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เนื้อหา Line OA การท าไลน์องค์กรเพื่อการสื่อสาร
• รู้จัก Line Official Account

• เปิดบัญชี Line Official Account

• วิธีต้ังค่า 

• ข้อความทักทายเพื่อนใหม่

• ตอบกลับอัตโนมัติ

• Rich Message รูปภาพใหญ่ 

• Rich Menu

• Rich VDO Message วีดีโอเล่นอัตโนมัติ

• การ์ดเมสเสจ

• บรอดแคสต์ส่งข้อความ

• โพสตไ์ทม์ไลน์

• มินเิว็บไซต์ รายละเอียดร้าน รายละเอียดร้าน, 
รายละเอียดสินค้า/บริการ, เวลาเปิด-ปิด, เบอร์
โทรศัพท,์ เว็บไซต์

• ตอบแชท, ติดแท็ก

• วิธีใชแ้พกเก็จรายเดือน

• แอดมนิช่วยดูแล

• ข้อมูลเชิงลึก (สถิต)ิ
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รู้จัก Line Official Account
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สถิติผู้ใช้ของ LINE ประเทศไทยในปี 2020

ปัจจุบัน Line มีจ านวนผู้ใช้งานทั่วโลก กว่า 217 ล้านคน โดยมี
ผู้ใช้งานในไทยกว่า 45 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
ประเทศญี่ปุ่น

อัพเดทข้อมูลจ านวนผู้ใช้งานและพฤติกรรมการใช้งาน Chat 
platform อันดับหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นของมูลจาก Line 
Thailand ที่อัพเดทเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 นี้
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ปัจจุบัน Line มี
จ านวนผู้ใช้งานทั่ว
โลก กว่า 217 ล้าน
คน โดยมีผู้ใช้งาน
ในไทยกว่า 44 
ล้านคน เป็นอันดับ 
2 ของโลก รองจาก
ประเทศญี่ปุ่น
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วัตถุประสงค์ในการใชง้าน Line OA

• ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ

• ส่งเสริมการขายและแคมเปญ

• หาลูกค้าใหม่

• โปรโมตร้านค้าและเว็บไซต์

• เชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า

• ให้บริการติดต่อสอบถาม

• จ้างงาน

• อื่นๆ
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เปิดบัญชี Line Official Account

https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/

https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/
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การเข้าใช้งาน
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กรอกข้อมูล ‘ลงทะเบียนข้อมูลบริษัท/ร้าน’
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คลิกอ่านข้อก าหนดการใช้งานบัญชีทางการ



12กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ตรวจสอบรายละเอียด

หลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน 
เมื่อยืนยันความถูกต้องแล้วกดส่ง เพื่อ
ยืนยันการสมัครไลน์ OA
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ขึ้นแจ้งเสร็จสิ้นการสมัคร 
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รายชื่อบัญชี

ไปที่ Line Official Account 
Manager พิมพ์ 
https://manager.line.biz/

https://manager.line.biz/
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ตั้งค่าบัญชี

ตั้งค่าบัญชี
ตั้งค่าเบื้องต้น
• ชื่อบัญชี
• สถานะ
• รูปโปรไฟล์

• รูปแบบไฟล์: JPG, JPEG, PNG
• ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 3 MB
• ขนาดรูปที่แนะน า: 640×640 พิกเซล

• รูปหน้าปก
• รูปแบบไฟล:์ JPG, JPEG, PNG
• ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 3 MB
• ขนาดรูปท่ีแนะน า: 1080×878 พิกเซล
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การแสดงข้อมูลบัญช/ีแชท
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ข้อมูลบัญชี

ค่าบริการรายปีของพรีเมียม ID
ค่าบริการรายปี $12.00
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พรีเมียม ID
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วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

• ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
• ส่งเสริมการขายและแคมเปญ
• หาลูกค้าใหม่
• โปรโมตร้านค้าและเว็บไซต์
• เชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า
• ให้บริการติดต่อสอบถาม
• จ้างงาน
• อื่นๆ
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การจัดการสิทธิ์
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เกี่ยวกับสิทธิ์
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ตั้งค่าการตอบกลับ
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ข้อความทักทายเพื่อนใหม่
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ตั้งค่าอย่างละเอียด
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ก าหนดเวลาตอบข้อความ
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ข้อมูลการลงทะเบียน



27กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีสร้าง และส่ง ริชคอนเทนต์
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ริชเมสเสจ (Rich Message)

• ริชเมสเสจ (Rich Message) คือ ฟังก์ชันที่สามารถรวมรูปภาพและข้อความไว้ในที่เดยีวกันได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
ตามความต้องการ และยังสามารถใส่

• ลิงก์ได้หลายลิงก์ภายในข้อความเดียวกนั ริชเมสเสจเป็นข้อความทีส่ะดดุตาจงึท าใหด้ึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้
ดีกว่าข้อความแบบธรรมดา

• ตอนนี้เราจะมาเปลีย่นภาพธรรมดาให้โดดเดน่ยิ่งขึ้นกนัดว้ย ริชแมสเสจ (Rich Message) ที่สามารถส่งรูปขนาดใหญ่ 
เต็มขนาดหน้าจอแชท แถมยังสามารถฝังลิงค์ให้คลิกไปที่อืน่ไดอ้ีกดว้ย ฟีเจอร์นี้พิเศษจะมีกต็อ่เมื่ออพัเกรดแพ็คเกจราย
เดือนเท่านั้นนะ

• Rich Message สามารถสร้างได้ผา่นเว็บไซต์เท่านัน้ เตรียมภาพขนาด 1040 x 1040 พิกเซลให้พร้อม เข้าไปที่ admin-
official.line.me เลือก ‘สร้างริชคอนเทนต’์ แล้วเลือก‘ข้อความริช’ เลือก ‘ลงทะเบียนใหม’่

• เลือกเทมเพลตข้อความริช ตามภาพที่เราสร้างไว้ ใส่ข้อความให้เรียบร้อยพร้อมใส่ลิงค์ URL ที่เราต้องการให้คลกิเข้าไป
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ริชเมสเสจ (Rich Message)
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ริชเมสเสจ (Rich Message)
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ริชเมสเสจ (Rich Message) ดีไซนไ์กด์



32กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ริชเมสเสจ (Rich Message)
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ริชเมสเสจ (Rich Message)
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ริชวิดีโอเมสเสจ
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ริชวิดีโอเมสเสจ

• ระบบวิดีโอเต็มหน้าจอพร้อมเล่นอัตโนมัติ สามารถเล่นวีดีโอแบบเต็มหน้าจอทันทีที่ผู้ติดตามเปิดแชท และยัง
สามารถก าหนดปุ่ม Action ได้หลายรูปแบบตามความต้องการ
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ริชเมนู
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ริชเมนู

ริชเมนู (Rich Menu) คือ เมนูลัดบนหน้าจอแชท แถบเมนูลัดที่เป็นแป้นพิมพ์เสริมในห้องแชท โดยสามารถ ตั้ง
ค่าให้ลิงก์ไปอื่นได้ เช่น ลิงก์ไปดูรูปเพิ่มเติมบนหน้า Timeline, ลิงก์ไปบนเว็บไซต์ หรือลิงก์ไปตรวจเช็กสถานะ 
สินค้าก็ได้ ช่วยตอบค าถามที่ลูกค้าถามซ้ าๆ และถ้าร้านค้าจัด โปรโมชั่นบ่อยๆ Rich Menu ก็สามารถเพิ่มโอกาส
ในการขายได้ ริชเมนูสามารถใช้งานได้กับทุกแพ็คเกจ
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ริชเมนู

สร้างใหม่ เพื่อเข้าไป
สร้าง ริชเมนู
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ริชเมนู

เริ่มสร้าง ริชเมนู โดยกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน
- ชื่อ ตั้งชื่อ รชิเมนู
-ก าหนดให้ ‘เปิด’ หรือ ‘ปิด’ เพื่อเปิด
การใช้งานทันที หรือก าหนดเอาไว้
ก่อนก็ได้
-ก าหนดเวลาการใชง้าน
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ริชเมนู

เตรียมรูปภาพตามเทมเพลต 
แนะน าขนาด 2500 x 1686 พิก
เซล ไม่เกิน 1 MB
นามสกุล JPG, JPEG, หรือ PNG
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ริชเมนู

เลือกเทมเพลต
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ริชเมนู

เลือก แอ็คชัน (Action)  ตามที่
ต้องการ ได้สูงสุด 6 ปุ่ม โดยสามารถ
เลือกได้ 5 แบบ
ได้แก่ ลิงก์ , คูปอง, ข้อความ หรือ 
บัตรสะสมแต้ม และไม่มีก าหนด
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ริชเมนู
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ริชเมนู
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ริชวิดีโอเมสเสจ
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ริชวิดีโอเมสเสจ

• ริชวิดีโอเมสเสจ หรือ Rich Video Message คือ วิดีโอขนาดเต็มหน้าจอ พร้อมเล่นอัตโนมัติ (Rich Video 
Message) ฟังก์ชันพิเศษที่สามารถเล่นวิดีโอที่มีขนาดใหญ่เต็มหน้าจอทันทีที่ Followers เปิดแชท โดย
สามารถก าหนดปุ่ม Action ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของเรา

• ริชวิดีโอเมสเสจ ยังสามารถตั้งค่าการแนะน าให้เปดิลิงก์เว็บไซต์ท่ีต้องการได้หลังจากที่ผู้ใช้ดูวิดีโอจบแล้ว ข้อ
แตกต่างของริชวิดีโอ กับวิดีโอท่ัวไป คือผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึก, ส่งต่อ, แชร์ลงในไทม์ไลน์ได้ หากไม่ต้องการ
ให้ผู้ใช้บันทึกวิดีโอดังกล่าว
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ริชวิดีโอเมสเสจ

คลิกที่ ริชวิดีโอเมสเสจ
คลิกที่ สร้างใหม่
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ริชวิดีโอเมสเสจ

ตั้งค่าวิดีโอ
• รูปแบบไฟล์ที่

แนะน า: MP4, 
MOV, WMV

• ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 
200 MB
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ริชวิดีโอเมสเสจ

สามารเลือก Action Button ที่เราต้องการ 
และยังสามารถใส่ URL ลิงก์เว็บไซต์
เพื่อให้ Rich Video Message สามารถ
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ได้



50กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ริชวิดีโอเมสเสจ

คลิกที่ บันทึก
หลังจากนี้ ริชวิดีโอเมสเสจจะถูก
บันทึกเอาไว้ โดยเราสามารถใช้งานได้
โดยแนบไปกับฟีเจอรอ์ื่นๆ เช่น 
Broadcast, Greeting Message 
หรือ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ



51กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ริชวิดีโอเมสเสจ



52กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ริชวิดีโอเมสเสจ

สามารถเลือกส่ง รชิวิดีโอเมสเสจ
ให้ผู้ติดตามไดเ้ลย ตามต้องการ
เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว



53กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ริชวิดีโอเมสเสจ



54กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

การ์ดเมสเสจ



55กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

การ์ดเมสเสจ



56กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

การ์ดเมสเสจ



57กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

บรอดแคสส่งข้อความ



58กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

บรอดแคสต์ส่งข้อความ

• ข้อความบรอดแคสต์ คืออะไร ?

• ข้อความที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลไปหา ผู้ติดตามทุกคน ทุกเครื่อง อีกทั้งยังสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้โดยแบ่ง
ตามเพศ และช่วงอายุของลูกค้า ท าให้เราเจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น สามารถส่งได้ทั้งภาพ ข้อความ คูปอง เพื่อ
ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการได้อีกด้วย ท าให้สามารถกระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมข่าวสารี 
โปรโมชั่น และความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



59กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

บรอดแคสต์ส่งข้อความ

วิธีการสร้างและส่งบรอดแคสต์
เข้าไปที่ LINE Official 
Account Manager
• คลิก บอร์ดแคสต์
• คลิกสร้างใหม่



60กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

บรอดแคสต์ส่งข้อความ

ข้อความ, สติกเกอร์, รูปภาพ, คูปอง,ริชเมสเสจ 
, ริชวิดีโอเมสเสจ หรือข้อความเสียง



61กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

บรอดแคสต์ส่งข้อความ

เลือกส่งข้อความตามกลุ่มเป้าหมาย

เลือกส่งข้อความตามเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถเลือกส่งไปยังทุกคนหรือส่ง
ตามคุณสมบัติต่างๆ
ของผู้รับ เช่น เพศ อายุ 
ระบบปฏิบัติการ หรือระยะเวลาการ
เป็นเพื่อ นก็ได้



62กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

เลือกส่งข้อความตามกลุ่มเป้าหมาย



63กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

เลือกส่งข้อความตามกลุ่มเป้าหมาย



64กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

เลือกส่งข้อความตามกลุ่มเป้าหมาย



65กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

บรอดแคสต์ส่งข้อความ

คลิกที่ ส่งที่มุมขวาบน หรือด้านล่าง
เพียงเท่านี้ ผู้ติดตามทุกคนก็จะได้รับ
ข้อความ Broadcast ที่เราก าหนดไว้
แล้ว



66กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์ไทม์ไลน์



67กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์ไทม์ไลน์

วิธีการโพสต์บนไทม์ไลน์
เข้าไปที่ LINE Official Account 
Manager คลิก สร้างใหม่



68กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์ไทม์ไลน์

คลิกเลือก โพสต์ทันที หรือ ก าหนดเวลา
สามารถก าหนดเวลาการโพสต์ได้ 
หรือเลือกส่งทันทีได้เลย



69กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์ไทม์ไลน์

กรอกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ สติกเกอร์ 
คูปอง เป็นลิงก์ให้คลิกก็ได้ หรือเป็นต าแหน่ง
ที่ตั้ง



70กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์ไทม์ไลน์

ค้นหาต าแหน่งที่ตั้ง  โดยกรอกที่อยู่ และ
พิมพ์ชื่อสถานที่ แล้วคลิกค้นหา 



71กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

มินิเว็บไซต์



72กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

มินิเว็บไซต์

คลิกที่โปรไฟล์



73กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

มินิเว็บไซต์

คลิก+เพิ่ม
เพิ่มปลั๊กอินหรือเนื้อหา
ที่เราอยากให้มี เพื่อ
แสดงบนหน้ามินิ
เว็บไซต์ของเรา เช่น 
ข้อความ คอลเล็กชัน 
คูปอง หรือ ข้อมูล
พื้นฐาน จากนั้น คลิก 
ตกลง



74กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

มินิเว็บไซต์

กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น 
ค าอธิบาย เวลาท าการ 
งบประมาณ หมายเลข
โทรศัพท์ เว็บไซต์ จอง 
วิธีช าระเงิน สถานที่ แผน
ที่ เสร็จแล้ว คลิกบันทึก
และเปิดใช้งาน



75กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

มินิเว็บไซต์



76กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ตอบแชท, ติดแท็ก



77กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ตอบแชท, ติดแท็ก

คลิกที่แชท



78กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ตอบแชท, ติดแท็ก

‘ตั้งสถานะ’ ให้ลูกผู้ติดตาม สามารถตั้งค่าเป็น ‘ต้องด าเนินการ’ หากอยู่ระหว่างการด าเนินการ หรือเลือก ‘ด าเนินการ
แล้ว’ หากการด าเนินการได้เสร็จส้ินแล้ว



79กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ตอบแชท, ติดแท็ก

1. คลิกที่แชทของลูกค้าที่ต้องการติดแท็ก
2. คลิก ไอคอนดินสอด้านบน หากต้องการ
เปลี่ยนชื่อลูกค้าสามารถตั้งได้ไม่เกิน 20
ตัวอักษร โดยชื่อนี้จะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น 
3. คลิก ไอคอนดินสอด านล่าง” หากต้องการ
ติดแท็กเพื่อตั้งสถานะลูกค้าหรือจัดกลุ่ม
*การสร้างแท็กท าไดท้ั้งหมดไม่เกิน 200 อัน
และได้ไม่เกิน 10 อันต่อคน 
4. สร้างแท็กใหมไ่ดด้้วยกการพิมพ์ในช่อง
ใส่ แท็ก แล้วกด Enter หรือเลือกจากแท็ก
ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้



80กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ตอบแชท, ติดแท็ก

สามารถค้นหาตามที่เราติดแท็กได้



81กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีใชแ้พกเก็จรายเดือน

วิธีใช้แพตเก็จรายเดือน ไปที่ ตั้งค่า คลิกการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คลิกแพ็กเกจรายเดือน 



82กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีใชแ้พกเก็จรายเดือน



83กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

แอดมินช่วยดูแล



84กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

แอดมินช่วยดูแล

คลิก ตั้งค่า การจัดการสิทธิ์  เพิ่มสมาชิก



85กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

แอดมินช่วยดูแล

1. แอดมนิ (Administrator)
สามารถเพิ่มลดแอดมิน และเข้าถึงฟีเจอร์ทุกอย่างได้
2. โอเปอเรเตอร์ (Operator)
สามารถท าได้ทุกอย่าง ยกเว้นการจัดการเพิ่ม หรือลบผู้ใช้อ่ืน
3. โอเปอเรเตอร์ (Operator – Sending Restricted)
ไม่มีสิทธิ์บรอดแคสต์ สามารถท าได้ทุกอย่าง ยกเว้นการส่ง
ข้อความ
4. โอเปอเรเตอร์ (Operator – Insight Restricted)
ไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลเชิงลึก สามารถท าได้ทุกอย่าง ยกเว้นการเข้าถึง
ข้อมูลสถิติใน Insight



86กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเชิงลึก (สถิต)ิ

คลิกข้อมูลเชิงลึก ใน
แถบด้านบน เพื่อดูสถิติ



87กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเชิงลึก (สถิต)ิ

ด้านซ้ายของหน้าเว็บจะแสดงข้อมูลสถิติอื่นๆ โดยจะมี



88กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเชิงลึก (สถิต)ิ
ด้านซ้ายของหน้าเว็บจะแสดงข้อมูลสถิติอืน่ๆ โดยจะมี
– เพ่ือน
แสดงจ านวนผูต้ดิตาม, Target Reach ที่สามารถส่งข้อความไปถึง โดยจะน าจ านวนนีไ้ปค านวณกบัการ Broadcast ที่ส่งออก
ไป แสดงจ านวนผู้ใช้งานที่ท าการบลอ็กและข้อมลูส่วนบุคคลจะแสดงเพศ อายุ และภูมิภาค ที่สามารถเลือกตอน Broadcast ได้
ด้วย
– ข้อความ
สามารถดูจ านวนแอคทีฟแชท ในระยะเวลานั้น พร้อมทั้งจ านวนผูใ้ช้งานทีไ่ด้รับข้อความและข้อความที่ผูใ้ช้งานสง่เข้ามา
– ไทม์ไลน์
แสดงจ านวนครั้งที่ผูใ้ช้งานเห็นโพสตบ์นไทม์ไลน์ รวมทั้งจ านวนคลิก จ านวนกดถูกใจ จ านวนความคิดเห็นทั้งหมด จ านวนการ
แชร์บนไทม์ไลน์ ซึ่งจะท าให้เรารู้ว่าโพสต์ในที่ได้รบัความสนใจมากที่สดุ
– คูปอง
แสดงคูปองทั้งหมดท่ีเรามี ระยะเวลาของคูปองนัน้ ว่าก าลังใช้งานหรือหมดอายุไปแล้ว แต่หากตอ้งการดรูายละเอียดของคูปอง
นั้นทั้งหมด สามารถคลิกที่คูปองจะเห็นจ านวนผู้ใช้งาน จ านวนผู้ที่กดใช้งานคูปอง
– บัตรสะสมแต้ม
จะแสดงรายละเอยีดของบตัรสะสมแตม้ทั้งหมด เช่นจ านวนแต้มสะสมทั้งหมดท่ีแจก จ านวนแต้มท่ีถูกน ามาใช้ แต้มที่หมดอายุ 
อัตราการใช้รางวลั เป็นต้น


	7
	การสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวง

