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บทคัดยอ 
 

การใชงานเครือขายสังคมในปจจุบันอยางเฟสบุก (Facebook) ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายจึงไดถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการทําการตลาดของธุรกิจอยางกวางขวาง เพราะมีผูใช
จํานวนมากและเปนท่ีประสบความสําเร็จอยางสูง โดยเปนการทําการตลาดท่ีไมเสียคาใชจาย ซ่ึงใน
ปจจุบันโลกของการแขงขันทางธุรกิจมีการแขงขันกันอยางสูงมาก การลดคาใชจายในการทํา
การตลาด ทําใหธุรกิจมีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจไดมากยิ่งข้ึน 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอนวัตกรรมในการทําการตลาดบนเครือขายสังคม ผานระบบโทรศัพท
สมารทโฟน ดวยการใชเฟสบุกเพลสซ่ึงเปนการบอกใหรูวาผูใชอยูท่ีไหนผสานกับระบบบารโคด
สองมิติท่ีเปนท่ีนิยมใชในปจจุบัน จึงทําใหผูใชโทรศัพทสมารทโฟนสามารถเช็คอิน (Check-in) 
เพื่อบอกสถานท่ี ณ ปจจุบันท่ีผูใชอยูบนเฟสบุกเพลสไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตองตามท่ีธุรกิจ
ตองการ ระบบสามารถเพิ่มแรงจูงใจใหผูใชซ้ือสินคา บริการ โดยการมอบสวนลดใหกับลูกคา อีก
ท้ังเปนการทําการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) และเพิ่ม
ความจงรักภักดีตอธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

จากการทดสอบระบบในการใชงาน พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
ใหกับผูใชสมารทโฟนในการเช็คอินเพสบุกเพลสและทําใหธุรกิจเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทําให
ธุรกิจประสบความสําเร็จกับการแขงขันโลกธุรกิจปจจุบันท่ีมีการแขงขันกันอยางสูงมาก 
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ABSTRACT 
 

 Use of social networks like the present Facebook have gained high popularity.  
Consequently, they are widely employed as a part of business marketing because there are huge 
numbers of users and highly successful.  It is a way of free marketing in the world of high 
business competition.  The reduction in the marketing cost thus considerably enhances the 
capability in the business development. 

This research introduces the innovation in the marketing through the social networks 
using the systems of smart phones.  Such an innovation uses the Facebook places which inform 
the user locations in combination with the widely used 2-D barcodes in the present.  That makes 
smart phone users capable of check-in in order to inform the present location of the Facebook 
users in a rapid, convenient, and complied with the business.  The systems can increasingly 
inspire the users to buy products or services by offering the discount rates to the customers.  In 
addition, it is  a way of Customer Relationship Management – CRM and of boosting the business 
loyalty. 

It is found from the system test that the developed system helps increase the convenience 
and speed to the smart phone users for the Facebook place check-in and makes the business 
become better known.  This leads to the business success in the business world that is highly 
competitive. 


