
 

 

บทคัดย่อ 

 

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัจจยัการสื่อสารที่มีผลต่อธุรกิจขายตรงบรษิัท สพุรีมเวิลดไ์วด ์
จ ากดั  

ชื่อผู้เขียน   นายเจษฎา ลีลากิจกลุ  

ชื่อปริญญา   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม) 
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การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อธุรกิจขายตรงบริษัท สุพรีมเวิลด์ไวด์ จ ากัด            

มีวัตถุประสงคข์องการวิจัยดังนี ้1) เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารของบริษัท สุพรีมเวิลดไ์วด ์จ ากัด 

และ 2) เพื่อศกึษากลยทุธก์ารสื่อสารธุรกิจขายตรงของบรษิัท สพุรีมเวิลดไ์วด ์จ ากดั โดยใชร้ะเบียบ

วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-Depth Interview) ผูบ้รหิารสงูสดุ และผูน้  า

ระดบัสงูทัง้หมด 6 คน 

 ผลจากการศึกษาพบว่า บริษัท สพุรีมเวิลดไ์วด์ จ ากดั ใชก้ารสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารไปยังกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยมีช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อ

สงัคมออนไลนท์ัง้หมด 3 ประเภท ไดแ้ก่ Facebook Line และ Website ในสว่น Website ผูบ้รโิภค

ที่เขา้มาหาขอ้มูลใน Website ส่วนใหญ่นัน้จะหาขอ้มูลภาพรวมของบริษัทสุพรีมเวิลดไ์วด ์จ ากัด 

เป็นหลกั ในส่วนของ Facebook มีความส าคญัในการสรา้งสงัคมออนไลนใ์หก้บับริษัท ผูบ้ริโภคที่

เขา้มาหาขอ้มลูใน Facebook จะถามขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่เจาะจงมากขึน้ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างเนื ้อหาที่ ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  

ในส่วนของ Line จะมีความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับบริษัท เช่น 

กิจกรรมเก็บคะแนนสะสมแตม้ เป็นตน้ โดยบริษัทมองว่าทุกช่องทางออนไลนข์องบริษัทเองมี

ความส าคญั ในสว่นของเว็บไซตก์ลุม่เปา้หมายหลกัจะเป็นลูกคา้ใหม่ และในสว่นของ Facebook 
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Page และ Line ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้เก่าที่รูจ้กับริษัทและผลิตภณัฑดี์อยู่แลว้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งทัง้

กลุม่ลกูคา้ใหม่และลกูคา้เก่าลว้นมีความส าคญักบับริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถหาลกูคา้ใหม่

เพียงอย่างเดียวและเสียลกูคา้เก่าไปได ้หรือบรษิัทจะไม่สามารถมีลกูคา้เก่าเพียงอย่างเดียวและไม่

มีลกูคา้ใหม่เลย จึงท าใหท้กุช่องทางออนไลนข์องแบรนดเ์องมีความส าคญัทัง้หมด 

 นอกจากนี ้ในส่วนกลยุทธ์ บริษัท สุพรีมเวิลด์ไวด์ จ ากัด ใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบ

การตลาดเชิงเนื ้อหา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่  1) กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื ้อหา (Content 

marketing) ดา้นที่ 2) รูปแบบการน าเสนอการตลาดเชิงเนือ้หา ดา้นที่ 3) ปฏิกิริยาตอบกลบัของ

ผูร้บัสารในรูปแบบของการกดถกูใจ (Like) การแบ่งปันเนือ้หา (Share) และการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) ดา้นที่ 4) การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์และดา้นที่ 5) เทคนิคการท าตลาดเชิงเนือ้หา 

 ขอ้เสนอแนะ บริษัท สพุรีมเวิลดไ์วด ์จ ากดั ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกับฝึกการอบรมและ

จัด Function การอบรม เพื่อพัฒนาองคก์รจากความเขา้ใจของบุคลากร และควรเพิ่มการจดัสรร 

งบประมาณ เพื่อพฒันาสื่อทางการตลาดใหม้ีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น รวมถึงควรใหค้วามส าคญั

ในการการฝึกอบรมบุคลการใหเ้กิดความรูพ้ืน้ฐานในการใชง้านเทคโนโลยีสารสรเทศ และร่วมมือ

ของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การด าเนินธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของบคุลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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ABSTRACT 

 

Title of Independent Study Communication   factors affecting the company's direct   

                                                 selling business   Supreme WorldWide Co.,Ltd. 

Author    Chesada Leelakijkul 

Degree    Master of Arts (Communication and Innovation) 

Year    2021 

 

Research Communication Factors Affecting the Company's Direct Selling 

Business Supreme World Wide Company Limited has the following research objectives: 

1)  To study the communication factors of the Company; Supreme World Wide Co., Ltd. 

and 2)  To study communication strategies.  Company's direct sales business Supreme 

World Wide Co., Ltd. using qualitative research methodology by using In-Depth Interview 

of the top management and a total of 6 senior leaders 

The results of the study reveal that Supreme Worldwide Company Limited uses 

online communication as the main channel for communication to target consumers.  There 

are 3 types of communication channels through social media, namely Facebook, Line and 

Website. In the Website section, most consumers who come to search for information on 

the Website mainly seek information about Supreme Worldwide Company Limited.  As for 

Facebook, it is important to create an online community for the company. Consumers who 

search for information on Facebook will ask for more information about a more specific 

product. This will benefit the company in creating content that meets the needs of the 
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target consumer group. The Line sector will be important in building a relationship 

between consumers and the company, such as activities to collect points, etc.  

The company realizes that every online channel in the company is important.   

As for the website, the main target group will be new customers and in the part of 

Facebook Page and Line, most of them will be old customers who already know  

the company and its products to some extent.  Both new and old customers are important 

to the company. Because the company can't just find new customers and lose old 

customers. Or the company will not be able to have only old customers and no new 

customers at all.  Therefore, every online channel of the brand itself is all important. 

  In addition to the strategy, Supreme Worldwide Co., Ltd. uses a content marketing 

communication strategy in 5  aspects, consisting of 1 )  content marketing strategy;  

2) marketing presentation format.  Content 3) the response of the audience in the form of 

likes (Like), content sharing (Share) and comment (Comment), 4 )  the use of social 

networks, and 5) Content Marketing Techniques 

Recommendations: Supreme Worldwide Company Limited should pay attention 

to training and training functions to develop the organization based on the understanding 

of the personnel.  and should increase the allocation of budget to develop marketing 

materials to be more attractive It should also focus on training personnel to gain basic 

knowledge in the use of information technology.  and cooperation of communication both 

within and outside the organization to make business operations by using information 

technology of personnel get along with the common and relevant direction. 

Keywords: Supreme Worldwide Company Limited, communication factors, 

communication strategy, direct sales business


