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จัดประเภทลูกคาดวย Chat Tag



manager.line.biz

manager.line.biz1

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

*แนะนำใหใช Google Chrome

วิธีการจัดประเภทลูกคา
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จัดประเภทลูกคา
ดวยการต้ังสถานะ และ Chat Tag
    คุยงาย ตอบไว ลูกคาประทับใจดวยแชท ยังสามารถจัดระเบียบ
แชทใหงายขึ ้น ดวยการตั ้งสถานะหรือติดแท็กตามประเภท
ที่ตองการ เชน ลูกคา VIP กลุม Influencers ชอบแตงหนา
โทนสม ชอบคอรสผิวขาว ลูกเล็ก 1-3 ขวบ เพื่อสามารถพูดคุย
ไดอยางรูใจลูกคายิ่งขึ้น

Sandy

4
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2. คลิก ‘แชท’
        เพื่อเขาสูหนาแชท

3. คลิก ‘แชทของลูกคา’ ที่ตองการตั้งสถานะ

     สามารถพิมพขอความ สงสติกเกอร หรือสงไฟล เพื่อโตตอบกับลูกคาไดเลย โดยสามารถสงไดทั้งไฟลภาพ

วิดิโอ PDF หรือ Powerpoint ได

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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4. เลือก ‘ตั้งสถานะ’ ใหลูกคา
        สามารถตั้งคาเปน ‘ตองดำเนินการ’ หากอยูระหวางการดำเนินการ หรือเลือก ‘ดำเนินการแลว’

หากการดำเนินการไดเสร็จสิ้นแลว

จัดการแชทอยางมีประสิทธิภาพ 6

5. คลิก ‘ทั้งหมด’ เพื่อแสดงสถานะตางๆ
     แลวเลือกตอบแชทตามสถานะของลูกคาได โดยหองแชทจะแสดงเฉพาะสถานะที่ถูกเลือก

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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การสราง Chat Tag
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1. คลิกที่แชทของลูกคาที่ตองการติด Tag

2. คลิก ‘ไอคอนดินสอดานบน’ หากตองการเปลี่ยนชื่อลูกคา
        สามารถตั้งไดไมเกิน 20 ตัวอักษร โดยชื่อนี้จะไมแสดงใหลูกคาเห็น

3. คลิก ‘ไอคอนดินสอดานลาง’ หากตองการติด Tag เพื่อตั้งสถานะลูกคาหรือจัดกลุม

4. สราง Tag ใหมไดดวยกการพิมพในชอง
            ใส Tag แลวกด Enter หรือเลือกจาก Tag ที่สรางไวกอนหนานี้ก็ได 

การสราง Tag ทำไดทั้งหมดไมเกิน 200 อันและไดไมเกิน 10 อันตอคน*

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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การคนหาตาม Chat Tag
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1. คลิกในชอง ‘คนหาดวย Tag’

2. พิมพ ‘Tag’ ที่ตองการคนหา
     หองแชท จะแสดงเฉพาะลูกคาที่ถูกติด Tag นั้นไว

การคนหาตาม Chat tag

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

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

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

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

2. คลิกที่ 3 จุดมุมขวาบน แลวเลือก ‘ดาวนโหลดประวัติการแชท’
     โดยประวัติการแชทที่เปนตัวอักษรและสติกเกอรจะถูกเก็บไว 2 เดือน สวนรูปภาพและวีดีโอจะถูกเก็บไวสองสัปดาห

 ในรูปแบบไฟล csv 

การจัดเก็บประวัติการแชท

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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ตอบลูกคารวดเร็วดวย Quick Reply
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1. คลิก ‘ตั้งคาแชท’

2. คลิก ‘ขอความตอบกลับ’

ตอบลูกคารวดเร็วดวย Quick Reply

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

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

1

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

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

2



         สามารถใส ชื่อผูใช (display name) ลงในขอความไดดวย เมื่อตอบขอความระบบจะสงขอความที่ดึงชื่อลูกคา

โดยอัตโนมัติ

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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3. คลิก ‘สรางใหม’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

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

4

4. สรางขอความตอบกลับ

3



บันทึกขอมูลลูกคาดวย Note
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1. คลิกเครื่องหมาย ‘บวก’ เพื่อบันทึกขอมูล

2. บันทึกขอมูล
        สามารถบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูใชได รายละเอียดในโนตจะไมถูกแสดงตออีกฝาย

บันทึกขอมูลลูกคาดวย Note

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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วิธีเพิ่มแอดมินชวยดูแลลูกคา
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manager.line.biz

manager.line.biz1

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

*แนะนำใหใช Google Chrome

วิธีการเพิ่มแอดมิน

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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เพิ่มแอดมินชวยดูแลลูกคา
    ถาตอบคนเดียวไมทัน อยาปลอยใหลูกคารอนาน
เพ่ิมเพ่ือน หรือพนักงานใหมาเปนแอดมินชวยตอบแชท
หรือจัดการโพสตตางๆ ดีกวา โดยแอดมินจะมีดวยกัน
4 สิทธิ์ แตละสิทธิ์จะสามารถเขาถึงและจัดการขอมูล
ตางกัน สามารถเลือกประเภทแอดมินที่เหมาะสมให
กับพนักงาน หรือเพื่อนที่ตองการเพิ่มเขามาชวยดูแล
บัญชีไดเลย



Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700
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2. คลิก ‘ตั้งคา’ ที่แถบเมนูดานขวาบน 

3. คลิก ‘การจัดการสิทธิ์’ ที่แถบเมนูดานซาย
เพื่อตั้งคาพื้นฐานของบัญชีที่ตองการใหแสดงใน LINE ไปทีละสวน

2

3
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Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

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

4. คลิก ‘เพิ่มสมาชิก’
        เพื่อเพิ่มแอดมินอื่น และมอบสิทธิ์ใหแกแอดมิน

5. เลือก ‘ประเภทสิทธิ์’ ของแอดมิน 

4

ReadytoWear

Nana

5
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          คลิก ‘ออกลิงก’ แลว คัดลอกลิงก URL ที่ได สงใหพนักงานหรือคนที่เราอยากใหเปนแอดมิน ผาน LINE, อีเมล

      หรืออื่น ๆ ไดเลย

           เมื่อแอดมินอื่น ๆ เขาสูลิงกแอดมินดังกลาว ระบบจะล็อกอินใหอัตโนมัติ ถือวาการเปนแอดมินเสร็จสมบูรณ

          *

6. คลิก ‘ออกลิงก’

ลิงกจะมีอายุใชงาน 24 ชั่วโมง หลังถูกปลอยออกมา และ 1 ลิงก สามารถกดรับสิทธิ์ เพื่อเปนแอดมิน

 ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

https://www.linebiz.com/th/ 
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แอดมิน
     สามารถจัดการเพิ่มหรือลบแอดมินอื่น และเขาถึง

ฟเจอร ท ุกอยางได   และสามารถสมัครแพ็กเกจ

รายเดือน และชื่อ Premium ID ได

โอเปอรเรเตอร
     สามารถเขาถึงฟเจอรได ยกเวนการจัดการเพิ่ม

หรือลบแอดมินอื่น

โอเปอเรเตอร (ไมมีสิทธิ์บรอดแคสต)
     สามารถเขาถึงฟเจอรได ยกเวนการจัดการเพิ่ม

หรือลบแอดมินอื่น และการสงขอความ

โอเปอเรเตอร (ไมมีสิทธ์ิดูขอมูลเชิงลึก)
     สามารถเขาถึงฟเจอรได ยกเวนการจัดการเพิ่ม

หรือลบแอดมินอื่น และการเขาถึงขอมูลเชิงลึก

ทำความรูจักกับแอดมินแตละประเภท
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ดูแลลูกคาตลอด 24 ชม. ดวย 
Chat Bot หรือ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
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ดูแลลูกคาตลอด 24 ชม.
ดวย Chat Bot
หรือ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
     ระบบตอบกลับอัตโนมัติ เปนเหมือน Chat Bot แบบที่
สรางเองไดงายๆ และจะชวยตอบคำถามลูกคาของคุณ
ในเวลาที่ปดทำการ โดยระบบจะตอบกลับทันทีที่ลูกคาพิมพ
คียเวิรดที่เรากำหนดไวเขามา แมจะไมมีแอดมินตอบแชท
ชวงนอกเวลาทำการ ลูกคาก็ยังไดรับบริการอยางดี เมื่อมี
Chat Bot แบบนี้ทำใหเหมือนรานคุณเปดตลอด 24 ชั่วโมง
สรางความประทับใจใหลูกคาไดอยางงายๆ

manager.line.biz

manager.line.biz1

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

*แนะนำใหใช Google Chrome

วิธีการเปด Chat Bot

Ready-to-Wear

็
็

โปรโมชั�น
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2. คลิก ‘ขอความอัตโนมัติ’

3. คลิก ‘สรางใหม’

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700

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

2

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

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700
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4. ใสรายละเอียดของขอความตอบกลับอัตโนมัติ เรียบรอยแลว คลิก ‘บันทึกการแกไข’

           ตั้งชื่อหัวขอ : ชวยใหเราจําไดวาคําตอบนี้จะใชเมื่อไหร แตชื่อนี้จะไมแสดงตอผูใชงาน

           สถานะ : เมื่อสถานะถูกตั้งเปน ‘ปด’ จะไมมีการสงขอความไปถึงลูกคา แมวาจะมีการตั้งเวลาสงไวลวงหนา

            ตั้งเวลาสงขอความ : เม่ือกําหนดวันและเวลาไวแลว ขอความจะถูกสงไปหาลูกคาเฉพาะ ในระยะเวลาท่ีตั้งไวเทานั้น

     ควรตั้งใหระบบตอบกลับทํางานนอกเวลาทําการ เพื่อสลับกับการตอบแชทโดยแอดมิน เม่ือใสคียเวิรดแลวกด “Enter”

     จะเปนการบันทึกคียเวิรด

             คียเวริด : ใสคียเวิรดแลวกด “Enter” จะเปนการบันทกึคยีเวิรดไว คยีเวริดตองไมเกนิ 30 ตัวอกัษร สามารถดูตวัอยาง

     ไดที่ดานขวาในแถบ ‘ดูตัวอยาง’ เมื่อลูกคาพิมพคียเวิรดดังกลาวในหองแชท ขอความตอบกลับสําหรับคียเวิรด

    ที่ตั้งไวจะถูกสงไปโดยอัตโนมัติ สามารถใสคียเวิรดไดสูงสุด 51 คํา (ไมสามารถใสอีโมติคอนได)

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

Ready-to-Wear @ReadytoWear 38,700
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     กลองคําตอบ : สามารถใสขอความที่ตองการตอบตามแตละคยีเวิรด โดยเพิ่มกลองขอความไดสูงสุด 5 กลอง

แนะนําใหใสไมเกิน 3 กลองขอความ เพื่อใหนาอานและคอนเทนตท้ังหมดรวมอยูบนหนาจอเดียว

     นอกจากใสขอความแลว ก็ยังสามารถใส ชื่อผู ใช (display name) ลงในขอความดวย เมื่อตอบขอความ

ระบบจะสงขอความที่ดึงชื่อลูกคามีแชทมาโดยอัตโนมัติ

คำตอบตอบในกลองขอความสามารถเปน
1. ขอความตัวอักษร

2. สติกเกอร

3. รูปภาพ

4. คูปอง

5. รูปภาพขนาดเต็มจอ (Rich Message)*

6. วิดีโอขนาดเต็มหนาจอ (Rich Video)*

7. วิดิโอ

8. ขอความเสียง

     ในกรณีที่พูดคุยเปนกลุม จะแสดงชื่อเพื่อนท่ีสงขอความมากอนจะมีขอความตอบรับ

โดย Rich Message และ Rich Video สามารถสรางไดผาน LINE Official Account Manager เทานั้น
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