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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  บริษทั ดีน่า โซลูชั่น จ ากัด คือ บริษทัรับท าประกันภัยรถแท็กซ่ี ให้บริการให้
ค  าปรึกษาทางการตลาด รับท าการตลาด รับยงิโฆษณา ผลิตส่ือโฆษณา ทั้งรูปภาพและวีดีโอ รวมถึง
พัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการตลาดเน้นการวางแผนกลยุทธ์ และ การบริหารงานต่อยอด
ความส าเร็จให้กับธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร บริการฝึกอบรมด้านการตลาด 
การเงิน การบญัชี รับเขียนโปรแกรม พฒันาโปรแกรม ทั้งเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชั้นบนมือถือ   
                             ในช่วงท่ีสถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด 19 ระบาดอีกคร้ังและมีความ
รุนแรงมากกวา่คร้ังก่อน ท าใหท้างบริษทั ดีน่า โซลูชัน่ จ ากดั ไดเ้ร่ิมมีท างานแบบ Work from home 
อยา่งเป็นทางการ เพื่อท่ีจะไดช่้วยลดความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือโควิด 19 จากการเดินทางไปท างาน ทั้งน้ี
โดยปกติ กรณีไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 จะมีการให้บริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อ
ซ้ือประกนัภยัหรือติดต่อการเป็นนายหนา้ท่ีบริษทัจะมีการตอ้นรับอย่างดีในสถานท่ีบริษทั แต่ดว้ย
สถานการณ์ดงักล่าวจึงไดมี้การปรับรูปแบบธุรกิจมาให้เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น เช่นการลงขาย
ประกันผ่านทาง เฟสบุ๊ค ,เว็บไซต์ เป็นแพลตฟอร์มท่ีคนส่วนใหญ่รู้จกัคุ ้นเคยและเขา้ถึงได้ง่าย 
เพื่อให้ลูกคา้เขา้ถึงบริษทัไดง้่ายขึ้นในการติดต่อส่ือสาร และยงัเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือโค
วิด 19   บริษทัจึงมอบหมายงานเพื่อปฏิบติังานในการคิดคอนเทนต์ใหม่ และส่ือสารเพื่อโปรโมท
สินคา้ผา่นทางเพจ เฟสบุ๊คประกนัภยัและเวป็ไซต ์เพื่อกระตุน้ให้คนเห็นและรู้จกัทางเรามากขึ้น ซ่ึง
ถือเป็นแนวทางในการปรับตวัท่ีดีอย่างหน่ึงของเรา เพราะเป็นวิธีการตอบโจทยพ์ฤติกรรมของคน
ในยุคปัจจุบนั อีกทั้งยงัท าให้เป็นการปรับตวัท่ีตรงจุด  จึงไดส้นใจศึกษาโครงงานสหกิจ เร่ือง การ
เขียนคอนเทนตเ์พื่อส่ือสารการท าตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คและเวบ็ไซตข์อง บริษทั ดีน่า โซลูชัน่ 
จ ากดั เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายทางการตลาดของบริษทัท่ีดีต่อไป  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนตล์งบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค  

1.2.2 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนตล์งบนเวบ็ไซต ์
1.2.3 เพื่อศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads ก่อนลงมือท าจริง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การเขียนคอนเทนตผ์า่นออนไลน์บนเฟสบุ๊คและเวบ็ไซต ์โดย

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ คนขบัแทก็ซ่ี คนท่ีสนใจท าประกนัรถยนต ์
1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  กรุงเทพฯ ปริมลฑล 
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1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา  ตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน 2564 ถึง 10 กนัยายน 2564 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ไดรั้บประสบการณ์จริงจากการท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้น 
1.4.2 ไดรั้บความรู้และทกัษะการคิดเก่ียวกบัการเขียนคอนเทนต ์การหา key word ใหต้รง

กบัการเขียนคอนเทนตท่ี์ท าใหอ่้านแลว้คลอ้ยตามและไดใ้จความ  
1.4.3 ไดรั้บความรู้เก่ียวการลงโฆษณาผา่น Google และ Facebook  
1.4.4 ไดรั้บความเป็นระเบียบวินยัในการเขา้งานใหต้รงเวลา ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

และส่งใหต้รงเวลา 
1.4.5 ไดรั้บทกัษะการพรีเซนตโ์ปรเจคท่ีไดรั้บตลอดการฝึกงานคร้ังท าใหมี้ความกลา้

แสดงออกมากขึ้น 
1.4.6 บริษทัไดย้อดขายเพิ่มขึ้นจากการโพสคอนเทนตใ์หม่ๆลงบนเฟสบุ๊ค 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเร่ือง การท าการตลาดออนไลน์ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายในตลาด

ของ บริษทั ดีน่า โซลูชัน่  จ ากดั  เป็นการศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูจ้ดัท า
ไดน้ าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองน้ีในดา้นต่างๆ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดการท าการตลาดรูปแบบออนไลน์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการท า Content Marketing 
2.3 การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ 
2.4 ความหมายของสังคมออนไลน์ 
2.5 วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 แนวคิดการท าการตลาดรูปแบบออนไลน์ 
Marketin Oops (2552) อธิบายเร่ืองการใช้งาน Social Media ไวว้่า เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีกลุ่ม

คนผูใ้ช้งานเป็นผูส่ื้อสารในสารนั้น ๆ หรือการบอกต่อเร่ืองราว การเขียน ประสบการณ์ รูปภาพ
หรือบนัทึกเคล่ือนไหว ท่ีผูใ้ช้เป็นผูเ้ขียน ขึ้นเอง โดย น ามากระจายถ่ายทอดบอกต่อบนพื้นท่ีของ
ตวัเองในโลกออนไลน์หรือ Social Media ท่ีให้บริการ เพื่อน าพาสารมาเผยแพร่Thump อธิบายเร่ือง
Social Media เอาไวว้่าเป็นการใช้ Webbased ผสมผสานกับเทคโนโลยีของโทรศพัท์มือ ถือ เพื่อ
สร้างประสิทธิภาพการส่ือสารใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์และโตต้อบไดใ้นทนัที (Thumbsup, 2554) 

SEO (2554) ไดพู้ดถึงเร่ือง Social Media ว่าหมายถึง เป็นส่ือในสังคมออนไลน์ปัจจุบนัท่ี
เ ป็น ท่ี ใช้ง านอย่ าง  แพ ร่หลาย  ด้วย รูปแบบการ ส่ือสารแบบ Interactive หรือ  Two Way 
Communicationsท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ ถึงโลก Social Media ประเภทต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วและ เขา้ถึง 
โดยผูใ้ชง้านสามารถใชพ้ื้นท่ี เผยแพร่โตต้อบได ้อยา่งทนัทีทนัใด 

ธญัวฒัน์ กาบค า (2553) กล่าวถึง Social Media วา่เป็นสังคมออนไลน์ท่ีตอบสนองไดทุ้กทิศ
ทุกทาง โดยผ่านตัวกลางเป็นส่ือออนไลน์ซ่ึงสามารถท าให้มีการโต้ตอบกันได้จากการให้
ความหมายขา้งบนน้ี สามารถให้ขอ้สรุปได้ว่า Social Media เป็นส่ือสังคมออนไลน์บนเครือข่าย 
ออนไลน์ หรือมีการท ากิจกรรมใดร่วมกนับนอินเทอร์เน็ต โดยหวัใจส าคญัคือการส่ือสารท่ีสามารถ
โตต้อบไดท้ั้งสองฝ่ายไดโ้ดยมีบุคคลใชก้ารส่ือสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ หรือรูปภาพตวัอกัษร 
เพื่อแบ่งปันให้ผูอ่ื้นรับรู้ ไดถึ้งการกระท าของตวัเอง โดยผูใ้ชง้านสามารถสร้างเน้ือหาสาระเพื่อชกั
จูงใหผู้ท่ี้อยูใ่นโลกออนไลน์นั้นไดเ้ขา้ถึง กลายเป็นสถานท่ีพบปกผูค้นโด จะสร้างประวติัของตวัเอง
และสร้างเครือข่ายของบุคคลเพื่อติดต่อและส่ือสารกบัผูอ่ื้น เช่น Myspace Facebook Line Instagram 
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Twitter Google+ YouTube เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นแลว้ แต่เป็น เว็บท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อการตอบสนอง
ความตอ้งการในการติดต่อธุรกิจหรือหาเพื่อนบนโลกไซเบอร์ ทั้งส้ิน ค าว่า SocialMedia ไม่มีค  า
ไทยอย่างเป็นทางการ แต่มีการใช้ค  าว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” มาแทนท่ี ท าให้เราเกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ซ่ึงเราเรียกวา่ Participation หรือการมีส่วนร่วมนัน่เอง ปัจจุบนัผูใ้ชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) ทัว่โลกมีจ านวนมากดงันั้นการจดัอนัดบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึง
เปิดเผยวา่ Facebook มีบญัชีผูใ้ชง้านมากเป็นอบัดนั 13 ของโลก และกรุงเทพฯ ติดเป็น 
อนัดบัเมืองท่ีมีผูค้นใช ้Facebook มากท่ีสุดในโลกอีกเช่นกนั ดว้ยจ านวนในประเทศไทยสูงถึง 12.8
ลา้นบญัชี จากจ านวนของคนใช้งานทัว่ประเทศ 18.3 ลา้นบญัชีนั่นเอง นอกจากน้ียงัมีส่ือสังคม
ออนไลน์อ่ืน ๆ อีกดว้ย นอกเหนือจากนั้นยงัมีการให้ขอ้มูลของ ครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติมอีก
ด้วยว่ายงัมี Twitter, YouTube , Line และ Instagram ท่ีมาแรงและเร่ิมเป็นท่ีนิยมขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งน้ี
สาเหตุท่ีสังคมออนไลน์นั้นมีการเติบโตพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์จะช่วย
ให้เกิดประโยชน์รวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วไดใ้นทนัที ส่ือสังคมออนไลน์นั้น
ลว้นมีความแตกต่างและจุดเด่นท่ีไม่เหมือนกนัและมีเทคโนโลยเีกิดขึ้นใหม่ ๆ 

ตลอดเวลาเม่ือโลกแห่งการส่ือสารพฒันาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัจจยัโดยรอบต่างก็มี
ความเปล่ียนแปลงเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นส่ือต่าง ๆ ท าให้ตลาดในปัจจุบนันั้นส่ือต่าง ๆ จ าเป็นจะตอ้ง
อาศยัการปรับตวัใหท้นัท่วงที ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ วารสาร ไปจนถึงส่ือภาพยนตร์ การแข่งขนั
ในตลาดปัจจุบนัของผูใ้ห้บริการภาพยนตร์รูปแบบสตรีมม่ิงนั้นถือเป็นช่วงท่ีเร่ิมตน้ท าความเขา้ใจ
ใหก้บัผูบ้ริโภค ดงันั้นเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ การใชก้าร
ท าการตลาดในรูปแบบออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัเพื่อเพิ่มการเติบโตในแวดวงของธุรกิจ 

นกัการตลาดช่ือ Smith และ Chaffey (2005) ไดก้ล่าวว่า การใชแ้นวคิดการประกอบธุรกิจ
ในรูปแบบการท าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้ นจะส่งผลดีกับองค์กรเป็นอย่างสูง เน่ืองจาก
ความสามารถในการจ าแนก (Identity) ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นใคร มีจุดประสงค์อะไรต่อ
ความตอ้งการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา จึงสามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลขอผูบ้ริโภค 
ส่งผลให้เกิดการรู้ทนัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(Anticipating) ท าให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้ได้ (Sastify) เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด (Effectively) นอกจากน้ีแลว้นกัการตลาด
ช่ือ Smith และChaffey (2005) ยงั ไดก้ล่าวไวถึ้งคุณประโยชน์จากการท าตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 5Ss 
ดงัต่อไปน้ี 

1) การขาย (Sell) ช่องทางการขายท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รองรับลูกคา้เก่าและใหม่ท่ีจะ
เกิดขึ้นได ้

2) การบริการ (Service) ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 
3) การพูดคุย (Speak) ช่วยลดพื้นท่ีว่างตรงกลางระหว่างสินคา้กบัผูบ้ริโภค ท าให้เกิดการ

เขา้ถึงท่ีง่ายขึ้น ผูบ้ริโภคจึงมีพื้นท่ีส าหรับการพูดคุยมากขึ้น 
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4) ประหยดั (Save) ช่วยลดค่าใชห้รือทดแทนค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่นการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนการส่งจดหมายแบบเดิม 

5) ประกาศ (Sizzle) สร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึ้นส่งผลในการท ากลยุทธ์การท า
ตลาดแบบออนไลน์เป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสินคา้หรือผูใ้ห้บริการประเภทออนไลน์ยิง่
จ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจในการท าตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ไป จนถึงการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง แทจ้ริง จึงจ าเป็นจะ ตอ้งมีหลกัการในการท าการตลาดออนไลน์หลกัในการท า
การตลาดออนไลน์ 

การท าการตลาดนั้นไม่ใช่เพียงแค่มีเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ค หรือเคร่ืองมือทางการตลาด
ออนไลน์รูปแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น ส่ิงส าคญัคือจะตอ้งมีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได้ทุกรูปแบบซ่ึง ขั้นตอนการท าการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (SOSTAC) เพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงท่ีสุดรวมถึง เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีขั้นตอนในการท าการตลาด
ดงัต่อไปน้ี 
(Smith & Chaffey,2005) 

1) วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation) โดยพิจารณาวา่ปัจจุบนัองคก์รหรือตวัสินคา้ของเรานั้น
อยู่บริเวณต าแหน่งใดของตลาดในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งปัจจุบันขององค์กรทั้ ง
ทางด้านสถานการณ์ทางการตลาดด้านสินคา้ ด้านการแข่งขนั ด้านการจดัจ าหน่าย รวมถึงปัจจยั
โดยรอบ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ วิเคราะห์หาโอกาสและรู้ทนั อุปสรรคเพื่อเป็นตวัช่วยในการ
ก าหนดทิศทางการพฒันาแผนการตลาด 

2) วตัถุประสงค์ (Objective) ต าแหน่งของส่ิงท่ีองค์กรต้องการจะเป็น ซ่ึงเกิดจากการ
ก าหนดทิศทางวตัถุประสงค ์โดยวตัถุประสงคจ์ะตอ้งอธิบายเหตุผล หรือผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น
จากการท าการตลาดแบบ อิเลก็ทรอนิกส์อยา่ง ชดัเจน 

3) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึงวิธีการโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นตัวผลกัดันให้องค์กรไปสู้
วตัถุประสงค์หรือตามความส าเร็จในขั้นตอนท่ีไดต้ั้งเอาไว ้โดยเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้นั้นจะต้อง
เป็นตามกลยทุธ์ท่ีวางเอาไว ้

4) วางกลยุทธ์ (Tactics) หมายถึงการวางแผนการด าเนินงานโดยใชเ้คร่ืองมือและการตลาด
แบบผสม (Marketing Mix) เป็นแนววิธีคิดท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถสร้างโครงสร้างรวมถึง
วิธีการเพื่อใหไ้ปถึงกลุ่มเป้าหมาย 

5) การด าเนินการ (Action) หมายถึงการด าเนินงาน การบริหารโครงการท่ีจะตอ้งแสดงให้
เห็นถึงศกัยภาพ ของ แผนการตลาดท่ีวางเอาไวไ้ปจนถึงการบรรลุวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
การตลาดท่ีตั้งเอาไว ้และเพื่อแสดงถึงแบบแผนวิธีการท างานท่ีชดัเจนวา่จะเร่ิมท าอะไร เม่ือไหร่ดว้ย
ใคร ตน้ทุน ไปจนถึงผูรั้บผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ 
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6) การควบคุม (Control) ถือเป็นส่วนสุดทา้ยของแผนการตลาดเพื่อเป็นการ 
ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือการด าเนินงานของแผนการตลาดเพื่อใช้ในการวดัผลโดยจ าเป็น
จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของตลาดประกอบกันไปด้วย เพื่อให้ควบคุมแผนการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงการติดตามการเปล่ียนแปลง 

2.1.1 รับรู้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ 
อินเทอร์เน็ตกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายนั้น เป็นการทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใช้
ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้และดึงดูดด้วยความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผูบ้ริโภคเพราะแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ลว้นมีความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกัน ทั้งดา้นการบริการตลาด 
การประชาสัมพนัธ์หรือรูปแบบการพฒันาเว็ปไซต์ เพื่อให้เหมาะสมและเขา้ถึงตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมออนไลน์ของผูบ้ริโภคให้ความสนใจ ไม่ว่าเป็น
การติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้งมูลด้วยการเสิร์ช การซ้ือสินคา้ออนไลน์นอกจากนั้นเสียงของ
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีดีใหน้กัการตลาดไดอ่้านความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแม่นย  ามาก
ยิ่งขึ้น จึงควรเปิดช่องการทางการส่ือสารบนโลก ออนไลน์ไวเ้พื่อให้สามารถศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคได ้

2.1.2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคออนไลน์ นกัการตลาดควรยดึหลกัดงัน้ี 
1) เหตุผลท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ่ือสินคา้ 
2) ความสะดวกสบาย 
3) ราคาสินคา้ท่ีพิเศษ 
4) ลดการปะทะกบัฝงูชน 
5) อยากรู้ อยากทดลอง 

2.1.3 เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคจะไม่สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
1) กงัวลในเร่ืองความไม่ปลอดภยั และไม่เช่ือ 
2) ตอ้งการเห็นสินคา้ของจริง ก่อนตดัสินใจซ้ือ 
3) ค่าส่งท่ีมีราคาสูง 
4) กงัวลเร่ืองการคืนสินคา้ 

การท าการตลาดออนไลน์นั้น นอกจาการเขา้ใจบริบทของผูบ้ริโภคบนออนไลน์แลว้การท า
การตลาดท่ีมี เน้ือหา ดึงดูดและน่าสนใจก็เป็นส่วนส าคญัเช่นกนัท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคสนใจหรือเกิด
การซ้ือสินคา้ ดงันั้นการท า ตลาดแบบ เน้ือหาจึงจะตอ้งมีความน่าสนใจมากพอเพื่อส่งเสริมการขาย
และการตลาด 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการท า Content Marketing 
ค าวา่คอนเทนตก์็คือเน้ือหาซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของบทความ ภาพถ่ายถ่าย ภาพวาด หรือ

วิดีโอก็ไดปั้จจุบนัคอนเทนตมี์อิทธิพลกบวัถีิชีวติของผูค้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในทางการตลาด
คอนเทนต์นับว่าเป็นปัจจยท่ีัส าคัญในการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาสนใจสินคา้และบริการ
เน่ืองจากมีเคร่ืองมือและช่องการส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วอย่างสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตอีก
ทั้งเคร่ืองมือท่ีจะเป็นช่องทางเพื่อการตลาดก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ YouTubeหรือส่ือ
ออนไลน์ต่างๆหลายๆ บริษทไัม่ประสบความส าเร็จในการท า การตลาดผ่านออนไลน์หรือส่ือ
ออนไลน์สักเท่าไร เพราะไม่เขา้ใจถึงวิธีการใชเ้คร่ืองมืออย่างแทจ้ริง หรือคิดว่าการใชส่ื้อออนไลน์
ต่างๆ เช่น การสร้างFacebook Fanpage สามารถใชง้านไดฟ้รีและใครก็สามารถท่ีจะท า ไดแ้น่นอน
ว่าใครก็สามารถท่ีจะท า ไดแ้ต่การท่ีจะท า แลว้ให้ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึง
วิธีการท่ีถูกตอ้งและมีแนวทางในการท าท่ีชัดเจน ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการท าการตลาดในโลก
ออนไลน์คือคอนเทนตน์ นัน่ เอง ซ่ึงคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจจะช่วยให้ผคูน้สนใจ เขา้มาอ่านหรือชม
แสดงความเห็น และมีการแชร์หรือบอกต่อ(กิตติ ภูวนิธิธนา,2564) 
แนวทางในการท าคอนเทนต์  

-คอนเทนตท่ี์สร้างแรงบนัดาลใจ จะเป็นรูปแบบของขอ้ความ ประโยค ค าคม หรือรูปภาพ 
ก็ได้คอนเทนต์แนวน้ีผูค้ ้นค่อนขา้งท่ีจะสนใจ เน่ืองจากเม่ือได้อ่านหรือดูแลว้จะมีพลงั ท าให้มี
ก าลงัใจ ตวัอย่างของคอนเทนต์ในลกัษณะน้ีท่ีเห็นชัดเจน เช่น โฆษณาของบริษทั ประกันหรือ
โทรศพัทมื์อถือท่ีมีการส่ือถึงวิถีชีวิตและการให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั การช่วยเหลือกนั เม่ือผูค้นได้
ดูแลว้รู้สึกประทบัใจ ท า ใหเ้กิดการจดจ า และมีการพดูถึงกนัปากต่อปาก 

-คอนเทนตท่ี์ให้ไอเดียคอนเทนตท่ี์ เก่ียวกบัไอเดียสามารถท าให้คนท่ีไม่คิดว่า จะซ้ือสินคา้
สามารถท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ มาก่อนไดเ้ลยเช่น มีการสร้างพื้นท่ีหรือติดตั้งโคมไฟตวัอยา่ง พร้อม
ถ่ายภาพออกมาให้ดูแลว้น่าสนใจ เป็นการน า เสนอไอเดียการตกแต่งบา้นหรือใชง้านโคมไฟใหก้บั
ลูกคา้ หากท าออกมาไดโ้ดนใจลูกคา้ แมว้่า ลูกคา้จะไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะซ้ือโคมไฟมาก่อน แต่เม่ือเห็น
ไอเดียแลว้อาจจะมีความคิดวา่จะน า ไปประยกุตใ์ชก้บั ตนอยา่งไร หรือสนใจท่ีจะน า ไปใชบ้า้ง และ
ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

-คอนเทนตแ์นะน า  การใชง้าน การแนะน า หรือให้ขอ้มูลการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เป็นอีก
ส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นสนใจ ซ่ึงสินคา้ท่ีผูค้นสนใจจะศึกษาวิธีการใชง้านมีมากมายหลายอย่าง หลายกลุ่มไม่
วา่จะเป็นรถยนตโ์ทรศพทัเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ หากมีการใหข้อ ้มูลท่ีดียอ่มท่ีจะมีผูค้ นสนใจและเขา้
มายงัพื้นท่ีเวบ็ไซตห์รือส่ือออนไลน์ท่ีสร้างขึ้น รวมถึงมีการแชร์เพื่อบอกต่อ 

-คอนเทนตแ์นะน า การแกปั้ญหา ไม่เพียงคอนเทนตท่ี์เก่ียวกบัการแนะน า การใชง้าน คอน
เทนต์แนะน า การแกปั้ญหาก็ไดรั้บความสนใจเช่นกัน เพราะส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ย่อมมีปัญหา
เกิดขึ้น หากมีการแนะน าา และให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและถูกต้องย่อมมีคนสนใจ หากผูจ้  า หน่าย
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ผลิตภณัฑเ์ป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแนะน า การแกปั้ญหาดว้ยตวัเองจะยิ่ง ท าให้ไดรั้บความน่าเช่ือถือในการท่ี
จะตัดสินใจใช้บริการจากลูกค้าคอนเทนต์เก่ียวกับการแก้ปัญหาอาจไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกับส่ิงของ
เคร่ืองใชเ้สมอไปอาจเป็นเร่ืองของการด าเนินชีวิตก็ได ้

-คอนเทนตท่ี์ส่ือถึงอารมณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอในรูปแบบของรูปภาพ ท่ีท า ใหค้น
ท่ีพบเห็นแลว้รู้สึกคลอ้ยตาม เกิดอารมณ์ร่วม หรือเกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ืออยากจะได้เช่น ภาพ
อาหารหรือของกิน ภาพของอาหารท่ีชวนรับประทานใครเห็นแลว้ก็ตอ้งเกิดความรู้สึกท่ีอยากจะ
ลองลิ้มชิมรส เป็นตน้นอกจากคอนเทนตซ่ึ์งเป็นปัจจยัส าคญั ในการท าการตลาดแลว้ อีกส่ิงหน่ึงท่ี
ส าคญั ไม่แพก้นั คือผูท่ี้ท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาคอนเทนต์หลายบริษทั เลือกท่ีจะใช้พนักงานใน
องคก์รท่ีมีอยู่แลว้มาท าหน้าท่ีเสริมในส่วนน้ีซ่ึงคอนเทนต์ท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งท าโดยผูท่ี้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์ดี หรือเป็ นมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันาคอนเทนตโ์ดยตรง 
(กิตติ ภูวนิธิธนา,2564) 
 
แนวคิดเกีย่วกบั Google Ads (SEM) 
  Google Ads หรือ Google Adwords เป็นเคร่ืองมือการตลาดออนไลน์อยา่งหน่ึง ซ่ึงช่วย 
ลงโฆษณาสินคา้และบริการใหแ้สดงผลใน Search Engine เวบ็ไซต ์และเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีเป็น 
พาร์ทเนอร์กบักูเกิล ประโยชน์ของ Google Ads จ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี (จบัตาเทรนดE์-Commerce, 
2562) 

1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจเฉพาะไดโ้ดย Bidding ค าคน้หลกัต่าง ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัแบรนด ์เช่น ช่ือแบรนด ์ช่ือคู่แข่ง และค าคน้หาทัว่ไปเฉพาะกลุ่ม 

2. จ่ายค่าโฆษณาก็ต่อเม่ือมีคนคลิกดูเท่านั้น (Cost-per-click) โดยคิดค่าใชจ่้ายจากการ 
คลิกตวัขอ้ความโฆษณา แมว้า่โฆษณาจะแสดงขึ้นมา แต่หากไม่มีการคลิกเกิดขึ้น ก็จะไม่เสียเงินใน
การลงโฆษณาแต่อยา่งใด 

3. รองรับแผนการตลาดทุกรูปแบบ เพราะวา่ Google Ads มีแพลตฟอร์มหลากหลาย 
ประเภทท่ีสามารถตอบโจทยเ์ป้าหมายของแคมเปญได ้

4. วดัผลไดจ้ริง สามารถติดต่อ Tracking เพื่อวดัผลการเกิด Conversion ของแคมเปญ 
นั้นท่ีสร้างขึ้นGoogle Ads เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีความหลากหลายประเภท ท่ีสามารถตอบโจทย์
เป้าหมาย 
ของแคมเปญนั้น ๆ ไม่วา่จะเป็น Search Ads, Display Ads, App Ads, Video Ads, และ 
Shopping Ads อธิบายรายละเอียด ดงัน้ี 

-Search Ads คือ โฆษณาท่ีแสดงผลขึ้นมาเม่ือมีผูค้น้หา Keywords ท่ีตรงกบัโฆษณานั้น ๆ 
- Display Ads คือ โฆษณาท่ีปรากฏตาม Gmail YouTube เวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชนัท่ีเป็น 

พาร์ทเนอร์กบั Google 
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- App Ads ถือเป็น AdWords ประเภทใหม่ ซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตแอปพลิเคชนัส าหรับ 
โทรศพัทมื์อถือระบบ iOS และ Android 

- Video Ads คือ วิดีโอโฆษณาท่ีเล่นก่อนหรือคัน่ระหวา่งการเล่นคลิปวิดีโอบนเวบ็ไซต ์
YouTube นอกจากน้ี Video Ads จะแสดงผลขึ้นมาในกรณีท่ีมีการคน้หา Keywords บน YouTube 
ดว้ย Shopping Ads คือ การท า AdWords ส าหรับโฆษณาขายสินคา้ โดยจะแสดงผลเป็นการ์ด 
รายการสินคา้ ประกอบดว้ยรูปภาพสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคา และลิงกเ์วบ็ไซต์ 

การโฆษณา Google Ads จะใชร้ะบบเสนอราคาซ้ือ (Bidding) Keywords ท่ีคาดวา่จะ 
ได้รับการเสิร์ชและถูกคลิกเขา้เว็บไซต์ของผูล้งโฆษณา พื้นท่ีโฆษณาในกูเกิล เรียกว่า Ad Rank 
เปรียบกบัการโฆษณาในหนงัสือพิมพท่ี์ใคร ๆ ก็อยากจะอยู่ปกหนา้เป็นต าแหน่งโฆษณา ตอ้งยอม
จ่ายในราคาสูงเพื่อให้ไดห้นา้นั้นมา แต่การโฆษณาให้ได ้Ad Rank จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
MaximumCPC Bid และ Quality Score  

 Maximum CPC Bid คือ จ านวนเงินมากท่ีสุดท่ียอมจ่ายเม่ือมีผูค้ลิกเขา้เวบ็ไซตข์องผูล้ง 
โฆษณาในแต่ละคร้ัง ขณะท่ี Quality Score คือ คะแนนวดัคุณภาพเน้ืองานโฆษณา ไม่วา่จะเป็น 
Keywords เวบ็ Landing Pages คะแนนตั้งแต่ 1-10 (1 คะแนน = แยม่าก, 10 คะแนน = ดีมาก) 
Quality Score ยิ่งสูง ก็สามารถช่วยลดอตัราการจ่ายจ านวนคลิกแต่ละคร้ังได ้(CPC–Cost-PerClick) 
(“Quality score”, 2019)  

การค านวณ Ad Rank สามารถท าไดโ้ดย น าราคาเสนอสูงสุด (Maximum CPC Bid) คูณ 
ดว้ยคะแนนวดัคุณภาพ (Quality Score) ซ่ึงโฆษณาท่ีไดผ้ลลพัธ์รวมสูงจะได ้Ad Rank อนัดบัตน้ ๆ 
จะเห็นไดว้า่ Ad Position อบัดบั 3 มีการน าเสนอราคาสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 10 บาท แต่ไม่ได ้
อนัดบั 1 เพราะวา่คะแนนวดัระดบัคุณภาพเน้ืองานโฆษณา (Quality Score) ไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 
3 คะแนนจาก 10 คะแนน ดงันั้นแสดงว่าผูท่ี้ Bid สูงสุด ไม่ไดก้ารันตีว่าจะได ้Ad Rank สูงสุดเสมอ
ไปเพราะการวดัอนัดบัของ Ad Rank จะใช้คะแนน Quality Score เขา้มามีส่วนร่วมในการค านวณ
ดว้ย CTR คือ จ านวนคลิกท่ีโฆษณาไดรั้บ หารดว้ยจ านวนคร้ังท่ีโฆษณาปรากฏ หรือ 
คลิก ÷ การแสดงผล= CTR เช่น หากคุณไดรั้บคลิก 5 คร้ัง และมีการแสดงผล 100 คร้ัง CTR จะ 
เท่ากบั 5% (“Quality score”, 2019) ดงันั้นการมี CTR ท่ีสูงเป็นสัญญาณท่ีดีวา่ผูท่ี้เห็นโฆษณาคลิก 
โฆษณาบ่อยเพียงใด 

การวดัประสิทธิภาพของโฆษณารูปแบบการประเมินผลมีหลายแบบ CTR ก็เป็นหน่ึงใน
การประเมินผลจากการคลิกลิงก ์ดงันั้นการค านวณเพื่อหาค่าของอตัราส่วน CTR ท่ีเป็นตวัวดัวา่ส่ือ 
โฆษณาท่ีซ้ือไวมี้อตัราการคลิกชมมากนอ้ยแค่ไหน สามารถค านวณไดต้ามสูตรน้ีคือ CTR = จ านวน 
คลิก/จ านวนคร้ังท่ีโฆษณา X 100 

รัญชนา โภชนกิจ (2560) ไดศึ้กษา Paid Search กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ี 
พกัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล Paid Search กบักระบวนการ 
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ตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัด้านการสร้างการรับรู้ผ่าน Paid Search อยู่ในระดับมาก การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัดา้นการไตร่ตรองพิจารณาผ่าน Paid Searchอยู่ในระดบัปานกลางและ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัดา้นความอยากซ้ือผา่น Paid Search อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั 

2.3 การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ 
Kotler (2000) อธิบายว่าว่า การตัดสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากภายใน คือ การรับรู้ การ

เรียนรู้ แรงจูงใจทศันคติและบุคลิกภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ ตะหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือก
มากมาย เป็นกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ 

ธนพร แตงขาว (2541) ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า การเลือกบนทาง เลือกท่ี
ประกอบดว้ยหลายทาง มีการใชเ้หตุผลในการพิจารณา มีเป้าหมาชดัเจนว่าการตดัสินใจนั้นเพื่อส่ิง
ใดสรุปไดว้า่ การตดัสินใจหมายถึง การเลือกหรือเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการจากทางเลือกท่ีมีมากมาย
โดยใชเ้หตุผลในการพิจารณา เพื่อใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุ 

ศิรินทร์ ซ้ึงสุนทร (2542) กระบวนการตดัสินใจซ้ือมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
1.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือ คือปัจจยัภายนอก (External Influences) ซ่ึงเป็นขอ้มูล 

เก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ เช่น ค่านิยม ทศันคติ พฤติกรรม ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจคือ 
         - ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ตวัสินคา้ หีบห่อ ขนาด คุณภาพ การประชาสัมพนัธ์ราคา 
ช่างทางการจดัจาหน่าย 

     - ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม ไดแ้ก่ การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนงัสือครอบครัว 
ชนชั้นทางสังคม 

2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Process) เป็นขั้นตอนของการตดัสินใจซ้ือ คือ 
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตสร้างการรับรู้ 

3. กระบวนการตดัสินใจ (The Act of Making Decision) มี 3 ขั้นตอน คือ 
        - การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

          - การหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 
         - ผลจากกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) อธิบาย ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน คือ 
         1. การรับรู้ปัญหา ผูบ้ริโภคตระหนักความตอ้งการของตนเองและความจาเป็นในตัว
สินคา้ 
            2. การคา้หาขอ้มูล เม่ือรับรู้ปัญหา หลงัจากนั้นคน้หาขอ้มูลจากช่องทางต่าง ๆ 
              3. ประเมินทางเลือก จากขอ้มูลขอ้ท่ีสอง เพื่อนามาพิจารณาเปรียบเทียบถึงความตอ้งการ 
และความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ 
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              4. การตดัสินใจซ้ือ หลงัจากประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคตดัสินใจถึงความตอ้งการมาก
ท่ีสุด 
                 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลงัจากซ้ือมาใชแ้ลว้ ขึ้นอยูก่บั
คุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.4 ความหมายของสังคมออนไลน์ 
อดิเทพ บุตราช (2553) ไดนิ้ยามค าว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไวว้่า  หมายถึง กลุ่มคนท่ีมี

การรวมตวักนัเป็นสังคมท าให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึง อยู่ในรูปของ
เว็บไซต์และไดมี้การแพร่ขยายออกไปเร่ือย ๆ โดยใช้รูปแบบของการติดต่อส่ือสารผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือนบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใชเ้ป็น เคร่ืองมือส าคญั
ในการติดต่อส่ือสาร การท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์ ทางดา้นการศึกษา ธุรกิจ และ
ความบนัเทิง คนในสังคม ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กบัสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น มีการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบอกเล่า เร่ืองราว ประสบการณ์ รูปภาพ และ วิดีโอ ท่ีผูใ้ชจ้ดัท าขึ้นเอง
หรือพบเจอจากส่ือต่าง ๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้ กบัเพื่อนและผูอ่ื้นท่ีอยู่ใน เครือข่ายของตนไดท้ราบ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ “ตวัตน” เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีลกัษณะใชน้ าเสนอตวัตน และ 

เผยแพร่ เร่ืองราวของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสร้างอลับั้มรูปของตวัเอง สร้างกลุ่มเพื่อนใน
หอ้งเรียน และสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาได ้เช่น myspace.com, hi5.com และ facebook.com 
เป็นตน้ 

2. กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ “ผลงาน” อาจจะเป็นผลงานของกลุ่มหรือผลงานของตวัเองโดย 
สามารถน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ วีดีโอ รูปภาพ หรือเสียง เช่น YouTube.com, YahooVDO, 
Google VDO, Flickr.com และ Multiply.comเป็นตน้ 

3. กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์มีความสนใจเก่ียวกบั เร่ืองเดียวกนั อาจเป็นลกัษณะ Online 
Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยมีแนวคิดท่ีวา่ แทนท่ี เราจะท า Bookmark เวบ็ไซต ์
ท่ีเราชอบ หรือ บทความ รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียน เก็บไวใ้นเคร่ืองของเรา คนเดียว เราก็
สามารถท า Bookmark เก็บไวบ้นเว็บไซต์ แทน เพื่อเป็นการแบ่งให้เพื่อน ๆ คนอ่ืนเขา้มาดูไดด้ว้ย
และเราก็สามารถดูไดว้่า เวบ็ไซตใ์ดท่ีไดรั้บความนิยมมาก หรือเป็นท่ีน่าสนใจ โดยดูจากจ านวนตวั
เลขท่ีเว็บไซต์ นั้ นถูก Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคนอ่ืน ๆ เช่น Delicious, Digg, Zickr และ
Duocore.tv เป็นตน้ 

4. กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์ใชส้ าหรับการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มกล่าวคือ การท างานบน 



12 
 

 
 

เครือข่าย สังคมออนไลน์ ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเข้ามาน าเสนอ ข้อมูล 
ความคิดหรือต่อยอด เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอนุญาตให้ใครก็ไดเ้ขา้มาช่วยกนัเขียน และแกไ้ข บทความ
ต่าง ๆ ได ้
ตลอดเวลา ท าให ้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมความรู้ ข่าวสาร และ เหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ไวอ้ยา่งมากมาย 

Dijk, J.V. (2006) เครือข่ายสังคม (Social networks) เป็นระบบทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ย
ความสัมพนัธ์ ซ่ึงเครือข่าย (network) หมายถึง กลุ่มของจุดเช่ือมโยง (links) ระหวา่ง 
องค์ประกอบของหน่วย (elements of unit) แต่ละองค์ประกอบเรียกว่าโหนด (node) ปกติจะเรียก
หน่วย(units)ว่าระบบ(system) จา้นวนท่ีน้อยท่ีสุดขององคป์ระกอบ(elements) คือ 3 และจา้นวนท่ี
นอ้ยท่ีสุดของจุดเช่ือมโยง (links)คือ 2 จุด เม่ือจุดเช่ือมโยง (link) ของ 2 องคป์ระกอบ (elements)มา
เจอกนัเรียกวา่ความสัมพนัธ์ (relation หรือ relationship) 

มีการจ าแนกประเภทของเครือข่ายออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) เครือข่ายทางกายภาพ (Physical networks) เป็นระบบทางธรรมชาติท่ีซับซ้อน

เช่น ระบบนิเวศ ถนน แม่น ้า และเส้นทางต่าง ๆ 
2) เครือข่ายระบบเส้น (Organic networks) เป็นกลไกในร่างกายเช่นระบบประสาท

ของร่างกายมนุษย ์ส่ือสารกนัเองผ่านสมองซ่ึงเป็นตวัควบคุมการทา้งาน การไหลเวียนของ
เลือด และDNA ในเซลล ์

3) เครือข่ายประสาทเทียม (Neuronal networks) เป็นระบบความคิด การเช่ือมโยง
ของจิต และแผนผงัความคิด 

4) เครือข่ายทางเทคนิคหรือเครือข่ายเทคโนโลย ี(Technical networks) 
ประกอบดว้ย ถนน เครือข่ายการส่งของ การโทรคมนาคม และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

5) เครือข่ายของส่ือ (Media networks) เป็นการเช่ือมโยงระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บ
สาร โดยมีสัญลกัษณ์และสารสนเทศ 
ความหมายของเครือข่ายสังคม (social network) 

             เครือข่ายสังคมเป็นประเภทหน่ึงของเครือข่ายท่ีเป็นระบบทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกนั
ดว้ยความสัมพนัธ์ หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือตวัแสดง( individual หรือ actor)ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัโดยมี 3 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มของบุคคลหรือตวัแสดง 
2) แต่ละบุคคลมีกลุ่มแอตริบิวต(์ท่ีอธิบายคุณลกัษณะ) 
3) กลุ่มของจุดเช่ือมโยงบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

(Wasserman & Faust, 1994) เครือข่ายสังคม จึงเป็นโครงสร้างของสังคมท่ีสร้างขึ้นจาก
กลุ่มบุคคลของสังคม (เช่น บุคคลหรือองค์กร) และกลุ่มของ 2 กลุ่มท่ีเช่ือมโยงกนั ภาพรวมของ
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เครือข่ายสังคมทา้ให้มีวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างเอ็นทิต้ืของสังคมเช่นเดียวกับหลายๆทฤษฎีท่ี
อธิบายรูปแบบของโครงสร้างสังคม การศึกษาโครงสร้างเหล่าน้ีใช้การวิเคราะห์เครือข่ายท่ีระบุ
รูปแบบของแต่ละแห่งและของโลก ระบุหน่วยท่ีมีอิทธิพลต่อกนัและตรวจสอบความเคล่ือนไหว
ของเครือข่าย 

เครือข่ายทางสังคม จึงเป็นการรวมตวัของกลุ่มของสมาชิกของเครือข่าย (nodes) ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัโดยมีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความเป็น
เพื่อน ญาติพี่น้อง ผูร่้วมงาน การพูดคุย การให้คา้แนะน้า การให้ความไวว้างใจ การแลกเปล่ียน
สารสนเทศ การติดต่อส่ือสารผ่านอีเมลและส่ือสังคมออนไลน์ การให้ความร่วมมือ ความเป็นผูแ้ต่ง
ร่วมและการอา้งอิงผลงานวิจยั เป็นตน้ (Marin and Wellman, 2011, pp.11-12 ใน รุจเรขา วิทยาวุฑฒิ 
กุล, 2557) สมาชิกเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งมนุษยท่ี์เป็นปัจเจกบุคคล คณะบุคคล หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ไม่ใช่มนุษยก์็ไดเ้ช่น องค์กร สถาบนั บทบาทหน้าท่ี ต าแหน่ง สัตว ์ส่ิงของ บทความวารสาร และ
เวบ็เพจเป็นตน้ ส่วนเน้ือหาของทรัพยากรท่ีแลกเปล่ียนไหลเวียนระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคมมี
ได้หลายชนิด ทั้งทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได้ เช่น สินคา้ วตัถุดิบ บริการ เงิน และทรัพยากรท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได้  เ ช่น ข้อมูล  สารสนเทศ การ ส่ือสาร ความเ ช่ือ  และอิทธิพลทางสังคม เ ป็นต้น 
(Haythornthwaite, 1996,p.323 ใน รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2557) 

เม่ือเครือข่ายสังคม เป็นกลุ่มของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมจึง
เน้นท่ีบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ด้วยกนัเป็นจุดส าคญั การ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคมจึงไม่เพียงเป็นวิธีการวิเคราะห์ แต่เป็นกลุ่มของทฤษฎี โมเดลและการ
ประยุกต์ท่ีอธิบายแนวคิดของความสัมพันธ์และกระบวนการ ความสัมพนัธ์ท่ีอธิบายโดยการ
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยของแต่ละบุคคล เช่น ครู นักเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นตน้ เรียกว่าเป็น
แนวคิดของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม นอกเหนือจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แลว้ การ
วิเคราะห ์
เครือข่ายสังคม ยงัเก่ียวขอ้งกับการท่ีแต่ละบุคคลและการกระทา้ของแต่ละบุคคลเป็นอิสระ การ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นโอกาสของการแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวา่งกนั รูปแบบ
ของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นโครงสร้างสังคมท่ีเกิดสภาพแวดลอ้มท่ีให้โอกาสแต่ละบุคคล 
และรูปแบบเครือข่ายสังคมทา้ใหเ้กิดรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ระดบัของเครือข่ายสังคม เป็นระบบยอ่ยของสังคม ท่ีสนบัสนุนโดยเครือข่ายของส่ือ(media 
network) มีในทุกระดบั จ าแนกไดเ้ป็น 4 ระดบั (Dijk, 2006, pp.25-26) ดงัน้ี 

1) ระดบัความสัมพนัธ์ของแต่ละบุคคล ( individual relations) โดยแต่ละคนจะ 
สร้างจุดเช่ือมกบัสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนคุน้เคย เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน และอ่ืน ๆ ระดบัน้ี
จะไดรั้บการสนบัสนุนจากเครือข่ายของส่ือและอินเทอร์เน็ต 

2) ระดบัความสัมพนัธ์ของกลุ่มและองคก์ร เป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มถาวรและ 
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ชัว่คราวโดยใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (group and organizational relations) 
3) ระดบัความสัมพนัธ์ของสังคม (societal relations) เป็นระดบัความสัมพนัธ์ 

ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์รท่ีทา้ให้เกิดสังคมท่ีมีการเช่ือมโยงโดยใชเ้ครือข่ายของส่ือ
ความสัมพนัธ์ของระดบัน้ีทา้ใหเ้กิด เศรษฐกิจเครือข่าย หรือเศรษฐกิจใหม่ 

4) ระดบัความสัมพนัธ์ของโลก (global relations) เป็นระดบัความสัมพนัธ์ของ 
สังคมทัว่โลกและองคก์ารระหวา่งประเทศ 

โดยสรุป เครือขายทางสังคม (Social Networks) หมายถึงชุดของความสัมพนัธ์ของบุคคล 
กลุ่มองค์กร โดยท่ีมีการแลกเปล่ียนทรัพยากรกนัทั้งขอ้มูลข่าวสารการบริการและค าแนะน าฯลฯ 
เอกสารฉบบัน้ีใครน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมท่ีจ าเป็น และใช้เป็นพื้นฐาน ใน
การศึกษาและการด าเนินงานเครือข่ายในอนาคต จากการศึกษางานท่ีเก่ียวกบัเครือข่ายทางสังคม
พบวา่ มีกลุ่มงานวิจยัท่ีสามารถจ าแนก ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี (kilduff & Tsai, 2003, p 36-37) 1)กลุ่ม
งานวิจัยท่ีใช้ทฤษฎีน าเขา (Import theories) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีหยิบยืมมาจากศาสตร์ สาขาอ่ืนเช่น 
คณิตศาสตร์และจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีท่ีน ามาจากคณิตศาสตร์คือ ทฤษฎี กราฟ (Graph theory)ซ่ึง
เป็นพื้นฐานของการวิจยัในดา้นน้ีอย่างต่อเน่ือง สวนทฤษฎี ท่ีน ามาจากศาสตร์สาขาจิตวิทยาสังคม
ได้แก ทฤษฎีสมดุลย (Balance theory) และ ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (Socialcomparison 
Theory) ทฤษฎีเหล่าน้ีต่างมี คุณประการต่อกระบวนการศึกษาเครือข่ายทางสังคม ในองคก์รต่าง ๆ 
2) กลุ่มงานวิจยัท่ีใชท้ฤษฎีเติบโตจากภายใน (Home-grown theories) ไดแ้ก  

2.1)ทฤษฎี Heterophily theory ซ่ึงกล่าวถึงแนวคิดดา้นจุดแข็งของการเกาะเก่ียวกนั อย่าง
หลวม ๆ(The strength of weak ties) และหลุมของโครงสร้าง (Structure -Hole)  

2.2) ทฤษฎีบทบาทเชิงโครงสร้าง (Structural role theory) ซ่ึงกล่าวถึงแนวคิดดา้น ความเท่า
เทียมกนัทางโครงสร้าง ความเหนียวแน่นในโครงสร้าง และความ เท่าเทียมกนัในบทบาท ซ่ึงจะ
สามารถท านายวาผูแ้สดง (Actors)ในเครือขาย มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคนอ่ืน
อย่างไร 3) กลุ่มงานวิจยัท่ีสงออก(Exportation) แนวคิดเร่ืองเครือข่ายให้แกกลุ่มทฤษฎีองคก์ร โดย 
ใช้ทฤษฎีองค์กร (Organizationtheories) ในการวิเคราะห์และสังเคราะหองค์กรภายใตมุ้มมองของ
เครือขายทางสังคมและมีการศึกษาคนควา้กา้วไกลออกไปเพื่อให้เห็น ศกัยภาพของความเก่ียวพนั
อย่างส าคญัระหว่างทฤษฎีองคก์รและแนวคิดดานเครือขาย ทางสังคม ซ่ึงในภาคธุรกิจไดน้ ามาใช้
เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แกองคก์รในเครือขาย และการสร้างอ านาจการต่อรองให้แก่องคก์รของ
ตน เพื่อสามารถด าเนินธุรกิจอยูใ่หไ้ด ้ทามกลางการแขง็ขนัท่ีสูงมากในปัจจุบนั 

งานวิจยัท่ีใชท้ฤษฎีต่าง ๆ ดงักล่าว พยายามท่ีจะอธิบายวาพื้นฐานทางทฤษฎี ตาง ๆเหล่านั้น 
สามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และระหวา่งองคก์รวา มีลกัษณะอยา่งไร เช่นในขณะ
ท่ีทฤษฎี Import theories จะกล่าวถึงความสัมพนัธ์/ ปฏิสัมพนัธ์ในระดับ micro levelของปัจเจก
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บุคคลเป็นหลักนั้น ทฤษฎีท่ีเติบโตขึ้นจาก ภายใน (Home-grown theories) กลับมุ่งเน้นเอ้ือตอ
งานวิจยัทั้งระดบั micro และระดบั macro 

2.5 วิจัยที่เกีย่วข้อง     
จิดาภา ทดัหอม (2560) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ความไวว้างใจและ คุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์  (Facebook Live) ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการ ตรวจสอบความเช่ือมั่นและความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีเคย ซ้ือสินคา้ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และพกั
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 260 คน สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง ปัจจัยความ
ไวว้างใจ ปัจจัยคุณภาพของ ระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบและการบริการ โดยร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นร้อยละ 67.8 ในขณะท่ี ปัจจยัการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการ
ปฏิสัมพนัธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง การบอก ปากต่อปาก และปัจจยัคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ด้านคุณภาพข้อมูลไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภค 

ธนิดา อศัวโยธิน (2561) การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การตลาดออนไลน์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา และศึกษาการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือ สินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่าน
ทาง ออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้จากการค านวณขนาดตัวอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากร จากสูตร ประชากรมีจ านวนไม่แน่นอน โดยใชสู้ตรของ คอแครน – W.G.Cochran 
(1953) ซ่ึงจะไดข้นาดตวัอยา่งท่ีใชใ้น การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 384.16 หรือประมาณ 385 คน ซ่ึง
ผูวิ้จยัได้ท าการปรับขนาดตวัอย่างเพิ่มเป็นจ านวนรวม ทั้งส้ิน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยใช้การวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน  ( Pearson 
productmoment correlation) และการวิ เคราะห์การถดถอยเ ชิ งพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) โดยก าหนดระดับ นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึ งผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 275 คน ช่วงอายุ 26-35 ปี อาชีพท าธุรกิจส่วนตวั การศึกษา
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ระดบัปริญญาตรีระดบัรายไดสู้งกวา่ 20,000 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การตลาด
ออนไลน์ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ การตลาดเชิงเน้ือหา การตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ และการตลาดผ่านเคร่ืองมือคน้หา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
การตลาดออนไลน์ ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน เว็บไซต์ ด้านการตลาดเชิงเน้ือหา ด้าน
การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และดา้นการตลาดผ่านเคร่ืองมือคน้หา มีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ :   บริษทั ดีน่า โซลูชัน่ จ ากดั 
              3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ :             44/170 ปริญลกัษณ์ เพชรเกษม 69 ถนนเลียบฯ 
ฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.1  ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษัท ดีน่า โซลูช่ัน จ ากดั 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง บริษัท ดีน่า โซลูช่ัน จ ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ดีน่า โซลูชัน่ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัประกนัรถแท๊กซ่ีและโบรก

เกอร์นายหน้า มาเป็นเวลา 11 ปี     จดทะเบียนบริษทั เม่ือ 28 กรกฎาคม 2553 บริหารงานโดย 
นางสาว กุลิสรา วงษเ์ทศ ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ                                                      
 3.3 รูปแบบการด าเนินธุรกจิ 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

 ใหบ้ริการ ใหค้  าปรึกษาทางการตลาด รับท าการตลาด รับยิงโฆษณา ผลิตส่ือโฆษณา ทั้ง
รูปภาพและวีดีโอ รวมถึงพฒันาประสิทธิภาพทางดา้นการตลาดเนน้การวางแผนกลยทุธ์ และ การ
บริหารงานต่อยอดความส าเร็จใหก้บัธุรกิจดว้ยการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร 

 บริการฝึกอบรมดา้นการตลาด การเงิน การบญัชี 

 รับเขียนโปรแกรม พฒันาโปรแกรม ทั้งเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่บนมือถือ 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  พนกังานการตลาดออนไลน์ 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย คือ  
• ดูแลงานดา้นการตลาดออนไลน์ เช่น การดูแลเพจหานายหนา้ขายประกนั , ดูแลเฟสบุ๊

คประกนัรถแทก็ซ่ี เขียนคอนเทนตใ์นรูปแบบ sale page เพื่อลง เวบ็ไซต ์
• หาความรู้เก่ียวกบัแพลตฟอร์มใหม่ๆในการลงขายสินคา้ประกนัภยั เช่น Shopee ,Lazada 
• เขียนคอนเทนตต์่างๆไวโ้ปรโมทเพจ 
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• ประสานงานกบัทีมโปรแกรมเมอร์ดา้นการท า sale page 
• ไดท้ าเก่ียวกบัการท าระบบสมาชิกสะสมแตม้ใหลู้กคา้ท่ีซ้ือประกนักบัทางบริษทั หา

ขอ้มูลเลือกบริษทัท่ีดีท่ีสุดเขา้มาท างานร่วมกนั 
• ศึกษาหาความรู้ในการลงโฆษณาผา่น Google Ads ก่อนลงมือท าจริง 
• วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดของบริษทัประกนัท่ีเป็นคู่แข่งเพื่อน ามาท ากลยทุธ์ทาง

การตลาดของเราเอง 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษา                        :  นางสาว กุลิสรา  วงษเ์ทศ 
3.5.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา           : กรรมการผูจ้ดัการ 
3.5.3  หมายเลขโทรศพัทส์ถานประกอบการ     : 082-998-5001 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา วนัจนัทร์-ศุกร์   
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ คิดหัวขอ้โครงงานโดยการปรึกษาร่วมกนัระหว่างนักศึกษากับ

พนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา   เร่ืองของการท าโครงงานในส่วนของหัวขอ้
เร่ือง เน้ือหาและเก็บรวบรวมขอ้มูลของโครงงานในการปิดการขายประกนัรถแท๊กซ่ี โดยการคิด
คอนเทนต ์คน้หาขอ้มูลต่างๆ ขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานท่ีปรึกษา ขั้นตอนการด าเนินงาน และ
การท าเอกสารตามล าดบั 

3.7.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นได้แลว้  น าขอ้มูลเก่ามาวิเคราะห์และน ามาดดัแปลง

ใหม่ใหภ้าษาดูสลวยและน าไปเสนอกบัพนกังานท่ีปรึกษาวา่ผา่นหรือไม่   
3.7.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
หลงัจากท่ีไดท้ าขั้นตอนทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้   ก็จะตอ้งสรุปผลของการด าเนินงาน โดยจะ

สรุปจากขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทา้ยเพื่อท่ีจะได้น าขอ้มูลท่ีเราสรุปมานั้นน ามาเป็นขอ้มูลการ
จดัท ารูปเล่มโครงงานต่อไป 

3.7.4 จดัท ารูปเล่มโครงงาน 
จดัท าเอกสารรูปเล่มโครงงานจะมีการน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าจดัท ารูปเล่มให้สมบูรณ์เป็น

ขั้นตอนสุดทา้ย 
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ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
  ฮาร์ดแวร์ 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2) โทรศพัทมื์อถือ  

  ซอฟต์แวร์ 
-โปรแกรม Microsoft Word 
-โปรแกรม Power Point 
-โปรแกรม Excel 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิถุนายน 2564 กรกฏาคม 2564 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 ตุลาคม 2564 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน                          

2. ขั้นตอนการเตรียม
โครงงาน 

                         

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                          

4. ขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

                         

5. ท าเล่มสหกจิ                          



 
 

 

 
บทท่ี 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 

ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งฝ่ายการตลาดออนไลน์ ของบริษัท ดีน่า โซลูชั่น จ ากัด  
สามารถอธิบายรายละเอียดการศึกษาตามวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

4.1 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนตล์งบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค  
4.2 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนตล์งบนเวบ็ไซต ์
4.3 เพื่อศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads ก่อนลงมือท าจริง 

4.1 เพ่ือศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค  

การศึกษาโครงงานเร่ือง การเขียนคอนเทนตล์งบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค ใหส้อดคลอ้งกบั

กลุ่มเป้าหมายในตลาดของบริษทั ดีน่า โซลูชัน่ จ ากดั ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 

 1. เพื่อเกิดการกระตุน้ใหซ้ื้อสินคา้จากคอนเทนต ์

  2. เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายจดจ าสินคา้ผา่นแบนด้ิง   

 

รูปท่ี 4.1.1 เฟสบุ๊คท่ีได้รับหน้าท่ีในการดูแล 
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การเขียนคอนเทนตค์ือการน าค าต่างๆมาประกอบดว้ยกนัจนเป็นประโยคซ่ึงแรกๆอาจจะ

ตอ้งอาศยัการดูตน้แบบแลว้ดดัแปลงโดยใชค้ียเ์วิร์ดหรือค าต่างๆมาผสมใหค้อนเทนตดู์สลวยขึ้น 

วิธีการเขียนคอนเทนต ์ท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายมา คือ เราจะไดโ้จทยแ์ละ คียเ์วิร์ด  

หลงัจากนั้น เราท าการเขียน และน าคียเ์วิร์ดมาใส่ในคอนเทนตข์องเรา เพื่อให้ตรงกบัวตัถุประสงค์

ขอ้ 1 

คอนเทนต์ ต้นแบบ 

จะเป็นยงัไงถา้.....เกิดอุบติัเหตุท่ีไม่คาดฝัน‼ แลว้รถเราไม่มีประกนั❓ 

ตอ้งเสียเงินกอ้น ซ่อมเขา ซ่อมเรา เศรษฐกิจก็ไม่ดี เงินก็หายาก💸💸💸 

ผอ่นแต่ไม่ไดรั้บกรมธรรมห์รือไดรั้บกรมธรรมช์า้😓😿😥 

ถา้ปัญหาเหล่าน้ีท าใหส่้ายหวักนัทั้งบา้น😭 

🎯อยากมีประกนัแทก็ซ่ีคุม้ครองดี ไดก้รมธรรมเ์ร็ว ไม่มีเงินกอ้น จ่ายไม่ไหว มาท่ี 💙”ดีน่า”💙 

ใจบอกอยากได ้เงินบอกวา่ไม่ โปรน้ีช่วยได ้

ถา้ไม่เจอโปรน้ีดว้ยตวัเองก็แทบไม่เช่ือ😲 

☎โทรสอบถาม:0 ⃣9 ⃣5 ⃣0 ⃣6 ⃣5 ⃣8 ⃣8 ⃣8 ⃣7 ⃣ Line: https://lin.ee/8PfMTqX 
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คอนเทนต์ท่ีผู้จัดท าได้มีการเพิม่และใส่อโีมจิ 

เขา้หนา้ฝนแลว้ววว มาท าประกนัเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการขบัขี่กนัเถอะ!!!!!! 

จะเป็นยงัไงถา้.....เกิดอุบติัเหตุท่ีไม่คาดฝัน‼ แลว้รถเราไม่มีประกนั❓ 

ตอ้งเสียเงินกอ้น ซ่อมเขา ซ่อมเรา เศรษฐกิจก็ไม่ดี เงินก็หายาก💸💸💸 

ผอ่นแต่ไม่ไดรั้บกรมธรรมห์รือไดรั้บกรมธรรมช์า้😓😿😥 

ถา้ปัญหาเหล่าน้ีท าใหส่้ายหวักนัทั้งบา้น😭 

ใหเ้ราดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัว 

คิดไม่ออกซ้ือประกนัท่ีไหนดี ซ้ือกบัเราถูกและดีแน่นอน  

🎯อยากมีประกนัแทก็ซ่ีคุม้ครองดี ไดก้รมธรรมเ์ร็ว ไม่มีเงินกอ้น จ่ายไม่ไหว มาท่ี 💙”ดีน่า”💙 

ใจบอกอยากได ้เงินบอกวา่ไม่ โปรน้ีช่วยได ้

ถา้ไม่เจอโปรน้ีดว้ยตวัเองก็แทบไม่เช่ือ😲 

รวมจบครบในท่ีเดียว☎โทรสอบถาม:0 ⃣9 ⃣5 ⃣0 ⃣6 ⃣5 ⃣8 ⃣8 ⃣8 ⃣7 ⃣ Line: https://lin.ee/8PfMTqX 

 

รูปท่ี 4.1.2 คอนเทนต์ท่ีลงบนเฟสบุ๊ค 

https://lin.ee/8PfMTqX
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รูปท่ี 4.1.3 ตัวอย่างแบนดิง้ 

ตวัอยา่งแบนด้ิงน้ีทีมโปรแกรมเมอร์จะเป็นคนออกแบบโดยขอบเขตจะไดจ้ากพนกังานท่ี

ปรึกษาและทั้งทีมโปรแกรมเมอร์กบัทีมการตลาดจะลงความเห็นกนัวา่ผา่นหรือไม่ผา่นตอ้งปรับแก้

หรือเพิ่มอะไรหลงัจากนั้นท่ีปรึกษาจะบอกวา่ผา่นหรือไม่ การสร้างแบนด้ิงเพื่อให้เกิดการจดจ าโดย

ใชภ้าพตรงกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

รูปท่ี 4.1.4. วิธีการตอบลูกค้า 
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ลูกคา้จะทกัมาทางขอ้ความหรือคอมเมน้ตส่์วนเรามีหนา้ตอบกลบัลูกคา้ไปทางขอ้ความ

โดยการใหข้อ้มูลไอดีไลน์และเบอร์โทรเพื่อใหลู้กคา้ติดต่อกบัพี่พนกังานท่ีปรึกษาโดยตรงเพราะเรา

มีหนา้ท่ีแค่ดูแลเพจและตอบกลบัลูกคา้ซ่ึงเราไม่มีขอ้มูลราคาหรือสัญญาของประกนัจึงท าใหเ้รา

ตอบไดแ้ต่เพียงคร่าวๆ 

สรุปวัตถุประสงค์ข้อท่ี 4.1 จากการท่ีไดน้ าคอนเทนตท่ี์ฝึกเขียนและแบนด้ิง น าไปโพสใน 

เฟสบุ๊คกลุ่มยอ่ย ในกลุ่มยอ่ยมีสมาชิกประมาณ 100 คน ซ่ึงทั้ง 100 คนไม่ไดต้อบกลบัทั้งหมด ตอบ

กลบัเฉพาะคนท่ีสนใจ สรุปไดว้า่มีคนสนใจท่ีจะท าประกนัไดมี้การตอบรับมาในรูปแบบขอ้ความ 

ประมาณ 20 % ต่อเดือน ลูกคา้ไม่ไดมี้การตอบสนองจากการกดไลคห์รือคอมเมน้ตส่์วนมากจะทกั

ขอ้ความมา ซ่ึงทางบริษทัเป็นคนใหข้อ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัการซ้ือขายการท าประกนั 

4.2 เพ่ือศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนเว็บไซต์ 

การส่ือสารเพื่อการเขียนคอนเทนตจ์ะไดรั้บ keyword จากพี่พนกังานท่ีปรึกษาจากนั้นน ามา

ขยายคอนเทนตโ์ดยการสร้างคอนเทนตท่ี์ตรงกบักลุ่มเป้าหมายโดยการคิดและสืบหาขอ้มูลและ

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารเก่ีบวกบัวิธีการเขียนคอนเทนตจ์ากรุ่นพี่พนกังานโดยใหต้รงกบั keyword 

มากท่ีสุด โดยตวัอยา่งในคร้ังน้ี คือ ขายและขยายทีม ตามรูปท่ี 4.2.1 

รูปท่ี 4.2.1 การเขียนคอนเทนต์ ในรูปแบบ  sale page 
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จากรูปท่ี 4.2.1 คียเ์วิร์ดท่ีได ้รับ คือ ขายและขยายทีม และเราก็ไดดู้ตวัอยา่งคอน

เทนตผ์า่นเวบ็ไซตท่ี์บริษทัดูแลและน าคอนเทนตม์าปรับแกไ้ขเพิ่มเติมให้เป็นคอนเทนตข์

องเราโดยเขียนคอนเทนตล์งใน excel จากนั้นก็ present กบัพี่พนกังานท่ีปรึกษา วา่ผา่น

หรือไม่อยา่งไร หลงัจากนั้นคอนเทนตข์องเราก็จะไดข้ึ้นเวบ็ไซตท่ี์ทางบริษทัดูแล 

 

รูปท่ี 4.2.2 ตัวอย่างคอนเทนต์จากเว็บไซต์ 

จากรูปท่ี 4.2.2 เป็นตวัอยา่งของการลงคอนเทนตจ์ริงบนเวบ็ไซตโ์ดยมีคอนเทนตแ์ละ

ภาพประกอบท่ีผา่นกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ 

สรุปวัตถุประสงค์ข้อท่ี 4.2 จากการท่ีไดม้าฝึกงานท่ีบริษทั ดีน่า โซลูชัน่ จ ากดั ในต าแหน่ง

ทีมการตลาด ท าใหไ้ดเ้รียนรู้หลกัในการท างานขององคก์รมากขึ้นในดา้นการบริการ ซ่ึงในดา้น

บริการของทางบริษทั ดีน่า โซลูชัน่ จ ากดั คือ การเป็นท่ีปรึกษาการตลาดใหก้บับริษทัฟิน อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ ท่ีเป็นบริษทันายหนา้ประกนัภยัหนา้ท่ีของทีมการตลาดคือการเขียน content 

marketing เพื่อน า content มาท า sale page หนา้เวบ็ไซตข์องฟินประสานงานกบัทีมโปรแกรมเมอร์

ท่ีท าระบบการจดัการหลงับา้นและหนา้บา้นท าเวบ็ไซตใ์ห้ออกมาตาม content ท่ีเขียนและคอยหา

ขอ้มูลและเขียน content เพื่อใชใ้นการสร้างส่ือออนไลน์ไวใ้ชใ้นการดูแลเพจ Facebook และใชใ้น

การโปรโมทเพจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนและพี่ในทีมท่ีดูแลดา้นการตลาดเร่ืองการ

เขียนคอนเทนตแ์ละน าคียเ์วิร์ดมาปรับใชก้บัคอนเทนต ์ 
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4.3 เพ่ือศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads ก่อนลงมือท าจริง   

หวัขอ้ท่ีไดศึ้กษาใน Google Ads ทั้งหมด 14 ขอ้ ตามรูปท่ี 4.3.1 หวัขอ้ท่ีผูป้ฏิบติังานได้

น ามาเสนอในคร้ังน้ี คือหวัขอ้ท่ี 7 สร้างโฆษณา Google Ads เป็นหวัขอ้ท่ีน ามาใชไ้ดใ้นการปฏิบติั

ได ้ตามรูปท่ี 4.3.2 

 

 

รูปท่ี 4.3.1 หัวข้อท้ังหมดท่ีได้ศึกษา 

จากรูปท่ี 4.3.1 ไดรั้บมอบหมายใหเ้รียน คอร์ส Google Ads จากพนกังานท่ีปรึกษาและน า

ขอ้มูลมาสรุปโดยใส่ Mind Master เป็นการสรุปแบบ mind mapping น ามาเสนอใหพ้นกังานท่ี

ปรึกษาฟัง เม่ือเรียนคอร์ส จบ 
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ในขั้นตอนของหัวขอ้ท่ี 7 สร้างโฆษณา Google Ads มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี โดยขยายตามรูป
ท่ี 4.3.2 
สร้างโฆษณา Google Ads 

1.สร้างแคมเปญโฆษณาตอนท่ี 1 สร้างแคมเปญ 
สอนวิธีการสร้างแคมเปญโดยการ 
ใหใ้ส่ URL เวบ็ท่ีจะท าโฆษณาเพื่อให ้Google ช่วยคิด keyword 
แลว้มาใส่ช่ือแคมเปญ 
เลือกวนัเวลาเร่ิมและส้ินสุดของการโฆษณา 
สถานท่ี 
ภาษา 
งบโฆษณาต่อวนั 
แลว้เลือกบิดด้ิง 

2.สร้างแคมเปญโฆษณาตอนท่ี 2 สร้าง keyword และขอ้ความโฆษณา 
ตั้งช่ือ ads group แลว้ก็ใส่ description โดยการใชเ้คร่ืองหมาย บวก 
URL  
Headlines1 
Headlines2 
Headlines3 
Path 
Descriptions 1 
Descriptions 2 

3. สร้างแคมเปญโฆษณาตอนท่ี 3 ใส่ขอ้มูลการช าระเงิน 
เลือกประเทศท่ีจะท าโฆษณา 
ใส่รหสัส่วนลด 
เลือกวา่เป็นบริษทัหรือบุคคลธรรมดา 
ใส่เครดิตหรือเดบิตการ์ด 
ใส่ท่ีอยู ่
เลือก Auto payment จ่ายหลงัการท าโฆษณา manual payment คือจ่ายก่อนโฆษณา 
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รูปท่ี 4.3.2  หัวข้อท่ี 7 สร้างโฆษณา Google Ads 

 
สรุปวัตถุประสงค์ข้อท่ี 4.3 ไดเ้รียนรู้วิธีการลงโฆษณา บน google ads ดว้ยวิธีการดูวิดีโอท่ี

ทาง บริษทั ดีน่า โซลูชัน่ จ ากดั จดัซ้ือคอร์สให ้เป็นการพฒันาคุณภาพพนกังานอีกระดบัใหร้อบรู้

เก่ียวกบัแฟลตฟอร์ม google  เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั เป็นอีกกา้วในการพฒันา

บริการใหผู้ค้นไดรู้้จกัเขา้ถึงไดม้ากขึ้น ผูจ้ดัท าไดน้ าหวัขอ้ส าคญัอยา่ง สร้างโฆษณา google ads 

สรุป  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  
5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน   
         การเขา้ปฎิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง 10 กนัยายน2564 ท่ี บริษทั 
ดีน่า โซลูชั่น จ ากัด โดยมีวตถุประสงค์ดังน้ี 1. เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ม 
เฟสบุ๊ค 2. เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนตล์งบนเวบ็ไซต ์3. เพื่อศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads 
ก่อนลงมือท าจริง  

การศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค และ บนเว็บไซต์ เพิ่มช่องทาง
การตลาดออนไลน์ผา่น Facebook และ เวบ็ไซต ์ในรูปแบบของ คอนเทน้ท ์ รูปภาพ  สามารถเขา้ถึง
ในกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัมากขึ้น ใน Social media ได้อย่างง่ายขึ้น และสามารถท าให้บริษทัสามารถ
น าเสนอผลงาน ปิดการขายได ้

ผลตอบรับจากการเขียนคอนเทนต์โพสลงบนเฟสบุ้คและเว็บไซต์  ท าให้บริษทัความ
น่าเช่ือถือมากขึ้น และได้เป็นท่ีรู้จักแก่ลูกค้าใหม่ มีลูกค้าติดต่อเข้ามาสอบถามเป็นจ านวนนึง 
ประมาณ 20 % ของสมาชิกในเฟสบุ๊ค ซ่ึงไดรั้บการยืนยนัจากพนักงานท่ีปรึกษาว่าปิดการขายได ้
เกิดจากการโพสตรงต่อเวลาถ่ีถว้นและการแจง้วิธีการติดต่อกลบัให้แก่ลูกคา้ จากเดิมก่อนเขา้สหกิจ
ศึกษา ทาง บริษทั มี โพส Facebook  อย่างสม ่าเสมออยู่แลว้ ท าให้เพจมีความน่าสนใจ มีความ
น่าเช่ือถือ เพียงแต่หลงัจากไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษา ก็ท าให้ไม่ตกหล่นในเร่ืองการโพสท าให้โพส
เป็นเวลา ทุกๆวนั เวลา 10.00 โมงตรง และไดมี้การแจง้พนกังานท่ีปรึกษาเร่ือง ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
และยงัมีคนติดตามเพิ่มขึ้น ปัจจุบนัมีสมาชิกในเฟสบุ๊คจ านวน 1900  คน  

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน         
5.1.2.1 การท างานเป็นแบบ Work from home เพราะฉะนั้นจึงการผิดพลาดหรือ

ความไม่ชดัเจนในการติดต่อส่ือสารประสานงานกนัในบางคร้ัง 
5.1.2.2 ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างานเน่ืองจากไม่เคยท างานมาก่อน

และการท างานนั้นมีความแตกต่างจากการเรียนแลว้การท างานจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ทกัษะ
หลายอยา่งเช่น ดา้นคอมพิวเตอร์ ดา้นการพรีเซนตง์าน 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการท าโครงงาน   

5.1.3.1 เสนอการพฒันาคอนเทนตแ์ละคียเ์วิร์ดใหม่อยู่เสมอเพื่อการเขา้ถึงลูกคา้
และใหท้นัสมยัตามเฟสบุ๊คและเวบ็ไซต ์
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้และไดป้ระสบการณ์ในการท างาน 
5.2.1.2 ไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาปรับใชก้บัการปฏิบติังานจริง 
5.2.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในการท างานมากขึ้น 
5.2.1.4 รู้จกัการตรงต่อเวลา มีความอดทนและมีระเบียบวินยั 
5.2.1.5 ท าใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นและรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
            ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีปัญหาส าคญัท่ีพบในการท างานคือ การล่ม
ของอินเทอร์เน๊ต เน่ืองดว้ยท างานแบบ (Work From Home) ท าใหเ้กิดการขดัขอ้งทางระบบ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
               5.2.3.1  นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสถานท่ีไป
ปฏิบติังานรวมถึงการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน 
  5.2.3.2 การโพสคอนเทน้ต์ท่ีเฟสบุค้ในแต่ละวนัท าให้ผูป้ฏิบติัไม่ทราบไดว้่าเม่ือ
โพสแลว้มีผูติ้ดต่อเขา้มาเท่าไหร่ เป็นก่ี เปอร์เซ็นต ์หรือเพิ่มยอดขายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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