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บทคดัย่อ 

               รายงานการปฎิบติัสหกิจศึกษาเร่ืองการคิดคอนเทนต์เพื่องานโฆษณาอสังหาริมทรัพย ์ บริษทั ที ซิน

เนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) โดย บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) พศ 2564 มีวตัถุประสงค์

ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษากระบวนการทาํงานของตาํแหน่ง คอนเทนตค์รีเอเตอร์ 2) เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบ 

Artwork เพือ่ใชใ้นการโฆษณา โดยใช ้โปรแกรม Adobe Photoshop และ canvaในการแกไ้ขปรับปรุงช้ืนงาน 

               บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกัดประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพยผ์ูจ้ดัทาํได้รับมอบหมายให้

ปฏิบติังานในตาํแหน่ง คอนเทนตค์รีเอเตอร์ มีหนา้ที่ผลิต artwork เพือ่มาใชใ้นงานโฆษณาของบริษทั รวมถึงคิด

เน้ือหาที่จะใชใ้นแคปชัน่เพือ่เผยแพร่ผา่นช่องทาง เพจFacebook  โดยสร้างเน้ือหาคอนเทนตเ์พือ่ดึงดูด โปรโมท

และการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของบริษทั การนาํเสนอโปรโมชัน่รวมถึงราคาผา่นภาพและเน้ือหาในแคปชัน่ที่

จะทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้และกดติดตาม โดยแสดงเน้ือหาที่ไม่ซบัซอ้น 

                ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 16 สปัดาห์น้ีนอกจากจะไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงาน

ดา้นวิชาชีพยงัไดค้วามรู้เพิ่มเติมนอกจากส่ิงที่เรียนมาและพฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพจริงและยงัได้

ความรู้จากการทาํงานในสถานประกอบการ  ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเขา้สู่การทาํงานอย่างมือ

อาชีพต่อไปในอนาคต 

คาํสําคญั  :  การคิดคอนเทนต ์/ ส่ือโฆษณา 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1    ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

            คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ (Content Creator) คือผูท้ี่มีหน้าท่ีคอยวางแผนผลิตคอนเทนต์ คิดคอนเทนต์ 

วิเคราะห์คอนเทนตท์ี่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของบริษทั และส่ือสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook, 

เวบ็ไซต,์YouTube, Line, Instagram, TikTok  โดยแต่ละแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการส่ือสารคอนเทนต์ต่างก็

มีความเฉพาะตวั หรือ ธรรมชาติแตกต่างกนัไป Content Creator นอกจากจะคิดเน้ือหาเก่งแลว้ยงัตอ้งเขา้ใจในตวั

แพลตฟอร์มเหล่าน้ีดว้ยคอนเทนตท์ี่ปล่อยออกไปจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการทาํคอนเทนตบ์น Facebook 

มีรูปแบบมากมายเช่น แบบ Photo Album หรือ Video Content หรือรูปแบบอ่ืนๆ ยอ่มดีกวา่การโพสเน้ือหา หรือ 

รูปธรรมดา ลงไปเฉยๆ 

              สกิลสาํคญั หรือที่ควรรู้ สาํหรับสาย คอนเทนต ์ครีเอเตอร์ เช่น ทกัษะ SEO , ทกัษะทางภาษา , ความรู้

ทางดา้น Digital Marketing , หลกัการออกแบบ ดีไซน์ , Website , Analytics , Content Marketing 

               แมว้่าการเป็น คอนเทนตค์รีเอเตอร์ (Content Creator) ควรมีทกัษะเยอะๆ มีความสามารถหลากหลาย 

ใชง้านเคร่ืองมือออกแบบต่างๆไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเช่ียวชาญ แต่ในการทาํงานจริงๆ เราก็พอขอ้จาํกดัมากมายที่

ไม่เอ้ือใหเ้ราไดใ้ชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด หลายๆคร้ังเราจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะเดิมๆ 

วิธีการเดิมๆ ในการสร้างงานให้สาํเร็จให้ไดแ้ละตอ้งดีดว้ยอยา่งไรก็ตามไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายถา้เราจะใชเ้คร่ืองมือ

เดิมๆเพือ่ออกแบบใหง้านออกมาไดท้นักาํหนดส่ง และมนัก็เป็นงานท่ีดีไดห้ากเราเพิม่พนูความชาํนาญในทกัษะ

นั้นๆไดอ้ยา่งเช่ียวชาญจริงๆ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพือ่ศึกษากระบวนการทาํงานของตาํแหน่ง คอนเทนต ์ครีเอเตอร์ (Content Creator) ของ บริษทั ที 

ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกดั 

1.2.2 เพือ่ศึกษาการออกแบบส่ือเพือ่ใชใ้นการโฆษณาของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกดั 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

          การศึกษาขั้นตอนการออกแบบส่ือ เพื่อใช้ในการโฆษณา  โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ Adobe 

Photoshop และ canva ของ บริษัท ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกัด โดยขอบเขตของการศึกษาอยู่ในช่วง

ระยะเวลา 4เดือน ตั้งแต่วนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 ไดท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการทาํงานของตาํแหน่ง คอนเทนต ์ครีเอเตอร์ (Content Creator) ของ 

บริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกดั 

1.4.2 ไดเ้รียนรู้การออกแบบส่ือ เพือ่ใชใ้นการโฆษณา ของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ 

               การโฆษณาออนไลน์ คือ การสร้างความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตาม เพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดความ

ตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต โฆษณาออนไลน์ แสดงอยูบ่น อีเมลล์ , เคร่ืองมือคน้หา

ออนไลน์ และสงัคมออนไลน์ รูปแบบการโฆษณาที่เป็นที่นิยมที่สุดบนส่ือออนไลน์ คือการใชแ้ถบโฆษณา การ

โฆษณารูปแบบน้ีมีให้เห็นอยูท่ ัว่ไปตามเวบ็ไซตต่์างๆ และถา้เจา้ของสินคา้ตอ้งการเพิม่ความเด่นใหก้บัโฆษณา

ของตนเอง ก็อาจจะเลือกใชส่ื้อโฆษณาแบบลอย และในบางกรณี เจา้ของสินคา้หรือบริการอาจจะไม่อยากตั้งใจ

ขายสินคา้ของตนเองอย่างจงใจ ก็สามารถเลือกการโฆษณาแฝงตามส่ือออนไลน์ในรูปแบบอ่ืน (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี การโฆษณาออนไลน์ ,2562) 

               จุดมุ่งหมายหลักของการโฆษณา คือ การขายสินคา้ แต่จุดมุ่งหมายที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นแบบฉบัพลนั คอื 

การติดต่อส่ือสาร (Immediate purpose is to communicate) โดยเป็นการส่ือไปยงักลุ่มเป้าหมายที่แอบแฝงดว้ย 

การชกัจูงใจกลุ่มเป้าหมาย หน้าที่ของการโฆษณาจะตอ้งหาจุดเด่น จุดขายของสินคา้และพยายามให้เขายอมรับ

วา่จุดเด่นนั้นเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นต่อการบริโภค เป็นการเพิม่คุณค่าใหก้บัสินคา้ จะทาํใหเ้กิดภาพพจน์ที่ดีแก่

สินคา้ ผูบ้ริโภคจะมีความเขา้ใจในคุณภาพ สรุปว่า โฆษณาก็คือการขายนัน่เอง (อา้งถึงใน มทร.ตะวนัออก วข.

จกัรพงษภูวนารถ,2555) 

               การโฆษณาออนไลน์ (Online) สามารถทาํได้ 2 วิธี คือ การจา้ง Influencer รีวิวสินคา้ และการซ้ือ

โฆษณาผา่นส่ืออนไลน์ 

               -      การจา้ง Influencer เพื่อโฆษณาหรือรีวิวสินคา้บนช่องทางของ Influencer เช่น Facebook Twitter 

Youtube หรือ เวป็ไซตข์อง Influencer เหล่านั้น 

               -      การลงโฆษณษออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ เช่น การซ้ือ Banner ของเว็ปไซต์ การซ้ือโฆษณาผ่าน 

Facebook Adsense Taboola Twitter Youtube และ Instagram รวมไปถึงการซ้ือโฆษณาของเวป็ไซตส่ื์อออนไลน์ 
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               การโฆษณาบนช่องทางของแบรนด์ (Owned Media) คือ ช่องทางส่ือสารของแบรนด์ ซ่ึงการโฆษณา

บนส่ือแบรนดเ์ป็นเจา้ของอยูแ่ลว้ ทาํให้ Brand สามารถจดัการทุกอยา่งไดเ้อง โดย Owned Media ท่ีไดรั้บความ

นิยมในปัจจุบนัก็คือ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Fanpage และ Twitter Official Account ทาํใหแ้บรนดไ์ม่

มีค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม Social Media ยงัไม่ใช่ Owned Media อย่างเต็มรูปแบบ เพราะ Brand  ไม่ใช่เจา้ของ 

Social Media เหล่านั้น 100% นั่นหมายความว่า Social Media เหล่าน้ีอาจจะถูกลบเม่ือไหร่ก็ได ้หรืออยา่งช่วงที่

ผา่นมา จะเห็นวา่ Facebook ลด Reach หรือการมองเห็นโพสของ Page ลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง Brand ก็ไม่สามารถ

ทาํอะไรได ้(เพราะไม่ใช่เจา้ของ) นอกจากน้ียงัมี Owned Media ที่ไม่ใช่ Social Media อยา่ง Application ebsite 

และการทาํ Email Marketing 

                       ข้อดีของ Owned Media 

        - ไม่มีค่าใชจ่้าย หรือ มีค่าใชจ่้ายที่ต ํ่ากวา่ Paid Media เพราะแบรนดเ์ป็นเจา้ของเองทาํใหไ้ม่ตอ้งจ่ายเงิน 

        - สามารถจดัการไดอ้ยา่งเตม็ที่ เน่ืองจากเป็นเจา้ของ 

        - ผูท้ี่ติดตามเป็นผูท้ี่สนใจสินคา้จริงๆ 

                      ข้อจํากัดของ Owned Media 

         - ตอ้งใชเ้วลา จากการที่ตอ้งให ้Owned Media ของแบรนดเ์ป็นที่รู้จกั 

         - Owned Media บางอยา่งแบรนดไ์ม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง เช่น Facebook Page ทาํใหแ้บรนดต์อ้งปฏิบติั                     

ตามนโยบายของ Facebook  

นอกจาก Owned Media แลว้ ประเภทของส่ือโฆษณาสาํหรับโปรโมทแบรนด ์ยงัมี 2 รูปแบบคือ 

         - Paid Media ที่เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธท์ี่แบรนดไ์ดม้าจากการจ่ายเงิน ซ้ือโฆษณา 

         - Earn Media ที่ไดม้าจากการบอกต่อกนัของลูกคา้ที่ไดใ้ช ้(Greedisgoods การโฆษณา,2019) 

ส่ือโฆษณาออนไลน์มีอะไรบ้าง 

 1. ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ display ads คือส่ือโฆษณาที่น่าสนใจรูปแบบหน่ึง เพราะมีทั้งรูปภาพ วดีีโอ 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือไหว เหมาะกบัการทาํโฆษณาแบบ cpm เพราะกระตุน้การคลิกไดดี้กวา่ทางอ่ืน 
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 2. ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ mobile ads คือการทาํการตลาดแนวน้ีมีแนวโน้มดีขึ้ นเร่ือยๆ เพราะ 

smartphone คือส่ิงที่อยูคู่่กบัเจา้ของตลอดเวลา ดงันั้นสินคา้ของคุณก็จะปรากฏมากขึ้นผา่นมือถือ 

 3. ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ Google search คือการค้นหาคือส่ิงหน่ึงที่มาพร้อมกับการเติบโตของ

เวบ็ไซตท์ี่มากขึ้น ดงันั้นห้องสมุดออนไลน์ขนาดใหญ่จาํเป็นตอ้งพึ่งเคร่ืองมือในการคน้หาอยา่ง search engine 

เช่น google,yahoo,bing เป็นตน้ และเป็นช่องทางในการทาํการตลาดบนหน้าแรกของ Google ท่ีมีทั้งแบบ pay 

per click ที่เรียกว่า Google AdWords  และบริการรับทาํ SEO ที่ง่าย และถูกกว่าการลงโฆษณา AdWords ซ่ึง

สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดม้ากแต่ตอ้งมีการลงทุนนิดหน่อย 

 4. ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ direct mail คืออีเมลค์ือส่ิงที่เราทุกคนตอ้งมีเพื่อรับส่งขอ้มูลแบบออนไลน ์

และการทาํการตลาดดา้นน้ีช่วยประหยดัตน้ทุนไดม้ากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

 5. ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ viral marketing คือการทาํการตลาดดา้นน้ีคือการสร้างกระแสดา้นใดดา้น

หน่ึง และมีการบอกต่อ อาจจะเป็นแบบปากต่อปาก หรือการแชร์ การ like ซ่ึงสร้างความนิยมผ่าน viral 

marketing ไดร้วดเร็วมาก 

              6. ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ social media คือส่ือโฆษณาออนไลน์ที่ไดรั้บความนิยมมากอนัดบัหน่ึงคือ 

facebook และยงัแรงต่อเน่ือง ดงันั้นจึงไม่ควรมองขา้มการทาํการตลาดในดา้นน้ี เด็ดขาด 

 7. ส่ือโฆษณาออนไลน์บน Youtube คือการทาํการตลาดออนไลน์ ที่สนใจอีกแบบหน่ึง โดยโฆษณาบน 

Youtube ( รายละเอียด)จดักิจกรรมหรือสร้างเน้ือหาวีดีโอ เชิญชวนขึ้นมา โปรโมทสินคา้ โปรโมทแบรนด์ ที่

กาํลงัไดรั้บความนิยม 

 ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ส่ือโฆษณาออนไลน์จะเขา้สู่ยดุเวบ็ 4.0 คือเน้ือหาขอ้มูลท่ีสามารถคน้หาไดอ้ยา่งไม่

จาํกดัและเช่ือมโยงสัมพนัธ์ ต่อยอดมาจากการตลาดยคุ 3.0 ซ่ึงผูบ้ริโภคเป็นคนสร้างเน้ือหาขึ้นมาเองแต่ยงัไม่มี

การจดัระบระเบียบ ดงันั้นในอนาคตส่ิงที่จะไดจ้ากโลกออนไลน์จะทาํใหก้ารเสพติดขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่ง

ไม่รู้ตวั (อาจารยโ์ก ้CEO Online โฆษณาออนลน์,2018) 

ขยายธุรกิจออนไลน์ด้วย Facebook 

 Facebook ไดก้ลายเป็นช่องทางที่ผูค้นส่วนใหญ่ใช้ในการทาํธุรกิจออนไลน์มากขึ้น เพราะเป็นสังคม

โซเชียลที่รวบรวมผูค้นจากทัว่ประเทศ ทัว่โลกเขา้ไวเ้ป็นจาํนวนมาก จึงสามารถที่จะสร้างโอกาสและเพิ่ม
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ยอดขายไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงหันมาใช ้Facebook ในการทาํธุรกิจมากขึ้น ทั้งยงัเป็น

เทคนิคที่ครอบคลุมทุกกระบวนการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ การให้ขอ้มูลสินคา้จนกระทัง่การ

สัง่ซ้ือ โดยมีเทคนิคดงัน้ี 

 

 1. สร้าง Facebook Page ที่ดี เพราะ Facebook Page เป็นเหมือนดัง่หน้าร้านของธุรกิจ หากหน้าร้านมี

ความน่าสนใจ ดึงดูด ก็จะช่วยดึงให้ลูกคา้เขา้ร้านไดดี้ ดงันั้นจึงควรสร้าง Facebook Page ให้ดูน่าสนใจดว้ยการ

ออกแบบหน้าเพจให้ดูสวยงาม สะดุดตา ส่ือถึงสินคา้ไดอ้ยา่งดีเยี่ยม และ  จะตอ้งมีที่ตั้งของร้าน เวลาทาํการ 

ประวติัที่มา ขอ้มูลการติดต่อ และสินคา้อยา่งครบถว้นดว้ย นอกจากน้ีหากมีหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย ์ก็

จะยิง่สร้างความน่าเช่ือถือไดม้ากขึ้น 

 2. โปรโมทร่วมกับเว็บไซต์ การโปรโมทร่วมกบัเวบ็ไซต ์จะช่วยเพิม่ผูเ้ขา้ชมและเพิม่โอกาสในการขาย

สินคา้และการทาํกาํไรไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเม่ือมีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ก็จะต่อยอดมายงัแฟนเพจต่อไปนัน่เอง โดยให้

ทาํการติดตั้ง Facebook like Box ขึ้นภายในเวบ็ไซต ์เท่าน้ีก็เรียบร้อย 

 3. สร้างเน้ือหาที่ดี การมีเน้ือหาที่ดี จะช่วยเรียกความสนใจจากกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม และเพิม่โอกาส

ที่ลูกคา้จะสั่งซ้ือสินคา้มากขึ้น โดยสาํหรับการสร้างเน้ือหานั้นอาจจะเป็นบทความสั้นๆ คลิปวิดีโอ หรือจะเป็น

ภาพประกอบขอ้ความก็ได ้ขึ้นอยูก่บัจะดีไซน์ออกแบบขึ้นมาอยา่งไรนัน่เอง และท่ีสาํคญัเน้ือหาจะตอ้งมีคุณภาพ 

เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บชมดว้ย นอกจากน้ีเม่ือมีเน้ือหาแลว้ ก็ให้ทาํการโพสตบ์่อยๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม สลบั

ไปกบัการโพสตข์ายสินคา้และโปรโมชัน่ต่างๆ ซ่ึงหากเน้ือหาโดนใจ ก็จะมีลูกคา้เขา้ชมเพจเยอะขึ้น 

              4. จิตใจที่พร้อมให้บริการ เป็นจุดสาํคญัที่ผูดู้แลหรือที่เรียกว่าแอดมินเพจควรให้ความใส่ใจ เพราะจะ

ช่วยสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ไดดี้ ไม่วา่จะเป็นการตอบแชทอยา่งรวดเร็ว การตอบคาํถามใตโ้พสต์ที่มีผู ้

ถามเขา้มาอยูเ่สมอ หรือการพูดคุยหน้าเพจเพื่อไม่ให้ดูเงียบเหงาจนเกินไป ซ่ึงผูดู้แลจะตอ้งพยายามใชภ้าษาใน

การพูดคุยที่สุภาพ จริงใจและไม่ดูแข็งทื่อจนไม่เป็นธรรมชาติ ที่สาํคญัจะตอ้งมีเวลาพอสมควร เพื่อคอยตอบ

คาํถามหรือตอบรับออเดอร์ของลูกคา้ตลอดเวลาที่มีการติดต่อเขา้มา 

 5. นําไปสู่การขาย การโพสตข์ายสินคา้เพยีงอยา่งเดียวอาจทาํใหลู้กคา้ไม่ทราบวา่หากตอ้งการซ้ือสินคา้

จะตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง ดงันั้นจึงตอ้งมีการนาํไปสู่การขาย เช่นเขียนใส่ลงในใตโ้พสตข์ายสินคา้วา่ สนใจคลิกซ้ือ

สินคา้ได้ที่เว็บไซต์, สามารถสั่งซ้ือสินคา้ที่ใตโ้พสต์ได้เลย หรือให้ติดต่อผ่านทางกล่องขอ้ความ ซ่ึงหากมี
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รายละเอียดหรือเง่ือนไขใดๆ ก็ให้ใส่ลงไปดว้ย เพื่อที่ลูกคา้จะไดท้าํความเขา้ใจไดท้นัทีและไม่ตอ้งเสียเวลากบั

การสอบถาม 

 6. ใช้ Facebook Ads เป็นตวัช่วย Facebook Ads เป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จกัอย่างรวดเร็วและ

กวา้งขวางยิง่ขึ้น เพราะจะทาํให้ลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถมองเห็นสินคา้ของธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงแมว้า่จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการทาํ แต่ก็ถือวา่คุม้ค่ากบัผลลพัธท์ี่ไดม้าก

ทีเดียว แถมยงัสามารถจาํกดังบประมาณไม่ใหเ้กินงบได ้

              7. Retargeting ตอ้งน่าสนใจเป็นเทคนิคการทาํการตลาด ที่จะพุ่งเป้าไปสู่กลุ่มลูกคา้ที่รู้จกัและมีความ

สนใจในสินคา้และบริการประเภทน้ีอยูแ่ลว้ จึงทาํให้โอกาสที่จะทาํยอดขายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ โดยส่วน

ใหญ่การทาํการตลาดในรูปแบบน้ี ก็จะเพง่ไปท่ีลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมายจากฐานขอ้มูลของธุรกิจ และลูกคา้ หรือ

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตเ์ป็นหลกั 

 8. ทําโฆษณาให้ถูกกฎ การทาํโฆษณาจะตอ้งทาํให้ถูกกฎตามที่ Facebook กาํหนด ไม่อย่างนั้นจะไม่

สามารถทาํโฆษณาได ้โดยกฎที่สาํคญัยกตวัอยา่งเช่น จะตอ้งมีตวัอกัษรแค่ 20% ของพื้นที่โฆษณาทั้งหมด, ตอ้ง

ไม่มีคาํพดูถึงการรับประกนัและการการันตรีต่างๆ รวมถึงไม่มีรูปภาพที่ล่อแหลม เป็นตน้ 

 9. Optimization อีกหน่ึงส่ิงสําคัญท่ีผูป้ระกอบการจะมองข้ามไม่ได้ ก็คือการพฒันาให้โฆษณามี

ผลลพัธท์ี่ดียิง่ขึ้น โดยการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในบางจุดอยูเ่สมอ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดก้็คือ การไดลู้กคา้ หรือ

กลุ่มเป้าหมายที่เพิม่มากขึ้นในขณะที่ยงัคงมีงบประมาณในการโฆษณาเท่าเดิมนั่นเอง ส่วนจะพฒันาอยา่งไรดี ก็

ใหว้ดัดูจากผลลพัธเ์ดิมของโฆษณาที่ทาํขึ้นเป็นหลกั 

 เท่าน้ีการทาํธุรกิจผา่นทาง Facebook Page ก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป และสามารถเพิม่ยอดขายไดม้ากขึ้น

อีกดว้ย เพียงแค่นาํเทคนิคเหล่าน้ีไปปรับใชเ้ท่านั้น โดยเฉพาะในการสร้างแฟนเพจให้มีความน่าสนใจและการ

ทาํโฆษณาให้มีคุณภาพ เพื่อโปรโมทธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (การตลาดออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์

,2560) 

              สรุป การทาํธุรกิจออนไลน์ ไม่ใช่เร่ืองยากและก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ถา้หากมีความตั้งใจจริง และมีเวลา

พอที่จะเอาใจใส่ลูกคา้ และที่สาํคญัก็คือเป็นธุรกิจที่ประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุน บางทีอาจไม่ตอ้งสตอ็กสินคา้ 

แค่มีอินเทอร์เน็ตก็ขายไดทุ้กที่ทุกเวลา แถมยงัขายบนเวบ็ฟรี เช่น เฟสบุค๊ ไลน์ หรือ การนาํสินคา้ไปโพสตไ์วก้บั

เว็บที่ให้บริการลงโฆษณาฟรี แต่ถ้าเราอยากโฆษณาแบบเสียเงินก็ได ้แต่เราจะตอ้งมีเน้ือหาที่ดีดูน่าสนใจก็
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สามารถทาํใหย้อดขายเราสามารถเพิม่ขึ้นไดม้าก เพราะฉะนั้นสาํหรับการทาํการโฆษณาออนไลน์ ถือเป็นการทาํ

ธุรกิจออนไลน์ที่เป็นตวัเลือกท่ีดีและน่าสนใจอยา่งมากในยคุ 4.0 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัเร่ืองการตลาดแบบเน้นเน้ือหา (Content Marketing) 

คาํวา่คอนเทนตก์็คือเน้ือหาซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของบทความ ภาพถ่ายถ่าย ภาพวาด หรือ 

วีดิโอก็ไดปั้จจุบนัคอนเทนตมี์อิทธิพลกบัวิถีชีวติของผูค้นเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะในทางการตลาดคอนเทนต์

นบัวา่เป็นปัจจยัที่สาํคญัในการดึงดูดใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้มาสนใจสินคา้และบริการเน่ืองจากมีเคร่ืองมือและช่อง

การส่ือสารที่สะดวกและรวดเร็วอยา่งสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต 

อีกทั้งเคร่ืองมือที่จะเป็นช่องทางเพื่อการตลาดก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งเวบ็ไซต ์YouTubeหรือส่ือออนไลน์

ต่างๆหลายๆ บริษทัไม่ประสบความสาํเร็จในการทาํการตลาดผา่นออนไลน์หรือส่ือออนไลน์สกัเท่าไร เพราะไม่

เขา้ใจถึงวิธีการใชเ้คร่ืองมืออยา่งแทจ้ริง หรือคิดว่าการใชส่ื้อออนไลน์ต่างๆ เช่น การสร้าง Facebook Fanpage 

สามารถใช้งานได้ฟรีและใครก็สามารถที่จะทาํได้แน่นอนว่าใครก็สามารถที่จะทาํไดแ้ต่การที่จะทาํแล้วให้

ประสบความสาํเร็จนั้น จาํเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการที่ถูกตอ้งและมีแนวทางในการท ที่ชดัเจน ปัจจยัหน่ึงที่

สาํคญัในการทาํการตลาดในโลกออนไลน์คือคอนเทนตน์นั่นเอง ซ่ึงคอนเทนตท์ี่น่าสนใจจะช่วยให้ผูค้นสนใจ 

เขา้มาอ่าน หรือชม แสดงความเห็น และมีการแชร์หรือบอกต่อ 

ตัวอย่างแนวทางในการทําคอนเทนต์ 

- คอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจจะเป็นรูปแบบของขอ้ความ ประโยค คาํคม หรือ

รูปภาพ ก็ไดค้อนเทนตแ์นวน้ีผูค้นค่อนขา้งที่จะสนใจ เน่ืองจากเม่ือไดอ่้านหรือดูแลว้

จะมีพลงัทาํใหมี้กาํลงัใจ ตวัอยา่งของคอนเทนตใ์นลกัษณะน้ีท่ีเห็นชดัเจน เช่น โฆษณา

ของบริษทั ประกนั หรือ โทรศพัทมื์อถือที่มีการส่ือถึงวิถีชีวติ และ การให้กาํลงัใจซ่ึง

กนัและกนั การช่วยเหลือกนัเม่ือผคูน้ไดดู้แลว้รู้สึกประทบัใจ ทาํใหเ้กิดการจดจาํ และ

มีการพดูถึงกนั ปากต่อปาก 

- คอนเทนต์ที่ให้ไอเดียคอนเทนตท์ี่เก่ียวกบัไอเดียสามารถทาํให้คนที่ไม่คิดว่าจะซ้ือ

สินคา้ สามารถที่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้มาก่อนไดเ้ลย เช่น มีการสร้างพื้นที่ หรือ ติดตั้ง

โคมไฟตวัอยา่ง พร้อมถ่ายภาพออกมาให้ดูแลว้น่าสนใจ เป็นการนาํเสนอไอเดียการ

ตกแต่งบา้นหรือใชง้านโคมไฟให้กบัลูกคา้ หากาํออกมาไดโ้ดนใจลูกคา้ แมว้่า ลูกคา้

จะไม่ไดต้ั้งใจที่จะซ้ือโคมไฟมาก่อน แต่เม่ือเห็นไอเดียแลว้อาจจะมีความคิดว่า จะนาํ 

ไปประยกุใชก้บัตนอยา่งไร หรือสนใจที่จะนาํไปใชบ้า้ง และตดัสินใจซ้ือในที่สุด 
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- คอนเทนตแ์นะนาํการใชง้าน การแนะนาํ หรือให้ขอ้มูลการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เป็น

อีกส่ิงหน่ึงที่ผูค้นสนใจ ซ่ึงสินคา้ที่ผูค้นสนใจจะศึกษาวิธีการใช้งานมีมากมายหลาย

อยา่งหลายกลุ่มไม่วา่จะเป็น รถยนต ์โทรศพัทเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ หากมีการใหข้อ้มูล

ที่ดีย่อมที่จะมีผูค้นสนใจและเข้ามายงัพื้นที่เว็บไซต์ หรือส่ือออนไลน์ท่ีสร้างขึ้น 

รวมถึงมีการแชร์เพือ่บอกต่อ 

- คอนเทนตแ์นะนา การแกปั้ญหา ไม่เพียงคอนเทนตท์ี่เก่ียวกบัการแนะนาํการใช้งาน 

คอน เทนต์แนะนําการแก้ปัญหาก็ไดรั้บความสนใจเช่นกัน เพราะส่ิงของเคร่ืองใช้

ต่างๆ ยอ่มมีปัญหาเกิดขึ้น หากมีการแนะนาํ และให้ขอ้มูลที่ชดัเจนและถูกตอ้งยอ่มมี

คนสนใจ หากผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑเ์ป็นผูใ้หข้อ้มูลแนะนาํการแกปั้ญหาดว้ยตวัเองจะยิง่

ทาํ ใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือในการท่ีจะตดัสินใจใชบ้ริการจากลูกคา้ คอนเทนตเ์ก่ียวกบั

การแกปั้ญหาอาจไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัส่ิงของเคร่ืองใชเ้สมอไปอาจเป็นเร่ืองของการดาํ 

เนินชีวติก็ได ้

- คอนเทนต ์ที่ส่ือถึงอารมณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการนาํเสนอในรูปแบบของรูปภาพ ที่ทาํ 

ให้คนที่พบเห็นแล้วรู้สึกคล้อยตาม เกิดอารมณ์ร่วม หรือเกิดความตอ้งการที่จะซ้ือ

อยากจะไดเ้ช่น ภาพอาหาร หรือ ของกิน ภาพของอาหารที่ชวนรับประทานใครเห็น

แลว้ก็ตอ้งเกิดความรู้สึกที่อยากจะลองล้ิมชิมรส เป็นตน้ 

             นอกจากคอนเทนตซ่ึ์งเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํการตลาดแลว้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญั ไม่แพก้นัคือ

ผูท้ี่ทาํหน้าที่ผลิต และ พฒันาคอนเทนตห์ลายบริษทัเลือกที่จะใชพ้นกังานในองคก์รที่มีอยุแ่ล้วมาทาํ

หนา้ที่เสริมในส่วนนั้นซ่ึงคอนเทนตท์ี่มีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งทาํโดยผูท้ี่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์ี่

ดี หรือเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการพฒันาคอนเทนตโ์ดยตรง  (โดยศรีวลิยั สมทรง และ เกรียง

ไกร รัชตามุขยนนัท:์ เรียงเรียง กิตติภูวนิธิธนา) 

 

แนวคิดเร่ืองกาํรตลาํดแบบเนน้เน้ือหาํ (Content Marketing) 

             นักการตลาดไดมี้การเสนอแนะคิดของการใชก้ารส่ือสารการตลาดบนอินเทอร์เน็ตให้สาํเร็จ 

โดยจะตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการตลาดเชิงเน้ือหา และนาํเสนอแนวทางการส่ือสารการตลาด

บนอินเทอร์เน็ตแบบการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ซ่ึงการทาํการตลาดในรูปแบบน้ีจะ

นําเสนอตวัเน้ือหาได้อย่างตรงจุด และสร้างให้เน้ือหามีความโดดเด่นไม่ซํ้ ากบัคู่แข่ง อีกทั้งยงัเพิ่ม 

คุณค่า ความน่าสนใจต่อบริโภคเน้ือหานั้นๆไดอี้กดว้ย ส่งผลใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้จนต่อเน่ืองไป  
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ถึงการเกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 5 สาํหรับการตลาดเชิงเน้ือหาถือวา่เป็นแนวคิดที่สอดคลอ้งกบัการ

พฒันาการคลาดแบบ 3.0 ของ Kotler (2010) โดยไดอ้ธิบายวา่การตลาดถูกแบ่งออกเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ 

 

1. การตลาดยคุ 1.0 ที่ยดึตวั สินคา้เป็นหลกั (The Product Centric Era) ซ่ึงในยคุนั้น โรงงานจะผลิต      

สินคา้ออกมาเป็นจาํนวนมาก และมีลักษณะหน้าตาที่เหมือนๆ กัน เรียกว่า “ตลาดปริมาณมาก” 

(Mass Marketing) 

2. การตลาดยุค 2.0 จะเขา้สู่ยุคของขอ้มูลข่าวสาร (The Information Age) ในยุคน้ีผูบ้ริโภคจะเร่ิมมี

ความไดเ้ปรียบ บริษทัต่างๆจะตอ้งเร่ิมเปล่ียนแปลงตนเองมาใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความ ตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเป็นหลกัแทน (Needs and Wants) 

3. การตลาดยคุ 3.0 เป็นการตลาดในยคุปัจจุบนั โดยยคุน้ีก็ยงัคงมีความคลา้ยกบัยคุการตลาด 2.0 ที่

ยงัใหค้วามสาํคญั ในเร่ืองของความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู ่แต่ส่ิงที่เพิม่เขา้มานั้นก็จะเป็นเร่ืองของ

การสร้าง ประโยชน์ใหก้บัสงัคมเขา้ไปดว้ย 

4. การตลาดยคุ 4.0 กลยทุธก์ารตลาดบนพื้นฐานของของการวิจยัโดยศาสตราจารยฟิ์ลิป คอตเลอร์ ซ่ึง

ตามหลกัการตลาด 4.0 นั้น การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งดาํเนินการมากกวา่การสร้างความผูกพนั

ออนไลน์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพยีงอยา่งเดียว เพราะการสร้างความผกูพนัออฟไลน์ก็มีความสาํคญั

เช่นเดียวกนั 

5. การตลาดยคุ 5.0 Technology for Humanity  การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เขา้ใจมนุษยแ์ละพฒันาสังคมให้

ดีขึ้น เป็นการตลาดสามารถสร้างความย ัง่ยนืให้กบัสังคม เป็นการรวมกนัของ Marketing 3.0 และ 

Marketing 4.0 

 

            Tyler (2013 อา้งใน ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549) ไดก้ล่าวว่า โดยเฉล่ียผูบ้ริโภคร้อยละ 90 มี

ความช่ืนชอบการทาํการตลาดในรูปแบบเชิงเน้ือหา ดว้ยเหตุผลท่ีวา่เกิดประโยชน์มากกวา่การ นาํเสนอ

ในรูปแบบอ่ืนๆ และอีกร้อยละ 78 รู้สึกว่าสามารถช่วงสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีให้กับตราสินคา้ และ

ผูบ้ริโภคได ้อีกทั้งยงัสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการที่จะซ้ือสินคา้จากบริษทัที่สร้าง การตลาด

เชิงเน้ือหามากขึ้นอีกร้อยละ 61 

            Evans & Berman (1982 อ้างใน ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549) ได้ให้นิยามของการตลาด 

รูปแบบเชิงเน้นเน้ือหา (Content Marketing) ไวว้่าเป็นเทคนิคในการท าการตลาดรูปแบบหน่ึงท่ีใช้ 

วธีิการเผยแพร่ และส่งต่อเน้ือหาขอ้มูลท่ีมีคุณค่าต่อกลุ่มผูอ่้าน ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดย ประเภท

ส่ือที่ไดรั้บความนิยม ดงัน้ี 
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           1) บทความ เน้ือหาเชิงขอ้เขียนที่ไดท้าํการบนัทึกลงเวบ็ไซต ์หรือเฟซบุก๊ ซ่ึงเป็นไดท้ั้ง เน้ือหาที่

มีความยาว (Long Form) หรือแบบสั้น (Short Form) ก็ได ้

           2) กราฟิก คือ การนาํบทความที่มีรายละเอียดจาํนวนมากๆ หรือบทความที่ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่

ยากที่จะเขา้ใจมาสร้างเป็นกราฟิกที่ดูน่าสนใจ เพื่อให้ง่ายต่อความเขา้ใจมากขึ้น เช่น กราฟิก รูปแบบ

ของ Infographic ซ่ึงเป็นที่นิยมเป็นอยา่งมาก 

           3) วดีีโอ เป็นเน้ือหาอีกรูปแบบหน่ึงที่กาํลงัไดรั้บความนิยมสูงขึ้นมาเร่ือย ๆ โดยเฉพาะ ช่องทาง 

Facebook และ Youtube ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีสามารถสร้างรายได ้และช่ือเสียงเป็นอยา่งดี 

ณัฐพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง (2557) ไดแ้นะนาํวธีิการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า (Valuable Content) ในรูปแบบ

ที่สามารถสร้างความเขา้ใจและทาํตามไดง่้าย อีกทั้งยงัสามารถนาํไปพฒันาต่อได ้ดงัน้ี 

1) มีประโยชน์ (Useful) 6 โดยปกติแลว้มนุษยจ์ะมีความคิดวา่ส่ิงใดมีคุณค่า ก็ต่อเม่ือส่ิงต่างๆ นั้นไดเ้อ้ือ

ประโยชน์ ทางใดสักทางหน่ึง ทั้ งน้ีการสร้างเน้ือหาจึงต้องคาํนึงถึงเวลาการเสนอไปแล้วจะเกิด

ประโยชน์กบั กลุ่มเป้าหมายไดห้รือไม่ ตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเน้ือหาหรือไม่ แทนที่จะคิด

วา่จะมี ประโยชน์กบัแบรนดห์รือไม่ และคาํวา่คาํนึงถึงประโยชน์ในที่น้ีไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งเป็น

เน้ือหา เชิงวชิาการ หรือสาระหนกัๆ แต่ทั้งน้ีหมายถึงการใหค้วามรู้การแนะนาํหรือการใหค้วามบนัเทิง

ใดๆ ก็ตาม 

2) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่ิงสําคัญท่ีควรนึกถึงเม่ือต้องการสร้างเน้ือหาท่ีดีและมีประโยชน์ต่อ

กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ คอื การพจิารณาวา่ถึงเน้ือหาที่มีการส่ือสารถึงวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน พร้อมที่

จะสามารถให้คาํตอบไดว้่า เน้ือหาที่สร้างขึ้นมานั้นมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งไร

บา้ง เพราะ หากเราทาํบทความให้ดีแค่ไหนก็ตาม หากไม่สามารถเช่ือมต่อกบักลุ่มเป้าหมายได ้เน้ือหา

เหล่านั้นก็ไม่มีความหมายทนัที 

3) มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย นอกเหนือจากการพิจารณาถึงการส่ือสารกับกลุ่มเปลา้หมายแล้วอีกหน่ึง

ปัจจยัที่ควรให้ ความสําคญัก็คือการสร้างเน้ือหาที่ผูบ้ริโภคทุกๆ เขาจะสามารถเขา้ใจได้ง่ายว่าเรา

ตอ้งการส่ือสารถึง เร่ืองวตัถุประสงคอ์ะไร โดยท่ีจะตอ้งเอาบรรทดัฐานในการตดัสินใจส่วนตวัมาใชก้บั

เน้ือหามากเกินไป เพราะจะส่งผลใหเ้น้ือหาอ่านยาก ดูซบัซอ้น 

4) มีคุณค่าที่ดี หลงัจากที่สร้างเน้ือห้าที่มีประโยชน์ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายแลว้คุณภาพของเน้ือหาก็ 

เป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้เช่นกัน โดยเราไม่ควรคดัลอกเน้ือหามาเป็นของตนเอง รวมถึงความคมชัดของ 
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รูปภาพและวีดีโอดว้ยที่เราควรตอ้งทาํให้มีมาตรฐาน เน่ืองส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อความประทบัใจของผูท้ี่

อ่านจนอาจจะทาํใหผู้บ้ริโภคเหล่านั้นเลิกสนใจเน้ือหาท่ีเราสร้างไปถาวร 

5) มีความเป็นตน้ฉบบัในรูปแบบของตวัเอง ผูส้ร้างเน้ือหาท่ีดีควรรู้จกัแสวงหาเอกลกัษณ์หรือความเป็น

ตน้ฉบบัของตวัเอง เพื่อ สะทอ้นผ่านองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสํานวนหรือวลีในการเขียน 

โครงสร้าง และการถ่ายภาพก็ เช่นกนั ทั้งหมดน้ีก็เพือ่สร้างการจดจาํให้กบัผูบ้ริโภคเน้ือหา และมีความ

แตกต่างจากคู่แข่งอยา่ง ชดัเจน 

 

สรุปได้ว่า แนวคิดการตลาดแบบเน้นเน้ือหา (Content Marketing) ทาํให้รับรู้ไดว้่าการ สร้างเน้ือหาเพือ่

การส่ือสารควรให้ความสาํคญัถึงเน้ือหาสารถ โดยสร้างเน้ือหาที่เป็นประโยชน์กับ กลุ่มเป้าหมาย มี

ความสนใจ และทาํให้ผูบ้ริโภคเน้ือหามีความตอ้งการท่ีจะติดตาม ทั้งน้ีตอ้งไม่บงัคบัโฆษณาหรือ

รบกวนการรับชมเน้ือหาของผูท้ี่รับสารมากจนเกินไป ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด Value content มาเป็น

กรอบในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ตรงจุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ  

 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

     T Synergy Group Company Limited (Head Office)        

  

3.1.2 ที่ตั้งสถานประกอบการ 2823/3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120 

 

 
 

ภาพประกอบที ่3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

 



14 
 

 

 

ภาพประกอบที ่3.2 แผนที่บริษทั บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั )สาํนกังานใหญ่) 

 

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ประกอบกิจการซ้ือขาย จดัสรรที่ดิน และส่ิง

ปลูกสร้างอาคารที่พกัอาศยั เพือ่จาํหน่ายหรือใหเ้ช่า หรือเช่าซ้ือ จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 11 ตุลาคม 2560 

จนถึงปัจจุบนั                       

  
ภาพประกอบที่ 3.3 ภาพ สถานที่ตั้งของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั  (สาํนกังานใหญ่) 
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ภาพประกอบที่ 3.4 ตวัอยา่งภายในของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพประกอบที ่3.5  แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จาํกดั 

(สาํนกังานใหญ่) 

ผูจ้ดัการ

คุณ ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย์

นกัศึกษาฝึกงาน

วิทวสั พ่ึงแสวงผล
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3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• นาย  วทิวสั พึ่งแสวงผล  ตาํแหน่ง  Content Creator 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอกเหนือจาก

โครงงานคือ  

• ตดัต่อวดิิโอ   • ทาํ Artwork 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 คุณ ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย ์

2.5.3  ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ                                                                                 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  – 28 สิงหาคม 2564  

 )รวม 16 สปัดาห์) 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  

             วนัจนัทร์ –วนัศุกร์ เวลา 08:30 น. –17:30 น. 
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3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาทั้ง 16 สัปดาห์ และรายงานพัฒนาการ

ของนักศึกษา 

  

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สปัดาห์ที่ 1  เรียนรู้งานขั้นเบื้องตน้ และรับมอบงานที่ตอ้งดูแล (เพจ facebook)   

สปัดาห์ที่ 2  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design 

สปัดาห์ที่ 3  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design 

สปัดาห์ที่ 4  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design 

สปัดาห์ที่ 5  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design 

สปัดาห์ที่ 6  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 7  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 8  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 9  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 10  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 11  คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 12 คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 13 คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 14 คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 15 คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

สปัดาห์ที่ 16 คิดและจดัทาํ Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวดิิโอ 

 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏบิติังานสหกิจศึกษา 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  1. คอมพวิเตอร์ 

  2. แทปเลต 

 3.8.2  อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  1. โปรแกรม Adobe photoshop 

  2. โปรแกรม Microsoft word 

3. โปรแกรม Adobe premier pro 

4 . เวบ็ซอฟตแ์วร์ Canva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่4 

ผลการปฎิบัติงาน 

             จากการปฎิบติังานสหกิจศึกษาเร่ิมวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 มีเน้ือหา

การศึกษาเรียนรู้และปฎิบติัหน้าที่ต่างๆในตาํแหน่งคอนเทนตค์รีเอเตอร์ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการใน

การคิดและจดัทาํคอนเทนตโ์ฆษณาอสังหาริมทรัพยใหก้บับริษทัเพือ่ใชโ้ปรโมทผ่าน เพจ Facebook ในรูปแบบ

ของ artwork และ วดีีโอ 

 

4.1 การคิดคอนเทนตเ์พือ่งานโฆษณาอสงัหาริมทรัพย ์บริษทั ทีซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกดั 

4.1.1 การสร้าง Facebook ของบริษทั ทีซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกดั 

ขั้นตอนในการสร้างเพจFacebook  ( MY OFFICE ) ของบริษทั มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ลงรายละเอียดขอ้มูลของออฟฟิศ และ สถานที่ตั้ง 

2. รายละเพิม่เติมภายในออฟฟิศและการบริการต่างๆเพิม่รูปภาพ 

3. การสร้างคอนเทนตใ์นการโพสตรู์ปภาพ และแคปชัน่ 

 

รูปภาพที่ 4.1.1.1 ขั้นตอนที่ 1 เขา้เวป็ไซต ์https://www.facebook.com/myofficebkk  เพือ่เป็นสมาชิกทางเพจ 

 

 

https://www.facebook.com/myofficebkk%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
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4.1.1.2 ถ่ายรูป อัพลงหน้าเพจ เพื่อให้มีความเคล่ือนไหวในเพจ และ เพิ่มปุ่มขอ้ความ เพื่อความสะดวก

รวดเร็วและง่ายต่อการติดต่อสอบถาม 
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             4.1.1.3 การสร้างคอนเทนต์เพื่อโปรโมทสินคา้ ในรูปแบบของรูปภาพ และ แคปชั่น รวมไปถึง 

วดีีโอ เพือ่ดึงดูดลูกคา้เขา้มาติดตามและกดไลค ์และกดแชร์ 
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4.1.1.4 การสร้างคอนเทนตเ์พื่อโปรโมทสินคา้ ในรูปแบบของรูปภาพ และ แคปชัน่ รวมไปถึง วีดีโอ เพื่อ

ดึงดูดลูกคา้เขา้มาติดตามและกดไลค ์และกดแชร์ 

 

 

4.1.1.4จากภาพเป็นการสร้างคอนเทนตใ์นรูปแบบของวดีีโอ 
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4.1.1.5 จากภาพเป็นการโพสตรู์ปภาพพร้อมแคปชัน่ และโปรโมชัน่รวมไปถึงการติดแฮชแทค็ไวด้า้นล่าง

ขอ้ความเพือ่ใหง่้ายต่อการคน้หา 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

             การปฏิบติังานที่ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จาํกดัเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 

2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 งานที่ไดรั้บมอบหมายในส่วนของการผลิตช้ินงานโฆษณา คือ การออกแบบส่ือ

โฆษณา และ งาน Art work ต่างๆ ของบริษทั เช่น งานออกแบบ Art work Design และ คิดคอนเทนต ์ทาํให้ได้

ประสบการณ์ใหม่ๆในการทาํงานมีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บและไดรู้้ระบบการทาํงานขององคก์ร ไดรู้้จกั

การทาํงานเป็นทีม โดยการทาํงานเป็นทีมนั้น เราตอ้งรู้จกัรับฟังความเห็นของคนในทีมแลว้นาํมาปรับใชแ้ละ

ตอ้งหาความรุ้ใหม่ๆมาสร้างสรรคง์านเพือ่ใหง้านออกมามีคุณภาพมากขึ้น 

            ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู้ในการออกแบบ ได้ฝึกทกัษะการตดัต่อโดยใช้โปรแกรม

Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Canva ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษามา

นาํมาใชป้ฏิบติังานจริง  ซ่ึงในการปฎิบติังานนั้นอาจจะมีบางคร้ังที่การออกแบบงานไม่ตรงกบัความตอ้งการ จึง

ทาํใหเ้ราตอ้งนาํช้ินงานมาแกไ้ขและปรับปรุงเพือ่พฒันาทกัษะในการออกแบบต่อไป 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

              5.2.1 ในการทาํงานนั้นการพฒันาทกัษะและเทคนิคในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe 

Premier Pro, Canva ซ่ึงทาํใหก้ารทาํงานของเรามีคุณภาพและรวดเร็วขึ้น 

              5.2.2 ในการทาํงานนั้นมีอุปสรรคเร่ืองการรับรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษคาํศพัทเ์ฉพาะในตาํแหน่งงานจึงทาํ

ใหก้ารส่ือสารไม่ครบถว้น 

              5.2.3  งานที่ไดรั้บมอบหมายถูกนาํไปใชจ้ริง จึงตอ้งดาํเนินงานอยา่งละเอียดมีการวางแผน รวมไปถึง

การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบช้ินงาน 
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