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บทคัดย่อ 

 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “การท าตลาดออนไลน์โดยสร้างส่ือโซเชียลส าหรับ บริษทั 

ฝึกอบรม  มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อปฎิบติังานในการท าตลาดออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียล2) เพื่อศึกษาและสร้าง

ช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านทางInstagramและ Facebook 3) เพื่อศึกษาการสร้างคอนเทนต์เน้ือหา โดย

การศึกษาการตลาดออนไลน์โดยคิดเน้ือหาหลกัสูตรใหม่ให้กบัทางบริษทั สร้างเน้ือหาคอนเทนตใ์นรูปแบบ

ภาพ และแคปชัน่โพสผา่นช่องทาง Facebook , Instagramเพื่อเสริมสร้างการตลาดออนไลน์ 

             จากการปฏิบติัการตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียล โดยสร้างเน้ือหาคอนเทนต์เพื่อดึงดูด และน า

เน้ือหาจากหลกัสูตรใหม่ๆน ามาออกแบบภาพให้น่าสนใจเพื่อน าเสนอผลงานและหลกัสูตรของทางบริษทั

เพื่อเพิ่มผูติ้ดตามใหม้ากข้ึน 

             ผลสรุปว่าจากการท่ีท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram , เพจFacebook ได้มียอดผูติ้ดตามและ

ผูเ้ขา้ร่วมเพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างข้ึนมา 

 

 

ค าส าคัญ:การตลาดออนไลน์,สร้างส่ือโซเชียลมีเดีย 
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บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

        บริษทั Next Step Training Center เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งจากผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และเติมโตจาก

ธุรกิจการจดัฝึกอบรม และการใหค้  าปรึกษาจึงไดก่้อตั้งบริษทัน้ีข้ึนมาได ้ 16 ปีแลว้เพื่อท่ีจะตวัเป็นแทน

ในการช่วยพฒันาองคก์รของท่านใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาหลกัสูตรใหไ้ดต้าม

ยคุสมยัในปัจจุบนัและมีการเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อท่ีจะไดส้ร้างความสามคัคีขององคก์รภายในองคก์ร

มีแรงจูงใจในการท างานเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้ดียิง่ข้ึน 

         บริษทั Next Step Training Center เป็นบริษทัท่ีเปิดสอนการเรียนหลกัสูตรต่างๆใหก้บัทางองคก์ร

ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรจะมีราคาท่ีค่อนขา้งสูงส าหรับรายบุคคล ทางบริษทัฯ จึงมีนโยบายใหท้ าการส่ือสาร

การตลาดผา่นช่องทางท่ีมอบไว ้ เพื่อท่ีจะสะดวกต่อการคน้หาขอ้มูลและติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวก

ผา่นช่องทางน้ีดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจและไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีการตลาด

ออนไลน์ใหก้บับริษทัฯ จึงเห็นวา่การท าตลาดออนไลน์เป็นการท าการตลาดหลายช่องทางจึงไดน้ าเสนอ

การออกแบบภาพ Ads และเน้ือหาขอ้มูลของหลกัสูตรใหก้บัทางพี่เล้ียงเพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นไป

เผยแพร่ทาง Social ใหผู้ติ้ดตามและผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ ทางผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีไม่ซบัซอ้นเขา้ใจง่าย 

ปัจจุบนับริษทั Next Step Training Center มีการท าตลาดโดยผา่นช่องทางเวบ็ไซตแ์ละอีเมล์เป็นเดิม

ทีอยูแ่ลว้ยงัไม่มีการท าตลาดในช่องทางอ่ืนผูจ้ดัท าจึงไดเ้สนอเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ผา่นส่ือ

โซเชียลมีเดียใหก้บับริษทัโดยการท าเพจFacebookFanpageและ Instagramเพื่อท่ีจะเพิ่มผูติ้ดตาม

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และเพิ่มช่องทางการติดต่อใหม่ใหก้บับริษทัเพื่อท่ีจะสร้างโอกาสในการ

ขายเพื่อท าใหธุ้รกิจของบริษทัฯไดมี้ช่องทางการตลาดท่ีมีผูใ้ชบ้ริการสนใจเพิ่มมากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อปฎิบติังานในการท าตลาดออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียล 

1.2.2 เพื่อศึกษาและสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผา่นทาง Instagram และ Facebook  

1.2.3 เพื่อศึกษาการสร้างหลกัสูตรในการแชร์เน้ือหาคอนเทนต ์

1.3 ขอบเขตโครงงำน 

1.3.1 เพื่อปฏิบติังานการท าการตลาดออนไลน์ผา่นทาง ส่ือโซเชียล Facebook และ Instagram 
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1.3.2 การสร้างคอนเทนตไ์ดแ้ก่ หลกัสูตร รูปภาพ และวดีิโอ โดยประกอบดว้ยแคปชัน่เพื่อสร้าง

กบัรับรู้และเขา้ใจง่ายถึงช่ือหลกัสูตรท่ีเปิดสอนและช่องทางการสมคัร 

1.3.3 โดยขอบเขตดา้นเวลาอยูใ่นระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหวา่งวนัท่ี 5 ตุลาคม 

2563 ถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2564 ในการสร้างช่องทางการส่ือสารการตลาดออนไลน์ สร้าง

คอนเทนต ์และดูแล Page Facebook และ Instagram ของบริษทั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหบ้ริษทัไดเ้พิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์และสามารถส่งต่อใหท้างบริษทัน าไปต่อ

ยอดได ้

1.4.2 เพื่อสร้างคอนเทนตท่ี์เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัไดม้ากยิง่ข้ึนโดยผา่นส่ือโซเชียล

มีเดียไดรู้้จกัการสร้างคอนเทนต ์คิดแคปชัน่รูปภาพและการท าโฆษณา Ads 

 

 

  



บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การคน้ควา้รายงานโครงงงานสหกิจศึกษา เร่ือง การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างส่ือโซเชียลส าหรับบริษทั  

Next step Training Center คณะผูจ้ดัท าไดท้บทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอในหวัขอ้

ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

2.1  นิยามและความหมายการตลาดออนไลน์ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดดิจิทลั 

2.3  เคร่ืองมือตลาดดิจิทลั 

2.4 ขอ้มูลFacrbookFanpage 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 นิยามและความหมายการตลาดออนไลน์ 

      นิยามและความหมายการตลาดออนไลน์ Reitzen (2007) ไดใ้ห้ความหมาย คือ วิธีการในการส่งเสริม

สินคา้และบริการโดยอาศยัช่องทางฐานขอ้มูลออนไลน์เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคในเวลาท่ีรวดเร็ว มีความสัมพนัธ์

กบัความตอ้งการ มีความเป็นส่วนตวั และใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

       Wertime& Fenwick (2008) ไดใ้ห้ความหมายของ การตลาดออนไลน์ ว่าคือ “พฒันาการของตลาดใน

อนาคตเกิดข้ึนเม่ือบริษทัดาเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผา่นช่องทางส่ือสารดิจิทลั ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือท่ีมี

รหสัระบุตวัผูใ้ชไ้ดจึ้งท าใหน้กัการตลาดสามารถส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กบัลูกคา้

ได้อย่าง ต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละคนในแต่ละคร้ังเป็นการเรียนรู้

ร่วมกัน ซ่ึง อาจจะเป็นประโยชน์กบัลูกค้าคนต่อไป ต่อเน่ืองและสอดคล้องกนัเหมือนการท างานของ

เครือข่ายเซลล์ประสาทสั่งการ นกัการตลาดสามารถน าขอ้มูลทราบแบบเรียลไทมน้ี์ รวมทั้งความคิดเห็นท่ี

รับตรงจากลูกคา้ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภคในโอกาสต่อๆ ไป  

     

 

  



2.2 แนวคิดและทฤษฎกีารตลาดดิจิทลั 

      สุธาทร สุทธิสน (2552) อธิบายวา่ การตลาดในยุคดิจิทลั เป็นการผสมผสานส่ือเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคแบบ

เฉพาะเจาะจงได้ดีกว่า และยงัมีการเกิดข้ึนของส่ือใหม่ๆ ดังนั้น การเลือกใช้เคร่ืองมือให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคจ์ะทาใหก้ารตลาดดิจิทลัประสบความส าเร็จ 

      ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) กล่าวถึง อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีทั้ งอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงและอุปกรณ์ท่ีเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา ส่งผลใหก้ารตลาดแบบดิจิทลัมีความส าคญั ซ่ึง

หมายถึงความอยู่รอดของธุรกิจนั้นๆ การตลาดดิจิทลัมีเคร่ืองมือหลากหลายให้นกัการตลาดเลือกนาไปใช้

วางกลยุทธ์ทางการตลาด หากเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสมก็จะท าให้ประสบความส าเร็จ

มากข้ึน 

      Aaker (2016) กล่าววา่ การตลาดแบบดิจิทลัมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั 4 ประการ คือ การเสนอขายโดย

การเพิ่มคุณค่าของสินคา้หรือบริการ การสนับสนุนการเสนอขายและการน าไปใช้ การขยายแพลตฟอร์ม

สร้างแบรนด์อ่ืนๆ โดยให้มีมิติและการมีส่วนร่วมมากข้ึน สุดทา้ยคือการมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีลูกคา้จากความ

สนใจและกิจกรรมท่ีลูกคา้มีส่วนร่วม หากไม่ตระหนกัถึงความแตกต่างของวตัถุประสงค์เหล่าน้ี จะท าให้

การตลาดทางดิจิทลัไม่เกิดผล 

2.3 เคร่ืองมือการตลาดแบบดิจิทลั 

      วทิวสั มูลาสิวา (2560) เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุดิจิทลัท่ีเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและเป็นช่องทางท่ีสร้างโอกาสสาหรับผูป้ระกอบธุรกิจ หลกัส าคญัอยูท่ี่การ

เลือกใชเ้คร่ืองมือการตลาดดิจิทลัท่ีเหมาะสม เพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคในยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเคร่ืองมือ

การตลาดดิจิทลัท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป มีดงัน้ี 

       1. Social Media Marketing 

           ซเชียลมีเดียจะเป็นตวัช่วยผลกัดนัให้เวบ็ไซต์ของเป็นท่ีรู้จกัและขยบัข้ึนไปอยู่ในอนัดบัท่ีดีข้ึนใน                                                                                       

เวบ็ไซตข์อง Google ซ่ึงขอ้ดีของการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย คือ สามารถเขา้ถึง   

ผูบ้ริโภคไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วทนัใจ และช่วยในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อใน

หมู่มาก ไดอ้ยา่งง่ายดาย ช่องทางท่ีสามารถใชใ้นการท าการตลาดผา่นโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ 

1. Facebook 



2. Twitter 

3. Instagram 

4. Snapchat 

ประโยชน์ของ Social Media Marketing (SMM) 

1. เป็นตวัช่วยผลกัดนัใหเ้วป็ไซตข์ยบัข้ึนไปอยูใ่นอนัดบัท่ีดีในเวป็ไซตข์อง Google ได ้
2. ช่วยในการประชาสัมพนัธ์บริษทัหรือเวบ็ไซตเ์พื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มากได่อยา่งรวดเร็ว

และง่ายดาย 
3. ช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งลูกคา้และบริษทัสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดต้รงตาม

กลุ่มเป้าหมาย 
4. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการโปรโมทหรือการประชาสัมพนัธ์ 

 

      2. Content Marketing 

แนวคิดว่าด้วยเร่ืองการตลาดด้านเนือ้หา 

นิติศกัด์ิ มีนาค (2560) ได้ให้นิยามการตลาดเน้ือหา (Content Marketing) ไวว้่า คือการการท าตลาดด้วย

เน้ือหา หรือ ใหต้วัเน้ือหาเองสามารถขายตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งไปโฆษณาเพิ่มเติม 

ณัฐพฒัน์ วงศเ์หรียญทอง (2559) ให้นิยามของการตลาดดา้นเน้ือหาว่า Content Marketing คือการสร้างเอา

หาในทุก ๆ รูปแบบ ท่ีใหคุ้ณค่ากบัผูบ้ริโภค โดยเน้ือหาตอ้งท าหนา้ท่ีทางการตลาดทั้งทางตรงและทางออ้ม 

การท าการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) เป็นกระบวนการทางการตลาดโดยให้ความสาคญักบัการ

สร้างและเผยแพร่เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดความสนใจสร้างปฏิสัมพนัธ์ ท าให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทบัใจจนสามารถจดจาตราสินคา้ได้ (Brand Awareness) และท าให้เกิดความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) น าไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยการท า

การตลาดเชิงเน้ือหาจะไม่เนน้การขายเป็นหลกั แต่เป็นการใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใน

ตราสินค้า โดยจะเป็นการท าการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีเสนอเน้ือหาตรงจุด สร้างเน้ือหาท่ีมีความโดดเด่น 

แตกต่างจากคู่แข่ง และท่ีส าคญัมีการเพิ่มคุณค่าความน่าสนใจ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้

และเป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาการของการตลาดแบบ 



3.0 แต่การท าการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) อาจจะเห็นผลได้ช้ากว่าการท าการตลาดโดยวิธี

โฆษณา (Advertising) แต่ผลลพัธ์ท่ีองคก์รจะไดก้บัมานั้นมีความคุม้ค่าและย ัง่ยนืกวา่ 

ลกัษณะของเนือ้หาเชิงตลาด 

ลกัษณะของเน้ือหาเชิงการตลาด หมายถึง ลกัษณะและรูปแบบของเน้ือหาเชิงการตลาด (Content Marketing) 

ท่ีใชส่ื้อสารกบัลูกคา้ในบริบทต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความถูกใจและติดตามจากกลุ่มเป้าหมาย โดยลกัษณะของ

เน้ือหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เป็นส่ิงท่ีก ากบัความสัมพนัธ์ของแหล่งศกัยภาพความไดเ้ปรียบท่ี

จะส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

อรรถชยั วรจรัสรังสี ( 2559) กล่าววา่ ลกัษณะการใชเ้น้ือหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อน าเสนอ

ใหก้บัลูกคา้บนFacebook Fanpageมี 4 ลกัษณะ คือ 

1. การใหข้อ้มูลข่าวสาร เป็นการใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้ต่างๆในดา้นการตลาด ประกอบดว้ย 

2. การส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการ เป็นการน าเสนอรายละเอียดสินคา้เพื่อสร้าง

ใหเ้กิดแนวโนม้ความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 

3. การจดักิจกรรมออนไลน์ เป็นการใหส้มาชิกเขา้ร่วมกิจกรมต่างๆ เช่น เล่นเกมชิงรางวลั เป็นตน้ 

4. การการส่งเสริมการขาย เป็นวธีิการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เช่น แจกคูปอง แจกสินคา้ เป็น

ตน้ 

โดยรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเชิงการตลาด (Content Marketing) บน Facebook Fanpageมีลกัษณะการ

น าเสนออยู ่4 รูปแบบหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. ประเภทรูปภาพ (Photo) เป็นภาพต่างๆท่ีใชส่ื้อสารกบัสมาชิก 

2. วดีีโอ (Video) เป็นวีดีโอ คลิป โฆษณา และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ น าเสนอสมาชิก เช่น YouTube, 

Facebook Video, Instagram Video เป็นตน้ 

3. ลิงค ์(Link) เป็นการโพสลิงคบ์ทความต่างๆบนหนา้แฟนเพจ 

4. ขอ้ความ (Text) เป็นการน าเสนอขอ้ความตวัอกัษรต่างๆ รวมไปถึงสัญลกัษณ์แฮชแท็ก เป็นตน้  



เน้ือหากลายเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัสูงสุดส าหรับการผลิตส่ือออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบนั จาก

ค ากล่าวท่ีวา่ “Content is King” บ่งบอกไดถึ้งคุณค่าของการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม

เวบ็ไซตใ์ห้มีคุณภาพยิ่งข้ึนเช่นกนั โดยวธีิการสร้างและแจกจ่ายเน้ือหาท่ีมี “คุณค่า” ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีจุดประสงคใ์ห้กลุ่มเป้าหมายกลบัมาสร้างรายไดใ้ห้เรา ช่องทางท่ีมีส่วนช่วยในการตลาดดว้ยการ

ใชเ้น้ือหา ไดแ้ก่ 

1) บล็อกโพสต(์ Blog) 

2) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และบทความขอ้เสนอแนะ 

3) Infographics 

4) โบรชวัร์ออนไลน์และลุคบุ๊ค 

      3. Search Engine Optimization 

          การใชเ้น้ือหาในการท าการตลาดสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการคน้หาผ่านSEO ได ้และท า

ให้เวบ็ไซตข์องคุณติดอนัดบัในหนา้ของการคน้หาซ่ึงจะเป็นการเพิ่มปริมาณผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตไ์ด ้ซ่ึงช่องทาง

ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการคน้หา SEO ไดแ้ก่ 

1) Websites 

2) Infographics 

3) Blogpost 

    4.  Search Engine Marketing 

         เป็นรูปแบบการท าการตลาดออนไลน์บนหน้าแสดงผลการคน้หา (Search Result Page) อาทิ Google, 

Yahoo!, Bing, Baiduเป็นตน้ โดยการท าโปรโมชั่นกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึงเป็นผูใ้ช้งาน Search Engine 

เพื่อให้รู้จกัเว็บไซต์ สินคา้ หรือบริการของคุณ และน ามาซ่ึงยอดผูใ้ช้เว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการขาย

สินคา้และบริการใหม้ากยิง่ข้ึนซ่ึงใช ้PPC  (Pay Per Click) ในการลงโฆษณาบนหนา้แสดงผลการคน้หา โดย

ท่ีคิดค่าใชจ่้ายจากการคลิกตวัขอ้ความโฆษณา แมว้า่โฆษณาจะแสดงข้ึนมา แต่หากไม่มีการคลิกเกิดข้ึน ก็จะ

ไม่เสียเงินในการลงโฆษณาแต่อยา่งใด ระบบโฆษณาแบบPPCท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่โลก ไดแ้ก่ 

1) โฆษณาแบบช าระเงินบนFacebook 

2) การโปรโมทผา่น Twitter 



3) ขอ้ความผา่น LinkedIn 

    5. Affiliate Marketing 

        เป็นการท าการตลาดบนอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่ โดยอาศยัตวัแทนโฆษณา, เซลล์แมน, ตัวแทน

จ าหน่าย, คนเชียร์สินคา้, รวมถึงผูรี้วิวสินคา้ โดยไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นจากเจา้ของ

สินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึง ณ ปัจจุบนัใครๆก็สามารถเป็นผูช่้วยขายสินคา้ได ้เพราะการท า Affiliate นั้นง่าย

มาก เพียงแค่ช่วยโปรโมทสินคา้บนเวบ็ไซต ์หรือทาง Social Media ของตวัคุณเองเช่น 

1) แชร์ผา่นFacebook, Instagram 

2) แชร์โฆษณาวิดีโอผา่นทางYoutube 

    6. เวบ็ไซต์ (Website & Landing Page) 

        เป็นเหมือนหนา้ร้านท่ีทาใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้เก่ียวกบัแบรนด ์ช่ือเสียงคุณภาพ ความไวใ้จ และ

ความมัน่ใจ เว็บไซต์ยงัสามารถรวมกบัเคร่ืองมือทางการตลาด เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสาร การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และสร้างเครือข่ายของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมากข้ึน ซ่ึงหนา้แรกของเวบ็ไซตมี์จุดประสงค์ 

คือ เชิญชวนสมคัรสมาชิก เชิญชวนรับขอ้มูลข่าวสาร เพื่อเป็นส่ือกลางในการกระจายขอ้มูลข่าวสาร เพื่อแจง้

โปรโมชนั และเพื่อขายสินคา้ 

นิยามและความหมายเวบ็ไซต์ 

ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย ์(2540) ได้กล่าวว่า เว็บไซต์ ถูกเรียกเป็นต าแหน่งท่ีอยู่ของผูท่ี้มีเว็บเพจเป็นของ

ตวัเองบนระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงไดจ้ากการลงทะเบียนกบัผูใ้ห้บริการเช่าพื้นท่ีบนระบบอินเทอร์เน็ต เม่ือ

ลงทะเบียนในช่ือท่ีตอ้งการแลว้ ก็สามารถจดัท าเวบ็เพจและส่งให้ศูนยบ์ริการข้ึนไปไวบ้นอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

ถือว่ามีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองแลว้และเวบ็ไซต์ก็คือแหล่งท่ีรวบรวมเวบ็เพจจานวนมากมายหลายหน้าใน

เร่ืองเดียวกนัมารวมอยูด่ว้ยกนั แต่ส่ิงหน่ึงในการเสนอเร่ืองราวท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์ท่ีแตกต่างไปจากโปรแกรม

โทรทศัน์ เน้ือหาในนิตยสาร หรือหนงัสือพิมพ ์เน่ืองจากการท างานบนเวบ็จะไม่มีวนัส้ินสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก

เราสามารถเปล่ียนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ไดต้ลอดเวลา และแต่ละเวบ็เพจจะมีการเช่ือมโยง

กนัภายในเวบ็ไซตห์รือไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ เพื่อใหผู้อ่้านสามารถอ่านไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  

 

 



     7. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์   (E-Mail Marketing) 

         การท าการตลาดผา่นอีเมล์ เช่น อีเมล์ข่าวสาร โปรโมชนั ส่วนลดพิเศษเฉพาะลูกคา้หรือสมาชิก เป็น

ช่องทางในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายหลกั ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ตน้ทุนต ่า ส่ือสารได้รวดเร็วกบักลุ่มเป้าหมาย

โดยตรง เป็นการส่ือสารแบบสองทางสามารถโต้ตอบลูกค้าได้ รักษาความสัมพนัธ์อันดี สร้างความ

ประทบัใจ สร้าง Traffic และกระตุน้ยอดขาย 

นิยามและความหมายจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

อธิวฒัน์ รัตนพองบู่  (2560) อีเมล (E-mail, Email) ย่อมาจาก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) คือ วิธีการหน่ึงของการแลกเปล่ียนขอ้ความแบบดิจิทลัซ่ีงออกแบบข้ึน

เพื่อให้มนุษยใ์ช้เป็นหลกั ขอ้ความนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหา ท่ีอยูข่องผูส่้ง และท่ีอยูข่องผูรั้บซ่ึงอาจมี

มากกวา่หน่ึงเป็นอยา่งนอ้ยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

การท าการตลาดผา่นอีเมล (E-Mail Marketing) คือ การส่งขอ้ความเชิงพาณิชยไ์ปยงักลุ่มผูใ้ชอี้เมล์หรือการ

ส่งไปยงัลูกคา้ปัจจุบนั โดยปกติอีเมล์จะเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาการขาย หรือการบริจาค และเพื่อสร้างความ

จงรักภกัดี ความไวเ้น้ือเช่ือใจ การรับรู้ถึงแบรนด์ การหาลูกค้าใหม่ๆหรือทาให้ลูกค้าปัจจุบนัสามารถ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 การท าการตลาดผา่นอีเมล ์(E-Mail Marketing) คือ การติดต่อโดยตรงระหวา่งแบรนด์กบัผูบ้ริโภค เพื่อหา

ลูกคา้ใหม่หรือเพื่อเสริมสร้างความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์นอกจากนั้นแบรนดย์งัสามารถสอดแทรกโฆษณา

เขา้ไปในตวัอีเมล ์เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้ท าการซ้ือสินคา้โดยทนัทีอีกดว้ย 

สรุปความหมายการท าการตลาดผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คือ การส่งขอ้ความเชิงพาณิชยข์องแบรนดไ์ปยงั

ผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงจะตอ้งมีท่ีอยูข่องผูส่้งและผูรั้บผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าใหลู้กคา้เกิดการรับรู้ 

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และเกิดความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ 

  ประเภทของการท าการตลาดผ่านอเีมล 

การท าการตลาดผา่นอีเมลสามารถแบ่งได ้6 ประเภทซ่ึงแต่ละประเภทจะมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 1) จดหมายข่าวทางอีเมล(Email Newsletter) ธุรกิจและองคก์รจ านวนมากส่งจดหมายข่าวทางอีเมล์ เพื่อให้

เป็นแบรนดแ์รกท่ีพวกเขานึกถึงของผูรั้บ 



2) การจ าแนก (Digest) การจดักลุ่มย่อยควรใช้งานง่ายกว่าจดหมายข่าว เพราะโดยทัว่ไปประกอบด้วย

รายการและลิงคต่์างๆ ช่วยให้สมาชิกสามารถสแกนอีเมลไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและคลิกส่วนท่ีสนใจมากท่ีสุด โดย

การวางค ากระตุน้การตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสุดไวด้า้นบนและวดัอตัราการคลิกผา่น 

3) อีเมลเฉพาะ (Dedicated Email) มีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอเดียวเท่านั้น เช่น การแจง้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบั

เอกสารฉบบัใหม่ไดเ้ปิดตวัหรือชวนเชิญให้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีแบรนด์ไดจ้ดัไว ้และช่วยกระตุน้การตดัสินใจ

ของลูกคา้อีกดว้ย 

4) ขบวนการเชิงรุกในการหล่อเล้ียงและบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป้าหมาย (Lead Nurturing) เป็นกล

ยุทธ์การตลาดขาเขา้ ขบวนการเชิงรุกท่ีเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจความแตกต่างของโอกาสในการขายและ

ความตอ้งการ ใชอี้เมลท่ีเช่ือมต่อกนัโดยมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งและเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ 

 5) อีเมลผูส้นบัสนุน (Sponsorship Emails) ท าใหเ้ขา้ถึงกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัและไดรั้บโอกาสในการขาย

ใหม่ๆ แคมเปญอีเมลผูส้นบัสนุนเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของกลยทุธ์ในการช าระเงิน ส่ิงส าคญัคือการประเมิน

และตรวจสอบพนัธมิตรท่ีน่าเช่ือถือ 

6) อีเมลท่ีถูกส่งในขั้นตอนการท าธุรกรรมต่างๆ (Transactional Emails) คือขอ้ความท่ีไดรั้บการกระตุน้โดย

การด าเนินการท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีผูติ้ดต่อไดด้ าเนินการและท าใหพ้วกเขาสามารถด าเนินการดงักล่าวเสร็จส้ิน

ได ้

2.4 ข้อมูล Facebook Fanpage 

        วรรณารัตน์ ไพพงษ์ ( 2561)  FACEBOOK คือเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเครือค่ายสังคมออนไลน์ 

ผ่าน INTERNET หรือ เรียกไดว้่า เป็น SOCIAL NETWORK ถูกก่อตั้งโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กเฟซบุ๊กอนุญาต

ให้ใครก็ได้เขา้สมคัรลงทะเบียนกบัเฟซบุ๊ก และผูเ้ป็นสามาชิกของเฟชบุ๊ก นั้นสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตวั 

ส าหรับแนะน าตวัเอง ติดต่อส่ือกบัเพื่อน ทั้งเเบบ ขอ้ความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ โดยผูใ้ช้สามารถเลือกท่ี

จะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกบัใครก็ไดใ้นเฟชบุ๊ก 

         นอกจากน้ีผูใ้ช้ยงัสามารถใช้เฟชบุ๊ก เพื่อร่วมท ากิจกรรมกบัผูใ้ช้งานท่านอ่ืนได้เช่น การเขียน

ขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเร่ืองที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย 

เล่นเกมท่ีสามารถชวนผูใ้ช้งานท่านอ่ืนมาเล่นกบัเราได ้ รวมไปถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม 

APPLICATIONS ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิ่มเติมอยู่เร่ือยๆ แอพลิ

เคชัน่ยงัแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบนัเทิง เกมปลูกผกัยอดนิยม เป็นตน้ หรือไม่ว่าจะ

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2021-internet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2387-social-network-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


เป็นเชิงธุรกิจ แอพลิเคชั่นของ FACEBOOK ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกนั ด้วยเหตุน้ี FACEBOOK จึงได้รับความ

นิยมไปทัว่โลก 

Facebook page 
ศุภณัฐ สุขโข (2560) เพจมีไวส้ าหรับใช้งานในเชิงธุรกิจ เช่น แบรนด์ ธุรกิจ องค์กร หรือบุคคลสาธารณะ 

เพื่อสร้างตวัตนบน Facebook แต่การสร้างเพจนั้น จะตอ้งอาศยับญัชี Facebook ส่วนตวัในการสร้าง ซ่ึงไม่ได้

หมายความว่า Facebook ส่วนตวัท่ีใชง้านจะหายไป แต่ทั้ง 2 พื้นท่ีจะแยกอิสระจากกนั ซ่ึงเพจสามารถเพิ่ม

ผูดู้แล เพื่อช่วยในการแกไ้ขขอ้มูล อพัเดทข่าวสาร และท่ีส าคญั เพจจะไม่จ  ากดัจ านวนเพื่อน เพราะเป็นการ

กดถูกใจ กดติดตาม ท าใหโ้อกาสท่ีคนจะเขา้มาพบเห็นโพสตข์องเราก็จะมีมากข้ึน 

Fan page ต่างจาก Profile Page อยา่งไร 

      PROFILE PAGEคือ รูปแบบ FACEBOOKซ่ึงผูใ้ช้ทุกคนของ FACEBOOKจะมี เราใช้โปรไฟล์เพจในการ

พูดคุย -แบ่งปันเร่ืองราวดีๆกบัเพื่อนๆของเรา และเราคือคนเดียวท่ีเป็นเจา้ของโปรไฟล์น้ี แต่ส าหรับ FAN 

PAGE คือ  เพจที ่สร้างขึ้นมาเพื ่อ เ ป็นตวัแทนของหน่วยงาน  องค ์กร  หรือ  แบรนด์ ซ่ึงผู ใ้ช ้งานบน 

FACEBOOK สามารถเขา้มากด  LIKE เพื ่อติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแบรนด์ได  ้โดยที่ไม่

จ  าเป็นตอ้งเป็นเพื่อนกบัผูส้ร้าง 

ข้อดีของการมี Facebook Fan page 

ชลดาทยั แสงสี (2560) หลกัของการสร้าง Facebook Fan page คือการสร้างช่องทางการส่ือสารระหวา่งแบ

รนดก์บัลูกคา้ ดงันั้นขอ้ดีหลกัๆของ Facebook Fan page จึงมีดงัน้ี 

1.   สร้างช่องทางในการท าธุรกจิ   

                       Facebookfanpageสามารถช่วยใหเ้ราโปรโมทธุรกิจมากมาย เช่น ขายของ, ขายอาหาร, สถานท่ี
ท่องเท่ียว, ร้านคา้, กีฬา และยงัมีธุรกิจอีกมากมายท่ีสร้าง facebookfanpageเป็นของตวัเอง ท าให้เกิดความ
น่าสนใจและคนติดตามแฟนเพจมากยิ่งข้ึนสร้างโอกาสเพิ่มลูกคา้ คนท่ีอยากร่วมงาน คนท่ีสนใจ อีกทั้งยงัมี
โอกาสท่ี facebookfanpage ของเราถูกน าไปโฆษณาจากเวบ็อ่ืนหรือคนท่ีช่ืนชอบน าไปบอกต่อๆ กนัซ่ึงไม่
ตอ้งเสียค่าโฆษณาดว้ย 

2. จ า นวน ผู้ เ ข้ า ชม เ ว็ บ ไซ ต์ม ากขึ้ น  



                     การท่ีเรามีแฟนเพจเราสามารถน าลิงก์เวบ็ไซต์ ขอ้มูลของเราใส่ลงไปได้ หากผูท่ี้เขา้ชมหน้า
แฟนเพจสนใจอยากดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มข้ึน ก็สามารถคลิกลิงก์เขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทนัที และใน
เวบ็ไซตข์องเราก็ควรจะมี facebook widget ซ่ึงจะช่วยให้ผูท่ี้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์สามารถกดไลค ์หนา้แฟนเพจ
ไดเ้ช่นกนั 

3. เ พิ่ ม โ อก าส ใ ห้ เ ว็ บ ไซ ต์ ติ ด อั นดั บ ก า ร ค้นหา  

                    การมีเน้ือหาเก่ียวกบับริษทัของเรากระจายอยู่ในหลายๆเวบ็ไซต์ จะช่วยท าให้การคน้หาผ่าน 
search engine อยา่ง googleมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเม่ือมีคนสนใจสินคา้ หรือ เวบ็ไซตข์องเรา จะท า
ให้เกิดการคน้หาจากกลุ่มผูท่ี้ไม่ทราบช่องทางการรับขอ้มูลไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี social search บริการใหม่
จาก googleยงัช่วยใหผู้ค้น้หาสามารถอ่านความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการของเราไดท้นัทีจากหนา้
แสดงผลการคน้หา การลิงก์แฟนเพจเขา้กบัเวบ็ไซตห์ลกัจึงเป็นวิธีท่ีเป่ียมประสิทธิภาพในการช่วยต่อยอด
จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดอี้กทางหน่ึง 

4. ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ไ ด้ โ ด ยตรง  

                    ในบางคร้ังทางเพจมีการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ เราสามารถส่งขอ้ความถึงพวกเขาได้

โดยตรง ซ่ึงสามารถเลือกไดว้า่จะส่งใหใ้ครบา้ง เช่น หากคุณท ากิจกรรมในจงัหวดัหน่ึง เราก็สามารถเลือก

ส่งขอ้ความเชิญชวนให้เฉพาะแฟนท่ีอยูใ่นจงัหวดันั้นๆ ใหม้าร่วมกิจกรรมชิงรางวลักบัสินคา้หรือบริการ

ของเราได ้และไมใ่ช่แค่พื้นท่ีเท่านั้น แต่อาย ุหรือ เพศ ก็สามารถก าหนดไดเ้ช่นกนั 

5. ส ร้ า ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ไ ด้ ง่ า ย  ไ ม่ เ สี ย เ งิ น  

                    การสร้างแฟนเพจของใน facebookสามารถอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร โพสรูปภาพ วดีีโอ และอ่ืนๆ 
ลงบนโปรไฟล ์ facebookของเราเพื่อแชร์ใหแ้ฟนเพจและคนอ่ืนไดเ้ขา้ชมและร่วมแสดงความคิดเห็นกนัโดย
ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ท าใหเ้ราสามารถน าขอ้มูลจากลูกคา้ไปพฒันาธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึนในดา้นต่างๆ 

6. ส ร้ า งคว าม สัมพัน ธ์ กั บลู ก ค้ า  

                     การสร้างแฟนเพจของใน facebookถือวา่เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและรวดเร็ว ท า
ใหส้ามารถพดูคุยโตต้อบกบัลูกคา้ไดต้ลอดเวลา  

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

       จิดาภา ทดัหอม (2560)ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ความไวว้างใจและ

คุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ไลฟ์

FacebookLive ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผา่นการ



ตรวจสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีเคยซ้ือ

สินคา้ผา่นการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ไลฟ์และพกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 260 คน 

         เสกสรร รอดกสิกรรม (2560)  การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างความย ัง่ยนื

ดว้ยการใชเ้น้ือหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจผา่น

ส่ือสังคมออนไลน์ โดยเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ และประยกุตใ์ชแ้นวคิดดา้นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื Sustainable Competitive Advantage (SCA) มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั 

ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งประชากรจะเป็นพนกังานในองคก์รท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัเน้ือหาเชิงการตลาด 

(Content Marketing) จ านวน 200 กลุ่ม 

  



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

                       ภาพท่ี 3.1 สัญลกัษณ์บริษทั Next Step Training Center 

 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ :  27/61ถนน บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ10170 

โทรศพัท ์: 02-888-3595โทรสาร : 0-2888-3595 

อีเมล : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีท่ีตั้งบริษทั Next Step Training Center 

 

 

mailto:nstc.training@gmail.com
mailto:nstc@nextsteptrainingcenter.com


3.2 ผลิตภณัฑห์ลกัขององคก์ร 

                บริษทั เน็ตสเต็บ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (NSTC) การฝึกอบรมเพื่อการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพให้กบั

บุคลากรและการเติบโตของธุรกิจแต่ละบริษทั และด าเนินกิจการมาแลว้กวา่ 15 ปี อีกทั้งบริษทัไดเ้ลือกหวัขอ้

หลกัสูตรและวิทยากรมากความสามารถมาให้เหมาะสมกบัทุกบริษทัตอ้งการฝึกอบรมเพื่อให้องค์กรของ

ตวัเองมีประสิทธิภาพเพิ่มมาข้ึน 

 บริษทั เน็ตสเต็บ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์(NSTC)มีทีมงานให้ค  าปรึกษาพร้อมกบัตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงต่อการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีในการเป็นกลไกความส าเร็จและการเติบโตขององคก์ร 

3.2.1 วสิัยทศัน์องคก์รTo Be Business Solution Center For SME 

3.2.2 พนัธกิจ 

- เราพยายามผลกัดนัให้ทุกองค์กรสามารถพฒันาบุคลากรโดยงบประมาณท่ีจ ากดั และ

ด าเนินการไปตรงเป้าหมายดว้ยคุณภาพและเวลาในการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เราพยายามสร้างทีมงานและบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้ตระหนกัถึงผลส าเร็จในหนา้งานท่ีตน

และองค์กรโดยสร้างสรรค์ทีมงานให้ท่ีมีความสุขและสนุกกับการท างานเพื่อเป็นนัก

บริการท่ีดีภายในองคก์รและหน่วยภายนอก 

- เราพยายามสร้างบุคลากรให้มีทกัษะความช านาญและความสามารถในการท างานท่ี ดี

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและผลส าเร็จในการท างานร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทีป่รึกษา 

 

ผู้จดัการทัว่ไป 

 

คณะกรรมการ 

บริหาร 
 

ฝ่ายการตลาดการบริหาร 

 

ฝ่ายวชิาการและ

สารสนเทศ 

 

ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

 

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 

 

ฝ่ายการตลาดออนไลน์ 

น.ส. มรกต เอมใจ 

น.ส. สุดารัตน์ ศรีแจ่มเจริญ 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

       3.4.1 ต าแหน่ง , นกัศึกษาฝึกงานทีมการตลาด 

1) Marketing Online 

    -  ออกแบบส่ือต่างๆ อีกทั้งโปสเตอร์ประกอบหลกัสูตร 

    -  วางแผนการตลาด 

    -  หาช่องทางในการท าตลาด 

     - สร้างการรับรู้ใหลู้กคา้รู้จกับริษทั  เน็ตสเตบ็ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 

2) Creative Content 

    -  สร้าง Content ออนไลน์บน Social Media 

    -  ออกแบบภาพประกอบ และเผยแพร่บน Facebook 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 

       3.5.1 คุณสุทินารัตน ด ารงคกิ์จหวัหนา้ฝ่ายงานบริหารจดัการ 

 

  

                 

 

 

  

ภาพท่ี 3.3 พนกังานท่ีปรึกษา คุณสุทินา รัตนด ารงคกิ์จ 

 

 



3.6  ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

      3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

      3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจออนไลน์ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30  

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1) นางสาวมรกต     เอมใจ 

ไดรั้บมอบหมายท าหน้าท่ีการตลาดออนไลน์โดยใช้การสร้างเน้ือหาหลกัสูตรและน ามาสร้างคอนเทนต์

ภาพ ADS โดยใช้โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP เพื่อน ามาเผยแพร่ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม

เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้แก่ผูติ้ดตามและเพิ่มการมีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน และไดมี้การส่งโปรโมชั่นผ่านทาง

อีเมล์เสนอโปรโมชัน่เพื่อเป็นทางเลือกๆ หน่ึงในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

2) นางสาวสุดารัตน์   ศรีแจ่มเจริญ 

ไดท้  าหนา้ท่ีสร้างไอจีใหก้บับริษทัโดยการลงรูปภาพโฆษณาเก่ียวกบัหลกัสูตรอบรมและท าการกดเพิ่ม

ผูติ้ดตามส าหรับเพจ ดูและความเรียบร้อบทั้งใน Facebook และ Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ก.64 

1. ศึกษาเอกสารต่างๆในบริษทั 

2. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลของโครงงาน 

4. เ รี ย ง แ ล ะ อ อ ก แ บ บ รู ป แ บ บ

โครงงาน 

5. เรียบเรียงขอ้มูลและจดัท าโครงงาน 

    

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางผลการปฏิบติังานสหกิจ 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. Computer 

ซอฟตแ์วร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Microsoft Excel 

3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

4. โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ Instagram 

5. โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ Facebook 

6. Adobe Photoshop 
 



บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ิมวนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2564 มีเน้ือหาการศึกษาเรียนรู้

และปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆตามวตัถุประสงคโ์ครงงานดงัน้ี 

4.1 เพื่อปฏิบติัสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผา่นทาง Instagram และ Facebook 

4.2 เพื่อศึกษาการท าการตลาดออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียล 

4.3 เพื่อปฎิบติัสร้างคอนเทนตเ์น้ือหา 

4.1 สร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผา่นทางInstagramและ Facebook 

      4.1.1 ขั้นตอนการสร้าง Instagram ของบริษทั Next Step Training Center 

1. สร้างช่ือผูใ้ชเ้ป็นช่ือของบริษทั 

2. ลงรายละเอียดขอ้มูลของบริษทั 

3. การสร้างคอนเทนตโ์ดยการโพสตรู์ปภาพ และ แคปชัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1.1.1 ขั้นตอนการสร้างช่ือผูใ้ช ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1.1.2 ขั้นตอนการตั้งรหสัผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1.1.3 ขั้นตอนการตั้งรูปโปรไฟลแ์ละใส่ขอ้มูลของบริษทั 

จากภาพ 4.1.1.3 การตั้งรูปโปรไฟลเ์พื่อใหผู้ลู้กคา้รู้ถึงแบรนดข์องบริษทั 



 

ภาพท่ี 4.1.1.4โพสตรู์ปภาพพร้อมแคปชัน่ 

       4.1.2  สร้าง เพจFacebookของบริษทั Next Step Training Center 

1. สร้างช่ือเพจของบริษทั 

2. ลงรายละเอียดขอ้มูลของบริษทั 

3. การสร้างคอนเทนตโ์ดยการโพสตรู์ปภาพ และ แคปชัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 4.1.2.1 ขั้นตอนการสมคัรเพจFacebook 



จากภาพ 4.1.2.1 เขา้เวบ็ไซต ์https://web.facebook.com เพื่อสร้างช่ือเพจ ค าอธิบายและเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์

ปกเพจลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1.2.2 หลงัจากการสมคัรเพจ Facebook หนา้ตาจะออกมาเป็นแบบน้ี 

4.1.3 การออกแบบการรูปภาพโปรไฟลแ์ละภาพหนา้ปก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1.3.1 การออกแบบรูปโปรไฟล ์เพจFacebook  , Instagram 

https://web.facebook.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.1.2 การออกแบบรูปหนา้ เพจ Facebook 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ภาพท่ี 4.2.1.3 4 ภาพขณะการออกแบบภาพโฆษณา AD ผา่นโปรแกรม Photoshop 

 

 

 



1.2 เพือ่ศึกษาการท าการตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียล 

4.2.1 ศึกษาวธีิการโปรโมทโพสตใ์น Facebook  

 

 

ภาพท่ี 4.2.1.1ศึกษาวธีิการโปรโมทโพสใน Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.1.1ศึกษาส่ิงท่ีจะไดรั้บจากการโปรโมทรวมถึงงบประมาณท่ีตอ้งใช ้

4.2.2 ท าการตลาดออนไลน์ผา่น Facebook และ Instagramโดยใชก้ารโปรโมทโพสต์ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.2.1 การสร้างโพสตใ์น Business Suite ใส่ภาพและแคปชัน่ท่ีตอ้งการเผยแพร่ เม่ือกดเผยแพร่จะ

โพสตท์ั้งในเพจFacebook และ Instagram 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.2.2 โพสตแ์ต่ละโพสตจ์ะมีการใส่ลิงค ์ส าหรับสมคัรหลกัสูตร และเวบ็ไซตไ์ว ้

เพื่อง่ายต่อการรับข่าวสารและติดต่อส่ือสาร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.2.3 การสร้างโปรโมทโพสเพื่อให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.2.4ขอ้มูลผลลพัธ์หลงัการโปรโมทโพสต ์บน Facebook 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.2.5  เป็นการโพสตรู์ปภาพพร้อมแคปชัน่ และรวมถึงการแปะลิงคก์ารสมคัรอบรมหลกัสูตรและ

ลิงคเ์วบ็ไซต ์



 

ภาพท่ี 4.2.2.6 ขอ้มูลผลลพัธ์หลงัการโปรโมทโพสต ์บน Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.2.7โพสตว์ดีิโอพร้อมแคปชัน่ของกิจกรรมระหวา่งอบรม 

 

 

 



4.3 สร้างคอนเทนต์เนือ้หา 

น าหวัขอ้หลกัสูตรบนเวบ็ไซตข์องบริษทัและหวัขอ้ท่ีสร้างข้ึนมาเองน ามาสร้างคอนเทนตรู์ปภาพ AD 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1  การคน้หาขอ้มูลและหวัขอ้หลกัสูตรบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2น าหวัขอ้หลกัสูตรไปคิดคอนเมนตแ์ละสร้างภาพ Ads เพื่อเผยแพร่บนโซเชียล โดยใชโ้ปรแกรม Adobe 

Photoshop 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3.3คือภาพท่ีออกแบบเสร็จสมบูรณ์โดยบนภาพจะมีช่องทางติดต่อต่างๆ 

 

4.4 สรุปผลการประเมินและการตอบรับการท าตลาดออนไลน์ผ่าน เพจ Facebook , Instagram 

จากการท าการตลาดออนไลน์โดยสร้างคอนเทนตจ์ากการโพสตแ์คปชัน่ รูปภาพ และวิดีโอท่ีทางผูจ้ดัท าได้

ท าการสร้างข้ึนมาท าใหเ้พจFacebook และ Instagramไดมี้ผลตอบรับและมียอดผูติ้ดตามเพิ่มข้ึน จากเดิม เพจ 

Facebook 0 คนปัจจุบนัมีผูติ้ดตาม 501 คนและ Instagram 0 คนปัจจุบนัมีผูติ้ดตาม 3000 จากเดิมทางบริษทั

ไดมี้การท าการตลาดในรูปแบบเดิมท าให้ผูจ้ดัท าตอ้งสร้างช่องทางการตลาดเพื่อส่ือสารการตลาดไดห้ลาย

ช่องทางไดท้นัสมยัและสมารถพูดคุยกบัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงจากเดิมทางบริษทัท าการตลาดผา่นเวบ็ไซตแ์ละ

ทางอีเมล์ จากการปฏิบติังานจึงไดมี้โพสต์ภาพโฆษณา AD และวิดีโอเพื่อโปรโมทหลกัสูตรต่างๆของทาง

บริษทัเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและเพิ่มฐานลูกคา้มากข้ึน รวมถึงยงัติดตามขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้

ท่ีหนา้เพจFacebook และInstagramเพื่อความสะดวกของลูกคา้ในยคุปัจจุบนั 

 

 

 



Facebook 

วีธีท่ีมีคนมาติดตามเพิ่มข้ึนของ Facebookโดยการโพสภาพ AD แลว้ติด Hashtagเก่ียวกบัการสัมมานาและ

การอบรมต่างๆ และมีการแชร์เพจไปยงักลุ่มเก่ียวกบัการอบรมเพื่อท่ีจะสร้างการรับรู้เก่ียวกบัเพจบริษทั โดย

การเขา้ร่วมโพสหรือจ านวนคนท่ีมากดไลค์เกิดจากทางผูจ้ดัท าไดโ้ปรโมทโพสเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี

สร้างไวเ้พื่อท่ีโพสจะไดไ้ปข้ึนของกลุ่มเป้าหมาย โดยผูติ้ดตามมีเพิ่มข้ึนและการเขา้ร่วมเก่ียวกบัโพสหรื

อการกดไลคข์องโพสท่ีเผยแพร่ไปมีเพิ่มมากข้ึนกวา่ตอนท่ียงัไม่โปรโมทโพส 

Instagram 

โพสรูปภาพ AD ของหลกัสูตรบริษทั อาทิตยล์ะ 2-3 รูป และลงแคปชัน่ 

วิธีเพิ่มคนติดตาม  Instagramกดเพิ่มผูติ้ดตามจากเพจต่างๆท่ีมีคนติดตามมากกว่า 1แสนคนข้ึนไปหรือกด

ตามเพจดงัๆใน Instagramโดยกดทุกวนั วนัละ 200 คน เน่ืองจากเป็นกฎของแอป สามารถกดเพิ่มผูติ้ดตาม

จ ากดัไดแ้ค่ 200 คน ต่อวนัเท่านั้น เฉล่ียแลว้ต่อเดือนผูติ้ดตามจะเพิ่มข้ึน 50—300 คนต่อเดือน 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลโครงงานปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

       5.1.1 สรุปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ 

                การปฎิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั Next Step Training Center เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2564  งานหลกัท่ีไดรั้บมอบหมายคือ สร้างช่องทางตลาดออนไลน์

ให้กบัริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ วตัถุประสงค ์1) เพื่อปฎิบติังานในการท าตลาดออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียล

2) เพื่อศึกษาและสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านทางInstagramและ Facebook 3) เพื่อศึกษาการสร้างคอน

เทนตเ์น้ือหา 

                สรุปผลการท าตลาดออนไลน์จากการท่ีได้สร้างช่องทาง เพิ่มเน้ือหาคอนเทนต์รูปภาพ พร้อม

แคปชั่น ท่ีโพสลงใน Facebook Fanpage, Instagramให้กบับริษทั เพื่อเป็นอีกช่องทางท่ีไวส้ าหรับลูกคา้ท่ี

ตอ้งการข้อมูลหรือสนใจบริการได้มีการเข้าถึงท่ีมากข้ึนสามารถขยายฐานลูกค้าให้กวา้งขวางในตลาด

ออนไลน์ โดยท่ีสามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการของบริษทั จากการไปปฎิบติัไดมี้กาโพสตภ์าพ 

พร้อมแคปชั่น วีดีโอ ข่าวสาร โปรโมชัน่ต่างๆ ของบริษทัเพื่อดึงดูดลูกคา้และสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั

บริษทั จึงไดมี้ผูติ้ดตามท่ีเพิ่มมากข้ึน 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

1. สถานณ์การของโควดิ 19 ท าใหไ้ม่ไดลู้กคา้ตามความตอ้งการ  

2. เน่ืองจากผูจ้ดัท ายงัไม่เคยมีประสบการ์ณในการท าการตลาดมาก่อนอาจท าให้งานไม่ได้มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5.1.3 ข้อเสนอจากนักศึกษาเพือ่เป็นแนวทางให้กบัผู้อืน่ 

ควรเพิ่มบุคลากรต าแหน่งการตลาดออนไลน์ เน่ืองจากบริษทัเคยมีต าแหน่งน้ีดูแลแต่ปัจจุบนัไม่สามารถเขา้

Page Facebook เพื่อท าการตลาดได ้ทางผูจ้ดัท าจึงสร้างช่องทางการตลาดให้ใหม่เพื่อทางบริษทัจะน าไปต่อ

ยอด ลูกคา้จะไดส้ามารถรับรู้ข่าวสารและมีการจูงใจท่ีจะมาใช้บริการ ของ บริษทั เน็ตสเต็ป เทรนน่ิง เซ็น

เตอร์ 

 



5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

1. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. น าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นในการท างานจริงในอนาคต 

3. ไดท้  างานเป็นทีมและไดล้องติดต่องานกบัอ่ืน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. การส่ือสารกบัพนกังานท่ีปรึกษาค่อนขา้งล าบากเพราะฝึกสหกิจแบบออนไลน์เน่ืองจาก

สถานการณ์ของโรค โควดิ 19 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการเพิ่มช่องทางการตลาดแบบอ่ืนๆท่ีเพิ่มข้ึน 

2. ควรเพิ่ม Video คอนเทนต์ในหน้า Page Facebook และ Instagram เพื่อท่ีจะเป็นตวัอย่างใน

การอบรมใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ถึงระบบการสอนหลกัสูตรของบริษทั 
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