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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั ดี น่า โซลู ชั่น จากัด คื อ บริ ษ ทั รั บ ท าประกันภัย รถแท็ก ซี่ ให้บริ ก ารให้
คาปรึ กษาทางการตลาด รับทาการตลาด รับยิงโฆษณา ผลิตสื่ อโฆษณา ทั้งรู ปภาพและวีดีโอ รวมถึง
พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพทางด้า นการตลาดเน้น การวางแผนกลยุท ธ์ และ การบริ ห ารงานต่ อ ยอด
ความส าเร็ จให้กับ ธุ รกิ จด้วยการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร บริ ก ารฝึ กอบรมด้านการตลาด
การเงิน การบัญชี รับเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั้นบนมือถือ
ในช่ วงที่ ส ถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ โควิ ด 19 ระบาดอี ก ครั้ งและมี ค วาม
รุ นแรงมากกว่าครั้งก่อน ทาให้ทางบริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด ได้เริ่ มมีทางานแบบ Work from home
อย่างเป็ นทางการ เพื่อที่จะได้ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 จากการเดินทางไปทางาน ทั้งนี้
โดยปกติ กรณี ไม่มีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด 19 จะมีการให้บริ การลูกค้าที่มาติดต่อ
ซื้ อประกันภัยหรื อติดต่อการเป็ นนายหน้าที่บริ ษทั จะมีการต้อนรับอย่างดีในสถานที่บริ ษทั แต่ดว้ ย
สถานการณ์ดงั กล่าวจึงได้มีการปรับรู ปแบบธุ รกิจมาให้เป็ นแบบออนไลน์มากขึ้น เช่นการลงขาย
ประกันผ่านทาง เฟสบุ๊ค ,เว็บไซต์ เป็ นแพลตฟอร์ มที่ คนส่ วนใหญ่รู้จกั คุ้นเคยและเข้าถึ งได้ง่าย
เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริ ษทั ได้ง่ายขึ้นในการติดต่อสื่ อสาร และยังเป็ นการลดความเสี่ ยงที่จะติดเชื้อโค
วิด 19 บริ ษทั จึงมอบหมายงานเพื่อปฏิบตั ิงานในการคิดคอนเทนต์ใหม่ และสื่ อสารเพื่อโปรโมท
สิ นค้าผ่านทางเพจ เฟสบุ๊คประกันภัยและเว็ปไซต์ เพื่อกระตุน้ ให้คนเห็นและรู ้จกั ทางเรามากขึ้น ซึ่ง
ถือเป็ นแนวทางในการปรับตัวที่ดีอย่างหนึ่งของเรา เพราะเป็ นวิธีการตอบโจทย์พฤติกรรมของคน
ในยุคปั จจุบนั อีกทั้งยังทาให้เป็ นการปรับตัวที่ตรงจุ ด จึงได้สนใจศึกษาโครงงานสหกิจ เรื่ อง การ
เขียนคอนเทนต์เพื่อสื่ อสารการทาตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของ บริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่
จากัด เพื่อเป็ นไปตามเป้าหมายทางการตลาดของบริ ษทั ที่ดีต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค
1.2.2 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนเว็บไซต์
1.2.3 เพื่อศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads ก่อนลงมือทาจริ ง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา การเขียนคอนเทนต์ผา่ นออนไลน์บนเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ โดย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนขับแท็กซี่ คนที่สนใจทาประกันรถยนต์
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ กรุ งเทพฯ ปริ มลฑล
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1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 10 กันยายน 2564
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ได้รับประสบการณ์จริ งจากการทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.4.2 ได้รับความรู ้และทักษะการคิดเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์ การหา key word ให้ตรง
กับการเขียนคอนเทนต์ที่ทาให้อ่านแล้วคล้อยตามและได้ใจความ
1.4.3 ได้รับความรู ้เกี่ยวการลงโฆษณาผ่าน Google และ Facebook
1.4.4 ได้รับความเป็ นระเบียบวินยั ในการเข้างานให้ตรงเวลา ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
และส่งให้ตรงเวลา
1.4.5 ได้รับทักษะการพรี เซนต์โปรเจคที่ได้รับตลอดการฝึ กงานครั้งทาให้มีความกล้า
แสดงออกมากขึ้น
1.4.6 บริ ษทั ได้ยอดขายเพิม่ ขึ้นจากการโพสคอนเทนต์ใหม่ๆลงบนเฟสบุ๊ค

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเรื่ อง การทาการตลาดออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในตลาด
ของ บริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด เป็ นการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยผูจ้ ดั ทา
ได้นาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ องนี้ในด้านต่างๆ ตามลาดับดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการทาการตลาดรู ปแบบออนไลน์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทา Content Marketing
2.3 การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์
2.4 ความหมายของสังคมออนไลน์
2.5 วิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการทาการตลาดรูปแบบออนไลน์
Marketin Oops (2552) อธิ บายเรื่ องการใช้งาน Social Media ไว้ว่า เป็ นกลุ่มสังคมที่มีกลุ่ม
คนผูใ้ ช้งานเป็ นผูส้ ื่ อสารในสารนั้น ๆ หรื อการบอกต่อเรื่ องราว การเขียน ประสบการณ์ รู ปภาพ
หรื อบันทึกเคลื่อนไหว ที่ผูใ้ ช้เป็ นผูเ้ ขียน ขึ้นเอง โดย นามากระจายถ่ายทอดบอกต่อบนพื้นที่ของ
ตัวเองในโลกออนไลน์หรื อ Social Media ที่ให้บริ การ เพื่อนาพาสารมาเผยแพร่ Thump อธิบายเรื่ อง
Social Media เอาไว้ว่าเป็ นการใช้ Webbased ผสมผสานกับเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือ ถือ เพื่อ
สร้างประสิ ทธิภาพการสื่ อสารให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบได้ในทันที (Thumbsup, 2554)
SEO (2554) ได้พูดถึงเรื่ อง Social Media ว่าหมายถึง เป็ นสื่ อในสังคมออนไลน์ปัจจุบนั ที่
เป็ นที่ ใ ช้ ง านอย่ า ง แพร่ หลาย ด้ ว ยรู ปแบบการสื่ อสารแบบ Interactive หรื อ Two Way
Communicationsทาให้ผใู ้ ช้สามารถเข้า ถึงโลก Social Media ประเภทต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและ เข้าถึง
โดยผูใ้ ช้งานสามารถใช้พ้ืนที่ เผยแพร่ โต้ตอบได้ อย่างทันทีทนั ใด
ธัญวัฒน์ กาบคา (2553) กล่าวถึง Social Media ว่าเป็ นสังคมออนไลน์ที่ตอบสนองได้ทุกทิศ
ทุ ก ทาง โดยผ่ า นตัว กลางเป็ นสื่ อ ออนไลน์ ซ่ ึ งสามารถท าให้ มี ก ารโต้ต อบกัน ได้จ ากการให้
ความหมายข้างบนนี้ สามารถให้ขอ้ สรุ ปได้ว่า Social Media เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์บนเครื อข่าย
ออนไลน์ หรื อมีการทากิจกรรมใดร่ วมกันบนอินเทอร์เน็ต โดยหัวใจสาคัญคือการสื่ อสารที่ สามารถ
โต้ตอบได้ท้ งั สองฝ่ ายได้โดยมีบุคคลใช้การสื่ อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวิดีโอ หรื อรู ปภาพตัวอักษร
เพื่อแบ่งปันให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ ได้ถึงการกระทาของตัวเอง โดยผูใ้ ช้งานสามารถสร้างเนื้ อหาสาระเพื่อชัก
จูงให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นโลกออนไลน์น้ นั ได้เข้าถึง กลายเป็ นสถานที่พบปกผูค้ นโด จะสร้างประวัติของตัวเอง
และสร้างเครื อข่ายของบุคคลเพื่อติดต่อและสื่ อสารกับผูอ้ ื่น เช่น Myspace Facebook Line Instagram
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Twitter Google+ YouTube เป็ นต้น เหล่านี้ ลว้ นแล้ว แต่เป็ น เว็บที่ สร้ างขึ้นมาเพื่อการตอบสนอง
ความต้องการในการติ ดต่อธุ รกิ จหรื อหาเพื่อนบนโลกไซเบอร์ ทั้งสิ้ น คาว่า SocialMedia ไม่มีคา
ไทยอย่า งเป็ นทางการ แต่มี ก ารใช้ค าว่า “เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ” มาแทนที่ ท าให้เราเกิ ดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งเราเรี ยกว่า Participation หรื อการมีส่วนร่ วมนัน่ เอง ปัจจุบนั ผูใ้ ช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) ทัว่ โลกมีจานวนมากดังนั้นการจัดอันดับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึง
เปิ ดเผยว่า Facebook มีบญั ชีผใู ้ ช้งานมากเป็ นอับดัน 13 ของโลก และกรุ งเทพฯ ติดเป็ น
อันดับเมืองที่มีผคู ้ นใช้ Facebook มากที่สุดในโลกอีกเช่นกัน ด้วยจานวนในประเทศไทยสู งถึง 12.8
ล้านบัญชี จากจานวนของคนใช้งานทัว่ ประเทศ 18.3 ล้านบัญชี นั่นเอง นอกจากนี้ ยงั มี สื่อสังคม
ออนไลน์อื่น ๆ อีกด้วย นอกเหนื อจากนั้นยังมีการให้ขอ้ มูลของ ครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติมอีก
ด้วยว่า ยัง มี Twitter, YouTube , Line และ Instagram ที่ ม าแรงและเริ่ ม เป็ นที่ นิยมขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้ง นี้
สาเหตุที่สังคมออนไลน์น้ นั มีการเติบโตพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วเพราะเครื อข่ายสังคมออนไลน์จะช่วย
ให้เกิดประโยชน์รวมถึงการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกและรวดเร็ วได้ในทันที สื่ อสังคมออนไลน์น้ ัน
ล้วนมีความแตกต่างและจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันและมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ ๆ
ตลอดเวลาเมื่อโลกแห่ งการสื่ อสารพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ปัจจัยโดยรอบต่างก็มี
ความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อต่าง ๆ ทาให้ตลาดในปั จจุบนั นั้นสื่ อต่าง ๆ จาเป็ นจะต้อง
อาศัยการปรับตัวให้ทนั ท่วงที ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อโทรทัศน์ วารสาร ไปจนถึงสื่ อภาพยนตร์ การแข่งขัน
ในตลาดปั จจุบนั ของผูใ้ ห้บริ การภาพยนตร์ รูปแบบสตรี มมิ่งนั้นถือเป็ นช่วงที่เริ่ มต้นทาความเข้าใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ การใช้การ
ทาการตลาดในรู ปแบบออนไลน์จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญเพื่อเพิ่มการเติบโตในแวดวงของธุรกิจ
นักการตลาดชื่อ Smith และ Chaffey (2005) ได้กล่าวว่า การใช้แนวคิดการประกอบธุ รกิจ
ในรู ป แบบการท าการตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น้ ั น จะส่ ง ผลดี กับ องค์ ก รเป็ นอย่ า งสู ง เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการจาแนก (Identity) ผูบ้ ริ โภคได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นใคร มีจุดประสงค์อะไรต่อ
ความต้องการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ห้องสนทนา จึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลขอผูบ้ ริ โภค
ส่ งผลให้เกิดการรู ้ทนั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (Anticipating) ทาให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าได้ (Sastify) เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ด (Effectively) นอกจากนี้ แล้วนักการตลาด
ชื่อ Smith และChaffey (2005) ยัง ได้กล่าวไว้ถึงคุณประโยชน์จากการทาตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ 5Ss
ดังต่อไปนี้
1) การขาย (Sell) ช่ องทางการขายที่ เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้รองรั บลูกค้าเก่ าและใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นได้
2) การบริ การ (Service) ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
3) การพูดคุย (Speak) ช่วยลดพื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการ
เข้าถึงที่ง่ายขึ้น ผูบ้ ริ โภคจึงมีพ้นื ที่สาหรับการพูดคุยมากขึ้น
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4) ประหยัด (Save) ช่วยลดค่าใช้หรื อทดแทนค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งจดหมายแบบเดิม
5) ประกาศ (Sizzle) สร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้นส่ งผลในการทากลยุทธ์การทา
ตลาดแบบออนไลน์เป็ นสิ่ งสาคัญเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การประเภทออนไลน์ยงิ่
จ าเป็ นจะต้อ งมี ค วามเข้า ใจในการท าตลาดรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ให้ทัน กับ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี ไป จนถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของบริ การให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคได้อย่าง แท้จริ ง จึงจาเป็ นจะ ต้องมีหลักการในการทาการตลาดออนไลน์หลักในการทา
การตลาดออนไลน์
การท าการตลาดนั้นไม่ ใ ช่ เพี ย งแค่ มี เว็บ ไซต์ หรื อเฟสบุ๊ ค หรื อเครื่ องมื อทางการตลาด
ออนไลน์รูปแบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้น สิ่ งสาคัญคือจะต้องมีขอ้ มูลต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้ทุกรู ป แบบซึ่ ง ขั้นตอนการทาการตลาดแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (SOSTAC) เพื่อให้
เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงที่ สุดรวมถึ ง เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยมี ข้ นั ตอนในการทาการตลาด
ดังต่อไปนี้
(Smith & Chaffey,2005)
1) วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation) โดยพิจารณาว่าปัจจุบนั องค์กรหรื อตัวสิ นค้าของเรานั้น
อยู่บริ เวณตาแหน่ ง ใดของตลาดในทุ ก ๆ ด้า น เพื่ อให้ท ราบถึ ง ตาแหน่ ง ปั จจุ บ ัน ขององค์ก รทั้ง
ทางด้านสถานการณ์ทางการตลาดด้านสิ นค้า ด้านการแข่งขัน ด้านการจัดจาหน่ าย รวมถึงปั จจัย
โดยรอบ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการ วิเคราะห์หาโอกาสและรู ้ทนั อุปสรรคเพื่อเป็ นตัวช่วยในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาแผนการตลาด
2) วัต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ต าแหน่ ง ของสิ่ ง ที่ อ งค์ก รต้อ งการจะเป็ น ซึ่ ง เกิ ด จากการ
กาหนดทิศทางวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์จะต้องอธิ บายเหตุผล หรื อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากการทาการตลาดแบบ อิเล็กทรอนิกส์อย่าง ชัดเจน
3) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึงวิธีการโดยใช้แผนกลยุท ธ์เป็ นตัวผลัก ดันให้องค์ก รไปสู้
วัตถุประสงค์หรื อตามความสาเร็ จในขั้นตอนที่ได้ต้ งั เอาไว้ โดยเครื่ องมือที่จะนามาใช้น้ ันจะต้อง
เป็ นตามกลยุทธ์ที่วางเอาไว้
4) วางกลยุทธ์ (Tactics) หมายถึงการวางแผนการดาเนินงานโดยใช้เครื่ องมือและการตลาด
แบบผสม (Marketing Mix) เป็ นแนววิธีคิดที่จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถสร้างโครงสร้างรวมถึง
วิธีการเพื่อให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
5) การดาเนินการ (Action) หมายถึงการดาเนินงาน การบริ หารโครงการที่จะต้องแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพ ของ แผนการตลาดที่วางเอาไว้ไปจนถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
การตลาดที่ต้ งั เอาไว้ และเพื่อแสดงถึงแบบแผนวิธีการทางานที่ชดั เจนว่าจะเริ่ มทาอะไร เมื่อไหร่ ดว้ ย
ใคร ต้นทุน ไปจนถึงผูร้ ับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ
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6) การควบคุม (Control) ถือเป็ นส่วนสุดท้ายของแผนการตลาดเพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบความก้า วหน้า หรื อการดาเนิ นงานของแผนการตลาดเพื่ อใช้ในการวัดผลโดยจาเป็ น
จะต้อ งใช้ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ ส่ ว นต่ า ง ๆ ของตลาดประกอบกัน ไปด้ว ย เพื่ อ ให้ค วบคุ ม แผนการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายรวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลง
2.1.1 รับรู ้ถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์
อินเทอร์ เน็ตกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายนั้น เป็ นการทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ใช้
ชี วิตอยู่บนโลกออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้และดึงดูดด้วยความสนใจที่เกี่ยวข้องกับ
ผูบ้ ริ โภคเพราะแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ล้วนมีความต้องการที่ไม่เหมื อนกัน ทั้งด้านการบริ การตลาด
การประชาสัมพันธ์หรื อรู ปแบบการพัฒนาเว็ปไซต์ เพื่อให้เหมาะสมและเข้าถึงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ ไม่ว่าเป็ น
การติ ดต่อสื่ อสาร การค้นหาข้องมูลด้วยการเสิ ร์ช การซื้ อสิ นค้าออนไลน์นอกจากนั้นเสี ย งของ
ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ จะเป็ นสิ่ งที่ดีให้นกั การตลาดได้อ่านความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างแม่นยามาก
ยิ่งขึ้น จึงควรเปิ ดช่องการทางการสื่ อสารบนโลก ออนไลน์ไว้เพื่อให้สามารถศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคได้
2.1.2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ นักการตลาดควรยึดหลักดังนี้
1) เหตุผลที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื่อสิ นค้า
2) ความสะดวกสบาย
3) ราคาสิ นค้าที่พิเศษ
4) ลดการปะทะกับฝูงชน
5) อยากรู ้ อยากทดลอง
2.1.3 เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคจะไม่สั่งซื้อสิ นค้าออนไลน์
1) กังวลในเรื่ องความไม่ปลอดภัย และไม่เชื่อ
2) ต้องการเห็นสิ นค้าของจริ ง ก่อนตัดสิ นใจซื้อ
3) ค่าส่งที่มีราคาสูง
4) กังวลเรื่ องการคืนสิ นค้า
การทาการตลาดออนไลน์น้ นั นอกจาการเข้าใจบริ บทของผูบ้ ริ โภคบนออนไลน์แล้วการทา
การตลาดที่มี เนื้ อหา ดึงดูดและน่าสนใจก็เป็ นส่ วนสาคัญเช่นกันที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจหรื อเกิด
การซื้ อสิ นค้า ดังนั้นการทา ตลาดแบบ เนื้ อหาจึงจะต้องมีความน่าสนใจมากพอเพื่อส่งเสริ มการขาย
และการตลาด

7

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการทา Content Marketing
คาว่าคอนเทนต์ก็คือเนื้ อหาซึ่งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของบทความ ภาพถ่ายถ่าย ภาพวาด หรื อ
วิดีโอก็ได้ปัจจุบนั คอนเทนต์มีอิทธิพลกบัวถิีชีวติของผูค้ นเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะในทางการตลาด
คอนเทนต์นับ ว่ าเป็ นปั จจยัที่ส าคัญในการดึงดู ดให้กลุ่มเป้ า หมายเข้ามาสนใจสิ นค้าและบริ ก าร
เนื่องจากมีเครื่ องมือและช่องการสื่ อสารที่สะดวกและรวดเร็ วอย่างสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตอีก
ทั้งเครื่ องมือที่จะเป็ นช่ องทางเพื่อการตลาดก็มีให้เลื อกหลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ YouTubeหรื อสื่ อ
ออนไลน์ต่า งๆหลายๆ บริ ษทัไม่ประสบความส าเร็ จในการทา การตลาดผ่านออนไลน์ห รื อสื่ อ
ออนไลน์สักเท่าไร เพราะไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่ องมืออย่างแท้จริ ง หรื อคิดว่าการใช้สื่อออนไลน์
ต่างๆ เช่น การสร้างFacebook Fanpage สามารถใช้งานได้ฟรี และใครก็สามารถที่จะทา ได้แน่นอน
ว่าใครก็สามารถที่จะทา ได้แต่การที่จะทา แล้วให้ประสบความสาเร็ จนั้น จาเป็ นที่จะต้องเข้าใจถึง
วิธีการที่ถูกต้องและมีแนวทางในการทาที่ชัดเจน ปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในการทาการตลาดในโลก
ออนไลน์คือคอนเทนตน์ นัน่ เอง ซึ่ งคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะช่วยให้ผคูน้ สนใจ เข้ามาอ่านหรื อชม
แสดงความเห็น และมีการแชร์หรื อบอกต่อ(กิตติ ภูวนิธิธนา,2564)
แนวทางในการทาคอนเทนต์
-คอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ จะเป็ นรู ปแบบของข้อความ ประโยค คาคม หรื อรู ปภาพ
ก็ ไ ด้ค อนเทนต์แนวนี้ ผูค้ ้นค่ อนข้า งที่ จะสนใจ เนื่ องจากเมื่ อได้อ่านหรื อดู แล้วจะมีพ ลัง ทาให้มี
กาลังใจ ตัวอย่างของคอนเทนต์ในลักษณะนี้ ที่ เห็ นชัดเจน เช่ น โฆษณาของบริ ษทั ประกันหรื อ
โทรศัพท์มือถือที่มีการสื่ อถึงวิถีชีวิตและการให้กาลังใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกัน เมื่อผูค้ นได้
ดูแล้วรู ้สึกประทับใจ ทา ให้เกิดการจดจา และมีการพดูถึงกันปากต่อปาก
-คอนเทนต์ที่ให้ไอเดียคอนเทนต์ที่ เกี่ยวกับไอเดียสามารถทาให้คนที่ไม่คิดว่า จะซื้ อสิ นค้า
สามารถที่จะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า มาก่อนได้เลยเช่น มีการสร้างพื้นที่หรื อติดตั้งโคมไฟตัวอย่าง พร้อม
ถ่ายภาพออกมาให้ดูแล้วน่าสนใจ เป็ นการนา เสนอไอเดียการตกแต่งบ้านหรื อใช้งานโคมไฟให้กบั
ลูกค้า หากทาออกมาได้โดนใจลูกค้า แม้ว่า ลูกค้าจะไม่ได้ต้ งั ใจที่จะซื้ อโคมไฟมาก่อน แต่เมื่อเห็น
ไอเดียแล้วอาจจะมีความคิดว่าจะนา ไปประยุกต์ใช้กบั ตนอย่างไร หรื อสนใจที่จะนา ไปใช้บา้ ง และ
ตัดสิ นใจซื้อในที่สุด
-คอนเทนต์แนะนา การใช้งาน การแนะนา หรื อให้ขอ้ มูลการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นอีก
สิ่ งหนึ่งที่ผคู ้ นสนใจ ซึ่งสิ นค้าที่ผคู ้ นสนใจจะศึกษาวิธีการใช้งานมีมากมายหลายอย่าง หลายกลุ่มไม่
ว่าจะเป็ นรถยนต์โทรศพัทเ์ ครื่ องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ หากมีการให้ขอ้ มูลที่ดียอ่ มที่จะมีผคู ้ นสนใจและเข้า
มายังพื้นที่เว็บไซต์หรื อสื่ อออนไลน์ที่สร้างขึ้น รวมถึงมีการแชร์เพื่อบอกต่อ
-คอนเทนต์แนะนา การแก้ปัญหา ไม่เพียงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแนะนา การใช้งาน คอน
เทนต์แนะนา การแก้ปัญหาก็ได้รับความสนใจเช่ นกัน เพราะสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ย่อมมีปัญหา
เกิ ดขึ้ น หากมี ก ารแนะน าา และให้ข้อมูล ที่ ชัด เจนและถู ก ต้องย่อ มมี ค นสนใจ หากผูจ้ า หน่ า ย
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ผลิตภัณฑ์เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแนะนา การแก้ปัญหาด้วยตัวเองจะยิ่ง ทาให้ได้รับความน่าเชื่อถือในการที่
จะตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารจากลูก ค้าคอนเทนต์เกี่ ยวกับ การแก้ปั ญหาอาจไม่ ใช่ เรื่ องเกี่ ย วกับ สิ่ ง ของ
เครื่ องใช้เสมอไปอาจเป็ นเรื่ องของการดาเนินชีวิตก็ได้
-คอนเทนต์ที่สื่อถึงอารมณ์ส่วนใหญ่จะเป็ นการนาเสนอในรู ปแบบของรู ปภาพ ที่ทา ให้คน
ที่พบเห็นแล้วรู ้สึกคล้อยตาม เกิดอารมณ์ร่วม หรื อเกิดความต้องการที่ จะซื้ ออยากจะได้เช่ น ภาพ
อาหารหรื อของกิน ภาพของอาหารที่ชวนรับประทานใครเห็นแล้วก็ ตอ้ งเกิดความรู ้สึกที่อยากจะ
ลองลิ้มชิมรส เป็ นต้นนอกจากคอนเทนต์ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการทาการตลาดแล้ว อีกสิ่ งหนึ่ งที่
สาคัญ ไม่แพ้กนั คือผูท้ ี่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาคอนเทนต์หลายบริ ษทั เลือกที่จะใช้พนักงานใน
องค์กรที่มีอยู่แล้วมาทาหน้าที่เสริ มในส่ วนนี้ ซ่ ึ งคอนเทนต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องทาโดยผูท้ ี่มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่ดี หรื อเป็ นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาคอนเทนต์โดยตรง
(กิตติ ภูวนิธิธนา,2564)
แนวคิดเกีย่ วกับ Google Ads (SEM)
Google Ads หรื อ Google Adwords เป็ นเครื่ องมือการตลาดออนไลน์อย่างหนึ่ง ซึ่งช่วย
ลงโฆษณาสิ นค้าและบริ การให้แสดงผลใน Search Engine เว็บไซต์ และเครื อข่ายต่าง ๆ ที่เป็ น
พาร์ทเนอร์กบั กูเกิล ประโยชน์ของ Google Ads จาแนกได้ดงั ต่อไปนี้ (จับตาเทรนด์E-Commerce,
2562)
1.กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะได้โดย Bidding ค าค้นหลักต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เช่น ชื่อแบรนด์ ชื่อคู่แข่ง และค าค้นหาทัว่ ไปเฉพาะกลุ่ม
2. จ่ายค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนคลิกดูเท่านั้น (Cost-per-click) โดยคิดค่าใช้จ่ายจากการ
คลิกตัวข้อความโฆษณา แม้วา่ โฆษณาจะแสดงขึ้นมา แต่หากไม่มีการคลิกเกิดขึ้น ก็จะไม่เสี ยเงินใน
การลงโฆษณาแต่อย่างใด
3. รองรับแผนการตลาดทุกรู ปแบบ เพราะว่า Google Ads มีแพลตฟอร์มหลากหลาย
ประเภทที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของแคมเปญได้
4. วัดผลได้จริ ง สามารถติดต่อ Tracking เพื่อวัดผลการเกิด Conversion ของแคมเปญ
นั้นที่ ส ร้ า งขึ้ น Google Ads เป็ นแพลตฟอร์ มที่ มี ความหลากหลายประเภท ที่ ส ามารถตอบโจทย์
เป้าหมาย
ของแคมเปญนั้น ๆ ไม่วา่ จะเป็ น Search Ads, Display Ads, App Ads, Video Ads, และ
Shopping Ads อธิบายรายละเอียด ดังนี้
-Search Ads คือ โฆษณาที่แสดงผลขึ้นมาเมื่อมีผคู ้ น้ หา Keywords ที่ตรงกับโฆษณานั้น ๆ
- Display Ads คือ โฆษณาที่ปรากฏตาม Gmail YouTube เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่เป็ น
พาร์ทเนอร์กบั Google
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- App Ads ถือเป็ น AdWords ประเภทใหม่ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ผผู ้ ลิตแอปพลิเคชันส าหรับ
โทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android
- Video Ads คือ วิดีโอโฆษณาที่เล่นก่อนหรื อคัน่ ระหว่างการเล่นคลิปวิดีโอบนเว็บไซต์
YouTube นอกจากนี้ Video Ads จะแสดงผลขึ้นมาในกรณี ที่มีการค้นหา Keywords บน YouTube
ด้วย Shopping Ads คือ การทา AdWords ส าหรับโฆษณาขายสิ นค้า โดยจะแสดงผลเป็ นการ์ด
รายการสิ นค้า ประกอบด้วยรู ปภาพสิ นค้า ชื่อสิ นค้า ราคา และลิงก์เว็บไซต์
การโฆษณา Google Ads จะใช้ระบบเสนอราคาซื้อ (Bidding) Keywords ที่คาดว่าจะ
ได้รับการเสิ ร์ชและถูกคลิ กเข้าเว็บไซต์ของผูล้ งโฆษณา พื้นที่ โฆษณาในกูเกิ ล เรี ยกว่า Ad Rank
เปรี ยบกับการโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ที่ใคร ๆ ก็อยากจะอยู่ปกหน้าเป็ นตาแหน่งโฆษณา ต้องยอม
จ่ายในราคาสู งเพื่อให้ได้หน้านั้นมา แต่การโฆษณาให้ได้ Ad Rank จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ
MaximumCPC Bid และ Quality Score
Maximum CPC Bid คือ จานวนเงินมากที่สุดที่ยอมจ่ายเมื่อมีผคู ้ ลิกเข้าเว็บไซต์ของผูล้ ง
โฆษณาในแต่ละครั้ง ขณะที่ Quality Score คือ คะแนนวัดคุณภาพเนื้องานโฆษณา ไม่วา่ จะเป็ น
Keywords เว็บ Landing Pages คะแนนตั้งแต่ 1-10 (1 คะแนน = แย่มาก, 10 คะแนน = ดีมาก)
Quality Score ยิ่งสู ง ก็สามารถช่วยลดอัตราการจ่ายจานวนคลิกแต่ละครั้งได้ (CPC–Cost-PerClick)
(“Quality score”, 2019)
การคานวณ Ad Rank สามารถทาได้โดย น าราคาเสนอสูงสุด (Maximum CPC Bid) คูณ
ด้วยคะแนนวัดคุณภาพ (Quality Score) ซึ่งโฆษณาที่ได้ผลลัพธ์รวมสูงจะได้ Ad Rank อันดับต้น ๆ
จะเห็นได้วา่ Ad Position อับดับ 3 มีการน าเสนอราคาสูงที่สุดอยูท่ ี่ 10 บาท แต่ไม่ได้
อันดับ 1 เพราะว่าคะแนนวัดระดับคุณภาพเนื้องานโฆษณา (Quality Score) ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ
3 คะแนนจาก 10 คะแนน ดังนั้นแสดงว่าผูท้ ี่ Bid สู งสุ ด ไม่ได้การันตีว่าจะได้ Ad Rank สู งสุ ดเสมอ
ไปเพราะการวัดอันดับของ Ad Rank จะใช้คะแนน Quality Score เข้ามามีส่วนร่ วมในการคานวณ
ด้วย CTR คือ จานวนคลิกที่โฆษณาได้รับ หารด้วยจานวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ หรื อ
คลิก ÷ การแสดงผล= CTR เช่น หากคุณได้รับคลิก 5 ครั้ง และมีการแสดงผล 100 ครั้ง CTR จะ
เท่ากับ 5% (“Quality score”, 2019) ดังนั้นการมี CTR ที่สูงเป็ นสัญญาณที่ดีวา่ ผูท้ ี่เห็นโฆษณาคลิก
โฆษณาบ่อยเพียงใด
การวัดประสิ ทธิ ภาพของโฆษณารู ปแบบการประเมินผลมีหลายแบบ CTR ก็เป็ นหนึ่ งใน
การประเมินผลจากการคลิกลิงก์ ดังนั้นการคานวณเพื่อหาค่าของอัตราส่วน CTR ที่เป็ นตัววัดว่าสื่ อ
โฆษณาที่ซ้ือไว้มีอตั ราการคลิกชมมากน้อยแค่ไหน สามารถคานวณได้ตามสู ตรนี้คือ CTR = จานวน
คลิก/จานวนครั้งที่โฆษณา X 100
รัญชนา โภชนกิจ (2560) ได้ศึกษา Paid Search กับกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่
พักของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล Paid Search กับกระบวนการ
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ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารที่ พ กั ด้านการสร้ างการรั บรู ้ ผ่า น Paid Search อยู่ใ นระดับมาก การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ด้านการไตร่ ตรองพิจารณาผ่าน Paid Searchอยู่ในระดับปานกลางและ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ด้านความอยากซื้อผ่าน Paid Search อยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นกัน

2.3 การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์
Kotler (2000) อธิ บ ายว่าว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกิดจากภายใน คือ การรั บรู ้ การ
เรี ยนรู ้ แรงจูงใจทัศนคติและบุคลิกภาพที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการ ตะหนักว่ามีสินค้าให้เลือก
มากมาย เป็ นกิจกรรมที่ผบู ้ ริ โภคมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่
ธนพร แตงขาว (2541) ให้ ค วามหมายของการตัด สิ น ใจว่า การเลื อ กบนทาง เลื อ กที่
ประกอบด้วยหลายทาง มีการใช้เหตุผลในการพิจารณา มีเป้ าหมาชัดเจนว่าการตัดสิ นใจนั้นเพื่อสิ่ ง
ใดสรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจหมายถึง การเลือกหรื อเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตอ้ งการจากทางเลือกที่มีมากมาย
โดยใช้เหตุผลในการพิจารณา เพื่อให้วตั ถุประสงค์บรรลุ
ศิรินทร์ ซึ้งสุ นทร (2542) กระบวนการตัดสิ นใจซื้อมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อ คือปัจจัยภายนอก (External Influences) ซึ่งเป็ นข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นค้านั้น ๆ เช่น ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจคือ
- ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ตัวสิ นค้า หี บห่ อ ขนาด คุณภาพ การประชาสัมพันธ์ราคา
ช่างทางการจัดจาหน่าย
- ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสื อครอบครัว
ชนชั้นทางสังคม
2. กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Process) เป็ นขั้นตอนของการตัดสิ นใจซื้อ คือ
ปั จจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ รวมไปถึงกิจกรรมที่ผูบ้ ริ โภคเข้ามา
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผผู ้ ลิตสร้างการรับรู ้
3. กระบวนการตัดสิ นใจ (The Act of Making Decision) มี 3 ขั้นตอน คือ
- การตระหนักถึงความต้องการ
- การหาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
- ผลจากกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546) อธิบาย ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอน คือ
1. การรับรู ้ปัญหา ผูบ้ ริ โภคตระหนักความต้องการของตนเองและความจาเป็ นในตัว
สิ นค้า
2. การค้าหาข้อมูล เมื่อรับรู ้ปัญหา หลังจากนั้นค้นหาข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ
3. ประเมินทางเลือก จากข้อมูลข้อที่สอง เพื่อนามาพิจารณาเปรี ยบเทียบถึงความต้องการ
และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ
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4. การตัดสิ นใจซื้ อ หลังจากประเมินทางเลือก ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจถึงความต้องการมาก
ที่สุด
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจหลังจากซื้ อมาใช้แล้ว ขึ้นอยูก่ บั
คุณสมบัติตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

2.4 ความหมายของสั งคมออนไลน์
อดิเทพ บุตราช (2553) ได้นิยามคาว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไว้ว่า หมายถึง กลุ่มคนที่มี
การรวมตัวกันเป็ นสังคมทาให้เกิดการทากิจกรรมร่ วมกันบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่ง อยู่ในรู ปของ
เว็บไซต์และได้มีการแพร่ ขยายออกไปเรื่ อย ๆ โดยใช้รูปแบบของการติดต่อสื่ อสารผ่าน เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต มีการสร้างเครื อข่ายชุมชนเสมือนบน เครื อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็ น เครื่ องมือสาคัญ
ในการติดต่อสื่ อสาร การทากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ ทางด้านการศึกษา ธุ รกิจ และ
ความบันเทิง คนในสังคม ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กบั สังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น มีการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบอกเล่า เรื่ องราว ประสบการณ์ รู ปภาพ และ วิดีโอ ที่ผใู ้ ช้จดั ทาขึ้นเอง
หรื อพบเจอจากสื่ อต่าง ๆ แล้วนามาแบ่งปันให้ กับเพื่อนและผูอ้ ื่นที่อยู่ใน เครื อข่ายของตนได้ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ “ตัวตน” เป็ นเว็บไซต์ที่มีลกั ษณะใช้นาเสนอตัวตน และ
เผยแพร่ เรื่ องราวของตนเองผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หรื อสร้างอัลบั้มรู ปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อนใน
ห้องเรี ยน และสร้างเครื อข่ายเพื่อการเรี ยนรู ้ข้ ึนมาได้ เช่น myspace.com, hi5.com และ facebook.com
เป็ นต้น
2. กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ “ผลงาน” อาจจะเป็ นผลงานของกลุ่มหรื อผลงานของตัวเองโดย
สามารถนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ วีดีโอ รู ปภาพ หรื อเสี ยง เช่น YouTube.com, YahooVDO,
Google VDO, Flickr.com และ Multiply.comเป็ นต้น
3. กลุ่มเว็บไซต์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่ องเดียวกัน อาจเป็ นลักษณะ Online
Bookmarking หรื อ Social Bookmarking โดยมีแนวคิดที่วา่ แทนที่ เราจะทา Bookmark เว็บไซต์
ที่เราชอบ หรื อ บทความ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน เก็บไว้ในเครื่ องของเรา คนเดียว เราก็
สามารถทา Bookmark เก็บไว้บนเว็บไซต์ แทน เพื่อเป็ นการแบ่งให้เพื่อน ๆ คนอื่นเข้ามาดูได้ดว้ ย
และเราก็สามารถดูได้ว่า เว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมาก หรื อเป็ นที่น่าสนใจ โดยดูจากจานวนตัว
เลขที่ เ ว็ บ ไซต์ นั้ น ถู ก Bookmark เอาไว้จ ากสมาชิ ก คนอื่ น ๆ เช่ น Delicious, Digg, Zickr และ
Duocore.tv เป็ นต้น
4. กลุ่มเว็บไซต์ที่ใช้สาหรับการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มกล่าวคือ การทางานบน
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เครื อข่ า ย สัง คมออนไลน์ ที่ เปิ ดโอกาสให้ส มาชิ ก ทุก คนในกลุ่มสามารถเข้ามานาเสนอ ข้อมูล
ความคิดหรื อต่อยอด เรื่ องราวต่าง ๆ ที่อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาช่วยกันเขียน และแก้ไข บทความ
ต่าง ๆ ได้
ตลอดเวลา ทาให้ เกิดเป็ นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู ้ ข่าวสาร และ เหตุการณ์
ต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย
Dijk, J.V. (2006) เครื อข่ายสังคม (Social networks) เป็ นระบบทางสังคมที่เชื่อมโยงกันด้วย
ความสัมพันธ์ ซึ่งเครื อข่าย (network) หมายถึง กลุ่มของจุดเชื่อมโยง (links) ระหว่าง
องค์ประกอบของหน่วย (elements of unit) แต่ละองค์ประกอบเรี ยกว่าโหนด (node) ปกติจะเรี ยก
หน่วย(units)ว่าระบบ(system) จ้านวนที่น้อยที่สุดขององค์ประกอบ(elements) คือ 3 และจ้านวนที่
น้อยที่สุดของจุดเชื่อมโยง (links)คือ 2 จุด เมื่อจุดเชื่อมโยง (link) ของ 2 องค์ประกอบ (elements)มา
เจอกันเรี ยกว่าความสัมพันธ์ (relation หรื อ relationship)
มีการจาแนกประเภทของเครื อข่ายออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1) เครื อข่ายทางกายภาพ (Physical networks) เป็ นระบบทางธรรมชาติที่ซับซ้อน
เช่น ระบบนิเวศ ถนน แม่น้ า และเส้นทางต่าง ๆ
2) เครื อข่ายระบบเส้น (Organic networks) เป็ นกลไกในร่ างกายเช่นระบบประสาท
ของร่ างกายมนุษย์ สื่ อสารกันเองผ่านสมองซึ่งเป็ นตัวควบคุมการท้างาน การไหลเวียนของ
เลือด และDNA ในเซลล์
3) เครื อข่ายประสาทเทียม (Neuronal networks) เป็ นระบบความคิด การเชื่อมโยง
ของจิต และแผนผังความคิด
4) เครื อข่ายทางเทคนิคหรื อเครื อข่ายเทคโนโลยี (Technical networks)
ประกอบด้วย ถนน เครื อข่ายการส่งของ การโทรคมนาคม และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
5) เครื อข่ายของสื่ อ (Media networks) เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับ
สาร โดยมีสัญลักษณ์และสารสนเทศ
ความหมายของเครื อข่ายสังคม (social network)
เครื อข่ายสังคมเป็ นประเภทหนึ่งของเครื อข่ายที่เป็ นระบบทางสังคมที่เชื่อมโยงกัน
ด้วยความสัมพันธ์ หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อตัวแสดง(individual หรื อ actor)ที่มีความสัมพันธ์
กันโดยมี 3 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
1) กลุ่มของบุคคลหรื อตัวแสดง
2) แต่ละบุคคลมีกลุ่มแอตริ บิวต์(ที่อธิบายคุณลักษณะ)
3) กลุ่มของจุดเชื่อมโยงบอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Wasserman & Faust, 1994) เครื อข่ายสังคม จึ งเป็ นโครงสร้ างของสังคมที่ สร้ างขึ้ นจาก
กลุ่มบุคคลของสังคม (เช่น บุคคลหรื อองค์กร) และกลุ่มของ 2 กลุ่มที่เชื่อมโยงกัน ภาพรวมของ

13
เครื อข่ายสังคมท้าให้มีวิธีการวิเคราะห์โครงสร้ างเอ็นทิ ต้ื ของสังคมเช่ นเดี ยวกับหลายๆทฤษฎี ที่
อธิ บายรู ปแบบของโครงสร้ างสังคม การศึ กษาโครงสร้ างเหล่านี้ ใช้การวิเคราะห์เครื อข่ายที่ระบุ
รู ปแบบของแต่ละแห่ งและของโลก ระบุหน่วยที่มีอิทธิ พลต่อกันและตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ของเครื อข่าย
เครื อข่ายทางสังคม จึงเป็ นการรวมตัวของกลุ่มของสมาชิกของเครื อข่าย (nodes) ที่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ความเป็ น
เพื่อน ญาติพี่น้อง ผูร้ ่ วมงาน การพูดคุย การให้คา้ แนะน้า การให้ความไว้วางใจ การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ การติดต่อสื่ อสารผ่านอีเมลและสื่ อสังคมออนไลน์ การให้ความร่ วมมือ ความเป็ นผูแ้ ต่ง
ร่ วมและการอ้างอิงผลงานวิจยั เป็ นต้น (Marin and Wellman, 2011, pp.11-12 ใน รุ จเรขา วิทยาวุฑฒิ
กุล, 2557) สมาชิ กเครื อข่ายอาจเป็ นได้ท้ งั มนุ ษย์ที่เป็ นปั จเจกบุคคล คณะบุคคล หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่
ไม่ใช่มนุ ษย์ก็ได้เช่น องค์กร สถาบัน บทบาทหน้าที่ ตาแหน่ ง สัตว์ สิ่ งของ บทความวารสาร และ
เว็บเพจเป็ นต้น ส่ วนเนื้อหาของทรัพยากรที่แลกเปลี่ยนไหลเวียนระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคมมี
ได้หลายชนิ ด ทั้งทรั พยากรที่ จบั ต้องได้ เช่ น สิ นค้า วัตถุดิบ บริ การ เงิ น และทรั พยากรที่ จบั ต้อง
ไม่ ไ ด้ เช่ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ การสื่ อสาร ความเชื่ อ และอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม เป็ นต้ น
(Haythornthwaite, 1996,p.323 ใน รุ จเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2557)
เมื่อเครื อข่ายสังคม เป็ นกลุ่มของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมจึง
เน้นที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกันเป็ นจุดสาคัญ การ
วิเคราะห์เครื อข่ายสังคมจึงไม่ เพียงเป็ นวิธีก ารวิเคราะห์ แต่เป็ นกลุ่มของทฤษฎี โมเดลและการ
ประยุก ต์ที่ อธิ บ ายแนวคิ ดของความสัมพันธ์และกระบวนการ ความสัมพันธ์ที่ อธิ บายโดยการ
เชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยของแต่ละบุคคล เช่น ครู นักเรี ยน เขตพื้นที่การศึกษา เป็ นต้น เรี ยกว่าเป็ น
แนวคิดของการวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคม นอกเหนื อจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้ว การ
วิเคราะห์
เครื อข่ายสังคม ยังเกี่ยวข้องกับการที่แต่ละบุคคลและการกระท้าของแต่ละบุคคลเป็ นอิสระ การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นโอกาสของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน รู ปแบบ
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นโครงสร้างสังคมที่เกิดสภาพแวดล้อมที่ให้โอกาสแต่ละบุคคล
และรู ปแบบเครื อข่ายสังคมท้าให้เกิดรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ระดับของเครื อข่ายสังคม เป็ นระบบย่อยของสังคม ที่สนับสนุนโดยเครื อข่ายของสื่ อ(media
network) มีในทุกระดับ จาแนกได้เป็ น 4 ระดับ (Dijk, 2006, pp.25-26) ดังนี้
1) ระดับความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ( individual relations) โดยแต่ละคนจะ
สร้างจุดเชื่อมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนคุน้ เคย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน และอื่น ๆ ระดับนี้
จะได้รับการสนับสนุนจากเครื อข่ายของสื่ อและอินเทอร์เน็ต
2) ระดับความสัมพันธ์ของกลุ่มและองค์กร เป็ นการเชื่อมโยงของกลุ่มถาวรและ
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ชัว่ คราวโดยใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (group and organizational relations)
3) ระดับความสัมพันธ์ของสังคม (societal relations) เป็ นระดับความสัมพันธ์
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรที่ทา้ ให้เกิดสังคมที่มีการเชื่อมโยงโดยใช้เครื อข่ายของสื่ อ
ความสัมพันธ์ของระดับนี้ทา้ ให้เกิด เศรษฐกิจเครื อข่าย หรื อเศรษฐกิจใหม่
4) ระดับความสัมพันธ์ของโลก (global relations) เป็ นระดับความสัมพันธ์ของ
สังคมทัว่ โลกและองค์การระหว่างประเทศ
โดยสรุ ป เครื อขายทางสังคม (Social Networks) หมายถึงชุดของความสัมพันธ์ของบุคคล
กลุ่มองค์กร โดยที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันทั้งข้อมูลข่าวสารการบริ การและคาแนะนาฯลฯ
เอกสารฉบับนี้ ใครนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีเครื อข่ายทางสังคมที่จาเป็ น และใช้เป็ นพื้นฐาน ใน
การศึกษาและการดาเนิ นงานเครื อข่ายในอนาคต จากการศึกษางานที่เกี่ยวกับเครื อข่ายทางสังคม
พบว่า มีกลุ่มงานวิจยั ที่สามารถจาแนก ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ (kilduff & Tsai, 2003, p 36-37) 1)กลุ่ม
งานวิจัย ที่ ใ ช้ท ฤษฎี นาเขา (Import theories) ซึ่ งเป็ นทฤษฎี ที่ หยิบยืมมาจากศาสตร์ สาขาอื่ นเช่ น
คณิ ตศาสตร์ และจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีที่นามาจากคณิ ตศาสตร์ คือ ทฤษฎี กราฟ (Graph theory)ซึ่ ง
เป็ นพื้นฐานของการวิจยั ในด้านนี้ อย่างต่อเนื่ อง สวนทฤษฎี ที่นามาจากศาสตร์ สาขาจิตวิทยาสังคม
ได้แก ทฤษฎีสมดุลย (Balance theory) และ ทฤษฎีการเปรี ยบเทียบทางสังคม (Socialcomparison
Theory) ทฤษฎีเหล่านี้ ต่างมี คุณประการต่อกระบวนการศึกษาเครื อข่ายทางสังคม ในองค์กรต่าง ๆ
2) กลุ่มงานวิจยั ที่ใช้ทฤษฎีเติบโตจากภายใน (Home-grown theories) ได้แก
2.1)ทฤษฎี Heterophily theory ซึ่ งกล่าวถึงแนวคิดด้านจุดแข็งของการเกาะเกี่ยวกัน อย่าง
หลวม ๆ(The strength of weak ties) และหลุมของโครงสร้าง (Structure -Hole)
2.2) ทฤษฎีบทบาทเชิงโครงสร้าง (Structural role theory) ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดด้าน ความเท่า
เทียมกันทางโครงสร้าง ความเหนี ยวแน่นในโครงสร้ าง และความ เท่าเทียมกันในบทบาท ซึ่ งจะ
สามารถท านายวาผูแ้ สดง (Actors)ในเครื อขาย มี อิทธิ พ ลตอทัศนคติ และพฤติ ก รรมของคนอื่น
อย่างไร 3) กลุ่มงานวิจยั ที่สงออก(Exportation) แนวคิดเรื่ องเครื อข่ายให้แกกลุ่มทฤษฎีองค์กร โดย
ใช้ทฤษฎีองค์กร (Organizationtheories) ในการวิเคราะห์และสังเคราะหองค์กรภายใต้มุมมองของ
เครื อขายทางสังคมและมีการศึกษาคนคว้าก้าวไกลออกไปเพื่อให้เห็น ศักยภาพของความเกี่ยวพัน
อย่างสาคัญระหว่างทฤษฎีองค์กรและแนวคิดดานเครื อขาย ทางสังคม ซึ่งในภาคธุรกิจได้นามาใช้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แกองค์กรในเครื อขาย และการสร้างอานาจการต่อรองให้แก่องค์กรของ
ตน เพื่อสามารถดาเนินธุรกิจอยูใ่ ห้ได้ ทามกลางการแข็งขันที่สูงมากในปัจจุบนั
งานวิจยั ที่ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าว พยายามที่จะอธิบายวาพื้นฐานทางทฤษฎี ตาง ๆเหล่านั้น
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างองค์กรวา มีลกั ษณะอย่างไร เช่นในขณะ
ที่ ท ฤษฎี Import theories จะกล่า วถึงความสัมพันธ์/ ปฏิ สัมพันธ์ใ นระดับ micro levelของปั จเจก
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บุ ค คลเป็ นหลัก นั้น ทฤษฎี ที่ เ ติ บ โตขึ้ น จาก ภายใน (Home-grown theories) กลับ มุ่ ง เน้น เอื้ อ ตอ
งานวิจยั ทั้งระดับ micro และระดับ macro

2.5 วิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จิดาภา ทัดหอม (2560) งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ความไว้วางใจและ คุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางการ
ถ่ า ยทอดสดเฟซบุ๊ ก ไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ ริ โ ภคออนไลน์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิ ดที่ ผ่า นการ ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ และความตรงเชิ ง เนื้ อ หาในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่เคย ซื้ อสิ นค้าผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และพัก
อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 260 คน สถิติเชิ งอนุ มานที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 ได้แก่ ปั จจัย การตลาดผ่า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ ด้า นความบันเทิ ง ปั จจัย ความ
ไว้วางใจ ปั จจัย คุ ณภาพของ ระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบและการบริ ก าร โดยร่ วมกัน
พยากรณ์ ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า น ช่ อ งทางการถ่ า ยทอดสดเฟซบุ๊ ก ไลฟ์ ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครได้ คิดเป็ นร้อยละ 67.8 ในขณะที่ ปัจจัยการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ ความนิ ยม ความเฉพาะเจาะจง การบอก ปากต่อปาก และปั จจัยคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ด้า นคุ ณภาพข้อมู ล ไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า ผ่า นช่ องทางการถ่ า ยทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภค
ธนิ ดา อัศวโยธิ น (2561) การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่า ง
การตลาดออนไลน์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา และศึกษาการตลาดออนไลน์ที่มีผลพฤติกรรมการซื้อ สิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นผู บ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทาง ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้จากการค านวณขนาดตัวอย่างในกรณี ที่ไ ม่ท ราบ
จานวนประชากร จากสูตร ประชากรมีจานวนไม่แน่นอน โดยใช้สูตรของ คอแครน – W.G.Cochran
(1953) ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 384.16 หรื อประมาณ 385 คน ซึ่ง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการปรั บขนาดตัวอย่างเพิ่มเป็ นจานวนรวม ทั้งสิ้ น 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ทธ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ( Pearson
productmoment correlation) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ ( Multiple Regression
Analysis) โดยก าหนดระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ งผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 275 คน ช่วงอายุ 26-35 ปี อาชีพทาธุ รกิจส่ วนตัว การศึกษา
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ระดับปริ ญญาตรี ระดับรายได้สูงกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาด
ออนไลน์ ได้แก่ จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์ การตลาดเชิ ง เนื้ อหา การตลาดผ่านสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ และการตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหา มีค วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
การตลาดออนไลน์ ด้า นจดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้า น เว็บ ไซต์ ด้า นการตลาดเชิ ง เนื้ อ หา ด้า น
การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และด้านการตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหา มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
:
บริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ :
44/170 ปริ ญลักษณ์ เพชรเกษม 69 ถนนเลียบฯ
ฝั่งเหนื อ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10160

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริษัท ดีน่า โซลูชั่น จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้งั บริษัท ดีน่า โซลูชั่น จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประกันรถแท๊กซี่และโบรก
เกอร์ นายหน้า มาเป็ นเวลา 11 ปี จดทะเบียนบริ ษทั เมื่อ 28 กรกฎาคม 2553 บริ หารงานโดย
นางสาว กุลิสรา วงษ์เทศ ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
3.3 รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ให้บริ การ ให้คาปรึ กษาทางการตลาด รับทาการตลาด รับยิงโฆษณา ผลิตสื่ อโฆษณา ทั้ง
รู ปภาพและวีดีโอ รวมถึงพัฒนาประสิ ทธิภาพทางด้านการตลาดเน้นการวางแผนกลยุทธ์ และ การ
บริ หารงานต่อยอดความสาเร็ จให้กบั ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร
บริ การฝึ กอบรมด้านการตลาด การเงิน การบัญชี
รับเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย พนักงานการตลาดออนไลน์
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย คือ
• ดูแลงานด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การดูแลเพจหานายหน้าขายประกัน , ดูแลเฟสบุ๊
คประกันรถแท็กซี่ เขียนคอนเทนต์ในรู ปแบบ sale page เพื่อลง เว็บไซต์
• หาความรู ้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มใหม่ๆในการลงขายสิ นค้าประกันภัย เช่น Shopee ,Lazada
• เขียนคอนเทนต์ต่างๆไว้โปรโมทเพจ
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• ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ดา้ นการทา sale page
• ได้ทาเกี่ยวกับการทาระบบสมาชิกสะสมแต้มให้ลูกค้าที่ซ้ือประกันกับทางบริ ษทั หา
ข้อมูลเลือกบริ ษทั ที่ดีที่สุดเข้ามาทางานร่ วมกัน
• ศึกษาหาความรู ้ในการลงโฆษณาผ่าน Google Ads ก่อนลงมือทาจริ ง
• วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดของบริ ษทั ประกันที่เป็ นคู่แข่งเพื่อนามาทากลยุทธ์ทาง
การตลาดของเราเอง
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
: นางสาว กุลิสรา วงษ์เทศ
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
: กรรมการผูจ้ ดั การ
3.5.3 หมายเลขโทรศัพท์สถานประกอบการ : 082-998-5001
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา วันจันทร์-ศุกร์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ คิดหัวข้อโครงงานโดยการปรึ กษาร่ วมกันระหว่างนักศึกษากับ
พนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา เรื่ องของการทาโครงงานในส่ วนของหัวข้อ
เรื่ อง เนื้ อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงงานในการปิ ดการขายประกันรถแท๊กซี่ โดยการคิด
คอนเทนต์ ค้นหาข้อมูลต่างๆ ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษา ขั้นตอนการดาเนิ นงาน และ
การทาเอกสารตามลาดับ
3.7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นได้แล้ว นาข้อมูลเก่ามาวิเคราะห์และนามาดัดแปลง
ใหม่ให้ภาษาดูสลวยและนาไปเสนอกับพนักงานที่ปรึ กษาว่าผ่านหรื อไม่
3.7.3 สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
หลังจากที่ได้ทาขั้นตอนทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะต้องสรุ ปผลของการดาเนินงาน โดยจะ
สรุ ปจากขั้นตอนแรกถึ งขั้นตอนสุ ดท้ายเพื่อที่ จะได้นาข้อมูลที่ เราสรุ ปมานั้นนามาเป็ นข้อมู ลการ
จัดทารู ปเล่มโครงงานต่อไป
3.7.4 จัดทารู ปเล่มโครงงาน
จัดทาเอกสารรู ปเล่มโครงงานจะมีการนาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจัดทารู ปเล่มให้สมบูรณ์เป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้าย
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ตารางขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิถุนายน 2564

กรกฏาคม 2564

สิงหาคม 2564

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. ขั้นตอนการเตรียม
โครงงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ขั้นตอนการรวบรวม
ข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
5. ทาเล่มสหกิจ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1) เครื่ องคอมพิวเตอร์
2) โทรศัพท์มือถือ
ซอฟต์แวร์
-โปรแกรม Microsoft Word
-โปรแกรม Power Point
-โปรแกรม Excel

กันยายน 2564

ตุลาคม 2564

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ในการปฏิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง ฝ่ ายการตลาดออนไลน์ ของบริ ษ ัท ดี น่ า โซลู ชั่น จ ากัด
สามารถอธิบายรายละเอียดการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
4.1 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค
4.2 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนเว็บไซต์
4.3 เพื่อศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads ก่อนลงมือทาจริ ง
4.1 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ ลงบนแพลตฟอร์ ม เฟสบุ๊ค
การศึกษาโครงงานเรื่ อง การเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายในตลาดของบริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ
1. เพื่อเกิดการกระตุน้ ให้ซ้ือสิ นค้าจากคอนเทนต์
2. เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจดจาสิ นค้าผ่านแบนดิ้ง

รู ปที่ 4.1.1 เฟสบุ๊คที่ได้ รับหน้ าที่ในการดูแล
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การเขียนคอนเทนต์คือการนาคาต่างๆมาประกอบด้วยกันจนเป็ นประโยคซึ่งแรกๆอาจจะ
ต้องอาศัยการดูตน้ แบบแล้วดัดแปลงโดยใช้คียเ์ วิร์ดหรื อคาต่างๆมาผสมให้คอนเทนต์ดูสลวยขึ้น
วิธีการเขียนคอนเทนต์ ที่ผจู ้ ดั ทาได้รับมอบหมายมา คือ เราจะได้โจทย์และ คียเ์ วิร์ด
หลังจากนั้น เราทาการเขียน และนาคียเ์ วิร์ดมาใส่ ในคอนเทนต์ของเรา เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ข้อ 1
คอนเทนต์ ต้นแบบ
จะเป็ นยังไงถ้า.....เกิดอุบตั ิเหตุที่ไม่คาดฝัน‼ แล้วรถเราไม่มีประกัน❓
ต้องเสี ยเงินก้อน ซ่อมเขา ซ่อมเรา เศรษฐกิจก็ไม่ดี เงินก็หายาก💸💸💸
ผ่อนแต่ไม่ได้รับกรมธรรม์หรื อได้รับกรมธรรม์ชา้ 😓😿😥
ถ้าปัญหาเหล่านี้ทาให้ส่ายหัวกันทั้งบ้าน😭
🎯อยากมีประกันแท็กซี่คมุ ้ ครองดี ได้กรมธรรม์เร็ว ไม่มีเงินก้อน จ่ายไม่ไหว มาที่ 💙”ดีน่า”💙
ใจบอกอยากได้ เงินบอกว่าไม่ โปรนี้ช่วยได้
ถ้าไม่เจอโปรนี้ ดว้ ยตัวเองก็แทบไม่เชื่อ😲
☎โทรสอบถาม:0⃣9⃣5⃣0⃣6⃣5⃣8⃣8⃣8⃣7⃣ Line: https://lin.ee/8PfMTqX

20
คอนเทนต์ ที่ผ้ จู ัดทาได้ มีการเพิม่ และใส่ อโี มจิ
เข้าหน้าฝนแล้วววว มาทาประกันเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่กนั เถอะ!!!!!!
จะเป็ นยังไงถ้า.....เกิดอุบตั ิเหตุที่ไม่คาดฝัน‼ แล้วรถเราไม่มีประกัน❓
ต้องเสี ยเงินก้อน ซ่อมเขา ซ่อมเรา เศรษฐกิจก็ไม่ดี เงินก็หายาก💸💸💸
ผ่อนแต่ไม่ได้รับกรมธรรม์หรื อได้รับกรมธรรม์ชา้ 😓😿😥
ถ้าปัญหาเหล่านี้ทาให้ส่ายหัวกันทั้งบ้าน😭
ให้เราดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัว
คิดไม่ออกซื้อประกันที่ไหนดี ซื้อกับเราถูกและดีแน่นอน
🎯อยากมีประกันแท็กซี่คมุ ้ ครองดี ได้กรมธรรม์เร็ว ไม่มีเงินก้อน จ่ายไม่ไหว มาที่ 💙”ดีน่า”💙
ใจบอกอยากได้ เงินบอกว่าไม่ โปรนี้ช่วยได้
ถ้าไม่เจอโปรนี้ ดว้ ยตัวเองก็แทบไม่เชื่อ😲
รวมจบครบในที่เดียว☎โทรสอบถาม:0⃣9⃣5⃣0⃣6⃣5⃣8⃣8⃣8⃣7⃣ Line: https://lin.ee/8PfMTqX

รู ปที่ 4.1.2 คอนเทนต์ ที่ลงบนเฟสบุ๊ค
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รู ปที่ 4.1.3 ตัวอย่างแบนดิง้
ตัวอย่างแบนดิ้งนี้ทีมโปรแกรมเมอร์จะเป็ นคนออกแบบโดยขอบเขตจะได้จากพนักงานที่
ปรึ กษาและทั้งทีมโปรแกรมเมอร์กบั ทีมการตลาดจะลงความเห็นกันว่าผ่านหรื อไม่ผา่ นต้องปรับแก้
หรื อเพิ่มอะไรหลังจากนั้นที่ปรึ กษาจะบอกว่าผ่านหรื อไม่ การสร้างแบนดิ้งเพื่อให้เกิดการจดจาโดย
ใช้ภาพตรงกับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2

รู ปที่ 4.1.4. วิธีการตอบลูกค้ า
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ลูกค้าจะทักมาทางข้อความหรื อคอมเม้นต์ส่วนเรามีหน้าตอบกลับลูกค้าไปทางข้อความ
โดยการให้ขอ้ มูลไอดีไลน์และเบอร์โทรเพื่อให้ลูกค้าติดต่อกับพี่พนักงานที่ปรึ กษาโดยตรงเพราะเรา
มีหน้าที่แค่ดูแลเพจและตอบกลับลูกค้าซึ่งเราไม่มีขอ้ มูลราคาหรื อสัญญาของประกันจึงทาให้เรา
ตอบได้แต่เพียงคร่ าวๆ
สรุปวัตถุประสงค์ ข้อที่ 4.1 จากการที่ได้นาคอนเทนต์ที่ฝึกเขียนและแบนดิ้ง นาไปโพสใน
เฟสบุ๊คกลุ่มย่อย ในกลุ่มย่อยมีสมาชิกประมาณ 100 คน ซึ่งทั้ง 100 คนไม่ได้ตอบกลับทั้งหมด ตอบ
กลับเฉพาะคนที่สนใจ สรุ ปได้วา่ มีคนสนใจที่จะทาประกันได้มีการตอบรับมาในรู ปแบบข้อความ
ประมาณ 20 % ต่อเดือน ลูกค้าไม่ได้มีการตอบสนองจากการกดไลค์หรื อคอมเม้นต์ส่วนมากจะทัก
ข้อความมา ซึ่งทางบริ ษทั เป็ นคนให้ขอ้ มูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายการทาประกัน
4.2 เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนเว็บไซต์
การสื่ อสารเพื่อการเขียนคอนเทนต์จะได้รับ keyword จากพี่พนักงานที่ปรึ กษาจากนั้นนามา
ขยายคอนเทนต์โดยการสร้างคอนเทนต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยการคิดและสื บหาข้อมูลและ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่บวกับวิธีการเขียนคอนเทนต์จากรุ่ นพี่พนักงานโดยให้ตรงกับ keyword
มากที่สุด โดยตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ขายและขยายทีม ตามรู ปที่ 4.2.1

รู ปที่ 4.2.1 การเขียนคอนเทนต์ ในรู ปแบบ sale page
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จากรู ปที่ 4.2.1 คียเ์ วิร์ดที่ได้ รับ คือ ขายและขยายทีม และเราก็ได้ดูตวั อย่างคอน
เทนต์ผา่ นเว็บไซต์ที่บริ ษทั ดูแลและนาคอนเทนต์มาปรับแก้ไขเพิม่ เติมให้เป็ นคอนเทนต์ข
องเราโดยเขียนคอนเทนต์ลงใน excel จากนั้นก็ present กับพี่พนักงานที่ปรึ กษา ว่าผ่าน
หรื อไม่อย่างไร หลังจากนั้นคอนเทนต์ของเราก็จะได้ข้ ึนเว็บไซต์ที่ทางบริ ษทั ดูแล

รู ปที่ 4.2.2 ตัวอย่างคอนเทนต์จากเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.2.2 เป็ นตัวอย่างของการลงคอนเทนต์จริ งบนเว็บไซต์โดยมีคอนเทนต์และ
ภาพประกอบที่ผา่ นกระบวนการขั้นตอนเรี ยบร้อยแล้ว
สรุปวัตถุประสงค์ ข้อที่ 4.2 จากการที่ได้มาฝึ กงานที่บริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด ในตาแหน่ง
ทีมการตลาด ทาให้ได้เรี ยนรู ้หลักในการทางานขององค์กรมากขึ้นในด้านการบริ การ ซึ่ งในด้าน
บริ การของทางบริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด คือ การเป็ นที่ปรึ กษาการตลาดให้กบั บริ ษทั ฟิ น อินชัว
รันส์ โบรคเกอร์ ที่เป็ นบริ ษทั นายหน้าประกันภัยหน้าที่ของทีมการตลาดคือการเขียน content
marketing เพื่อนา content มาทา sale page หน้าเว็บไซต์ของฟิ นประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์
ที่ทาระบบการจัดการหลังบ้านและหน้าบ้านทาเว็บไซต์ให้ออกมาตาม content ที่เขียนและคอยหา
ข้อมูลและเขียน content เพื่อใช้ในการสร้างสื่ อออนไลน์ไว้ใช้ในการดูแลเพจ Facebook และใช้ใน
การโปรโมทเพจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและพี่ในทีมที่ดูแลด้านการตลาดเรื่ องการ
เขียนคอนเทนต์และนาคียเ์ วิร์ดมาปรับใช้กบั คอนเทนต์
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4.3 เพื่อศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads ก่อนลงมือทาจริง
หัวข้อที่ได้ศึกษาใน Google Ads ทั้งหมด 14 ข้อ ตามรู ปที่ 4.3.1 หัวข้อที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้
นามาเสนอในครั้งนี้ คือหัวข้อที่ 7 สร้างโฆษณา Google Ads เป็ นหัวข้อที่นามาใช้ได้ในการปฏิบตั ิ
ได้ ตามรู ปที่ 4.3.2

รู ปที่ 4.3.1 หัวข้อทั้งหมดที่ได้ศึกษา
จากรู ปที่ 4.3.1 ได้รับมอบหมายให้เรี ยน คอร์ส Google Ads จากพนักงานที่ปรึ กษาและนา
ข้อมูลมาสรุ ปโดยใส่ Mind Master เป็ นการสรุ ปแบบ mind mapping นามาเสนอให้พนักงานที่
ปรึ กษาฟัง เมื่อเรี ยนคอร์ส จบ
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ในขั้นตอนของหัวข้อที่ 7 สร้างโฆษณา Google Ads มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้ โดยขยายตามรู ป
ที่ 4.3.2
สร้ างโฆษณา Google Ads
1.สร้างแคมเปญโฆษณาตอนที่ 1 สร้างแคมเปญ
สอนวิธีการสร้างแคมเปญโดยการ
ให้ใส่ URL เว็บที่จะทาโฆษณาเพื่อให้ Google ช่วยคิด keyword
แล้วมาใส่ชื่อแคมเปญ
เลือกวันเวลาเริ่ มและสิ้ นสุ ดของการโฆษณา
สถานที่
ภาษา
งบโฆษณาต่อวัน
แล้วเลือกบิดดิ้ง
2.สร้างแคมเปญโฆษณาตอนที่ 2 สร้าง keyword และข้อความโฆษณา
ตั้งชื่อ ads group แล้วก็ใส่ description โดยการใช้เครื่ องหมาย บวก
URL
Headlines1
Headlines2
Headlines3
Path
Descriptions 1
Descriptions 2
3. สร้างแคมเปญโฆษณาตอนที่ 3 ใส่ขอ้ มูลการชาระเงิน
เลือกประเทศที่จะทาโฆษณา
ใส่รหัสส่วนลด
เลือกว่าเป็ นบริ ษทั หรื อบุคคลธรรมดา
ใส่เครดิตหรื อเดบิตการ์ด
ใส่ที่อยู่
เลือก Auto payment จ่ายหลังการทาโฆษณา manual payment คือจ่ายก่อนโฆษณา
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รู ปที่ 4.3.2 หัวข้อที่ 7 สร้ างโฆษณา Google Ads
สรุปวัตถุประสงค์ ข้อที่ 4.3 ได้เรี ยนรู ้วิธีการลงโฆษณา บน google ads ด้วยวิธีการดูวิดีโอที่
ทาง บริ ษทั ดีน่า โซลูชนั่ จากัด จัดซื้อคอร์สให้ เป็ นการพัฒนาคุณภาพพนักงานอีกระดับให้รอบรู ้
เกี่ยวกับแฟลตฟอร์ม google เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั เป็ นอีกก้าวในการพัฒนา
บริ การให้ผคู ้ นได้รู้จกั เข้าถึงได้มากขึ้น ผูจ้ ดั ทาได้นาหัวข้อสาคัญอย่าง สร้างโฆษณา google ads
สรุ ป

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การเข้าปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 10 กันยายน2564 ที่ บริ ษทั
ดี น่า โซลูชัน่ จากัด โดยมี วตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึ กษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ ม
เฟสบุ๊ค 2. เพื่อศึกษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนเว็บไซต์ 3. เพื่อศึกษาการลงโฆษณาบน Google Ads
ก่อนลงมือทาจริ ง
การศึ กษาการเขียนคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์ ม เฟสบุ๊ค และ บนเว็บไซต์ เพิ่มช่ องทาง
การตลาดออนไลน์ผา่ น Facebook และ เว็บไซต์ ในรู ปแบบของ คอนเท้นท์ รู ปภาพ สามารถเข้าถึง
ในกลุ่มลูกค้าปั จจุ บนั มากขึ้น ใน Social media ได้อย่างง่ายขึ้น และสามารถทาให้บริ ษทั สามารถ
นาเสนอผลงาน ปิ ดการขายได้
ผลตอบรั บ จากการเขี ย นคอนเทนต์โพสลงบนเฟสบุ้คและเว็บไซต์ ท าให้บริ ษ ทั ความ
น่ า เชื่ อถื อมากขึ้ น และได้เป็ นที่ รู้จัก แก่ ลู ก ค้า ใหม่ มี ลู ก ค้า ติ ดต่ อเข้า มาสอบถามเป็ นจ านวนนึ ง
ประมาณ 20 % ของสมาชิกในเฟสบุ๊ค ซึ่ งได้รับการยืนยันจากพนักงานที่ปรึ กษาว่าปิ ดการขายได้
เกิดจากการโพสตรงต่อเวลาถี่ถว้ นและการแจ้งวิธีการติดต่อกลับให้แก่ลูกค้า จากเดิมก่อนเข้าสหกิจ
ศึ ก ษา ทาง บริ ษ ทั มี โพส Facebook อย่างสม่ าเสมออยู่แล้ว ท าให้เพจมี ความน่ าสนใจ มี ความ
น่าเชื่อถือ เพียงแต่หลังจากได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ก็ทาให้ไม่ตกหล่นในเรื่ องการโพสทาให้โพส
เป็ นเวลา ทุกๆวัน เวลา 10.00 โมงตรง และได้มีการแจ้งพนักงานที่ปรึ กษาเรื่ อง ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
และยังมีคนติดตามเพิ่มขึ้น ปัจจุบนั มีสมาชิกในเฟสบุ๊คจานวน 1900 คน
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 การทางานเป็ นแบบ Work from home เพราะฉะนั้นจึงการผิดพลาดหรื อ
ความไม่ชดั เจนในการติดต่อสื่ อสารประสานงานกันในบางครั้ง
5.1.2.2 ขาดความรู ้และประสบการณ์ในการทางานเนื่ องจากไม่เคยทางานมาก่ อน
และการทางานนั้นมี ความแตกต่างจากการเรี ยนแล้วการทางานจาเป็ นที่ จะต้องใช้ทกั ษะ
หลายอย่างเช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพรี เซนต์งาน
5.1.3 ข้อเสนอแนะในการทาโครงงาน
5.1.3.1 เสนอการพัฒนาคอนเทนต์และคียเ์ วิร์ดใหม่อยู่เสมอเพื่อการเข้าถึงลูกค้า
และให้ทนั สมัยตามเฟสบุ๊คและเว็บไซต์
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้เรี ยนรู ้และได้ประสบการณ์ในการทางาน
5.2.1.2 ได้นาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาปรับใช้กบั การปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทางานมากขึ้น
5.2.1.4 รู ้จกั การตรงต่อเวลา มีความอดทนและมีระเบียบวินยั
5.2.1.5 ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นและรู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ปัญหาสาคัญที่ พบในการทางานคือ การล่ม
ของอินเทอร์เน๊ต เนื่องด้วยทางานแบบ (Work From Home) ทาให้เกิดการขัดข้องทางระบบ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 นั ก ศึ ก ษาควรมี ก ารเตรี ยมพร้ อ มและปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กั บ สถานที่ ไ ป
ปฏิบตั ิงานรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
5.2.3.2 การโพสคอนเท้นต์ที่เฟสบุค้ ในแต่ละวันทาให้ผูป้ ฏิบตั ิไม่ทราบได้ว่าเมื่อ
โพสแล้วมีผตู ้ ิดต่อเข้ามาเท่าไหร่ เป็ นกี่ เปอร์เซ็นต์ หรื อเพิ่มยอดขายได้มากน้อยเพียงใด
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ภาคผนวก ก
รูประหว่างการปฏิบัติงาน

รูปขณะประชุมผ่านวิดีโอคอลทางไลน์

รูปขณะพรีเซนต์ งานผ่านการประชุมทาง Google Meet

ห้ องที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างคอนเทนต์ ที่เขียนไว้คอยโปรโมทเพจ

การเขียนคอนเทนต์ ในรูปแบบ sale page

การเขียนคอมเทนต์ ที่ทาร่ วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ โดยการลงหน้ าเว็บไซต์

เพจฟิ นประกันรถที่ดูแล

เฟสบุ๊ค ประกันรถแท๊ กซี่ที่ดูแล

เพจแฟร์ ดีรับสมัครตัวแทนนายหน้ าที่ดูแล

วิธีการตอบลูกค้า

ภาคผนวก ข
บทความวิชาการ
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