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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

  บริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ำกดั ในปัจจุบนัประกอบธุรกิจรับท ำแอพพลิเคชัน่ เวบ็ไซต ์

พฒันำโมบำยแอพพลิเคชัน่ ส ำหรับธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) และเน่ืองจำกในยคุปัจจุบนัผูค้น

จ ำนวนมำกติดต่อส่ือสำรกนัผ่ำนทำงแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ เช่น อินสตำแกรม (Instagram) เฟสบุ๊ค  

(Facebook) แอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line) ออฟฟิเช่ียลแอคเคำนต ์(Line Official Account) ซ่ึงทำง บริษทั 

นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ำกดั เล็งเห็นว่ำกำรท ำธุรกิจออนไลน์นั้น มีโอกำสท่ีจะสร้ำงรำยไดใ้ห้กบั

บริษัทในรูปแบบใหม่  คือผลิตภัณฑ์แทบัคคอลลำเจน และบริษัทเองได้ประกอบธุรกิจท ำ

แอพพลิเคชัน่ ส่ือออนไลน์เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  จึงไดมี้ควำมสนใจสร้ำงแบรนดข์องบริษทัขึ้นมำ เพื่อ

คำ้ขำย และไดผ้ลิตแบรนดสิ์นคำ้แทบคัคอลลำเจนเพื่อจ ำหน่ำย ผำ่นส่ือออนไลน์ทุกช่องทำง และให้

ผูท้  ำรำยงำนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรผลิตส่ือ โดยกำรสร้ำงฟังก์ชัน่ต่ำงๆผ่ำนทำงไลน์ออฟฟิเช่ียล

แอคเคำนต ์ท่ีมีทั้งขอ้ควำมทกัทำยเพื่อนใหม่ ขอ้ควำมตอบกลบัอตัโนมติั ริชเมนู บรอดแคสต ์และ

น ำควำมรู้ท่ีได้ศึกษำจำกกำรเรียนรู้มำใช้ในกำรผลิตส่ือออนไลน์  และมีส่วนร่วมช่วยในกำร

ออกแบบ และท ำกำรตลำด ส่ือดิจิทลั กำรประชำสัมพนัธ์ กำรแนะน ำโปรโมชัน่ ให้ขอ้มูลกบัลูกคำ้ 

ผ่ำนฟังก์ชั่นของแอพพิลเคชั่นไลฟ์ออฟฟิเช่ียลแอคเคำนต์ จำกกำรปฏิบติังำนท่ีบริษทั นิลิคอน 

(ประเทศไทย) จ ำกดั กำรท ำแอพพลิเคชัน่ เวบ็ไซต ์ออกแบบตรำสินคำ้ จะสำมำรถท ำรำยไดใ้ห้กบั

บริษทัในรูปแบบกำรคำ้ขำยออนไลน์ไดด้ว้ย  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 

• เพื่อเขำ้ใจขั้นตอนกำรผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคำ้แทบคัคอลลำเจนบนไลน์ออฟฟิเช่ียลแอค
เคำนต ์
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1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

  ศึกษำเฉพำะกำรโปรโมทสินคำ้ Daebak Collagen ของบริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ระหวำ่งวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 –  29 สิงหำคม 2563 เท่ำนั้น 
             

 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 

• ไดท้รำบถึงขั้นตอนกำรผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคำ้แทบคัคอลลำเจนบนไลน์ออฟฟิเช่ียล

แอคเคำนต ์

• ไดท้รำบถึงเทคนิคกำรโปรโมทแบบส่ือดิจิทลั 

• ไดท้รำบถึงกำรผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคำ้ผำ่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่ำงๆ 

• ไดท้รำบถึงกำรออกแบบรูปภำพ ตรำสินคำ้บนส่ือออนไลน์ 

• ไดท้รำบถึงวิธีกำรใชฟั้งกช์ัน่ต่ำงๆในไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคำนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  ในการศึกษาขั้นตอนการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้ผ่านไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์มุ่งเน้น

การน าเสนอในรูปแบบของโปรโมชัน่ การให้ขอ้ความระบุ ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สินคา้ให้มี

ความน่าสนใจ สามารถดึงดูดลูกคา้ ท่ีใชง้านส่ือออนไลน์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแอดร้านคา้ผ่านไลน์

ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ซ่ึงทั้งหมดน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอ

ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 

  2.1 ความหมายของส่ือออนไลน์ 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ 

  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์ 

  2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความหมายของส่ือออนไลน์ 

  ส่ือออนไลน์ หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้าง

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็นของบริษทัต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการ

ผา่นเวบ็ไซตข์องตน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ใช้เพื่อการส่งหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันแล้ว 

เทคโนโลยีส่ือสังคมยงัช่วยให้เหล่าผูใ้ช้สามารถท ากิจกรรมท่ีสนใจร่วมกันด้วย. กลุ่มบุคคลท่ี

ติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคมดงักล่าว เรียกว่า เครือข่ายสังคม (social network) ในเครือข่าย

สังคม กลุ่ม เพื่อน หรือ ผูติ้ดต่อกัน มกัจะแลกเปล่ียนบทสนทนากันอย่างสั้ น ๆ และเป็นกันเอง 

(อา้งอิงจาก อารี พลดี,2556) 

  ผูท้  ารายงานจึงได้ใช้ส่ือออนไลน์ในรูปแบบไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์เพื่อการค้าขาย

สินค้า Daebak Collagen สามารถติดต่อส่ือสารกัน รูปแบบรูปภาพ ในฟังก์ชั่นริชเมนู ข้อความ 



ทกัทายลูกคา้ท่ีเพิ่มเพื่อนเขา้มาไดแ้ละเน่ืองจากแอพพลิเคชัน่ไดถู้กพฒันาเพื่อการคา้ขายโดยเฉพาะ

จึงสามารถท าธุรกิจไดง้่าย สะดวกต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ 

  การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ ความรู้สึก 

ความคิด จากผูส่้งสารโดยผ่านส่ือต่างๆไปยงัผูรั้บสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เวบ็ไซตท่ี์

เช่ือมโยงผูใ้ช้บริการเขา้ดว้ยกนัเป็นสังคมอีกสังคมหน่ึง ผ่านการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูล หรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ความสนใจร่วมกัน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาใดตามความ

สนใจของแต่ละบุคคลถือเป็นเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์สากลท่ีเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้

มาตรฐานส่ือสารเดียวกันเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารและสืบคน้ขอ้มูลจากเครือข่ายต่างๆ ดงันั้น

อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากมุมโลกมาไวด้้วยกัน กล่าวคือ การส่ือสารผ่านส่ือ

ออนไลน์เป็นการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเช่ือมต่อกนัโดยระบบอินเทอร์เน็ตโดยการส่ือสารนั้น

เป็นไดท้ั้งภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษรต่างๆ (อา้งอิงจาก Duhe,2007) 

  ทั้ งน้ีผู ้ท ารายงานได้น าแนวคิดการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์มาใช้ในการอธิบายการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ืองการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้แทบคัคอลลาเจน โดยการใส่ข้อมูล

เน้ือหาของผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ โดยส่งผ่านไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ เพื่อให้ผูรั้บ

สารรับรู้ขอ้มูลของผลิตภณัฑแ์ทบคัคอลลาเจน  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ 

  ความหมายของการตลาดออนไลน์ เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีน าเอาเทคโนโลยีต่างๆท่ี

ทนัสมยัเขา้มาเป็นส่ือกลาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์ท่ีเช่ือมโยงดว้ยระบบอินเทอร์เน็ต 

ใชก้ระบวนการถ่ายทอดขอ้ความจากองคก์รไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็ว (อา้งอิงจาก สุวิมล แมน้

จริง, 2546) 

  ทั้งน้ีผูท้  ารายงานไดน้ าแนวคิดการตลาดออนไลน์มาใชใ้นการอธิบายการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาเร่ืองการโปรโมทสินคา้แทบคัคอลลาเจน โดยใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์เป็น

ส่ือกลางในการจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงสามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์

ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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2.3.1 รูปแบบของการตลาดออนไลน์ 

  การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การท าการตลาดในส่ือออนไลน์ เช่น โฆษณา 

Facebook,โฆษณา Google, โฆษณา YouTube, โฆษณา Instagram มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อท าให้

สินคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากขึ้น โดยใชว้ิธีต่างๆในการโฆษณาเวบ็ไซตห์รือ โฆษณาขายสินคา้ท่ี

จะน าสินคา้ของเราไปเผยแพร่ตามส่ือออนไลน์ เพื่อให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเกิดความสนใจ จนกระทัง่

เขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ของเราในท่ีสุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถ

ท าไดห้ลายช่องทาง ดงัน้ี  

• Search Engine Marketing คือการตลาดบน Search Engine เป็นการท าให้สินค้าของเราติด 

อนัดบัการคน้หาในล าดบัแรกๆ ซ่ึงจะท าใหเ้ราถูกคน้พบไดง้่ายและถูกคลิกไดบ้่อยกวาเว็บไซต์

ท่ีอยู่ดา้นล่างหรืออยู่ในหนา้ถดัไป แบ่งออกเป็น SEO (การท าเวบ็ไซตข์องเราให้ติดอนัดบัของ 

(Google) กบั PPC (การซ้ือ Ads บน Google) 

• Email Marketing คือ การตลาดท่ีท าผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชัน่ต่าง ๆ ถึงลูกคา้ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดท่ีตน้ทุนต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกทั้งยงั

เป็นการท า การตลาดท่ีตรงกลุ่ม และสามารถเขา้ถึงผูรั้บภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

• Social Marketing คือ การตลาดท่ีท าผ่าน Social Network ต่าง  ๆ เ ช่น Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest ฯลฯ ซ่ึง Social Marketing ก าลงัได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติ

การใชง้านสูงกวา่แหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน 

  กล่าวคือ การตลาดออนไลน์เป็นการมุ่งหวงัสร้างผลิตภณัฑสิ์นคา้ของภายในองคก์รให้เป็น

ท่ีรู้จัก โดยใช้เทคนิคการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูท่ี้ใช้บริการส่ือสังคม

ออนไลน์เกิดความสนใจ โดยใชเ้วบ็ไซต์เคร่ืองมือช่วยคน้หา (Google.com) (อา้งอิงจาก การตลาด

ออนไลน ์(Online Marketing) คืออะไร?  (ออนไลน์) 24 กรกฎาคม 2560) 

  ทั้งน้ีผูท้  ารายงานไดน้ าแนวคิดการตลาดออนไลน์มาใช้ ในการอธิบายการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาเร่ืองการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้แทบคัคอลลาเจนผ่าน Social Marketing โดยเน้นท่ีส่ือ

ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์โดยการน าเสนอสินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นใน

รูปแบบส่ือดิจิทลั ออกแบบรูปภาพสินคา้ใหส้วยงามและใส่ขอ้มูลเน้ือหาในฟังกช์ัน่ใหน่้าสนใจ 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  จากการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้ แทบคัคอลลาเจน ผา่น

ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกนั ผูเ้ขียนจึงไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีมี

แนวคิดใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตไว ้ดงัน้ี  

  การศึกษาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือทางการ  ตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย เพื่อศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ ทางการตลาด

ออนไลน์ของเว็บไซต์ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมไทย โดยเฉพาะระบบร้านคา้เสมือน และได้ก าหนด 

องคป์ระกอบในการท าธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่  

1) องคป์ระกอบดา้นการวางแผนธุรกิจ 2) องคป์ระกอบดา้นความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการและ

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 3) องคป์ระกอบดา้นเน้ือหาการออกแบบเวบ็ไซต ์4) องคป์ระกอบ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตแ์ละการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อการจดัการระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือทางการตลาดออนไลน์ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ (อา้งอิงจาก 

พรศิริ สุทธิรัตน์ชยัชาญ. 2551)  

   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการตลาดออนไลน์ ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้ แทบคัคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ 

ซ่ึงทางบริษทัได้น าเคร่ืองมือไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ มาใช้เป็นส่ือออนไลน์ในการประกอบ

ธุรกิจคา้ขาย 

  ปัจจุบนัทุกธุรกิจมีความเก่ียวพนักบัเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะ

ลูกคา้ คู่คา้ แมแ้ต่เพื่อนฝูงหรือคนในองค์กรไดเ้ขา้ไปมีบทบาทหรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม

ออนไลน์ ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีการสนทนาในบางคร้ังอาจจะเช่ือมโยงเขา้มาถึงธุรกิจได ้

นั่นหมายถึงว่า บริษัทท่ีไม่ได้พิจารณา หรือ ผนวก Social Media ไว้เป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์

การตลาดออนไลน์ หรือ แผนการตลาดรวมนั้นก าลงัเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกคา้ไปอย่างน่า

เสียดายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ จากเว็บไซต์ Social 

Media ไปพร้อม ๆ กบัหาขอ้มูลโดยตรงจากเวบ็ไซตข์องบริษทัผูผ้ลิต โดยผูบ้ริโภค 7 ใน 10 ราย จะ

เขา้ไปหาขอ้มูลในเวบ็ไซต ์Social Media ต่าง ๆ อาทิ เวบ็บอร์ด กลุ่มชุมชนออนไลน์ หรือบลอ็กต่าง 



ๆ เพื่อหาขอ้มูล นอกจากน้ีเกือบคร่ึง (49%) ของผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก Social 

Media เหล่าน้ี 
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  ความนิยมของ Social Media ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านความสัมพันธ์

ระหว่างแบรนด์และผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ยงัมีผลต่อมาตราวดัความส าเร็จด้านการตลาดและการ

ประชาสัมพนัธ์ของภาคธุรกิจอีกดว้ย ดงันั้นจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองน่าแปลกใจท่ีองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะ

หันมาให้ความสนใจกับ Social Media Marketing มากขึ้น (อ้างอิงจาก พศิน ปิติธนฤทธ์ิ (2552: 

ออนไลน์)  

  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงกลุ่มสังคมปัจจุบนัจะ

หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์ หรือ สินคา้ท่ีตอ้งการผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ

ผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้ แทบคัคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต ์ในการ

ท าธุรกิจคา้ขาย   

  หลกัการง่ายๆ ของการตลาดผ่าน Social Network คือ "ให้คนอ่ืนพูดถึงสินคา้หรือบริการ

ของคุณแทนคุณบอกเอง" โดยวิธีการง่ายๆ ท่ีท าให้องค์กรเป็นองค์กร Social Network ได้แก่  

1. สร้างตวัตนขององค์กรใน Social Network ซ่ึงวิธีการน้ีง่ายมาก เพียงแค่เขา้ไปสมคัรในSocial 

Network แต่ละแห่งแลว้เร่ิมน าขอ้มูลสินคา้ หรือบริการบอกให้ขอ้มูลผ่านทางช่องทางน้ี 2. หาคน

รับผิดชอบให้ชดัเจน โดยการระบุคนหรือทีมท่ีชดัเจนในการดูแล Social Networkขององค์กรก็จะ

เป็นส่ิงท่ีดี เพราะจะท าให้ส่ิงท่ีท ามีความชดัเจนมากขึ้น 3. ให้คนในองคก์รมีส่วนร่วมใน การสร้าง 

Social Network เพราะในองค์กรย่อมจะมีคนอยู่หลายคนเลยทีเดียวท่ีใช้ Social Network แต่ส่วน

ใหญ่จะใชใ้นเร่ืองส่วนตวั แต่หากเราสามารถปรับและกระตุน้ให้คนในองคก์ร มาร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ของการใช้ Social Network ในการส่งผ่านขอ้มูลสินคา้หรือบริการออกไป และท่ีส าคญั ขอ้ความ

เหล่าน้ี จะน่าเช่ือถือมากกวา่ขอ้ความปกติ เพราะถูกส่งผา่นไปยงัในรูปแบบเพื่อนบอกเพื่อน (อา้งอิง
จาก ภาวุธ พงษว์ิทยภานุ (2553: ออนไลน์) 

   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดผ่าน Social Network คือการสร้างตวัตน

ในโลกออนไลน์ และท าให้เป็นท่ีรู้จกัผ่าน Social Network แบบให้คนพูดถึงแทนการบอกเอง ซ่ึง



ทางบริษทัไดน้ า ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตม์าเป็นส่ือออนไลน์ ในการผลิตส่ือและโปรโมทสินคา้

แทบคัคอลลาเจนเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัใน Social Network  



      บทที่ 3 

 

รายละเอยีดสถานประกอบการ 

3.1 สถานที่ตั้ง 

  ช่ือสถานประกอบการ บริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  เลขท่ี 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 20 ห้อง 2001 ถนนรัชดาภิเษก  

  หว้ยขวาง กรุงเทพ 10310  

  Tel: 02-694-1984 หรือ 090-985-3484 

  Email: support@nilecon.com 

 

 

 

 

        รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์บริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

ประวติัของบริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

  นิลิคอน ประเทศไทย ( Nilecon Thailand ) พฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์ ขายของ

ออนไลน์ รวมไปถึง Solution ต่างๆ ครอบคลุมทุกความตอ้งการของคุณ มากกว่า 50 บริษทัชั้นน า

ให้การยอมรับ ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยประสบการณ์กว่า 7 ปี ในการให้บริการพฒันา

ซอฟแวร์ทุกแพตทฟ์อร์ม ท าให้รู้ทุกความตอ้งการของลูกคา้และเขา้ถึงเป้าหมายของลูกคา้มากท่ีสุด 

มีประสบการณ์การ Creative งานบน Mobile Platform มากมาย ทางเราพฒันางานท่ีแตกต่างจากท่ี

อ่ืนๆ ตรงท่ี UI/UX เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการเขา้ถึงงานของลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด 

mailto:support@nilecon.com
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  นิลิคอน ประเทศไทย พฒันาแอพพลิเคชัน่ทุกแพตทฟ์อร์ม ทั้ง Mobile Website รวมไปถึง 

Solution ต่างๆ เพื่อให้ Business ของคุณ ครอบคลุมทุกการท างาน เรามีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี 

พร้อมทีมงานท่ีมากประสบการณ์ และ ระบบช่วยพฒันางานเพื่อให้งานของลูกคา้เสร็จทนัเวลาท่ี

ก าหนด(อา้งอิง เวบ็ไซต ์https://www.nilecon.com) 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

        รูปท่ี 3.2 ท่ีตั้งบริษทั นิลิคอน(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 

      

  

  

    

  รูปท่ี 3.3 นายณชัพิสิษฐ์  เอกพชัราพนัธ์  ประธานบริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด 
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                              รูปท่ี 3.4 รูปถ่ายหนา้บริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

                    รูปท่ี 3.5 ช่องทางการติดต่อกบับริษทัผา่นเวบ็ไซต์ www.nilecon.com 
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                  รูปท่ี 3.6 ช่องทางการติดต่อผา่น Facebook page Nilecon - Thailand CO.,LTD 

 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

               บริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ท่ีมีภารกิจในการลดความ

ซบัซอ้นของการพฒันาการจดัการและการปรับใชแ้อปพลิเคชนัทางธุรกิจในสถานท่ีในระบบ Cloud 

บนแพลตฟอร์มและบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เปิดรับท าแอปพลิเคชนั ส าหรับ Mobile ทุก Platform ไม่

ว่าจะเป็น iOS, Android, React Native , Ionic รวมถึง Hybrid Apps ทั้ง Mobile Native และ Mobile 

Coss-Platform บริการให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ Design ตลอดจน จนขึ้น Market รวมถึงการท า 

MobileSEOผา่นเครือข่ายของ นิลิคอน ท่ีรองรับมากกวา่ 50 องคก์ร ชั้นน า 
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3.2.1 ตัวอย่างกลุ่มธุรกจิแอพพลเิคช่ันบนมือถือท่ีบริษัทท า 

 

 

  

  
     

       

 

 

 

 

      รูปท่ี 3.7 แอพพลิเคชัน่เวิร์คพอ้ย       

      

             

  

 

 

 

 

 

 

               รูปท่ี 3.8 แอพพลิเคชัน่บีทีเอส      
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3.2.2 ตัวอย่างกลุ่มธุรกจิบนเว็บไซต์ท่ีบริษัทท า 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

รูปท่ี 3.9 เวบ็ไซตข์องธนาคารยโูอบี 
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3.3 ทัศนวิสัยของบริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  รับท า App for Mobile Platform ( iOS, Android, Hybrids  ตลอดจน HTML5 ) โดยทางเรา

จะพฒันาให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ Design ตลอดจน จนขึ้น Market โดยออกแบบการท างาน

เพื่อตอบสนองความต้องการลูกคา้ให้มากท่ีสุด  ซ่ึงจะตอ้งยึดถือค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน

ร่วมกนั อนัไดแ้ก่ 

•   ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีทันสมัย (Modern) อาจจะเป็น

ความคิดใหม่หรืออาจเกิดจากการปรับปรุงต่อยอดส่ิงท่ีมีอยูเดิมให้ดียิ่งขึ้น ตอ้งเป็นความคิดท่ี

เป็นผลดี (Positive) ต่องาน และต่อบริษทั และสามารถน ามาปรับใช ้(Practical) หรือต่อยอดให้

งานมีคุณค่าสูงสุด ทั้งต่อองคก์ร และต่อลูกคา้ 

•   การท างานเป็นทีม (Teamwork) ท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งในสายงาน 

เดียวกัน และข้ามสายงาน มีน้าใจ (Spirit) ท่ีจะช่วยเหลือผู ้อ่ืน อีกทั้ งยินดีท่ีจะรวมพลัง 

(Synergy) ของตนเขา้กบัทีม เพื่อท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ (Success) ตามเป้าหมาย 

•   การใฝ่เรียนรู้ (Learning) กระตือรือร้น (Energetic) ท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ รอบตวั มุ่งมัน่ท่ี

จะเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยางต่อเน่ือง (Continuous) รวมไปถึง มีใจรักท่ีจะแบ่งปัน (Sharing) 

ความรู้ใหก้บัคนอ่ืน และใหก้บัองคก์ร 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

  นกัศึกษาสหกิจปฏิบติังานเป็นฝ่ายออกแบบและการโปรโมทสินคา้ 

  ช่ือ : นายสุทธิรักษ ์ เอกพชัราพนัธ์ 

  รหสันกัศึกษา : 6004600072 

  คณะ : นิเทศศาสตร์ ภาควิชาส่ือดิจิทลั 
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ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ดูแลเก่ียวกบั Social Media ใหก้บัสินคา้แทบคัคอลลาเจน และโปรโมทสินคา้ผลิตภณัฑผ์า่น

แอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

  นางสาวกลัยาณี  พิริยะพงษพ์นัธุ์ ต าแหน่งบริการลูกคา้ 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

• ระยะเวลาในการด าเนินงาน 18 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563 (รวม 15 สัปดาห์)  

• วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น. 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

• ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานส าหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ work from home 

สัปดาห์ท่ี 1 - ฟังค าอธิบายแผนการท างานของทีมงาน บริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) 

จ ากดั จากพนกังานท่ีปรึกษา วา่มีหนา้ท่ีการท างานอะไรบา้งในตลอดการ

ฝึกสหกิจน้ี 

- ดูวิธีการโปรโมทสินคา้ จากแหล่งต่างๆ ในส่ือออนไลน์ 

สัปดาห์ท่ี 2 - ศึกษาผลิตภณัฑสิ์นคา้และกลุม่เป้าหมายเพื่อการจ าหน่าย 

สัปดาห์ท่ี 3 - ศึกษาขอ้มูลประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ 

- แจง้รายละเอียดและน าเสนอพี่ๆในทีมงาน 

สัปดาห์ท่ี 4 - หาขอ้มูลและศึกษาวิธีการใชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ 

- สร้าง official account ส าหรับผลิตภณัฑสิ์นคา้ตวัใหม่ 

สัปดาห์ท่ี 5 - ศึกษาฟังกช์ัน่ภายในไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตว์า่สามารถใชง้านใน

รูปแบบใดไดบ้า้ง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสินคา้ผลิตภณัฑแ์ทบคัคอลลาเจน 

สัปดาห์ท่ี 6 - ศึกษาการใชง้านฟังกช์ัน่ Rich Menu จะแสดงขึ้นตอนท่ีมีคนคลิกเขา้มาท่ี

บญัชี ลูกคา้สามารถคลิกท่ีภาพจะเช่ือมลิงคไ์ปยงัท่ีก าหนดไว ้

สัปดาห์ท่ี 7 - ศึกษาการใชง้านฟังกช์ัน่ Greeting Message ขอ้ความทกัทายเพื่อนใหม่เป็น

ขอ้ความอตัโนมติัท่ีจะแสดงต่อลูกคา้ในทนัทีท่ีกดเพิ่มเพื่อน 

สัปดาห์ท่ี 8 - ศึกษาการใชง้านฟังกช์ัน่ Auto-Response Message ช่วยตอบกลบัลูกคา้ได้

อยา่งรวดเร็วในเวลาท่ีผูใ้ชไ้ม่สามารถพิมพต์อบดว้ย chat 1-1 ได ้ 
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ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ท่ี 9 - รายงานเร่ืองการท างานของแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตแ์ละ

ส่งต่อพนกังานท่ีปรึกษา 

สัปดาห์ท่ี 10 - ศึกษาการใชง้านฟังกช์ัน่ Broadcast Message ขอ้ความท่ีผูใ้ชส้ามารถส่ง

ขอ้มูลไปหา Followers ทุกคน สามารถส่งไดท้ั้งภาพ ขอ้ความ Coupon เพื่อ

ช่วยกระตุน้ยอดขายสินคา้ 

สัปดาห์ท่ี 11 - สร้างขอ้มูลของผลิตภณัฑสิ์นคา้แทบคัจากฟังกช์ัน่ต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 12 - น าเสนอการโปรโมทสินคา้ใหก้บัพี่ๆทีมงานในรูปแบบขอ้ความอตัโนมติั  

สัปดาห์ท่ี 13 - น าเสนอและช่วยออกแบบบรรจุภณัฑสิ์นคา้แทบคัคอลลาเจน 

สัปดาห์ท่ี 14 - ศึกษาขอ้มูลการท าการตลาดเพิ่มเติมจากไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตเ์พื่อ

เป็นแนวทางในการโปรโมทสินคา้หลายช่องทางมากยิง่ขึ้น 

สัปดาห์ท่ี 15 - ทดลองการใชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตแ์ละปรับปรุง

แกไ้ขขอ้มูลของฟังกช์ัน่ต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 16 - สรุปการท างานในบริษทันิลิคอนและประเมินการท างานของไลน์ 

ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต ์

      ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานส าหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 

• อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

       1. เคร่ือง Notebook 

• อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

      1. Photoshop 

      2. Microsoft Word 

     3. Line Official Account 

• เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

      1. สมุดจด 1 เล่ม 

      2. ปากกา 1 ดา้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

4.1 ผลการปฏิบัติงานและรายละเอยีดของงาน 

  จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษากบั บริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีเป็นบริษทัดา้นการท าแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์ และดูแลและพฒันาซอฟแวร์ต่างๆ โดยใช้พื้นฐาน

ดา้นการท าแอพพลิเคชัน่ และพฒันาซอฟแวร์ต่างๆ ของบริษทัมาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบของการคา้

ขาย โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย คือการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต ์

 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การท าเน้ือหาและขอ้มูลเพื่อโปรโมทสินคา้ผา่นไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต ์

• ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Line Official Account เพื่อใชใ้นการโปรโมทสินคา้แทบคั 

คอลลาเจน ผา่น desktop โดยเขา้ท่ีลิงค ์https://account.line.biz/login 

 

  

  

  

   

  รูปท่ี 4.1 แอพพลิเคชัน่ Line Official Account 
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• สมคัรใชง้าน Line Official Account โดยเช่ือมต่อผา่น Line หรือ สมคัรบญัชีไลน์ใหม่ 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

   รูปท่ี 4.2 สมคัรใชง้าน Line Official Account 

• เขา้สู่ระบบโดยใช ้E-mail และ Password  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  รูปท่ี 4.3 เขา้สู่ระบบ Line Official Account 
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• หลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้ก็พบหนา้หลกัของ Line Official Account 

           รูปท่ี 4.4 หนา้หลกั setting Line Official Account 

 

 
          รูปท่ี 4.5 แถบเมนูดา้นซ้าย setting Line Official Account 

  แถบเมนูแสดงฟังก์ชั่นต่างๆส าหรับเลือกใช้งานใน Line Official Account โดยสามารถ

เลือกใช้งานได้ตามท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการเลือกใช้ให้ตรงกับผลิตภณัฑ์สินคา้ เช่น เมนู บรอดแคสต์ 

ขอ้ความทกัทายเพื่อนใหม่ ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั ริชเมนู  
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    รูปท่ี 4.6 แถบเมนูดา้นบน setting Line Official Account 

  แถบเมนูแสดงฟังก์ชั่นต่างๆส าหรับหน้าต่างโปรไฟล์ใน Line Official Account โดย

สามารถเลือกใช้งานอ านวยความสะดวกในการดูการแจง้เตือนไทม์ไลน์ของสินคา้ และ หน้าต่าง

แชทส าหรับตอบกลบัขอ้ความลูกคา้ เป็นตน้ 

 

  เม่ือเขา้มาในแอพพลิเคชัน่แลว้จะมีฟังกช์ัน่ต่าง ๆ สามารถสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัแบรนด์ได้

เลย โดยผู ้จัดท ารายงานใช้ฟังก์ชั่นในการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินค้าแทบัคคอลลาเจนดังน้ี 

 

• ฟังกช์ัน่ Greeting Message 

  เป็นขอ้ความทกัทายเพื่อนใหม่อตัโนมติัท่ีจะแสดงต่อลูกคา้ในทนัทีท่ีกดเพิ่มเพื่อน (Add 

Friend) เขา้มาเป็นคร้ังแรก ผูติ้ดตามจะไดรั้บขอ้ความน้ีแค่คร้ังเดียว 

การท าฟังก์ชัน่ สามารถเลือกใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ สต๊ิกเกอร์ เพื่อให้

ลูกคา้ท่ีเพิ่มเพื่อนเขา้มา ไดเ้ห็นขอ้ความทกัทายจากทางร้านคา้ ซ่ึงทางผูจ้ดัท ารายงานไดมี้การคิด

ค าพูดขอ้มูลเน้ือหาเพื่อใส่ในฟังก์ชั่นขอ้ความทกัทายเพื่อนใหม่และไดใ้ห้ทางพนักงานท่ีปรึกษา

ตรวจสอบขอ้มูล และอนุมติั        
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    รูปท่ี 4.7 หนา้ต่างของฟังกช์ัน่ Greeting Message 

  เป็นหน้า setting ในฟังก์ชัน่ขอ้ความทกัทายเพื่อนใหม่ คลิกเลือกรูปแบบขอ้ความทกัทาย

เพื่อนใหม่ท่ีตอ้งการ เช่น ขอ้ความ สต๊ิกเกอร์ รูปภาพ คูปอง ริชเมสเสจ ริชวีดีโอ ขอ้ความเสียง 

แบบสอบถาม และการ์ดเมสเสจ  

 

รูปท่ี 4.8 การเพิ่มขอ้ความทกัทายเพื่อนใหม่ 

  พิมพ์ข้อความท่ีต้องการในช่องข้อความ (กรอบสีแดง) โดยสามารถดูตัวอย่างเพื่อไป

แสดงผลบนหนา้จออุปกรณ์จากภาพดา้นขวา       
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รูปท่ี 4.9 ขอ้ความทกัทายเพื่อนใหม่อตัโนมติั 

หนา้ต่างแชท Line Official Account เป็นขอ้มูลท่ีทางลูกคา้เพิ่มเพื่อนเขา้มาจะเห็นคร้ังแรกคร้ังเดียว 

       

• ฟังกช์ัน่ Auto-Response Message 

  ช่วยตอบกลบัลูกคา้ในเวลารวดเร็วในเวลาท่ีผูใ้ชไ้ม่สามารถพิมพต์อบดว้ยตวัเองได ้ขอ้ดี 

ของขอ้ความอตัโนมติัจะช่วยลดการท างานโดยใช้ระบบอตัโนมติัช่วยตอบแทนผูค้า้ขายจะไม่ทิ้ง

ลูกคา้ซ่ึงมนัสามารถพลาดโอกาสในการขายได ้

การท าฟังก์ชั่นตอบกลับลูกคา้อัตโนมัติ เป็นฟังก์ชั่นท่ีให้ข้อมูลเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์

แทบคัคอลลาเจน เช่น ราคาสินคา้ โปรโมชัน่ของเดือน และสามารถตั้งเวลาเพื่อแจง้ขอ้มูลให้กับ

ลูกคา้ตามท่ีก าหนด ซ่ึงทางผูจ้ดัท ารายงาน ได้ใส่ขอ้มูลของผลิตภัณฑ์สินคา้ท่ีได้รับมาจากทาง

พนกังานท่ีปรึกษาและไดใ้หท้างพนกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังเรียบร้อยแลว้ 
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รูปท่ี 4.10 การเพิ่มขอ้ความช่วยตอบกลบัอตัโนมติั 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้ต่างของฟังกช์ัน่ Auto-Response Message 

• ตั้งช่ือขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั ในภาพท่ี 4.10 หมายเลข 1 

• ก าหนดสถานะเป็นเปิด เพื่ออนุญาตให้ขอ้ความอตัโนมติัท างาน ในภาพท่ี 4.10 หมายเลข 2 

• ตั้งช่วงวนั/เวลาท่ีตอ้งการให้ขอ้ความอตัโนมติัท างาน ในภาพท่ี 4.10 หมายเลข 3 

• ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติัท่ีตอ้งการ ในภาพท่ี 4.10 หมายเลข 4   

   

  เป็นหนา้ setting ฟังก์ชัน่ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั สามารถตั้งเวลาในการส่งขอ้ความหา

ลูกคา้ในเวลาท่ีผูข้ายไม่สะดวกในการให้ขอ้มูล และสามารถดูตวัอย่างเพื่อไปแสดงผลบนหน้าจอ

อุปกรณ์จากภาพดา้นขวา 

 

1 

2 

3 

4 
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รูปท่ี 4.11 ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั 

            เป็นหนา้ต่างแชทท่ีทางลูกคา้จะเห็นเน้ือหาจากการตั้งค่าขอ้มูล เวลาส่งขอ้มูลของทางผูข้าย 

 

       ฟังกช์ัน่ Rich Menu 

  คือภาพขนาดใหญ่ดา้นล่างของจอแชทจะแสดงขึ้นตอนท่ีมีคนคลิกเขา้มาท่ีบญัชีถา้ลูกคา้
คลิกท่ีภาพจะสามารถเช่ือมลิงก์ไปยงัท่ีก าหนดไวไ้ดห้รือจะเป็นแอก็ชนัอ่ืนๆสามารถน าเสนอสินคา้ 
แทบัคคอลลาเจนให้ผูใ้ช้งานเข้าถึงบริการได้แบบง่ายๆ ไม่ต้องจดจ าค าสั่งท่ีส าคัญมันช่วยให้ 
หนา้ต่างแชทมีคุณภาพไดอี้กดว้ย 

การท าฟังก์ชั่นริชเมนู จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และดูมีความ
น่าเช่ือถือ สามารถก าหนดขอ้มูลไดห้ลายอย่างซ่ึงผูจ้ดัท ารายงาน ไดใ้ส่ขอ้มูล สรรพคุณ โลเคชัน่ 
เวบ็ไซต ์และออกแบบริชเมนูในหนา้ต่างแชท ซ่ึงทางพนกังานท่ีปรึกษาไดมี้การแจง้รูปแบบท่ีอยาก
ได้ ให้เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์แทบคัคอลลาเจน จึงได้มีการประชุมร่วมกบัทางหัวหน้างาน และ
ไดรั้บค าแนะน าจากพี่ ๆทีมดีไซน์คนอ่ืน จึงไดง้านท่ีสมบูรณ์ 
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  รูปท่ี 4.12 หนา้ต่างของฟังกช์ัน่ Rich Menu 

• ตั้ งช่ือ Rich Menu (ช่ือท่ีตั้ งน้ี สามารถเห็นได้เฉพาะแอดมินเท่านั้ น) ในภาพท่ี 4.12 

หมายเลข 1 

• ก าหนดขอ้ความในเมนูบาร์ ซ่ึงจะแสดงในริชเมนู ในภาพท่ี 4.12 หมายเลข 2 

• ตั้งค่า เปิด-ปิด การใชง้านริชเมนู ในภาพท่ี 4.12 หมายเลข 3 

• เลือกรูปแบบของเทมเพลตท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ ในภาพท่ี 4.12 หมายเลข 4 

• ก าหนดแอ็กชัน โดยเลือกว่าตอ้งการให้ผูติ้ดตามคลิกแลว้เกิดแอ็กชันแบบใด เลือกได้ 5 

แบบ คือ ลิงก์ ขอ้ความ บตัรสะสมแตม้ คูปองหรือไม่ก าหนด (หากไม่ก าหนดเม่ือคลิกจะ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น) ในภาพท่ี 4.12 หมายเลข 5 

 

 

1 

2 

3 

5

=

5 4 
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             เป็นหน้า setting ฟังก์ชั่นริชเมนูท่ีสามารถออกแบบและเพิ่มข้อมูลได้ทั้ งรูปภาพ ลิงค์ 

ขอ้ความ ขอ้มูลใหลู้กคา้สามารถกดเขา้ไปดูไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งรอค าตอบจากทางผูข้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   รูปท่ี 4.13 ริชเมนูในหนา้ต่างแชท 

  หนา้ต่างแชทท่ีทางลูกคา้จะเห็นผ่าน Line Official Account และสามารถกดเช่ือมไปยงัขอ้มูลต่างๆ

         

• ฟังกช์ัน่ Broadcast Message 

  ฟังก์ชั่นบน Line Official Account ส าหรับให้ผูใ้ช้สามารถส่งขอ้มูลไปหา Follower หรือ

ลูกคา้ท่ีเป็นเพื่อนกบั Line Official Account ทั้งหมดไดอ้ตัโนมติัในไม่ก่ีขั้นตอน สามารถส่งไดท้ั้ง

ภาพ ข้อความ คูปอง และRich Messages ท าให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถกระจายข่าวสาร

เก่ียวกบัสินคา้ โปรโมชัน่ และความเคล่ือนไหวต่างๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นการเพิ่มขอ้มูล

ของผลิตภณัฑ์สินคา้แทบคัคอลลาแจน ในรูปแบบต่าง ๆท่ีสามารถก าหนดและออกแบบได ้เช่น 

รูปภาพ ขอ้ความ วีดีโอ และยงัสามารถสร้างคูปองเพื่อใหท้างลูกคา้สะสมแตม้ และไดร่้วมสนุก แจง้

โปรโมชัน่ต่าง ๆ ในแต่ละเดือน 
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    รูปท่ี 4.14 หนา้ต่างของฟังกช์ัน่ Broadcast Message 

  เป็นหนา้ setting ฟังกช์ัน่บรอดแคสต ์ท่ีทางผูข้ายสามารถสร้างเน้ือหา ขอ้มูลของทางร้านคา้

เพื่อส่งให้ทางลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชัน่ร้านคา้ สินคา้ตวัใหม่หรือขอ้มูลผลิตภณัฑอ่ื์นๆ โดยตั้ง

เวลาและวนัท่ีได ้สามารถส่งขอ้มูลไดเ้ลยในทีเดียวให้กบัลูกคา้ท่ีเพิ่มเพื่อนเขา้มาทั้งหมด สามารถ

โพสบนไทม์ไลน์ไดห้ากขอ้ความนั้น เป็นการส่งสต๊ิกเกอร์ รูป วีดีโอ หรือคูปองเพียง 1 บอลลูน

เท่านั้น 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งรูปแบบบรอดแคสต ์
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การวางแผนหน้าที่การท างาน ผลติภัณฑ์ daebak jelly ผ่าน LINE Official Account  

  Rich Menu ท า Infographic ภาพน่ิงสินคา้และบอกรายละเอียดผ่านทางภาพ Infographic 

เพื่อจดัองคป์ระกอบสินคา้ เพื่อน าเสนอสินคา้ daebak jelly ให้ผูใ้ชง้านเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกและ

ท าการเช่ือมลิงกไ์ปในขอ้มูลท่ีก าหนด 

  Greeting Message คิดค าพูดเม่ือสร้างช่องทางเพื่อให้เกิดผู ้ติดตามแล้วก็ถึงเวลาท่ีต้อง

เตรียมการทกัทายเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีไปยงักลุ่มลูกคา้ โดยขอ้ความทกัทายน้ีจะเป็นขอ้ความ

ในรูปแบบอตัโนมติัเม่ือมีการกดปุ่ มเพิ่มเพื่อน   

  Auto-Response Message จะสร้างขอ้ความไว ้3 หัวขอ้ 1 โปรโมทสินคา้ แทบคัคอลลาเจน 

2 ช่วงเวลานอกท าการ 3 ช่วงเวลาหยดุหรือเทศกาลต่างๆ สามารถตอบกลบัไดท้นัทีท่ีก าหนดไว ้เขา้

มาในหนา้ต่างแชท ลดการท างานซ ้าซอ้น สามารถท างานไดต้ลอด 24 ชม. ไม่วา่ลูกคา้จะพิมพจ์ะทกั

อะไรมาตอนท่ี Line Official Account อยูใ่นโหมดตอบกลบัอตัโนมติั ลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บขอ้ความ

ตวัท่ีตั้งค่าไวต้อบกลบัไป และยงัสามารถก าหนดเวลาล่วงหนา้ไดว้า่จะเปล่ียนขอ้ความตอนไหน 

  Broadcast Message โปรโมทสินค้า สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ท าเป็นภาพสไลด์หรือรูปภาพ 

โปรโมชัน่ ซ่ึงเม่ือลูกคา้ไดรั้บขอ้ความจะสามารถเล่ือนดูไปดา้นขา้งทั้งหมดได ้

  จากการสร้างฟังกช์ัน่ต่างๆในแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตผ์ูร้ายงานตอ้งใส่

ขอ้มูลเน้ือหาของผลิตภณัฑใ์หค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ต่อลูกคา้ ในฟังกช์ัน่ขอ้ความทกัทายเพื่อน

ใหม่เป็นฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งใส่เน้ือหาใหน่้าสนใจ ใส่ขอ้ความทกัทาย รูปภาพของสินคา้ออกแบบให้

สวยงามเพื่อดึงดูดลูกคา้ ฟังก์ชัน่ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั ควรใส่ขอ้ความท่ีส่วนใหญ่ทางลูกคา้จะ

ถามมากท่ีสุดเบ้ืองตน้ เพื่อเวลาท่ีไม่สะดวกตอบหรือให้ขอ้มูลลูกคา้ไดไ้ม่รอนานและไม่ท าใหเ้สีย

ลูกคา้ อีกทั้งยงัสามารถตั้งเวลาไดอี้กดว้ย ฟังกช์ัน่ริชเมนูเป็นฟังกช์ัน่ท่ีลูกคา้สามารถกดลิงคเ์พื่อ

เช่ือมไปยงัขอ้มูลต่างๆไดเ้ลย เช่น เบอร์โทรศพัท ์เพจ เฟสบุ๊ค เวบ็ไซต ์แผนท่ี หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการ

ใหท้างลูกคา้รู้ ฟังกช์ัน่บรอดแคสตเ์ป็นฟังกช์ัน่ท่ีสามารถออกแบบรูปภาพสินคา้ให้สวยงามน่าซ้ือ

น่าสนใจ ใส่ขอ้มูลโปรโมชัน่ของสินคา้ในแต่ละเดือน แต่ไม่ควรส่งมากจนเกินไป ท าใหลู้กคา้เกิด

ความเบ่ือ สามารถตั้งเวลาไดใ้นการส่งขอ้มูล ในแต่ละฟังกช์ัน่ควรใส่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและไม่

หลอกลวงผูบ้ริโภค เพื่อความมัน่คงและน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑสิ์นคา้ตวันั้น 
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  ส่ิงท่ีผูจ้ดัท ารายงานไดรั้บคือ ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  วฒันธรรมขององคก์รในท่ี

ท างานเขา้ใจหลกัการท างานมากขึ้น ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากการฝึกสหกิจมากมาย ไดฝึ้กเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย การฝึกสหกิจในคร้ังน้ีใหป้ระประโยชน์กบัผูร้ายงาน

มาก ท าใหผู้ร้ายงานมีทกัษะการท างานเพิ่มมากขึ้น ไดน้ าประโยชน์จากการเรียนมาใชจ้ริง รู้จกัตรง

ต่อเวลา มีระเบียบวินยั  และสามารถน าประสบการณ์น้ีไปใชไ้ดก้บัทุกสถานท่ีท างาน เพื่อเป็น

แบบอยา่งในการท างานท่ีดีอีกดว้ย 
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     สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

   

หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานในบริษทั นิลิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทั พฒันา

ซอฟแวร์และท าแอพพลิเคชัน่ และไดท้ าผลิตภณัฑ์แทบคัคอลลาเจนขึ้นมาจ าหน่าย โดยผูร้ายงาน

ไดรั้บมอบหมายให้ท างานการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเช่ียลแอค

เคานต์ ท าให้ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการท างานจริง ซ่ึงความรู้ท่ีได้ศึกษาในสถาน

ประกอบการและในมหาวิทยาลยันั้นแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก ในสถานประกอบการจะไดรั้บค าติ

ชม และปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสามารถน าเอาประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานสหกิจจากสถาน

ประกอบการไปใช้ในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าและสามารถท าประโยชน์ สร้างรายได้

ให้กับตัวเองได้ด้วย ระยะเวลา 4 เดือนท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจ ได้เก็บเก่ียวความรู้และ

ประสบการณ์อย่างเต็มท่ี เป็นการพิสูจน์ความสามารถจากการท่ีไดศึ้กษาในชั้นเรียน สามารถดึง

ความรู้นั้นมาใช้ในการท างานและแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ

มากมาย การปฏิบติังานในคร้ังน้ีไดท้ั้งความรู้ เทคนิค การผลิตส่ือ การโปรโมทสินคา้ และท าผลงาน

ท่ีออกมาใหมี้คุณภาพ 

   

สรุปผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นบทท่ี 1 เพื่อเขา้ใจขั้นตอนการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสิน

คา้แทบคัคอลลาเจนบนไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตห์ลงัจากท่ีด าเนินงานเสร็จส้ินลงแลว้ ไดท้ราบถึง

ขั้นตอนการผลิตส่ือเพื่อโปรโมทสินคา้แทบคัคอลลาเจนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเช่ียลแอค

เคานตแ์ละบริษทัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อท ารายไดใ้หก้บับริษทั 

ตอ้นรับลูกคา้รายใหม่  สามารถตั้งขอ้ความตอบรับลูกคา้ท่ีติดตามคร้ังแรก แมใ้นช่วงท่ี

ผูร้ายงานไม่สะดวกไม่มีเวลา ก็มีระบบช่วยเราท างานอตัโนมติั กล่าวตอ้นรับลูกคา้แทน ท าใหลู้กคา้

รู้สึกประทบัใจ ไม่เกิดอาการรอนาน                                  
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ตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติท าให้เราตั้งค่าตอบกลับลูกค้าอัตโนมัติ ท าให้ลูกคา้ได้ค  าตอบ

ทนัใจ ไม่ปล่อยให้ลูกคา้รอนานท าให้มีผลต่อยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานตจึ์งช่วย

รักษาลูกคา้ เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายไดเ้ป็นอยา่งดี 

  ริชเมนู เพิ่มโอกาสการขายเมนูท่ีเป็นแถบรูปภาพท่ีสามารถปรับแต่งไดด้า้นล่างท่ีอยูใ่นห้อง 

แชทเพื่อเพิ่มช่องทางการปฎิสัมพนัธ์ ระหว่างเรากบัลูกคา้ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น คลิกเขา้ดู

บริการต่าง ๆ คลิกเขา้ดูรายละเอียดของสินคา้ หรือคลิกเพื่อดูโปรโมชัน่ ณ ตอนนั้นก็สามารถท าได ้

  บรอดแคสต ์ส่งขอ้ความถึงทุกคนเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของแอพไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์

เลยทีเดียว สามารถส่งขอ้ความ รูปภาพ คูปอง และโปรโมชัน่ ผ่านแอพไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต ์     

ไปยงัคนท่ีติดตามบญัชีของแทบคัคอลลาเจนและยงัสามารถตั้งเวลาส่งขอ้ความล่วงหนา้ไดด้ว้ย 

  ตลอดระยะเวลาท่ีดูแลเร่ืองการโปรโมทสินคา้แทบคัคอลลาเจนผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ออฟ

ฟิเช่ียลแอคเคานตค์ิดวา่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้ั้งแต่แรก ในการคิดค าโปรโมทสินคา้ ใช้

ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน่สร้างขอ้ความ รูปภาพเทคนิคต่างๆ ใหดึ้งดูดผูบ้ริโภค 

   

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

• นักศึกษาสหกิจควรมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัหรือหน่วยงานท่ีอยากเขา้ไปฝึก  

สหกิจใหดี้ก่อนเพื่อช่วยตดัสินใจและลดปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดใ้นภายหลงั 

• ศพัท์ทางด้านการออกแบบผลิตส่ือดิจิทลั บางค าท่ียงัไม่ทราบท าให้การท างานเกิด

ความคลาดเคล่ือนในบางคร้ัง เช่น ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และยงัไม่เข้าใจการ

ออกแบบท่ีแทจ้ริง ขอ้เสนอแนะคือควรเตรียมความพร้อมทางดา้นการส่ือสารและการ

ท าความเขา้ใจ 

• การท างานอาจมีการจ ากัดเวลาในบางคร้ังอาจเกิดความผิดพลาดของการท างาน 

ขอ้เสนอแนะควรบริหารเวลาใหถู้กตอ้ง เพื่อประสิทธิภาพของการท างาน 

• ความล าบากในการเดินทาง ขอ้เสนอแนะคือ ต่ืนให้เชา้กว่าเดิมค านวณเวลาให้ชดัเจน

เพื่อไปถึงท่ีท างานโดยไม่สาย 
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• งานท่ีไม่ตรงกบัความถนัดของผูร้ายงานและก็จะเป็นประโยชน์ในการปรับตวัให้เขา้

กบัลกัษณะการท างานและผูร่้วมงานคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

• ในการปฏิบติังานหากมีปัญหาหรือขอ้สงสัย  ควรสอบถามจากพี่เล้ียงหรือผูม้อบหมาย

งานจะท าให ้มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัสามารถปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง และเป็นการพฒันา

ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ เรียนรู้เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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