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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
          ปัจจุบนัรถยนต์ถือได้ว่าเป็นส่ิงจ าเป็นเป็นปัจจยัท่ีห้าเพราะการเดินทางเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว รถยนตไ์ดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งมากในปัจจุบนัเพื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆท่ีจะอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางในกิจกรรมต่าง ๆเช่น การติดต่อธุระ การท างาน การท่องเท่ียวและอ่ืน 
ๆ รถยนตย์งัเป็นส่ิงแสดงฐานะท่ีหลายคนให้ความส าคญัเพื่อการเขา้สังคมหรือเสริมหนา้ท่ีการงาน
ของตนเองช่วยสร้างภาพความน่าเช่ือถือในการติดต่อการท าธุรกิจ 
บริษทั โตโยตา้สยามออโต ้ซาลอน จ ากดั และ บริษทั โตโยตา้สยามออโต ้ซาลอน จ ากดั ซ่ึงเป็น
ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ โตโยตา้ ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัฯ เร่ิม
ด าเนินกิจการตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2549 ออโตซ้าลอน จ ากดั ซ่ึงได้รับรางวลั “Best of the Best 
President’s Award” อนัเป็นการรับประกันคุณภาพด้านการให้บริการเป็นอย่างดี รวมทั้งลูกค้า
สามารถเขา้รับการบริการท่ีศูนยบ์ริการของผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์โตโยตา้ทัว่ประเทศ ดว้ยความ
มัน่ใจในประสบการณ์และมาตรฐานด้านการให้บริการท่ีผ่านมา บริษทั ฯ มีความพร้อม และมี
ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ ในราคาท่ียติุธรรม  
         อยา่งไรก็ตามการตลาดในปัจจุบนัมีการแข่งขนัตลาดรถยนตค์่อนสูงการปรับตวัเพื่อให้เขา้ถึง
ลูกคา้โดยใชก้ารส่ือสังคมออนไลน์เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการจะใชเ้ป็นช่องทางในการ
ขายและขยายฐานลูกคา้เพิ่มมากข้ึนโดยใชก้ลยทุธการท าการตลาดทางอินเตอร์เน็ตท่ีเติบโตมากข้ึน
ในปัจจุบนัโดยคนส่วนใหญ่มกัใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั บริษทั นกัการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์การน าส่ือประเภทน้ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการท าการตลาดการท ากลยุทธ์ทาง
การตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจในการท าธุรกิจเพราะเป็นการดึงดูดลูกคา้
ไดห้ลายกลุ่ม สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยตรงและส่งขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดย
มีตน้ทุนกิจกรรมค่าเฉล่ียของการตลาดต ่าเพราะส่งขอ้มูลถึงเฉพาะลูกคา้ท่ีมีความสนใจและสามารถ
ท าส่ือผา่นส่ือสังคมออนไลน์ให้มีรูปแบบให้ดูสวยงามสะดุดตาเป็นการช่วยกระตุน้ยอดขายเพิ่มข้ึน
จากเดิม 
          ดงันั้น เพื่อเป็นกลยทุธ์ในการเพิ่มยอดขายและบริการในการส่ือสารแก่ลูกคา้โยโยตา้สาขาบาง
แคจึงสนใจศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองการจดัข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์และผลตอบรับของรถยนตโ์ตโยตา้ สาขาบางแค 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อจดัท า Facebook Fanpage Line และผลตอบรับผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของรถยนต์
โตโยตา้สาขาบางแค
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1.2.2 เพื่อสรุปผลตอบรับการส่งเสริมการตลาดรถยนต์โตโยตา้ สาขาบางแคผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์ (Facebook Fanpage Line) 
1.3 ขอบเขตของโครงงำนและแนวคิดผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ 
             1.3.1 ดา้นเน้ือหา: ศึกษาการส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ผ่านทาง Facebook 
Fanpage Line และการส่งเสริมการตลาดส่งขอ้มูลโดยใชภ้าพโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์   
      1.3.2 ดา้นประชากร: ศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ โตโยตา้สาขาบางแค 
      1.3.3 ดา้นเวลาระยะเวลา: ศึกษาและจดัท าโครงงานตั้งแต่ วนัท่ี 14 พ.ค. – 31 ส.ค. 2561 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
       1.4.1 ผูบ้ริหารได้ทราบถึงผลตอบรับการส่งเสริมการตลาดรถยนต์โตโยตา้ สาขาบางแค
ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook Fanpage Line)       

1.4.2 องคก์รสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 



 
 

 

บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาคน้ควา้เร่ืองการการตลาดออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต แนวคิด ทฤษฏี และ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง ดงัน้ี 

2.1 กลยทุธ์การขายออนไลน์ (Facebook, Fanpage, Line) 
2.2 การตอบรับการขายผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook, Fanpage, Line) 
2.3 การส่งเสริมการตลาด 
2.4 วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 กลยุทธ์การขายออนไลน์ (Facebook, Fanpage, Line) 
    2.1.1 กลยทุธ์การขายผา่นทาง (Facebook, Fanpage, Line) 

         ณัฐพล(2556) 1) รู้จกัสินค้าตนเอง เราจะต้องรู้จุดตดัสินใจซ้ือของลูกค้าว่าลูกคา้
ตอ้งการอะไรเม่ือรู้แลว้ก็เร่ิมท าการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย 2) อุปกรณ์มือถือ เราสามารถใช ้Facebook 
Fanpage ซ่ึงเป็นแอปท่ีช่วยบริหารจดัการ เช่น ตอบค าถามลูกคา้หรือคอมเมน้ท์เพื่อสะดวกต่อเรา
และลูกค้า 3) ฟังเสียงลูกค้า โดยใช้ Facebook Fanpang แบบสอบถามความคิดเห็นว่าลูกค้าคิด
อย่างไรต้องการอะไรมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเราจะได้น ามาปรับปรุงต่อไป 4) ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย เราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายตามอายุ เพศ เขตพื้นท่ี เมือง ความสนใจ อะไรต่าง ๆ
เหล่าน้ีไดใ้นการท า Facebook Ads เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
            ชฎาพร ทบัคง (2558) กลยุทธ์การขายผ่าน Application Line การใช้ไลน์@สามารถ
ส่งขอ้ความฟรีต่อเดือนต่อคนถา้เกินจากน้ีจะคิดค่าบริการการส่ือสารขอ้มูลผา่นไลน์จะไดผ้ลหรือ
ไม่ไดแ้ลว้แต่มุมมองของบุคคลหลายๆรายเพราะทุกวนัน้ีผูค้นสมยัน้ีใชส้มาร์ทโฟนใช ้Application 
Line ดว้ยจึงท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึนเพราะสามารถส่งขอ้ความให้
ลูกคา้ไดต้ลอดเวลาโปรโมชัน่ต่างๆเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและเพิ่มยอดขายในเวลาเดียวกนั 
2.2 การตอบรับการขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook, Fanpage, Line)  

2.2.1 Facebook, Fanpage, Line เป็นสังคมออนไลน์ท่ีนิยามมากท่ีสุดมีคนใชม้ากท่ีสุดท าให้
ลูกคา้หรือสมาชิก Fanpang สามารถส่งขอ้ความถึงเราไดโ้ดยตรงท าให้ง่ายต่อการติดต่อส่ือสารซ่ึง
เป็นการตอบรับท่ีดีมากจากลูกค้าลูกค้าได้ติดต่อสอบถามราคาโปรโมชั่นผ่านทาง Facebook, 
Fanpage, Line ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook อนัดบั 1 อบัดบัท่ี 2 Fanpang อนัดบัท่ี 3 Lin  
2.3 การส่งเสริมการตลาด 
 2.3.1 การส่งเสริมการตลาด 

         สุพัดชา(2559) การส่งเสริมการตลาด เป็นรูปแบบการตลาดเป็นรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัองคก์ร ผลิตภณัฑ ์บริการ ความคิด เป็นการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคลเป็น
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การติดต่อส่ือสารเป็นการติดต่อส่ือสารโดยใช้ส่ือและการประชาสัมพันธ์เป็นการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติความน่าเช่ือถือและสร้างภาพลกัษณ์แก่องคก์ร 
2.4วจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
           2.4.1 ปวุฒิ  บุนนาค (2556) กล่าวว่า  กลุ่มผู ้ใช้บริการ Facebook Fanpange ในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายมีอาย ุ20-29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา 
ตรีมีสถานภาพส่วนเป็นสาวนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาซ่ึงมีพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมมีประสบการณ์การใช้งาน4ปีข้ึนไปและผลวิเคราะห์พบว่ากลุ่ม
ผูใ้ช ้Facebook Fanpange ประเภทองคก์รและผลิตภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างทาง
เพศระดบัการศึกษาอาชีพและสถานภาพสมรสจะมีพฤติกรรมใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิติ.05ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนววิจยัของสุพจน์ พนัธ์หนอง
หวา้(2548)ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในเขต
กรุงเทพมหานครผลวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมีสถานะโสดอายุเฉล่ีย20-24ปี
รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่10,000บาทต่อเดือนและจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
           นิศุทธ์ิ อุปถมัภ ์และ นิตยา ฐานิตธนกร(2557)(อา้งถึงจิดาภา ทดัหอม,2558.)กล่าววา่ 
ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดจ านวน280คนโดยมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุผลวิจยัพบว่าความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์
ดา้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและดา้นการบอกต่อส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผา่นส่ือสังคมออนไลน์มาก
ท่ีสุดรองมาคือความไวว้างใจต่อธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์และลกัษณะทางธุรกิจผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ดา้นความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจตามล าดบั 

        โกสีย ์รุ่งจ ากดั(2550)(อา้งถึงภานุวฒัน์ ชุ่มช้ืน,2555.)กล่าววา่ พฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ยาริสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง30-35ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง
บริษทัเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ีย45,000บาทข้ึนไปสถานภาพโสดสมาชิกในครอบครัว4-6คนและเป็นผูท่ี้
มีรถยนตส่์วนตวัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ยาริสในเร่ืองการแนะน าผูอ่ื้นใหซ้ื้อมีผล
ท าให้การครอบครองรถยนตข์องผูบ้ริโภคแตกต่างกนัในดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตความสนใจมี
ส่วนท าใหเ้กิดการตดัสินเลือกใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ยาริสมากท่ีสุด 
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดงานปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั่งสถานทีป่ระกอบการ 
 ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ : บริษทั โตโยตา้สยามออโต ้ซาลอน จ ากดั (สาขาบางแค) 680/2 
ซอยเพชรเกษม 58 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, 10160  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 3.2.1 เป็นตวัแทนจ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ 

 3.2.2 บริการเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง 

 3.2.3 บริการแบตเตอร่ีและระบบช่วงล่าง 
 3.2.4 บริการตรวจเช็คสภาพรถยนตต์ามระยะทาง 
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3.3 การบริหารงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 การท าโปรโมชั่นหรือแคมเปญผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อท่ีจะใช้ในการท าช่องทาง
การตลาดโดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีมีเก่ียวกบับริษทัให้ลูกคา้ ท าการเจรจาต่อรอง
เง่ือนไขการซ้ือขายและใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้ 
 ประเภทของรถยนตใ์นบริษทัโตโยตา้ 
รถยนต ์New Yaris HB 
รถยนต ์Toyota New Yaris Ativ 
รถยนต ์Toyota CH-R  
 รถยนต ์Toyota Rocco 
รถยนต ์Toyota Sienta 
รถยนต ์Toyota Vios 
รถยนต ์Toyota New Fortuner 
3.4 ช่ือและต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- โปรโมทโปรโมชัน่ต่างๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ 
- หาลูกคา้แนะน า 
- ใหค้  าแนะน าในการใหข้อ้มูลรถยนตเ์ก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมาสนใจ 
- ช่วยเหลืองานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กลยทุธ์การขายและผลตอบรับการขายรถยนตโ์ตโยตา้ผา่นช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ 
(Facebook Fanpage Line) 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 นายปิยพงค ์กมลรัตนเจริญ ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
3.6 แผนผงัฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าสยามออโต้ซาลอน จ ากดั สาขาบางแค 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 แผนผงัฝ่ายขายของบริษทัโตโยตา้สยามออโตซ้าลอนจ ากดั สาขาบางแค 

ฝ่ายขาย ทีม A

 

พี่เปรม  พี่อุ้ม 

ฝ่ายขาย ทีม B

 

พี่ยิม้ พี่ตอ่ 

ฝ่ายขาย ทีม C

 

พี่ตัม้ พี่ทิพย์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

นายปิยพงค ์กมลรัตนเจริญ 



7 
 

 

3.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
            เร่ิมปฏิบติังานสหกิจศึกษา 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561  
3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 
ขั้นตอนและการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย 61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1. โปรโมทขอ้มูล 
2. เก็บขอ้มูล 
3. วเิคราะห์ขอ้มูล 
4. จดัท าเอกสาร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 3.2 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
     ฮาร์ดแวร์ 

- Computer 
- Printer 
- โทรศพัทมื์อถือ 
- Internet 

     ซอฟตแ์วร์ 
- โปรแกรม Microsoft  Word 
- โปรแกรม Microsoft power point 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 ผลจากการท าการขายบนส่ือสังคมออนไลน์เป็นกลยุทธ์ในทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นอยา่งสูงและช่วยสามารถวดัผลและท าให้อตัราการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วแต่อยา่งไรก็ตาม
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัก็ตอ้งมุ่งหวงัในกลุ่มคนท่ีมีก าลงัซ้ือเป็นอยา่งมาก ในกลุ่มของบุคคลท่ีท างาน
และท่ีตอ้งการจะมีรถยนตเ์ป็นของตวัเอง ดงันั้นในปัจจุบนัการแข่งขนัทางการตลาดจึงเกิดข้ึนและ
แข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ท าให้มีการท าการตลาดเพิ่มในส่ือสังคมออนไลน์เพื่อเป็นอีกแนวทางในกา
แสวงหาลูกคา้ และหากลยทุธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกคา้ ใหม้าเป็นลูกคา้ของบริษทั 
ผลการวเิคราะห์ 
4.1 ข้อมูลและรายละเอยีดของเน้ือหาทางส่ือสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage  Line  
      1) รายละเอียดจาก Fanpange 
          ดาวเร่ิมตน้ 5 % หรือเลือกผอ่นสบาย ส าหรับโปรผอ่นสบายดาวเร่ิมตน้ 15 % 
          - ATIV ผอ่นเร่ิมตน้ 4,166 บาท 
          - REVO ผอ่นเร่ิมตน้ 5,375 บาท 
          - VIOS ผอ่นเร่ิมตน้ 5,645 บาท 
          - FORTUNER ดอกเบ้ีย 1.99 % ดาวต ่าสุด 20 % ผอ่นสูงสุด 48 งวด 

ลูกคา้เก่าโตโยตา้  ดาว 0 % 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 รายละเอียดจาก Fanpange 
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2) รายละเอียดจาก Facebook 
         รถ TOYOTA REVO ดาวเร่ิมตน้ 29,000 บาท  
           ผอ่นเร่ิมตน้ 7,500 บาท 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
           
          รูปท่ี 4.2 รายละเอียดจาก Facebook 
    3) รายละเอียดจาก Line  
         Yaris Ativ โปรผอ่นสบายๆ รถเก๋งมาแลว้ 
          ดาวน์เร่ิมตน้ 5% ผอ่นสูงสุด 7 ปี 84 งวด  
         - รุ่น J Eco ใชเ้งินออกรถเพียง 27,000 บาทผอ่น 7,196 บาท 
         - รุ่น J ใชเ้งินออกรถ 29,000 บาท ผอ่น 7,947 บาท 
         - รุ่น E ใชเ้งินออกรถ 33,000 บาท ผอ่น 8,398 บาท 
         - รุ่น G ใชเ้งินออกรถ 35,000 บาท ผอ่น 9,149 บาท 
         - รุ่น S ใชเ้งินออกรถ 39,000 บาท ผอ่น 9,539 บาท 
         Yaris HB 5 ประตู 
         ดาวน์เร่ิมตน้ 5% ผอ่นสูงสุด 7 ปี 84 งวด 
        - รุ่น J Eco ใชเ้งินออกรถ 29,000 บาท ผอ่น 7,346 บาท 
        - รุ่น J ใชเ้งินออกรถ 30,000 บาท ผอ่น 8,098 บาท 
        - รุ่น E ใชเ้งินออกรถ 33,000 บาท ผอ่น 8,548 บาท 
        - รุ่น G ใชเ้งินออกรถ 35,000 บาท ผอ่น 9,299 บาท 
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รูปท่ี 4.3 รายละเอียดจาก Line 
ตารางท่ี 4.1 สรุปรายละเอียดโปรโมชัน่ 

รายละเอียดโปรโมชัน่ Facebook ร้อยละ Line ร้อยละ Fanpang 
จ านวน 305 คน 

โปรโมชัน่รถ Yaris Ativ & New Yaris 
HB 

28 17.60 5 23.81 23 

โปรโมชัน่ Fortuner ดอกเบ้ียพิเศษ 14 8.81 1 4.76 9 

โปรโมชัน่ของรถ REVO 20 12.58 3 14.29 7 

โปรโมชัน่รถ Rocco 6 3.77 1 4.76 9 

โปรดอกเบ้ียราชการ 36 22.64 4 19.05 16 

โปรโมชัน่ ลูกคา้เก่าดาวน์0 %ทุกรุ่น 13 8.18 2 9.52 12 

การโปรโมทราคารถดาวนน์อ้ยผอ่น
สบาย   

11 6.92 2 9.52 9 

รถเก่าออกใหม่เพ่ิมมูลค่าสูงสุด 50,000 
บาท 

24 15.10 3 14.29 8 

ชวน มาตรวจสุขภาพฟรี 7 4.40 0 100 10 

รวม 159 100 21 100 103 
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4.2 สรุปผลตอบรับจากการจัดท า Fanpange โดยมีผู้กดติดตามจ านวน 305 คน และการเสนอขาย
รถยนต์โตโยต้า 
ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ตามตารางแบ่งไดด้งัน้ี  
ตารางท่ี 4.2 ผูส้นใจ/สอบถาม โปรโมชัน่รถ Yaris Ativ & New Yaris HB ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 
Facebook 28 50 

Line 5 9 
Fanpang 23 41 
รวม 56 100 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา 
Fanpang จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ41 และ Line จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.3 ผูส้นใจ/สอบถามโปรโมชัน่ Fortuner ดอกเบ้ียพิเศษ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 
Facebook 14 58.33 

Line 1 4.17 
Fanpang 9 37.5 
รวม 24 100 

จากตารางท่ี 4.3พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
รองลงมา Fanpang จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ Line จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.4 ผูส้นใจ/สอบถาม โปรโมชัน่ของรถ REVO ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 
Facebook 20 66.67 

Line 3 10 
Fanpang 7 23.33 
รวม 30 100 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
รองลงมา Fanpang จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และ Line จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดบั 
 
 



12 

 

 

ตารางท่ี 4.5 ผูส้นใจ/สอบถาม โปรโมชัน่รถ Rocco ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 

Facebook 6 37.5 
Line 1 6.25 

Fanpang 9 56.25 
รวม 16 100 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Fanpang จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมา 
Facebook 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ Line จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.6 ผูส้นใจ/สอบถาม โปรดอกเบ้ียราชการ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 
Facebook 36 64.29 

Line 4 7.14 
Fanpang 16 28.57 
รวม 56 100 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 
รองลงมา Fanpang จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ Line จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.7 ผูส้นใจ/สอบถาม โปรโมชัน่ ลูกคา้เก่าดาวน์0 %ทุกรุ่น ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 
Facebook 13 48.15 

Line 2 7.41 
Fanpang 12 44.44 
รวม 27 100 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 
รองลงมา Fanpang จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 และ Line จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8 ผูส้นใจ/สอบถาม การโปรโมทราคารถดาวน์นอ้ยผอ่นสบาย  ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 

Facebook 11 50 
Line 2 9.09 

Fanpang 9 40.91 
รวม 22 100 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 
รองลงมา Fanpang จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 และ Line จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 
ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.9 ผูส้นใจ/สอบถาม การโปรโมทราคารถดาวน์นอ้ยผอ่นสบาย  ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 
Facebook 11 50 

Line 2 9.09 
Fanpang 9 40.91 
รวม 22 100 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 
รองลงมา Fanpang จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 และ Line จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 
ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.10 ผูส้นใจ/สอบถาม รถเก่าออกใหม่เพิ่มมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 
Facebook 24 68.57 

Line 3 8.57 
Fanpang 8 22.86 
รวม 35 100 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 68.57 
รองลงมา Fanpang จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และ Line จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 ผูส้นใจ/สอบถาม ชวน มาตรวจสุขภาพฟรี ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
ขอ้มูล จ านวน (คน) ร้อยละ % 

Facebook 7 41.18 
Line 0 0 

Fanpang 10 58.82 
รวม 17 100 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Fanpang จ  านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 58.82 
รองลงมา Facebook จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 ตามล าดบั 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การปฏิบติังานท่ี บริษทั โตโยตา้สยามออโตซ้าลอน จ ากดั (สาขาบางแค) เป็นระยะเวลา 16 
สัปดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของ
การท าส่ือสังคมออนไลน์หรือ การโปรโมทโปรโมชัน่ต่างๆ บนส่ือออนไลน์ต่างๆ ท าใหผู้จ้ดัท า
รายงานไดรั้บประสบการณ์ท างานใหม่ในท าการท างานจริงและก็มีพี่ ๆ ท่ีบริษทัช่วยสอนงานทาง
ฝ่ายการขายใหน้อ้งไดเ้รียนรู้อีกมากและยงัไดรั้บโอกาสท่ีพีๆสอนใหน้อ้งเรียนรู้ในการเป็น
พนกังานขายไดอี้กดว้ย 
 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการในการท าอยา่งไรเพื่อจะให้
มีลูกคา้มาสนใจในส่ิงท่ีเราก าลงัจะน าเสนอและยงัมีโอกาสออกไปลงงานนอกสถานท่ี ท่ีท าใหไ้ด้
เรียนรู้วธีิและเทคนิคการขายของพี่แต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไป  
 นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานคือ การท่ีออกไปหาลูกคา้นอกสถานท่ีนั้น ควร
ค านึงถึงสภาพอากาศ เพระฉะนั้นควรคิดไวเ้ผื่อล่วงหนา้ในการแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนแต่ไดม้าลง
ปฏิบติังานจริงในองคก์รแลว้ท าใหรู้้วา่ การท างานทุกอยา่งมกัจะมีอุปสรรคในการปฏิบติังานอยู่
เสมอ 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 โปรโมชัน่รถ Yaris Ativ & New Yaris HB 
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา Fanpang จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ41 และ Line จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั 
โปรโมชัน่ Fortuner ดอกเบ้ียพิเศษ 
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมา Fanpang  จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5 และ Line จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามล าดบั 
โปรโมชัน่ของรถ REVO 
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา Fanpang  จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.33 และ Line จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 
โปรโมชัน่รถ Rocco 
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Fanpang คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมา Facebook 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 และ จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบัโปรดอกเบ้ียราชการ 
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมา Fanpang จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.57 และ Line จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดบั 
โปรโมชัน่ ลูกคา้เก่าดาวน์0 %ทุกรุ่น
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พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 48.15 รองลงมา Fanpang จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.44 และ Line จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามล าดบั 
การโปรโมทราคารถดาวน์นอ้ยผอ่นสบาย   
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 48.15 รองลงมา Fanpang จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.44 และ Line จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามล าดบั 
การโปรโมทราคารถดาวน์นอ้ยผอ่นสบาย   
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 48.15 รองลงมา Fanpage จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.44 และ Line จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามล าดบั 
รถเก่าออกใหม่เพิ่มมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท 
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 68.57 รองลงมา Fanpage จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.86 และ Line จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ตามล าดบั 
ชวน มาตรวจสุขภาพฟรี  
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก Fanpang คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมา Facebook จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.18 ตามล าดบั 
5.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ผูจ้ดัท าขาดทกัษะการพูดคุยและการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้ 
5.2.2 ผูจ้ดัท ายงัขาดความช านาญในการขายและการใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีไม่เพียงพอ 

5.3 ข้อดีของการไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.3.1 ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
5.3.2 ไดรั้บความรู้เก่ียวรถยนตข์องโตโยตา้มากข้ึน 
5.3.3 ไดมิ้ตรภาพท่ีดีกบัพี่ร่วมงานท่ี 

5.4 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.4.1 การท างานในบริษทัไดท่ี้รับมอบหมาย ถา้หากเกิดความสงสัยหรือท าไม่ถูกกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไวใ้หรี้บสอบถามพนกังานปรึกษาท่ีสั่งงานมาโดยทนัที เพราะถา้หากเกิดความ
ผดิพลาดมาจะท าใหบ้ริษทัเสียหายได ้
 5.4.3 การส่งเสริมการตลาดควรผา่นส่ือสังคมออนไลน์ควรจะผา่น Facebookไดดี้กวา่ส่ือ
สังคมออนไลน์อ่ืนๆ  
 5.4.4 การท าการโฆษณาควรเจาะในของกลุ่มวยัรุ่นจะดีท่ีสุดเพราะรถรุ่น New Yaris Ativ 
กบั New Yaris ในกลุ่มวยัรุ่นมีก าลงัซ้ือไดม้ากกวา่รุ่นอ่ืนๆ  
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        รถยนต ์Toyota Sienta                                                         รถยนต ์Toyota Vios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ไวนิล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การจดัท าข้อมูลการส่งเสริมการตลาดและผลตอบรับผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของ 
รถยนต์โตโตย้าสยามออโต้ซาลอน สาขาบางแค 

Management Promoting Marketing Information and Feedback on Social 
Media  Toyota Siam Auto Salon Co., Ltd., Bangkae Branch 

ภาควชิาการตลาด คณะบริการธุรกิจมหาวทิยาลยัสยาม 

นายพงศกร ศรีสุรินทร์            5901500019 

นางสาวจุฬาลกัษณ์ ละขนุทด  5804300138 

อาจารย์ทีป่รึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เบจวรรณ บวรกลุภา 

พนักงานทีป่รึกษา คุณ ปิยพงค ์กมลรัตนเจริญ 

สถานประกอบการ บริษทัโตโยตา้สยามออโต ้

                               ซาลอนจ ากดั สาขาบางแค 
บทคดัย่อ 

การส่งเสริมการตลาดโดยใชส่ื้อสังคมออนไลนเ์ป็น
กลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายดงันั้นโครรงการน้ีจึงเกิดข้ึนเพ่ือ
ศึกษาการจดัท าขอ้มูลและการส่งเสริมการตลาดผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์และผลตอบรับของรถยนตโ์ตโยตา้ สาขาบางแค 
โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อจดัท า Facebook Fanpage Line และผล
ตอบรับผา่นส่ือสงัคมออนไลนข์องรถยนตโ์ตโยตา้สาขาบาง
แค 2. เพ่ือสรุปผลตอบรับการส่งเสริมการตลาดรถยนตโ์ต
โยตา้ สาขาบางแค ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์(Facebook Panpage 

Line) รวบรวมและจดัท าระหวา่งวนัท่ี14พฤษภาคม 2561-31
สิงหาคม 2561 

 ผลการศึกษาการ พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มาจาก 
Facebook อนัดบั 1 จ านวน 159 คน อบัดบัท่ี 2 Fanpag 103 คน 
และ อนัดบัท่ี 3 Line  จ านวน 21 คน ดงันั้นการส่งเสริม
การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลนค์วรผา่นช่องทาง Facebook 

เพราะสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากกวา่ส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัท า Facebook Fanpage Line และผลตอบรับผา่นส่ือ
สงัคมออนไลนข์องรถยนตโ์ตโยตา้สาขาบางแค 
2. เพ่ือสรุปผลตอบรับการส่งเสริมการตลาดรถยนตโ์ตโยตา้ 

สาขาบางแคผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงผลตอบรับการส่งเสริม
การตลาดรถยนตโ์ตโยตา้ สาขาบางแคผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ (Facebook Fanpage Line)   
2. องคก์รสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
ผลการปฏบิัตงิาน 

ผลจ ากการท า ก า รข ายบน ส่ือสั งคม
อ อน ไ ลน์ เ ป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ใ นท า ง ก า ร ตล าด ท่ี มี
ประสิทธิภาพเป็นอยา่งสูงและช่วยสามารถวดัผลและ
ท าให้อตัราการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อเป็นอีกแนวทางในกาแสวงหาลูกคา้ 
และหากลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ ให้มาเป็นลูกคา้
ของบริษทั 
ผลการวเิคราะห์ 
สรุปผล 
1.ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. ไดรั้บความรู้เก่ียวรถยนตข์องโตโยตา้มากข้ึน 
3. ไดมิ้ตรภาพท่ีดีกบัพ่ีร่วมงานท่ี 
ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
1. ผูจ้ดัท าขาดทกัษะการพดูคุยและการเจรจาต่อรอง
กบัลูกคา้ 
2. ผูจ้ดัท ายงัขาดความช านาญในการขายและการให้
ขอ้มูลลูกคา้ท่ีไม่เพียงพอ  
ข้อเสนอแนะ 
การท างานในบริษทัไดท่ี้รับมอบหมาย ถา้หากเกิด
ความสงสยัหรือท าไม่ถูกกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไว้
ใหรี้บสอบถามพนกังานปรึกษาท่ีสัง่งานมาโดยทนัที 
เพราะถ้าหากเกดิความผดิพลาดมาจะท าให้บริษัท
เสียหายได้ 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

       รหสันกัศึกษา             :   5901500019 

    ช่ือ – นาสกุล              :   นายพงศกร  ศรีสุรินทร์ 

    คณะ                         :  บริหารธุรกิจ 

    สาขาวชิา                  :   การตลาด 

    ท่ีอยู ่                         :   1730/222 ม.พฤกษา61 ซ.เพชร63    

                                              แขวงหลกัสอง เขตบางแค 

                                                                                                  กรุงเทพฯ 10160                                             

                                                      ประสบการณ์ดา้นสหกิจ 

                                                      ต  าแหน่ง                            :   ฝ่ายขาย 

                                                 

                                                      

                                                     รหสันกัศึกษา                    : 5804300138 

   ช่ือ – นามสกุล        :   นางสาวจุฬาลกัษณ์  ละขนุทด 

   คณะ                          :   บริหารธุรกิจ 

   สาขาวชิา                 :   การตลาด 

   ท่ีอยู ่                         :   3แยก14 ซ.เพชรเกษม58 แขวง  

                                                บางดว้น เขตภาษีเจริญ 

                                                กรุงเทพฯ 10160 

                                                     ประสบการณ์ดา้นสหกิจ 

                                                      ต  าแหน่ง                            :   ฝ่ายขาย 


