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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของโครงกำร 

ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจเป็นอยา่งมากในเร่ืองการดูแลเอาใจใส่รูปร่างหนา้ตาและ
ผวิพรรณ อยา่งท่ีรู้เห็น ว่ามีบุคคลจ าพวกน้ีอยูไ่ม่นอ้ยเลยทีเดียวในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย ต่าง
ลว้นท่ีอยากจะมีรูปร่างหนา้ตาสวยหล่อดูดีดว้ยกนัทั้งนั้น จึงกลายเป็นเหตุผลยอมทุ่มจ่ายเงินทีละหลายๆบาท
ซ่ึงเพื่อแลกใหไ้ดม้ากบัผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้นั้น ก็ยนิดีพร้อมท่ีจะเปิดกระเป๋าและควกัเงินจ่ายไดอ้ยา่งไม่
ลงัเลกนัเลยทีเดียวดงันั้นจึงไดมี้การโฆษณาผลิตภณัฑท์างโลกโซเซียลหรือทางออนไลน์เพื่อให้ผูค้นทราบ
ถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้และน่ีก็เป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆท่ีมีส่วนไปกระตุน้ให้กบัธุรกิจทาง
ออนไลน์ท่ีก าลงัเติบโตอยูใ่นตอนน้ีท าใหท้วีเพิ่มความดุเดือดในการแข่งขนัทางการตลาดมากยิง่ข้ึนกว่าเดิม
และการเลือกกลยทุธ์ท่ีน ามาใชใ้นการแข่งขนัทางการตลาดนั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่  

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจในลกัษณะน้ีมีเกิดข้ึนอยูม่ากมายหลากหลายแห่ง และยงัคงก่อเกิดข้ึนใหม่มาไดอี้ก
เร่ือยๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการทั้งหลายจึงตอ้งมีการต่ืนตวัอยู่ตลอด และ คอยมองหามุมมองท่ีแปลกใหม่อยู่
เสมอร่วมกบัพฒันาปรับปรุงแนวคิดกลวิธีต่างๆอยู่เร่ือยๆไป เพื่อน ามาปรับใชใ้ห้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 
ตามยุคตามสมยัไดท้นัท่วงที และลกัษณะธุรกิจประเภทในหลากหลายรูปแบบหลายคนอาจรู้จกัภายใตช่ื้อ
ของค าว่า “แบรนด์” และ ในแต่ละธุรกิจนั้นต่างก็ลว้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีเป็นของตวัเอง มีการก าหนด
วางแผนกลยทุธ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการแข่งขนัทางการตลาดดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความแตกต่างและมีความ
โดดเด่น มีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่อยา่งยิง่ ซ่ึงจ าเป็นมากในการผกูมดัใจ ทั้งลูกคา้รายเก่า และใหม่ 
รวมถึงผูท่ี้ก าลงัให้ความสนใจในเร่ืองน้ี ฉะนั้นจึงตอ้งมีการใหค้  าแนะน าและให้ค  าปรึกษาท่ีดีไดเ้ป็นอยา่งดี
และเป็นกนัเองซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสนิทสนมกนัมากยิ่งข้ึนดงันั้นจึงมีการโฆษณาสินคา้บริการโดยผา่นส่ือ
ออนไลน์ ผ่านทาง โปรแกรม FACEBOOK, LINE, IG หรือส่ือโทรศพัท์ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์ 
 นิตยสาร แคตตาล็อค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกต่ืนเตน้ต่ืนตวัตลอดเวลาและการใหค้วามสนใจในเร่ืองของ ราคา และโปรโมชัน่ก็ถือ
วา่ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากเพราะโปรโมชัน่รูปแบบใหม่ท่ีไม่ซ ้ าใครและมีการปรับปรุงเปล่ียนในเร่ือง 
แพค็เกจ และ ราคา ในแต่ละเดือนท าใหลู้กคา้เกิดความสนใจในตวัสินคา้และการท าใหต้ราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีน่า
จดจ า กระจาย แพร่หลาย ท าให้กลายเป็นท่ีรู้จกันั้น จะใชว้ิธีการดึงเหล่า เซเลบ พริตต้ี เนตไอดอล ทั้งหลาย
บนโลกโซเชียลท่ีมีกระแสมากและท าให้ไดรั้บความสนใจและมียอดติดตามอยูค่่อนขา้งมากท่ีเขา้มาช่วยใน
การโฆษณาเพื่อใหท้ราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้และมีการใหสิ้ทธิพิเศษเพิ่มใหก้บัลูกคา้ไม่
วา่เป็นส่วนลดจากราคาโปรโมชัน่หรือการสะสมคะแนนว่าใครสามารถท ายอดคะแนนตามท่ีก าหนดไวไ้ดก้็



2 
 

จะสามารถไดไ้ปท่องเท่ียวต่างประเทศไดฟ้รีเลยดงันั้นจึงตอ้งมีการโฆษณาสินคา้เพื่อท าให้ลูกคา้เกิดความ
สนใจในตวัสินคา้ของเราโดยสินคา้เคร่ืองส าอางครีมบ ารุงผวิLuminesceเป็นท่ีสินคา้ท่ีผลิตโดย JEUNESSE
และมีบริษทั นิวไลน์ แอพโพรชเป็นผูจ้  าหน่ายและท าการโฆษณาส่งต่อถึงผูบ้ริโภคอีกทีในโลกของการท า
ธุรกิจออนไลน์หลายคนท่ีอาจบอกวา่คนท่ีเคยท าก่อนหรือเป็นมีตน้สายเท่านั้นท่ีมีโอกาสประสบความส าเร็จ
มากกว่า คนท่ีมีคอนเน็คชัน่ท่ีดีเท่านั้นมกัจะไปไดเ้ร็วกว่า หรือคนท่ีกลา้เส่ียงเท่านั้นท่ีสามารถสร้างรายได้
อยา่งมากมายไดจ้ริงแต่ส าหรับท่ี เรามีความมุ่งนัน่ท่ีจะท าใหทุ้กคนประสบความส าเร็จไดไ้ปพร้อมๆกนั ดว้ย
ความมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้จากการท าโฆษณาดว้ยโซเซียลจากวนันั้นจนถึงวนัน้ีเราไดเ้ป็นโคช๊ใหก้บันกัธุรกิจ
ออนไลน์ท่ีมีรายไดอ้ยูอ่ยา่งมากมายมาแลว้หลายมีคนผา่นดว้ยหลกัสูตรการเทรนท่ีผา่นการคดักรองมาแลว้
จากผูค้นท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมากมายและมีทีมงานท่ีมีคุณภาพผูท่ี้ประสบความส าเร็จมาแลว้จากการ
ธุรกิจออนไลน์ระบบในการขยายตลาดและการสร้างทีมงานก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในยคุออนไลน์น้ีก็จะ
เป็นอย่างไรถา้คุณมีธุรกิจของคุณเองแต่ถา้คุณยงัไม่รู้วิธีการท าการตลาดผ่าน Google ไม่รู้จกัวิธีการท า
การตลาดดว้ย Facebook ไม่รู้ว่า LINE ท่ีคุณส่งขอ้ความหากนัทุกวนัว่ามนัสามารถท าเงินให้ธุรกิจคุณ
มหาศาลยงัไง ในเร่ืองการตลาดแบบน้ีคือเร่ืองท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจของยุคน้ีโลกปัจจุบนัในทุกวนัน้ีไม่
ส าคญัหรอกว่าคุณจะเป็นใคร หรืออยู่ตรงไหนของสังคม แค่คุณเร่ิมตน้ศึกษาและเปล่ียนแปลงให้ทนัโลก 
อยา่ใหโ้ลกบงัคบัใหคุ้ณเปล่ียนหากคุณก าลงัคิดวา่คุณเป็นคนนึงท่ีอยากจะมีธุรกิจเป็นของตวัเองและอยากจะ
ให้ประสบความส าเร็จและอยากใชเ้คร่ืองมือระบบออนไลน์มาสร้างความส าเร็จของธุรกิจฉันยินดีแบ่งปัน
ความรู้และเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างธุรกิจให้กบัทุกท่านค่ะเราจะมีการน าขอ้มูลมาศึกษาคน้ควา้
และแปลงเป็นมุมมองเพื่อช่วยใหคุ้ณท าความเขา้ใจว่าในแผนธุรกิจของคุณมาถูกทางแลว้หรือยงัและคุณจะ
สามารถพฒันาตรงไหนอยา่งไรไดบ้า้งในดา้นนวตักรรมหลายคนอาจท าให้ดูเหมือนง่ายในการบุกเบิกและ
ผลกัดนัสินคา้ใหม่แต่สินคา้ท่ีเป็นนวตักรรมนั้นตอ้งอุทิศทั้งเวลา มีระเบียบวินยั และการวิเคราะห์ศึกษาอยา่ง
หนกัหน่วงเพื่อการสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆให้เป็นรูปร่างท่ีแปลกใหม่นัน่คือจุดเร่ิมตน้ของทุกนวตักรรม 
เป็นท่ีๆทุกไอเดียบงัเกิดข้ึนพูดไดอี้กอยา่งหน่ึงคือคุณจะไม่สามารถมีนวตักรรมไดห้ากขาดซ่ึงความคิดริเร่ิม
หรือการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ใหเ้ป็นรูปเป็นร่าง การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่นั้นตอ้งอาศยัความใส่ใจในทุก
รายละเอียดและรวมถึงความหลงใหลในการเปล่ียนไอเดียท่ียอดเยีย่มใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ
อยา่งไรก็ตามการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่นั้นไม่ใช่แค่ส่ิงเดียวท่ีคุณควรใหค้วามส าคญัในการบรรจุหีบห่อ 
การจดัจ าหน่าย ตลอดจนการหาวิธีน าเขา้ตลาดใหต้รงใจกบักลุ่มคนท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จากผลิตภณัฑต์วั
น้ีมากท่ีสุดนั้นกเ็ป็นส่ิงท่ีส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนัเลยนอกจากนั้นในการกะจงัหวะและเวลาในการด าเนินการ
นั้นกถื็อวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมีความจ าเป็นเน่ืองจากมนัจะสามารถสร้างโอกาสสู่การขยบัขยายงานในอนาคตได้
แต่อยา่ไดก้งัวลไปเพราะบริษทัเราสามารถจะช่วยสร้างวิวฒันาการใหก้บักลยทุธ์ของคุณเพื่อให้มนัสามารถ
ท างานไดดี้ในอนาคต เหมือนกบัท่ีมนัท างานไดดี้ในทุกวนัน้ีคือท่ีสุดของการท าธุรกิจออนไลน์ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://jnbizonline.com/2016/05/the-icon-system/
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จากขอ้มูลดงักล่าว จึงสนใจศึกษาเร่ือง“การโฆษณาสินคา้ เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือโซเซียล 
บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช ” เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการโฆษณาและการจดัจ าหน่ายของบริษทัและ
น าขอ้มูลไปใชป้รับปรุงหรือพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อใหลู้กคา้ทุกคนเกิดความสนใจในตวัสินคา้Luminesce 
1.2.2 เพื่อใหท้ราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้Luminesce 
1.2.3 เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์รและทุกคน 

ขอบเขตของกำรท ำโครงงำน 

 1.3.1. ดา้นเน้ือหา: ศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นคา้ Luminesce และตลาด online เพื่อสร้างความพึงพอใจของ
บริษทั 

1.3.2. ดา้นประชากร: ศึกษากลุ่มลูกคา้เป็นเพศหญิงอยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอาย2ุ0 ปีข้ึนไปท่ีให้ความส าคญัใน
การการดูแลเอาใจใส่รูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณ 

1.3.3. ดา้นเวลาระยะเวลา: ศึกษาและจดัท าโครงงานตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561  

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ลูกคา้มีความสนใจในตวัสินคา้ Luminesce 

2. ลูกคา้จะไดท้ราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพมากข้ึนของ Luminesce 

3.เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ลูกคา้จะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความน่าเช่ือถือของ Luminesce 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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บทที ่2 

แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1. แนวความคดิ 

ในการท าธุรกิจออนไลน์จะตอ้งมีระบบในการขยายตลาด และการสร้างทีมงานถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั

มากในยคุออนไลน์น้ี จะเป็นอยา่งไรถา้คุณมีธุรกิจของคุณเองแต่คุณยงัไม่รู้วิธีการท าการตลาดผา่น Google 

ไม่รู้จกัวิธีการท าการตลาดดว้ย Facebook ไม่รู้ว่า LINE ท่ีคุณส่งขอ้ความหากนัทุกวนัมนัสามารถท าเงินให้

ธุรกิจคุณมหาศาล เร่ืองการตลาดแบบน้ีคือเร่ืองท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจของยคุน้ี โลกทุกวนัน้ีไม่ส าคญัหรอ

กว่าคุณจะเป็นใคร หรืออยูต่รงไหนของสังคม แค่คุณเร่ิมตน้ศึกษาและเปล่ียนให้ทนัโลก อยา่ให้โลกบงัคบั

ให้คุณเปล่ียน  หากคุณก าลงัคิดว่าคุณเป็นคนนึงท่ีอยากจะมีธุรกิจของตวัเองอยากประสบความส าเร็จ และ

อยากใชเ้คร่ืองมือระบบออนไลน์มาสร้างความส าเร็จของธุรกิจสินคา้ท่ีเราท าการตลาด เป็นนวตักรรมไม่มี

ใครสามารถลอกเลียนแบบได ้ตอบโจทยท์ั้ งเร่ืองสุขภาพและความงาม ซ่ึงเป็นเทรนทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคตอีกยาวไกลหมายถึง ความยัง่ยนืยาวแลว้นั้น ยงัหมายรวมถึง การเจริญเติบโต-ของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนือีก

ดว้ย นกัส ารวจชาวสเปนยคุแรก Ponce de Leon ไดน้ าคณะนกัส ารวจชาวยโุรปกลุ่มแรกเขา้ไปบุกเบิกยงั

สถานท่ีซ่ึงในปัจจุบนัคือฟลอริดาดว้ยความหวงัว่าจะคน้พบน ้ าพุแห่งความเยาวว์ยั การเสาะแสวงหาดินแดน

สุขาวดีซ่ึงจะมอบพลงัแห่งความเยาวว์ยั,สุขภาพดี และความงามเป็นต านานท่ีเล่าขานกนัมาและยงัคงตราตรึง

ใจผูค้นจนถึงทุกวนัน้ี และเจอเนสส์ไดก่้อตั้งข้ึนท่ีฟลอริดาจึงเป็นท่ีกล่าวขานกนัอีกคร้ังในฐานะของผูน้ า

ดา้นวิทยาการเพื่อความอ่อนเยาวข์องผูค้นน ้าพเุพื่อความอ่อนเยาวอ์นัล้ีลบัน้ีเปรียบไดก้บัสญัลกัษณ์แห่งความ

ปรารถนาท่ีจะคงความอ่อนเยาวด์ว้ยผลิตภณัฑ ์ Luminesce ท่ีไดถู้กก่อตั้งข้ึนเพื่อมอบเป็นผลิตภณัฑอ์นัทรง

ประสิทธิภาพในการชะลอร้ิวรอยแห่งวยัดว้ยนวตักรรมเพื่อความอ่อนเยาว ์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารและผลิตภณัฑ์ดูแลผิวเวนด้ี ลิวอิส ผูร่้วมก่อตั้งเจอเนสส์รู้ทนัทีว่าส่ิงมหัศจรรยก์ าลงัจะเกิดข้ึน เม่ือ

ไดรั้บขอ้เสนอใหเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิผกูขาดทัว่โลกในผลิตภณัฑท่ี์ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรมเครือข่าย

การตลาด ในฐานะผูป้ระกอบการท่ีมีสายตาแหลมคมและการตดัสินใจท่ีเฉียบขาดเธอมองเห็นโอกาสท่ีจะ

วางกลยทุธ์ทางการคา้ใหก้บัสินคา้ช้ินน้ีเป็นบริษทัธุรกิจเครือข่ายชั้นน าของโลก ท่ีเนน้งานวิจยัสินคา้ในเร่ือง

ของ สเตม็เซลล,์ Telomere, การซ่อมแซม DNA, นวตักรรมการลดความอว้น ฯลฯ จุดเด่นของบริษทั คือ มี

สินคา้เป็นนวตักรรมท่ีเป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะเจอเนสส์ไม่มีใครลอกเลียนแบบได ้มีระบบรองรับส าหรับการ

ธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซตฟ์รีส าหรับท าธุรกิจ มีระบบ Back Office รองรับหลากหลายภาษาท าให้

https://jnbizonline.com/2016/05/the-icon-system/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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สามารถตรวจเช็คขอ้มูลต่างๆได ้ทั้งยอดคอมมิชชัน่ ผงัองคก์ร คะแนนต่างๆ -รวมถึง สามารถสั่งซ้ือสินคา้

ต่างๆ และจดัส่งไดท้ัว่โลก กว่า 120 ประเทศ ผ่านการท างานบนสมาร์ทโฟนเพียงเคร่ืองเดียวในการท า

โฆษณาสินคา้ผา่นทางโลกโซเซียล ถือเป็นการใชส่ื้อใหม่บนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มีการพูดคุยเสนอข่าวสาร

กบัลูกคา้ไดท้ั้งทาง ขอ้ความ ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟฟิก และเรายงัสามารถติดตามลูกคา้ได ้ทาง Social Media 

ต่างๆ เช่น Facebook , Line , JMobile , Email และส่ือโทรศพัท ์โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แคต

ตาลอ็ค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตซ่ึงจะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ในการเดินทางไปพบลูกคา้แต่ละ

คร้ังจะตอ้งมีการพูดคุยและมีการสนทนาท่ีดีการท าการตลาดออนไลน์เป็นส่ิงท่ีผูค้นให้ความสนใจจึงท าให้

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเพียงแต่เราตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือทางออนไลน์และการซ้ือขายสินคา้และบริการ

ผา่น Online Marketing หรือโลกโซเซียล อาจจะช่วยในการประหยดัเวลา และสะดวกสบาย เขา้ถึงไดร้วดเร็ว

ลูกคา้สามารถเปรียบเทียบสินคา้กบัร้านอ่ืนได ้แต่กอ็าจจะเสียเปรียบในดา้นความน่าเช่ือถือของสินคา้ในการ

โฆษณาสินคา้ทางออนไลน์ดงันั้นจึงตอ้งมีโปรโมชัน่พิเศษของLuminesce เพื่อสนับสนุนการในการขยาย

ธุรกิจของบริษทัและเพื่อดึงลูกคา้ใหอ้ยูก่บัเรา 

2.2.   ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1.ณัฐวศา : 2559 ออนไลน์” เป็นค าท่ีแสดงถึงสถานะท่ีมีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายใดๆ ซ่ึงใน
เร่ืองท่ีเราพูดถึงกนัอยูน้ี่ จะหมายถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดงันั้น “ขายของออนไลน์” ก็คือ การขายของทาง
อินเตอร์เน็ต ท่ีเราไดย้ินบ่อยๆ นัน่แหละค่ะหรือถา้ให้อธิบายแบบวิชาการ จะเรียกว่า “ อีคอมเมิร์ซ (e-
Commerce)” หรือ “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” ซ่ึงหมายถึงการด าเนินการซ้ือขายสินคา้และบริการดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการโฆษณาคือในการแสดงการโฆษณาจะตอ้งให้เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ เช่นการมีส่วนร่วมในการโพสต์ การคลิกท่ีโฆษณาไม่ว่าเราเลือกแบบไหน 
ระบบกจ็ะแสดงโฆษณาไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีมีแนวโนม้วา่จะท าในส่ิงท่ีเราตอ้งการ 

เรามาดูตวัอยา่งการขายของออนไลน์ผา่นช่องทางต่างๆ กนัค่ะ 

ในการลงประกาศขายเคร่ืองส าอางท่ีย ังใช้จะขายได้บนเว็บไซต์ท่ีจะประกาศขายสินค้าออนไลน์ 
https://www.jeunesseglobal.com/ 

การตั้งกระทูป้ระกาศขายเคร่ืองส าอางมือสอง โดยโพสรูปและราคา ในเวบ็บอร์ด ห้องซ้ือขาย เคร่ืองส าอาง 
ทุกชนิด 

การโพสขายสินคา้ Luminesce ยีห่อ้ต่างๆ ผา่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, twitter, Google plus, 
Instagram เป็นตน้ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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การน าสินคา้ Luminesce ไปลงขายบนเวบ็ไซตท่ี์เป็นตลาดกลาง (e-Marketplace) เช่น weloveshopping.com, 
www.jeunesseglobal.com , Line Shop, shopee เป็นตน้ 

การเปิดร้านคา้ออนไลน์ขายเส้ือยืดแบรนด ์ Luminesce บนเวบ็ไซต์ www.jeunesseglobal.comจากหลาย
ตวัอยา่งท่ียกมาน้ีจะเห็นวา่ เราสามารถขายของออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งสร้างเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์เองก็ได ้
แลว้มนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเวบ็ไซตใ์หม่หรือเปล่า จะไดก้ล่าวถึง ในหวัขอ้ต่อๆ ไปค่ะ 

ท าไมเดี๋ยวนีค้นหันมาขายของออนไลน์กนัเยอะจัง 

เพราะคนไทยใชง้านอินเตอร์เน็ตมากกวา่เม่ือก่อนมากมากจนอินเตอร์เน็ตกก็ลายเป็นส่วนหน่ึงของการใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัและท่ีขาดไม่ไดข้องใครหลายคนไปแลว้ไม่เพียงแค่การใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยผา่นทางเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พีซีหรือโน๊ตบุ๊คแบบเดิมๆ เด๋ียวน้ีเราเช่ือมต่อกบัโลกอินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลาผา่นทางมือถือ
สมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาติดตวัไปไหนต่อไหนไดอ้ยา่งสะดวก เรียกว่าออนไลน์กนั
ไดท้ั้งวนั ในเม่ือกลุ่มเป้าหมายท่ีอาจจะเป็นลูกคา้ใชเ้วลาอยูก่บัอินเตอร์เน็ตท าใหค้นขายของกม็าน าเสนอขาย
สินคา้กนัท่ีน่ีแหละค่ะคนนิยมคน้หาขอ้มูลสินคา้และร้านคา้บนอินเตอร์เน็ตมากข้ึนท าให้คนไทยกลา้ซ้ือของ
ออนไลน์กนัมากข้ึนเพิ่มช่องทางการขาย ส าหรับคนขายสินคา้ท่ีมีร้านคา้ หรือสถานท่ีขายของเป็นหลกัเป็น
แหล่งอยู่แลว้ การเปิดร้านคา้ออนไลน์ควบคู่กนัไปดว้ยท าให้ไดลู้กคา้เพิ่มข้ึน ทีน้ีก็สามารถขายของให้กบั
ลูกคา้ท่ีอยู่ไกลไม่สะดวกมาท่ีร้านไดแ้ลว้ท าตามกระแส ท าตามคนอ่ืน ไดย้ินว่าคนโนน้ คนน้ี เพื่อน ญาติพี่
นอ้ง คนรู้จกัท ากนั ขายของออนไลน์แลว้ไดเ้งินเยอะ จนซ้ือรถซ้ือบา้นได ้เลยอยากลองท า เผื่อจะรวยแบบ
เคา้บา้ง 

เป็นการหารายได้เพิ่ม / รายได้เสริม ส าหรับคนท่ีไม่ไดมี้อาชีพคา้ขาย อย่างคนท่ีท างานประจ า แม่บา้น 
นกัศึกษา ตลอดจนคนท่ีเคยเป็นผูซ้ื้อแต่อยากเปล่ียนเป็นผูข้ายบา้ง ก็หนัมาขายของออนไลน์กนัเพิ่มข้ึนๆ ทุก
วนั หารายไดเ้สริม หรือเผือ่จะไดเ้ป็นอาชีพหลกัในอนาคตต่อไป 

เร่ิมตน้ง่าย มีเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีท าให้เราโฆษณาออนไลน์กนัไดง่้ายๆ (และหลายท่ีฟรีดว้ย) เช่น ตอ้งการขาย
ต่อส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีไม่ตอ้งการหรือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ก็ไปประกาศขายท่ี www.jeunesseglobal.com, 
ไดฟ้รีในการท าตลาดบนอินเทอร์เน็ต (องักฤษ: Internet marketing) หรืออาจใชว้่า i-marketing, web-
marketing, Digital Marketing, การตลาดออนไลน์ (online-marketing) หรือ การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Marketing) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ตท่ีเป็น ส่ือกลาง และส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ มาผสมผสานกบัวิธีการทางการตลาด การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด อยา่งลงตวักบัลูกคา้
หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รอย่างแทจ้ริง E-Marketing นั้นคือรูปแบบการท า
การตลาดในรูปแบบหน่ึงโดยใชเ้คร่ืองมือทางอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือดิจิตอลเขา้มาช่วยในการท าการตลาด 
แต่ในความหมายส าหรับ E-Business หรือ Electronic Business นั้นจะมีความหมายท่ีใกลเ้คียงกบัค าว่า E-
Commerce หรือ Electronic Commerce มากกว่า เพียงแต่ว่าความหมายของ E-Business จะมีขอบเขตท่ีกวา้ง

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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กวา่ โดยหมายถึงการท ากิจกรรมในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือเรียกว่า 
“ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์” ทั้ง การท าการคา้การซ้ือการขาย การโฆษณา การติดต่อประสานงาน งานธุรการต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนภายในส านักงาน และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นกระบวนการในการด าเนินการทาง
ธุรกิจท่ีอาศยัระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดย
มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Added Value) ตลอดกิจกรรมทางธุรกิจ (Value Chain) และลด
ขั้นตอนของการท่ีตอ้งอาศยัแรงงานคน (Manual Process) มาใชแ้รงงานจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(Computerized Process) แทน รวมถึงช่วยใหก้ารด าเนินงานภายใน ภายนอก มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และ
ยงัเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้มากข้ึนอีกดว้ย ตวัอย่างเช่นการควบคุมสต๊อคและการช าระเงินให้
เป็นระบบอตัโนมติั ด าเนินการไดร้วดเร็ว และท าไดง่้าย กวา่เพียงเท่านั้น 
 ประเภทของการตลาดออนไลน์ 

1. Search Engine Optimization & Marketing หรือ SEO 
2. Banner Ads หรือป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต ์
3. Email Marketing หรือการตลาดออนไลน์ดว้ยอีเมล ์
4. Social Media Marketing หรือการตลาดออนไลน์ดว้ยส่ือโซเชียลมีเดีย 
5. Mobile Marketing หรือการตลาดออนไลน์ผา่นมือถือ สมาร์ทโฟน 
6. Blogging หรือการตลาดออนไลน์ผา่นการเขียนบทความบนเวบ็ไซต ์

การจะท าใหลู้กคา้เกิดความสนใจในตวัสินคา้จึงตอ้งมีส่ิงจูงใจตองมีการใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อเป็นการกระตุน้
ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุป มีดงัน้ี  
1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของหรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผูป้ระกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ  
2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจกรรมต่าง 
ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย  
3.ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีใชใ้นการโฆษณาเช่น โทรศพัท ์โทรทศัน์ 
วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แคตตาลอ็ค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ท่ีสนองความตองการของบุคคลและ
ความพึงพอใจของแต่ละบุลคลท่ีเห็นคุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้Luminesce 
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะ
ท าใหเ้กิดความผกูพนัความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยูร่่วมกนั เป็นความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคม
หรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าใหรู้้สึกว่ามีหลกัประกนัและมีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรมความ
พึงพอใจกบัทศันคติเป็นค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัมากจนสามารถใชแ้ทนกนัไดโ้ดยการมีให้ค  าอธิบาย
ความหมายของค าน้ีว่า หมายถึง ผลจากการท่ีให้บุคคลเหล่าเซเลบ พริตต้ี เนตไอดอล ทั้งหลายบนโลก
โซเชียลท่ีมีกระแสไดรั้บความสนใจและมียอดติดตามอยู่ค่อนขา้งมาก ท่ีเขา้มาช่วยในการโฆษณา เพื่อให้
ทราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้และ มีการให้สิทธิพิเศษเพิ่มให้กบัลูกคา้ไม่ว่าเป็นส่วนลด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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จากราคาโปรโมชัน่หรือการสะสมคะแนนใครสามารถท ายอดคะแนนตามท่ีก าหนดไวไ้ดก้็จะสามารถไดไ้ป
ท่องเท่ียวต่างประเทศไดฟ้รีเลยดงันั้นจึงตอ้งมีการโฆษณาสินคา้กเ็พื่อท าใหลู้กคา้เกิดความสนใจในตวัสินคา้
ของเราแนวคิดความพึงพอใจท่ีกล่าวมาขา้งดน้สรุปไดว้า่ความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม เก่ียวกบั
จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได ้นอกจากน้ีความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวงั หรือเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ
ส่ิงนั้นสามารถ ตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลไดซ่ึ้งความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปล่ียน แปลงได้
ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตวับุคคล ส าหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้ Luminesce นั้น ต่างคิด
ในทางเดียวกนัว่า“การท่ีตอ้งไดล้งทุนเสียเงินไปกบัการดูแลรักษารูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณแลว้นั้นก็ยอ่ม
จะตอ้งไดค้วามสวยหล่อดูดีกลบัคืนมาเป็นแน่”  แต่จะมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูใ่นแต่ละบุคคลซ่ึงอาจ
มีไม่เท่ากนั และ อนัท่ีจริงนั้น ก็ยงัไม่สามารถสรุปขอ้เท็จจริงนั้นได ้ ดงันั้นหากตอ้งการอยากทราบ
ความรู้สึกของผูท่ี้มาเห็นการโฆษณาของสินคา้ว่ามีความรู้สึกอยา่งไรก็จะตอ้งโฆษณาสินคา้บริการโดยผา่น
ส่ือออนไลน์ ผา่นทาง โปรแกรม FACEBOOK, LINE, IG หรือส่ือโทรศพัท ์โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ 
 นิตยสาร แคตตาล็อค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการ
โฆษณาท่ีดีมีความละเอียดและชดัเจนในการโฆษณาของเราผูค้นจะมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใดต่อการ
ไดรั้บบริการกข้ึ็นอยูก่บัวิธีในการโฆษณาและการบริการของเราดงันั้นในการโฆษณาสินคา้ทางโลกโซเซียล
นั้นจะตอ้งท าการโฆษณาท่ีเหมาะสมและจะตอ้งไม่โฆษณาจนเกินความจริงและจะตอ้งท าดว้ยซ่ือสัตยสุ์จริต 
ใส่ใจ ดูแลลูกคา้ทุกท่านดุจญาติมิตรเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ดว้ย 
2.2.2.ทฤษฎีการคา้ออนไลน์ 
   ณัฐวศา : 2559 ในการโฆษณาทางออนไลน์มีหลายประเภทโดยแบ่งวตัถุประสงคต์ามการใชง้าน เช่น การ
โปรโมต page การโปรโมตโพสต ์การโปรโมตเวบ็ไซต ์โปรโมตวีดีโอซ่ึงวตัถุประสงคข์องแคมเปญมีไว้
เพื่อแสดงโฆษณาไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีน่าจะมีความสนใจเพื่อใหเ้ขา้ไดรั้บรู้มีส่วนร่วมกบัโฆษณานั้นๆและ
ร้านคา้ออนไลน์ถือเป็นส่ือกลางในการซ้ือขายสินคา้ระหว่างผูป้ระกอบการกบัลูกคา้อีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงเป็น
ส่ือทางดา้นระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเวบ็ไซต ์และระบบจดัการซ้ือขาย เพื่อใหลู้กคา้สามารถซ้ือสินคา้และ
บริการจากผูป้ระกอบการรายนั้นๆ ไดต้ลอด  
24 ชัว่โมง ในท่ีน้ี ร้านคา้ออนไลน์จะถูกออกแบบให้เหมือนกบัร้านคา้ท่ีแสดงรายละเอียดสินคา้ ราคา และ
การบริการทั้งหมดท่ีร้านนั้นๆ มีอยู ่เพื่ออ านวยความสะดวกใหลู้กคา้เขา้มาซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์โดยไม่ตอ้งมีการ
เดินทาง เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีทนัสมยั สามารถขายของไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทั้งประหยดัค่าใชจ่้าย 
และลงทุนต ่า ร้านคา้ออนไลน์ถือเป็น E-Commerce ท่ีมีระบบซ้ือขายสินคา้ (Shopping Cart) อยูบ่นเวบ็ไซต ์
อีกทั้งยงัมีระบบแสดงความคิดเห็นต่อสินคา้ และบริการเพื่อส่งตรงถึงเจา้ของร้าน ซ่ึงท าใหเ้จา้ของร้านไดรั้บ 
Feedback จากลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วการสร้างความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตาม เพื่อจูงใจหรือสนบัสนุนให้เกิด
ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยผา่นทางอินเทอร์เน็ตการโฆษณาออนไลน์ท่ีแสดงอยูบ่นอีเมลล,์ หรือ
เคร่ืองมือคน้หาออนไลน์ และสังคมออนไลน์ รูปแบบการโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดบนส่ือออนไลน์ คือการ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.sogoodweb.com/
https://www.sogoodweb.com/
https://www.sogoodweb.com/
https://www.sogoodweb.com/
https://www.sogoodweb.com/
https://www.sogoodweb.com/
https://www.sogoodweb.com/Article/Detail/7666
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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ใชแ้ถบโฆษณา การโฆษณารูปแบบน้ีมีใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไปตามเวบ็ไซตต่์างๆ และถา้เจา้ของสินคา้ตอ้งการเพิ่ม
ความเด่นใหก้บัโฆษณาของตนเอง กอ็าจจะเลือกใชส่ื้อโฆษณาแบบลอย และในบางกรณี เจา้ของสินคา้หรือ
บริการอาจจะไม่อยากตั้งใจขายสินคา้ของตนเองอยา่งจงใจ ก็สามารถเลือกการโฆษณาแฝงตามส่ือออนไลน์
ในรูปแบบอ่ืน ในสงัคมท่ีโลกออนไลน์ก าลงัเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธ
ไม่ไดว้่า ส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ต่ืนเชา้จนกระทัง่เขา้นอน อีกทั้งความมี
รวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ท่ียงัถูกน ามาใชป้ระโยชน์กบักลุ่มทุกคนในทุกสาขาอาชีพ 
โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถท าให้
ผูอ่ื้นไดรู้้จกัเราหรือสินคา้ของเราไดอ้ย่างกวา้งขวางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การท า
การตลาดในส่ือออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อท าใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน โดยใชว้ิธีต่างๆ ในการโฆษณาเวบ็ไซต ์หรือ 
โฆษณาขายสินคา้ท่ีจะน าสินคา้ของเราไปเผยแพร่ตามส่ือออนไลน์ เพื่อให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเกิดความสนใจ 
จนกระทัง่เขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ของเราในท่ีสุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถ
ท าไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 
Email Marketing คือ การตลาดท่ีท าผา่นอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชัน่ต่างๆ ถึงลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นการตลาดท่ีตน้ทุนต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นการท าการตลาดท่ีตรงกลุ่ม 
และสามารถเขา้ถึงผูรั้บภายในเวลาอนัรวดเร็ว 
Social Marketing คือ การตลาดท่ีท าผา่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, LINE, Twitter, Instagram, 
Pinterest อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซ่ึง Social Marketing เป็นท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะมีสถิติในการ
ใชง้านท่ีสูงกวา่แหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน 
บริษทัมียอดขายของจากผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึนอย่างมหาศาลในทุกๆ ปี ลองมายอ้นรอยความส าเร็จโดยเทียบ
อนัดบัในสมาคมขายตรงโลกนะครับ 

 ปี 2015 อยูอ่นัดบัท่ี 19 ของ DSA สมาคมขายตรงโลก โดยมีการเติบโตอนัดบั #1 
 ปี 2014 อยูอ่นัดบัท่ี 38 ของ DSA สมาคมขายตรงโลก 
 ปี 2013 อยูอ่นัดบัท่ี 46 ของ DSA สมาคมขายตรงโลก 
 ปี 2012 อยูอ่นัดบัท่ี 78 ของ DSA สมาคมขายตรงโลก เป็น Raising Star 
 ปี 2011 อยูอ่นัดบัท่ี 82 ของ DSA สมาคมขายตรงโลก 
 ผลิตภณัฑเ์นน้การต่อตา้นความชรา ท าการตลาดง่ายเพราะไม่มีใครอยากแก่ 
 ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ เป็นนวตักรรมใหม่ พฒันาต่อยอดจากรางวลัโนเบล ใชไ้ดผ้ลจริง 
 ไร้ความเส่ียง ไม่ตอ้งสตอ๊คสินคา้ ไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน ไม่ตอ้งจา้งใคร ปิดการขายไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 ท าการตลาดได ้121 ประเทศ (จะมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ) ผา่นระบบออนไลน์ 
 เพราะเป็นธุรกิจเครือข่าย ลงทุนนอ้ยหลกัพนัหลกัหม่ืนแต่สร้างรายได ้Passive Income ไดห้ลกัแสน

หลกัลา้นต่อเดือน 

http://jobs.nipa.co.th/
http://jobs.nipa.co.th/
http://facebookads.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2GoogleAdwords
https://www.nipa.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2Youtube
http://instagram.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
http://jobs.nipa.co.th/
https://www.nipamail.com/
https://www.nipamail.com/
http://facebookads.nipa.co.th/
http://facebookads.nipa.co.th/
http://instagram.nipa.co.th/
http://facebookads.nipa.co.th/
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 แผนการตลาดแบบ Binary Matching ท่ีแตกต่างจากเครือข่ายอ่ืน ท าง่ายและเนน้การท างานร่วมกนั
เป็นทีม 

 มีระบบ Back Office ท่ีสมบูรณ์ มีเวบ็ไซตเ์ฉพาะใหก้บัสมาชิกแต่ละราย เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การท างาน 

 นอกจากเป็นโอกาสช่วยให้ตนเองและครอบครัวดูดี ชีวิตดี สุขภาพดีแลว้ ยงัสร้างโอกาสในการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหมี้ชีวิตท่ีดีข้ึน อีกยงัมีมูลนิธิเจอเนสส์ คิด ท่ีเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนจ าหน่ายไดแ้จกจ่าย
อาหารไปยงัเดก็ผูหิ้วโหยทัว่โลก 

 บริษทัมีความมัน่คง มีการบริหารจดัการท่ีดี (ดูวิเคราะห์ธุรกิจ) 
 แนวโนม้ดี ธุรกิจดา้นความงามและสุขภาพยงัมีแนวโนม้เติบโตเป็นอนัดบัหน่ึงอีกนานหลายปี (ดู

วิเคราะห์ธุรกิจ) 
และเจอเนสส์กค็รองอนัดบัหน่ึงบริษทัเครือข่ายท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลกในขณะน้ี 
จงัหวะเวลาดี เพิ่งเปิดตวัในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2011 และเทคโนโลยสีเตม็เซลลย์งัจะอยูภ่ายใต้
การคุม้ครองทางลิขสิทธ์ิอีกกวา่สิบปี 

 ทีมงานดี แตกต่างจากเครือข่ายอ่ืนท่ีตอ้งแก่งแย่งกนั ลกัษณะงานท่ีน่ีตอ้งท างานกนัเป็นทีม เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุด WIN WIN ร่วมกนั 

 เรียนรู้ระบบไดง่้าย มีการให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ มีการจดัอบรมให้สมาชิกอย่างต่อเน่ืองทั้งราย 
วนัรายสัปดาห์ รายเดือน และงาน Expo รายปี 

 ส าหรับผูท่ี้ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนรู้ท่ีส านักงานก็สามารถเรียนรู้งานไดอ้ย่างง่ายดายผ่านการ
ประชุมออนไลน์ หรือผา่นส่ือดิจิตอลหลากหลายทั้ง Line, Zoom, Box, Vimeo เป็นตน้ เพื่อรับ
ขอ้มูลทั้งเอกสาร ประชาสมัพนัธ์ ฟังคลิปเสียง และคลิปวิดีโอ 

 แถมทา้ยส าหรับคนชอบเท่ียว มีโอกาสไดไ้ปเท่ียวต่างประเทศฟรีปีละ 2 คร้ัง แต่ละคร้ังก็น่าไป
ทั้งนั้นเช่น อลาสกา ดูไบ ญ่ีปุ่น แถมถา้ท าคุณสมบติัได ้กจ็ะไดรั้บเงินติดตวั (Pocket money) ดว้ย 

จุดเด่นทางด้านการตลาด  
1. สมคัรง่าย สมคัรออนไลน์ 3 นาทีเสร็จ สินคา้จะถูกจดัส่งตรงใหคุ้ณถึงท่ีบา้น 
2.  สามารถค านวณรายไดเ้ป็นวินาที หรือ Real Time โดยรายไดจ่้ายใหทุ้กอาทิตย ์เพือ่ใหคุ้ณมีสภาพ
คล่องในการท างาน 
3. มีเวบ็ไซตส์นบัสนุนหลากหลายภาษา สามารถขยายธุรกิจออกไปได ้156 ประเทศทัว่โลก และยงัคง
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
4.สามารถท าเป็นธุรกิจ E-commerce ได ้เพราะเราเตรียมความพร้อมของระบบไวใ้หคุ้ณเรียบร้อย ไม่วา่
จะเป็นระบบซ้ือขายสินคา้ หรือระบบการจดัส่งสินคา้ สามารถช าระค่าสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้
5. เราท างานกนัเป็นทีม เป็นระบบ มีการช่วยเหลือกนัในเชิงลึก ท าใหคุ้ณประสบความส าเร็จไดง่้ายกวา่ 
เร็วกวา่ และรวยกวา่ 
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6.มีแผนการท าเร่ิมตน้สร้างธุรกิจง่ายกวา่ เพราะเรามี Fast Start ค่าแนะน า 1 คนรับรายไดสู้งถึง 8.8750 
บาท และรับรายได ้Fast Start ได ้แมไ้ม่ไดรั้กษายอด 
7.ไม่เนน้ใหคุ้ณวิ่งขายสินคา้ แต่เนน้สร้างใหคุ้ณเป็นผูน้ าและการสร้างความมัง่คงขององคก์ร 
8. รับ Matching ลึกถึง 7 รุ่น รับไดง่้าย ไม่ตอ้งบงัคบัคะแนนทีมอ่อน หรือรักษาคุณสมบติั 
9. มีรายได ้โตขา้งเดียวกรั็บรายไดสู้งถึง 800,000 บาท 
10. รับ Bonus ไดเ้ลยแมคุ้ณจะยงัไม่มีต าแหน่ง 
11. ลงทุนนอ้ย สามารถท างานไดทุ้กช่วงเวลาท่ีคุณสะดวก และสามารถขยายธุรกิจของคุณออกไปไดแ้ม้
คุณจะนัง่ท างานอยูท่ี่บา้น โดยผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
12. มีโปรโมชัน่พิเศษของLuminesce เพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกิจของคุณ 

2.2.3.ณัฐวศา : 2559  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยใหธุ้รกิจเติบโตในบดัดา social media ต่างๆ ท่ีเปิดใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถลงโฆษณาได ้ facebookถือเป็นsocial ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเพระมีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมากท า
ให้การโฆษณาเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายและรวดเร็วโดยใชห้ลกัการตลาด 4P หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า 
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็นเคร่ืองมือ หรือใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยูด่ว้ยกนั 4 
ประการ ซ่ึงหลกัการใชก้คื็อการวางแผนในแต่ละส่วนใหเ้ขา้กนัอยา่งลงตวัและมีความเหมาะสม ดงัน้ี 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นเคร่ืองส าอางครีมบ ารุงผิวLuminesceโดยผลิตภณัฑ์Luminesceมีหลากหลาย
รูปแบบในการท าธุรกิจทางออนไลน์มีองคป์ระกอบส าคญักคื็อสินคา้หรือบริการซ่ึงถือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าให้
เกิดรายไดห้รือผลตอบแทนใหก้บัองคก์ร หลกัการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆเช่น ความตอ้งการของ
ลูกคา้คุณภาพของสินคา้และรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมีความทนัสมยั และดูว่าสามารถเปรียบเทียบ
เทียบกบัคู่แข่งขนัไดห้รือไม่ 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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2.ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญั ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความสนใจของ
ลูกคา้ไดแ้ลว้ การตั้งราคาขายยงัเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีท าใหต่้อสูก้บัคู่แข่งขนัไดใ้นธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้
เช่น ก าหนดใหมี้ส่วนลดเม่ือซ้ือตามจ านวนหรือก าหนดราคาตามขนาดและปริมาณของสินคา้ 

 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)เป็นการโฆษณาสินคา้ทางออนไลน์โลกโซเซียล Facebook  Line หรือผา่น
ส่ือต่างๆเพื่อให้ลูกคา้รับรู้ถึงผลิตภณัฑห์รือก็คือการน าสินคา้ไปให้ถึงมือของลูกคา้ โดยจะยึดหลกัความมี
ประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็วหรือกระจายสินคา้ท่ีสามารถท าใหเ้กิดผลก าไร
มากท่ีสุดและตอ้งกระจายสินคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 



13 
 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)เป็นการจดัโปรโมชัน่ต่างๆเพื่อให้ลูกคา้เกิดความสนใจเช่น การลด 
แลก แจก แถม หรือการสะสมคะแนนท่องเท่ียวก็เป็นหวัใจส าคญัของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอยา่งไร
เพื่อใหส้ามารถขายสินคา้หรือบริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคญัและมีอยูห่ลายวิธี 
เช่น การโฆษณาผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆและ มีการท ากิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขายท่ีดีในการโฆษณา
หรือขายตรงโดยการน าเสนอของพนกังาน 
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เป็นการท าธุรกิจออนไลน์แบบเครือข่าย ถึงแมว้่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายก็จริง โดยท่ีเราไม่ตอ้งไปวิ่งขาย หรือ
สาธิตสินคา้ใหเ้หน่ือยเป็นเหมือนขายตรงท่ีคุณอาจจะเคยรู้จกัมาก่อนแต่ในอดีตบริษทัไดป้ฏิรูปการท าธุรกิจ
เครือข่าย ใหส้ามารถท าการตลาดผา่นออนไลน์ไดส้มบูรณ์แบบ 100% และมีระบบการซ้ือของผา่นออนไลน์
ท าเป็น E-Commerce มีสินคา้ ใหลู้กคา้เลือกซ้ือและจ่ายเงินผา่นออนไลน์ไดเ้ลย ง่ายและสะดวก ตอบโจทย์
การท าธุรกิจไดม้ากๆและนอกจากน้ี เรายงัไดท้  าใหม้นัเป็นอตัโนมติั เป็นธุรกิจส าเร็จรูปใหคุ้ณเรียบร้อยแลว้ 
ดว้ยเทคนิคการท าตลาดแบบ SEO Marketing ธุรกิจของคุณจะอยูห่นา้ 1 ในผลการคน้หาอนัดบัตน้ๆ ของ 
Google แบบไม่ตอ้งเสียค่าโฆษณา และนัน่หมายความวา่ลูกคา้หรือคนท่ีสนใจธุรกิจจะวิ่งมาหาคุณเอง โดยท่ี
คุณท าเพียงแค่ Setup ระบบและเขา้มาเรียนรู้การท างานเพิ่มเติมเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นธุรกิจเครือข่ายท่ีเพิ่งเปิด
ไดไ้ม่นานก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 แต่มีอตัตราการเติบโตแบบกา้วกระโดด และก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มากในประเทศไทยและในอีกกว่า 130 ประเทศทัว่โลก ท ารายไดร้วมประจ าปี 2015 มากกว่า  1,000ลา้น
เหรียญสหรัฐ และไดรั้บรางวลัจากเวทีขายตรงระดบัโลกมากถึง 12 รางวลั ปี 2016 เวที Quantum workplace 
2016 และ AVA Digital Awards 2016 บริษทัเจอเนสส์ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัการด าเนินการดา้น
การตลาดและการส่ือสารในระบบดิจิตอลท่ีแขง็แกร่ง ติดอนัดบับริษทัท่ีน่าร่วมธุรกิจดว้ยมากท่ีสุดในโลก
โดยไดรั้บคดัเลือกให้เป็น “หน่ึงในบริษทัท่ีน่าร่วมธุรกิจดว้ยมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมขายตรง”ตามมาดว้ย
การไดรั้บรางวลัดา้นการตลาดและการส่ือสารอีก11รางวลั ในเวทีการแข่งขนั AVA Digital Awards 2016 ช่ึง
จดัโดยสมาคมวิชาชีพการตลาดและการส่ือสาร (The Association of Marketing And Communication 
Professionals) เพื่อยกยอ่งบริษทัท่ีมีผลงานโดดเด่นในดา้นการส่ือสารผา่นระบบออนไลน์ ในงานน้ีบริษทั
ไดรั้บรางวลัในระดบั Platinum 3 รางวลัจากผลงานดา้นโซเชียลมีเดีย, เวบ็ไซต ์และผลงานวีดีโอ ไดแ้ก่ การ
แชร์ขอ้มูลในแคมเปญ Joy Black Friday/แคมเปญ Cyber Monday ในโซเชียลมีเดีย และแคมเปญน าเสนอ
ผลงานผา่นทาง Facebook ใน 15 ประเทศทัว่โลก, การปรับโฉมใหม่ของ และการสร้างสรรคก์ราฟฟิควีดีโอ 
ชุด 6 Ways to Earnรางวลัระดบั Gold อีก  4 รางวลั จากวีดีโอล่าสุดท่ีปล่อยออกสู่สายตาผูบ้ริโภคจากวีดีโอ 
4 ตวัล่าสุดท่ีปล่อยออกสู่สายตาผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ Nevo Launch Video, 6Amazing Years, 6 Ways to Earn และ 
Unite Singapore Event Promo Video รางวลัชมเชยอีก 4 รางวลั ท่ีเจอเนสส์ไดรั้บจากโครงการเจอเนสส์ 
คิดส์, แอพพลิเคชัน่ส าหรับงาน Expo Unite Singapore และ Diamond Discovery Tahiti Recap Videoดงันั้น
ทางช่องทางออนไลน์ Facebook และ Zoom Meetingมีครอสเปิดการเรียนรู้จะสอนการโฆษณาโดยใช ้
Facebook Line@ JMobile และ Social Media ท่ีตอ้งใชใ้นระบบ Online และส าคญัสามารถเขา้เรียนท่ี
หอ้งเรียนในตารางท่ีจดัข้ึนได ้ฟรีดงันั้นจึงท าการโฆษณาทางออนไลน์เพื่อแชร์อยากใหค้นทั้งโลกโซเซียลรู้
คุณภาพของผลิตภณัฑป์ฏิบติัวงการท่ีจะช่วยให้ผวิพรรณของคุณดูอ่อนเยาวข้ึ์นซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยีท่ีมาช่วยเผยแพร่นวตักรรมของผลิตภณัฑมี์การอบรมและการสนบัสนุนต่างๆ ไดอ้ยา่งรอบดา้น
และไม่ไดมี้การการโฆษณาทางโซเซียลอยา่งเดียวบางคร้ังกมี็การโฆษณากบัลูกคา้โดยตรงตามสถานท่ีต่าง ๆ
หรือตามงานอีเวน้ต่างๆเพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ่ึงเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนัจ านวนประชากรของ
โลกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะผู ้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนคู่ขนานไปพร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

https://jnbizonline.com/jeunesse/jeunesse-global/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-jeunesse/
http://avaawards.com/
http://www.businesswire.com/news/home/20160201006172/en/Jeunesse-Global-Shines-2016-AVA-Digital-Awards
https://www.youtube.com/watch?v=xAnFjaxaFwE
https://youtu.be/686ChsbZPHY
https://youtu.be/QeOHkJusXnc
https://youtu.be/xAnFjaxaFwE
https://youtu.be/PBFVoUqPmJc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ufUDT7wW0GLqtr1OZUSDTBX8F0fRwRb
https://youtu.be/Dk-yu6ubxxY
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อุตสาหกรรมเทคโนโลยต่ีอตา้นความชรา ก่อใหเ้กิดกระแสความเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและเศรษฐกิจอยา่ง
น่าสนใจ ในโลกปัจจุบนัความตอ้งการอ่อนเยาวน้ี์จะไม่มีวนัหายไปแต่จะมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เป็นแรงขบัเคล่ือน
ทางการตลาดของผูบ้ริโภคจ านวนมหาศาลหลายๆท่านคงเคยไดย้นิข่าวโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการ
โฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผา่นทางโทรทศัน์ Facebook  หรือผา่นทางเวบ็ไซตต่์างๆการเห็นออก
ข่าวการโฆษณาต่างๆนาๆมากมายอาจจะท าใหห้ลายคนเกิดความกลวัว่าจะไดผ้ลลพัธ์หรือผลตอบแทนจริงรึ
เปล่าท าไปแลว้จะโดนหลอกหรือไม่ในปัจจุบนัเราหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลยว่าเทคโนโลยีเขา้มาบทบาทในการใช้
ชีวิตประจ าวนัของเราอย่าง มากมายจนนับไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊ก โทรศพัท ์และเคร่ืองมือติดต่อสาร
อ่ืนๆอีกมากมาย ท าให้ในปัจจุบนัเราสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดม้ากข้ึน รวมไปทั้งการท าธุรกิจต่างๆก็ง่าย
ข้ึนเพราะใจปัจจุบนัน้ีมีการท า การตลาดออนไลน์กนัมากซ่ึงถือว่าเป็นการท าธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีว่าเป็น
การท าการตลาดออนไลน์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีก าลงัมาแรงเพราะเป็นการธุรกิจท่ีง่ายๆแต่ได ้รายไดดี้ และใช้
เวลาในการท างานเพียงไม่ก่ีชัว่โมงก็สามารถท ารายไดไ้ดอ้ยา่งมากมายท าใหก้ารท าธุรกิจเป็นท่ีนิยมมากมาย
ในปัจจุบนัส าหรับมือใหม่ท่ีก าลงัเร่ิมตน้มองหาในการท าโฆษณาทางออานไลน์ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ
ประเภทธุรกิจ แฟรนไชส์ท่ีมีผูป้ระกอบการ และสมาชิกมากมายทัว่โลก ดว้ยบริษทัแม่ท่ีค่อนขา้งมัน่คงและ
ใหญ่โตรวมไปถึงสินคา้คุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับในหมู่ผูป้ระกอบการและกลุ่มผูใ้ชง้านจริง วา่ มีสรรพคุณจริง
ท่ีช่วยในเร่ืองของการลดเลือนร้ิวรอยบนใบหนา้บ ารุงเซลผิวหนงัท่ีเส่ือมสภาพท าใหผ้ิวหนา้ดูอ่อนเยาวก์ว่า
วยัปัจจุบนัการท าธุรกิจออนไลน์ไดรั้บความนิยมเป็นมากจึงท าให้ผูค้นสามารถเห็นถึงการท าธุรกิจออนไลน์
ต่างๆมีอยูอ่ยา่งมากมายหลากหลายเพราะการท าธุรกิจออนไลน์เป็นการท าธุรกิจท่ีลงทุนนอ้ยมีรายท่ีไดดี้และ
สามารถท างานไดโ้ดยใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีชัว่โมง การท าธุรกิจออนไลน์ท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะ
เป็น การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ เวบ็ไซตเ์พื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ต่างๆเป็นตน้ เม่ือการท าธุรกิจ
ออนไลน์มีอยูอ่ย่างมากมายและหลากหลายของแต่ละธุรกิจจึงท าให้ผูค้นเกิดความสนใจในธุรกิจออนไลน์
มากข้ึนท าใหมี้ผูค้นท าธุรกิจทางโลกโซเซียลเป็นจ านวนมากน่ีคือท่ีสุดของการท าธุรกิจออนไลน์ 

2.3.  เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 

จากการท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบเวบ็พลิเคชัน่ใหต้รง

กบัความตรงการของผูใ้ชง้าน จึงพบว่าเว็บแอปพลิเคชัน่เป็นจ านวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบเว็บ

แอปพลิเคชัน่ ทางนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจจึงไดศึ้กษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาเวบ็พลิเคชัน่ โดยมีเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.1. https://workstar.jeunesseglobal.com/th-TH/luminesce 

เวบ็ไซตท่ี์โฆษณาเก่ียวกบัสินคา้ luminesce และซ้ือขายสินคา้เก่ียวกบั luminesce ผา่นเวบ็ไซตน้ี์ 

จดัท าข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเก็บขอ้มูลหรือเรียกใชข้อ้มูลและลดความซบัซอ้นในการท างาน

ระหวา่งขอ้มูลต่างๆภายในฐานขอ้มูลเพื่อป้องกนัความเสียหายของขอ้มูล 

https://workstar.jeunesseglobal.com/th-TH/luminesce
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1.  ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
        ช่ือและสถานประกอบการ   (ภาษาไทย)  : บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั 

    (ภาษาองักฤษ)   New Line Approach Co.,Ltd. 
        ท่ีอยูส่ถานประกอบการ เลขท่ี5 ซอย 60/2 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม. 

10150 (ตรงขา้มโลตสัพระราม2) 
        โทรศพัท ์   0814258175 
         แฟกซ์    0-2451-4601 
         อีเมล ์   ehaleaw.newline999@gmail.com 
         เวบ็ไซต ์   www.jeunesseglobal.com 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของร้าน 

 

3.2.แผนท่ีตั้งบริษทั บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2IqEiN3cAhVFXSsKHdXLBY8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.jobthaiweb.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/6468-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C--%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94.html&psig=AOvVaw28LfgQcr_poKUNUK_K8E0K&ust=1533804181574225
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 

3.2.1.เก่ียวกบับริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั 

ก่อตั้งโดย คุณ Randy Ray และ คุณ Wendy Lewis เม่ือวนัท่ี 9 เดือน 9 ปี 2009 (2552) บริษทั นิว
ไลน์ แอพโพรช ปัจจุบนัมีการจดทะเบียน 1ลา้นบาท เป็นการส่งเสริมการสร้างการโฆษณาทางโลกโซเซียล
หรือทางออนไลน์และการออกไปแนะน าสินคา้คา้กบัลูกคา้โดยตรงท่ีผสมผสานความหลากหลายของสินคา้
ท่ีมีใหเ้ลือกสรรคใ์หเ้ขา้กบัราคาท่ีเขา้ถึงง่าย ท่ีมีร้านคา้ยอ่ยจ านวนมากมากเป็นตวัส าคญัในการดึงดูดผูค้นให้
เขา้มาและยงัเป็นการคา้ท่ีมีความแตกต่างจากการคา้แบบรายอ่ืนๆท่ีอยูใ่นยา่นเดียวกนัเพราะท่ีน่ีไดช่ื้อว่าเป็น
ศูนยก์ารคา้ออนไลน์แบบครบวงจร จึงตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันากนัอยา่งต่อเน่ืองจนถึงการเอาใจใสดูแล
สร้างความสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้และเพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ห็นถึงคุณสมบติัและคุณภาพของ
สินคา้การโฆษณาสินคา้ทางออนไลน์กเ็ป็นการโฆษณาท่ีมีคนท าอยูม่ากเพราะการท าโฆษณาผา่นโซเซียลใช้
งบประมาณในการลงทุนนอ้ยดงันั้นจึงท าให้มีผูค้นท าธุรกิจทางออนไลน์อยู่เยอะจึงท าให้เกิดมีการแข่งขนั
การตลาดทางออนไลน์และเพื่อเป็นการหาทางเอาชนะการแข่งขนัตลาดทางออนไลน์ ทั้งน้ีบริษทัเตรียมกล
ยทุธ์การท าตลาดเชิงรุกโดยเนน้การส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือแบบครบวงจร ทั้งออนไลน์มีเดีย  และ 
แมสมีเดีย รวมถึงการท าอีเวน้ท ์โปรโมชัน่และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้หรือซีอาร์เอ็ม ดว้ยการ
จดัท าระบบสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ไดแ้ก่ Online Media, Mass Media รวมถึงเดินหนา้การท า
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับจดักิจกรรมและ โปรโมชั่น เพื่อสร้างความน่าต่ืนเตน้ ความ
น่าสนใจ และความพึงพอใจแก่ผูท่ี้เขา้มาสนใจในผลิตภณัฑข์องเราในการท าโฆษณาทางโซเซียลถือเป็นเป็น
ธุรกิจออนไลน์ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคุณไม่ควรมองขา้มเพราะเป็นการท าธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบใหม่ท่ี
สามารถสร้างรายไดไ้ดอ้ยา่งมากมาย ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีชัว่โมงก็สามารถสร้างรายไดท่ี้จะใหค้วามพึงพอใจกบั
คุณเป็นอยา่งสูง และยงัมีเคร่ือข่ายงานเพื่อนสอนการท าธุรกิจออนไลน์ใหก้บัคุณจากผูท่ี้เคยประสบผลส าเร็จ
จะตอ้งมีการร่วมมือกบัทีมงานและยงัมีการจดักิจกรรมต่างๆมากมายให้กบัลูกทีมหรือเคร่ือข่ายของตนเอง 
เช่นการพาเท่ียวต่างประเทศรอบโลกแบบฟรีๆปีละประมาณ 2-3 คร้ัง และยงัมีการจดัโบนสัหรือของรางวลั
ต่างๆให้กบัผูท่ี้ท  ายอดขายไดสู้งสุดอีกดว้ย ในหลายๆคนคงสงสัยว่าการท าธุรกิจออนไลน์แบบน้ีเป็นการท า
ธุรกิจท่ีหลอกลวงหรือเปล่าว่าท าแลว้จะไดผ้ลก าไรอยา่งท่ีคาดหวงัไวรึ้ป่าวดงันั้นตอ้งมีการท าโฆษณาผา่น
Line,Facebookรวมไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตในเวบ็ไซตต่์างๆโดยผูท่ี้ท าการสมคัรเป็นสมาชิกของธุรกิจใน
เครือข่าย นั้นจะไดรั้บการติดตั้งระบบโดยทนัทีมีขอ้ดีของ คือสามารถท าการขยายและมีการออกไปยงันอก
สถานท่ีเพื่ออธิบายถึงคุณสมบติัของสินคา้กบัลูกคา้โดยตรงตามงานอีเวน้ต่างๆเพิ่มกลุ่มจ านวนลูกคา้ไดม้าก
ยิง่ข้ึนและเพื่อใหลู้กคา้เกิดความสนใจในตวัสินคา้มากยิง่ข้ึน 
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3.2.2  บริการของบริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั 

เป็นบริษทัท่ีท าเป็นธุรกิจท่ีท าเก่ียวกบัการโฆษณาสินคา้ทางออนไลน์และการออกไปแนะน าสินคา้
คา้กบัลูกคา้โดยตรงท่ีผสมผสานความหลากหลายของสินคา้เรียกไดว้่าเป็นบริษทัท่ีมีระบบในการท างานท่ีดี
แบบครบวงจรแห่งหน่ึง มีการเปิดครอสการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้เขา้ใจในการโฆษณาออนไลน์มากข้ึนท่ีตั้งอยู่
ในท าเล ของยา่นธุรกิจและเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีอยูแ่ถวถนนพระรามท่ี2สะดวกและติดต่อขอท างานไดง่้ายและ
ง่ายต่อการเดินทางส าหรับคนท่ีอยูแ่ถวพระราม2 และส าหรับคนท่ีบา้นอยูไ่กลควรนัง่รถไฟฟ้า BTS – MRT 
ซ่ึงเป็นตวัเลือกในการสันจรแก่ผูท่ี้ไปมาไดเ้ป็นอยา่งดีส าหรับคนท่ีบา้นอยูไ่กลบริษทั นิวไลน์ แอพโพรชมี
ความโดนเด่นสร้างความสะดุดตากบัผูท่ี้พบเห็นดว้ยตวัอาคารสีฟ้าขาวท่ีมีลกัษณ์NLAเป็นท่ีตั้งเด่นชดัธุรกิจ
แห่งน้ี เปิดรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีไดแ้วะเวียนเขา้มาในแต่ละวนั “บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช”เป็น
บริษทัท่ีมีระบบการท างานท่ีดีมากบริษทัจะอยูใ่กลต้ลาดและรวบรวมแหล่งช็อปป้ิงมากกมายครบวงจรรวม
ไวอ้ยูท่ี่น่ีเพื่อใหพ้นกังานและผูท่ี้แวะเวียนเขา้มาไดจ้บัจ่ายใชส้อยกนัอยา่งเพลิดเพลิน  

เป็นธุรกิจออนไลน์หรือการโฆษณาออนไลน์ร้านคา้ออนไลน์ถือเป็นส่ือกลางในการซ้ือขายสินคา้
ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัลูกคา้อีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ือทางดา้นระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเวบ็ไซต ์และ
ระบบจดัการซ้ือขาย เพื่อให้ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้และบริการจากผูป้ระกอบการรายนั้นๆ ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง ในท่ีน้ี ร้านคา้ออนไลน์จะถูกออกแบบใหเ้หมือนกบัร้านคา้ท่ีแสดงรายละเอียดสินคา้ ราคา และการ
บริการทั้งหมดท่ีร้านนั้นๆ มีอยู่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลูกคา้เขา้มาซ้ือผ่านเว็บไซต ์โดยไม่ตอ้งมีการ
เดินทาง เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีทนัสมยั สามารถขายของไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ประหยดัค่าใชจ่้าย และ
ลงทุนต ่า ร้านคา้ออนไลน์ถือเป็น E-Commerce ท่ีมีระบบซ้ือขายสินคา้ (Shopping Cart) อยูบ่นเวบ็ไซต ์อีก
ทั้งยงัมีระบบแสดงความคิดเห็นต่อสินคา้ และบริการเพื่อส่งตรงถึงเจา้ของร้าน ซ่ึงท าให้เจา้ของร้านไดรั้บ 
Feedback จากลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ร้านค้าออนไลน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

การจ้าง design  

   เป็นเวบ็ไซตท่ี์ถูกจา้งออกแบบเพื่อให้ไดเ้วบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเจา้ของร้านตอ้งการทุกประการเป็น
ร้านคา้ออนไลน์ประเภทน้ีตอ้งใชเ้วลาในการ design การเขียน Code และออกแบบเว็บใชเ้วลานาน
พอสมควรแลว้ลูกคา้จะไดรั้บระบบเวบ็ไซตต์ามความตอ้งการซ่ึงราคาของร้านคา้ออนไลน์แต่ละประเภทจะ
ไม่เหมือนกนัซ่ึงเวบ็ไซตท่ี์ท าข้ึนน้ีวิธีใชก้ข้ึ็นอยูก่บัระดบัความยากง่ายและคุณสมบติัของเวบ็ไซตน์ั้นๆ 
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ร้านค้าส าเร็จรูป  

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ถูกออกแบบหนา้เวบ็ไซตไ์วเ้รียบร้อยแลว้ เจา้ของร้านคา้สามารถเลือกใชบ้ริการตาม
ความตอ้งการของตนเองไดเ้ลย โดยการเลือก Theme และท าการจดัรูปแบบร้านโดย ลงรายละเอียดสินคา้ได้
เองในระยะเวลาอนัสั้น โดยท่ีเจา้ของกิจการไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นการท าเวบ็ไซตก์ส็ามารถสร้าง
ร้านคา้ออนไลน์ไดเ้องอยา่งง่ายดาย ร้านคา้ส าเร็จรูปน้ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นเวบ็ไซตท่ี์
ประหยดัตน้ทุน เจา้ของร้านคา้สามารถจดัการขอ้มูลร้านคา้ไดเ้องตลอดเวลา ราคาข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ระบบท่ีเจา้ของร้านตอ้งการใชง้าน สามารถลด หรือเพิ่มระดบัความสามารถของระบบไดใ้นแต่ละปี 

LUMINESCE™ หรือ ลูมะเนสหรือท่ีหลายคนเรียกกนัวา่ลูมิเนสส์   

คือ ผลิตภณัฑดู์แลผิวพรรณภายใตก้ารจดัจ าหน่ายของบริษทั เจอเนสส์ โกลบอล จ ากดั (Jeunesse Global)
โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีส่วนผสมสกดัจาก“สเตม็เซลลโ์ตเตม็วยั” เรียกว่า...Human Growth Factorsมากกว่า 
200 หน่วยเป็นส่ือกลางธรรมชาติท่ีส่งผลให้ชั้นผิวสร้างโปรตีนคือ คอลลาเจนและอีลาสติน  ผูคิ้ดคน้
ผลิตภณัฑ์ LUMINESCE™คือ ดร.นาธาน นิวแมน ศลัยแพทยค์วามงามช่ือดงัระดบัโลกผูเ้ช่ียวชาญดา้นส
เต็มเซลลแ์ละเป็นท่ีปรึกษาให้กบั Jeunesse Globalท่ีมาของสุดยอดผลิตภณัฑ์LUMINESCE™  ดว้ยความ
พิถีพิถนัตั้งแต่ขั้นตอนการวิจยัจนเขา้สู่ขั้นตอนการผลิตดว้ยเทคโนโลยท่ีีกา้วล ้าท่ีสุดในโลก...เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลลพัธ์ผวิสวยสมบูรณ์แบบสูงสุด LUMINESCE™ คือผลิตภณัฑ ์ท่ีเหนือกว่าผลิตภณัฑอ่ื์นๆ
ในทอ้งตลาด อยา่งไร...? 

 ผลิตภณัฑ ์LUMINESCE™ มีทั้งหมด 7 รายการ 
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 1 LUMINESCE™ Youth Restoring Cleanser 

 ถนอมรักษาความชุ่มช้ืนของผิวตามธรรมชาติพร้อมขจดัมลพิษตกคา้งท่ีฝังลึกภายในเซลล ์เคล็นเซอร์เป็น
ขั้นตอนแรกของโปรแกรมดูแลผวิ ท าความสะอาดผิวอยา่งหมดจด และเตรียมผิวใหพ้ร้อมรับการปรนนิบติั
เพื่อผวิอ่อนเยาวย์ิง่ข้ึน คดัสรรส่วนผสมอยา่งพิถีพิถนัเพื่อบ ารุงและคงความ 

 ชุ่มช้ืน เพื่อช่วยเสริมกระบวนการผลดัเซลลผ์วิ 

 o ขจดัสารพิษตกคา้งล ้าลึกในระดบัเซลล ์

 o อ่อนโยนในการผลดัเซลลผ์ิวเส่ือมสภาพ เผยผิวอ่อนเยาวก์ระจ่างใสท่ีไดรั้บการฟ้ืนบ ารุงโดยผลิตภณัฑ ์
LUMINESCE™ 

 o ส่งผา่นคุณค่าการบ ารุงและวิตามินล ้าลึกสู่รูขมุขนในขณะลา้งหนา้ 

 o อลัฟ่า และ กรด เบตา้ไฮดร็อกซ่ี ท าใหผ้วิเรียบเนียนสวย 

o ช่วยป้องกนัการเกิดสิว, จุดด่างด า และความหมองคล ้าต่างๆ 

 o ช่วยฟ้ืนบ ารุงสภาพผวิโดยรวมใหดี้ข้ึน ผวิดูเนียนเรียบ กระจ่างใส และเยาวว์ยัยิง่ข้ึน 

 o ปราศจากสารลดแรงตึงผวิ, สารกนัเสีย หรือสารกนับูด 

 ปริมาณ 90 ml.เลขท่ีใบรับแจง้ อย.10-2-5505096 
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 2 LUMINESCE™ Cellular Rejuvenation Serum  

 มิติใหม่แห่งผลิตภณัฑ์ฟ้ืนบ ารุงผิว เซร่ัมเน้ือนุ่มดุจแพรไหมท่ีช่วยกระตุน้การฟ้ืนฟูถึงระดบัเซลลผ์ิวดว้ย
สดัส่วนท่ีเขม้ขน้สูงสุดท่ีจะปฏิบติัการ 

 ผลดัเซลลผ์วิใหม่ไดอ้ยา่งทรงประสิทธิภาพ 

 o ฟ้ืนบ ารุงเซลลผ์วิล ้าลึกถึงระดบัโมเลกลุ 

 o ช่วยเร่งการเติบโตของเซลลผ์วิใหม่ 

 o คืนความกระจ่างใส กระชบั เนียนเรียบ ใหผ้วิสวย 

 o ลดเลือนเสน้ร้ิวและร้ิวรอยลึกใหจ้างลง 

 o เติมเตม็คอลลาเจนและอิลาสตินโปรตีนซ่ึงหยอ่นคลอ้ยตามวยั เพื่อผวิตึงกระชบั 

 ปริมาณ 15 ml.เลขท่ีรับแจง้ อย.10-2-5407607 
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3 LUMINESCE™ Daily Moisturizing Complex  

 ครีมส าหรับผิวหนา้เพื่อผิวเปล่งประกายสดใสตลอดวนั เป่ียมดว้ยคุณประโยชน์ในการต่อตา้นร้ิวรอยและ
ชะลอวยัอยา่งไดผ้ล เดล่ี มอยส์เจอร์ไรซ่ิง คอมเพลก็ซ์ ผสานส่วนผสมของสารสกดัจากแอปเปิล, lentil และ
แตงโมช่วยเติมความชุ่มช้ืนใหน้ ้ าหล่อเล้ียงระหว่างเซลลผ์วิ และสารสกดัจากสาหร่ายทะเลสีแดงและสีเขียว
เพื่อคงความชุ่มช้ืนและยดืหยุน่ พร้อมอานุภาพของ LUMINESCE™ โกรท แฟคเตอร์ คอมเพลก็ซ์ ช่วยเสริม 

 ประสิทธิภาพการท างานของเซลลเ์พื่อใหผ้วิดูอ่อนเยาวย์ิง่ข้ึน 

 o ซึมซาบเขา้บ ารุงผวิใหชุ่้มช้ืนในทนัทีพร้อมคุณค่าการปกป้อง 

 o เพิ่มน ้ าหล่อเล้ียงผวิระหว่างเซลลไ์ดถึ้ง 85%ในสองสัปดาห์ และช่วยลดเลือนเส้นร้ิวรอยในเวลาเพียงสอง
ชัว่โมง 

 o สารสกดัจากสาหร่ายทะเลสีแดง เสริมปราการธรรมชาติเพื่อกกัเกบ็ความชุ่มช้ืนแก่ผวิ 

 o Green algae extract ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใหผ้วิตึงกระชบั 

 o สารสกดัจากสาหร่ายทะเลสีฟ้า ใหคุ้ณค่าตามธรรมชาติเพื่อปกป้องผวิจาก UVA/UVB 

 ปริมาณ 30 ml.เลขท่ีใบรับแจง้ อย. 10-2-5420181 
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4 LUMINESCE™ Advanced Night Repair 

 เน้ือครีมเขม้ขน้ซ่ึงซ่อมแซมผิวท่ีถูกท าลายจากสภาวะแวดลอ้มในขณะท่ีคุณหลบั แอดวานซ์ ไนท ์รีแพร์ 
เสริมกระบวนการฟ้ืนสภาพผวิตามธรรมชาติพร้อมปกป้องผวิส าหรับอนาคต ผสานอานุภาพจากวิตามินและ
แอนต้ีออกซิแดนทอ์นัทรงพลงัเพื่อปกป้องเยื่อหุ้ม เซลลจ์ากการท าลายของอนุมูลอิสระ นวตักรรมล ้าหน้า
ของสเตม็เซลลใ์น LUMINESCE™ ซึมซาบล ้าลึกเขา้ฟ้ืนบ ารุงผวิใหเ้ปล่งประกายสุขภาพดีในยามค ่าคืน 

 o ช่วยเพิ่มน ้ าหล่อเล้ียงผวิระหวา่งเซลลไ์ดถึ้ง 85% ในเวลาเพียงสองสปัดาห์ 

 o ช่วยลดเลือนเสน้ร้ิวและร้ิวรอยลึกในเวลาเพียงสองชัว่โมง 

 o ปกป้องผวิจากการท าลายของอนุมูลอิสระดว้ยคุณค่าจาก LUMINESCE™ skin vitamin complex 

 o เติมเตม็คอลลาเจนและอิลาสตินใหผ้วิดว้ยเสตม็เซลล ์โกรท แฟ็คเตอร์ 

 o ลดเลือนจุดด่างด าท่ีเกิดจากวยัท่ีสูงข้ึนและปรับสีผวิใหเ้นียนเรียบสม ่าเสมอ 

 o เพิ่มความกระชบัและยดืหยุน่ใหผ้วิ 

 ปริมาณ 30 ml. เลขท่ีใบรับแจง้ อย. 10-2-5600916 
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5 LUMINESCE™ Ultimate Lifting Masque  

 มาสคย์กกระชบัหนา้แบบเห็นผลทนัที!!!!!!!!ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใช ้

 http://youtu.be/bYWpOADMkdc 

 มาสคเ์น้ือบางเบาแต่เขม้ขน้ดว้ยนวตักรรมอนัเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะของเจอเนสส์ ผสาน 2 คุณค่าจากตน้ทาร่า
และรากตน้ชิโคร่ีท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูผิวเสียไดอ้ยา่งล ้าลึก พร้อมพืชพรรณธรรมชาตินานาชนิดบนเทือกเขาแอน
ดีส ขจดัส่ิงตกคา้งบนใบหนา้อยา่งหมดจด 

 o Novel galactomannan- Chicory ท าใหห้นา้กระชบัมากข้ึน 

 o Polysaccharide กกัเกบ็ความช้ืนเขา้ผวิหนงัท าใหผ้วิมีความชุ่มช้ืน ดู หนุ่มสาวข้ึน 

 o Skin vitamin complex ต่อตา้นมะเร็ง ปกป้องผวิจากการท าลายของอนุมูลอิสระ 

 o Growth factor complex ท าใหส้เตม็เซลลเ์จริญเติบโต 

 ปริมาณ 118 ml.เลขท่ีใบรับแจง้ อย.10-2-5619933 

  

  

https://youtu.be/bYWpOADMkdc
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6 LUMINESCE™ Essential Body Renewal  

 เตรียมพร้อมเผยผวินุ่มเนียนข้ึนกระชบัข้ึนน่าสัมผสั อ่อนเยาวข้ึ์นช่วยชะลอร้ิวรอยจากการเส่ือมของวยั ขาว
นวลกระชบัในทนัตา หมดกงัวลทนัทีกบัทุกปัญหาผิวของชายหญิง เผยผิวสุขภาพดีเปล่งประกายสดใส
ตลอดทั้งวนั 

 o ลดอาการเส่ือมแห่งวยัผลดัเชลส์ผวิคืนความอ่อนเยาว ์

 o ช่วยลดอาการผวิแหง้แตกเป็นขยุเกบ็กกัความชุ่มช้ืน 

 o บรรเทาอาการคนั แหง้ระคายเคืองของผวิหนงั 

 o ช่วยเคลือบผวิอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 ปริมาณ 150 ml.เลขท่ีใบรับแจง้ อย.10-2-5620130 
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7 LUMINESCE™ Miracle Moisturizing Shower Gel  

 ท าใหผ้วิสดช่ืน นุ่มนวล บ ารุงจากธรรมชาติ ท าใหผ้วิเปล่งปลัง่สดใส Almond Oil อุดมดว้ยโอเมกา้ 6 ช่วย
กกัเกบ็ความชุ่มช้ืนท าใหผ้วิสดช่ืนพร้อมกระชบัผวิ ลดเลือนผวิแตกลาย 

 o วิตามินอี ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระ เพิ่มความยดืหยุน่ท าใหผ้วิกระชบั 

 o สารช าระลา้งมีคุณสมบติัท่ีอ่อนโยนต่อผวิ ฟองนุ่ม ท าความสะอาดผวิไดดี้ ไม่มีสารท่ีใชเ้คลือบผวิ สารท่ี
ใชท้  าความสะอาด เม่ือท้ิงลงสู่ท่อจะยอ่ยสลายไปเองตามธรรมชาติ 

 o PEG Free ไม่ท าให้ผิวแห้งกระดา้ง สามารถกระตุน้การสร้างเซลลผ์ิวใหม่ให้ผิวดูชุ่มช้ืน มีน ้ ามีนวล 
ต่อตา้นร้ิวรอยแห่งวยั 

 o ลดเลือนรอยด่างด าบนผวิ ป้องกนัการเกิดเมลานิน ช่วยใหผ้วิกระชบัยดืหยุน่ 

 (ไม่มีส่วนผสมของ Growth Factor) 

 ปริมาณ 200 ml.เลขท่ีใบรับแจง้ อย.10-1-5425710 

 การโฆษณาสินคา้ทางออนไลน์หรือการซ้ือขายจะท าโดยผา่นเวบ็ www.jeunesseglobal.com 
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การใชผ้ลิตภณัฑ ์ luminesce 
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โปรโมช่ัน(Promotion)จะแบ่งออกเป็น 5ประเภท 

1.การโฆษณา (advertising) 
2. การส่งเสริมการขาย (sales promotion) 
3. การขายโดยพนกังานขาย (personal selling) 
4. การใหข่้าวและประชาสมัพนัธ์ (publicity and public relations) 
5. การตลาดทางตรง (direct marketing) 
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1. การโฆษณา (advertising) เป็นรูปแบบค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัองคก์าร ผลิตภณัฑ ์บริการ 
หรือความคิด โดยไม่ใชบุ้คคล และมีการโฆษณาผา่นโลกโซเซียล  
ลกัษณะของการโฆษณา  
                 1.1  เป็นการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคล (เป็นการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อ) 
                 1.2  การออกไปแนะน าสินคา้กบัลูกคา้โดยตรง 
                 1.3 การโฆษณาผา่นโลกโซเซียล 

2. การส่งเสริมการขาย (sales promotion)  หมายถึง การจดัโปรโมชัน่เพื่อเป็นการจูงใจใหผู้ค้นสนใจในตวั
สินคา้หรือผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภค คนกลาง (ผูจ้ดัจ  าหน่าย) หรือหน่วยงานขาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
ก า ร ส ร้ า ง ย อ ด ข า ย ใ ห้ ไ ด้ ใ น ทั น ที น อ ก จ า ก ค ว า ม ห ม า ย น้ี ย ั ง ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  
การส่งเสริมการขายเป็นการใหส่ิ้งจูงใจพิเศษโดยการออกไปแนะน าสินคา้ใหก้บัลูกคา้โดยตรงตามงานอีเวน้
ต่างๆเพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ือโดยใชก้าร ลด แลก แจก แถม เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้ลูกคา้เกิดความสนใจใน
ตวัผลิตภณัฑL์uminesce เช่น คูปอง การสะสมคะแนน ของแถม การชิงโชค การแลกซ้ือ เป็นตน้ 
1.ลด (Discount)... เป็นการลดราคาจากราคาปกติ ท่ีนิยมกนัคือ ลดเป็น % เช่น ร้านเคร่ืองส าอางลด 50% 
บา้ง 70% บา้ง จากราคาป้าย และนอกจากน้ีก็มีให้เป็นคูปองส่วนลด เช่น คูปองลด 200 บาท แต่พออ่านตรง
หมายเหตุดีๆ ก็จะมีบอกไวว้่า ตอ้งซ้ือครบ 1,000 บาท ข้ึนไป การลดราคา ส่วนใหญท่ีท าเพื่อลา้งสต๊อกเก่า
และเพื่อเพิ่มยอดขายในรุ่นท่ีขายไม่ดี รวมถึงกระตุน้ใหผู้ค้นซ้ือเลย ไม่ตอ้งคิดเยอะไม่งั้นหมดช่วงโปรโมชัน่ 
เช่นกนั 
2.แลก (Exchange)... เป็นการแลกของเม่ือท าตามนโยบายท่ีบริษทัก าหนดไว ้เช่นการสะสมคะแนนเม่ือซ้ือ
สินคา้กจ็ะไดค้ะแนน และเราก็สามารถเอาคะแนนไปแลกรับของและสามารถไปท่องเท่ียวไดฟ้รีเพียงสะสม
แตม้หรือคะแนนหรือน าไปแลกรับของรางวลัต่างๆ เป็นตน้ สังเกตไดว้่า การแลกจะมีการใชส่ิ้งอา้งอิงเช่น 
แตม้หรือคะแนนมาเป็นตวักลางในการท าการแลกเสมอ เพื่อกนัไม่ใหไ้ปใชไ้ดท่ี้ร้าน แบรนด ์หรือผลิตภณัฑ์
ชนิดอ่ืน 
3.แจก... เป็นการแจกสินคา้ท่ีเราจะเนน้ท่ีการชิงโชค (Lucky Draw) เพื่อแจกของรางวลั เช่นซ้ือผลิตภณัฑ์
Luminesce 2 ช้ิน ฟรี3ช้ิน เป็นการแข่งขนั (Contest) แข่งขนัเพื่อไดข้องรางวลัก็ถือเป็นโปรโมชัน่อยา่งหน่ึง
เป็นการจดัแข่งขนัให้พนักงานไดท้ าการสะสมคะแนนตามท่ีบริษทัก าหนด ถา้ใครสามารถท าคะแนนได้
ตามท่ีบริษทัก าหนดไวก้็จะไดเ้งินรางวลั หรือไดท้ริปท่องเท่ียวต่างประเทศฟรีเป็นตน้รวมถึงการแจกสินคา้
ของตวัอยา่ง (Sampling) ในช่วงออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อใหเ้กิดการทดลองใช.้.. การชิงโชคในบา้นเราแบ
รนดไ์หน ผลิตภณัฑไ์หน ใหข้องรางวลัถึงใจ มีวิธีการชิงโชคใหม่ๆเนน้ง่ายและรวดเร็วเป็นหลกั และมีการ
ท าส่ือสารการตลาดไดเ้พื่อใหค้รอบคลุมไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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4.แถม... เป็นการแถมสินคา้ให้กบัคนท่ีเขา้มาใชสิ้นคา้ก็จะมีหลายแบบ เช่น การแถมของพิเศษเม่ือซ้ือครบ 
เม่ือใชบ้ริการ เม่ือยงัอยูใ่นงาน และเม่ืออยูใ่นช่วงโปรโมชัน่ของท่ีแถมน้ี เราจะเรียกว่า ของ Premium ครับ 
นอกนั้นอาจมีการแถมของแบบใชผ้ลิตภณัฑแ์ถมเอง เช่น ซ้ือสินคา้ Luminesce 2ชุด  แถม 1ชุด  รวมถึงการ
แถมคะแนน เม่ือซ้ือสินคา้ครบก็แถมคะแนน เป็นตน้ การแถมก็เป็นโปรโมชัน่อีกหน่ึงอยา่งท่ีถูกใจคนไทย
เป็นอยา่งดี... บางคนท่ีซ้ือเพราะของแถม กมี็ใหเ้ห็นบ่อยๆ ครับ 
3. การขายโดยพนักงานขาย (personal selling)  
พนกังานขาย หมายถึง ผูแ้ทนของบริษทัท่ีไปพบผูท่ี้คาดหวงั โดยมีวตัถุประสงคว์า่จะเปล่ียนแปลง
สถานภาพของผูท่ี้คาดหวงัใหเ้ป็นลูกคา้ในการบริหารการขาย หมายถึง การวางแผน การปฏิบติัตามแผน 
และการควบคุมโปรแกรมการขายโดยบุคคลท่ีถูกออกแบบมา เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการขายของ
บริษทั 
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and public relations)  
             การใหข่้าวถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการประชาสมัพนัธ์ แต่มีความหมายท่ีแตกต่างดงัน้ี  
             การให้ข่าว (publicity)  
                   - เป็นการใหข่้าวโดยส่ือมวลชน 
                   - เป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งจ่ายเงินหรือไม่ตอ้งจ่ายเงินกไ็ด ้
                   - เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละองคก์รในการใหส้มัภาษณ์ หรือ
การใหข่้าวผา่นส่ือต่าง ๆ 
                   - สามารถสร้างความน่าเช่ือถือไดสู้ง 
                   - เป็นกลยทุธ์ในระยะสั้น 
                   - มีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นดา้นบวกและดา้นลบ  
การประชาสัมพนัธ์ (public relations)  
                    - เป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติ ความน่าเช่ือถือ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดแก่
องคก์รกบักลุ่มต่าง ๆ 
                    - เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุ่มต่าง ๆ 
                    - เป็นกลยทุธ์ในระยะยาว 
                    - ใหข้อ้มูลดา้นบวกเก่ียวกบัธุรกิจ  
 ขอ้ดีของการประชาสัมพนัธ์  
                    1. สามารถสร้างความเช่ือถือไดสู้ง 
                    2. ช่วยสร้างภาพลกัษณ์แก่องคก์าร 
                    3. ตน้ทุนต ่ากวา่การโฆษณา 
                    4. สามารถหลีกเล่ียงการสับสน 
                    5. มีการเผยแพร่ข่าวสารอยา่งรวดเร็ว  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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ขอ้เสียของการประชาสมัพนัธ์  
                   1. อ านาจในการสร้างยอดขายต ่า 
                   2. ผูรั้บข่าวสารไม่สามารถโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งการประชาสมัพนัธ์ไปยงัผลิตภณัฑข์อง
บริษทัได ้ 
 ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ เช่น  
         - การใหส้มัภาษณ์/ใหข่้าว 
         - การจดันิทรรศการ 
         - การเป็นสปอนเซอร์ 
         - การโฆษณาทางออนไลน ์
         - การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
5. การตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถึง การท าการตลาดไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง โดยอาศยัส่ือ
ใดส่ือหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีใหโ้อกาสในการตอบกลบั อีกทั้งจะตอ้งมีการ
พฒันาฐานขอ้มูลของลูกคา้ (customer database) ข้ึนมาดว้ย  
ลกัษณะของการตลาดทางตรง  
1. เป็นระบบการกระท าร่วมกนั (interactive system) หมายถึง เป็นกิจกรรมทางตรงท่ีไดผ้ลทั้ง สองทาง 
(two-way communication) ระหวา่งนกัการตลาดกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
2. ใหโ้อกาสในการตอบกลบัของผูค้นและพนกังาน (opportunity to respond) 
3. สามารถท าท่ีไหนกไ็ด ้(take place at any location) ผูซ้ื้อไม่จ าเป็นตอ้งไปท่ีร้านคา้เม่ือซ้ือสินคา้ 
4. สามารถวดัได ้(measurable) โดยวดัจากการตอบกลบัของลูกคา้ 
5. เป็นการติดต่อระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยตรงไม่ผา่นบุคคลอ่ืน เป็นการท าการตลาดแบบ one-to-one 
marketing  
 6. มีการวางกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแน่นอน (precision targeting) 
 7. เป็นกลยทุธ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้(invisible strategies)ท าใหคู่้แข่งไม่ทราบวา่เราก าลงัท าอะไรกบัใคร 
องคป์ระกอบในการท าการตลาดโดยตรง  
1. ฐานขอ้มูลของลูกคา้ (database) คือการตลาดทางตรงถือเป็นการท าการตลาดโดยใชฐ้านขอ้มูล (database 
marketing) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการสร้างการเกบ็รักษาและการใชฐ้านขอ้มูลของลูกคา้และฐานขอ้มูลอ่ืน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่ือสารและซ้ือขายฐานขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบ
ท่ีเก่ียวกบัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นปัจจุบนัท่ีสามารถเขา้ถึงและน าไปใชเ้พื่อจุดมุ่งหมายทางการตลาด
ไดห้รือเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ขอ้มูลของลูกคา้จึงควรจะประกอบดว้ย 
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- รายละเอียดเก่ียวกบัลูกคา้ 
- ชนิดของสินคา้และบริการท่ีลูกคา้ซ้ือทั้งในดา้นปริมาณและราคา 

  - สญัญาการซ้ือขายในปัจจุบนั  
2. ส่ือ (media) ส่ือท่ีใชใ้นการท าการตลาดโดยตรงจะตอ้งเป็นส่ือประเภท direct response คือ จะตอ้งให้
ลูกคา้สามารถติดต่อกลบัมายงับริษทัไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก่  
 - ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 
 - โทรศพัท ์(telephone direct response marketing) 
 - โทรทศัน์ (television direct response marketing) 
 - วิทย ุ(radio direct response marketing) 
 - นิตยสาร (magazine direct response marketing) 
 - แคตตาลอ็ค (catalog marketing) 
 - คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (online and internet marketing) 

3.3.รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.3.ลกัษณะผงัการท างานขององคก์ร 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานที่รับมอบหมาย  
3.4.1  นางสาว นฐัพร จนัทรโฮม 
ต าแหน่งงาน :   ฝ่ายโฆษณาการตลาด 
ลกัษณะการท างาน :  Offline Marketing คือออกไปแนะน าและไปเสนอขายสินคา้โปรโมชัน่ต่างๆตาม

งานอีเวน้หรือสถานท่ีต่างๆเพื่อไปแนะน าสินคา้ให้กบัลูกคา้และมีการท า Online 
Marketing เป็นการท าการโฆษณาผา่นทางออนไลน์ 



39 

 

3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
3.5.1 นายเฉลียว กอคูณ  
ต าแหน่ง :  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
3.6  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระยะเวลา 15 สปัดาห์ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561  
3.7  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1.การท า  Online Marketing 
คือการท าการโฆษณาสินคา้ผา่นทางโลกโซเซียล ถือเป็นการใชส่ื้อใหม่บนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มีการพูดคุย
เสนอข่าวสารกบัลูกคา้ไดท้ั้งทาง ขอ้ความ ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟฟิก และเรายงัสามารถติดตามลูกคา้ได ้ทาง 
Social Media ต่างๆ เช่น Facebook , Line , JMobile ,Email และส่ือโทรศพัท ์โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร แคตตาลอ็ค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตซ่ึงช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ในการเดินทางไปพบ
ลูกคา้แต่ละคร้ังการโฆษณาทางออนไลน์ไม่ใช่เร่ืองยาก เพียงแค่เรารู้จกัสินคา้ของเรา และสามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนได ้เพียงเท่าน้ีสินคา้ของเรากส็ามารถเป็นท่ีรู้จกั และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้
อยา่งง่ายดายและในการท าการตลาดออนไลน์จึงตอ้งท าใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดเ้พียงแต่ตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือทาง
ออนไลน์และ การซ้ือขายสินคา้และบริการผา่น Online Marketing อาจช่วยในการประหยดัเวลาและมีความ
สะดวกสบายเขา้ถึงไดร้วดเร็ว ลูกคา้สามารถเปรียบเทียบสินคา้กบัร้านอ่ืนได ้ แต่ก็อาจจะเสียเปรียบในดา้น
ความน่าเช่ือถือของสินคา้และบริการ 

3.7.2การท า  Offline Marketing 
เป็นการออกไปแนะน าและเสนอขายสินคา้โปรโมชัน่ต่างๆตามงานอีเวน้หรือสถานท่ีต่างๆเพื่อใหลู้กคา้รู้ถึง
คุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้ Luminesce เป็นการท าแบบ Offline Marketing คือส่ือหรือช่อง
ทางการท าการตลาด แบบเก่า ท่ีไม่มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเขา้มาช่วย โดยใช ้Traditional media หรือส่ือแบบเก่า 
เช่น ส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ป้ายประกาศ ซ่ึงอาจจะเป็นการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีนั้นๆ 
เนน้ไปท่ีการส่ือสารดา้นเดียว แต่ถึงแมว้่าช่ือจะเรียก ส่ือหรือช่องทางว่า “แบบเก่า” แต่ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า 
ส่ือและช่องทางแบบเก่าน้ี ยงัอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของเราทุกคน และเม่ือพิจารณาจากสถิติการใชง้บประมาณ
การโฆษณา เม่ือตน้ปี 2559 ท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่า ส่ืออินเตอร์เน็ต หรือส่ือออนไลน์นั้น ใชง้บประมาณเพียง 
0.66% ของทั้งหมดเท่านั้นเองเป็นการท าการตลาดแบบเก่าท่ีไม่มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเขา้มาช่วย เนน้ไปท่ีการ
ส่ือสารซ่ึงอาจจะเป็นการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงลงในพื้นท่ีนั้นๆดงันั้นในท าการตลาดแบบ Offline 
Marketing เหมาะกบัธุรกิจบางประเภทท่ีตอ้งการความน่าเช่ือถือเพราะไดเ้ห็นสินคา้หรือบริการจริง ทดสอบ
ก่อนซ้ือได ้และสอบถามขอ้มูลกบัผูข้ายไดโ้ดยตรงไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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3.7.3 สรุปผลขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะ  
น าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและน ามาสรุปผลพร้อมใหข้อ้เสนอแนะว่าทุกคนมีความรู้สึก
อยา่งไรกบัการท าการโฆษณา ผา่นออนไลน์หรือโลกโซเซียล 

3.7.4 น าเสนอโครงการ  
น าเสนอโครงการให้กบัคณะกรรมการสอบเล่มโครงการ เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะจากกรรรมการน าไปใช้
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป  

3.7.5 จดัท าเล่มโครงการ   
จดัท าเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ และน ามาให้มหาวิทยาลยัและสถาน
ประกอบการเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป  
ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1. Online Marketing 
2. Offline Marketing 
3.สรุปผลขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะ 
4.น าเสนอโครงการ 
5.จดัท าเล่มโครงการ 
 

ขั้นตอนกาด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 
1. Online Marketing     
2. Offline Marketing     
3.สรุปผลขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะ     
4.น าเสนอโครงการ     
5.จดัท าเล่มโครงการ     

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
3.8.1. ฮาร์ดแวร์  

- Computer  
- Printer  

3.8.2. ซอฟตแ์วร์  
- โปรแกรม Microsoft word   
- โปรแกรม Microsoft power point  
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 4.1 หน้าของระบบการจัดการ จะประกอบไปด้วย 
- หนา้โปรไฟล ์
- คลงัขอ้มูล 
ส่วนท่ี1 หนา้โปรไฟล ์เป็นหนา้ท่ีแสดงถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน แสดงแถบค าสั่งในการใชง้านมีการ

แจง้เตียนรายการล่าสุดเม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลใหม่ สามารถเขา้ดูการแจง้เตือนการอพัโหลดไฟล ์
ส่วนท่ี2 คลงัขอ้มูล สามารถเพิ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการจะบนัทึกลงในเวบ็แอพพลิเคชัน่แสดงถึงขอ้มูลหัว

เร่ือง รายละเอียดขอ้มูล วนัท่ีเพิ่ม-แกไ้ข ผูเ้ขียนคือผูท่ี้ท าบนัทึกไฟล ์

 

 รูปท่ี 4.1.หนา้โปรไฟล ์
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เป็นการโฆษณาผา่น facebook 

วิธีสร้างเพจผา่น facebook 

1.เขา้ไปท่ี facebook ของตนเอง 

2.แลว้กก็ดไปท่ีค าวา่เพจ 

3.แลว้กดค าวา่สร้างเพจ 

4.ตั้งช่ือเพจของคุณ 

5.เลือกหมวดหมู่ส าหรับเพจ โดยเลือกท่ี อ่ืนๆ และส่ือโฆษณา 

6.เพิ่มเวบ็ไซตข์องคุณถา้ไม่มีกส็ามารถขา้มไปก่อนได ้

7.จากนั้นกแ็ต่งหนา้เพจของตวัเองใหเ้รียบร้อย 
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รูปท่ี 4.2.คลงัขอ้มูล 
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เป็นการโฆษณาในรูปแบบการโฆษณาสินคา้ luminesceโดยผา่น facebookโดยการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 
luminesce จากทางอินเตอร์เน็ตแลว้เอามาลงโฆษณาผา่น facebookโดยสร้างเป็นเวบ็เพจของตวัเอง 
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มีผลการปฏิบติังานตามโครงการดงัน้ี 

  “การโฆษณาสินคา้ เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือโซเซียล บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั” การ
โฆษณาสินคา้ผา่นส่ือโซเซียล Facebook  Line JMobile หรือผา่นส่ือ โทรศพัท ์ โทรทศัน์  วิทย ุหนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร แคตตาลอ็ค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พบว่า ผูค้นให้ความสนใจในการโฆษณาทางออนไลน์
คือส่ิงท่ีผูค้นใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากท าใหผู้ค้นมีความสนในผลิตภณัฑอ์ยูเ่ป็นจ านวนมากเพราะมีความ
ตอ้งการท่ีจะรักษาผิวพรรณจากปัญหาท่ีเป็นอยู่เป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัตวัเองในการโฆษณา
ทางโลกโซเซียลมีการโฆษณาการลดราคาบ่อยๆและมีการสะสมคะแนนหรือการชิงโชคมากมายท าใหผู้ค้น
เกิดความไวว้างใจและมีความน่าเช่ือถือท าให้เกิดความมัน่ใจในผลิตภณัฑแ์ละเห็นดว้ยตาว่าบุคคลท่ีรู้จกัตวั
ผลิตภณัฑว์่ามีความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจนจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดเ้ห็นจากการโฆษณาและมีการ
เปล่ียนโปรโมชัน่ใหม่ๆทุกเดือนเพื่อเป็นการดึงดูดผูค้นใหเ้กิดความสนใจในตวัสินคา้โดยจะท าการโฆษณา
ผา่นออนไลน์โดยผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตและขอ้ความทางอินเตอร์เน็ตโดยผา่นโปรแกรม Facebook , Line 
, JMobile, IG และส่ือโทรศพัท ์โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แคตตาล็อค คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผูค้นไดเ้ห็นถึงตวัผลิตภณัฑแ์ละมีการออกไปแนะน าผลิตภตัภณัฑใ์หก้บั
ผูค้นโดยตรงตามสถานท่ีหรือตามงานอีเวน้ต่างๆโดยจะมีการการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ(์ครีมบ ารุงผิวพรรณ)
เป็นขอ้มูลในประกอบการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ และมีการทดลองใชสิ้นคา้ฟรีก่อนการซ้ือไปบริโภคท า
ให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจไดว้่าสินคา้ท่ีไดซ้ื้อไปนั้นเราจะสามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งท าให้ลูกคา้ได้
เขา้ใจถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑไ์ดดี้มากยิง่ข้ึนผลปรากฏว่าคุณสมบติัและประสิทธิภาพ
ของผลิตภณัฑท์ าไดดี้อย่างท่ีคิดในการโฆษณาทางโลกโซเซียลนั่นอาจจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียอยู่บา้งแต่ก็
เป็นการโฆษณาท่ีใหผู้ค้นจ านวนมากใหค้วามสนใจทางบริษทัจึงท าใหก้ารโฆษณาทางออนไลน์ไดรั้บความ
สนใจเป็นอยา่งมากท าใหผู้ค้นเกิดความสนใจในตวัสินคา้โดยเราจะท าอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริตใสใจดุแลลูกคา้ทุก
ท่านดุจญาติมิตรเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัผูค้นให้เกิดความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือให้กบั
บริษทัในการโฆษณาตวัผลิตภณัฑข์องบริษทันั้นจะมีการโฆษณาท่ีดีไม่โฆษณาจนเกินความจริงจึงท าใหเ้ป็น
ท่ีสนใจให้กบัผูค้นมากมายมีการแนะน าตวัผลิตภณัฑท่ี์ดีและเขา้ใจไดง่้ายดงันั้นจึงมีการใชพ้นกังานขายใน
การแนะน าเพื่อเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูท่ี้คาดหวงัใหเ้ป็นลูกคา้และการบริหารการขาย หมายถึง บริษทั
ไดมี้การวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการควบคุมโปรแกรมการขายโดยบุคคลท่ีถูกออกแบบมา เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างการขายของทางบริษทัมีการจดัโปรโมชัน่ใหผู้ค้นเกิดความสนใจนัน่คือการ ลด แลก 
แจก แถม และใหพ้นกังานบริษทัท าการโฆษณาและท าการขายสินคา้เพื่อเป็นการสะสมคะแนนตามท่ีบริษทั
ก าหนดไวถ้า้ใครสามารถท าคะแนนไดต้ามท่ีบริษทัก าหนดไวไ้ดก้็จะไดท้ริปไปท่องเท่ียวไดฟ้รีโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใดๆคร้ังน้ีเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานใหมี้การท างานท่ีดีข้ึนบริษทันิวไลน์แอพโพรช
จึงเป็นบริษทัท่ีมีแต่คนท่ีอยากจะเขา้มาท างานดว้ยเพราะเป็นบริษทัท่ีดีมีระบบการท างานท่ีไม่ยุ่งยากอะไร
เพราะสามารถท าท่ีไหนก็ไดมี้การท าการโฆษณาท่ีดีไม่โฆษณาเวอร์จนเกินความจริงมีการออกไปจดังานอี

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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เวน้หรือตามสถานท่ีต่างๆเป็นการแนะน าตวัผลิตภณัฑใ์หก้บัผูค้นเพื่อใหผู้ค้นไดเ้ขา้ใจในตวัสินคา้มากยึ่งข้ึน
นอกจากน้ียงัมีการเปิดครอสการเรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หผู้ค้นสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดว้่ามีคุณสมบติัและ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑอ์ะไรบา้งสามารถดูแลผวิพรรณของเราไดย้งัไงบา้งจะมีการสอนวิธีการขายและ
การท าตลาดออนไลน์ทางช่องทางออนไลน์ เช่นทาง Facebook  Line และ Zoom Meeting จะมีการสอนท า
การโฆษณาโดยใช ้Facebook  Line JMobile และ Social Media และโปรแกรมต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นระบบ 
Online ท าให้ผูค้นไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการโฆษณาทางออนไลน์จากการสอนทางออนไลน์ไดแ้ละท่ีส าคญั
เราสามารถเขา้เรียนไดท่ี้หอ้งเรียนตามในตารางท่ีบริษทัจดัข้ึนไดฟ้รีดงันั้นในการโฆษณาสินคา้ผา่นทางโลก
โซเซียลถือเป็นการใชส่ื้อใหม่บนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมีการพูดคุยเสนอข่าวสารกบัลูกคา้ไดท้ั้งทาง ขอ้ความ 
ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟฟิก และเรายงัสามารถติดตามลูกคา้ได ้ทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line , 
JMobile, Email   ซ่ึงจะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปพบลูกคา้แต่ละคร้ังการท าการตลาด
ออนไลน์มีผูค้นท าเป็นจ านวนมากเพราะเป็นการตลาดท่ีท าไดง่้ายมีการท าท่ีไม่ยุง่ยากท าใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
ไดง่้ายและรวดเร็วบริษทัจึงไดมี้ความคิดท่ีแปลกใหม่อยา่งยิง่ ซ่ึงจ าเป็นมากในการผกูมดัใจ ทั้งลูกคา้รายเก่า 
และใหม่รวมถึงผูค้นท่ีก าลงัใหค้วามสนใจในเร่ืองน้ี ฉะนั้นจึงตอ้งมีการใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษาท่ีดีได้
เป็นอยา่งดีและเป็นกนัเองซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสนิทสนมกนัมากยิง่ข้ึนในปัจจุบนัจ านวนประชากรของโลก
เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะโลกของผูสู้งอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนคู่ขนานไปพร้อมกบัการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่อตา้นความชราก่อให้เกิดกระแสความเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและเศรษฐกิจอยา่ง
น่าสนใจในโลกปัจจุบนัความตอ้งการความอ่อนเยาวน้ี์จะไม่มีวนัหายไปแต่จะมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆท าให้เป็นแรง
ขบัเคล่ือนในทางการตลาดของผูบ้ริโภคมีจ านวนมหาศาลจึงท าใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์จะช่วยชลอ
ความแก่ชราแลว้ท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอนัยิ่งใหญ่ส าหรับทีมงานท่ีมีความตอ้งการท่ีจะท าการตลาดท่ีมี
ผลพลอยไดอ้นัมหาศาลหรือหมายถึงธุรกิจทางโซเซียลหรือออนไลน์นัน่เอง  

 
 

 
 

 
 

http://line.me/ti/p/~praewphan559
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การแสดงความคิดเห็น  

1. พนกังานมีการแนะน าท่ีดีและชดัเจน  

2. พนกังานเตม็ใจตอบเวลาถามพนกังานกแ็นะน าสินคา้ดว้ยความเตม็ใจคุยดว้ย  

3. ผูค้นบางกลุ่มชอบโปรโมชัน่ท่ีถูกกวา่ท่ีอ่ืนและคอยติดตามโฆษณาทาง FB มานานแลว้  

4. ผูค้นบางกลุ่มอยากใหมี้การจดัโปรโมชัน่ดีๆ แบบน้ีไปตลอด  

 

http://line.me/ti/p/~praewphan559
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บทที ่5 

สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย  

5.1.1.  สรุปผลโครงการหลงัจากท่ีไดท้  าโฆษณาทางออนไลน์ว่าการโฆษณาทางออนไลน์มีอิทธิพล
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซอ้สินคา้ เคร่ืองส าอาง Luminesce ทางส่ือโซเซียล พบว่าการโฆษณา
ทางออนไลน์ก็มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มลูกคา้คือกลุ่มผูค้นตอ้งการรักษา
ผวิพรรณจากปัญหาท่ีเป็นอยูมี่มากท่ีสุดมีความไวว้างใจ และความน่าเช่ือถือ ในการโฆษณาทางออนไลน์ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ใชบ้ริการและการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยตรงพบวา่ มีกลุ่มลูกคา้
ใหค้วามสนใจและความเหมาะสมของการโฆษณาผลิตภณัฑท์างออนไลน์มีค  าปรึกษาและการใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑก์็ท าใหผู้ค้นไดรู้้ถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑก์็ท าให้ผูค้นรู้ถึง
ความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกับสินคา้ชนิดอ่ืนท าให้ผูค้นเกิดความพึงพอใจใน “การโฆษณาสินคา้
 เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือโซเซียล ในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัท่ีดีเม่ือแยกเป็นรายบุคคล
พบวา่ มีความพอใจดา้นการสลบัสบัเปล่ียนโปรโมชัน่ใหม่ๆทุกเดือนมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีเปิดครอสสอน
การเรียนรู้เก่ียวกบัการท าธุรกิจออนไลน์โดยจะมีการสอนการท าธุรกิจออนไลน์โดยท่ีเราสามารถหาเพื่อนมา
ท างานร่วมกนัไดโ้ดยบริษทัมีการให้ค  าแนะน าติดต่อสอบถามและปรึกษาฟรีผ่านช่องทางโทรศพัท์และ
ขอ้ความทางอินเตอร์เน็ตโดยผา่นโปรแกรม  FaceBook , Line , IG เพื่อเพิ่มความสะดวกยิง่ข้ึน พนกังานของ
บริษทัมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีในการให้บริการดว้ยความสุภาพและอ่อนโยนมีมารยาทดูแลเอาใจใส่พนกังาน
ของบริษทัสามารถให้ขอ้มูลและค าแนะน าของผลิตภณัฑ์ดว้ยความกระจ่างต่อค าถามและไขขอ้สงสัยได้
อยา่งละเอียดและชดัเจน 

5.1.2. ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
5.1.2.1  ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาหาขอ้มูลในการโฆษณา ซ่ึงเป็นความรู้ใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา 
5.1.2.2  ขั้นตอนในการด าเนินงานในการโฆษณาช่วงแรกไม่ได้มีการค านึงถึงการแยกประเภทในการ
โฆษณาตอ้งแกไ้ขและท าใหม่ซ่ึงการแกไ้ขมีความยุง่ยากและใชเ้วลามากกวา่เดิม 
5.1.2.3  ยงัขาดประสบการณ์ในการโฆษณาและการท าเวบ็ในการโฆษณาท าใหต้อ้งแกไ้ขและปรับปรุงใหม่
หลายคร้ังจึงเป็นท่ีพอใจ 

5.1.3.  ขอ้เสนอแนะ  
5.1.3.1  มีการโฆษณาท่ีดีแต่ไม่ค่อยชดัเจนเท่าไรและเวลามีการตอบค าถามท่ีไม่เก่ง เวลาถามอั้มอ่ึงเวลา
อธิบายไม่ชดัเจนเวลาท่ีคุยดว้ยจึงอยากใหมี้การส่ือสารท่ีชดัเจนมากกวา่น้ี 
5.1.3.2  ควรศึกษาและฝึกฝนในการโฆษณาใหไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ เพื่อสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการ
ท างานในอนาคตได ้

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
จากท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทันิวไลน์ แอพโพรช จ ากดัท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ 

หลกัการท างานกระบวนการความคิดและเทคนิคต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานจากทางบริษทัเป็นอย่างมาก
พนกังานท่ีปรึกษาก็มีความเป็นกนัเองคอยช่วยเหลือและมีตอบค าถามขอ้สงสัยต่างๆมีการใหค้  าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาท่ีดีจึงท าใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายผา่นไปไดด้ว้ยดีนอกจากน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษายงัเป็นการ
ฝึกความมีระเบียบวินยัและในการท างานการวางตวัส าหรับการท างานซ่ึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบติังานจริงในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
    5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 ไดฝึ้กมารยาทการเขา้สังคม การวางตวั การพดูคุยส่ือสาร  
5.2.1.2 สามารถรับมือกบัปัญหา และสามารถ แกไ้ข สถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้
5.2.1.3 ไดเ้รียนรู้กระบวนการในการปฏิบติังานจริง 
5.2.1.4 ไดเ้รียนรู้ในการท างานรุ่มกบัผูอ่ื้น ซ่ึงสามารถช่วยใหป้รับตวัใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมขององคก์ร

ได ้ 
     5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1 ยงัขาดประสบการณ์ในการท างานกบัเพื่อนร่วมงานท าให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น
ส่วนตวัไดเ้ท่าท่ีควร 

5.2.2.2 ยงัขาดความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานซ่ึงท าให้การปฏิบติังานมีความล่าชา้และไม่ไดรั้บ
ประสิทธิภาพไดเ้ท่าท่ีควร 

       5.2.3  ข้อเสนอแนะ 
5.2.3.1 ควรปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
5.2.3.2 ควรมีความมัน่ใจในตวัเองมากกวา่น้ี 
5.2.3.3 ควรรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อใหมี้การท างานท่ีดีข้ึน 



50 

 

บรรณานุกรม 

ณฐัวศา  สุทธิธาดา. (2559). สูตรลับการโฆษณาใน Facebook +Social. เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.limbtheicon.com/jeunesse/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%
A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-jeunesse/  

https://www.limbtheicon.com/jeunesse/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-jeunesse/
https://www.limbtheicon.com/jeunesse/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-jeunesse/


51 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพบรรยากาศการท างาน 

 

 

 
   

 

 



52 

 

 

รูปท่ี ก.1 การลงโฆษณาสินคา้ผา่นออนไลน์ท่ี บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั 
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รูปท่ี ก.2 การออกไปโฆษณาสินคา้นอกสถานท่ีตามสถานท่ีต่าง ๆ 
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“การโฆษณาสินคา้ เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือโซเซียล บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั” 

Advertising Luminesce Cosmetics With Social Media, New Line Approach Co.,Ltd. 

นางสาว นฐัพร จนัทรโฮม 5801500007 

ภาควชิา การตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัสยาม  38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email: loook_01@hotmail.com 

บทคดัย่อ 

ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  “ก า ร โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า 

เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือโซเซียล บริษทั นิวไลน์ 

แอพโพรช ” บริษทันิวไลน์ แอพโพรช จ ากดัเป็นบริษทั

ท่ีน าเขา้สินคา้และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

เป็นกิจกรรมทางด้านการโฆษณาสินค้าการโฆษณา

สินคา้ผา่นส่ือโซเซียลทางดา้น Facebook  Line JMobile 

หรือผ่านส่ือโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร แคตตาล็อค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้ทุกคนไดรั้บรู้ถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของ

สินคา้ Luminesce ผลจากการศึกษาและจดัท าโครงการ

พบว่าทุกคนส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองผิวพรรณเป็นสิว ฝ้า 

หรือแพส้ารเคมีต่างๆ ไม่ว่าจะใชผ้ลิตภณัฑ์ตวัไหนก็ไม่

ค่อยไดผ้ลดงันั้นจึงไดจ้ดัท าการโฆษณาเคร่ืองส าอางครีม

บ า รุงผิวพรรณLuminesceเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึง

คุณสมบติัและประสิทธิภาพของตวัสินคา้และเพื่อสร้าง

ความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือขององคก์รและทุกคน

ท่ีต้องการจะรักษาผิวพรรณจากปัญหาต่างๆท่ีเป็นอยู่

ดงันั้นผลิตภณัฑ ์ Luminesce เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดท่ีจะช่วยในการดูแลและรักษาผิวพรรณจากปัญหา

และมลภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีถ้าเปรียบเทียบกับ

ผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆ 

ค าส าคญั : การโฆษณา/การจดัการขอ้มูล 

Abstract 

This study was conducted to study the “Advertising 
Luminesce Cosmetic via Social Media of the New Line 
Approach Co., Ltd Company Limited”. New Line 
Approach Company Limited was a company importing 
products with promotional and marketing activities on 
advertising products viasocial media like Facebook, 
Line, JMobile, or via mobile phones, televisions, radios, 
newspapers, magazines, catalogs, computers, and 
internet for making people perceive Luminesce 
products. The results obtained from studying revealed 
that most people had the skin problems on acne, 
blemish, or chemical allergy and they had never 
foundany effective product. As a result, an 
advertisement of Luminesce skin care cream was 
produced to enable people to perceive on properties and 
efficiency of this product as well as to build their trust. 
Therefore, Luminesce product was the most suitable 
product for skin care and healingcaused by pollution 
and other skin problems properly compared to other 
products. 

Keywords: advertising/data management 
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วตัถุประสงค์ 
1.2.1.เพื่อให้ลูกค้าทุกคนเกิดความสนใจในตัวสินค้า
Luminesce 
1.2.2.เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของ
สินคา้Luminesce 
1.2.3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือให้กับ
องคก์รและทุกคน 
ขอบเขตของการท าโครงงาน 
 1.3.1. ด้าน เ น้ือหา :  ศึกษาข้อ มูลผ ลิตภัณฑ์ สินค้า 
Luminesce และตลาด online เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ของบริษทั 
1.3.2. ดา้นประชากร: ศึกษากลุ่มลูกคา้เป็นเพศหญิงอยูใ่น
กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอาย2ุ0 ปีข้ึนไปท่ีให้ความส าคญัในการการ
ดูแลเอาใจใส่รูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณ 
1.3.3. ดา้นเวลาระยะเวลา: ศึกษาและจดัท าโครงงาน
ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ลูกคา้มีความสนใจในตวัสินคา้ Luminesce 
2.ลูกคา้จะไดท้ราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพมาก
ข้ึนของ Luminesce 
3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ลูกคา้จะมีภาพลักษณ์ท่ีดีและมี
ความน่าเช่ือถือของ Luminesce 
 
วธีิการด าเนินงาน 
จะท าการโฆษณาทางโลกโซเซียลหรือทางออนไลน์ทั้ง
แบบOnline MarketingและOffline Marketingไม่ไดมี้
การโฆษณาทางออนไลน์เพียงอยา่งเดียวมีการออกไปยงั
นอกสถานท่ีเพื่ออธิบายถึงคุณสมบติัของสินคา้กบัลูกคา้
โดยตรงตามสถานท่ีหรืองานอีเวน้ต่างๆเพิ่มกลุ่มจ านวน
ลูกคา้ให้ไดม้ากยิ่งข้ึนนอกจากน้ียงัมีการเปิดครอสการ
เรียนรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผูค้นสามารถเข้าไป
เรียนรู้ไดว้า่คุณสมบติัและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑว์า่
ผลิตภณัฑ์นั้นสามารถดูแลผิวพรรณของเราไดย้งัไงบา้ง
โดยจะมีการสอนวิธีการขายและวิธีการโฆษณาในการท า
ตลาดออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่นทาง 
Facebook  Line JMobile และ Zoom Meeting โดยจะมี

การสอนท าการโฆษณาโดยใช ้Facebook  Line JMobile 
และ Social Media และโปรแกรมต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นระบบ 
Online และท่ีส าคญัทุกคนสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดต้าม
สถานท่ีตามในตารางการเขา้เรียนรู้ท่ีทางบริษทัจดัข้ึน 
 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
3.8.1. ฮาร์ดแวร์  

- Computer  
- Printer  

3.8.2. ซอฟตแ์วร์  
- โปรแกรม Microsoft word   
- โปรแกรม Microsoft power point  

 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.7.1.การท า Online Marketing 

คือการท าการโฆษณาสินค้าผ่านทางโลก
โซเซียล ถือเป็นการใชส่ื้อใหม่บนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มี
การพดูคุยเสนอข่าวสารกบัลูกคา้ไดท้ั้งทาง ขอ้ความ ภาพ 
เสียง วีดีโอ กราฟฟิก และเรายงัสามารถติดตามลูกคา้ได ้
ทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook , Line , JMobile 
,Email และส่ือโทรศพัท์ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร แคตตาล็อค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตซ่ึง
ช่วยประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปพบ
ลูกคา้แต่ละคร้ังการโฆษณาทางออนไลน์ไม่ใช่เร่ืองยาก 
เพียงแค่ เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนได้ เพียงเท่าน้ีสินค้าของเราก็
สามารถเป็นท่ีรู้จกั และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้
อยา่งง่ายดายและในการท าการตลาดออนไลน์จึงตอ้งท า
ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพียงแต่ต้องรู้จักเคร่ืองมือทาง
อ อ น ไ ล น์ แ ล ะ  ก า ร ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร
ผา่น Online Marketing อาจช่วยในการประหยดัเวลาและ
มีความสะดวกสบายเข้าถึงได้รวดเร็ว ลูกค้าสามารถ
เปรียบเทียบสินคา้กบัร้านอ่ืนได ้ แต่ก็อาจจะเสียเปรียบ
ในดา้นความน่าเช่ือถือของสินคา้และบริการ 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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3.7.2การท า  Offline Marketing 
เป็นการออกไปแนะน าและเสนอขายสินค้า

โปรโมชัน่ต่างๆตามงานอีเวน้หรือสถานท่ีต่างๆเพื่อให้
ลูกค้า รู้ ถึง คุณสมบัติและประสิทธิภาพของสินค้า 
Luminesce เป็นการท าแบบ Offline Marketing คือส่ือ
หรือช่องทางการท าการตลาด แบบเก่า ท่ีไม่มีการใช้
อินเตอร์เน็ตเขา้มาช่วย โดยใช ้Traditional media หรือ
ส่ือแบบเก่า เช่น ส่ิงพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ป้ายประกาศ ซ่ึง
อาจจะเป็นการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ี
นั้นๆ เน้นไปท่ีการส่ือสารด้านเดียว แต่ถึงแม้ว่าช่ือจะ
เรียก ส่ือหรือช่องทางวา่ “แบบเก่า” แต่ปฏิเสธไม่ไดเ้ลย
วา่ ส่ือและช่องทางแบบเก่าน้ี ยงัอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของ
เราทุกคน และเม่ือพิจารณาจากสถิติการใชง้บประมาณ
การโฆษณา เม่ือต้นปี 2559 ท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ส่ือ
อินเตอร์เน็ต หรือส่ือออนไลน์นั้น ใชง้บประมาณเพียง 
0.66% ของทั้งหมดเท่านั้นเองเป็นการท าการตลาดแบบ
เก่าท่ีไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย เน้นไปท่ีการ
ส่ือสารซ่ึงอาจจะเป็นการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
ลงในพื้นท่ีนั้นๆดงันั้นในท าการตลาดแบบ Offline 
Marketing เหมาะกบัธุรกิจบางประเภทท่ีตอ้งการความ
น่าเช่ือถือเพราะไดเ้ห็นสินคา้หรือบริการจริง ทดสอบ
ก่อนซ้ือได ้และสอบถามขอ้มูลกบัผูข้ายไดโ้ดยตรงไม่
ผา่นอินเตอร์เน็ต 
 
สรุปผล 

“การโฆษณาสินค้า เคร่ืองส าอาง Luminesce 
ดว้ยส่ือโซเซียล บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช ” การโฆษณา
สินคา้ผา่นส่ือโซเซียล Facebook  Line JMobile หรือผา่น
ส่ือ โทรศพัท์  โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
แคตตาลอ็ค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พบวา่ ผูค้นให้
ความสนใจในการโฆษณาทางออนไลน์คือส่ิงท่ีผูค้นให้
ความสนใจเป็นอย่างมากท าให้ผู ้คนมีความสนใน
ผลิตภณัฑ์อยู่เป็นจ านวนมากเพราะมีความตอ้งการท่ีจะ
รักษาผิวพรรณจากปัญหาท่ี เ ป็นอยู่ มีท าให้ มีความ
ไว้วางใจ และความน่าเ ช่ือถือ ในการโฆษณาทาง
ออนไลน์จะช่วยส่งผลต่อการตดัสินใจของผูค้นในการ

เข้าใช้บริการและการให้ค  าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
โดยตรงก็สามารถให้ขอ้มูลและค าแนะน าของผลิตภณัฑ์
ด้วยความกระจ่างต่อค าถามและไขข้อสงสัยได้อย่าง
ละเอียดและชัดเจนต่อลูกค้าท าให้การโฆษณาทาง
ออนไลน์ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมากท าให้ผูค้นเกิด
ความสนใจในตวัสินคา้โดยเราท าอย่างซ่ือสัตยสุ์จริตใส
ใจ ดุแล ลูกค้า ทุ ก ท่ าน ดุจญา ติ มิตร เ ป็นการส ร้ า ง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัผูค้นให้เกิดความไวว้างใจและ
ความน่าเช่ือถือให้กบับริษทัในการโฆษณาตวัผลิตภณัฑ์
ของบริษัทนั้ นจะมีการโฆษณาท่ีดีไม่โฆษณาจนเกิน
ความจริงจึงท าให้เป็นท่ีสนใจให้กบัผูค้นมากมายและมี
การแนะน าตัวผลิตภัณฑ์ท่ีดีและเข้าใจได้ง่ายผูค้นให้
ความสนใจและความเหมาะสมของการโฆษณา
ผลิตภณัฑท์างออนไลน์มีค  าปรึกษาและการใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ให้กบัผูค้นท าให้ผูค้นไดรู้้
ถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์และก็ท า
ใหผู้ค้นรู้ถึงความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

การท่ีนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดป้ฏิบติังาน
ในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2561 ส่งผลให้นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจ
ศึกษาฉบบัส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากฝ่ายดงัน้ี  
1. คุณ เฉลียว กอคูณ            ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
2.อาจารย ์มนทิรา ตนัตระวาณิชย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ  และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน
ท่ีได้ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงานคณะ
ผูจ้ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาท่ีช่วยในการ
ท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล
และให้ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ทา้ยท่ีสุดน้ีผูจ้ดัท าหวงัเป็น

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https://th-th.facebook.com/Stemcellforyouth/&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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อยา่งยิ่งวา่โครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
การคน้ควา้ของผูท่ี้สนใจต่อไป ซ่ึงนักศึกษาปฏิบติังาน
สหกิจขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
บรรณานุกรม 
ณัฐวศา  สุทธิธาดา. (2559). สูตรลับการโฆษณาใน 
Facebook + Social. ส านักงานวิตต้ีกรุ๊ปจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์
https://www.limbtheicon.com/jeunesse/%E0%B8%9B
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8
%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-jeunesse/ (สืบคน้เม่ือ 
3 สิงหาคม 2561) 
https://www.im2market.com/2015/05/23/1193 (สืบคน้
เม่ือ 5 สิงหาคม 2561) 
https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/sununta/bth-thi-2 -
swn-prasm-kar-sng-serim-kar-tlad   (สืบคน้เม่ือ 8 
สิงหาคม 2561) 
https://www.zentheicon.com/jeunesse-history (สืบคน้
เม่ือ 15 สิงหาคม 2561) 
https://garalex.jeunesseglobal.com/th-TH/luminesce 
(สืบคน้เม่ือ 25 กนัยายน 2561) 

https://www.limbtheicon.com/jeunesse/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-jeunesse/
https://www.limbtheicon.com/jeunesse/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-jeunesse/
https://www.limbtheicon.com/jeunesse/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-jeunesse/
https://www.im2market.com/2015/05/23/1193
https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/sununta/bth-thi-2-swn-prasm-kar-sng-serim-kar-tlad
https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/sununta/bth-thi-2-swn-prasm-kar-sng-serim-kar-tlad
https://www.zentheicon.com/jeunesse-history
https://garalex.jeunesseglobal.com/th-TH/luminesce
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โครงงานสหกิจศึกษาการหาขอ้มูล การโฆษณาสินคา้ เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือโซเซียล บริษทั นิวไลน์ 
แอพโพรช  จ ากดั 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา :  อาจารย ์มนทิรา ตนัตระวาณิชย ์

พนกังานท่ีปรึกษา : คุณเฉลียว กอคูณ  

นกัศึกษา :  นางสาว นฐัพร จนัทรโฮม 5801500007 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การโฆษณาสินคา้ เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือโซเซียล บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช 

” บริษทันิวไลน์ แอพโพรช จ ากดัเป็นบริษทัท่ีน าเขา้สินคา้และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรม

ทางดา้นการโฆษณาสินคา้การโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือโซเซียลทางดา้น Facebook  Line JMobile หรือผ่านส่ือ

โทรศพัท ์โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แคตตาลอ็ค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บรู้ถึง

คุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้ Luminesce ผลจากการศึกษาและจดัท าโครงการพบวา่ทุกคนส่วนใหญ่มี

ปัญหาเร่ืองผิวพรรณเป็นสิว ฝ้า หรือแพส้ารเคมีต่างๆ ไม่ว่าจะใชผ้ลิตภณัฑ์ตวัไหนก็ไม่ค่อยไดผ้ลดงันั้นจึงได้

จัดท าการโฆษณาเคร่ืองส าอางครีมบ ารุงผิวพรรณ Luminesce เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงคุณสมบัติและ

ประสิทธิภาพของตวัสินคา้และเพื่อสร้างความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือขององค์กรและทุกคนท่ีตอ้งการจะ

รักษาผิวพรรณจากปัญหาต่างๆท่ีเป็นอยูด่งันั้นผลิตภณัฑ ์ Luminesce เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยใน

การดูแลและรักษาผวิพรรณจากปัญหาและมลภาวะต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดีถา้เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆ 

วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อใหลู้กคา้ทุกคนเกิดความสนใจในตวัสินคา้Luminesce 

1.2.2 เพื่อใหท้ราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพของสินคา้Luminesce 

1.2.3 เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์รและทุกคน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ลูกคา้มีความสนใจในตวัสินคา้ Luminesce 
2. ลูกคา้จะไดท้ราบถึงคุณสมบติัและประสิทธิภาพมากข้ึนของ Luminesce 
3.เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ลูกคา้จะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความน่าเช่ือถือของ Luminesce 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-w4j__tTcAhXJpY8KHUlMCY8QjRx6BAgBEAU&url=http://logosociety.blogspot.com/2010/10/blog-post_21.html&psig=AOvVaw0y7zo38Fl6h6VVhasi_kjH&ust=1533526885917362
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2IqEiN3cAhVFXSsKHdXLBY8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.jobthaiweb.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/6468-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C--%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94.html&psig=AOvVaw28LfgQcr_poKUNUK_K8E0K&ust=1533804181574225
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ประวตัิคณะนักศึกษาปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

รหสันกัศึกษา : 5801500007  

ช่ือ-นามสกุล : น.ส.นฐัพร จนัทรโฮม 

เบอร์โทรศพัท ์: 092-9807325 

E-mail : loook_01@hotmail.com 

ท่ีอยู ่: 77/206 หมู่5 ซ.บางกระด่ี1 ถ.พระราม2 แขวงแสมด า 
เขตบางขนุเทียน 10150  
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จดหมายน าส่งรายรายงาน 

1 ตุลาคม 2561 

เร่ือง  ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา  ภาควิชาการตลาด 

อาจารย ์มนทิรา ตนัตระวาณิชย ์
 

ตามท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาวนฐัพร  จนัทรโฮม นกัศึกษาภาควิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยามไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2561 ในต าแหน่งฝ่ายโฆษณาการตลาด ณ บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั และไดรั้บมอบหมาย
จากพนกังานท่ีปรึกษาให้ศึกษาและท ารายงานเร่ือง “การโฆษณาสินคา้ เคร่ืองส าอาง Luminesce ดว้ยส่ือ
โซเซียล บริษทั นิวไลน์ แอพโพรช จ ากดั ” 
 

บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดลงแลว้ นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาจึงขอส่งรายงาน
ดงักล่าวมาพร้อมกนัน้ีจ านวน 1 เล่มเพื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

นางสาว นฐัพร จนัทรโฮม 
นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ภาควิชาการตลาด 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpffy_dTcAhVYXCsKHc2RAJ4QFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2FStemcellforyouth%2F&usg=AOvVaw2TsyntzQVmU18EG00tNX8F
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