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บทคัดยอ 

 

บริษทั ราชาการพิมพ ์( ) จาํกดั บริษทั ราชาการพิมพ ์2002 จาํกดั เป็นโรงงานผลิต และจดัจาํหน่าย 

ภาชนะใส่อาหารและเครืองดืม สําหรับคา้ปลีก รับผลิตลวดลายบนผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑต์ามความตอ้งการของ

ลูกคา้ เหมาะสําหรับธุรกิจร้านกาแฟ ผูท้าํธุรกิจร้านอาหาร และ บริการออกแบบสือสิงพิมพ์และรับพิมพง์าน

พิมพทุ์กชนิด กรณีศึกษามีวตัถุประสงค ์ . เพือสร้างสือและเนือหาในการสือสารการตลาดออนไลน์บริษทั ราชา

การพิมพ ์  จาํกดั . เพือวิเคราะห์ผลตอบรับผา่นสือออนไลน์ในกลยทุธ์ทีเหมาะสมกบับริษทั ราชาการพิมพ ์

 จาํกดั 

 

ผลการศึกษาโดยจดัทาํเครืองมือสือสารทางออนไลน์โดยการสร้างภาพใหโ้ฆษณาทีทาํใหลู้กคา้เกิดการ

รับรู้พร้อมคอนเทนตโ์ปรโมชนัลงใน  เฟสบุก ไลน์ และเว็บไซต ์ไดพ้บว่า ทางบริษทัไดส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้

กลุ่มใหม่ไดจ้าํนวนมาก โดยมีลูกคา้ใหม่เพิมขึนในช่องทางออนไลน์ทงั  ช่องทางในช่วงเวลา  เดือน ถึง  

ราย ผา่นช่องทาง Line@ และ FACEBOOK ทาํใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ใหม่ไดง้่ายมากขึน เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการ

เพิมลูกคา้รายใหม่ไดเ้ป็นอย่างมาก และทางบริษทัไดเ้ล็งเห็นว่าจะพฒันาส่วนนีต่อไปในดา้นของ เว็บไซต ์

เพือใหเ้กิดความแขง็แกร่งขององคก์ร 

คําสําคัญ : สือสารการตลาดออนไลน์ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ผลิตภณัฑมี์อยูคู่่กบัคนไทยมาหลายยคุสมยั ไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่ยาสีฟัน กล่องใส่ขนมและ

อืนๆ ปัจจุบนับรรจุภณัฑต่์างๆมีการปรับปรุงและเปลียนไปตามกาลเวลามีทงัรูปแบบพลาสติกและ

กระดาษ  

บริษทั ราชาการพิมพ ์2002 จาํกดั เป็นโรงงานผลิต และจดัจาํหน่าย ภาชนะใส่อาหารและ

เครืองดืม สาํหรับคา้ปลีก เช่น ถุงกระดาษ แกว้กาแฟ บรรจุภณัฑ์กระดาษสาํหรับอาหาร รับผลิต

ลวดลายสินคา้ตามทีท่านตอ้งการและยงัมีลวดลายสินคา้ ให้ท่านเลือกมากสาํหรับธุรกิจร้านกาแฟ 

ผูท้าํธุรกิจร้านอาหาร และเรายงัมีบริการออกแบบและพิมพ ์โบรชวัร์ รับพิมพแ์คตตาล็อค รับพิมพ์

ใบปลิว รับทาํโปสเตอร์ ออกแบบสือโฆษณา รับพิมพนิ์ตยสาร รับพิมพว์ารสาร จดัพิมพห์นังสือรุ่น 

รับทาํปฏิทิน รับพิมพน์ามบตัร ส.ค.ส. กระดาษโน้ต กล่องกระดาษ ฉลากสินคา้ ถุงกระดาษ ถุง

สมัมนา งานอิงค์เจ็ท เอกสารสาํนักงาน ซองจดหมาย ซองเอกสาร หัวจดหมาย รับพิมพง์านด่วน 

พิมพห์นงัสือ รับออกแบบฟิลม์ 4 สี เพลท 4 สีตดั รับพิมพน์ามบตัร รับพิมพก์าร์ด รับพิมพอ์อฟเซ็ท 

รับพิมพง์านด่วน บริการออกแบบสือสิงพิมพแ์ละรับพิมพง์านพิมพทุ์กชนิด 

ธุรกิจบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพบ์นบรรจุภฑั์ของบริษทัในปัจจุบนัมีการเติบโตมากขึน ทาํ

ใหเ้กิดการแข่งขนัทีสูง อีกทงัมีการเปลียนไปในตลาด ซึงมีโลกโซเชียลมีเดียทีเขา้มามีบทบาทใน

การซือขายในปัจจุบนั ทีทาํให้ลูกคา้เขา้ถึงและสามารถเลือกซือสินคา้ไดม้ากขึน ทาํให้ทางบริษทั 

ราชาการพิมพ ์จาํกดั สามารถเพิมช่องทางใหล้กูคา้นอกจากการใชโ้ทรศพัท์หรือการดูลูกคา้รายเก่า 

โดยใชก้ารสร้างหนา้เวบ็ไซตแ์ละการใชช่้องทางออนไลน์ในการให้บริการลูกคา้ ทงันียงัทาํให้เป็น

การประชาสัมพนัธ์บริษทัและสร้างภาพลกัษณ์ให้กลุ่มลูกคา้ไดรั้บรู้ พร้อมผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพ

พร้อมกบัทีมงานทีมีความชาํนาญในสายงานนีมากกว่า  ปี 

 ผูจ้ดัทาํจึงสนใจศึกษาเรือง การสือสารการตลาดผ่านสือออนไลน์ของสือสิงพิมพ ์บริษทั

ราชาการพิมพ ์  จาํกดั เพือเพิมช่องทางการขายเป็นการสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัเพิมมากขึน

และ เพือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจและเป็นข้อมูล

พืนฐานทีจะนาํไปใชใ้นการวางแผนและพฒันาธุรกิจต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
 . .  เพือสร้างสือและเนือหาในการสือสารการตลาดออนไลน์บริษทั ราชาการพิมพ ์  

จาํกดั 

. .  เพือวิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสือออนไลน์ในกลยุทธ์ทีเหมาะสมกบับริษทั ราชาการ

พิมพ ์  จาํกดั ผา่นสือ Line@, Facebook, Website 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
. .  ขอบเขตดา้นเนือหา  การควบคุมคุณภาพ สี การออกแบบ เพือพฒันาผลิตภณัฑ์ให้

สอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมายในตลาด โดยกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูใ้ชผ้ลิตภัณฑ์ภาชนะในการใส่

อาหารและเครืองดืมทีตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย คือ ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก ร้านขายเครืองดืม  และ

ร้านขายอาหาร 

. .  ขอบเขตดา้นพืนที  ร้านคา้ของบริษทั ราชาการพิมพ ์จาํกดั ในช่องทางออนไลน์  

ช่องทางคือ Line@, Facebook, Website 

. .  ขอบเขตดา้นเวลา  ตงัแต่วนัที  มกราคม   ถึงวนัที  เมษายน  

 

1.4 ประโยชนทีไ่ดรับ 
. .  เพือขยายช่องทางผา่นตลาดออนไลน์ใหเ้กิดรายไดที้เพิมขึนกบับริษทั 

. .  เพือเสนอการวางแผนงานการเพิมยอดขายทางช่องทางออนไลน์ในปัจจุบนัและ

อนาคต 

 

 

  



 
 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจยัครังนี ศึกษาเรือง การสร้างและวิเคราะห์เครืองมือการตลาดออนไลน์ให้สอดคลอ้ง

กบักลุ่มเป้าหมายในตลาดของบริษทั ราชาการพิมพ ์จาํกดั  เป็นการศึกษาค้นควา้แนวคิดทฤษฎี

งานวิจัยทีเกียวข้องโดยผูจ้ ัดทําได้นําเสนอเนือหาทีเกียวข้องกับงานวิจัยเรืองนีในด้านต่างๆ 

ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

2.1 แนวคิดการประยกุตใ์ชสื้อสงัคมออนไลน์ทางการตลาด 

2.2 แนวคิดเรืองการสือสารการตลาด 

.  ทฤษฎีและแนวความคิดเกียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .   ความหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .  ประเภทและรูปแบบการใหบ้ริการของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .  ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .  ความหมายของตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Marketing ) 

.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดการประยุกตใชส่ือสังคมออนไลนทางการตลาด (พรรพิมล กานกนก ,2530.) 
การตลาดในรูปแบบ Social Network ทีจริงแลว้ผูบ้ริโภคเขา้มาเพือติดต่อหาข้อมูลผ่าน

สงัคมเพือนหรือสมาชิกในกลุ่มทีมีความชอบเหมือนๆกนัซึงทาํให้เกิดช่องทางการตลาดขึน ทาํให้

องคก์รสร้างภาพลกัษณ์หรือตวัตนทีแทจ้ริงในกลุ่มลกูคา้ในสงัคมออนไลน์ หากองค์กรสามารถทาํ

ให้มีความหน้าเชือถือ เป็นผูเ้ชียวชาญในสินค้านันๆกับผูบ้ริโภคได ้สิงทีองค์กรตอ้งการคือการ

กระจายขอ้มูลออกไปให้รับรู้เป็นการกระจายข่าวสาร บอกแบบปากต่อปาก ซึงเป็นการเข้าถึง

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นการลดตน้ทุนการโฆษณาไดอ้ยา่งดีเมือเทียบกบัการทาํการตลาดผ่าน

สืออืนๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุสิงพิมพล์ะหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

 

2.2 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด (สุวัฒนา วงษกะพันธ ,2530.) 
 การสือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการนาํเสนอข่าวของการกระตุน้เร่งเร้าดว้ยวิธีการ

ต่างๆ กบัผูบ้ริโภคโดยมุ่งหวงัทีก่อให้เกิดการตอบสนองจากผูบ้ริโภคกลุ่มนันและหมายถึง การ

กาํหนดช่องทางการตลาด 

แนวคิดเรืองเครืองมือการสือสารทางการตลาด มีดงันี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นการนาํเสนอข่าวสารการขายหรือแจง้ข่าวสารให้บุคคล

ทีเป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเกียวกบัสินคา้และงานบริการ  
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2. การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) เป็นการธาํรงไวซึ้งทศันคติทีดีของประชาชนต่อ

สถาบันให้คงอยู่ต่อไป จากความจาํกดัความนีคือเป็นการทาํงานทีมุ่งมนัเพือสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและชุนต่างๆ เป็นการทํางานทีวางแผนการ

ปฏิบติังานทีรอบคอบ รูปแบบการสือสารเป็นแบบ  ทาง เป็นการสือสารเพือโน้มน้าว

ใจ เป็นการทาํงานทีต่อเนืองและหวงัผลระยะยาว 

3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นการทาํจูงใจทีเสนอคุณค่าพิเศษ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือสร้างยอดขายในทนัที หรือการกระตุน้ใหเ้กิดการลองผลิตภณัฑใ์หม่ 

4. การใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) การสือสารระหว่างพนักงานของบริษัทกับ

ลกูคา้ผูค้าดหวงั การไดรั้บความพึงพอใจใหเ้กิดแก่ผูบ้ริโภคและบริการหลงัการขาย 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การเขา้ถึงลกูคา้เป้าหมายการโฆษณาทีออกแบบ

ในดา้นต่างๆทีจูงใจใหผู้บ้ริโภคซือสินคา้ไดท้นัทีพร้อมมีวิธีการจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

Boyd & Ellison (2013) ใหค้วามหมายว่า รูปแบบการสือสารแบบมีส่วนร่วม เป็นบริการ 

รูปแบบหนึงของเวบ็ไซตที์อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถ 1) สร้างประวติัส่วนตวัของผูใ้ช ้เพือแสดงตวัตน 

(Identity) หรือเอกลกัษณ์บุคคล 2) เชือมต่อกบับุคคลอืนทีตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนั 3) 

ติดต่อสือสาร สร้างสรรคแ์ละแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆร่วมกนั (Sorensen, Porras, Hajikhani, 

Hayar, 2014,p. 3) 

Kane (2013) ใหค้วามหมายว่า สือสงัคมออนไลน์มีคุณลกัษณะทีผูใ้ชส้ามารถสร้างกลุ่ม 

โดยบุคคลอืนสามารถเขา้ร่วมกลุ่มไดเ้ป็นจาํนวนมากภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว สามารถแบ่งปัน

ขอ้มลูข่าวสาร ประสบการณ์ทีดีและไม่ดีทีไดรั้บ นอกจากนียงัเปิดโอกาสใหบ้ริษทั องค์กร สถาบนั 

และหน่วยงานต่าง ๆเพิมช่องทางการติดต่อสือสาร สร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้ริโภค (Sorensen, 

Porras, Hajikhani, Hayar, 2014, p. 3) 

Kaplan & Haenlein (2010, p. 61) ให้ความหมายว่า เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตทีสร้างบน

พืนฐานของเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 เป็นการติดต่อสือสาร 2 ทาง โดยผูใ้ชส้ามารถเป็นผูส้ร้างเนือหาเพือ 

แลกเปลียนขอ้มลูร่วมกนั 

Kaplan & Haenlein (2010, pp. 62-64) ไดแ้บ่งสือสงัคมออนไลน์เป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การทาํงานร่วมกนั (Collaborative Project) คือ รูปแบบเวบ็ไซตที์เนน้การมีส่วนร่วม 

ของผูใ้ช ้โดยผูใ้ชทุ้กคนมีส่วนร่วมในการเพิม แกไ้ข ปรับแต่ง ขอ้มูลและเนือหาในประเด็นต่าง ๆ 

ร่วมกนัได ้เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นตน้ 

2. บลอ็ก (Blog) คือ รูปแบบเว็บไซต์ทีสามารถแสดงความคิดเห็น สร้างขอ้ความ รูปภาพ

วิดีโอ และอืน ๆ เสมือนสมุดบนัทึกประจาํวนัส่วนตวัหรือไดอารีออนไลน์(Diary Online) เรียง
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ตามลาํดบัเวลา ผูใ้ชบุ้คคลอืนสามารถเขา้มาดูและแสดงความคิดเห็นดา้นทา้ยได ้เช่น เวิร์ดเพรส 

(Wordpress)บลอ็กเกอร์(Blogger) เป็นตน้ 

3. ชุมชนเนือหา (Content Community) คือ รูปแบบเว็บไซต์ทีเน้นการแบ่งปัน (share) 

เนือหาระหว่างผูใ้ช้ ซึงขอ้มูลทีแบ่งปันสามารถอยู่ในรูปแบบขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ เช่น ฟลิกซ์

(Flickr) ยทููป(YouTube) สไลดแ์ชร์(Slideshare) เป็นตน้ 

4. เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม (Social Networking Sites) คือ โปรแกรมประยกุตที์ผูใ้ชส้ามารถ

สร้างประวติัส่วนตวัและเชือมต่อกบัเพือนหรือบุคคลอืนๆโดยการพิมพ์ขอ้ความตอบโตก้ลบัได้

ทนัที(real time) สามารถแสดงสถานะ ความคิดเห็น แลกเปลียนขอ้มูล ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ 

และอืน ๆ เป็นตน้ เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) มายสเปซ (MySpace) ไฮไฟว ์(Hi5) ไลน์แอพพลิเคชนั

(LINEApplication) เป็นตน้ 

5. เกมโลกเสมือน (Virtual Game World) คือ เกม 3 มิติทีผูใ้ชส้ามารถเลือกเป็นตวัละคร

ตามบทบาทของเกม ผูใ้ชมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอืน ๆ ไดเ้สมือนอยู่ในโลกความจริง เช่น เวิลด์

ออฟวอร์คราฟ(World of Warcraft) เป็นตน้ 

6. สงัคมเสมือน (Virtual Social World) คือ โลกเสมือนทีผูใ้ชส้ามารถสร้างลกัษณะของ 

ตนเองใหมี้รูปร่าง บุคลิก ท่าทางตามทีผูใ้ชต้อ้งการ (Avatar) เช่น เซเคิลไลฟ์(SecondLife) เป็นตน้ 

 

 

2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ทวีวรรณ นอยน้ําคํา ,2448.) 
 

 . .  ความหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

นภดล กมลวิลาศเสถียร ไดใ้หค้วามหมายของการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การพาณิชยที์ใช้

การสือสารผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบสาํคญัในกระบวนการต่างๆ เพือ

แลกขอ้มลูทางธุรกิจ 

 ศนูยพ์ฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไดใ้หค้วามหายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ว่าคือ การคา้

ขายผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึงจะเปลียนวิถีการดาํเนินชีวิตของผูค้น 

 องคก์ารคา้โลก WTO ไดใ้หค้วามหมายว่า การดาํเนินธุรกิจโดยใชสื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 สมเกียรติ ตงักิจวาณิชย ์ไดใ้หค้วามหมายว่า หมายถึงการดาํเนินการทางเศรษฐกิจใดๆ ระ

ว่างสองฝ่ายขึนบนเครือข่าอิเลก็ทรอนิกส์ 

 จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่าเป็นกระบวนการดาํเนินธุรกิจการคา้และบริการผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 



6 
 

 
 

 . .  ประเภทและรูปแบบการใหบ้ริการของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ B to C (Business to Customer) 

ไดแ้ก่ การขายปลีก การขายปลีกผา่นทางเครือข่าย ปัจจุบนัมีการขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์

มีการโฆษณาสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือมีข้อมูลทีให้ลูกคา้เรียกดูได ้สามารถสั งสินคา้ หรือทาํ

คาํสงัสินคา้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ตเป็น

จาํนวนมาก มีร้านคา้ขายของทีสามารถสงัซือไดโ้ดยตรง  

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ B to B (Business to Business) 

 คือ ประเภททีธุรกิจติดต่อซือขายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีการนาํไปใชก้บัธุรกิจ 

เช่น การจดัซือช่วยใหจ้ดัซือไดดี้ขึน ทงัดา้นราคาและระยะเวลาการส่งสินคา้ การจดัการสินคา้คง

คลงั การจดัส่งสินคา้ การจดัการช่องทางขายสินคา้และการจดัการดา้นการเงิน  

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ B to G (Business to Government) 

คือ การสร้างระบบใหรั้ฐบาลสามารถติดต่อกบัธุรกิจผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ C to C (Customer to Customer) 

คือ ผูบ้ริโภคทาํรายการซือขายกนัเองโดยตรง มีการขายของใชแ้ลว้ หรือการประมลูขาองที

ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการ การเปลียนสินคา้ระหว่างลูกคา้กนัเอง เพือให้กิจกรรมดา้น C to C เป็นไปไดดี้ขึน 

รูปแบบทีไดรั้บความนิยมคือ ประมลูของออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์eBay.com 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ G to C (Government to Customer) 

หรือเรียกไดอี้กอยา่งว่างานบริการประชาชน ดาํเนินการโดยไม่ใช่วตัถุประสงค์เพือการคา้ 

แต่เป็นการบริการของภาครัฐผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตวัอย่างเช่น การยืนแบบภาษีรายไดบุ้คคล

ธรรมดาผา่นเวบ็ไซต ์การตรวจดูผลสอบเขา้มหาวิทยาลยัทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ G to G (Government to Government) 

เป็นการแลกเปลียนขอ้มลูระหว่างหน่วยงานรัฐบาล เช่น การตรวจสอบสิทธิรักษาโรค  

บาทของสาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีการเชือกบัฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์แบบออนไลน์

กบัสาํนักงานบริหารการทะเบียน (สนบท.) ในสังกดักระทรวงมหาดไทย โครงการ EMIS เชือม

ฐานขอ้มลูของ  หน่วยงานรัฐบาลไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักงบประมาณ สาํนักงาน

เศรษฐกิจการคลงั สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือทาํให้การ

วิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยาํ ปัจจุบันรัฐบาลไทยกาํลงัสร้าง

มาตรฐานขอ้มูลสาํหรับหน่วยงานรัฐบาลในโครงการ GDX ซึงจะทาํให้การเปลียนแปลงขอ้มูล

ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลเป็นไปไดส้ะดวกมากขึน 
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. .  ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ พบว่ามีขอ้มลูทีเป็นประโยชน์ร่วมกนั ทงัผูซื้อ 

ผูข้าย ผูผ้ลิต อยู ่  ประเด็น คือ 

- ประหยดัค่าใชจ่้าย ลดค่าใชจ่้ายบุคลากรบางส่วน ลดขนัตอนการประกอบธุรกิจ ประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการติดต่อแบบเดิม  ๆ

- ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นสถานที สามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดท้วัโลก  

- ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา สมารถคา้ไดต้ลอด  ชม.  วนั ผา่นระบบอตัโนมติั 

 

 . .  ความหมายของตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Marketing ) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์) 

หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทีทนัสมยัและ

สะดวกต่อการใช้งานเข้ามาเป็นสือการ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ หรือพีดีเอ ทีถูก

เชือมโยงเขา้หากนัดว้ยอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกบัวิธีการทางการตลาด การดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาดอยา่ลงตวักบัลกูคา้หรือกลุ่มเป้าหมายเพือบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแทจ้ริง ซึงใน

รายละเอียดของการทาํการตลาด E-Marketing จะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 - เป็นการสือสารกบักลุ่มเป้าหมายในลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

 - เป็นลกัษณะการสือสารแบบ  ทาง 

 - เป็นรูปแบบการตลาดแบบตวัต่อตวั ทีลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถกาํหนดรูปแบบ

สินคา้และบริการไดต้ามความตอ้งการของตนเอง 

 - มีการกระจายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค 

 - เป็นกิจกรรมทีนกัการตลาดสามารถสือสารไปยงัทวัทุกมุมโลก ตลอด  ชวัโมง 

 - สามารถติดต่อสือสารโตต้อบ ปฏิสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 - มีตน้ทุนตาํแต่ไดป้ระสิทธิผล สามารถวดัผลไดท้นัที 

 - มีการตดัสินใจในการซือจากขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บ 

E – Marketing เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาดทางเทคนิค รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัทงัดา้น การ

ออกแบบ (Design), การพฒันา (Development), การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sales) 

เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพือประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ธุรกิจและลูกคา้ เนืองจาก

ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถสนับสนุนการร้องขอขอ้มูลของลูกคา้ การจดัเก็บประวติั และ

พฤติกรรมของลูกคา้อาไว ้รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้ส่งผลต่อการเพิมและรักษา

ฐานลูกคา้ และอาํนวยผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างครบถว้นในขณะทีการตลาดแบบ

ดงัเดิม จะมีรูปแบบทีแตกต่าง E – Marketing อยา่งชดัเจน 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  อรรถชยั วรจรัสรังสี, ( ) เฟซบุ๊ก (Facebook) ขอบข่ายทางสงัคมเพือการติดต่อถึงกนัใน

โลกออนไลน์รวมถึงการแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั ริเริมตงัขึนจาก มาร์ค เอลเลียต 

ซกัเคอร์เบิร์ก ซึงขณะนนัอยูร่ะดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด คณะวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ กบัเพือน ๆ ร่วมคณะ กว่า 3 คน ทงั เอด็วาร์โด ซาเวริน, ดิสติน มอสโควิตซ,์ คริส ฮิวส์ 

ในช่วงแรกตงัแต่วนัที 4 กุมภาพนัธค์.ศ. 2004 ดว้ยการกาํหนดการใชง้านในช่วงระยะแรกเฉพาะผู ้

ก่อตงัและนกัเรียนของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ต่อจากนนั เริมเปิดใหเ้ริมใชง้านภายในมหาวิทยาลยัอืน 

ๆ ตามลาํดบัจนถึงผูใ้ชง้านทวัไปทีใชบ้ริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะการจาํกดัอาย ุ13 ปี

ขึนไป จึงทาํใหปั้จจุบนัหลายคนยอมรับกบัสือสงัคมออนไลน์ทีเป็นกระแสในทุก ๆ ประเทศมาก

ทีสุด คือ เฟซบุ๊ก  

 ศรัญญา รัตนจงกล ( ) “กลยทุธก์ารสือสารดา้นการตลาดผา่นสือสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เอเชียน 

พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)” พบว่าเนืองจากแสนสิริ พยายามทีจะเขา้สู่ความเป็น

ผูน้าํการปฏิบติังานดา้นการสือสารบนออนไลน์ แต่เอเชียน พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์ตอ้งการ

เพียงสือบนช่องทางออนไลน์มาช่วยงานในโปรเจกตแ์ต่ทงัสองบริษทัมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีต่อแบรนด ์แบ่งปันรูปแบบการใชชี้วิตใหต้รงตามกลุ่มเป้าหมายทีทางบริษทั

ตอ้งการในการศึกษาเรืองกลยทุธก์ารสือสารการตลาดผา่น Facebook Page ประเภทสินคา้ Gadget: 

กรณีศึกษาเนือหา (Content) ทีสามารถดึงดูดใหผู้อ่้านเกิดความประทบัใจและสนใจในสินคา้ ผูว้จิยั

จึงนาํแนวคิดเรืองสือสงัคมออนไลน์ เพือนาํมาเป็นแนวทางการศึกษา โดยเฉพาะเนือหาที 

ถกูเผยแพร่ หรือการนาํมาใชส้าํหรับการสือสารบน Facebook Page 

เดลินิวส์,( )ไลน์ (LINE) มีจาํนวนผูใ้ช ้560 ลา้นคนทวัโลก อนัดบั 1 คือญีปุ่น 54 ลา้น

คน อนัดบั 2 ไทย 33ลา้นคน อนัดบั 3 อินโดนีเซีย 30 ลา้นคน อนัดบั 4 สหรัฐอเมริกา 25 ลา้นอนัดบั 

5 สเปนและเมก็ชิโก 18ลา้นคนเท่ากนั และมียอดจาํนวนผูใ้ชป้ระจาํทุกเดือน ทงัหมด 170 ลา้นทวั

โลก ขณะทียอดการรับและส่งขอ้ความสูงสุดภายในหนึงวนั (รวมถึงวดีิโอและรูปภาพ) มีจาํนวน 

13,000 ลา้นขอ้ความ (เพิมขึนจากเดือนกนัยายน 2556 ถึง ร้อยละ 87) ยอดการส่งขอ้ความเสียงและ

โทรดว้ยวิดีโอสูงสุดภายในหนึงวนั จาํนวน34 ลา้นครัง (เพิมขึนจากเดือนกนัยายน 2556 ถึง ร้อยละ 

120) ส่วนสถิติการใชไ้ทมไ์ลน์นนั มีปริมาณการสือสารรายวนั โพสต ์(Post), ไลค ์(Like) และแสดง

ความคิดเห็น (Comment) จาํนวน 160 ลา้นครัง(เพิมขึนจากเดือนสิงหาคม 2556 ถึง ร้อยละ 202) 

ส่วนสถิติการใชส้ติกเกอร์มีการรับและส่งสติกเกอร์ภายในหนึงวนัจ านวนเกิน 1.8 พนัลา้นครังและ

มียอดการใชส้ติกเกอร์ทงัหมดเกิน 20,000 เซต  



 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ชื่อและที่ตัง้ของสถานประกอบการ 
3.1.1 ชือสถานประกอบการ :   บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั 

 3.1.2 ทีตงัสถานประกอบการ :   ทีอยู ่ ,   ซ.เพชรเกษม  ต.บางแค 

อ.บางแค  จ.กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์:  - - -  

โทรสาร   :  - -  

       เวลาทาํการ วนัจนัทร์ – เสาร์   

เวลา  .  น. – .  น. 

 

 

 

 

 

รูปที 3.1  ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  แผนทีตงั บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั 
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑการใหบริการหลักขององคกร 
บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั เป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายภาชนะใส่

อาหารและเครืองดืม สาํหรับร้านคา้ปลีกและส่ง พร้อมทงัผลิตสือสิงพิมพทุ์กชนิด เช่น โปสเตอร์ 

นามบตัร ปฏิทิน ซองเอกสาร และอืนๆ  

 

ผลิตภณัฑที์ไดท้าํการจาํหน่ายปัจจุบนัมีดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  แกว้กาแฟกระดาษ ขนาด  oz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  แกว้กาแฟกระดาษ ขนาด  oz. 
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รูปที .  ถว้ยร้อน ขนาด  oz. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

รูปที .  ถว้ยร้อน ขนาด .  oz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  ถว้ยไอศกรีม  
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รูปที .  ฝาครอบแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  หลอดกาแฟ 

 

 
รูปที .  ซองเครป 
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รูปที .  สายคาดแกว้ 

 

 3.3 รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร 
 

โครงสรางการบริหารงานของบริษัทฯ 

                                                                     

       

                                                                                              

  

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                          

 

รูปที .  แผนภาพการจดัองคก์รและการบริหารงาน 

  

กรรมการผูจัดการ 

ผูจ้ดัการแผนกจดัซือ

และการตลาด 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน

และบญัชี 

แผนก 

จดัซือ 

แผนก 

การตลาด 

แผนก 

การผลิต 

แผนก 

 QC 

แผนก 

บญัชี 

แผนก 

การเงิน 
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3.4 ตําแหนงและลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรับมอบหมาย 
 . .  ตาํแหน่งทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  พนกังานฝ่ายการตลาดออนไลน ์

3.4.2 ลกัษณะงานทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอก 

เหนือจากโครงงาน คือ 

 - พิมพเ์อกสาร 

 - ปรินงาน 

 - สร้างรูปภาพลงสือออนไลน ์

 - ออกสาํรวจพืนทีตลาดกบัพนกังานทีปรึกษา 

3.5 ชื่อและตําแหนงงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 3.5.1 ชือ-สกุลพนกังานทีปรึกษา    คุณประยทุธ ์หล่อยนืยง  

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานทีปรึกษา   ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการโรงงาน 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัที  มกราคม พ.ศ.  ถึงวนัที  เมษายน พ.ศ. 

 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังาน สหกิจศึกษา วนัจนัทร์-เสาร์   

 

3.7 ขั้นตอนและวิธกีารดําเนนิงาน 
 . .  เก็บรวบรวมขอ้มลู 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ คิดหัวขอ้โครงงานโดยการปรึกษาร่วมกนัระหว่างนักศึกษากบั

พนกังานทีปรึกษาและอาจารยที์ปรึกษาสหกิจศึกษา   เรืองของการทาํโครงงานในส่วนของหัวขอ้

เรือง เนือหาและเก็บรวบรวมขอ้มลูของโครงงานในการพฒันาช่องทางขายใหม่ เช่น คน้หาขอ้มูล

ต่างๆ ขอขอ้มลูเพิมเติมจากพนกังานทีปรึกษา ขนัตอนการดาํเนินงาน และการทาํเอกสารตามลาํดบั 

. .  การวิเคราะห์เครืองมือการสือสารออนไลน ์

 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นไดแ้ลว้  ผูจ้ดัทาํนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ปรึกษากบั

พนกังานทีปรึกษาว่าควรวิเคราะห์งานดา้นไหนบา้งและวิเคราะห์อยา่งไร  

 . .  การออกแบบช่องทางขาย 

การออกแบบช่องทางขายเพิมขึน โดยทาํการออกแบบเว็บไซต์ ใหม่ในส่วนของการขาย

หนา้เวบ็ไซต ์โดยไดท้าํใหล้กูค่าสามารถสงัซือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยตรง เพือสะดวกต่อการซือ

ขายในปัจจุบนั  
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 . .  สรุปผลการดาํเนินงาน 

หลงัจากทีไดท้าํขนัตอนทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้   ก็จะตอ้งสรุปผลของการดาํเนินงาน โดยจะ

สรุปจากขนัตอนแรกถึงขนัตอนสุดท้ายเพือทีจะไดน้าํขอ้มูลทีเราสรุปมานันนาํมาเป็นขอ้มูลการ

จดัทาํรูปเล่มโครงงานต่อไป 

. .  จดัทาํรูปเล่มโครงงาน 

จดัทาํเอกสารรูปเล่มโครงงานจะมีการนาํขอ้มูลต่างๆ ทีไดม้าจดัทาํรูปเล่มให้สมบูรณ์เป็น

ขนัตอนสุดทา้ย 

 

 

ขั้นตอนวิธกีารดําเนินงาน 
ประชุมวางแผนสาํรวจตลาด            จดัทาํสือออนไลน ์  เครืองมือ               สรุปผลการสาํรวจ  

                                                         จากการลงปฏิบติังานจริง                        เครืองมือในการขาย 

                ช่วงเวลาปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 

  

 

 

 

 

รูปที .  ประชุมวางแผนสาํรวจตลาด 

 

ตารางที .  ช่องทางออนไลน์ทีเขา้ไปสาํรวจช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 

ช่องทางออนไลน์ทีเข้าไปสํารวจช่วงเดือนมกราคม-เมษายน มีช่องทางทังหมด  ช่องทาง

ดงัต่อไปนี 

 

ชองทางที่เขาสํารวจ ที่ตั้งของชองทางขาย 
FACEBOOK FB : RachaPackaging 

WEBSITE RachaPackaging 

LINE@ Line : @Rachapack 
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ตารางขนัตอนการดาํเนินงาน 

ตารางที .  ตารางขนัตอนการดาํเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 อุปกรณและเคร่ืองมือทีใ่ช 
  ฮารดแวร 

) เครืองคอมพิวเตอร์ 

) เครือง Printer 

3) เครืองถ่ายเอกสาร 

4) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

  ซอฟตแวร 
-โปรแกรม Microsoft Word 

-โปรแกรม Power Point 

-โปรแกรม Adobe Photoshop 

-โปรแกรม Adobe lllustrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ษ.62 
     

1. วางแผนงาน     

2. ปฏิบติังานเพือหาหวัขอ้รายงาน     

. เลือกหวัขอ้รายงาน     

. จดัทาํรายงาน     

. นาํเสนอโครงงาน     



 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

การศึกษาโครงงานเรือง การสือสารการตลาดออนไลน์ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใน

ตลาดของบริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั ซึงมีวตัถุประสงค ์คือ .เพือสร้างสือและเนือหาในการ

สือสารการตลาดออนไลน์บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั .เพือวิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสือ

ออนไลน์ในกลยทุธที์เหมาะสมกบับริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ที

ติดต่อเขา้มาทางช่องทางออนไลน์  ช่องทาง นนัคือ LINE@,FACEBOOK FANPAGE 

 

4.1 ผลการสรางส่ือและเนื้อหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน      
บริษทัราชาการพิมพ ์  จาํกดั ในปัจจุบนัยงัไม่มีช่องทางขายออนไลน์อยา่งเป็นรูปธรรม 

โดยมีเวบ็ไซตใ์นดา้นการโชวสิ์นคา้ใหล้กูคา้เป็นทีรู้จกัเท่านนั  

. .  Facebook จึงทาํให้เกิดการสร้างช่องทางออนไลน์ขึนเพือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง

ขอ้มลูและงานบริการของทางบริษทัไดม้ากขึน จึงไดเ้ริมทาํการสร้าง FACEBOOK FANPAGE ขึน

เป็นเหมือนหนา้ร้านคา้ในโลกออนไลน์ ทีมีสินคา้ทีทางบริษทัไดผ้ลิตวางไวใ้ห้ลูกคา้ไดเ้ลือกสรร 

อีกทงัยงัมีทีมงานคอยใหข้อ้มลูลกูคา้ตลอดโดยจดัทาํ Admin ในการใหบ้ริการ  คน 

 

 

รูปที .  FACKBOOK FANPAGE 
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 การทาํ Facebook เป็นขนัตอนแรกในการนาํไปสู่ทางให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงตวัตนของทาง

บริษทัในโลกออนไลน์ ซึงเป็นหนทางทีทาํให้ลูกคา้สามารถติดต่อส่วนตวัไดใ้นการเขียน Content 

ทีมีขอ้มลูติดต่อช่องทางต่างๆ เช่น เบอร์โทรศพัท ์E-Mail Line เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  Content Facebook 

 

 . .  Website การจดัการเว็บไซต์ ทีไดท้าํการฝังคียล์ดั หรือคาํทีสอดคลอ้งในการคน้หา

ผลิตภณัฑ์ทีเกียวขอ้งกบับริษทัซึงเป็นการทาํอยู่ดา้นหลงัเว็บไซต์ เพือให้ลูกคา้เมือเกิดการคน้หา

ขอ้มูลใน Google จะพบเห็นภาพหรือเชือมต่อในการเขา้เว็บไซต์บริษทัไดอ้ย่างง่าย อีกทงัอพัเดต

ขอ้มลู ข่าวสารหรือเนือหาเกียวกบัแพค็เกจจิง เป็นในดา้นบทความขอ้มูลเพือความรู้และคาํแนะนาํ

ในการเลือกซือสินคา้   

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  Website 
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รูปที .  Back Website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที .  Back Website ( ) 

 

4.1.3 LINE@ เป็นช่องทางทีทุกคนส่วนใหญ่นิยมใชก้นัอีกทงัมีฟังค์ชนัในการให้บริการ

ลกูคา้จาํนวนมาก เช่น ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั การประชาสมัพนัธใ์ห้กบัคู่คา้ในจาํนวนทีมากๆ

พร้อมๆกนั มีการแจง้เตือนในการใชง้านต่างๆในการทีลกูคา้ทกัมาสั งซือสินคา้หรือสอบถามขอ้มูล 

ทาํใหง่้ายต่อการใหบ้ริการลกูคา้ทีรวดเร็ว พร้อมสามารถตงัทีมงานดูแลไดม้ากกว่า  คน  
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การสือสารต่อลกูคา้ คือ การจดัทาํภาพและขอ้ความตามช่วงเทศกาลหรือจดัโปรโมชนัตาม

ช่วงเวลาทีกาํหนดเพือเป็นการจูงใจลกูคา้ในการสงัซือสินคา้ 

 

รูปที 4.6 หนา้ Line@ 

 

 มีการส่งขอ้ความในรูปแบบ บรอดแคสต์เป็นการส่งขอ้ความแบบใหม่ทีส่งหาบุคคลได้

หลายข้อความในครังเดียว หลังจากทีได้ลูกค้าเพิ มเข้ามาในช่องทางไลน์แล้วได้ทําการ

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมโปรโมชนัใหล้กูคา้ไดเ้กิดการรับรู้ไดง่้ายมากขึน  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.7 Content Line@ 
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4.2 ผลการวิเคราะหผลตอบรับผานส่ือออนไลนในกลยทุธที่เหมาะสมกับบริษทั ราชาการพิมพ 2002 
จํากัด 

 จากการวิเคราะห์ในช่องทางออนไลน์ทีไดท้าํมานนั ทางบริษทัควรใช ้Facebook ในการทาํ 

Content เพือหากลุ่มลกูคา้ในโลกออนไลน์ ซึงมีผูใ้ช ้Facebook เป็นจาํนวนมาก  

 ช่องทาง Facebook เป็นช่องทางทีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมาก เนืองจากได้มีกลุ่ม

มากมายทีสร้างขึนโดยเป้าหมายทงัหมดมารวมตวัทีกลุ่มเดียวกนั เช่น กลุ่มซือขายอุปกรณ์ – กาแฟ ,

กลุ่มขายอาหาร ธุรกิจเฟรนไชส์ และอืนๆมากมาย ซึงในกลุ่มนันมีคนทีเข้าร่วมตังแต่ ,000- 

300,000 คน  เป็นพืนทีทาํใหเ้ราไดเ้พิมยอดลกูคา้เขา้มาใน Line@ หรือไดรั้บการติดต่อมามากทีสุด

ซึงจากการทีลกูคา้สนใจส่วนมากเป็นการทาํโปรโมชนัหรือการจดัเซทสินคา้ต่างๆในราคาทีตาํกว่า

ตลาด 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.8 รูปโปรโมชนัในเฟสบุค 

 

 โดนการทาํ Content ตลอดเวลาทีผา่นมาการจดัทาํเซทหรือทาํโปรโมชนัใน Content ต่างๆ

ไดรั้บการตอบรับไดดี้มากกว่าการลง Content สินคา้โดยเป็นเนือหาทวัไป ซึงในระยะเวลา  เดือน

ทีผา่นมามีคนเขา้มาเขา้ชมเพจ  ,  คนและคนถกูใจเพจ คิดคน เฉลีย เดือนละ  คนต่อเดือน 

ซึงในส่วนนีทางบริษทัไม่ไดมี้การทาํโฆษณาแต่อยา่งใดเลยนอกจาการโพสในกลุ่มส่วนตวัหรือ

สาธารณะเท่านนั 
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ตารางที 4.1 ตารางผูเ้ขา้ชมเฟสบุค 

 

Website เป็นอีกหนึงช่องทางหรือหนา้ร้านทีไดใ้หบ้ริการลกูคา้ซึงมีสินคา้ครบวงจรให้

ลกูคา้ไดเ้ลือกชม ซึงเป็นการสร้างความเชือมนัและภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ทางบริษทั แต่ Website เป็น

เพียงช่องทางทีนาํไปสู่ในการติดต่อต่าง ๆ นนัคือ ทางโทรศพัท ์ทางแฟกซ ์หรือ Line@ ทีไดส้ร้าง

ขึนมาใหม่นนัเอง  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที 4.9 Line@ 

 

Line@ เป็นด่านสุดทา้ยทีเราไดส้ร้างขึนมาเพราะคนส่วนมากใช ้Line ในการติดต่อสือสาร

งานเป็นส่วนมากในยุคดิจิทลั ซึงสามารถส่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และข้อความเสียงได้ เป็น

เครืองมือทีมีความพร้อมเป็นมีความเป็นส่วนตวัเป็นอยา่งมาก  

 การใช ้Line@ นนัเพือใชใ้นองคก์ร ธุรกิจในการโตต้อบหรือให้ขอ้มูลลูกคา้ไดใ้นจาํนวน

มาก ซึงจะแตกต่างจากไลน์ธรรมดาทีใชใ้นการคุยงานทวัไปหรือใชใ้นความเป็นส่วนตวั  

Facebook Line 

เดือน ผูเ้ขา้ชม ลกูคา้รายใหม่ ลกูคา้รายใหม่ ลกูคา้สงัซือ 

กุมภาพนัธ ์ 5,000 คน  คน 65 คน  คน 

มีนาคม 15,000 คน  คน 70 คน  คน 

เมษายน 19,500 คน  คน  คน  คน 

รวม 39,500 คน  คน  คน  คน 
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โดยลกูคา้ส่วนมากจะนิยมใหติ้ดต่อทางไลน์มากกว่าการพดูคุยโทรศพัท ์การพิมพคุ์ยอาจมี

ความสบายใจมากกว่าการไดฟั้งนาํเสียงในการพดูคุยกนั ฉะนนัทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมทาํคาํพดูและ

การตอบลกูคา้ดว้ยความเขา้ใจในสิงทีลกูคา้ตอ้งการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

  

ตาราที 4.2 ตารางลกูคา้รายใหม่ 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ทางบริษทัไดมี้ลกูคา้ใหม่เขา้มาติดต่อรวมทงัสิน  คน และมีการสั งซือ

สินคา้ทงัหมดจาํนวน  คน ซึงมีลูกคา้รายใหม่ทีประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น  ประเภท คือ 

ธุรกิจเกียวกบัอาหาร ธุรกิจเกียวกบัเครืองดืม และธุรกิจคา้ปลีก ซึงผลตอบรับทีดีในช่วง  เดือนที

ผา่นจะเป็นธุรกิจเครืองดืมทีมีลกูคา้สงัซือทงัหมดจาํนวน  คน  
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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ผลิตภณัฑมี์อยูคู่่กบัคนไทยมาหลายยคุสมยั ไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่ยาสีฟัน กล่องใส่ขนมและ

อืนๆ ปัจจุบนับรรจุภณัฑต่์างๆมีการปรับปรุงและเปลียนไปตามกาลเวลามีทงัรูปแบบพลาสติกและ

กระดาษ  

บริษทั ราชาการพิมพ ์2002 จาํกดั เป็นโรงงานผลิต และจดัจาํหน่าย ภาชนะใส่อาหารและ

เครืองดืม สาํหรับคา้ปลีก เช่น ถุงกระดาษ แกว้กาแฟ บรรจุภณัฑ์กระดาษสาํหรับอาหาร รับผลิต

ลวดลายสินคา้ตามทีท่านตอ้งการและยงัมีลวดลายสินคา้ ให้ท่านเลือกมากสาํหรับธุรกิจร้านกาแฟ 

ผูท้าํธุรกิจร้านอาหาร และเรายงัมีบริการออกแบบและพิมพ ์โบรชวัร์ รับพิมพแ์คตตาล็อค รับพิมพ์

ใบปลิว รับทาํโปสเตอร์ ออกแบบสือโฆษณา รับพิมพนิ์ตยสาร รับพิมพว์ารสาร จดัพิมพห์นังสือรุ่น 

รับทาํปฏิทิน รับพิมพน์ามบตัร ส.ค.ส. กระดาษโน้ต กล่องกระดาษ ฉลากสินคา้ ถุงกระดาษ ถุง

สมัมนา งานอิงค์เจ็ท เอกสารสาํนักงาน ซองจดหมาย ซองเอกสาร หัวจดหมาย รับพิมพง์านด่วน 

พิมพห์นงัสือ รับออกแบบฟิลม์ 4 สี เพลท 4 สีตดั รับพิมพน์ามบตัร รับพิมพก์าร์ด รับพิมพอ์อฟเซ็ท 

รับพิมพง์านด่วน บริการออกแบบสือสิงพิมพแ์ละรับพิมพง์านพิมพทุ์กชนิด 

ธุรกิจบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพบ์นบรรจุภฑั์ของบริษทัในปัจจุบนัมีการเติบโตมากขึน ทาํ

ใหเ้กิดการแข่งขนัทีสูง อีกทงัมีการเปลียนไปในตลาด ซึงมีโลกโซเชียลมีเดียทีเขา้มามีบทบาทใน

การซือขายในปัจจุบนั ทีทาํให้ลูกคา้เขา้ถึงและสามารถเลือกซือสินคา้ไดม้ากขึน ทาํให้ทางบริษทั 

ราชาการพิมพ ์จาํกดั สามารถเพิมช่องทางใหล้กูคา้นอกจากการใชโ้ทรศพัท์หรือการดูลูกคา้รายเก่า 

โดยใชก้ารสร้างหนา้เวบ็ไซตแ์ละการใชช่้องทางออนไลน์ในการให้บริการลูกคา้ ทงันียงัทาํให้เป็น

การประชาสัมพนัธ์บริษทัและสร้างภาพลกัษณ์ให้กลุ่มลูกคา้ไดรั้บรู้ พร้อมผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพ

พร้อมกบัทีมงานทีมีความชาํนาญในสายงานนีมากกว่า  ปี 

 ผูจ้ดัทาํจึงสนใจศึกษาเรือง การสือสารการตลาดผ่านสือออนไลน์ของสือสิงพิมพ ์บริษทั

ราชาการพิมพ ์  จาํกดั เพือเพิมช่องทางการขายเป็นการสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัเพิมมากขึน

และ เพือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจและเป็นข้อมูล

พืนฐานทีจะนาํไปใชใ้นการวางแผนและพฒันาธุรกิจต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
 . .  เพือสร้างสือและเนือหาในการสือสารการตลาดออนไลน์บริษทั ราชาการพิมพ ์  

จาํกดั 

. .  เพือวิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสือออนไลน์ในกลยุทธ์ทีเหมาะสมกบับริษทั ราชาการ

พิมพ ์  จาํกดั ผา่นสือ Line@, Facebook, Website 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
. .  ขอบเขตดา้นเนือหา  การควบคุมคุณภาพ สี การออกแบบ เพือพฒันาผลิตภณัฑ์ให้

สอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมายในตลาด โดยกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูใ้ชผ้ลิตภัณฑ์ภาชนะในการใส่

อาหารและเครืองดืมทีตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย คือ ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก ร้านขายเครืองดืม  และ

ร้านขายอาหาร 

. .  ขอบเขตดา้นพืนที  ร้านคา้ของบริษทั ราชาการพิมพ ์จาํกดั ในช่องทางออนไลน์  

ช่องทางคือ Line@, Facebook, Website 

. .  ขอบเขตดา้นเวลา  ตงัแต่วนัที  มกราคม   ถึงวนัที  เมษายน  

 

1.4 ประโยชนทีไ่ดรับ 
. .  เพือขยายช่องทางผา่นตลาดออนไลน์ใหเ้กิดรายไดที้เพิมขึนกบับริษทั 

. .  เพือเสนอการวางแผนงานการเพิมยอดขายทางช่องทางออนไลน์ในปัจจุบนัและ

อนาคต 

 

 

  



 
 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจยัครังนี ศึกษาเรือง การสร้างและวิเคราะห์เครืองมือการตลาดออนไลน์ให้สอดคลอ้ง

กบักลุ่มเป้าหมายในตลาดของบริษทั ราชาการพิมพ ์จาํกดั  เป็นการศึกษาค้นควา้แนวคิดทฤษฎี

งานวิจัยทีเกียวข้องโดยผูจ้ ัดทําได้นําเสนอเนือหาทีเกียวข้องกับงานวิจัยเรืองนีในด้านต่างๆ 

ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

2.1 แนวคิดการประยกุตใ์ชสื้อสงัคมออนไลน์ทางการตลาด 

2.2 แนวคิดเรืองการสือสารการตลาด 

.  ทฤษฎีและแนวความคิดเกียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .   ความหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .  ประเภทและรูปแบบการใหบ้ริการของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .  ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 . .  ความหมายของตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Marketing ) 

.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดการประยุกตใชส่ือสังคมออนไลนทางการตลาด (พรรพิมล กานกนก ,2530.) 
การตลาดในรูปแบบ Social Network ทีจริงแลว้ผูบ้ริโภคเขา้มาเพือติดต่อหาข้อมูลผ่าน

สงัคมเพือนหรือสมาชิกในกลุ่มทีมีความชอบเหมือนๆกนัซึงทาํให้เกิดช่องทางการตลาดขึน ทาํให้

องคก์รสร้างภาพลกัษณ์หรือตวัตนทีแทจ้ริงในกลุ่มลกูคา้ในสงัคมออนไลน์ หากองค์กรสามารถทาํ

ให้มีความหน้าเชือถือ เป็นผูเ้ชียวชาญในสินค้านันๆกับผูบ้ริโภคได ้สิงทีองค์กรตอ้งการคือการ

กระจายขอ้มูลออกไปให้รับรู้เป็นการกระจายข่าวสาร บอกแบบปากต่อปาก ซึงเป็นการเข้าถึง

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นการลดตน้ทุนการโฆษณาไดอ้ยา่งดีเมือเทียบกบัการทาํการตลาดผ่าน

สืออืนๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุสิงพิมพล์ะหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

 

2.2 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด (สุวัฒนา วงษกะพันธ ,2530.) 
 การสือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการนาํเสนอข่าวของการกระตุน้เร่งเร้าดว้ยวิธีการ

ต่างๆ กบัผูบ้ริโภคโดยมุ่งหวงัทีก่อให้เกิดการตอบสนองจากผูบ้ริโภคกลุ่มนันและหมายถึง การ

กาํหนดช่องทางการตลาด 

แนวคิดเรืองเครืองมือการสือสารทางการตลาด มีดงันี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นการนาํเสนอข่าวสารการขายหรือแจง้ข่าวสารให้บุคคล

ทีเป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเกียวกบัสินคา้และงานบริการ  
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2. การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) เป็นการธาํรงไวซึ้งทศันคติทีดีของประชาชนต่อ

สถาบันให้คงอยู่ต่อไป จากความจาํกดัความนีคือเป็นการทาํงานทีมุ่งมนัเพือสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและชุนต่างๆ เป็นการทํางานทีวางแผนการ

ปฏิบติังานทีรอบคอบ รูปแบบการสือสารเป็นแบบ  ทาง เป็นการสือสารเพือโน้มน้าว

ใจ เป็นการทาํงานทีต่อเนืองและหวงัผลระยะยาว 

3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นการทาํจูงใจทีเสนอคุณค่าพิเศษ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือสร้างยอดขายในทนัที หรือการกระตุน้ใหเ้กิดการลองผลิตภณัฑใ์หม่ 

4. การใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) การสือสารระหว่างพนักงานของบริษัทกับ

ลกูคา้ผูค้าดหวงั การไดรั้บความพึงพอใจใหเ้กิดแก่ผูบ้ริโภคและบริการหลงัการขาย 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การเขา้ถึงลกูคา้เป้าหมายการโฆษณาทีออกแบบ

ในดา้นต่างๆทีจูงใจใหผู้บ้ริโภคซือสินคา้ไดท้นัทีพร้อมมีวิธีการจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

Boyd & Ellison (2013) ใหค้วามหมายว่า รูปแบบการสือสารแบบมีส่วนร่วม เป็นบริการ 

รูปแบบหนึงของเวบ็ไซตที์อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถ 1) สร้างประวติัส่วนตวัของผูใ้ช ้เพือแสดงตวัตน 

(Identity) หรือเอกลกัษณ์บุคคล 2) เชือมต่อกบับุคคลอืนทีตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนั 3) 

ติดต่อสือสาร สร้างสรรคแ์ละแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆร่วมกนั (Sorensen, Porras, Hajikhani, 

Hayar, 2014,p. 3) 

Kane (2013) ใหค้วามหมายว่า สือสงัคมออนไลน์มีคุณลกัษณะทีผูใ้ชส้ามารถสร้างกลุ่ม 

โดยบุคคลอืนสามารถเขา้ร่วมกลุ่มไดเ้ป็นจาํนวนมากภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว สามารถแบ่งปัน

ขอ้มลูข่าวสาร ประสบการณ์ทีดีและไม่ดีทีไดรั้บ นอกจากนียงัเปิดโอกาสใหบ้ริษทั องค์กร สถาบนั 

และหน่วยงานต่าง ๆเพิมช่องทางการติดต่อสือสาร สร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้ริโภค (Sorensen, 

Porras, Hajikhani, Hayar, 2014, p. 3) 

Kaplan & Haenlein (2010, p. 61) ให้ความหมายว่า เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตทีสร้างบน

พืนฐานของเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 เป็นการติดต่อสือสาร 2 ทาง โดยผูใ้ชส้ามารถเป็นผูส้ร้างเนือหาเพือ 

แลกเปลียนขอ้มลูร่วมกนั 

Kaplan & Haenlein (2010, pp. 62-64) ไดแ้บ่งสือสงัคมออนไลน์เป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การทาํงานร่วมกนั (Collaborative Project) คือ รูปแบบเวบ็ไซตที์เนน้การมีส่วนร่วม 

ของผูใ้ช ้โดยผูใ้ชทุ้กคนมีส่วนร่วมในการเพิม แกไ้ข ปรับแต่ง ขอ้มูลและเนือหาในประเด็นต่าง ๆ 

ร่วมกนัได ้เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นตน้ 

2. บลอ็ก (Blog) คือ รูปแบบเว็บไซต์ทีสามารถแสดงความคิดเห็น สร้างขอ้ความ รูปภาพ

วิดีโอ และอืน ๆ เสมือนสมุดบนัทึกประจาํวนัส่วนตวัหรือไดอารีออนไลน์(Diary Online) เรียง
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ตามลาํดบัเวลา ผูใ้ชบุ้คคลอืนสามารถเขา้มาดูและแสดงความคิดเห็นดา้นทา้ยได ้เช่น เวิร์ดเพรส 

(Wordpress)บลอ็กเกอร์(Blogger) เป็นตน้ 

3. ชุมชนเนือหา (Content Community) คือ รูปแบบเว็บไซต์ทีเน้นการแบ่งปัน (share) 

เนือหาระหว่างผูใ้ช้ ซึงขอ้มูลทีแบ่งปันสามารถอยู่ในรูปแบบขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ เช่น ฟลิกซ์

(Flickr) ยทููป(YouTube) สไลดแ์ชร์(Slideshare) เป็นตน้ 

4. เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม (Social Networking Sites) คือ โปรแกรมประยกุตที์ผูใ้ชส้ามารถ

สร้างประวติัส่วนตวัและเชือมต่อกบัเพือนหรือบุคคลอืนๆโดยการพิมพ์ขอ้ความตอบโตก้ลบัได้

ทนัที(real time) สามารถแสดงสถานะ ความคิดเห็น แลกเปลียนขอ้มูล ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ 

และอืน ๆ เป็นตน้ เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) มายสเปซ (MySpace) ไฮไฟว ์(Hi5) ไลน์แอพพลิเคชนั

(LINEApplication) เป็นตน้ 

5. เกมโลกเสมือน (Virtual Game World) คือ เกม 3 มิติทีผูใ้ชส้ามารถเลือกเป็นตวัละคร

ตามบทบาทของเกม ผูใ้ชมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอืน ๆ ไดเ้สมือนอยู่ในโลกความจริง เช่น เวิลด์

ออฟวอร์คราฟ(World of Warcraft) เป็นตน้ 

6. สงัคมเสมือน (Virtual Social World) คือ โลกเสมือนทีผูใ้ชส้ามารถสร้างลกัษณะของ 

ตนเองใหมี้รูปร่าง บุคลิก ท่าทางตามทีผูใ้ชต้อ้งการ (Avatar) เช่น เซเคิลไลฟ์(SecondLife) เป็นตน้ 

 

 

2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ทวีวรรณ นอยน้ําคํา ,2448.) 
 

 . .  ความหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

นภดล กมลวิลาศเสถียร ไดใ้หค้วามหมายของการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การพาณิชยที์ใช้

การสือสารผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบสาํคญัในกระบวนการต่างๆ เพือ

แลกขอ้มลูทางธุรกิจ 

 ศนูยพ์ฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไดใ้หค้วามหายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ว่าคือ การคา้

ขายผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึงจะเปลียนวิถีการดาํเนินชีวิตของผูค้น 

 องคก์ารคา้โลก WTO ไดใ้หค้วามหมายว่า การดาํเนินธุรกิจโดยใชสื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 สมเกียรติ ตงักิจวาณิชย ์ไดใ้หค้วามหมายว่า หมายถึงการดาํเนินการทางเศรษฐกิจใดๆ ระ

ว่างสองฝ่ายขึนบนเครือข่าอิเลก็ทรอนิกส์ 

 จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่าเป็นกระบวนการดาํเนินธุรกิจการคา้และบริการผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
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 . .  ประเภทและรูปแบบการใหบ้ริการของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ B to C (Business to Customer) 

ไดแ้ก่ การขายปลีก การขายปลีกผา่นทางเครือข่าย ปัจจุบนัมีการขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์

มีการโฆษณาสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือมีข้อมูลทีให้ลูกคา้เรียกดูได ้สามารถสั งสินคา้ หรือทาํ

คาํสงัสินคา้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ตเป็น

จาํนวนมาก มีร้านคา้ขายของทีสามารถสงัซือไดโ้ดยตรง  

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ B to B (Business to Business) 

 คือ ประเภททีธุรกิจติดต่อซือขายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีการนาํไปใชก้บัธุรกิจ 

เช่น การจดัซือช่วยใหจ้ดัซือไดดี้ขึน ทงัดา้นราคาและระยะเวลาการส่งสินคา้ การจดัการสินคา้คง

คลงั การจดัส่งสินคา้ การจดัการช่องทางขายสินคา้และการจดัการดา้นการเงิน  

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ B to G (Business to Government) 

คือ การสร้างระบบใหรั้ฐบาลสามารถติดต่อกบัธุรกิจผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ C to C (Customer to Customer) 

คือ ผูบ้ริโภคทาํรายการซือขายกนัเองโดยตรง มีการขายของใชแ้ลว้ หรือการประมลูขาองที

ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการ การเปลียนสินคา้ระหว่างลูกคา้กนัเอง เพือให้กิจกรรมดา้น C to C เป็นไปไดดี้ขึน 

รูปแบบทีไดรั้บความนิยมคือ ประมลูของออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์eBay.com 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ G to C (Government to Customer) 

หรือเรียกไดอี้กอยา่งว่างานบริการประชาชน ดาํเนินการโดยไม่ใช่วตัถุประสงค์เพือการคา้ 

แต่เป็นการบริการของภาครัฐผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตวัอย่างเช่น การยืนแบบภาษีรายไดบุ้คคล

ธรรมดาผา่นเวบ็ไซต ์การตรวจดูผลสอบเขา้มหาวิทยาลยัทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

- การดาํเนินงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบ G to G (Government to Government) 

เป็นการแลกเปลียนขอ้มลูระหว่างหน่วยงานรัฐบาล เช่น การตรวจสอบสิทธิรักษาโรค  

บาทของสาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีการเชือกบัฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์แบบออนไลน์

กบัสาํนักงานบริหารการทะเบียน (สนบท.) ในสังกดักระทรวงมหาดไทย โครงการ EMIS เชือม

ฐานขอ้มลูของ  หน่วยงานรัฐบาลไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักงบประมาณ สาํนักงาน

เศรษฐกิจการคลงั สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือทาํให้การ

วิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยาํ ปัจจุบันรัฐบาลไทยกาํลงัสร้าง

มาตรฐานขอ้มูลสาํหรับหน่วยงานรัฐบาลในโครงการ GDX ซึงจะทาํให้การเปลียนแปลงขอ้มูล

ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลเป็นไปไดส้ะดวกมากขึน 

 

 



7 
 

 
 

. .  ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ พบว่ามีขอ้มลูทีเป็นประโยชน์ร่วมกนั ทงัผูซื้อ 

ผูข้าย ผูผ้ลิต อยู ่  ประเด็น คือ 

- ประหยดัค่าใชจ่้าย ลดค่าใชจ่้ายบุคลากรบางส่วน ลดขนัตอนการประกอบธุรกิจ ประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการติดต่อแบบเดิม  ๆ

- ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นสถานที สามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดท้วัโลก  

- ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา สมารถคา้ไดต้ลอด  ชม.  วนั ผา่นระบบอตัโนมติั 

 

 . .  ความหมายของตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Marketing ) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์) 

หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทีทนัสมยัและ

สะดวกต่อการใช้งานเข้ามาเป็นสือการ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ หรือพีดีเอ ทีถูก

เชือมโยงเขา้หากนัดว้ยอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกบัวิธีการทางการตลาด การดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาดอยา่ลงตวักบัลกูคา้หรือกลุ่มเป้าหมายเพือบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแทจ้ริง ซึงใน

รายละเอียดของการทาํการตลาด E-Marketing จะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 - เป็นการสือสารกบักลุ่มเป้าหมายในลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

 - เป็นลกัษณะการสือสารแบบ  ทาง 

 - เป็นรูปแบบการตลาดแบบตวัต่อตวั ทีลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถกาํหนดรูปแบบ

สินคา้และบริการไดต้ามความตอ้งการของตนเอง 

 - มีการกระจายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค 

 - เป็นกิจกรรมทีนกัการตลาดสามารถสือสารไปยงัทวัทุกมุมโลก ตลอด  ชวัโมง 

 - สามารถติดต่อสือสารโตต้อบ ปฏิสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 - มีตน้ทุนตาํแต่ไดป้ระสิทธิผล สามารถวดัผลไดท้นัที 

 - มีการตดัสินใจในการซือจากขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บ 

E – Marketing เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาดทางเทคนิค รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัทงัดา้น การ

ออกแบบ (Design), การพฒันา (Development), การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sales) 

เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพือประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ธุรกิจและลูกคา้ เนืองจาก

ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถสนับสนุนการร้องขอขอ้มูลของลูกคา้ การจดัเก็บประวติั และ

พฤติกรรมของลูกคา้อาไว ้รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้ส่งผลต่อการเพิมและรักษา

ฐานลูกคา้ และอาํนวยผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างครบถว้นในขณะทีการตลาดแบบ

ดงัเดิม จะมีรูปแบบทีแตกต่าง E – Marketing อยา่งชดัเจน 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  อรรถชยั วรจรัสรังสี, ( ) เฟซบุ๊ก (Facebook) ขอบข่ายทางสงัคมเพือการติดต่อถึงกนัใน

โลกออนไลน์รวมถึงการแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั ริเริมตงัขึนจาก มาร์ค เอลเลียต 

ซกัเคอร์เบิร์ก ซึงขณะนนัอยูร่ะดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด คณะวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ กบัเพือน ๆ ร่วมคณะ กว่า 3 คน ทงั เอด็วาร์โด ซาเวริน, ดิสติน มอสโควิตซ,์ คริส ฮิวส์ 

ในช่วงแรกตงัแต่วนัที 4 กุมภาพนัธค์.ศ. 2004 ดว้ยการกาํหนดการใชง้านในช่วงระยะแรกเฉพาะผู ้

ก่อตงัและนกัเรียนของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ต่อจากนนั เริมเปิดใหเ้ริมใชง้านภายในมหาวิทยาลยัอืน 

ๆ ตามลาํดบัจนถึงผูใ้ชง้านทวัไปทีใชบ้ริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะการจาํกดัอาย ุ13 ปี

ขึนไป จึงทาํใหปั้จจุบนัหลายคนยอมรับกบัสือสงัคมออนไลน์ทีเป็นกระแสในทุก ๆ ประเทศมาก

ทีสุด คือ เฟซบุ๊ก  

 ศรัญญา รัตนจงกล ( ) “กลยทุธก์ารสือสารดา้นการตลาดผา่นสือสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เอเชียน 

พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)” พบว่าเนืองจากแสนสิริ พยายามทีจะเขา้สู่ความเป็น

ผูน้าํการปฏิบติังานดา้นการสือสารบนออนไลน์ แต่เอเชียน พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์ตอ้งการ

เพียงสือบนช่องทางออนไลน์มาช่วยงานในโปรเจกตแ์ต่ทงัสองบริษทัมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีต่อแบรนด ์แบ่งปันรูปแบบการใชชี้วิตใหต้รงตามกลุ่มเป้าหมายทีทางบริษทั

ตอ้งการในการศึกษาเรืองกลยทุธก์ารสือสารการตลาดผา่น Facebook Page ประเภทสินคา้ Gadget: 

กรณีศึกษาเนือหา (Content) ทีสามารถดึงดูดใหผู้อ่้านเกิดความประทบัใจและสนใจในสินคา้ ผูว้จิยั

จึงนาํแนวคิดเรืองสือสงัคมออนไลน์ เพือนาํมาเป็นแนวทางการศึกษา โดยเฉพาะเนือหาที 

ถกูเผยแพร่ หรือการนาํมาใชส้าํหรับการสือสารบน Facebook Page 

เดลินิวส์,( )ไลน์ (LINE) มีจาํนวนผูใ้ช ้560 ลา้นคนทวัโลก อนัดบั 1 คือญีปุ่น 54 ลา้น

คน อนัดบั 2 ไทย 33ลา้นคน อนัดบั 3 อินโดนีเซีย 30 ลา้นคน อนัดบั 4 สหรัฐอเมริกา 25 ลา้นอนัดบั 

5 สเปนและเมก็ชิโก 18ลา้นคนเท่ากนั และมียอดจาํนวนผูใ้ชป้ระจาํทุกเดือน ทงัหมด 170 ลา้นทวั

โลก ขณะทียอดการรับและส่งขอ้ความสูงสุดภายในหนึงวนั (รวมถึงวดีิโอและรูปภาพ) มีจาํนวน 

13,000 ลา้นขอ้ความ (เพิมขึนจากเดือนกนัยายน 2556 ถึง ร้อยละ 87) ยอดการส่งขอ้ความเสียงและ

โทรดว้ยวิดีโอสูงสุดภายในหนึงวนั จาํนวน34 ลา้นครัง (เพิมขึนจากเดือนกนัยายน 2556 ถึง ร้อยละ 

120) ส่วนสถิติการใชไ้ทมไ์ลน์นนั มีปริมาณการสือสารรายวนั โพสต ์(Post), ไลค ์(Like) และแสดง

ความคิดเห็น (Comment) จาํนวน 160 ลา้นครัง(เพิมขึนจากเดือนสิงหาคม 2556 ถึง ร้อยละ 202) 

ส่วนสถิติการใชส้ติกเกอร์มีการรับและส่งสติกเกอร์ภายในหนึงวนัจ านวนเกิน 1.8 พนัลา้นครังและ

มียอดการใชส้ติกเกอร์ทงัหมดเกิน 20,000 เซต  



 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ชื่อและที่ตัง้ของสถานประกอบการ 
3.1.1 ชือสถานประกอบการ :   บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั 

 3.1.2 ทีตงัสถานประกอบการ :   ทีอยู ่ ,   ซ.เพชรเกษม  ต.บางแค 

อ.บางแค  จ.กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์:  - - -  

โทรสาร   :  - -  

       เวลาทาํการ วนัจนัทร์ – เสาร์   

เวลา  .  น. – .  น. 

 

 

 

 

 

รูปที 3.1  ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  แผนทีตงั บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั 



10 
 

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑการใหบริการหลักขององคกร 
บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั เป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายภาชนะใส่

อาหารและเครืองดืม สาํหรับร้านคา้ปลีกและส่ง พร้อมทงัผลิตสือสิงพิมพทุ์กชนิด เช่น โปสเตอร์ 

นามบตัร ปฏิทิน ซองเอกสาร และอืนๆ  

 

ผลิตภณัฑที์ไดท้าํการจาํหน่ายปัจจุบนัมีดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  แกว้กาแฟกระดาษ ขนาด  oz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  แกว้กาแฟกระดาษ ขนาด  oz. 
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รูปที .  ถว้ยร้อน ขนาด  oz. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

รูปที .  ถว้ยร้อน ขนาด .  oz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  ถว้ยไอศกรีม  
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รูปที .  ฝาครอบแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  หลอดกาแฟ 

 

 
รูปที .  ซองเครป 
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รูปที .  สายคาดแกว้ 

 

 3.3 รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร 
 

โครงสรางการบริหารงานของบริษัทฯ 

                                                                     

       

                                                                                              

  

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                          

 

รูปที .  แผนภาพการจดัองคก์รและการบริหารงาน 

  

กรรมการผูจัดการ 

ผูจ้ดัการแผนกจดัซือ

และการตลาด 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน

และบญัชี 

แผนก 

จดัซือ 

แผนก 

การตลาด 

แผนก 

การผลิต 

แผนก 

 QC 

แผนก 

บญัชี 

แผนก 

การเงิน 
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3.4 ตําแหนงและลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรับมอบหมาย 
 . .  ตาํแหน่งทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  พนกังานฝ่ายการตลาดออนไลน ์

3.4.2 ลกัษณะงานทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอก 

เหนือจากโครงงาน คือ 

 - พิมพเ์อกสาร 

 - ปรินงาน 

 - สร้างรูปภาพลงสือออนไลน ์

 - ออกสาํรวจพืนทีตลาดกบัพนกังานทีปรึกษา 

3.5 ชื่อและตําแหนงงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 3.5.1 ชือ-สกุลพนกังานทีปรึกษา    คุณประยทุธ ์หล่อยนืยง  

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานทีปรึกษา   ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการโรงงาน 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัที  มกราคม พ.ศ.  ถึงวนัที  เมษายน พ.ศ. 

 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังาน สหกิจศึกษา วนัจนัทร์-เสาร์   

 

3.7 ขั้นตอนและวิธกีารดําเนนิงาน 
 . .  เก็บรวบรวมขอ้มลู 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ คิดหัวขอ้โครงงานโดยการปรึกษาร่วมกนัระหว่างนักศึกษากบั

พนกังานทีปรึกษาและอาจารยที์ปรึกษาสหกิจศึกษา   เรืองของการทาํโครงงานในส่วนของหัวขอ้

เรือง เนือหาและเก็บรวบรวมขอ้มลูของโครงงานในการพฒันาช่องทางขายใหม่ เช่น คน้หาขอ้มูล

ต่างๆ ขอขอ้มลูเพิมเติมจากพนกังานทีปรึกษา ขนัตอนการดาํเนินงาน และการทาํเอกสารตามลาํดบั 

. .  การวิเคราะห์เครืองมือการสือสารออนไลน ์

 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นไดแ้ลว้  ผูจ้ดัทาํนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ปรึกษากบั

พนกังานทีปรึกษาว่าควรวิเคราะห์งานดา้นไหนบา้งและวิเคราะห์อยา่งไร  

 . .  การออกแบบช่องทางขาย 

การออกแบบช่องทางขายเพิมขึน โดยทาํการออกแบบเว็บไซต์ ใหม่ในส่วนของการขาย

หนา้เวบ็ไซต ์โดยไดท้าํใหล้กูค่าสามารถสงัซือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยตรง เพือสะดวกต่อการซือ

ขายในปัจจุบนั  
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 . .  สรุปผลการดาํเนินงาน 

หลงัจากทีไดท้าํขนัตอนทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้   ก็จะตอ้งสรุปผลของการดาํเนินงาน โดยจะ

สรุปจากขนัตอนแรกถึงขนัตอนสุดท้ายเพือทีจะไดน้าํขอ้มูลทีเราสรุปมานันนาํมาเป็นขอ้มูลการ

จดัทาํรูปเล่มโครงงานต่อไป 

. .  จดัทาํรูปเล่มโครงงาน 

จดัทาํเอกสารรูปเล่มโครงงานจะมีการนาํขอ้มูลต่างๆ ทีไดม้าจดัทาํรูปเล่มให้สมบูรณ์เป็น

ขนัตอนสุดทา้ย 

 

 

ขั้นตอนวิธกีารดําเนินงาน 
ประชุมวางแผนสาํรวจตลาด            จดัทาํสือออนไลน ์  เครืองมือ               สรุปผลการสาํรวจ  

                                                         จากการลงปฏิบติังานจริง                        เครืองมือในการขาย 

                ช่วงเวลาปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 

  

 

 

 

 

รูปที .  ประชุมวางแผนสาํรวจตลาด 

 

ตารางที .  ช่องทางออนไลน์ทีเขา้ไปสาํรวจช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 

ช่องทางออนไลน์ทีเข้าไปสํารวจช่วงเดือนมกราคม-เมษายน มีช่องทางทังหมด  ช่องทาง

ดงัต่อไปนี 

 

ชองทางที่เขาสํารวจ ที่ตั้งของชองทางขาย 
FACEBOOK FB : RachaPackaging 

WEBSITE RachaPackaging 

LINE@ Line : @Rachapack 
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ตารางขนัตอนการดาํเนินงาน 

ตารางที .  ตารางขนัตอนการดาํเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 อุปกรณและเคร่ืองมือทีใ่ช 
  ฮารดแวร 

) เครืองคอมพิวเตอร์ 

) เครือง Printer 

3) เครืองถ่ายเอกสาร 

4) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

  ซอฟตแวร 
-โปรแกรม Microsoft Word 

-โปรแกรม Power Point 

-โปรแกรม Adobe Photoshop 

-โปรแกรม Adobe lllustrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ษ.62 
     

1. วางแผนงาน     

2. ปฏิบติังานเพือหาหวัขอ้รายงาน     

. เลือกหวัขอ้รายงาน     

. จดัทาํรายงาน     

. นาํเสนอโครงงาน     



 
 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

การศึกษาโครงงานเรือง การสือสารการตลาดออนไลน์ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใน

ตลาดของบริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั ซึงมีวตัถุประสงค ์คือ .เพือสร้างสือและเนือหาในการ

สือสารการตลาดออนไลน์บริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั .เพือวิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสือ

ออนไลน์ในกลยทุธที์เหมาะสมกบับริษทั ราชาการพิมพ ์  จาํกดั โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ที

ติดต่อเขา้มาทางช่องทางออนไลน์  ช่องทาง นนัคือ LINE@,FACEBOOK FANPAGE 

 

4.1 ผลการสรางส่ือและเนื้อหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน      
บริษทัราชาการพิมพ ์  จาํกดั ในปัจจุบนัยงัไม่มีช่องทางขายออนไลน์อยา่งเป็นรูปธรรม 

โดยมีเวบ็ไซตใ์นดา้นการโชวสิ์นคา้ใหล้กูคา้เป็นทีรู้จกัเท่านนั  

. .  Facebook จึงทาํให้เกิดการสร้างช่องทางออนไลน์ขึนเพือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง

ขอ้มลูและงานบริการของทางบริษทัไดม้ากขึน จึงไดเ้ริมทาํการสร้าง FACEBOOK FANPAGE ขึน

เป็นเหมือนหนา้ร้านคา้ในโลกออนไลน์ ทีมีสินคา้ทีทางบริษทัไดผ้ลิตวางไวใ้ห้ลูกคา้ไดเ้ลือกสรร 

อีกทงัยงัมีทีมงานคอยใหข้อ้มลูลกูคา้ตลอดโดยจดัทาํ Admin ในการใหบ้ริการ  คน 

 

 

รูปที .  FACKBOOK FANPAGE 
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 การทาํ Facebook เป็นขนัตอนแรกในการนาํไปสู่ทางให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงตวัตนของทาง

บริษทัในโลกออนไลน์ ซึงเป็นหนทางทีทาํให้ลูกคา้สามารถติดต่อส่วนตวัไดใ้นการเขียน Content 

ทีมีขอ้มลูติดต่อช่องทางต่างๆ เช่น เบอร์โทรศพัท ์E-Mail Line เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  Content Facebook 

 

 . .  Website การจดัการเว็บไซต์ ทีไดท้าํการฝังคียล์ดั หรือคาํทีสอดคลอ้งในการคน้หา

ผลิตภณัฑ์ทีเกียวขอ้งกบับริษทัซึงเป็นการทาํอยู่ดา้นหลงัเว็บไซต์ เพือให้ลูกคา้เมือเกิดการคน้หา

ขอ้มูลใน Google จะพบเห็นภาพหรือเชือมต่อในการเขา้เว็บไซต์บริษทัไดอ้ย่างง่าย อีกทงัอพัเดต

ขอ้มลู ข่าวสารหรือเนือหาเกียวกบัแพค็เกจจิง เป็นในดา้นบทความขอ้มูลเพือความรู้และคาํแนะนาํ

ในการเลือกซือสินคา้   

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  Website 
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รูปที .  Back Website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที .  Back Website ( ) 

 

4.1.3 LINE@ เป็นช่องทางทีทุกคนส่วนใหญ่นิยมใชก้นัอีกทงัมีฟังค์ชนัในการให้บริการ

ลกูคา้จาํนวนมาก เช่น ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั การประชาสมัพนัธใ์ห้กบัคู่คา้ในจาํนวนทีมากๆ

พร้อมๆกนั มีการแจง้เตือนในการใชง้านต่างๆในการทีลกูคา้ทกัมาสั งซือสินคา้หรือสอบถามขอ้มูล 

ทาํใหง่้ายต่อการใหบ้ริการลกูคา้ทีรวดเร็ว พร้อมสามารถตงัทีมงานดูแลไดม้ากกว่า  คน  
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การสือสารต่อลกูคา้ คือ การจดัทาํภาพและขอ้ความตามช่วงเทศกาลหรือจดัโปรโมชนัตาม

ช่วงเวลาทีกาํหนดเพือเป็นการจูงใจลกูคา้ในการสงัซือสินคา้ 

 

รูปที 4.6 หนา้ Line@ 

 

 มีการส่งขอ้ความในรูปแบบ บรอดแคสต์เป็นการส่งขอ้ความแบบใหม่ทีส่งหาบุคคลได้

หลายข้อความในครังเดียว หลังจากทีได้ลูกค้าเพิ มเข้ามาในช่องทางไลน์แล้วได้ทําการ

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมโปรโมชนัใหล้กูคา้ไดเ้กิดการรับรู้ไดง่้ายมากขึน  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.7 Content Line@ 
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4.2 ผลการวิเคราะหผลตอบรับผานส่ือออนไลนในกลยทุธที่เหมาะสมกับบริษทั ราชาการพิมพ 2002 
จํากัด 

 จากการวิเคราะห์ในช่องทางออนไลน์ทีไดท้าํมานนั ทางบริษทัควรใช ้Facebook ในการทาํ 

Content เพือหากลุ่มลกูคา้ในโลกออนไลน์ ซึงมีผูใ้ช ้Facebook เป็นจาํนวนมาก  

 ช่องทาง Facebook เป็นช่องทางทีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมาก เนืองจากได้มีกลุ่ม

มากมายทีสร้างขึนโดยเป้าหมายทงัหมดมารวมตวัทีกลุ่มเดียวกนั เช่น กลุ่มซือขายอุปกรณ์ – กาแฟ ,

กลุ่มขายอาหาร ธุรกิจเฟรนไชส์ และอืนๆมากมาย ซึงในกลุ่มนันมีคนทีเข้าร่วมตังแต่ ,000- 

300,000 คน  เป็นพืนทีทาํใหเ้ราไดเ้พิมยอดลกูคา้เขา้มาใน Line@ หรือไดรั้บการติดต่อมามากทีสุด

ซึงจากการทีลกูคา้สนใจส่วนมากเป็นการทาํโปรโมชนัหรือการจดัเซทสินคา้ต่างๆในราคาทีตาํกว่า

ตลาด 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.8 รูปโปรโมชนัในเฟสบุค 

 

 โดนการทาํ Content ตลอดเวลาทีผา่นมาการจดัทาํเซทหรือทาํโปรโมชนัใน Content ต่างๆ

ไดรั้บการตอบรับไดดี้มากกว่าการลง Content สินคา้โดยเป็นเนือหาทวัไป ซึงในระยะเวลา  เดือน

ทีผา่นมามีคนเขา้มาเขา้ชมเพจ  ,  คนและคนถกูใจเพจ คิดคน เฉลีย เดือนละ  คนต่อเดือน 

ซึงในส่วนนีทางบริษทัไม่ไดมี้การทาํโฆษณาแต่อยา่งใดเลยนอกจาการโพสในกลุ่มส่วนตวัหรือ

สาธารณะเท่านนั 
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ตารางที 4.1 ตารางผูเ้ขา้ชมเฟสบุค 

 

Website เป็นอีกหนึงช่องทางหรือหนา้ร้านทีไดใ้หบ้ริการลกูคา้ซึงมีสินคา้ครบวงจรให้

ลกูคา้ไดเ้ลือกชม ซึงเป็นการสร้างความเชือมนัและภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ทางบริษทั แต่ Website เป็น

เพียงช่องทางทีนาํไปสู่ในการติดต่อต่าง ๆ นนัคือ ทางโทรศพัท ์ทางแฟกซ ์หรือ Line@ ทีไดส้ร้าง

ขึนมาใหม่นนัเอง  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที 4.9 Line@ 

 

Line@ เป็นด่านสุดทา้ยทีเราไดส้ร้างขึนมาเพราะคนส่วนมากใช ้Line ในการติดต่อสือสาร

งานเป็นส่วนมากในยุคดิจิทลั ซึงสามารถส่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และข้อความเสียงได้ เป็น

เครืองมือทีมีความพร้อมเป็นมีความเป็นส่วนตวัเป็นอยา่งมาก  

 การใช ้Line@ นนัเพือใชใ้นองคก์ร ธุรกิจในการโตต้อบหรือให้ขอ้มูลลูกคา้ไดใ้นจาํนวน

มาก ซึงจะแตกต่างจากไลน์ธรรมดาทีใชใ้นการคุยงานทวัไปหรือใชใ้นความเป็นส่วนตวั  

Facebook Line 

เดือน ผูเ้ขา้ชม ลกูคา้รายใหม่ ลกูคา้รายใหม่ ลกูคา้สงัซือ 

กุมภาพนัธ ์ 5,000 คน  คน 65 คน  คน 

มีนาคม 15,000 คน  คน 70 คน  คน 

เมษายน 19,500 คน  คน  คน  คน 

รวม 39,500 คน  คน  คน  คน 
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โดยลกูคา้ส่วนมากจะนิยมใหติ้ดต่อทางไลน์มากกว่าการพดูคุยโทรศพัท ์การพิมพคุ์ยอาจมี

ความสบายใจมากกว่าการไดฟั้งนาํเสียงในการพดูคุยกนั ฉะนนัทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมทาํคาํพดูและ

การตอบลกูคา้ดว้ยความเขา้ใจในสิงทีลกูคา้ตอ้งการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

  

ตาราที 4.2 ตารางลกูคา้รายใหม่ 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ทางบริษทัไดมี้ลกูคา้ใหม่เขา้มาติดต่อรวมทงัสิน  คน และมีการสั งซือ

สินคา้ทงัหมดจาํนวน  คน ซึงมีลูกคา้รายใหม่ทีประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น  ประเภท คือ 

ธุรกิจเกียวกบัอาหาร ธุรกิจเกียวกบัเครืองดืม และธุรกิจคา้ปลีก ซึงผลตอบรับทีดีในช่วง  เดือนที

ผา่นจะเป็นธุรกิจเครืองดืมทีมีลกูคา้สงัซือทงัหมดจาํนวน  คน  

  

 

 

 

 

 

 

เดือน ลกูคา้รายใหม่ ลกูคา้สงัซือ ธุรกิจ
รานอาหาร 

ธุรกิจราน
เคร่ืองดื่ม 

พอคาคน
กลาง 

กุมภาพนัธ ์ 65  คน  คน    

มีนาคม 70 คน  คน    

เมษายน  คน  คน    

รวม  คน  คน    



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

  

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 
. .  สรุปผลโครงงาน 

 การศึกษาโครงงานเรือง การสือสารการตลาดผา่นสือออนไลน์ของสือสิงพิมพบ์ริษทัราชา

การพิมพ ์  จาํกดั ผูจ้ดัทาํไดมี้แนวคิดในการทาํโครงงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์อยู ่

 ประการ คือ . เพือสร้างสือและเนือหาในการสือสารการตลาดออนไลน์บริษทั ราชาการพิมพ ์

 จาํกดั . เพือวิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสือออนไลน์ในกลยุทธ์ทีเหมาะสมกบับริษทั ราชาการ

พิมพ ์  จาํกดั ใชก้ารสาํรวจกลุ่มลกูคา้จากช่องทางออนไลน์  ช่องทาง 

สรุปผลการศึกษาดา้นการสาํรวจช่องทางออนไลน์ทงั  ช่องทาง ไดเ้พิมประสิทธิภาพใน

การขายใหบ้ริษทัเพิมขึน ทางบริษทัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง มีกลุ่มลูกคา้หลาย

อาชีพ ทีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหค้วามสนใจและเขา้มาสงัซือสินคา้ ดว้ยการจาํทาํภาพ คอนเทนต์ และ

กิจกรรมทางการตลาด ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง ซึงทางบริษทัไดจ้ดัทาํหน้าเว็บและเฟสบุกในการ

ให้บริการลูกค้าในด้านภาพ วีดีโอ และข้อมูลทีเกียวข้องกับบริษัท แลว้ใช้ไลน์ในการเป็นตัว

เชือมโยงติดต่อสือสารกบัลกูคา้อยา่งต่อเนืองพร้อมการประชาสมัพนัธห์ลงัการขาย 

สรุปผลการศึกษาเพือพฒันาช่องทางการตลาด ทางบริษทัคาดว่าจะเริมทาํการลงทุนในการ

พฒันาเวบ็ไซดใ์หเ้กิดการสงัซือสินคา้ออนไลน์ได ้และทาํการลงทุนในการโฆษณา โปรโมทสินคา้

ผา่น เฟสบุก ไลน์ เพือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ใหม่ไดเ้พิมมากขึน  

. .  ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 . . .  การศึกษาโครงงานในครังนีดว้ยระยะเวลาทีจาํกดั ทาํให้เว็บไซด์ทีปรับปรุงใหม่

นนัยงัไม่เสร็จจึงยงัคงใชเ้วบ็ไซดเ์ดิมในการใหข้อ้มลู  

               . . .  ขอ้มลูหรือเอกสารบางอยา่งทีเป็นความลบัของบริษทัไม่สามารถทีจะเขา้ถึงไดแ้ละ

ศึกษาขอ้มลูรายละเอียดต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มที 

. .  ขอ้เสนอแนะในการทาํโครงงาน 

 . . .  เสนอการพฒันาเว็บไซด์ ในรูปแบบ E-Commerce เพือเกิดความทนัสมยัและ

สะดวกในการใหบ้ริการตลอด  ชม.ใหล้กูคา้สามารถสงัซือสินคา้ไดท้นัที  

 . . .  เสนอดา้นการส่งเสริมการขาย ในการทาํสติกเกอร์ติดรถส่งของใหมี้ขอ้มลูภาพ QR 

Code ทางสือออนไลนเ์พือใหล้กูคา้รู้จกับริษทัและสามารถติดต่อกลบัเพิมเติม 

 . . .3 จากการประเมิน  เดือนทีผา่นมามีลกูคา้โดยตรงคือกลุ่มร้านอาหาร และ 
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กาแฟทีสั งซือสินคา้เขา้มาเพิมขึน ดว้ยโปรโมชนัทีไดจ้ดัชุดเซ็ตให้ลูกคา้สั งซือไดง่้ายสามารถซือ

ครบชุดเช่น ฝาครอบแกว้ แกว้ และหลอดกาแฟ ลูกคา้เกิดความสะดวกในการใชบ้ริการในทีเดียว 

โดยอาจจะทาํเซตในการใหบ้ริการเพิมเติม  

 . . .  ในช่วงฤดูร้อนควรทาํโปรโมชนัเกียวกบัสินคา้เครืองดืมเยน็ และในฤดูหนาวทาํ

โปรโมชนัสาํหรับแกว้กระดาษร้อน เพือกระตุน้ยอดขาย  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
. .  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

            . . .  ไดเ้รียนรู้และไดป้ระสบการณ์ในการทาํงาน 

            . . .  ไดน้าํความรู้ทีไดเ้รียนมาปรับใชก้บัการปฏิบติังานจริง 

            . . .  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีในการทาํงานมากขึน 

            . . .  รู้จกัการตรงต่อเวลา มีความอดทนและมีระเบียบวินยั 

            . . .  ทาํใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัผูอื้นและรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้

. .   ปัญหาทีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

            ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครังนีปัญหาสาํคญัทีพบในบริษทัคือ การเข้าไป

ทาํงานตอ้งมีการปรับตวัในการทาํงานและการปรับตวัเขา้กบัเพือนร่วมงานในบริษทัฯ 

. .  ขอ้เสนอแนะ 

                       นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อมและปรับตวัให้เขา้กบัสถานทีไปปฏิบติังานรวมถึง

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพือนร่วมงาน 
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การส่ือสารการตลาดผานส่ือออนไลนของส่ือส่ิงพิมพบริษทัราชาการพิมพ 2002 จํากัด  
Marketing Communication Via Online Media Of Printed Media Department’s Racha Printed 2002 

Company Limited 
นายวีระยทุธ์ ทิพยธ์ารทอง 
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บทคัดยอ 

 บริษทั ราชาการพิมพ ์(2002) จาํกดั บริษทั 

ราชาการพิมพ ์2002 จาํกดั เป็นโรงงานผลิต และจดั

จาํหน่าย ภาชนะใส่อาหารและเครืองดืม สาํหรับคา้ปลีก 

รับผลิตลวดลายบนผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑต์ามความ

ตอ้งการของลูกคา้ ทางบริษทัตอ้งการเพิมช่องทางขาย

ดงันนัจึงทาํการศึกษาการสร้างสือและเนือหาในการ

สือสารการตลาดออนไลน์และวิเคราะห์ผลตอบรับผ่าน

สือออนไลน์ในกลยทุธ์ทีเหมาสมกบับริษทั ผลการศึกษา

โดยจดัทาํเครืองมือสือสารทางออนไลน์โดยการสร้าง

ภาพใหโ้ฆษณาทีทาํใหลู้กคา้เกิดการรับรู้พร้อมคอน

เทนตโ์ปรโมชนัลงใน  เฟสบุก ไลน์ และเวบ็ไซต ์ได้

พบว่า ทางบริษทัไดส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ได้

จาํนวนมาก โดยมีลูกคา้ใหม่เพิมขึนในช่องทางออนไลน์

ทงั 3 ช่องทางในช่วงเวลา 3 เดือน. 

Abstract 

 Racha Printing (2002) Co., Ltd. is a 

manufacturing factory and distributor of food and 

beverage container for retail, providing custom-made 

services for patterns on the product and packaging. The 

company wants to increase sales channels. The case 

study aimed to create media and content as online 

marketing communication and analyze the feedback 

through online media with the appropriate strategy The 

study results from the online communication by 

creating images for advertisements allowed customers 

to be aware of the content and promotions on Facebook, 

Line and website, it was found that the company can 

reach more 200 new customers from all 3 online 

channels within the last 3 months. 

วัตถุประสงค 

 เพือสร้างสือและเนือหาในการสือสาร

การตลาดออนไลน์และวิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสือ

ออนไลน์ในกลยทุธ์ทีเหมาะสมของบริษทัราชาการพิมพ ์

2002 จาํกดั 

ขอบเขต 

1.ขอบเขตดา้นเนือหา ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และ

กลุ่มเป้าหมาย 

2.ขอบเขตดา้นพืนที การขายสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง 

3.อบเขตดา้นเวลา สาํรวจขอ้มูลเป็นระยะเวลา 

3 เดือน 

ประโยชนที่ไดรับ 

1.เพือขยายช่องทางการขายใหเ้กิดรายได้

เพิมขึนแก่บริษทั 
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2.เพือนาํขอ้มูลมาทาํแผนการขายช่องทางอนน

ไลน์ในปัจจุบนัและอนาคต 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1.การจดัทาํขอ้มูล 

การสร้างช่องทางออนไลน์ทงั 3 ช่องทางขึนในนาม

บริษทั เป็นขอ้มูลนามบริษทัใหเ้กิดความรับรู้ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย 

2.การออกแบบภาพและเนือหา 

การสร้างภาพ ขอ้ความและโปรโมชนัส่งกลุ่มเป้าหมาย

หรือกลุ่มลูกคา้ใหเ้กิดความสนใจ ในกิจกรรมทาง

การตลาดของเนือหานนั 

โปรแกรมทีใชใ้นการสร้างภาพและเนือหา 

- Photoshop 

- Illustrator 

- Microsoft Word 

3.การวิเคราะห์เนือหาและขอ้มูล 

จาการลงภาพ ขอ้ความและโปรโมชนัไดรั้บการตอบรับ

จากกลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ในทิศทางใดเพือนาํมา

ปรับปรุงและพฒันาในครังต่อไป 

4.การประเมินผล 

ลูกคา้ใหก้ารตอบรับจากสินคา้ทีเป็นชุดเซต หรือสินคา้ที

มีโปรโมชนัในการแถมสินคา้หรือไดรั้บสินคา้จาํนวน

มากกว่าทอ้งตลาด 

 

 

สรุปผล 

ผลการศึกษาโดยจดัทาํเครืองมือสือสารทางออนไลน์โดย

การสร้างภาพใหโ้ฆษณาทีทาํใหลู้กคา้เกิดการรับรู้พร้อม

คอนเทนตโ์ปรโมชนัลงใน  เฟสบุก ไลน์ และเวบ็ไซต ์

ไดพ้บว่า ทางบริษทัไดส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ได้

จาํนวนมาก โดยมีลูกคา้ใหม่เพิมขึนในช่องทางออนไลน์

ทงั 3 ช่องทางในช่วงเวลา 3 เดือน ถึง 200 ราย ผ่าน

ช่องทาง Line@ และ FACEBOOK ทาํใหเ้ขา้ถึงลูกคา้

ใหม่ไดง่้ายมากขึน เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการเพิม

ลูกคา้รายใหม่ไดเ้ป็นอยา่งมาก และทางบริษทัไดเ้ลง็เห็น

ว่าจะพฒันาส่วนนีต่อไปในดา้นของ เวบ็ไซต ์เพือใหเ้กิด

ความแขง็แกร่งขององคก์ร 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณบริษทัราชาการพิมพ ์2002 จาํกดั ที

ไดใ้หโ้อกาสในการพฒันาช่องทางขายและสนบัสนุน

ดา้นเครืองมือในการประกอบกิจกรรมนีและขอขบคุณ

ประยทุธ์ หล่อยนืยงทีเป็นผูใ้หค้วามร่วมมือแก่ขา้พเจา้

นายวีระยทุธ์ ทิพยธ์ารทอง นกัศึกษาภาควิชาการตลาด 

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัสยามในการปฏิบติังานครังนี  
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