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บทคัดย่อ 
 

            เร่ือง ส่ือสารการตลาดออนไลน์ ผ่านส่ือโซเชียล บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ์ จ ากดั  มีวตัถุประสงค์  
เพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียล บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์จ ากดั    ท่ีผ่านมาการท าธุรกิจโดย
ลกัษณะระบบลูกคา้เดิมมีการติดต่อทางโทรศพัทอ์ยา่งเดียวไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โค
วิดปัจจุบนั จึงท าให้บริษทัมีนโยบายปรับเปล่ียนในระยะแรกกบัการท าตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียล 
เพื่อให้การท าตลาดมีลูกคา้เพิ่มมากขึ้น มีการพฒันาตลาดออนไลน์กบับริษทัในการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือยอดขายท่ีดีขึ้น จึงจดัท าส่ือการตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลผา่นสองช่องทาง ไดแ้ก่ ไลน์และเพจ
เฟสบุ๊ค มีการท าคอนเทนต์โดยใส่รูปภาพสินคา้ และการส่ือสารขอ้ความกระตุน้การขาย ในการจดั
โปรโมชัน่ของบริษทัผ่านเพจเฟสบุ๊คและไลน์  และมีการตอบแชทลูกคา้กลบั โดยสรุปผลการตอบกลบั 
ผา่นช่องทางส่ือสารการตลาดออนไลน์โดยผา่นส่ือโซเชียลท าใหไ้ดลู้กคา้รายใหม่เพิ่มขึ้นใหก้บับริษทั  
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Abstract 
 

           Online marketing communication through social media, Tung Packaging Co., Ltd. had the 
objective to communicate online marketing through social media. In the past, doing business with  
existing customer system was not good to contact by phone, especially during the current covid 
situation. As a result, the company made a policy change in the early stages with online marketing 
through social media to market to more customers. Developing an online market with companies 
increase efficiency and better sales, therefore, online marketing materials were created through social 
media, namely LINE and Facebook. Content was created by inserting product images and 
communicating messages to drive sales in organizing company promotions through Facebook and 
LINE and have a customer chat reply. Summarizing the responses through online marketing 
communication channels through social media, resulted in new customers for the company. 
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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจในดำ้นกำรผลิตถุงพลำสติกมำกวำ่ 48 ปี กลุ่มเป้ำหมำย

หลกัของบริษทัได้แก่ ลูกคำ้รำยปลีก แต่ในปัจจุบนับริษทั ตงั บรรจุภณัฑ์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรขยำย
สำยกำรผลิตไปสู่กลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมมำกขึ้น รวมถึงกลุ่มลูกคำ้ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศ
อเมริกำ บริษทัสำมำรถด ำเนินกำรผลิตถุงพลำสติกต่ำงๆ โดยเฉพำะถุงพลำสติกชนิด Bottom-Sealed 
และ แผน่ Film พร้อมกำรพิมพด์ว้ยระบบกรำเวียร์ โดยมีก ำลงัผลิตรวม 200 ตนัต่อเดือน โดยบริษทัผลิต
ถุงขนำดควำมกวำ้งตั้งแต่ 1 น้ิว ถึง 40 น้ิว และควำมยำวตั้งแต่ 4 น้ิว ถึง 80 น้ิว เพื่อรองรับปริมำณควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ์ จ ำกดั ปัจจุบนันั้นยงัไม่มีช่องทำงติดต่อส่ือสำรทำงออนไลน์ เช่น เพจ
เฟสบุ๊ค เวบ็ไซต ์มีช่องทำงกำรส่ือสำรอย่ำงเดียวคือช่องทำงกำรติดต่อทำงโทรศพัท ์เพรำะบริษทัมีกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีเป็นรำยใหญ่ ส่งสินคำ้ดว้ยรถขนส่ง แต่ปัจจุบนัมีเทคโนโลยเีขำ้มำมีบทบำทส ำคญัต่อกำรบริหำร
ภำยในองคก์รและบริษทัหลำกหลำยแห่ง บริษทัจึงริเร่ิมเร่ืองกำรปรับตวัให้ทนักบัยุคสมยัและเพื่อเพิ่ม
กลุ่มลูกคำ้ใหม่ จึงท ำส่ือโซเชียล จำกระยะเร่ิมแรกใชไ้ลน์โดยหวงัผลใหมี้ฐำนลูกคำ้ขยำยมำกยิง่ขึ้นและ
สำมำรถท ำยอดขำยไดม้ำกยิ่งขึ้น กำรตลำดออนไลน์ทำงบริษทัเจำะกลุ่มเป้ำหมำยในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล และกำรขนส่งสินคำ้ปรับเปล่ียนเพิ่มเติมโดยกำรส่งสินคำ้ทำงไปรษณีย ์เพื่อส่งลูกคำ้รำย
ย่อย เน่ืองจำกพฤติกรรมของลูกค้ำเปล่ียนแปลงไปต้องกำรเห็นภำพสินค้ำและรำยละเอียดเพื่อ
เปรียบเทียบ เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรซ้ือ ดงันั้นกำรส่ือสำรกำรตลำดออนไลน์ผ่ำนส่ือโซเชียล 
โดยเฉพำะช่องทำงกำรส่ือสำรทำงไลน์ และเพจเฟสบุ๊ค ซ่ึงเป็นท่ีนิยมและสำมำรถส่ือสำรแชทตอบ
ลูกคำ้ไดโ้ดยตรงและรวดเร็ว  

บริษทัจึงมีนโยบำยวำงแผนระยะแรก เพื่อพฒันำทำงดำ้นกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดออนไลน์
ผ่ำนส่ือโซเชียล จึงท ำให้สนใจศึกษำ  เร่ือง ส่ือสำรกำรตลำดออนไลน์ ผ่ำนส่ือโซเชียล บริษทั ตงั บรรจุ
ภณัฑ ์จ ำกดั เพื่อใหบ้ริษทัไดมี้ช่องทำงกำรติดต่อทำงออนไลน์ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพต่อไป  

 

 
 
 
 



2 
 

 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อส่ือสำรกำรตลำดออนไลน์ผำ่นส่ือโซเชียล บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์จ ำกดั     
 

1.3 ขอบเขตโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตด้ำนข้อมูล กำรส่ือกำรตลำด ผำ่นส่ือโซเชียลในกำรจดัท ำเพจFacebookและLine 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี ฐำนลูกคำ้ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
1.3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะในกำรจดัเก็บขอ้มูล ระหว่ำงวนัท่ี 13 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 5 
พฤษภำคม 2564 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 เพื่อขยำยลูกคำ้ทำงกำรตลำดออนไลน์ ผำ่นส่ือโซเชียล บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ์ 
1.4.2 เพื่อเรียนรู้กำรท ำงำนกำรตลำดออนไลน์ 
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 บทที่ 2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

       การศึกษาโครงงานเร่ือง ส่ือสารการตลาดออนไลน์ ผ่านส่ือโซเชียล บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์จ ากดั  มี
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์ 
    2.1.1 ส่ือสารการตลาดออนไลน์  
    2.1.2 โซเซียลมีเดีย 
    2.1.3 เพจเฟสบุ๊ค 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบั LINE  
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดออนไลน์ 
การตลาดออนไลน์ (ศิริยศ แช่มช้อย 2556)ได้ให้แนวคิดว่า การตลาดออนไลน์ เป็นส่ิงจ าเป็น

ส าหรับการคา้ขายและบริการยคุใหม่ท่ีตอ้งอาศยัแพลตฟอร์มอุปกรณ์พกพาท่ีเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับการคา้ขายออนไลน์ โดยใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ช่วยเผยแพร่
ขอ้มูลแบรนดก่์อนผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ศิริยศ แช่มช้อย (2556)ไดใ้ห้แนวคิดว่า การตลาดดิจิทลั 
หมายถึงการท าการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลัเพื่อติดต่อกบัผูบ้ริโภค โดยน าหลกัการตลาดเดิมในอดีตมา
ประยุกตใ์ช ้บริษทัท่ีท าการตลาดออนไลน์จะติดรหัสระบุตวัผูใ้ชท้  าให้ทราบพฤติกรรมการส่ือสารกบั
ลูกคา้เป็นรายบุคคล เพื่อให้พฒันาวิธีการส่งเสริมสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้รายถดัไป ได้ตรงกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศิริยศ แช่มช้อย (2556)ไดใ้ห้แนวคิดว่า งานของนักการตลาดออนไลน์ ท่ีใช้ช่องทางดิจิทลัเพื่อ
ส่ือสารกบัลูกคา้ จะตอ้งค านึงถึงปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5 อยา่งต่อไปน้ี 

1. การเช่ือมต่อ (Connections) เปล่ียนแปลงวิธีการส่ือสารจากทางหน้าร้านมาใชช่้องทางดิจิทลั 
เช่น การท าวิดีโอไลฟ์ เพื่อใชช่้องทางอินเทอร์เน็ตสร้างการเช่ือมโยงกบัลูกคา้ 

2. การปฏิสัมพนัธ์ (Conversations) สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชสิ้นคา้และ
บริการ โดยอาศยัเคร่ืองมือวิจยัแบบกลุ่ม (Focus Group) ขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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3. การร่วมกนัสร้าง (Co-Creation) แบ่งปันขอ้มูลแนวคิดการท าการตลาดจากช่องทางต่างๆ เช่น 
สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน นักวิชาการ ผูป้ระกอบการ เพื่อปรับปรุงเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้
ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการสูงสุดของผูบ้ริโภค 

4. ท า E-Commerces สร้างระบบตะกร้า หรือการสั่งซ้ือบนหน้าเว็บไซต์ หรือวางสินค้าบน
เวบ็ไซตท่ี์รองรับการซ้ือขายออนไลน์ผา่นช่องทางนั้น เช่น Amazon, Ebay, Lazada, Shopee เป็นตน้ 

5. สร้างชุมชน (Community) เช่ือมโยงแบรนด์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook และ
Social Media อ่ืนๆ 
ช่องทางท าการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) 

เม่ือการตลาดออนไลน์ หรือ ดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิง (Digital Marketing) เป็นช่องทางอ านวยความ
สะดวกแก่องค์กรต่างๆ มากขึ้น แต่ก็ตอ้งเลือกช่องทางให้ถูก ปัจจุบนัมี 6 ช่องทางท่ีใช้ท าการตลาด
ออนไลน์แก่แบรนดไ์ด ้ดงัน้ี 

1) เวบ็ไซต ์(Website) 
2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) 
3) บลอ็ก (Blog) 
4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) 
5) โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต (Search) 
6) วิดีโอออนไลน์ (Online VDO) 
อย่างไรก็ดี ความส าเร็จของการท าตลาดออนไลน์ ขึ้นอยู่กบัการจดัการขอ้มูลและการวางแผน

เลือกช่องทางท าการตลาด ควรติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และสร้างความหลากหลายใน
ช่องทางประชาสัมพนัธ์ รวมถึงตรวจสอบภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นประจ าเพื่อตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของแบรนดใ์นสายตาผูบ้ริโภค 

ส่ิงท่ีน่าสนใจในกลุ่มผูบ้ริโภค เม่ือวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมพบว่าผูบ้ริโภคมี 5 กลุ่มบุคคลท่ีมี
บทบาทต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ 

1) ผูริ้เร่ิม (Initiator) ผู้ท่ีมีความตอ้งการริเร่ิมซ้ือ และน าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือ
บริการดงักล่าว 
2) ผูมี้อิทธิพล (Influencer) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ 
3) ผูต้ดัสินใจ (Decision) บุคคลท่ีเป็นผูต้ดัสินใจหรือมีส่วนร่วมตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ 
4) ผูซ้ื้อ (Buyer) บุคคลผูซ้ื้อสินคา้อยา่งแทจ้ริง  
5) ผูใ้ช ้(User) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค เช่ือมโยงกับการใช้ข้อมูลมาจัดกลยุทธ์ทางการตลาด 
(Marketing Strategy) เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.1.1 ส่ือสารการตลาดออนไลน์  
(วิทวสั รุ่งเรืองผล 2564)   ส่ือสารตลาดแบบออนไลน์ เป็นวิธีการส่ือสารการตลาด ( Marketing 

Communication)  ท่ีธุรกิจแทบทุกประเภทนิยมน ามาใช้  ไม่ว่าจะเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีงบประมาณ
การส่ือสารการตลาดจ านวนมาก หรือบริษทัขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณจ ากัด แต่หลายบริษทัก็ยงัท า
การตลาดแบบออนไลน์แบบลองผิดลองถูก  เคร่ืองมือในการท าการตลาดออนไลน์ก็มีอยู่หลากหลาย
ประเภท เคร่ืองมือท่ีนิยมใชมี้ ดงัน้ี 

1) Home Page (On Web/On Social Platform) เคร่ืองมือน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าการตลาดแบบ
ออนไลน์ของหลายธุรกิจ นั่นคือการเปิดเว็บไซต์ของบริษัท  www. ตามด้วย ช่ือบริษัท  เ ช่น 
http://CompanyName.co.th จากนั้นก็สร้างเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือแบรนด์ เช่น ประวติั
ความเป็นมา สินคา้และบริการ ท่ีตั้งของบริษทัและเบอร์ติดต่อ  ในยุคต่อมาเม่ือส่ือสังคมออนไลน์เฟ่ือง
ฟู หลายบริษทัก็ไปสร้าง Page หรือ Channel ของบริษทั บนส่ือสังคมออนไลน์ เช่น การเปิดเพจบน 
Facebook,  Instagram, YouTube รวมถึงการเปิด LINE official Account เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
ส่ือสาร โฮมเพจท่ีบริษทัเป็นเจา้ของและมีสิทธ์ิบริหารจดัการน าเขา้และเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ ไดเ้อง
ถือไดว้่า เป็น Own Media แต่การมีเพจของตวัเองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ถือเป็นจุดเร่ิมตน้การท า
การส่ือสารการตลาดออนไลน์ โดยมีวิธีการท่ีท าให้เพจนั้นมีผูส้นใจกดเขา้ไปอ่าน หรือติดตามเป็น
ประจ า โดยนิยมใช้เคร่ืองมือทางการตลาดออนไลน์ในลกัษณะอ่ืนเขา้มาสนับสนุนเพื่อสร้าง Traffic 
หรือยอดผูเ้ขา้เยีย่มชม ใหเ้กิดการเขา้ถึงโฮมเพจของบริษทั 

การสร้างโฮมเพจ บนเว็บไซต์ หรือบนส่ือสังคมออนไลน์  จะแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง
หลกั แนวทางแรก ในแต่ละแพลตฟอร์มผูป้ระกอบการจะใชเ้พียงเพจเดียว  โดยนิยมตั้งช่ือเพจท่ีเป็นช่ือ
บริษทั โดย Business unit หรือกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีมีอยู่หลากหลาย จะแสดงอยู่ในหน้าย่อย ๆ 
ของเพจหลกั ขอ้ดีคือ ปริมาณการเขา้ถึงของผูช้มจะมีเป็นจ านวนมาก การส่ือสารเพื่อให้คนรู้จกัโฮมเพจ
ของบริษทั ผ่านส่ือต่าง ๆ โดยใช้โฮมเพจเดียวเม่ือมีผูส้นใจก็จะเขา้มาในโฮมเพจน้ี ท าให้ไม่เกิดความ
สับสน  อีกแนวทางหน่ึง คือการท่ีบริษทัแยกเพจของแต่ละแบรนด์ หรือแต่ละโครงการ นอกเหนือจาก
จะมีโฮมเพจหลักของบริษทั เช่น เพจบน Facebook  แต่ละโครงการก็จะมี Facebook Page เป็นของ
ตวัเอง ขอ้ดี คือขอ้มูลในเพจจะกระชบั มีขอ้มูลหลกัเฉพาะโครงการท่ีตอ้งการน าเสนอ ท าใหผู้เ้ขา้ชมหา
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง้่ายขึ้น ในส่วนขอ้เสียคือ เม่ือท าการสืบคน้ขอ้มูลจะพบว่าบริษทัมีเพจหลากหลาย  
อาจท าให้เพจของบริษทัท่ีเพิ่งเปิดขายไปอยู่ในบรรทดัทา้ย ๆ ในการสืบคน้ ก็จะมีเพจย่อยของบริษทั
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ขึ้นมาจ านวนมากและกระจดักระจาย ในแต่ละเพจกระจายจ านวนผูติ้ดตาม เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั
บริษทัท่ีใชโ้ฮมเพจหลกัเพียงเพจเดียว ผูเ้ขา้ชมจะเห็นวา่จ านวนผูติ้ดตามของบริษทันั้นมีจ านวนนอ้ยกว่า
บริษทัของคู่แข่ง การจดัแยกแต่ละแบรนด์ หรือแต่ละโครงการออกเป็นแต่ละเพจ มีขอ้ดีคือ ขึ้นอยู่กบั
นโยบายทางการตลาดของผูบ้ริหาร เพียงแต่วา่ยิง่แยกออกไปหลายเพจในแต่ละโครงการ การดูแลขอ้มูล
ในแต่ละเพจจะท าไดย้ากขึ้น มีค่าใชจ่้ายสูงขึ้น และหลายเพจอาจมีขอ้มูลท่ีไม่ทนัสมยั  ส าหรับธุรกิจควร
มีเพจหลกัของบริษทัท่ีมีรายละเอียดของทุกโครงการ ท่ียงัเปิดขายอยู่ แต่ก็เปิดเพจแยกแต่ละโครงการ
บนส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ใน Facebook  โดยในเพจหลักของบริษัทไม่ว่าจะในเว็บไซต์หรือใน 
Facebook ของบริษทั ก็สร้างลิงก์เพื่อเช่ือมโยงไปยงัหนา้เพจย่อยของแต่ละโครงการ และเม่ือโครงการ
ใดปิดการขายไดร้ะยะหน่ึง ก็ท าการปิดหรือยกเลิกเพจของโครงการนั้นไป 

2) Create Content (Articles/Clip) หลงัจากท่ีนกัการตลาดมีเพจของบริษทัหรือเพจของโครงการ
แลว้ การสร้างเน้ือหาเพื่อดึงดูดให้มีการเขา้ถึงเพจบนส่ือสังคมออนไลน์ ถือเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือส าคญั
ของการตลาดออนไลน์ ขอ้ผิดพลาดประการส าคญัของหลายองคก์ร คือการสร้างเพจ โดยไม่มีการสร้าง
เน้ือหาท่ีน่าสนใจอย่างต่อเน่ือง ท าให้เพจนั้นไม่ค่อยมีผูติ้ดตาม หรือไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหว เน้ือหาท่ี
นิยมสร้างในแต่ละ platform ก็แตกต่างกนั  ใน Instagram การเล่าดว้ยภาพ และความน่าสนใจของภาพ
เป็นจุดแขง็ของ Instagram ดงันั้นภาพบรรยากาศภายในโครงการ ภาพต่างๆ ท่ีมีการถ่ายท าอยา่งสวยงาม 
จะช่วยท าให้ช้ินงานโฆษณาหรือเน้ือหานั้นได้รับความสนใจ หากมีการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น 
นักแสดง เข้ามาเป็นองค์ประกอบในภาพ ก็ยิ่งมีโอกาสดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้ น ขณะท่ีบน
แพลตฟอร์ม YouTube เหมาะกบัการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นคลิปวิดีโอ บริษทัรายใหญ่ เช่น แสนสิริ เคย
ท ามิวสิกวิดีโอโดยใชศิ้ลปินท่ีมีช่ือเสียงมาร้องเพลงและผลิตคลิป โดยในคลิปถ่ายท าในโครงการของ
บริษทั และใชค้ลิปดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของส่ือโฆษณาบนแพลตฟอร์ม YouTube ส่วนส่ือ Facebook 
เป็นส่ือท่ีมีความหลากหลายส าหรับการน าเสนอทั้งเน้ือหา ภาพ และคลิปวิดีโอ การสร้างเน้ือหากิจกรรม 
ท่ีให้ผู ้เข้าชมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมบนเพจ หรือบนเน้ือหาท่ี
ผูป้ระกอบการโพสตล์งไป โดย การเชิญชวนให้ผูเ้ขา้ชมช่วยตั้งช่ือโครงการใหม่ หรือส่งภาพครอบครัว 
เขา้มาร่วมสนุกโดยมีรางวลัมอบใหก้็เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีช่วยท าให้โพสตน์ั้นมีการตอบรับจากผูเ้ขา้ชม
ผูป้ระกอบการหลายรายใช้เพจบน Facebook หรือโฮมเพจบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ส าหรับกิจกรรมแจง้
ความจ านงหรือแสดงความสนใจรับสิทธ์ิการจองซ้ือ โดยใหผู้ส้นใจท าการเขา้มาลงทะเบียนผ่านลิงก์ใน
เพจของบริษทั วิธีน้ีก็ช่วยเพิ่มปริมาณการเขา้ถึงของผูเ้ขา้ชมบนเพจ และท าให้ผูป้ระกอบการไดข้อ้มูล
เบ้ืองตน้ของลูกคา้ 
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3) Boost Post (Ad on Social/Offline Media) การบูสต์โพสต์ เกิดขึ้นต่อเน่ืองจากการท่ีนักการ
ตลาดสร้างโฆษณาไม่ว่าจะเป็นคลิป บทความ หรือช้ินงานโฆษณาท่ีมีภาพและขอ้ความในส่ือสังคม
ออนไลน์  เช่น ใน Facebook,  Instagram หรือ YouTube จากนั้นท าการซ้ือบูสต์โพสต์ กับเจ้าของ
แพลตฟอร์มนั้น ๆ เพื่อให้ช้ินงานโฆษณานั้น ถูกผลกั (Push) ให้ไปปรากฏอยู่บนหน้าจอของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยนักการตลาดสามารถเขา้ไปก าหนดลกัษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ เช่น ใน 
Facebook อาจเลือกเฉพาะลูกค้าท่ีอยู่ในย่านดอนเมือง ท างานสายการบิน เลือกช่วงอายุ เพศ หรือ
ลกัษณะความสนใจของลูกคา้ ท าให้การกระจายช้ินงานโฆษณาไปยงัลูกคา้ลดความสูญเปล่า จากการท่ี
ยิงไปยงักลุ่มคนท่ีไม่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบนั platform ของส่ือสังคมออนไลน์ค่อนขา้งจ ากัด
การเห็นงานโฆษณาแบบออร์แกนิก (Organic) ท่ีสมาชิกผูก้ดติดตามเพจ จะได้รับการฟีดให้เห็น
ขอ้ความหรือภาพท่ีเจา้ของเพจ โพสต ์หากไม่ท าการซ้ือโฆษณา การสร้างเน้ือหาโฆษณา (Content) บน
เพจของผูป้ระกอบการพร้อมกับการซ้ือบูสต์โพสต์ จึงเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดแบบ
ออนไลน์ท่ีนิยมท าควบคู่กัน เพจท่ีมีผูติ้ดตามอยู่มากหากตอ้งการให้ผูติ้ดตามจ านวนมากเห็นเน้ือหาท่ี
ผูป้ระกอบการโพสต์ ก็ตอ้งเตรียมงบประมาณในการซ้ือบูสต์โพสต์ ส าหรับเพจของผูป้ระกอบการ
ในช่วงท่ีเพิ่งเร่ิมตน้เปิดขึ้นมา อาจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ท าให้ผูเ้ขา้ชมหรือผูติ้ดตามมีจ านวนน้อย จนเม่ือมีผู ้
เขา้ไปชมแลว้เห็นจ านวนผูติ้ดตามมีน้อยเกินไป เช่นแบรนด์ผูป้ระกอบการรายใหญ่ แต่เม่ือเขา้ไปดูใน
เพจพบว่ามีผูติ้ดตามเพียงหลักร้อย ผูเ้ยี่ยมชมอาจไม่เช่ือว่าเป็นเพจจริงของผูป้ระกอบการรายนั้น 
เน่ืองจากมีผูติ้ดตามน้อยเกินไป ผูป้ระกอบการในช่วงแรกจึงจ าเป็นตอ้งซ้ืองบประมาณในการบูสต์
โพสต ์หรืออาจใชส่ื้อโฆษณาแบบออฟไลน์ เช่น ป้ายโฆษณา การลงโฆษณาในหนา้หนงัสือพิมพห์รือ
นิตยสาร โดยมีการระบุช่องทางการเขา้ถึงเพจ หรือ QR Code เพื่อให้สแกนในการเขา้ถึงเพจ เป็นการ
กระตุน้ใหเ้พิ่มปริมาณการเขา้ถึงเพจหลกัของบริษทั 

(4) การส่ือสารท่ีส่งตรงไปยังลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บนฐานข้อมูลลูกค้าท่ีองค์กรมีอยู่ วิธีน้ี
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ท่ีนิยมใชต้ั้งแต่ยคุแรก  และยงัเป็นท่ีนิยมกนัอยู ่นัน่คือ
การส่งอีเมลไปถึงลูกคา้ นอกจากอีเมลผูป้ระกอบการยงัสามารถสร้างเครือข่ายฐานขอ้มูลลูกคา้  ผ่าน 
Application  ทั้ งท่ี เป็น Application ขององค์กรเอง หรือการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน 
Application บนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีบริษทัมีฐานขอ้มูลลูกคา้อยู่ เช่น LINE Official Account ถึงแมว้่า
บริษทั จะมี Facebook Page  โดยมีสมาชิกในเพจอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ทุกโพสต์ของบริษทัไม่ได้ถูก
ส่งไปถึงสมาชิกทุกคนในเพจ สมาชิกยิ่งเยอะการส่งขอ้มูลถึงสมาชิกจึงตอ้งท าการซ้ือบูตส์โพสต ์ซ่ึงมี
ค่าใชจ่้าย หรือการใช ้Line official Account  การส่งขอ้มูลถึงสมาชิกใน LINE ขององคก์รจะมีค่าใชจ่้าย 
แต่การท่ีบริษทัเก็บฐานขอ้มูลอีเมลของลูกคา้หรือผูท่ี้เคยติดต่อกบับริษทัไว ้บริษทัสามารถน ามาใชเ้ป็น
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ฐานขอ้มูลในการส่งข่าวสาร การเปิดตวัสินคา้ใหม่ หรือกิจกรรมทางการตลาดตรงไปยงัลูกคา้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัส่ง การยงิโฆษณาหรือกิจกรรมทางการตลาดเขา้ไปยงัอีเมลของลูกคา้อาจถูก
สกดัจากระบบไปอยู่ในถงัขยะ หรือ Spam ท าให้ส่งไปไม่ถึงลูกคา้ ปัจจุบนัมีซอฟต์แวร์ท่ีช่วยบริหาร
จดัการในการส่งอีเมล เพื่อไม่ให้ระบบปลายทางของลูกคา้เขา้ใจว่าเป็นอีเมลขยะ รวมถึงยงัสามารถใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) ท่ีช่วยวิเคราะห์และส่ง
รายงานให้เราทราบว่าลูกคา้ปลายทางเปิดเมลอ่านแลว้หรือไม่ หากยงัไม่สนใจเปิดอ่าน ก็สามารถใช้
ระบบการตลาดแบบอตัโนมติั ส่งอีเมลฉบบัใหม่ไปยงัลูกคา้โดยเสนอเง่ือนไขท่ีดีขึ้นเพื่อให้ลูกคา้เกิด
การ Take Action เช่น คลิกลิงกเ์ขา้มาเพื่อลงทะเบียน 

การมีฐานขอ้มูลอีเมลของลูกคา้ท่ีลงทะเบียนไวก้บับริษทั ยงัสามารถใชฐ้านขอ้มูลดงักล่าวในการ
ติดตามความพึงพอใจของลูกคา้หลงัเยี่ยมชมเพจ รวมถึงส่งแบบสอบถามเพื่อขอทราบขอ้มูลความ
ตอ้งการของลูกคา้เพื่อน ามาวิเคราะห์และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดต่อได ้แต่การท าให้ลูกคา้ตอบกลบั
ก็เป็นศิลปะและกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจ และอาจตอ้งมีขอ้เสนอท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็น
แรงกระตุน้ใหลู้กคา้เขา้มาลงทะเบียน หรือตอบแบบสอบถาม 

5) การตลาดออนไลน์ผ่านผูมี้อิทธิพลทางความคิด (Influencer) หรือการรีวิวผ่านคนหรือเพจท่ีมี
ผูติ้ดตามสูง วิธีน้ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งผูป้ระกอบการส่ือเดิม อย่างนิตยสารหรือ
รายการโทรทศัน์ มาพฒันาช่องทางออนไลน์ ด้วยการรับจ้างรีวิว และจดัท าคลิปวิดีโอเพื่อน าเสนอ
โครงการให้กบัผูป้ระกอบการ รวมถึงคนดงั หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือสารออนไลน์ท่ีมีช่องทางออนไลน์
ของตวัเอง หลายท่านก็รับท ารีวิวสินคา้ การใชค้นดงัท่ีไม่ไดอ้ยู่ในธุรกิจ แต่เป็นคนดงัในวงการบนัเทิง 
เช่น ดารานักแสดงหรือเน็ตไอดอล ให้มาช่วยรีวิว ก็เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีไดรั้บความนิยม กรณีท่ีบริษทัใช้
นักแสดงในโฆษณาสินค้า ก็สามารถจ้างหรือขอความร่วมมือจากนักแสดงไปช่วยโพสต์ข้อความ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ในเพจส่วนตวั เพื่อท าให้เขา้ถึงแฟนคลบัของนกัแสดงท่านนั้นไดอี้กดว้ย ในบาง
กิจกรรม ถ้ามีผูมี้ช่ือเสียงและมีฐานผูช้มบนส่ือสังคมออนไลน์จ านวนมาก เข้ามาสนใจซ้ือสินค้า 
ผูป้ระกอบการบางรายมีการเสนอส่วนลดพิเศษให ้โดยขอใหลู้กคา้ช่วยรีวิวหรือแนะน าสินคา้ในฐานะท่ี
เป็นลูกคา้เองซ่ึงก็จะไดรั้บความน่าเช่ือถือและความสนใจมากกวา่การจา้งคนดงัทัว่ไปเขา้มารีวิวสินคา้ 

6) Create Viral (Share/Retweet)  คือการผลิตเน้ือหาท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ จนผูรั้บชมท าการแชร์
ต่อ หรือรีทวิตต่อในทวิตเตอร์ การท่ีเน้ือหาถูก Share/Retweet จะช่วยขยายวงของการส่ือสารออนไลน์ 
จากเพจของบริษทัไปสู่กลุ่มลูกคา้ท่ีกวา้งขวางขึ้น หากผูท่ี้ท าการแชร์เน้ือหามีเพื่อนในเพจ ท่ีสอดคลอ้ง
กับลูกคา้เป้าหมายของบริษทัก็ยิ่งช่วยท าให้เน้ือหานั้นมีโอกาสน ามาสู่ยอด Lead หรือยอดผูท่ี้เขา้มา
ลงทะเบียนใหข้อ้มูลกบับริษทั เทคนิคท่ีนิยมส าหรับการสร้าง Create Viral  เช่น การท ามิวสิกวิดีโอ โดย
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ใชศิ้ลปินท่ีมีช่ือเสียง โดยเน้ือหาของเพลง หรือการถ่ายท ามีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น ใชพ้ื้นท่ีบริษทั
เป็นท่ีถ่ายท า การสอดแทรกขอ้มูลของสินคา้เขา้ไปในเน้ือหาของละครหรือภาพยนตร์ ก็เป็นอีกวิธีหน่ึง
ซ่ึงมีโอกาสเกิด Viral ไดดี้ ประเภทโรงแรม รีสอร์ต ท่ีใช้เป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หรือละคร หลงัการ
ออกอากาศก็มีโอกาสถูกพูดถึงผา่น Viral ในส่ือสังคมออนไลน์ไดม้าก โดยฝ่ายการตลาดของโรงแรมก็
อาจช้ีน าใหเ้กิด Viral เช่น ตดัฉากในละครท่ีเห็นภาพโรงแรม น าเขา้มาสร้างเป็นเน้ือหาแลว้โพสต์น าใน
ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดการแชร์ต่อ ในการน าเน้ือหาของสินคา้หรือบริษทัสอดแทรกเขา้ไปใน
ภาพยนตร์หรือละคร ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์หรือละครเพื่อเจรจาล่วงหนา้ให้
ผูเ้ขียนบทน าเอาจุดขายของสินคา้สอดแทรกเขา้ไปในบทภาพยนตร์หรือบทละครได ้ละครบางเร่ืองอาจ
เขียนบทใหต้วัเอกของเร่ืองเป็นพนกังานขายสินคา้ของบริษทั เพื่อใหเ้กิดฉากการพาลูกคา้เยีย่มชมสินคา้ 
การท าโฆษณาหรือหนังสั้น ในแนวซาบซ้ึง หรือตลกแบบหักมุม เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้โฆษณาของ
โครงการเกิด Viral แต่ก็มีหลายกรณีท่ี Music Video โฆษณา หรือหนงัสั้นเร่ืองนั้นถูกแชร์ไปเป็นจ านวน
มาก แต่กลับไม่ได้น ามาสู่ยอดเยี่ยมชมสินค้าหรือยอดขาย กรณีน้ีถือว่าโฆษณามีช่ือเสียง แต่การ
เช่ือมโยงกลบัมายงัธุรกิจกลบัท าไดไ้ม่ดี อาจเกิดจากการท่ีบริษทัไม่ไดอ้อกแบบเคร่ืองมือท่ีจะท าให้ผู ้
เขา้ชมเกิดความเช่ือมโยงหรือเกิดความสะดวกในการ   Click Link เขา้มารับรายละเอียดเพิ่มเติมของ
สินคา้ หรืออาจเกิดจากการแชร์ออกไปยงักลุ่มท่ีไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทั  ความ
ยากของการท าการตลาดแบบ Create Viral คือยากท่ีจะคาดเดาว่าเน้ือหานั้นจะถูกแชร์ต่อหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด และตรงกลุ่มเป้าหมายท่ีบริษทัตอ้งการหรือไม่ ซ่ึงการเกิด Create Viral ยงัไม่มีสูตรส าเร็จท่ี
ตายตัว หลายคร้ังท่ีนักการตลาดต้องการสร้าง Create Viral แต่กลับไม่เกิดกระแสการแชร์ต่อ ส่วน
ช้ินงานท่ีไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดกระแสการบอกต่อ กลบักลายเป็นช้ินงานท่ีได้รับการแชร์ออกไปเป็น
จ านวนมาก ทั้งน้ีหมายถึงการแชร์แบบ Organic การสร้างให้เกิดกระแสผา่นการบูตส์โพสตท่ี์บริษทัเสีย
เงินเพื่อให้เกิดการเข้าถึงคนจ านวนมากนั่นเป็นอีกกรณีหน่ึงท่ีกล่าวไปแลว้ในเคร่ืองมือท่ีเรียกว่าบูตส์
โพสต ์

2.1.2 โซเชียลมีเดีย 
Chatchai nokdee (2564) โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่ือใหม่ท่ีท า

ให้ สังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง จากเดิมท่ีขอ้มูลข่าวสารมกัถูกเผยแพร่ผ่านองค์กร ท่ีประกอบ
กิจการส่ือมวลชน (Mass Media) แต่ปัจจุบันองค์กรแต่ละองค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ไปจนถึง
บุคคลทั้งท่ีมีช่ือเสียงและคนทัว่ไปสามารถส่ือสารกนัเองไดโ้ดยตรง โซเชียลมีเดียถูกน าไปใชง้านอยา่ง
หลากหลายทั้งการส่ือสาร การซ้ือ การขายสินคา้และบริการ ไปจนถึงการเรียนการสอนทางออนไลน์ 
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 หากยอ้นกลบัไปเม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแลว้จะเป็นของยุคอุตสาหกรรม ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คือโทรทศัน์ ดงันั้นทุกบา้นจะตอ้งมีมากกว่า 1 เคร่ือง ซ่ึงเห็นไดจ้ากทุกคนรีบกลบับา้นเพื่อดูละครตอน
จบ หลงัจาก Social Media ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อสังคมโลกเป็นอยา่งมาก โดยตอนท่ีอยู่ในยุคของ Mass 
Media จะไดย้ินค าว่าสังคมเกิดขึ้น เพราะเป็นการรวมกลุ่มก้อนของประชาชนท าให้เกิดสังคม แต่ใน
ปัจจุบนัความเป็นสังคมหายไปมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ซ่ึงการส่ือสารเร่ิมจะมีความเฉพาะมาก
ขึ้น จึงท าให้การขบัเคล่ือนของเด็กรุ่นใหม่ลว้นแต่เรียกร้องให้ตวัเองเป็นหลกั มากกว่าท่ีจะเรียกร้อง
ภายใตข้ององคก์รหรือสังคม 

2.1.3 เพจเฟสบุ๊ค 
Memaytapriya (2554) Facebook page เปรียบเสมือนการสร้างหน้าเว็บไซต์ 1 หน้า ไว้บน 

Facebook ในนามของแบรนด์, ผลิตภณัฑ,์ กลุ่มองคก์ร หรือ ผูมี้ช่ือเสียง เพื่อใชใ้นการโปรโมท พูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัแบรนด์กบักลุ่มผูใ้ช้งานบน Facebook หลกัของการสร้าง Facebook 
Fan page คือการสร้างช่องทางการส่ือสารระหวา่งแบรนดก์บัลูกคา้ ดงันั้นขอ้ดีหลกัๆของ Facebook Fan 
page จึงมีสองขอ้ใหญ่ดงัน้ี 

• Create Brand Awareness:  สร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์ หรือ ร้านคา้ของเรา Facebook 

เป็นสังคมออนไลน์ท่ีมีการใชง้านอย่างแพร่หลาย ดงันั้นการท่ีเรามีตวัตนอยู่ในสังคมน้ี จะท า

ใหเ้กิดการรับรู้ท่ีเพิ่มขึ้นไดเ้ช่นกนั 

• Customer relationship management (CRM): บริหารความสัมพนัธ์ระหว่างร้านค้าและลูกค้า 

เน่ืองจาก Fan page มีการเขา้ถึงได้ง่าย และสามารถติดตาม ขอ้มูลข่าวสารต่างของร้านคา้ได้

ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัเป็นอีกช่องทางท่ีจะเพิ่มช่องทางการติดต่อจากลูกคา้ ร้านคา้ได ้จึงท า

ใหล้ดช่องวา่งในการติดต่อส่ือสารระหวา่งแบรนดแ์ละลูกคา้ 

 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบั LINE  

Goonlinethailand (2563) LINE Official Account คือ บญัชีไลน์ประเภทหน่ึงท่ีถูกออกแบบมา
ให้ใชใ้นเชิงธุรกิจ ส าหรับองคก์ร หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีตอ้งการส่ือสารกบัผูติ้ดตามจ านวนมาก และ
ไม่กระทบกบั LINE ส่วนบุคคล โดยท่ีบญัชี LINE OA (ช่ือย่อ) น้ีมีความแตกต่างจากไลน์ส่วนตวัตรงท่ี 
ฟีเจอร์พิเศษ ท่ีจดัมาให้ในแอพพลิเคชัน่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นBroadcast ส่งขอ้ความหาผูติ้ดตามพร้อม
กนั และสามารถเลือก Filter ตามเกณฑต์่าง ๆ ได ้(ตอ้งซ้ือแพก็เกจหากส่งเกิน 1,000 ขอ้ความต่อเดือน)มี 
Admin ได้สูงสุด 100 คน ตดัปัญหาตอบแชทไม่ทนั มีคนช่วยกันตอบแชทได้ระบบจดัการ Chat ท่ีมี
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ประสิทธิภาพ เช่น การติด Tag แยกหมวดหมู่ การท า Quick Reply ตอบกลบัแบบด่วน มีระบบบอท 
ตอบกลบัอตัโนมติัเม่ืออยู่นอกเวลาท าการของร้าน Rich Content ท าคอนเทน้ทรู์ปแบบใหม่ ๆ เช่น Rich 
Message / Rich Video MessageRich Menu อ านวยความสะดวกลูกค้าด้วยปุ่ มต่าง ๆ แบ่งได้สูงสุด 6 
ช่องส่งเสริมการขายดว้ยคูปอง บตัรสะสมแตม้ แบบสอบถาม ใหม่ล่าสุดซ้ือโฆษณาเพื่อเพิ่มผูติ้ดตาม  

วิธีการใช้ไลน์ให้เกดิประโยชน์สูงสุด  
1) ธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง ร้านคา้ ขายของออนไลน์ 
ส าหรับธุรกิจคา้ขาย แน่นอนวา่ยอ่มมีการพูดคุยหรือส่ือสารกบัลูกคา้ก่อนแลว้ โดยเฉพาะในยุค

น้ีท่ี Social Commerce ก าลงัเติบโต ลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมทกัแชทมาสั่งซ้ือสินคา้ การมี LINE Official 
Account ของร้านจะช่วยเป็นช่องทางในการส่ือสารท่ีสะดวก ไม่ว่าจะมีหนา้ร้านหรือขายออนไลน์อยา่ง
เดียว ก็สามารถน ามาประโยชน์ใชไ้ด ้ดว้ยฟีเจอร์การจดัการแชทของไลน์ สามารถแบ่งหมวดหมู่ลูกคา้ 
ติดแทก็ท่ีลูกคา้แต่ละคน เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 

2) ธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ เบเกอร่ี เคร่ืองด่ืม 
อาหารการกินถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ธุรกิจประเภทน้ีจึงได้รับความนิยมสูง และเป็นธุรกิจท่ี

ตอ้งหาลูกคา้ใหม่เพื่อขยายฐาน และตอ้งใหค้วามส าคญักบัการรักษาฐานลูกคา้เป็นอยา่งมากดว้ยเช่นกนั 
นอกเหนือจากคุณภาพอาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการท่ีหนา้ร้านแลว้ หากร้านไหนมีบริการเดลิเวอร่ี หรือ
สั่งจองออนไลน์ ก็มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชไ้ลน์เป็นตวัช่วย เพราะในไลน์ คุณสามารถท า Content 
ไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งท า Rich Menu เพื่อใส่ลิ้งคไ์ปยงัแพลตฟอร์มสั่งอาหาร แพลตฟอร์มจองโต๊ะ 
หรือผูกกบัคูปอง เพื่อจดัโปรโมชนัให้ลูกคา้ เปล่ียนลูกคา้ออนไลน์ให้มาท่ีหน้าร้าน กระตุน้การซ้ือซ ้ า
ดว้ย Reward Cards หรือบตัรสะสมแตม้  

3) ธุรกิจบริการ 
ไม่ว่าจะท าธุรกิจบริการประเภทไหน ก็สามารถใช้งานไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคา้ท์ได ้เบ้ืองตน้

ตอ้งแจง้ลูกคา้ใหม้าติดตาม LINE ของคุณก่อน ไม่วา่จะเป็นการสแกน QR Code หรือบอก Premium ID 
ให้กบัลูกคา้ไปได ้แลว้หลงัจากนั้นลูกคา้ก็จะไดรั้บ Greeting Message และเห็น Rich Menu ท่ีแสดงผล
อยูใ่นหนา้แชท ซ่ึงตรงน้ีสามารถดีไซนปุ่ มต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ได ้ 

4) สถาบนัการศึกษา 
ทั้งนกัเรียน นกัศึกษา ศิษยปั์จจุบนั ศิษยเ์ก่า สามารถติดตามข่าวสารจากสถาบนัไดง้่าย ๆ หาก

สถาบนัใช้ไลน์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร จะยิ่งท าให้ผูติ้ดตามทราบข่าวไดไ้วยิ่งขึ้น และดว้ยฟีเจอร์
การ Broadcast แบบใหม่ท่ีสามารถเลือก Filter ได ้ 
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5) ธุรกิจหรือหน่วยงานท่ีมีสาขา 
ถา้มีสาขาท่ีตอ้งบริหารจดัการ ไม่ใช่เร่ืองท่ียุง่ยาก เพราะใน LINE Official Account Manager มี

ฟังกช์นัใหท้ า Account Group เป็นการเพื่อจดัหมวดหมู่ให้ดูแลง่าย เม่ือสร้าง Account Group  แอดมินท่ี
ดูแลจะสามารถท าการ Broadcast เพียงคร้ังเดียว แต่ขอ้ความจะถูกส่งไปถึงผูติ้ดตามของบญัชีแต่ละ
สาขาไดด้ว้ย ขอ้ดีคือแต่ละสาขายงัสามารถใชบ้ญัชีแยกกนัได ้โดยท่ีไม่ปนกนั  

6) ส่ือสารภายใน 
ส าหรับองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ มีพนกังานหลายคน จะส่ง Email พนกังานบางคนไม่สะดวกเปิด

Emailอ่าน ส่วนการใช้ LINE Official Account ส่งขอ้ความ Broadcast ไปจะเขา้ถึงถึงผูติ้ดตามทุกคนได้
อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง เพราะ LINE เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีทุกคนใช้งานกันเป็นส่วนมาก ดงันั้นฟีเจอร์
หลกัท่ีจะช่วยใหก้ารส่ือสารภายในเป็นไปไดดี้คือการ Broadcast นัน่เอง  

7) บุคคลสาธารณะหรือตวัตนสมมติ 
เม่ือเป็นบุคคลสาธารณะ ยอ่มมีแฟนคลบัหรือผูติ้ดตามมากขึ้น คุณไม่จ าเป็นตอ้งใหผู้ติ้ดตามมา 

Add LINE ส่วนตวั แต่ใช้ LINE Official Account เป็นตวักลางในการส่ือสารแทนเพียงพอแลว้ เพราะ
ฟีเจอร์ท่ีหลากหลาย คุณสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได ้ใชฟี้เจอร์ Broadcast เป็นเหมือนการประกาศ
ใหผู้ติ้ดตามรู้วา่มีรีวิวใหม่ ออกเพลงใหม่ มี Event หรืออพัเดทตารางงานผา่นช่องทางน้ีเป็นหลกัไปเลยก็
ได ้แถมยงัใหผู้จ้ดัการกบัทีมงานเขา้มาช่วยบริหารไดด้ว้ย  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธนิดา อศวัโยธิน (2562) เร่ืองการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของผู ้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาดออนไลน์กับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมาและศึกษาการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 275 คน ช่วงอายุ 26-35 ปี อาชีพท าธุรกิจส่วนตวั การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระดบัรายไดสู้งกว่า 20,000 ขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดออนไลน์ ไดแ้ก่ จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต ์การตลาดเชิงเน้ือหา การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์และการตลาดผ่านเคร่ืองมี
คน้หา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
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วิไลภรณ์ ส าเภาทอง (2561) เร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ของธุรกิจผลิตภณัฑ์เวชส าอาง การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ของธุรกิจผลิตภณัฑ์ เวชส าอาง 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านส่ือออนไลน์
ของธุรกิจผลิตภณัฑเ์วชส าอาง  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการวิจยัแบบปรากฏการณ์
วิทยา โดยใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบ  เจาะลึก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด ผูจ้ดัการผลิตภณัฑอ์าวุโส ผูช่้วยผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์และ หัวหนา้ฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน
การตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภณัฑเ์วชส าอางรายหน่ึง และผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบเน้ือหา ไดแ้ก่ ผูท่ี้
เคยใชผ้ลิตภณัฑเ์วชส าอางและศึกษาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี  

ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การเขา้ใจแบรนด์และผลิตภณัฑ ์เพื่อก าหนดจุดยืนท่ีชดัเจนใน
การส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค ว่า ตอ้งการจะส่ือสารไปในทิศทางใดและวางตวัอย่างไรในสายตาของกลุ่ม
ผูบ้ริโภค 2) การเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย โดยการ เก็บขอ้มูลของกลุ่มผูบ้ริโภคผ่านการสนทนากลุ่ม ซ่ึงแบ
รนด์จะรับฟังความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เพื่อคน้หาว่าความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภคคืออะไร 3) การส่ือสารท่ีชัดเจน ด้วยใจความเดียว และตอกยา้  ขอ้ความนั้นในทุกช่องทาง
ออนไลน์ท่ีแบรนด์ใช้ในการส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และ  4) การเข้าถึงทุก ช่องทางท่ี
ผูบ้ริโภคอยู่ทั้ งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อคเกอร์แพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ และช่องทางออนไลน์ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑจ์ริง  

และแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ได้แก่ 1) การให้ข้อมูล
เก่ียวกบัส่ิง ใหม่ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของนวตักรรม ส่วนผสม และคุณสมบติั  2) การ
สร้างคุณค่าให้มากกว่าท่ี ผูบ้ริโภคคาดหวงั 3) การเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซ้ือของผูบ้ริโภค ทั้ง
ปริมาณในการซ้ือผลิตภณัฑต่์อคร้ัง และ ความหลากหลายในการซ้ือผลิตภณัฑ ์และ 4) การสร้างให้เกิด
ความภกัดีต่อแบรนด ์ 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดและการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ  
เป็นบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยถุงพลำสติก โดยบริษทั  สำมำรถผลิตถุงขนำดควำมกวำ้ง

ตั้งแต่ 1 น้ิว ถึง 40 น้ิว และควำมยำวตั้งแต่ 4 น้ิว ถึง 80 น้ิว เพื่อรับรองควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
ซ่ึงสำมำรถแยกตำมประเภทวตัถุดิบไดด้งัต่อไปน้ี 

1. PP (Polypropylene) มีจุดเด่นท่ีควำมใส ทนต่ออุณหภูมิ สำมำรถ Steam sterilization แต่ทน
ต่อกำรกระแทกไดต้ ่ำและไม่เหมำะท่ีจะใชง้ำนท่ีอุณหภูมิต ่ำ 
2.LDPE (Low Density Polypropylene) ควำมใสดี ทนต่อกำรกระแทกไดดี้ท่ีอุณหภูมิต ่ำ 
3. LLDRE (Linear Low Density Polypropylene) ควำมใสดี ทนต่อกำรกระแทกไดดี้ท่ีอุณหภูมิ
ต ่ำ ทนแรงดึงและแรงกระแทกไดดี้กวำ่ LDPE 
4. LDPE Shrink Film 
5. HDPE (High Density Polypropylene) มีจุดเด่นท่ีมีควำมเหนียวสูงมำก แต่ควำมใสต ่ำ 
6. HDPE and PP with filter patches 
7. HDPE มว้นฉลุ (มว้นกระตุก) 
8. ถุงยดือำยผุกัผลไม ้มีจุดเด่นสำมำรถยดือำยผุกัผลไมใ้หค้งควำมสด 
9.Custom Made Bags 

บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์จ ำกดั  
88 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73210 
โทรศพัท ์: 02-811-8263-5 
  
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์จ ำกดั 
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3.2 รูปแบบขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกษำปฏิบติังำนในต ำแหน่งพนกังำนกำรตลำดออนไลน์ 
ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมายงานต่อไปนี้ 

• แพค็สินคำ้ตำมออเดอร์ท่ีลูกคำ้สั่ง 
• ตอบแชทลูกคำ้ 
• บอร์ดโปรโมชัน่ใหลู้กคำ้ทรำบ 
 

3.4 ช่ือต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 
นำยสุรเดจ ฉินเจนประดิษฐ์  ต ำแหน่ง ประธำนบริษทั 
 

3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ในกำรปฏิบติังำนนกัศึกษำโครงงำนสหกิจไดใ้ชเ้วลำกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่ วนัท่ี 13 

มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ 
 
 
 
 

ผู้จัดการบริษัท 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

ต าแหน่งพนักงานฝ่ายการตลาด 
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3.6 แผนการปฏิบัติงาน 

 
ตำรำงท่ี 3.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงงำน 

 
3.7 ขั้นตอนการท างาน 
       3.7.1 ตอบแชทลูกคำ้ท ำกำรตอบแชทลูกคำ้เม่ือลูกคำ้มีควำมสนใจในตวัสินคำ้ของบริษทั เพื่อ
สร้ำงยอดขำยใหบ้ริษทั 
      3.7.2 บอร์ดโปรโมชัน่ท ำกำรบอร์ดโปรโมชัน่ใหม่ๆท่ีมีกำรอพัเดทจำกทำงบริษทัเพื่อเพิ่มควำม
สนใจจำกลูกคำ้ ท ำใหมี้ยอดกำรสั่งซ้ือสินคำ้เขำ้บริษทัมำกขึ้น 
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

- ไอแพด 
- โทรศพัท ์
- สมุดจดบนัทึก 
- ปำกกำและเคร่ืองเขียนต่ำง ๆ 

             - กล่องไปรษณีย ์
             - เทปใส 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2564  

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. ก ำหนดโครงเร่ือง      

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล      

3. ปรึกษำกบัอำจำรยเ์ร่ือง
วิธีกำรด ำเนินงำนโครงงำน 

     

4. ด ำเนินกำรจดัท ำโครงงำน      

5. สรุปผลโครงงำน      
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน  

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง ส่ือสารการตลาดออนไลน์ ผ่านส่ือโซเชียล บริษทั ตงั บรรจุ
ภณัฑ ์จ ากดั  โดยอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการท างานการตลาดออนไลน์  ผา่นส่ือโซเชียล ดงัน้ี 
 

4.1 ส่ือสารการตลาดผา่นส่ือโซเชียล  
4.1.1 บอร์ดไลน์เพื่อโปรโมชัน่ใหลู้กคา้ทราบ 
4.1.2 ส่ือสารผา่นเพจเฟสบุ๊ค  

 4.2 สรุปผลการตอบรับ 
 
4.1 ส่ือสารการตลาดผ่านส่ือโซเชียล 

4.1.1 บอร์ดแคสตโ์ปรโมชัน่เพื่อใหลู้กคา้ทราบ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 รูปตวัอยา่งการบอร์ดโปรโมชัน่ 
จากรูป 4.1 ทางบริษทัมีการจดัท าโปรโมชัน่ประจ าเดือนจึงไดจ้ดัท ารูปภาพประกรอบกบั

ขอ้ความเพื่อโปรโมทสินคา้และเสนอโปรโมชัน่โดยการบอร์ดแคสตเ์พื่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบรายละเอียด
สินคา้และโปรโมชัน่ของแต่ละเดือนเพื่อจะไดเ้พิ่มยอดขายสินคา้ใหก้บัทางบริษทัเพิ่มขึ้นและเพิ่มการ
เขา้ถึงของลูกคา้ทั้งเก่าและใหม่จากการบอสแคสตข์อ้ความโปรโมชัน่ 
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4.1.2 ส่ือโซเชียลทางเพจเฟสบุ๊ค  
จดัท าหนา้เพจเฟสบุ๊คบริษทั เพื่อตอ้งการเพิ่มช่องทางการส่ือสารและขยายฐานลูกคา้ใหแ้ก่

บริษทั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนา้เพจเฟสบุ๊คของบริษทั 
จากรูปท่ี4.2ไดจ้ดัท าเพจเฟสบุ๊คเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหแ้ก่บริษทัเพื่อใหท้างบริษทัมี

ช่องทางการตลาดและการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพิ่มขึ้นหลายช่องทางท าใหลู้กคา้ติดต่อทางบริษทัได้
ง่ายยิง่ขึ้นและท าใหลู้กคา้ไดท้ราบถึงโปรโมชัน่และรายละเอียดสินคา้ไดห้ลายช่องทางตามความสะดวก
ของลูกคา้ เพื่อท าใหท้างบริษทัมีฐานลูกคา้แต่ละช่องทางเพิ่มขึ้นและเพิ่มยอดขายและการเขา้ถึงของ
ลูกคา้ใหแ้ก่ทางบริษทั 
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   4.1.3 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามท่ีบริษทัตอ้งการ เช่น ระบุต าแหน่ง อาย ุเพศ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปท่ี 4.3 สร้างกลุ่มเป้าหมาย 
               จากรูปท่ี 4.3 เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายฐานลูกคา้ใหแ้ก่บริษทัเพื่อท าการโปรโมทโพสราย
ละเอียดสินคา้และโปรโมชัน่ของทางบริษทัโดยการก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีทางบริษทัตอ้งการโดย
ระบุต าแหน่ง อาย ุเพศ เพื่อเพิ่มการเขา้ถึงของลูกคา้ใหม่ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของทางบริษทัโดยการ
ก าหนดลูกคา้เป้าหมายท่ีอยูใ่นประเทศไทยมีอายตุั้งแต่20-45ปีโดยไม่จ ากดัเพศ คุณลกัษณะคือเพิ่มความ
สนใจสินคา้ของบริษทั 
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               4.1.4 ก าหนดงบประมาณการโปรโมทโพสตเ์พื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงโพสตข์องทางบริษทัมาก
ยิง่ขึ้น 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 ก าหนดงบประมาณในการโฆษณา 
             จากรูปท่ี4.4 เป็นตวัอยา่งการก าหนดงบประมาณในการท าการโปรโมทเพจเฟสบุ๊คของทาง
บริษทัเพื่อเพิ่มการเขา้ถึงของลูกคา้ใหม่และเพื่อเพิ่มยอดขายใหแ้ก่ทางบริษทัโดยทดลองก าหนด
งบประมาณขั้นต ่าในการโปรโมทเพื่อดูผลตอบรับของลูกคา้ท่ีใหค้วามสนใจและผลรับโดยประมาณต่อ
วนัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีจะเขา้ถึงเพจเฟสบุ๊คของทางบริษทัคือ164-473คน 
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4.1.5 โพสตร์ายละเอียดขอ้มูลสินคา้ลงในเพจของบริษทั โดยการโพสตจ์ะเป็นทั้งขอ้ความและ
รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.5 การโพสรายละเอียดราคาสินคา้ลงเพจเฟสบุ๊ค 

               จากรูปท่ี4.5ท าการโพสตข์อ้ความและรายละเอียดสินคา้พร้อมราคาและรูปภาพสินคา้เพื่อให้
ลูกคา้เห็นสินคา้ของทางบริษทัโดยแจง้รายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจนโดยระบุขนาดของสินคา้และ
ราคาตามแต่ละขนาดเพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจไดง้่ายและเลือกซ้ือไดต้รงตามความตอ้งการขอองลูกคา้พร้อม
กบัโพสสินคา้รายการอ่ืนเพื่อมีสินคา้หลากหลายใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรร 
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4.2 สรุปผลการตอบรับ 
               กลุ่มลูกคา้ฐานเดิมในไลน์มีทั้งหมด 100 คน จากการท าการตลาดออนไลน์ เราไดท้ าการโพ
สโปรโมชัน่ในแอพพลิเคชัน่ไลน์  เช่น ซ้ือสินคา้ครบ 2,000 บาท ขึ้นไปรับส่วนลด 10% พร้อมจดัส่งฟรี
ทุกออเดอร์ เพื่อตอ้งการเพิ่มยอดขายให้กบับริษทั เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ของเราเป็นกลุ่มลูกคา้ออนไลน์ 
การโพสโปรโมชั่นในไลน์ท าให้มีการปิดการขายงานกับลูกคา้ได้ถึง 40 ราย ลูกค้าคาดหวงัรอการ
ตดัสินใจจ านวน 35 ราย และลูกคา้ท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลสินคา้ 25 ราย 
 
ตารางแสดงฐานลูกค้าใหม่ 
       

 จ านวนลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 

ฐานลูกคา้ใหม ่ 150 33.33 

ปิดการขายกบัลูกคา้ 45 30 

ลูกคา้คาดหวงัรอการตดัสินใจ 38 25.33 

ลูกคา้ตอ้งการทราบขอ้มูลสินคา้ 27 18 

 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงฐานลูกคา้ 

 
               จากตารางแสดงฐานลูกคา้ ลูกคา้รายใหม่จ านวน 150 ราย การปิดการขายกบัลูกคา้ 45 คนคิด
เป็นร้อยละ 30 ลูกคา้คาดหวงัรอการตดัสินใจ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 และลูกคา้ตอ้งการทราบ
ขอ้มูลสินคา้ 27 คนคิดเป็นร้อยละ 18 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงานโดยเทียบกับวัตถุประสงค์เพ่ือส่ือสารการตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซ

เชียลบริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จ ากดั     
จากท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานท่ี บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์ จ ากดั งานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ 

พนกังานการตลาดออนไลน์ โดยการศึกษาการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ส่ือโซเชียลโดยมีการ
เสนอขายสินคา้ใหลู้กคา้ผา่น แอพพลิเคชัน่ไลน์และเพจเฟสบุ๊ค ท าการรับออเดอร์สินคา้จากลูกคา้  

จากการเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาดออนไลน์ผา่นไลน์ ท าใหบ้ริษทัมียอดขายของลูกคา้
เพิ่มมากขึ้น โดยสรุปวา่มีการปิดการขายโดยการโพสโปรโมชัน่ในส่ือโซเชียล มีผลท าใหลู้กคา้
สั่งซ้ือสินคา้เพราะโปรโมชัน่จากการโพสรูปภาพต่างๆ ในไลน์  จากตารางแสดงฐานลูกคา้ ลูกคา้ราย
ใหม่จ านวน 150 ราย การปิดการขายกบัลูกคา้ 45 คนคิดเป็นร้อยละ 30 ลูกคา้คาดหวงัรอการตดัสินใจ 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 และลูกคา้ตอ้งการทราบขอ้มูลสินคา้ 27 คนคิดเป็นร้อยละ 18  การสร้าง
เพจเฟสบุ๊คขึ้นมาเพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บับริษทัและมอบใหบ้ริษทัน าไปใชง้านเพื่อเป็นประโยชน์แก่
บริษทั 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
5.1.2.1 บริษทัยงัไม่มีพนกังานท่ีมีความรู้เร่ืองการตลาดออนไลน์ 
5.1.2.2 บริษทัเนน้การโทรติดต่อกบัลูกคา้มากกวา่ผา่นช่องทางตลาดออนไลน์จึง

ท าใหลู้กคา้ปลีกรายใหม่ไม่สามารถเห็นสินคา้ตามท่ีตอ้งการได้ 
5.1.3 ข้อเสนอแนะแก่ผู้อ่ืน 

5.1.3.1 บริษทัควรมีการอพัเดทโปรโมชัน่ใหม่ เพื่อใหลู้กคา้ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
5.1.3.2 เพื่อให้การเขา้ถึงลูกคา้มากยิ่งขึ้นบริษทัอาจจะท าโฆษณาโดยการเสียค่ายิง

แอดทางเฟสบุ๊คเพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เฉพาะท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายบริษทัท่ีอาจจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1.1 ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงและไดเ้รียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได้

เป็นอยา่งดี 
5.2.1.2 พฒันาทกัษะ ดา้นการติดต่อส่ือสารออนไลน์ 
5.2.1.3 ฝึกความอดทนความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.2.1.4 สามารถเพิ่มยอดขายใหก้บับริษทัได ้

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.2.1 บริษทัเพิ่งเร่ิมตน้ในการท าออนไลน์ ท าใหเ้ราไม่ไดเ้รียนรู้ แต่เราตอ้งเรียนรู้เอง

เพื่อท่ีจะท างานใหบ้ริษทั 
5.2.2.2 การขายของออนไลน์ของบริษทัยงัไม่มีขั้นตอนท่ีเป็นระบบจึงมีการผิดพลาดดา้น

การขนส่งในบางคร้ัง 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ผูท่ี้ปฏิบติังานตอ้งเรียนรู้กฎระเบียบของบริษทัอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาท่ีจะ
ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายใหก้บับริษทัและมหาวิทยาลยั 

5.2.3.2 ควรศึกษาและเรียนรู้การท างานเบ้ืองต้นในต าแหน่งงานท่ีจะต้องท าก่อนมา
ปฏิบติังานจริง เพื่อลดปัญหาท างานผิดพลาด 

5.2.3.3 ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งพนักงานการตลาดออนไลน์  จ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการ
ส่ือสาร และมีความคิดสร้างสรรคเ์พื่อน ามาเป็นแนวทางทางการตลาดใหบ้ริษทั 
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ภาคผนวก ก 
รูประหว่างปฏิบัติงาน 
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การท างานเป็นรูปแบบ Work From Home 

 
รูปภาพการแพค็สินคา้ของบริษทัเตรียมส่งใหลู้กคา้ 
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บทคัดย่อ 
         เร่ือง ส่ือสารการตลาดออนไลน์ ผ่านส่ือโซ
เชียล บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ์ จ ากดั  มีวตัถุประสงค์  
เพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลของ
บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ์ จ ากดั   ท่ีผ่านมาการท าธุรกิจ
โดยลักษณะระบบลูกค้า เ ดิม มีการติดต่อทาง
โทรศพัท์อย่างเดียวไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์โควิดปัจจุบนั จึงท าให้บริษทัมีนโยบาย
ปรับเปล่ียนในระยะแรกกบัการท าตลาดออนไลน์
ผ่านส่ือโซเชียล เพื่อให้การท าตลาดมีลูกคา้เพ่ิมมาก
ขึ้น เพื่อท่ีจะพฒันาตลาดออนไลน์กบับริษทัในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพหรือยอดขายท่ีดีขึ้น จึงจดัท าส่ือ
การตลาดออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียลผ่านสองช่องทาง 
ไดแ้ก่ ไลน์และเพจเฟสบุ๊ค มีการท าคอนเทนต์โดย
ใส่รูปภาพสินค้า และการส่ือสารข้อความกระตุ้น
การขาย ในการจัดโปรโมชั่นของบริษัทผ่านเพจ
เฟสบุ๊คและไลน์  และมีการตอบแชทลูกคา้กลบั โดย
สรุปผลการตอบกลบั ผ่านช่องทางส่ือสารการตลาด
ออนไลน์โดยผา่นส่ือโซเชียลท าให้ไดลู้กคา้รายใหม่
เพ่ิมขึ้นให้กบับริษทั  
Abstract 
   Communicating Online Marketing via Social 

Media of Tung Packaging Co., Ltd. had the 
objective to communicate online marketing through 
social media. In the past, doing business with  
existing customer system was not good to contact 
by phone, especially during the current covid 

situation. As a result, the company made a policy 
change in the early stages with online marketing 
through social media to market to more customers. 
Developing an online market with companies 
increase efficiency and better sales, therefore, 
online marketing materials were created through 
social media, namely LINE and Facebook. Content 
was created by inserting product images and 
communicating messages to drive sales in 
organizing company promotions through Facebook 
and LINE and have a customer chat reply. 
Summarizing the responses through online 
marketing communication channels through social 
media, resulted in new customers for the company. 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1 เพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียล 
บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์  จ ากดั 
ขอบเขตโครงงาน 
ขอบเขตด้านข้อมูล  การส่ือการตลาด ผ่านส่ือโซ
เชียล 
ข อ บ เ ข ต ด้ า น พื้ น ที่  ฐ า น ลู ก ค้ า ท่ี อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะในการจัดเก็บข้อมูล 
ระหว่างวนัท่ี 13 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2564 
 
 

ส่ือสารการตลาดออนไลน์ ผ่านส่ือโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จ ากดั 
Communicating Online Marketing via Social media of Tung Packaging Co., Ltd. 

นางสาวปิยะธิดา ชนะ  6004300170 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
Email: Piyatida.c@siam.edu 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1 เพื่อขยายลูกคา้ทางการตลาดออนไลน์ ส่ือโซเชียล 
บริษทั ตงั บรรจุภณัฑ ์
2 เพื่อเรียนรู้การท างานการตลาดออนไลน์ 
ขั้นตอนการท างาน 
1.ตอบแชทลูกคา้ท าการตอบแชทลูกคา้เม่ือลูกคา้มี
ความสนใจในตวัสินคา้ของบริษทั เพื่อสร้าง
ยอดขายใหบ้ริษทั 
2. บอร์ดโปรโมชัน่ท าการบอร์ดโปรโมชัน่ใหม่ๆท่ี
มีการอพัเดทจากทางบริษทัเพ่ือเพ่ิมความสนใจจาก
ลูกคา้ ท าให้มียอดการส่ังซ้ือสินคา้เขา้บริษทัมากขึ้น 
ผลการปฏิบัติงาน 
        กลุ่มลูกค้าฐานเดิมในไลน์มีทั้งหมด 100 คน 
จากการท าการตลาดออนไลน์ เราได้ท าการโพ
สโปรโมชั่นในแอพพลิเคชั่นไลน์  เช่น ซ้ือสินค้า
ครบ 2,000 บาท ขึ้นไปรับส่วนลด 10% พร้อมจดัส่ง
ฟรีทุกออเดอร์ เ พ่ือต้องการเพ่ิมยอดขายให้กับ
บริษทั เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มลูกค้า
ออนไลน์ การโพสโปรโมชัน่ในไลน์ท าให้มีการปิด
การขายงานกบัลูกคา้ไดถึ้ง 40 ราย ลูกคา้คาดหวงัรอ
การตัดสินใจจ านวน 35 ราย และลูกค้าท่ีต้องการ
ทราบขอ้มูลสินคา้ 25 ราย 
สรุปผลโครงงาน 

       จากท่ีผู ้จัดท าได้ไปปฏิบัติงานท่ี บริษัท ตัง 
บรรจุภัณฑ์  จ ากัด  งานท่ีได้รับมอบหมายคือ 
พนกังานการตลาดออนไลน์ โดยการศึกษาการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดออนไลน์ส่ือโซเชียลโดยมีการ
เสนอขายสินคา้ให้ลูกคา้ผา่น แอพพลิเคชัน่ไลน์และ
เพจเฟสบุ๊ค ท าการรับออเดอร์สินคา้จากลูกคา้  
        จากการเพ่ิมช่องทางส่ือสารการตลาดออนไลน์
ผ่านไลน์ ท าให้บริษทัมียอดขายของลูกคา้เพ่ิมมาก
ขึ้น โดยสรุปว่ามีการปิดการขายโดยการโพสโปร
โมชั่นในส่ือโซเชียล มีผลท าให้ลูกคา้ส่ังซ้ือสินคา้
เพราะโปรโมชัน่จากการโพสรูปภาพต่างๆ ในไลน์  
จากตารางแสดงฐานลูกค้า ลูกค้ารายใหม่จ านวน 
150 ราย การปิดการขายกบัลูกคา้ 45 คนคิดเป็นร้อย

ละ 30 ลูกคา้คาดหวงัรอการตดัสินใจ 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.33 และลูกคา้ตอ้งการทราบขอ้มูลสินคา้ 
27 คนคิดเป็นร้อยละ 18  การสร้างเพจเฟสบุ๊คขึ้นมา
เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับบริษัทและมอบให้บริษัท
น าไปใชง้านเพ่ือเป็นประโยชน์แก่บริษทั 
ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 
1.บริษทัยงัไม่มีพนักงานท่ีมีความรู้เร่ืองการตลาด
ออนไลน์ 
2.บริษทัเน้นการโทรติดต่อกับลูกค้ามากกว่าผ่าน
ช่องทางตลาดออนไลน์จึงท าให้ลูกคา้ปลีกรายใหม่
ไม่สามารถเห็นสินคา้ตามท่ีตอ้งการได ้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 
1 บริษัทควรมีการอัพเดทโปรโมชั่นใหม่ เพ่ือให้
ลูกคา้ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
2 เพ่ือให้การเขา้ถึงลูกคา้มากย่ิงขึ้นบริษทัอาจจะท า
โฆษณาโดยการเสียค่ายิงแอดทางเฟสบุ๊คเพื่อเขา้ถึง
กลุ่มลูกค้าเฉพาะท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายบริษทัท่ี
อาจจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1.ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงและได้
เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.พฒันาทกัษะ ดา้นการติดต่อส่ือสารออนไลน์ 
3.ฝึกความอดทนความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.สามารถเพ่ิมยอดขายให้กบับริษทัได ้
 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
1.บริษัทเพ่ิงเร่ิมต้นในการท าออนไลน์ ท าให้เรา
ไม่ไดเ้รียนรู้ แต่เราตอ้งเรียนรู้เองเพื่อท่ีจะท างานให้
บริษทั 
2.การขายของออนไลน์ของบริษทัยงัไม่มีขั้นตอนท่ี
เป็นระบบจึงมีการผิดพลาดด้านการขนส่งใน
บางคร้ัง 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ผูท่ี้ปฏิบติังานตอ้งเรียนรู้กฎระเบียบของบริษทั
อยา่งเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบและ
สร้างความเสียหายให้กบับริษทัและมหาวิทยาลยั 
2.ควรศึกษาและเรียนรู้การท างานเบ้ืองต้นใน
ต าแหน่งงานท่ีจะตอ้งท าก่อนมาปฏิบติังานจริง เพ่ือ
ลดปัญหาท างานผิดพลาด 
3.ผู ้ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานการตลาด
ออนไลน์ จ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร  และมี
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาเป็นแนวทางทาง
การตลาดให้บริษทั 
กิตติกรรมประกาศ 
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