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วิธีสราง Rich Message
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Rich Message
     Rich Message คือการสงรูปขนาดใหญ เต็มขนาด
หนาจอแชท ชวยใหคอนเทนตของคุณนาสนใจยิ่งขึ้น
พรอมใสลิงก URL ใหไปยังเว็บไซต หรือโพสตที่ตองการ
ไดอีกดวย

      การสราง Rich Content ท้ังหมด ท้ัง Rich Message

Rich Video และ Rich Menu สามารถสรางไดบน
คอมพิวเตอรเทานั้น แตสามารถสงให Follower ได
ทั้งผานคอมพิวเตอรและแอปพลิเคชัน

วิธีสราง Rich Message

manager.line.biz

manager.line.biz1

1. เขาไปที่เว็บไซต manager.line.biz  (LINE Official Account Manager)

*แนะนำใหใช Google Chrome

Ready-to-Wear

็
็
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2. คลิก ‘ริชเมสเสจ’

3. คลิก ‘สรางใหม’
          จะเขาสูหนาจอการสรางริชเมสเสจ เพื่อสราง Rich Message

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

2

https://www.linebiz.com/th/ 
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4. ใสชื่อ ‘Rich Message’ ใหเรียบรอย
          ขอความนี้จะแสดงผานการแจงเตือนบน LINE Chat ตอนที่ลูกคายังไมเปดขอความ จึงควรตั้งใหดึงดูด

สามารถใสขอความไดสูงสุด 100 ตัวอักษร

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

5. เลือก ‘เทมเพลต’ เพื่อแบงพื้นที่ใสลิงก จากนั้น ‘อัพโหลดรูปพื้นหลัง’
              ตองอัพโหลดรูป 1 รูปเพื่อใชเปนพื้นหลังริชเมสเสจ

                 รูปตองมีขนาด 1040×1040 พิกเซล ไฟล png หรือ jpg ไมเกิน 10 MB

4

5
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7. เลือก ‘ดีไซนไกด’
          เพื่อดูรายละเอียดสัดสวน ขนาดรูปภาพของเทมเพลต

6. กำหนด ‘แอ็คชัน’ แลวคลิก ‘บันทึก’
              ประเภท : จะเลือกลิงกหรือคูปองก็ไดพรอมใสลิงก URL หรือเลือกคูปอง

              ปายแอ็คชั่น : สามารถใสขอความสำหรับชักชวนในลิงก ใสไดสูงสุด 100 ตัวอักษร ใหอธิบายหรือสรุปสั้น ๆ

https://www.linebiz.com/th/ 

https://www.linebiz.com/th/ 

6
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การบรอดแคสต 
Rich Message
     การบรอดแคสต คือ จะทำให Followers ทุกคนได
ร ับขอความ, รูปภาพ หรือวิดีโอ ที ่เราตองการสงไป
      โดยสามารถเลือกสงตามเพศ อายุ ระบบปฏิบัติการ หรือ
ระยะเวลาท่ีติดตามบัญชีเราไดอีกดวย ทำใหเราสงโปรโมช่ัน
หรือคอนเทนตอื่น ๆ ไดตรงใจมากยิ่งขึ้น
      การสงรูปภาพหรือขอความปกติ สามารถเลือกสงจาก
เมนู สรางบรอดแคสต ไดเลย แตสำหรับ Rich Message

และ Rich Video จะตองสรางใหเสร็จกอน แลวจะมีลิสตของ
Rich Message หรือ Rich Video ท่ีสรางไวแลวใหเลือก
เม่ือตองการบรอดแคสต

Ready-to-Wear

การสงบรอดแคสต Rich Message

1. คลิก ‘บรอดแคสต’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

1

เทคนิคเพิ่มผูติดตามให LINE Official Account 1
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Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

2. คลิก ‘สรางใหม’
          จะเขาสูหนาจอการสรางบรอดแคสต เพื่อสรางบรอดแคสตใหม

2

    *สามารถระบุคุณสมบัติได เมื่อมี Target Reach ตั้งแต 100 คนขึ้นไปเทานั้น และการสงขอความ โดยเลือก

 สงตามคุณสมบัติผูรับ ตองมีจำนวนที่ถูกเลือกไมต่ำกวา 50 คนจึงจะสามารถใชงานได

       *Target Reach หมายถึงผูที่ใช LINE เปนประจำ

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

3. เลือกผูรับเปน ‘ระบุ’ และเลือก ‘เพิ่มฟลเตอร’ 
          สามารถสงตามคุณสมบัติตาง ๆ ของผูรับ โดยเลือก เพิ่มฟลเตอร แลวเลือกเพศ อายุ ระบบปฏิบัติการระยะเวลาที่

     เปนเพื่อน หรือพื้นที่ก็ได หรือจะสงขอความถึงเพื่อนทั้งหมด

3

เทคนิคเพิ่มผูติดตามให LINE Official Account 1
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https://www.linebiz.com/th/ 

4. เลือก ‘ริชเมสเสจ’ ที่เราไดสรางไว
          นอกจากนั้นยังสามารถใสขอความ, สติกเกอร, รูปภาพ, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวิดีโอเมสเสจ หรือขอความเสียง

      ไดสูงสุด 3 บอลลูน

2

https://www.linebiz.com/th/ 

5. หลังจากสรางขอความเสร็จแลว คลิกที่ ‘บันทึก’ แลว ‘ทดสอบบรอดแคสต’ หรือ ‘สง’
             บันทึก : เก็บขอความที่สรางแลว

             ทดสอบบรอดแคสต : ทดลองสงขอความ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงหาลูกคา หากถูกตองแลว

     คลิก ‘สง’ เพื่อสงขอความหาลูกคาไดเลย

             สง : สงขอความที่สรางแลว ในกรณีที่มีการตั้งวันเวลาในการสงขอความ เมื่อคลิกแลวขอความจะแสดง

     ในรายชื่อขอความที่ตั้งเวลา

5

เทคนิคเพิ่มผูติดตามให LINE Official Account 1
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6. ดูรายละเอียดการบรอดแคสต
          สามารถดูรายละเอียดการบรอดแคสต ทั้งขอความที่เคยบรอดแคสต หรือตั้งเวลาไว รวมถึงจำนวนขอความที่เหลือ

ไดที่เมนู รายชื่อบรอดแคสต หนาจอจะแสดงจำนวนการสงขอความในเดือนนั้น ๆ และ สถานะของขอความ

ตั้งเวลา : สามารถตรวจสอบขอความที่ตั้งเวลาสงแลว รวมทั้งสามารถยกเลิก และลบขอความที่ตั้งเวลาสงไวได

รางขอความ : สามารถตรวจสอบขอความที่บันทึกไวได รวมทั้งสามารถแกไขและทดสอบการสงได

สงแลว : แสดงขอความที่สงเรียบรอยแลว

เกิดขอผิดพลาดในการบรอดแคสต : แสดงขอความที่สงผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

6

เทคนิคเพิ่มผูติดตามให LINE Official Account 1



การสรางบรอดแคสตตามกลุมเปาหมาย

1. กดเขาไปที่หนาหลักจะเจอเมนู คลิก ‘บรอดแคสต’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

1
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https://www.linebiz.com/th/ 

2. เลือกไปที่เมนู ‘กลุมเปาหมาย’ 
          จะเจอรายการกลุมเปาหมายที่เราไดเคยทำการสรางไว โดยกลุมเปาหมายเหลานี้จะใชได 6 เดือน

2

          การบรอดแคสตตามกลุมเปาหมายจำเปนตองสรางกลุมเปาหมายกอน ซึ่งสามารถสรางไดจาก
ขอความบรอดแคสตเดิมที่เคยสงไป แลวเลือกสงบรอดแคสตกลับไปยังงกลุมนั้น หรือเปนกลุมที่เคยคลิก
ไมเคยคลิก หรือกลุมท่ีไดเห็นขอความ หรือไมไดเห็นขอความก็ได ท้ังน้ีการสรางกลุมเปาหมายเพ่ือ Retargeting 

จำเปนตองมี Target Reach มากกวา 100
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ชื่อกลุมเปาหมาย : ชื่อกลุมเปาหมายที่สรางไว

ประเภท : ประเภทของกลุมเปาหมาย

ขนาด : จำนวนของผูใชที่ไดรับขอความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานะของผูใชเปลี่ยนไป

วันสราง : วันที่สรางกลุมเปาหมาย

สถานะ : สถานะของกลุมเปาหมายที่ไดสรางไว

3. หากยังเคยมีกลุมเปาหมายใหคลิก ‘สรางใหม’

https://www.linebiz.com/th/ 

3

 กลุมเปาหมายตาง ๆ จะมีรายละเอียดดังนี้
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4. เมื่อคลิก ‘สรางใหม’ 
           จะมีรายละเอียดตาง ๆ ใหเลือกตั้งคาสำหรับการ Remarketing

https://www.linebiz.com/th/ 

    ประเภทกลุมเปาหมาย : จะมี 3 ประเภทคือ

       คลิกรีทารเก็ต คือ กลุมเปาหมายที่เปนผูใชซึ่งเคยคลิกลิงกในขอความบรอดแคสต

       อิมเพรสชันรีทารเกต คือ กลุมเปาหมายที่เปนผูใชซึ่งเคยเปดขอความที่ไดบรอดแคสตออกไป

       อัพโหลด ID ผูใช คือ กลุมเปาหมายที่สรางโดยการอัพโหลด ID ผูใช ซึ่งดูไดจาก LINE Developers

    ชื่อกลุมเปาหมาย : ชื่อกลุมเปาหมายที่ตองการตั้ง ซึ่งชื่อที่ตั้งจะตองไมซ้ำกับกลุมเปาหมายอื่น

Tips : สามารถดึงเปาหมายที่สรางจากการบรอดแคสตไดสูงสุด 2 เดือน

5.  ‘ตั้งคาเบื้องตน’ 

4
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Tips : สามารถดึงเปาหมายที่สรางจากการบรอดแคสตไดสูงสุด 2 เดือน

6. เลือก ‘ตั้งคาเปาหมาย’
           เม่ือเลือกเปาหมายท่ีตองการ จะเจอรายการท่ีไดทำการสงออกไป ซ่ึงถาเลือกคลิก ‘รีทารเก็ต’ จะตองมีการคลิกเกิดข้ึน

      ถึงจะเลือกได 



https://www.linebiz.com/th/ 
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การสงบรอดแคสตตามกลุมเปาหมาย

1. เลือก ‘สรางบรอดแคสต’

2. เลือกผูรับเปน ‘ระบุ’ และเลือก ‘กลุมเปาหมาย’ 
           เพื่อสงบรอดแคสตไปยังกลุมเปาหมายที่เราสรางไว 

https://www.linebiz.com/th/ 

2

1

     เมื ่อสรางกลุ มเปาหมายเสร็จแลว ไมวาจะจากคลิก จากอิมเพรสชัน หรือจากการอัปโหลด ID ผู ใช

เราสามารถเลือกสงบรอดแคสตตามกลุมเปาหมายเหลานั้นได
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4. เลือก ‘ริชเมสเสจ’ ที่เราไดสรางไว
           นอกจากนั้นยังสามารถใสขอความ, สติกเกอร, รูปภาพ, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวิดีโอเมสเสจ, การดเมสเสจ

      หรือขอความเสียงไดสูงสุด 3 บอลลูน

https://www.linebiz.com/th/ 

4

3. เลือกกลุมเปาหมาย
           เมื่อคลิกปุม เพิ่มกลุมเปาหมาย จะเจอกลุมเปาหมาย ที่ไดทำการสรางไว ใหเลือกเปาหมายที่ตองการสงบรอดแคสต

               รวม คือ การสงบรอดแคสทไปยังกลุมเปาหมายที่ไดสรางไว

              ยกเวน คือ การสงบรอดแคสทไปยังผูใชที่หักลบจากกลุมเปาหมายที่สรางไว

3

      เชน หากสรางเปนอิมเพรสชัน แลวเลือก รวม จะเปนการสงบรอดแคสตไปยังกลุมที่เคยเห็นขอความมาแลว

แตหากเลือก ยกเวนจะเปนการสงบรอดแคสตไปยังกลุมที่ยังไมเคยเห็นขอความมากอน
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https://www.linebiz.com/th/ 

5. หลังจากสรางขอความเสร็จแลว คลิกที่ ‘บันทึก’ แลว ‘ทดสอบบรอดแคสต’ หรือ ‘สง’
             บันทึก : เก็บขอความที่สรางแลว

             ทดสอบบรอดแคสต : ทดลองสงขอความ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงหาลูกคา หากถูกตองแลว

     คลิก ‘สง’ เพื่อสงขอความหาลูกคาไดเลย

             สง : สงขอความที่สรางแลว ในกรณีที่มีการตั้งวันเวลาในการสงขอความ เมื่อคลิกแลวขอความจะแสดง

     ในรายชื่อขอความที่ตั้งเวลา

5
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6. ดูรายละเอียดการบรอดแคสต
          สามารถดูรายละเอียดการบรอดแคสต ทั้งขอความที่เคยบรอดแคสต หรือตั้งเวลาไว รวมถึงจำนวนขอความที่เหลือ

ไดที่เมนู รายชื่อบรอดแคสต หนาจอจะแสดงจำนวนการสงขอความในเดือนนั้น ๆ และ สถานะของขอความ

ตั้งเวลา : สามารถตรวจสอบขอความที่ตั้งเวลาสงแลว รวมทั้งสามารถยกเลิก และลบขอความที่ตั้งเวลาสงไวได

รางขอความ : สามารถตรวจสอบขอความที่บันทึกไวได รวมทั้งสามารถแกไขและทดสอบการสงได

สงแลว : แสดงขอความที่สงเรียบรอยแลว

เกิดขอผิดพลาดในการบรอดแคสต : แสดงขอความที่สงผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

6



วิธีสราง Rich Video
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manager.line.biz

manager.line.biz1

1. เขาไปที่เว็บไซต manager.line.biz  (LINE Official Account Manager)

*แนะนำใหใช Google Chrome

วิธีสราง Rich Video

Rich Video
     Rich Video เปนคลิปวิดิโอเต็มหนาจอแชท ที ่เลน
อัตโนมัติ รองรับท้ังวิดิโอแนวนอน แนวต้ัง และส่ีเหล่ียมจัตุรัส
วิดิโอขนาดใหญแบบนี้ ทำใหสินคา หรือบริการของคุณ
ดูนาสนใจยิ่งขึ้น แถมยังสามารถเพิ่มลิงกหลังวิดิโอจบ
เพื่อพาลูกคาไปยังเว็บไซตหรือโพสตที่ตองการไดดวย

     การสราง Rich Content ท้ังหมด ท้ัง Rich Message

Rich Video และ Rich Menu สามารถสรางไดบน
คอมพิวเตอรเทานั้น แตสามารถสงให Follower ไดทั้ง
ผานคอมพิวเตอร และแอปพลิเคชัน

Ready-to-Wear
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2. คลิก ‘ริชวิดิโอเมสเสจ’

3. คลิก ‘สรางใหม’
          จะเขาสูหนาจอการสรางริชวิดิโอ เพื่อสราง Rich Video

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

2

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

3
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3

4. ใสชื่อ ‘Rich Video’ ใหเรียบรอย
          ขอความนี้จะแสดงผานการแจงเตือน บน LINE Chat ตอนที่ลูกคายังไมเปดขอความ

สามารถใสขอความไดสูงสุด 100 ตัวอักษร 

5. ตั้งคาวิดีโอ เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว คลิก ‘บันทึก’
          

             

  ปุมแอ็คชั่น : ถาไมตองการใชงานปุมแอคชั่นหลังจบวิดิโอ ใหเลือก ‘ไมแสดง’ ถาตองการใชใหเลือก ‘แสดง’

               ลิงก : ใสลิงก URL ที่จะแสดงหลังจบวิดิโอ

               ขอความบนปุมแอ็คชัน : เลือกคำที่แสดงบนปุมแอ็คชั่นจากคำที่กำหนด หรือพิมพขอความที่ตองการใหแสดง

      บนปุมในชองดานลางสุด ไมเกิน 20 ตัวอักษร

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

4

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

5

ขนาดของไฟลวิดิโอไมเกิน 200MB เลือกตั้งคาเปนแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได

*

*

การอัพโหลดอาจใชเวลานาน
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6. เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว คลิก ‘บันทึก’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

6
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การสงบรอดแคสต Rich Video

1. คลิก ‘บรอดแคสต’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

1

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

2. คลิก ‘สรางใหม’
          จะเขาสูหนาจอการสรางบรอดแคสต เพื่อสรางบรอดแคสตใหม

2

เทคนิคเพิ่มผูติดตามให LINE Official Account 1



เทคนิคเพิ่มยอดขาย 25

https://www.linebiz.com/th/ 

4. เลือก ‘ริชวิดีโอเมสเสจ’ ที่เราไดสรางไว
           นอกจากนั้นยังสามารถใสขอความ, สติกเกอร, รูปภาพ, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวิดีโอเมสเสจ, การดเมสเสจ

      หรือขอความเสียงไดสูงสุด 3 บอลลูน

4

    *สามารถระบุคุณสมบัติได เมื่อมี Target Reach ตั้งแต 100 คนขึ้นไปเทานั้น และการสงขอความ โดยเลือก

 สงตามคุณสมบัติผูรับ ตองมีจำนวนที่ถูกเลือกไมต่ำกวา 50 คนจึงจะสามารถใชงานได

       *Target Reach หมายถึงผูที่ใช LINE เปนประจำ

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

3. เลือกผูรับเปน ‘ระบุ’ และเลือก ‘เพิ่มฟลเตอร’ 
          สามารถสงตามคุณสมบัติตาง ๆ ของผูรับ โดยเลือก เพิ่มฟลเตอร แลวเลือกเพศ อายุ ระบบปฏิบัติการระยะเวลาที่

     เปนเพื่อน หรือพื้นที่ก็ได หรือจะสงขอความถึงเพื่อนทั้งหมด

3
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https://www.linebiz.com/th/ 

5. หลังจากสรางขอความเสร็จแลว คลิกที่ ‘บันทึก’ แลว ‘ทดสอบบรอดแคสต’ หรือ ‘สง’
             บันทึก : เก็บขอความที่สรางแลว

             ทดสอบบรอดแคสต : ทดลองสงขอความ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงหาลูกคา หากถูกตองแลว

     คลิก ‘สง’ เพื่อสงขอความหาลูกคาไดเลย

             สง : สงขอความที่สรางแลว ในกรณีที่มีการตั้งวันเวลาในการสงขอความ เมื่อคลิกแลวขอความจะแสดง

     ในรายชื่อขอความที่ตั้งเวลา

5

เทคนิคเพิ่มผูติดตามให LINE Official Account 1
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6. ดูรายละเอียดการบรอดแคสต
          สามารถดูรายละเอียดการบรอดแคสต ทั้งขอความที่เคยบรอดแคสต หรือตั้งเวลาไว รวมถึงจำนวนขอความที่เหลือ

ไดที่เมนู รายชื่อบรอดแคสต หนาจอจะแสดงจำนวนการสงขอความในเดือนนั้น ๆ และ สถานะของขอความ

ตั้งเวลา : สามารถตรวจสอบขอความที่ตั้งเวลาสงแลว รวมทั้งสามารถยกเลิก และลบขอความที่ตั้งเวลาสงไวได

รางขอความ : สามารถตรวจสอบขอความที่บันทึกไวได รวมทั้งสามารถแกไขและทดสอบการสงได

สงแลว : แสดงขอความที่สงเรียบรอยแลว

เกิดขอผิดพลาดในการบรอดแคสต : แสดงขอความที่สงผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

6

เทคนิคเพิ่มผูติดตามให LINE Official Account 1



การสรางบรอดแคสตตามกลุมเปาหมาย

1. กดเขาไปที่หนาหลักจะเจอเมนู คลิก ‘บรอดแคสต’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

1
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https://www.linebiz.com/th/ 

2. เลือกไปที่เมนู ‘กลุมเปาหมาย’ 
          จะเจอรายการกลุมเปาหมายที่เราไดเคยทำการสรางไว โดยกลุมเปาหมายเหลานี้จะใชได 6 เดือน

2

          การบรอดแคสตตามกลุมเปาหมายจำเปนตองสรางกลุมเปาหมายกอน ซึ่งสามารถสรางไดจาก
ขอความบรอดแคสตเดิมที่เคยสงไป แลวเลือกสงบรอดแคสตกลับไปยังงกลุมนั้น หรือเปนกลุมที่เคยคลิก
ไมเคยคลิก หรือกลุมท่ีไดเห็นขอความ หรือไมไดเห็นขอความก็ได ท้ังน้ีการสรางกลุมเปาหมายเพ่ือ Retargeting 

จำเปนตองมี Target Reach มากกวา 100
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ชื่อกลุมเปาหมาย : ชื่อกลุมเปาหมายที่สรางไว

ประเภท : ประเภทของกลุมเปาหมาย

ขนาด : จำนวนของผูใชที่ไดรับขอความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานะของผูใชเปลี่ยนไป

วันสราง : วันที่สรางกลุมเปาหมาย

สถานะ : สถานะของกลุมเปาหมายที่ไดสรางไว

3. หากยังเคยมีกลุมเปาหมายใหคลิก ‘สรางใหม’

https://www.linebiz.com/th/ 

3

 กลุมเปาหมายตาง ๆ จะมีรายละเอียดดังนี้
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4. เมื่อคลิก ‘สรางใหม’ 
           จะมีรายละเอียดตาง ๆ ใหเลือกตั้งคาสำหรับการ Remarketing

https://www.linebiz.com/th/ 

    ประเภทกลุมเปาหมาย : จะมี 3 ประเภทคือ

       คลิกรีทารเก็ต คือ กลุมเปาหมายที่เปนผูใชซึ่งเคยคลิกลิงกในขอความบรอดแคสต

       อิมเพรสชันรีทารเกต คือ กลุมเปาหมายที่เปนผูใชซึ่งเคยเปดขอความที่ไดบรอดแคสตออกไป

       อัพโหลด ID ผูใช คือ กลุมเปาหมายที่สรางโดยการอัพโหลด ID ผูใช ซึ่งดูไดจาก LINE Developers

    ชื่อกลุมเปาหมาย : ชื่อกลุมเปาหมายที่ตองการตั้ง ซึ่งชื่อที่ตั้งจะตองไมซ้ำกับกลุมเปาหมายอื่น

Tips : สามารถดึงเปาหมายที่สรางจากการบรอดแคสตไดสูงสุด 2 เดือน

5.  ‘ตั้งคาเบื้องตน’ 

4
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Tips : สามารถดึงเปาหมายที่สรางจากการบรอดแคสตไดสูงสุด 2 เดือน

6. เลือก ‘ตั้งคาเปาหมาย’
           เม่ือเลือกเปาหมายท่ีตองการ จะเจอรายการท่ีไดทำการสงออกไป ซ่ึงถาเลือกคลิก ‘รีทารเก็ต’ จะตองมีการคลิกเกิดข้ึน

      ถึงจะเลือกได 



https://www.linebiz.com/th/ 
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การสงบรอดแคสตตามกลุมเปาหมาย

1. เลือก ‘สรางบรอดแคสต’

2. เลือกผูรับเปน ‘ระบุ’ และเลือก ‘กลุมเปาหมาย’ 
           เพื่อสงบรอดแคสตไปยังกลุมเปาหมายที่เราสรางไว 

https://www.linebiz.com/th/ 

2

1

     เมื ่อสรางกลุ มเปาหมายเสร็จแลว ไมวาจะจากคลิก จากอิมเพรสชัน หรือจากการอัปโหลด ID ผู ใช

เราสามารถเลือกสงบรอดแคสตตามกลุมเปาหมายเหลานั้นได
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4. เลือก ‘ริชวิดีโอเมสเสจ’ ที่เราไดสรางไว
            นอกจากนั้นยังสามารถใสขอความ, สติกเกอร, รูปภาพ, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวิดีโอเมสเสจ, การดเมสเสจ

      หรือขอความเสียงไดสูงสุด 3 บอลลูน

https://www.linebiz.com/th/ 

4

3. เลือกกลุมเปาหมาย
           เมื่อคลิกปุม เพิ่มกลุมเปาหมาย จะเจอกลุมเปาหมาย ที่ไดทำการสรางไว ใหเลือกเปาหมายที่ตองการสงบรอดแคสต

               รวม คือ การสงบรอดแคสทไปยังกลุมเปาหมายที่ไดสรางไว

              ยกเวน คือ การสงบรอดแคสทไปยังผูใชที่หักลบจากกลุมเปาหมายที่สรางไว

3

      เชน หากสรางเปนอิมเพรสชัน แลวเลือก รวม จะเปนการสงบรอดแคสตไปยังกลุมที่เคยเห็นขอความมาแลว

แตหากเลือก ยกเวนจะเปนการสงบรอดแคสตไปยังกลุมที่ยังไมเคยเห็นขอความมากอน
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https://www.linebiz.com/th/ 

5. หลังจากสรางขอความเสร็จแลว คลิกที่ ‘บันทึก’ แลว ‘ทดสอบบรอดแคสต’ หรือ ‘สง’
             บันทึก : เก็บขอความที่สรางแลว

             ทดสอบบรอดแคสต : ทดลองสงขอความ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงหาลูกคา หากถูกตองแลว

     คลิก ‘สง’ เพื่อสงขอความหาลูกคาไดเลย

             สง : สงขอความที่สรางแลว ในกรณีที่มีการตั้งวันเวลาในการสงขอความ เมื่อคลิกแลวขอความจะแสดง

     ในรายชื่อขอความที่ตั้งเวลา

5
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6. ดูรายละเอียดการบรอดแคสต
          สามารถดูรายละเอียดการบรอดแคสต ทั้งขอความที่เคยบรอดแคสต หรือตั้งเวลาไว รวมถึงจำนวนขอความที่เหลือ

ไดที่เมนู รายชื่อบรอดแคสต หนาจอจะแสดงจำนวนการสงขอความในเดือนนั้น ๆ และ สถานะของขอความ

ตั้งเวลา : สามารถตรวจสอบขอความที่ตั้งเวลาสงแลว รวมทั้งสามารถยกเลิก และลบขอความที่ตั้งเวลาสงไวได

รางขอความ : สามารถตรวจสอบขอความที่บันทึกไวได รวมทั้งสามารถแกไขและทดสอบการสงได

สงแลว : แสดงขอความที่สงเรียบรอยแลว

เกิดขอผิดพลาดในการบรอดแคสต : แสดงขอความที่สงผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

6



วิธีสรางการดเมสเสจ
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การดเมสเสจ
     เปล่ียนการารสงขอความ หรือการบรอดแคสต (Broadcast)

ใหนาสนใจยิ่งขึ้น ดวยการดเมสเสจ โดยมีแบบการดใหเลือกถึง
4 ประเภท ไดแก แบบสินคา สถานที่ บุคคล และรูปภาพ โดยเวลา
Broadcast จะเปนภาพสไลด หรือ Carousel ลูกคาที่ไดรับ
ขอความสามารถเลื่อนซายขวาได เพื่อดูขอความทั้งหมดได

manager.line.biz

manager.line.biz1

1. เขาไปที่เว็บไซต manager.line.biz  (LINE Official Account Manager)

*แนะนำใหใช Google Chrome

วิธีสราง การดเมสเสจ

Ready-to-Wear
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2. คลิก ‘การดเมสเสจ’

3. คลิก ‘สรางใหม’
          จะเขาสูหนาจอการสรางการดเมสเสจ เพื่อสรางการดเมสเสจ

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

2
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4. ใสชื่อ ‘การดเมสเสจ’ ใหเรียบรอย
          สามารถใสขอความไดสูงสุด 20 ตัวอักษร 

5. คลิก ‘ตั้งคาการด’
          โดยจะมีใหเลือก 4 ประเภท ไดแก สินคา, สถานที่, บุคคล, รูปภาพ  

https://www.linebiz.com/th/ 
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4
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5



สินคา : เปนขอความที่ตองการเนนการนำเสนอสินคา โดยสามารถใสเปนรูปภาพ ชื่อ คำอธิบาย ราคา แบนเนอร

และสามารถใส Call-to-Action เพื่อกระตุนใหลูกคาคลิกได 2 ปุม

สถานที่ : สามารถใสสถานที่เปนลิงกไปยังแผนที่ไดเลย และเลือกใสเปนเวลา หรือราคาก็ได สามารถเพิ่มปุม

Call-to-Action ได 2 ปุม เหมาะสำหรับการแนะนำรานคาหรือวิธีเดินทาง สำหรับรูปภาพของการดประเภทสถานท่ี

สามารถใสแบบคอลลาจ (Collage) หรือนำภาพมารวมกันบนภาพเดียวไดสูงสุด 3 ภาพ

บุคคล : สามารใชเปนรูปภาพ ช่ือ และคำอธิบาย สามารถเพ่ิมแท็กไดสูงสุด 3 แท็ก สามารถเพ่ิมปุม Call-to-Action

ได 2 ปุมเชนกัน

รูปภาพ : เนนรูปภาพเปนหลัก โดยรายละเอียดอื่น ๆ จะมีเพียงแบนเนอร และปุม Call-to-Action ได 1 ปุม
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6. กรอกรายละเอียด ‘การดเมสเสจ’ ใหเรียบรอย
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7. คลิก ‘บันทึก’ 
          เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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การสงบรอดแคสตการดเมสเสจ
1. คลิก ‘บรอดแคสต’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

1

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

2. คลิก ‘สรางใหม’
          จะเขาสูหนาจอการสรางบรอดแคสต เพื่อสรางบรอดแคสตใหม

2
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4. เลือก ‘การดเมสเสจ’ ที่เราไดสรางไว
          นอกจากนั้นยังสามารถใสขอความ, สติกเกอร, รูปภาพ, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวิดีโอเมสเสจ, การดเมสเสจ

      หรือขอความเสียงไดสูงสุด 3 บอลลูน

4

    *สามารถระบุคุณสมบัติได เมื่อมี Target Reach ตั้งแต 100 คนขึ้นไปเทานั้น และการสงขอความ โดยเลือก

 สงตามคุณสมบัติผูรับ ตองมีจำนวนที่ถูกเลือกไมต่ำกวา 50 คนจึงจะสามารถใชงานได

       *Target Reach หมายถึงผูที่ใช LINE เปนประจำ

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700
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3. เลือกผูรับเปน ‘ระบุ’ และเลือก ‘เพิ่มฟลเตอร’ 
          สามารถสงตามคุณสมบัติตาง ๆ ของผูรับ โดยเลือก เพิ่มฟลเตอร แลวเลือกเพศ อายุ ระบบปฏิบัติการระยะเวลาที่

     เปนเพื่อน หรือพื้นที่ก็ได หรือจะสงขอความถึงเพื่อนทั้งหมด

3
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https://www.linebiz.com/th/ 

5. หลังจากสรางขอความเสร็จแลว คลิกที่ ‘บันทึก’ แลว ‘ทดสอบบรอดแคสต’ หรือ ‘สง’
             บันทึก : เก็บขอความที่สรางแลว

             ทดสอบบรอดแคสต : ทดลองสงขอความ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงหาลูกคา หากถูกตองแลว

     คลิก ‘สง’ เพื่อสงขอความหาลูกคาไดเลย

             สง : สงขอความที่สรางแลว ในกรณีที่มีการตั้งวันเวลาในการสงขอความ เมื่อคลิกแลวขอความจะแสดง

     ในรายชื่อขอความที่ตั้งเวลา

5
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6. ดูรายละเอียดการบรอดแคสต
          สามารถดูรายละเอียดการบรอดแคสต ทั้งขอความที่เคยบรอดแคสต หรือตั้งเวลาไว รวมถึงจำนวนขอความที่เหลือ

ไดที่เมนู รายชื่อบรอดแคสต หนาจอจะแสดงจำนวนการสงขอความในเดือนนั้น ๆ และ สถานะของขอความ

ตั้งเวลา : สามารถตรวจสอบขอความที่ตั้งเวลาสงแลว รวมทั้งสามารถยกเลิก และลบขอความที่ตั้งเวลาสงไวได

รางขอความ : สามารถตรวจสอบขอความที่บันทึกไวได รวมทั้งสามารถแกไขและทดสอบการสงได

สงแลว : แสดงขอความที่สงเรียบรอยแลว

เกิดขอผิดพลาดในการบรอดแคสต : แสดงขอความที่สงผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700
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การสรางบรอดแคสตตามกลุมเปาหมาย

1. กดเขาไปที่หนาหลักจะเจอเมนู คลิก ‘บรอดแคสต’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

1
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2. เลือกไปที่เมนู ‘กลุมเปาหมาย’ 
          จะเจอรายการกลุมเปาหมายที่เราไดเคยทำการสรางไว โดยกลุมเปาหมายเหลานี้จะใชได 6 เดือน

2

          การบรอดแคสตตามกลุมเปาหมายจำเปนตองสรางกลุมเปาหมายกอน ซึ่งสามารถสรางไดจาก
ขอความบรอดแคสตเดิมที่เคยสงไป แลวเลือกสงบรอดแคสตกลับไปยังงกลุมนั้น หรือเปนกลุมที่เคยคลิก
ไมเคยคลิก หรือกลุมท่ีไดเห็นขอความ หรือไมไดเห็นขอความก็ได ท้ังน้ีการสรางกลุมเปาหมายเพ่ือ Retargeting 

จำเปนตองมี Target Reach มากกวา 100
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ชื่อกลุมเปาหมาย : ชื่อกลุมเปาหมายที่สรางไว

ประเภท : ประเภทของกลุมเปาหมาย

ขนาด : จำนวนของผูใชที่ไดรับขอความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานะของผูใชเปลี่ยนไป

วันสราง : วันที่สรางกลุมเปาหมาย

สถานะ : สถานะของกลุมเปาหมายที่ไดสรางไว

3. หากยังเคยมีกลุมเปาหมายใหคลิก ‘สรางใหม’

https://www.linebiz.com/th/ 

3

 กลุมเปาหมายตาง ๆ จะมีรายละเอียดดังนี้
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4. เมื่อคลิก ‘สรางใหม’ 
           จะมีรายละเอียดตาง ๆ ใหเลือกตั้งคาสำหรับการ Remarketing

https://www.linebiz.com/th/ 

    ประเภทกลุมเปาหมาย : จะมี 3 ประเภทคือ

       คลิกรีทารเก็ต คือ กลุมเปาหมายที่เปนผูใชซึ่งเคยคลิกลิงกในขอความบรอดแคสต

       อิมเพรสชันรีทารเกต คือ กลุมเปาหมายที่เปนผูใชซึ่งเคยเปดขอความที่ไดบรอดแคสตออกไป

       อัพโหลด ID ผูใช คือ กลุมเปาหมายที่สรางโดยการอัพโหลด ID ผูใช ซึ่งดูไดจาก LINE Developers

    ชื่อกลุมเปาหมาย : ชื่อกลุมเปาหมายที่ตองการตั้ง ซึ่งชื่อที่ตั้งจะตองไมซ้ำกับกลุมเปาหมายอื่น

Tips : สามารถดึงเปาหมายที่สรางจากการบรอดแคสตไดสูงสุด 2 เดือน

5.  ‘ตั้งคาเบื้องตน’ 

4
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Tips : สามารถดึงเปาหมายที่สรางจากการบรอดแคสตไดสูงสุด 2 เดือน

6. เลือก ‘ตั้งคาเปาหมาย’
           เม่ือเลือกเปาหมายท่ีตองการ จะเจอรายการท่ีไดทำการสงออกไป ซ่ึงถาเลือกคลิก ‘รีทารเก็ต’ จะตองมีการคลิกเกิดข้ึน

      ถึงจะเลือกได 



https://www.linebiz.com/th/ 
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การสงบรอดแคสตตามกลุมเปาหมาย

1. เลือก ‘สรางบรอดแคสต’

2. เลือกผูรับเปน ‘ระบุ’ และเลือก ‘กลุมเปาหมาย’ 
           เพื่อสงบรอดแคสตไปยังกลุมเปาหมายที่เราสรางไว 

https://www.linebiz.com/th/ 

2

1

     เมื ่อสรางกลุ มเปาหมายเสร็จแลว ไมวาจะจากคลิก จากอิมเพรสชัน หรือจากการอัปโหลด ID ผู ใช

เราสามารถเลือกสงบรอดแคสตตามกลุมเปาหมายเหลานั้นได
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4. เลือก ‘การดเมสเสจ’ ที่เราไดสรางไว
            นอกจากนั้นยังสามารถใสขอความ, สติกเกอร, รูปภาพ, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวิดีโอเมสเสจ, การดเมสเสจ

      หรือขอความเสียงไดสูงสุด 3 บอลลูน

https://www.linebiz.com/th/ 

4

3. เลือกกลุมเปาหมาย
           เมื่อคลิกปุม เพิ่มกลุมเปาหมาย จะเจอกลุมเปาหมาย ที่ไดทำการสรางไว ใหเลือกเปาหมายที่ตองการสงบรอดแคสต

               รวม คือ การสงบรอดแคสทไปยังกลุมเปาหมายที่ไดสรางไว

              ยกเวน คือ การสงบรอดแคสทไปยังผูใชที่หักลบจากกลุมเปาหมายที่สรางไว

3

      เชน หากสรางเปนอิมเพรสชัน แลวเลือก รวม จะเปนการสงบรอดแคสตไปยังกลุมที่เคยเห็นขอความมาแลว

แตหากเลือก ยกเวนจะเปนการสงบรอดแคสตไปยังกลุมที่ยังไมเคยเห็นขอความมากอน
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5. หลังจากสรางขอความเสร็จแลว คลิกที่ ‘บันทึก’ แลว ‘ทดสอบบรอดแคสต’ หรือ ‘สง’
             บันทึก : เก็บขอความที่สรางแลว

             ทดสอบบรอดแคสต : ทดลองสงขอความ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงหาลูกคา หากถูกตองแลว

     คลิก ‘สง’ เพื่อสงขอความหาลูกคาไดเลย

             สง : สงขอความที่สรางแลว ในกรณีที่มีการตั้งวันเวลาในการสงขอความ เมื่อคลิกแลวขอความจะแสดง

     ในรายชื่อขอความที่ตั้งเวลา

5
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6. ดูรายละเอียดการบรอดแคสต
          สามารถดูรายละเอียดการบรอดแคสต ทั้งขอความที่เคยบรอดแคสต หรือตั้งเวลาไว รวมถึงจำนวนขอความที่เหลือ

ไดที่เมนู รายชื่อบรอดแคสต หนาจอจะแสดงจำนวนการสงขอความในเดือนนั้น ๆ และ สถานะของขอความ

ตั้งเวลา : สามารถตรวจสอบขอความที่ตั้งเวลาสงแลว รวมทั้งสามารถยกเลิก และลบขอความที่ตั้งเวลาสงไวได

รางขอความ : สามารถตรวจสอบขอความที่บันทึกไวได รวมทั้งสามารถแกไขและทดสอบการสงได

สงแลว : แสดงขอความที่สงเรียบรอยแลว

เกิดขอผิดพลาดในการบรอดแคสต : แสดงขอความที่สงผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700
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เพ่ิมลูกคาประจํา
ดวยบัตรสะสมแตม
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เพิ่มลูกคาประจำ
ดวยบัตรสะสมแตม
     เปล่ียนบัตรสะสมแตมกระดาษมาไวบนมือถือ ชวยใหการสะสม
แตมงายข้ึน ลูกคาสามารถสะสมแตมได จากการสแกน QR Code

หากสะสมแตมหนาราน หรือกดลิงก

     รานคาสามารถสรางบัตรสะสมแตมไดงายๆ ผานเทมเพลต
บน LINE Official Account Manager โดยสามารถเลือก
จำนวนและของรางวัลตามตองการ โดยของรางวัลจะแจกเปน
Voucher

      หนึ่งบัญชี LINE Official Account สามารถสรางบัตร
สะสมแตมได 1 ชุด ใน 1 ชุด สามารถมีบัตรสะสมแตมไดหลายใบ
แตลูกคาตองสะสมแตมใบแรกใหครบกอน จึงสามารถสะสมใบ
ถัดไปได ซ่ึงจะเรียกวา Premium Rewards Cards โดยในหน่ึงใบ
สามารถแจกไดหลายรางวัล เปนรางวัลหลัก และรางวัลเสริม

manager.line.biz

manager.line.biz1

1. เขาไปที่เว็บไซต manager.line.biz  (LINE Official Account Manager)

*แนะนำใหใช Google Chrome

วิธีสราง บัตรสะสมแตม



เทคนิคเพิ่มยอดขาย 57

2. คลิก ‘บัตรสะสมแตม’

3. คลิก ‘ตั้งคา’
          จะเขาสูหนาจอการสรางบัตรสะสมแตม เพื่อสรางบัตรสะสมแตม

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700
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4. ตั้งคา บัตรสะสมแตม
ดีไซน : เลือกดีไซนไดจากเทมเพลต 10 แบบ

จำนวนแตมทั้งหมด : เลือกจำนวนแตมบนบัตรไดสูงสุด 50 แตม 

รางวัลหลัก : กำหนดของรางวัลเมื่อสะสมแตมครบ โดยจะตองสรางบัตรแลกของรางวัลกอน

รางวัลเสริม : หากตองการแจกรางวัลยอยกอนรางวัลใหญ เลือกกำหนดของรางวัลเสริม เชน จาก 10 แตม

อายุใชงานของบัตร : เลือกวันหมดอายุในการรับรางวัล โดยนับจากวันท่ีไดแตมลาสุด หรือวันท่ีสะสมแตมคร้ังแรก

โบนัสเมื่อทำบัตร : กำหนดแตมที่ลูกคาจะไดรับครั้งแรกเมื่อเปดบัตรสะสมแตม

ขอจำกัดการไดรับแตม : จำกัดการรับแตมหรือแจกแตมได

หมายเหตุ : ใสรายละเอียดเงื่อนไขการรับแตม

หากสะสมครบ 5 แตมจะไดรับสวนลด 5% แตหากสะสมครบ 10 แตมจะไดสวนลด 15% เปนตน

4



เทคนิคเพิ่มยอดขาย 59

5. เลือก ‘บันทึก’ แลวทำบัตรพรีเมี่ยม
          สามารถสรางบัตรที่มีระดับสูงขึ้น เพื่อใหแกลูกคาที่ใชงานครบตามเปาได เลือก ‘บันทึกแลวเปดใชบัตร’

เพื่อเริ่มเปดใหใชงานบัตรสะสมแตมที่สรางขึ้น หากตองการสรางบัตรสะสมแตมอีกใบ ใหเลือก ‘ทำบัตรพรีเมี่ยม’

โดยบัตรพรีเมี่ยมจะเริ่มใชงานไดเมื่อสะสมบัตรแรกครบแลวเทานั้น

5

           หากไมตองการใชบัตรสะสมแตมที่สรางไวแลว ใหกลับมาที่เมนูเดิมแลวเลือก ‘ระงับการเปดใชบัตร’
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วิธีการแจกแตมแบบปริ้นท
1. คลิก ‘คิวอารโคดสำหรับพิมพ’ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

2. คลิก ‘สรางใหม’

1

2
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3. ตั้งคา QR Code
          สำหรับปรินทเพื่อแจกแตม

4. เรียบรอยแลว คลิก ‘บันทึกแลวแสดงไฟล’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 

3

4

@readytowear

ชื่อคิวอารโคด : ใสไดไมเกิน 30 ตัวอักษร

แตมที่แจก : เลือกจำนวนแตมที่ตองการแจกเมื่อสแกน QR Code นี้

อายุใชงาน : เลือกวันหมดอายุของ QR Code

การจำกัดตำแหนงที่ตั้ง : เลือกปกหมุดตำแหนงที่สามารถสแกน QR Code ได เชน ภายในบริเวณรานเทานั้น 

ขอจำกัดการรับแตม : กำหนดวาสามารถรับแตมตอเนื่องไดหรือไม

เชน ไมสามารถรับแตมไดซ้ำภายในเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เปนตน
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วิธีการแจกแตมผานมือถือ
          หากไมการพิมพหรือเปนรานออนไลน สามารถแจกแตมผานมือถือได โดย 1 QR Code ใชงานได 1 คร้ัง กดท่ี QR Code

เพื่อเปลี่ยนสำหรับรานออนไลน สามารถสงลิงกใหเพื่อคลิกสะสมแตมได
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