Social Network คือการสร้างตัวตน
ในโลกออนไลน์ และทาให้เป็ นที่รู้จกั ผ่าน Social Network แบบให้คนพูดถึงแทนการบอกเอง ซึ่ ง

ทางบริ ษทั ได้นา ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์มาเป็ นสื่ อออนไลน์ ในการผลิตสื่ อและโปรโมทสิ นค้า
แทบัคคอลลาเจนเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ใน Social Network

บทที่ 3
รายละเอียดสถานประกอบการ
3.1 สถานที่ต้งั
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 20 ห้อง 2001 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุ งเทพ 10310
Tel: 02-694-1984 หรื อ 090-985-3484
Email: support@nilecon.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์บริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด
ประวัติของบริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด
นิ ลิคอน ประเทศไทย ( Nilecon Thailand ) พัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์ ขายของ
ออนไลน์ รวมไปถึง Solution ต่างๆ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ มากกว่า 50 บริ ษทั ชั้นนา
ให้ก ารยอมรั บ ตอบโจทย์ทุ ก ความต้องการด้วยประสบการณ์ ก ว่า 7 ปี ในการให้บริ ก ารพัฒนา
ซอฟแวร์ทุกแพตท์ฟอร์ม ทาให้รู้ทุกความต้องการของลูกค้าและเข้าถึงเป้าหมายของลูกค้ามากที่สุด
มีประสบการณ์การ Creative งานบน Mobile Platform มากมาย ทางเราพัฒนางานที่แตกต่างจากที่
อื่นๆ ตรงที่ UI/UX เพื่อให้ตอบสนองความต้องการเข้าถึงงานของลูกค้าได้ดีที่สุด
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นิ ลิคอน ประเทศไทย พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ทุกแพตท์ฟอร์ ม ทั้ง Mobile Website รวมไปถึง
Solution ต่างๆ เพื่อให้ Business ของคุณ ครอบคลุมทุกการทางาน เรามีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี
พร้อมทีมงานที่มากประสบการณ์ และ ระบบช่วยพัฒนางานเพื่อให้งานของลูกค้าเสร็ จทันเวลาที่
กาหนด(อ้างอิง เว็บไซต์ https://www.nilecon.com)

รู ปที่ 3.2 ที่ต้ งั บริ ษทั นิลิคอน(ประเทศไทย) จากัด

รู ปที่ 3.3 นายณัชพิสิษฐ์ เอกพัชราพันธ์ ประธานบริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด
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รู ปที่ 3.4 รู ปถ่ายหน้าบริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด

รู ปที่ 3.5 ช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ www.nilecon.com

11

รู ปที่ 3.6 ช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook page Nilecon - Thailand CO.,LTD

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษ ทั นิ ลิ ค อน (ประเทศไทย) จากัด เป็ นธุ รกิ จ ซอฟต์แวร์ ที่ มี ภารกิ จในการลดความ
ซับซ้อนของการพัฒนาการจัดการและการปรับใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจในสถานที่ในระบบ Cloud
บนแพลตฟอร์มและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เปิ ดรับทาแอปพลิเคชัน สาหรับ Mobile ทุก Platform ไม่
ว่าจะเป็ น iOS, Android, React Native , Ionic รวมถึง Hybrid Apps ทั้ง Mobile Native และ Mobile
Coss-Platform บริ การให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ Design ตลอดจน จนขึ้น Market รวมถึงการทา
MobileSEOผ่านเครื อข่ายของ นิลิคอน ที่รองรับมากกว่า 50 องค์กร ชั้นนา

12
3.2.1 ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่บริษัททา

รู ปที่ 3.7 แอพพลิเคชัน่ เวิร์คพ้อย

รู ปที่ 3.8 แอพพลิเคชัน่ บีทีเอส
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3.2.2 ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจบนเว็บไซต์ ที่บริษัททา

รู ปที่ 3.9 เว็บไซต์ของธนาคารยูโอบี
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3.3 ทัศนวิสัยของบริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด
รับทา App for Mobile Platform ( iOS, Android, Hybrids ตลอดจน HTML5 ) โดยทางเรา
จะพัฒนาให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ Design ตลอดจน จนขึ้น Market โดยออกแบบการทางาน
เพื่อตอบสนองความต้องการลูก ค้าให้มากที่สุ ด ซึ่ งจะต้องยึดถื อค่านิ ยมหลักในการปฏิ บัติง าน
ร่ วมกัน อันได้แก่
•

ความคิ ดสร้ า งสรรค์ (Creativity) มี ความคิดสร้ างสรรค์ที่ ทันสมัย (Modern) อาจจะเป็ น
ความคิดใหม่หรื ออาจเกิดจากการปรับปรุ งต่อยอดสิ่ งที่มีอยูเดิมให้ดียิ่งขึ้น ต้องเป็ นความคิดที่
เป็ นผลดี (Positive) ต่องาน และต่อบริ ษทั และสามารถนามาปรับใช้ (Practical) หรื อต่อยอดให้
งานมีคุณค่าสู งสุ ด ทั้งต่อองค์กร และต่อลูกค้า

•

การทางานเป็ นทีม (Teamwork) ทางานร่ วมกันเป็ นที มได้อย่างแข็งแกร่ ง ทั้งในสายงาน
เดี ย วกัน และข้า มสายงาน มี น้า ใจ (Spirit) ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื่ น อี ก ทั้ง ยิ น ดี ที่ จ ะรวมพลัง
(Synergy) ของตนเข้ากับทีม เพื่อที่จะทางานให้สาเร็จ (Success) ตามเป้าหมาย

•

การใฝ่ เรี ยนรู ้ (Learning) กระตือรื อร้น (Energetic) ที่จะเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว มุ่งมัน่ ที่
จะเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอยางต่อเนื่อง (Continuous) รวมไปถึง มีใจรักที่จะแบ่งปัน (Sharing)
ความรู ้ให้กบั คนอื่น และให้กบั องค์กร

3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
นักศึกษาสหกิจปฏิบตั ิงานเป็ นฝ่ ายออกแบบและการโปรโมทสิ นค้า
ชื่อ : นายสุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์
รหัสนักศึกษา : 6004600072
คณะ : นิเทศศาสตร์ ภาควิชาสื่ อดิจิทลั
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ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลเกี่ยวกับ Social Media ให้กบั สิ นค้าแทบัคคอลลาเจน และโปรโมทสิ นค้าผลิตภัณฑ์ผา่ น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
นางสาวกัลยาณี พิริยะพงษ์พนั ธุ์ ตาแหน่งบริ การลูกค้า

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
• ระยะเวลาในการดาเนินงาน 18 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2563 (รวม 15 สัปดาห์)
• วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
• ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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ระยะเวลา
สัปดาห์ ที่ 1

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ work from home
- ฟังคาอธิบายแผนการทางานของทีมงาน บริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย)
จากัด จากพนักงานที่ปรึ กษา ว่ามีหน้าที่การทางานอะไรบ้างในตลอดการ
ฝึ กสหกิจนี้
- ดูวิธีการโปรโมทสิ นค้า จากแหล่งต่างๆ ในสื่ อออนไลน์

สัปดาห์ ที่ 2

- ศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้าและกลุม่ เป้าหมายเพื่อการจาหน่าย

สัปดาห์ ที่ 3

- ศึกษาข้อมูลประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
- แจ้งรายละเอียดและนาเสนอพี่ๆในทีมงาน

สัปดาห์ ที่ 4

- หาข้อมูลและศึกษาวิธีการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
- สร้าง official account สาหรับผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่

สัปดาห์ ที่ 5

- ศึกษาฟังก์ชน่ั ภายในไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์วา่ สามารถใช้งานใน
รู ปแบบใดได้บา้ ง ที่เป็ นประโยชน์ต่อสิ นค้าผลิตภัณฑ์แทบัคคอลลาเจน

สัปดาห์ ที่ 6

- ศึกษาการใช้งานฟังก์ชนั่ Rich Menu จะแสดงขึ้นตอนที่มีคนคลิกเข้ามาที่
บัญชี ลูกค้าสามารถคลิกที่ภาพจะเชื่อมลิงค์ไปยังที่กาหนดไว้

สัปดาห์ ที่ 7

- ศึกษาการใช้งานฟังก์ชนั่ Greeting Message ข้อความทักทายเพื่อนใหม่เป็ น
ข้อความอัตโนมัติที่จะแสดงต่อลูกค้าในทันทีที่กดเพิม่ เพื่อน

สัปดาห์ ที่ 8

- ศึกษาการใช้งานฟังก์ชนั่ Auto-Response Message ช่วยตอบกลับลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ วในเวลาที่ผใู ้ ช้ไม่สามารถพิมพ์ตอบด้วย chat 1-1 ได้
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ระยะเวลา
สัปดาห์ ที่ 9

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
- รายงานเรื่ องการทางานของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์และ
ส่งต่อพนักงานที่ปรึ กษา

สัปดาห์ ที่ 10

- ศึกษาการใช้งานฟังก์ชนั่ Broadcast Message ข้อความที่ผใู ้ ช้สามารถส่ง
ข้อมูลไปหา Followers ทุกคน สามารถส่ งได้ท้ งั ภาพ ข้อความ Coupon เพื่อ
ช่วยกระตุน้ ยอดขายสิ นค้า

สัปดาห์ ที่ 11

- สร้างข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าแทบัคจากฟังก์ชนั่ ต่างๆ

สัปดาห์ ที่ 12

- นาเสนอการโปรโมทสิ นค้าให้กบั พี่ๆทีมงานในรู ปแบบข้อความอัตโนมัติ

สัปดาห์ ที่ 13

- นาเสนอและช่วยออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าแทบัคคอลลาเจน

สัปดาห์ ที่ 14

- ศึกษาข้อมูลการทาการตลาดเพิ่มเติมจากไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์เพื่อ
เป็ นแนวทางในการโปรโมทสิ นค้าหลายช่องทางมากยิง่ ขึ้น

สัปดาห์ ที่ 15

- ทดลองการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์และปรับปรุ ง
แก้ไขข้อมูลของฟังก์ชนั่ ต่างๆ

สัปดาห์ ที่ 16

- สรุ ปการทางานในบริ ษทั นิลิคอนและประเมินการทางานของไลน์
ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
• อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ อง Notebook
• อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
1. Photoshop
2. Microsoft Word
3. Line Official Account
• เครื่ องมืออื่นๆ
1. สมุดจด 1 เล่ม
2. ปากกา 1 ด้าม

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน

4.1 ผลการปฏิบัติงานและรายละเอียดของงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับ บริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด
ที่เป็ นบริ ษทั ด้านการทาแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์ และดูแลและพัฒนาซอฟแวร์ ต่างๆ โดยใช้พ้ืนฐาน
ด้านการทาแอพพลิเคชัน่ และพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ ของบริ ษทั มาใช้ประโยชน์ในรู ปแบบของการค้า
ขาย โดยหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย คื อ การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ โปรโมทสิ น ค้า ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การทาเนื้ อหาและข้อมูลเพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
• ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Line Official Account เพื่อใช้ในการโปรโมทสิ นค้าแทบัค
คอลลาเจน ผ่าน desktop โดยเข้าที่ลิงค์ https://account.line.biz/login

รู ปที่ 4.1 แอพพลิเคชัน่ Line Official Account
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• สมัครใช้งาน Line Official Account โดยเชื่อมต่อผ่าน Line หรื อ สมัครบัญชีไลน์ใหม่

รู ปที่ 4.2 สมัครใช้งาน Line Official Account
• เข้าสู่ระบบโดยใช้ E-mail และ Password

รู ปที่ 4.3 เข้าสู่ระบบ Line Official Account
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• หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วก็พบหน้าหลักของ Line Official Account

รู ปที่ 4.4 หน้าหลัก setting Line Official Account

รู ปที่ 4.5 แถบเมนูดา้ นซ้าย setting Line Official Account
แถบเมนู แสดงฟั งก์ชั่นต่ างๆส าหรั บ เลื อกใช้งานใน Line Official Account โดยสามารถ
เลือกใช้งานได้ตามที่ผูใ้ ช้งานต้องการเลือกใช้ให้ตรงกับผลิตภัณฑ์สินค้า เช่น เมนู บรอดแคสต์
ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ริ ชเมนู
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รู ปที่ 4.6 แถบเมนูดา้ นบน setting Line Official Account
แถบเมนู แ สดงฟั ง ก์ ชั่น ต่ า งๆส าหรั บ หน้ า ต่ า งโปรไฟล์ ใ น Line Official Account โดย
สามารถเลือกใช้งานอานวยความสะดวกในการดูการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ของสิ นค้า และ หน้าต่าง
แชทสาหรับตอบกลับข้อความลูกค้า เป็ นต้น
เมื่อเข้ามาในแอพพลิเคชัน่ แล้วจะมีฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กบั แบรนด์ได้
เลย โดยผู ้จัด ท ารายงานใช้ ฟั ง ก์ ชั่น ในการผลิ ต สื่ อ เพื่ อ โปรโมทสิ น ค้า แทบัค คอลลาเจนดัง นี้
• ฟังก์ชนั่ Greeting Message
เป็ นข้อความทักทายเพื่อนใหม่อตั โนมัติที่จะแสดงต่อลูกค้าในทันที ที่กดเพิ่มเพื่อน (Add
Friend) เข้ามาเป็ นครั้งแรก ผูต้ ิดตามจะได้รับข้อความนี้แค่ครั้งเดียว
การทาฟั งก์ชน่ั สามารถเลือกใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ เช่น ข้อความ รู ปภาพ สติ๊กเกอร์ เพื่อให้
ลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนเข้ามา ได้เห็นข้อความทักทายจากทางร้านค้า ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทารายงานได้มีการคิด
คาพูดข้อมูลเนื้ อหาเพื่อใส่ ในฟั งก์ชั่นข้อความทักทายเพื่อนใหม่และได้ให้ทางพนักงานที่ป รึ กษา
ตรวจสอบข้อมูล และอนุมตั ิ
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รู ปที่ 4.7 หน้าต่างของฟังก์ชนั่ Greeting Message
เป็ นหน้า setting ในฟั งก์ชนั่ ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ คลิกเลือกรู ปแบบข้อความทักทาย
เพื่อนใหม่ที่ตอ้ งการ เช่ น ข้อความ สติ๊ กเกอร์ รู ปภาพ คูปอง ริ ชเมสเสจ ริ ชวีดีโอ ข้อความเสี ยง
แบบสอบถาม และการ์ดเมสเสจ

รู ปที่ 4.8 การเพิม่ ข้อความทักทายเพื่อนใหม่
พิ ม พ์ข ้อความที่ ต้องการในช่ องข้อความ (กรอบสี แดง) โดยสามารถดู ตัว อย่า งเพื่ อ ไป
แสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์จากภาพด้านขวา
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รู ปที่ 4.9 ข้อความทักทายเพื่อนใหม่อตั โนมัติ
หน้าต่างแชท Line Official Account เป็ นข้อมูลที่ทางลูกค้าเพิ่มเพื่อนเข้ามาจะเห็นครั้งแรกครั้งเดียว

• ฟังก์ชนั่ Auto-Response Message
ช่วยตอบกลับลูกค้าในเวลารวดเร็ วในเวลาที่ผูใ้ ช้ไม่สามารถพิมพ์ตอบด้ว ยตัวเองได้ ข้อดี
ของข้อความอัตโนมัติจะช่วยลดการทางานโดยใช้ระบบอัตโนมัติช่วยตอบแทนผูค้ า้ ขายจะไม่ทิ้ง
ลูกค้าซึ่งมันสามารถพลาดโอกาสในการขายได้
การทาฟั งก์ช่นั ตอบกลับลูก ค้า อัตโนมัติ เป็ นฟั งก์ชั่นที่ ใ ห้ข ้อมูล เบื้ องต้นของผลิ ตภัณฑ์
แทบัคคอลลาเจน เช่น ราคาสิ นค้า โปรโมชัน่ ของเดือน และสามารถตั้งเวลาเพื่อแจ้งข้อมูลให้กับ
ลูกค้าตามที่กาหนด ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทารายงาน ได้ใส่ ขอ้ มูลของผลิ ตภัณฑ์สิ นค้า ที่ไ ด้รับมาจากทาง
พนักงานที่ปรึ กษาและได้ให้ทางพนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเรี ยบร้อยแล้ว

25

รู ปที่ 4.10 การเพิม่ ข้อความช่วยตอบกลับอัตโนมัติ

1
2

3

4

รู ปที่ 4.10 หน้าต่างของฟังก์ชนั่ Auto-Response Message
• ตั้งชื่อข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ในภาพที่ 4.10 หมายเลข 1
• กาหนดสถานะเป็ นเปิ ด เพื่ออนุญาตให้ขอ้ ความอัตโนมัติทางาน ในภาพที่ 4.10 หมายเลข 2
• ตั้งช่วงวัน/เวลาที่ตอ้ งการให้ขอ้ ความอัตโนมัติทางาน ในภาพที่ 4.10 หมายเลข 3
• ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ตอ้ งการ ในภาพที่ 4.10 หมายเลข 4
เป็ นหน้า setting ฟั งก์ชน่ั ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาในการส่ งข้อความหา
ลูกค้าในเวลาที่ผขู ้ ายไม่สะดวกในการให้ขอ้ มูล และสามารถดูตวั อย่างเพื่อไปแสดงผลบนหน้าจอ
อุปกรณ์จากภาพด้านขวา
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รู ปที่ 4.11 ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
เป็ นหน้าต่างแชทที่ทางลูกค้าจะเห็นเนื้อหาจากการตั้งค่าข้อมูล เวลาส่งข้อมูลของทางผูข้ าย

ฟังก์ชนั่ Rich Menu
คือภาพขนาดใหญ่ดา้ นล่างของจอแชทจะแสดงขึ้นตอนที่มีคนคลิกเข้ามาที่บญ
ั ชี ถา้ ลูกค้า
คลิกที่ภาพจะสามารถเชื่อมลิงก์ไปยังที่กาหนดไว้ได้หรื อจะเป็ น แอ็กชันอื่นๆสามารถนาเสนอสิ นค้า
แทบัค คอลลาเจนให้ผูใ้ ช้ง านเข้า ถึ งบริ ก ารได้แบบง่ า ยๆ ไม่ ต้องจดจาค าสั่ ง ที่ ส าคัญมันช่ ว ยให้
หน้าต่างแชทมีคุณภาพได้อีกด้วย
การท าฟั ง ก์ ชั่น ริ ช เมนู จะช่ ว ยเพิ่ ม ความน่ า สนใจในแบรนด์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ และดู มี ค วาม
น่าเชื่อถือ สามารถกาหนดข้อมูลได้หลายอย่างซึ่ งผูจ้ ดั ทารายงาน ได้ใส่ ขอ้ มูล สรรพคุณ โลเคชัน่
เว็บไซต์ และออกแบบริ ชเมนูในหน้าต่างแชท ซึ่งทางพนักงานที่ปรึ กษาได้มีการแจ้งรู ปแบบที่อยาก
ได้ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แทบัคคอลลาเจน จึงได้มีการประชุมร่ วมกับทางหัวหน้างาน และ
ได้รับคาแนะนาจากพี่ ๆทีมดีไซน์คนอื่น จึงได้งานที่สมบูรณ์
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รู ปที่ 4.12 หน้าต่างของฟังก์ชนั่ Rich Menu
• ตั้ง ชื่ อ Rich Menu (ชื่ อ ที่ ต้ ัง นี้ สามารถเห็ น ได้ เ ฉพาะแอดมิ น เท่ า นั้ น ) ในภาพที่ 4.12
หมายเลข 1
• กาหนดข้อความในเมนูบาร์ ซึ่งจะแสดงในริ ชเมนู ในภาพที่ 4.12 หมายเลข 2
• ตั้งค่า เปิ ด-ปิ ด การใช้งานริ ชเมนู ในภาพที่ 4.12 หมายเลข 3
• เลือกรู ปแบบของเทมเพลตที่เหมาะสมกับธุรกิจ ในภาพที่ 4.12 หมายเลข 4
• กาหนดแอ็กชัน โดยเลือกว่าต้องการให้ผูต้ ิดตามคลิกแล้วเกิดแอ็ กชันแบบใด เลือกได้ 5
แบบ คือ ลิงก์ ข้อความ บัตรสะสมแต้ม คูปองหรื อไม่กาหนด (หากไม่กาหนดเมื่อคลิกจะ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น) ในภาพที่ 4.12 หมายเลข 5
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เป็ นหน้า setting ฟั ง ก์ ชั่น ริ ช เมนู ที่ ส ามารถออกแบบและเพิ่ ม ข้อ มู ล ได้ท้ ัง รู ป ภาพ ลิ ง ค์
ข้อความ ข้อมูลให้ลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูได้เลย โดยไม่ตอ้ งรอคาตอบจากทางผูข้ าย

รู ปที่ 4.13 ริ ชเมนูในหน้าต่างแชท
หน้าต่างแชทที่ทางลูกค้าจะเห็นผ่าน Line Official Account และสามารถกดเชื่อมไปยังข้อมูลต่างๆ
• ฟังก์ชนั่ Broadcast Message
ฟั งก์ช่นั บน Line Official Account สาหรับให้ผูใ้ ช้สามารถส่ งข้อมูลไปหา Follower หรื อ
ลูกค้าที่เป็ นเพื่อนกับ Line Official Account ทั้งหมดได้อตั โนมัติในไม่กี่ข้ นั ตอน สามารถส่ งได้ท้ งั
ภาพ ข้อ ความ คู ป อง และRich Messages ท าให้พ่ อ ค้า แม่ ค้า ออนไลน์ ส ามารถกระจายข่ าวสาร
เกี่ยวกับสิ นค้า โปรโมชัน่ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วเป็ นการเพิ่มข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์สินค้าแทบัคคอลลาแจน ในรู ปแบบต่าง ๆที่สามารถกาหนดและออกแบบได้ เช่น
รู ปภาพ ข้อความ วีดีโอ และยังสามารถสร้างคูปองเพื่อให้ทางลูกค้าสะสมแต้ม และได้ร่วมสนุก แจ้ง
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ในแต่ละเดือน
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รู ปที่ 4.14 หน้าต่างของฟังก์ชนั่ Broadcast Message
เป็ นหน้า setting ฟังก์ชนั่ บรอดแคสต์ ที่ทางผูข้ ายสามารถสร้างเนื้อหา ข้อมูลของทางร้านค้า
เพื่อส่ งให้ทางลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น โปรโมชัน่ ร้านค้า สิ นค้าตัวใหม่หรื อข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยตั้ง
เวลาและวันที่ได้ สามารถส่ งข้อมูลได้เลยในทีเดียวให้กบั ลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาทั้งหมด สามารถ
โพสบนไทม์ไลน์ได้หากข้อความนั้น เป็ นการส่ งสติ๊กเกอร์ รู ป วีดีโอ หรื อคูปองเพียง 1 บอลลูน
เท่านั้น

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างรู ปแบบบรอดแคสต์
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การวางแผนหน้ าที่การทางาน ผลิตภัณฑ์ daebak jelly ผ่ าน LINE Official Account
Rich Menu ทา Infographic ภาพนิ่ งสิ นค้าและบอกรายละเอี ย ดผ่านทางภาพ Infographic
เพื่อจัดองค์ประกอบสิ นค้า เพื่อนาเสนอสิ นค้า daebak jelly ให้ผใู ้ ช้งานเข้าถึงบริ การได้สะดวกและ
ทาการเชื่อมลิงก์ไปในข้อมูลที่กาหนด
Greeting Message คิ ด ค าพู ด เมื่ อ สร้ า งช่ อ งทางเพื่ อ ให้เ กิ ด ผู ้ติ ด ตามแล้ว ก็ ถึ ง เวลาที่ ต้อ ง
เตรี ยมการทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปยังกลุ่มลูกค้า โดยข้อความทักทายนี้ จะเป็ นข้อความ
ในรู ปแบบอัตโนมัติเมื่อมีการกดปุ่ มเพิ่มเพื่อน
Auto-Response Message จะสร้างข้อความไว้ 3 หัวข้อ 1 โปรโมทสิ นค้า แทบัคคอลลาเจน
2 ช่วงเวลานอกทาการ 3 ช่วงเวลาหยุดหรื อเทศกาลต่างๆ สามารถตอบกลับได้ทนั ทีที่กาหนดไว้ เข้า
มาในหน้าต่างแชท ลดการทางานซ้ าซ้อน สามารถทางานได้ตลอด 24 ชม. ไม่วา่ ลูกค้าจะพิมพ์จะทัก
อะไรมาตอนที่ Line Official Account อยูใ่ นโหมดตอบกลับอัตโนมัติ ลูกค้าทุกคนจะได้รับข้อความ
ตัวที่ต้ งั ค่าไว้ตอบกลับไป และยังสามารถกาหนดเวลาล่วงหน้าได้วา่ จะเปลี่ยนข้อความตอนไหน
Broadcast Message โปรโมทสิ น ค้า สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง ท าเป็ นภาพสไลด์ ห รื อ รู ป ภาพ
โปรโมชัน่ ซึ่งเมื่อลูกค้าได้รับข้อความจะสามารถเลื่อนดูไปด้านข้างทั้งหมดได้
จากการสร้างฟังก์ชนั่ ต่างๆในแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ผรู ้ ายงานต้องใส่
ข้อมูลเนื้ อหาของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า

ในฟังก์ชนั่ ข้อความทักทายเพื่อน

ใหม่เป็ นฟังก์ชนั่ ที่ตอ้ งใส่ เนื้ อหาให้น่าสนใจ ใส่ ขอ้ ความทักทาย รู ปภาพของสิ นค้าออกแบบให้
สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้า ฟังก์ชนั่ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ควรใส่ ขอ้ ความที่ส่วนใหญ่ทางลูกค้าจะ
ถามมากที่สุดเบื้องต้น เพื่อเวลาที่ไม่สะดวกตอบหรื อให้ขอ้ มูลลูกค้าได้ไม่รอนานและไม่ทาให้เสี ย
ลูกค้า อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาได้อีกด้วย ฟังก์ชนั่ ริ ชเมนูเป็ นฟังก์ชนั่ ที่ลูกค้าสามารถกดลิงค์เพื่อ
เชื่อมไปยังข้อมูลต่างๆได้เลย เช่น เบอร์โทรศัพท์ เพจ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ แผนที่ หรื อข้อมูลที่ตอ้ งการ
ให้ทางลูกค้ารู ้ ฟังก์ชนั่ บรอดแคสต์เป็ นฟังก์ชนั่ ที่สามารถออกแบบรู ปภาพสิ นค้าให้สวยงามน่าซื้อ
น่าสนใจ ใส่ ขอ้ มูลโปรโมชัน่ ของสิ นค้าในแต่ละเดือน แต่ไม่ควรส่ งมากจนเกินไป ทาให้ลูกค้าเกิด
ความเบื่อ

สามารถตั้งเวลาได้ในการส่ งข้อมูล

ในแต่ละฟังก์ชนั่ ควรใส่ ขอ้ มูลที่ถูกต้องและไม่

หลอกลวงผูบ้ ริ โภค เพื่อความมัน่ คงและน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนั้น
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สิ่ งที่ผจู ้ ดั ทารายงานได้รับคือ ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น วัฒนธรรมขององค์กรในที่
ทางานเข้าใจหลักการทางานมากขึ้น ได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ จากการฝึ กสหกิจมากมาย ได้ฝึกเรื่ องความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย การฝึ กสหกิจในครั้งนี้ให้ประประโยชน์กบั ผูร้ ายงาน
มาก ทาให้ผรู ้ ายงานมีทกั ษะการทางานเพิม่ มากขึ้น ได้นาประโยชน์จากการเรี ยนมาใช้จริ ง รู ้จกั ตรง
ต่อเวลา มีระเบียบวินยั และสามารถนาประสบการณ์น้ ีไปใช้ได้กบั ทุกสถานที่ทางาน เพื่อเป็ น
แบบอย่างในการทางานที่ดีอีกด้วย

บทที่ 5

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน

หลัง จากที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติง านในบริ ษ ทั นิ ลิ คอน (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั พัฒนา
ซอฟแวร์ และทาแอพพลิเคชัน่ และได้ทาผลิตภัณฑ์แทบัคคอลลาเจนขึ้นมาจาหน่ าย โดยผูร้ ายงาน
ได้รับมอบหมายให้ทางานการผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอค
เคานต์ ท าให้ ไ ด้เ รี ย นรู ้ เ ทคนิ ค ต่ า งๆ ขั้น ตอนการท างานจริ ง ซึ่ งความรู ้ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการและในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก ในสถานประกอบการจะได้รับคาติ
ชม และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ซึ่ งสามารถน าเอาประสบการณ์ ก ารฝึ กปฏิ บัติ ง านสหกิ จ จากสถาน
ประกอบการไปใช้ในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าและสามารถทาประโยชน์ สร้างรายได้
ให้กับ ตัว เองได้ด้ว ย ระยะเวลา 4 เดื อ นที่ เ ข้า รั บ การฝึ กปฏิ บัติ ส หกิ จ ได้เ ก็ บ เกี่ ย วความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์อย่างเต็มที่ เป็ นการพิสูจน์ความสามารถจากการที่ได้ศึกษาในชั้นเรี ยน สามารถดึ ง
ความรู ้ น้ ันมาใช้ใ นการท างานและแลกเปลี่ ย นความรู ้ กับ เพื่ อ นร่ ว มงานในสถานประกอบการ
มากมาย การปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ได้ท้ งั ความรู ้ เทคนิค การผลิตสื่ อ การโปรโมทสิ นค้า และทาผลงาน
ที่ออกมาให้มีคุณภาพ

สรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ในบทที่ 1 เพื่อเข้าใจขั้นตอนการผลิตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ น
ค้าแทบัคคอลลาเจนบนไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์หลังจากที่ดาเนินงานเสร็ จสิ้ นลงแล้ว ได้ทราบถึง
ขั้นตอนการผลิ ตสื่ อเพื่อโปรโมทสิ นค้าแทบัคคอลลาเจนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิ เชี่ ยลแอค
เคานต์และบริ ษทั สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อทารายได้ให้กบั บริ ษทั
ต้อนรั บลูกค้ารายใหม่ สามารถตั้งข้อความตอบรั บลูกค้าที่ ติดตามครั้ งแรก แม้ในช่วงที่
ผูร้ ายงานไม่สะดวกไม่มีเวลา ก็มีระบบช่วยเราทางานอัตโนมัติ กล่าวต้อนรับลูกค้าแทน ทาให้ลูกค้า
รู ้สึกประทับใจ ไม่เกิดอาการรอนาน
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ตั้งค่าตอบกลับ อัตโนมัติท าให้เราตั้ง ค่า ตอบกลับลูกค้า อัตโนมัติ ทาให้ลูก ค้าได้ค าตอบ
ทันใจ ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานทาให้มีผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น ไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์จึงช่วย
รักษาลูกค้า เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได้เป็ นอย่างดี
ริ ชเมนู เพิม่ โอกาสการขายเมนูที่เป็ นแถบรู ปภาพที่สามารถปรับแต่งได้ดา้ นล่างที่อยูใ่ นห้อง
แชทเพื่อเพิ่มช่องทางการปฎิสัมพันธ์ ระหว่างเรากับลูกค้า ให้มีความหลากหลายมากขึ้น คลิกเข้าดู
บริ การต่าง ๆ คลิกเข้าดูรายละเอียดของสิ นค้า หรื อคลิกเพื่อดูโปรโมชัน่ ณ ตอนนั้นก็สามารถทาได้
บรอดแคสต์ ส่ งข้อความถึงทุกคนเรี ยกว่าเป็ นไฮไลท์ของแอพไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
เลยทีเดียว สามารถส่ งข้อความ รู ปภาพ คูปอง และโปรโมชัน่ ผ่านแอพไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์
ไปยังคนที่ติดตามบัญชีของแทบัคคอลลาเจนและยังสามารถตั้งเวลาส่ งข้อความล่วงหน้าได้ดว้ ย
ตลอดระยะเวลาที่ดูแลเรื่ องการโปรโมทสิ นค้าแทบัคคอลลาเจนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ออฟ
ฟิ เชี่ยลแอคเคานต์คิดว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ต้ งั แต่แรก ในการคิดคาโปรโมทสิ นค้า ใช้
ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน่ สร้างข้อความ รู ปภาพเทคนิคต่างๆ ให้ดึงดูดผูบ้ ริ โภค

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• นักศึกษาสหกิจควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่อยากเข้าไปฝึ ก
สหกิจให้ดีก่อนเพื่อช่วยตัดสิ นใจและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง
• ศัพท์ทางด้านการออกแบบผลิ ตสื่ อดิ จิทลั บางคาที่ยงั ไม่ทราบทาให้การทางานเกิ ด
ความคลาดเคลื่ อ นในบางครั้ ง เช่ น ค าทับ ศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษ และยัง ไม่ เ ข้า ใจการ
ออกแบบที่แท้จริ ง ข้อเสนอแนะคือควรเตรี ยมความพร้อมทางด้านการสื่ อสารและการ
ทาความเข้าใจ
• การท างานอาจมี ก ารจ ากัด เวลาในบางครั้ งอาจเกิ ด ความผิ ด พลาดของการท างาน
ข้อเสนอแนะควรบริ หารเวลาให้ถูกต้อง เพื่อประสิ ทธิภาพของการทางาน
• ความลาบากในการเดินทาง ข้อเสนอแนะคือ ตื่นให้เช้ากว่าเดิมคานวณเวลาให้ชดั เจน
เพื่อไปถึงที่ทางานโดยไม่สาย
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• งานที่ไม่ตรงกับความถนัดของผูร้ ายงานและก็จะเป็ นประโยชน์ในการปรับตัวให้เข้า
กับลักษณะการทางานและผูร้ ่ วมงานคนอื่น ๆ อีกด้วย
• ในการปฏิบตั ิงานหากมีปัญหาหรื อข้อสงสัย ควรสอบถามจากพี่เลี้ยงหรื อผูม้ อบหมาย
งานจะทาให้ มีความเข้าใจที่ตรงกันสามารถปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง และเป็ นการพัฒนา
ทักษะมนุษยสัมพันธ์ เรี ยนรู ้เพื่อที่จะสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รู ปที่ 1 หน้าบริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด

รู ปที่ 2 บรรยากาศในการทางาน
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รู ปที่ 3 บรรยากาศในการทางาน

รู ปที่ 4 บรรยากาศในการทางาน
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รู ปที่ 5 บรรยากาศในการทางาน

รู ปที่ 6 บรรยากาศในการทางาน
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รู ปที่ 7 ห้องครัวของบริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด

รู ปที่ 8 ทางเข้าของบริ ษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จากัด

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล

นายสุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์

รหัสนักศึกษา

6004600072

เบอร์ติดต่อ

0854047210

E-Mail

fongfirst123@gmail.com

ที่อยูป่ ัจจุบนั

325 เพชรเกษม 79 แยก 29 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160

ประวัติการศึกษา

อนุบาล 1 - ม.3 ศึกษาที่โรงเรี ยนวัดอุดมรังสี
มัธยม 4 – 6 ศึกษาที่โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองแขม

การศึกษาปัจจุบนั

กาลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสยามปี ที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์
สาขา สื่ อดิจิทลั

ความสนใจทางด้านวิชาการ

การถ่ายภาพ , การออกแบบ ดีไซน์ แอพพลิเคชัน่

ประสบการณ์ดา้ นสหกิจศึกษา

ตาแหน่งออกแบบและการโปรโมทสิ นค้า

