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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาการน าเสนอรูปแบบเนื้อหา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่ท า
ให้เกิด Engagement ” โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1. ศึกษารูปแบบ
การน าเสนอเนื้อหาการสื่อสารบน Facebook  Fanpage Watsons 2. ศึกษาประเภทของเนื้อหา ที่
ถูกน าเสนอบน Facebook  Fanpage Watsons 3. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการ
น าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 4. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับ
สารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 
บาทโดยการศึกษาตามหัวข้อวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ที่กล่าวมานี้ จะท าให้รู้ว่ารูปแบบของเนื้อหาประเภท
ใด สามารถท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้อ่านได้สูงที่สุดซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้เครื่องมือลงรหัส ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) (เก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561) 
 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook 
Fanpage Watsons ที่ปรากฏมากท่ีสุดคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทการแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการ
แนะน าการใช้งาน ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาประเภทการ
แนะน าผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามี
จ านวนน้อยกว่ารูปแบบเนื้อหาประเภทโปรโมชันส่งเสริมการขาย ในส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับ
สารต่อรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท ก็มีรูปแบบเนื้อหา
การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งานมากท่ีสุดเช่นกัน และได้รับปฏิกิริยาตอบกลับประเภท 
Like และ Share เป็นอันดับ 1 ต่างจากการนาเสนอในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 

ลักษณะเนื้อหาตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook Fanpage Watsons 
(การสร้าง Valueble Content) ที่ปรากฏมากที่สุดคือ ลักษณะเนื้อหาประเภทชัดเจนเข้าใจง่ายส่วน
ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อลักษณะการน าเสนอเนื้อหาประเภทชัดเจนเข้าใจงา่ย ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีจานวนน้อยกว่าลักษณะเนื้อหาประเภทมีคุณภาพอาจะเป็น
เพราะลักษณะเนื้อหาประเภทมีคุณภาพจะต้องมีข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ประกอบกันเพ่ือให้เกิด
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ความเข้าใจง่ายส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อลักษณะการน าเสนอเนื้อหา ที่จัดอยู่ในแคมเปญ
โปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท มีลักษณะเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่ายปรากฏมากที่สุดเช่นเดียวกัน และได้รับ
ปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like และ Share เป็นอันดับ 1 ต่างจากการนาเสนอในช่วงวันที่ 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 

ประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan page Watsons ที่ปรากฏมากท่ีสุดคือ 
เนื้อหาประเภท Video ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อประเภทการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าประเภทเนื้อหา Photo ศึกษาพบว่า 
ประเภทเนื้อหา Video ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนนั้นมันมีระยะเวลาสั้นๆ ก็จริง แต่ใน Video นั้น 
ปรากฏเพียงยี่ห้อผลิตภัณฑ์และพรีเซนเตอร์ ไม่ปรากฏข้อความหรือเนื้อหาเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ เลย
ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อประเภทก ารน าเสนอเนื้อหา ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 
1 บาท มีประเภทเนื้อหา Video ปรากฏมากที่สุดเช่นเดียวกัน และก็มีค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาตอบกลับ
อันดับสองด้วย 

เพราะฉะนั้น จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าการสร้างรูปเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ประเภท
ธุรกิจความงาม การสร้างเนื้อหาที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและมีปฏิกิริยาตอบกลับมากที่สุด ควร
ค านึงถึงการท าให้ลักษณะเนื้อหามีคุณภาพ ด้วยการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการ
แนะน าการใช้งานพร้อมสอดแทรกรูปแบบเนื้อหาโปรโมชันต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่จัดขึ้นด้วย และ
การใช้เนื้อหาประเภท รูปภาพหรือวิดีโอ เพ่ือสร้างความน่าสนใจ ในคราวเดียวกัน 
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ABSTRACT 
 

The study " Studying the form of presenting content on Facebook, Watsons 
fan page that causes engagement"by divided into 3 parts: 1. the purpose of the 
presentation, content, communication on the Facebook Fanpage Watsons 2. Study 
the types of content. Was presented on the Facebook Fanpage Watsons 3. study the 
reaction of the audience following the presentation. From 1 January to 30 June 2018 
4. the reaction of the audience for the presentation of content on the Facebook fan 
page Watsons organized in campaign promotion, the second piece of Baht 1 Study 
based on objectives. all 4 of these Will know the form of the kind of content. Can 
cause a reaction from readers was the tallest of which this research. A Qualitative 
Research (Qualitative Research) using the code. For content analysis (Coding Sheet) 
(data from January 1 to June 30, 2018). 

Presentation style content based on content marketing on Facebook Fanpage 
Watsons the most. Format, content type, referral or advice. The reaction of the 
audience following the presentation of the content, products, or recommendations 
for use. From 1 January to 30 June 2018 showed that less than a form of content 
promotion, promotion. The reaction of the audience following the presentation 
content. The promotional campaign is the second piece of Baht 1 was the format, 
content, products, or introducing the most active as well. And get the reaction of 
Like and Share is one of the presentations during January 1 to June 30 2018 
Based on appearance, content marketing content on Facebook Fanpage Watsons 
(creating Valueble Content) displayed the most. Feature content is easy to 
understand the reaction of the audience to the manner of presentation of clear, easy 
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to understand. From 1 January to 30 June 2018 showed that there were fewer 
features content quality may be because of its content quality has to be text, images 
or video clips together to make it easy to understand the reaction of. the receivers 
feature the presentation. The promotional campaign is in two pieces, one baht a 
clear, easy to understand the content as much as possible. And get the reaction of 
Like and Share is one of the presentations during January 1 to June 30 2018 

Type of content being offered on the Facebook Fan page Watsons the 
most. Video content of the reaction of the audience for this type of content. From 1 
January to 30 June 2018 showed a lesser amount of content Photo study found that 
the type of Video Content on Facebook fans, it's a short time, but in the Video is the 
only brand and product application. presenter No error message or content to 
describe things that the audience's reaction to the statements of the presentation 
content. The promotional campaign is the second piece of content, a THB 1 Video 
appears much the same. It has an average of reaction with the second. 

Thus, the findings suggest that the creation of content on the Facebook fan 
page. Beauty Business Creating content that consumers pay attention and react to 
most. Should take into account the nature of making quality content. The 
presentation format, content, products, or recommendations for use with depictions 
of form, content, promotions abroad. By the time held too. And use of 
content Photos or Videos To build interest In one  
 
Keyword: Content format, Appearance, Content, Content type, Facebook fan page 
Watsons. 
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การศึกษาในระดับปริญญาโท และการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชตุิมา เกศดายุรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้ความรู้ 

และคอยชี้แนะแนวทางในการแก้ไข ตรวจสอบข้อบกพร่อง อีกทั้งยังให้ค าปรึกษาจนผลงานส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี 

รวมไปถึงต้องขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ในสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน คณาจารย์ ที่

คอยให้ก าลังใจ และความช่วยเหลือ พร้อมให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้าเสมอมา  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ทุกคนในครอบครัว ที่เป็นแรงสนับสนุนทั้งทุนการศึกษา และก าลังใจ

รวมถึงคอยดูแลชีวิตของข้าพเจ้าในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท าให้ข้าพเจ้า มีก าลังใจในการ

ด าเนินงานในครั้งนี้ได้ส าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้โซเซียลมีเดีย เป็นส่วนประกอบส าคัญอย่างนึงในการท า
ธุรกิจช่วยให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าใจแบรนด์มากข้ึน เพราะความสามารถในการน าเสนอหลายรูปแบบ 
เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, GIF ส่วนที่ส าคัญในการน าเสนอคือ เนื้อหา (Content) อีกท้ังยังสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการพูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ หรือระหว่างผู้บริโภค
ด้วยกัน แต่ในปัจจุบันโซเซียลมีเดียมีหลายแพลตฟอร์มท าให้การที่จะสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณค่ามากท่ีสุด จึงต้องอาศัยนักการตลาดหรือนักวางกลยุทธ์การตลาดท าการ
วิเคราะห์ช่องทางท่ีจะใช้สื่อสารกับผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดปฏิกิริยากับเนื้อหานั้น ๆ ความรู้สึก
และปฏิกิริยาตอบกลับจะส่งผลมายังแบรนด์มากท่ีสุด  

 
ภาพที่ 1.1: แพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมท่ัวโลก 2018 

 

 
 
ที่มา: brandbuffet. (2561). สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุดในโลก-“กรุงเทพ”  

เมืองผู้ใช้ Facebook สูงสุด. สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/ 
global-and-thailand-digital-report-2018/ 
 
เว็บไซต์ brandbuffet.in.th ได้รวบรวมข้อมูลการใช้ Social Media ปัจจุบันสื่อสังคม

ออนไลน์ที่นิยมสูงสุดในตอนนี้ คือ Facebook ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผู้ประกอบการหลาย แบรนด์ หัน
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มาสนใจในการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม แต่
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น Social Media เป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารในปัจจุบัน Facebook 
มีมากกว่าแค่กดไลก์หรือแชร์ ยังมีสัญลักษณ์ในการมีส่วนร่วมอย่างอ่ืนได้แก่ ปุ่มรักเลย (Love), ปุ่มฮ่า 
ๆ (Laugh), ปุ่มว้าว (Wow), ปุ่มโกรธ (Mad) และปุ่มเศร้า (Sad) ให้สามารถแสดงออกได้มากยิ่งขึ้น 
แต่การที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมดังกล่าวต้องอาศัยเนื้อหา (Content) รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือดึงดูด
ความสนใจจากผู้บริโภค ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่น าเสนอ โดยสิ่งที่กล่าวมาจะถือว่าเป็น 
Engagement ของแบรนด์ จนหลายธุรกิจหันมาเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาธุรกิจที่หันมาใช้เครื่องมือ Social Media Facebook เพ่ือสื่อสารกับผู้บริโภค ว่ามีวิธีการใช้
รูปแบบการน าเสนอแบบไหน และคอนเทนต์ไหนที่ตรงใจผู้บริโภคมากท่ีสุดจนท าให้เกิด 
Engagement ของแบรนด์นั้น ๆ 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐาน
ราก, 2561) กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2561 คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 3.8-4.0 
จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของ ภาครัฐ นอกจากนี้ยังขยายตัวจากการลงทุนเปิดสาขาใหม่รีโน
เวตรสาขาเดิมและการเพ่ิมพ้ืนที่ให้เช่า ซึ่งจะช่วยท าให้รายได้ของผู้ประกอบการจะเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลาดความงามในปี 2561 เติบโต 6.5% จากผู้บริโภคท่ีหันมาใส่ใจในความงามภายนอกมาก
ขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณยังคงเป็นตลาดใหญ่สุดด้วยสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดความงาม 
(Marketeer, 2561) 
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ภาพที่ 1.2: ส่วนแบ่งทางการตลาดความงามในปี 2561 
 

 
 

ที่มา: Marketeer. (2561). ส่วนแบ่งทางการตลาดความงามในปี 2561. สืบค้นจาก  
https://marketeeronline.co/archives/118113 
 
แบรนด์ที่ผู้วิจัยให้ความสนใจในการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร นั้นคือแบรนด์ วัต

สัน (Watsons) แบรนด์วัตสันมีผู้ติดตามให้ความสนใจในช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook Fan 
page Watsons มากถึง 8,991,903 (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ภาพที่ 1.3: Facebook Fanpage Watsonsthailand 
 

 
 

ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2562). ทามไลน์เฟสบุ๊กแฟนเพจ วัตสัน ไทย 
แลนด์. สืบค้นจาก https://web.facebook.com/watsonsthailand/ 
 
วัตสัน ผู้น าร้านเพ่ือสุขภาพและความงาม ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้เปิด

ด าเนินการในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 โดย ปัจจุบัน ร้านวัตสันมีจ านวนสาขามากท่ีสุด
กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ ร้านวัตสันจ าหน่ายสินค้าครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้า
เพ่ือสุขภาพและความงาม ด้วยความมุ่งม่ันในการน าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คุ้มค่าในเรื่องของราคา 
พร้อมมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่องจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน
สุดยอดแบรนด์ชั้นน าแห่งปี (Superbrands Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากความโดดเด่น
ทางด้านความแข็งแกร่งของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือ และการเป็นผู้น าในตลาด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1.2.1 ศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร บน Facebook Fan page Watsons 
1.2.1 ศึกษาประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan page Watsons 
1.2.3 ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง

30 มิถุนายน 2561 
1.2.4 ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 
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1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 
เน้นศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการสื่อสารรูปแบบการน าเสนอในการสื่อสารบน Facebook Fan 

page Watsons ที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาตอบกลับด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการมี
ส่วนร่วมการน าเสนอต่าง ๆ 

 
1.4 ระยะเวลำกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพ่ือท าการศึกษารูปแบบการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561  

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกงำนวิจัย 

1.5.1 ได้ทราบถึงเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับบน 
Facebook Fan page Watsons 

1.5.2 ธุรกิจ Beauty Specialty Stores หรือธุรกิจใกล้เคียงสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ ใช้
เป็นส่วนนึงในการวางแผน การน าเสนอเนื้อหา เพ่ือสร้าง Engagement ให้กับแบรนด์ 

 
1.6 ค ำนิยำมศัพท์ 

1.6.1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) หมายถึง ช่องทางการสื่อสารผ่าน โซเชียล
มีเดีย (Social Media) ของ Watsons ใช้เพื่อน าเสนอสิ่งที่ต้องการสื่อสารในยัง
ผู้บริโภคท่ีสนใจและกด Like เพ่ือติดตามการสื่อสารดังกล่าว 

1.6.2 แฟนเพจ หมายถึง ผู้กดติดตาม (Follow) เฟซบุ๊กแฟนเพจของ Watsons 
1.6.3 เนื้อหาการสื่อสาร หมายถึง ข้อมูลที่ Watsons น าเสนอผ่านสื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

(Facebook Fanpage) ที่มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่หลากหลาย หรือรูปแบบ
เนื้อหาที่แตกต่างกัน ออกไป และเทคนิคในการเขียนสร้างให้ได้เนื้อหาที่สื่อสาร รวมถึง
การสร้างเนื้อหาตามพฤติกรรมการรับเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย 

1.6.4 การมีส่วนร่วม (Engagement) ในกรณีนี้หมายถึงการมีส่วนร่วมโดยท าการปฏิสัมพันธ์
กับแบรนด์ต่อ เนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ด้วยการกดปุ่มไลก์ (Like) ปุ่มรัก
เลย (Love) ปุ่มฮ่า ๆ (Laugh) ปุ่มว้าว (Wow) ปุ่มโกรธ (Mad) ปุ่มเศร้า (Sad) และ
การแชร์ (Share) บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  



บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่ท าให้

เกิด Engagement” ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
2.2 แนวคิดเรื่องการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) 
2.3 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมกับการสื่อสารเชิงเนื้อหาผ่านเครื่องข่ายสังคม

ออนไลน์ (Engagement) 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
เฟซบุ๊ก เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ติดต่อสนทนา ส่งรูปภาพ หรือวิดีโอต่าง ๆ 

พร้อมทั้งมีรูปแบบส าหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น การกดถูกใจ (Like) รวมถึงสามารถ
ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (Share) และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยผู้ใช้มักมีวัตถุประสงค์
การใช้งานที่แตกต่างกันไป เช่น เพ่ือการติดต่อสื่อสาร เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการให้ก าลังใจ หรือ
ต้องการมีกลุ่มเพ่ือน ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่าแค่กดไลก์หรือแชร์ และยังมีสัญลักษณ์ในการมีส่วนร่วม
อย่างอ่ืน ได้แก่ ปุ่มรักเลย (Love) ปุ่มฮ่า ๆ (HaHa) ปุ่มว้าว (Wow) ปุ่มโกรธ (Angry) ปุ่มเศร้า (Sad) 
ให้สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้น (Quinn, 2016) 

ปกรณ์ เอ่ียมศิรินพกุล (ปกรณ์ เอ่ียมศิรินพกุล, 2560) ได้ท าการเปรียบเทียบ Facebook 
Fan page ว่าเป็นการสร้างตัวตนให้กับแบรนด์หรือองค์กรต่าง ๆ กส็ามารถใช้ Facebook Fanpage 
ในสร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ รวมถึงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น Facebook Fan page นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถเปรียบเทียบได้กับ
คนที่มีชีวิตคนหนึ่งนั้นคือ 

1. สามารถสื่อสารและให้ข้อมูล สามารถท าหน้าที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถท าหน้าที่เพ่ิมจ านวนของกลุ่มเป้าหมายในการเพ่ิมจ านวนของสมาชิก เพ่ือก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการก่อตั้งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 

3. ท าหน้าที่ขายรวมถึงประชาสัมพันธ์และบอกกล่าวเกี่ยวกับแบรนด์หรือองค์กรไปยังสมาชิกท่ีมี
ความจงรักภักดีต่อสินค้า ตราสินค้าหรือบริการ  
ดังนั้นสรุปได้ว่า Facebook Fan page นั้นคือวิธีการน าเสนอ เข้าถึง และสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายโดยมีจุดประสงค์ตามหลักที่แบรนด์หรือองค์กรได้ตั้งไว้ในการสื่อสาร ทั้งนี้ประโยชน์
หลักของ Facebook Fan page นั้นคือการที่สามารถสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย และท ากิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นธรรมชาติและคล้ายคนที่มีชีวิต จึงท าให้หลายแบรนด์เลือกใช้ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ จนเกิดเป็น 
Community 
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ประเภทของเนื้อหาและเทคนิคการน าเสนอข้อมูล 
ปกรณ เอ่ียมศิรินพกุล (ปกรณ์ เอ่ียมศิรินพกุล, 2560) ได้ท าการศึกษาและจ าแนกประเภท

ของเนื้อหาที่ได้ใช้ในการน าเสนอบน Facebook Fanpage สินค้าต่าง ๆ จ านวน 6 Fanpage โดย
สามารถท าการจ าแนกออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้  

1.  เนื้อหาประเภทข้อมูล (Product information) เนื้อหาประเภทนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าความเป็นมาของตราสินค้าแบรนด์ (Brands) และบริษัทรวมทั้งกิจกรรมทางการ
ตลาดเนื้อหาประเภทข้อมูลนี้มี เนื้อความที่จะท าการแจ้งข่าวสาร สร้างการรับรู้หรือกระตุ้นการรับรู้
ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ 

2. เนื้อหาประเภทการจัดกิจกรรม (Activities) เนื้อหาท าหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริโภคกับแบรนด์เพ่ือให้เกิดการจดจ าและประทับใจต่อผู้บริโภค 

3. เนื้อหาประเภทการส่งเสริมการขาย (Promotion) เนื้อหาประเภทนี้จะมีเนื้อสารที่
เกี่ยวกับโปรโมชัน (Promotion) ทดลองสินค้า (Trials) คูปอง (Coupons) และรวมถึงข้อเสนอต่าง ๆ 
ที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค  

4. การส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือใช้ (Education and Urging 
Consumer’s Buying) เนื้อสารประเภทนี้จะท าการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคโดยเนื้อหานั้นจะมีการสร้าง
ความจูงใจให้ผู้บริโภค พร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับเนื้อสาร ในเนื้อสารประเภทนี้จะมีค าถามประเภทค าถาม
หรือสถานะข้อความต่างที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดการตอบสนองในเนื้อหานั้น ๆ ที่ท าการโพสต์
ยกตัวอย่างเช่น การโพสต์ถามค าถามหรือถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

นอกจากประเภทของเนื้อหาทั้ง 4 ที่ได้จ าแนกไปแล้ว (ปาณมุก บุญญพิเชษฐ, 2554 อ้างใน
ปกรณ เอ่ียมศิรินพกุล, 2559, หน้า 9) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์
การตลาดผ่าน Facebook Fanpage และได้พบว่าเนื้อหาบน Facebook Fanpage นั้นสามารถท า
การแบ่งออกด้วยการเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1. การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product information)  
2. การเสริมความรู้ (Education)  
3. การให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Activity)  
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)  
5. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Endorsement) 
จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาบน Facebook Fanpage ของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ นั้น

เกี่ยวเนื่องกับการให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นกล
ยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ การจดจ า และความผูกพันต่อ
ตราสินค้าจนน าไปสู่วัตถุประสงค์หลักในการท าการตลาด คือการซื้อสินค้านั้น ๆ ของผู้บริโภค 

เทคนิคในการน าเสนอข้อมูลบน Facebook Fanpage  
ปกรณ์ เอ่ียมศิรินพกุล (ปกรณ์ เอ่ียมศิรินพกุล, 2560) ในการท าการตลาดเชิงเนื้อหาให้

ประสบความส าเร็จนั้นนอกจากตัวเนื้อหาที่จะต้องเป็นประโยชน์หรือสามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีแล้วนั้นเทคนิคในการน าเสนอข้อมูลนั้นก็มีความส าคัญ 
เช่นกัน เพราะเทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างการรับรู้ ดึงดูด และสร้างปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างเนื้อหาและผู้บริโภค ทั้งนี้ Facebook Fanpage และได้ระบุถึงเทคนิคการน าเสนอข้อมูลว่า
ประกอบไปด้วยเทคนิคการน าเสนอทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกันได้แก่ 

1. วิดีโอ (Video) หมายถึง ภาพที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากการแชร์จากแหล่งข้อมูลใด
ข้อมูลหนึ่งหรือเกิดจากการอัปโหลด (Upload) ขึ้นยัง Facebook  

2. รูปภาพ (Photo) หมายถึง ภาพหรือรูปภาพที่มีองค์ประกอบและรูปแบบการน าเสนออยู่
ในรูปแบบของรูปภาพและอาจจะมีตัวอักษรร่วมอยู่ด้วย  

3. ลิงก์ (Link) หมายถึง ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์ (Website) แอปพลิเคชั่น 
(Application) หรือการเชื่อมโยงของจุดหมายหนึ่งไปอีกจุดหมายหนึ่งบนระบบอินเทอร์เน็ต 
(Internet) 

4. การเขียนบันทึก (Note) หมายถึง ข้อความหรือบันทึกต่าง ๆ ที่ได้ท าการจดได้ระบุลงใน 
Facebook  

5. การอัปเดทสถานะ (Status Update) หมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงสถานะใดสถานะหนึ่ง
ของผู้ที่เป็นเจ้าของ Facebook  

6. การถามค าถาม (Questions) หมายถึง การสร้างระบบค าถามเพ่ือจุดประสงค์ใด
จุดประสงค์หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนร่วมสามารถท าการโหวตและน าผลลัพธ์จากการโหวตนั้นไปใช้ต่อ  

7. กิจกรรม (Event) หมายถึง กิจกรรมที่ถูกตั้งขึ้นโดยมีรูปแบบทั้งรูปภาพ และข้อความโดย
ที่ผู้ท าการตั้งกิจกรรมสามารถท าการเชิญเพ่ือให้ผู้ที่สนใจในกิจกรรมท าการเข้าร่วมได้  

8. เหตุการณ์ส าคัญ (Milestones) หมายถึง รูปแบบของการโพสต์ที่ระบุเรื่องราวส าคัญ ๆ 
ต่าง ๆ โดยมีวันที่ระบุ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปาณมุก บุญญพิเชษฐ, 2554 อ้างใน ปกรณ์ เอ่ียมศิรินพกุล, 
2559, หน้า 10) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน 
Facebook Fanpage ซึ่งพบว่าเทคนิคการน าเสนอข้อมูลบน Facebook Fanpage นั้นมี 4 ประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ 

1. รูปภาพ (Photo) 
2. วิดีโอ (Video) 
3. กระทูข้้อความ (Text Posting) 
4. แอปพลิเคชัน (Application) 
จากแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลายเป็นรูปแบบ 

การสื่อสารที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมต่อหากันได้อย่างไร้พรมแดนและเป็นการสื่อสารสองทางโดย 
สามารถสื่อสารกับคนจ านวนมากได้ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะ Facebook ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภท 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มากท่ีสุด มีรูปแบบและเทคนิคในการสร้างความน่าสนใจที่ 
หลากลาย รวมถึงยังมีการวัดผลปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสาร ที่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลต่อยอด 
ส าหรับพัฒนาเนื้อหาให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ในหัวข้อประเภทเนื้อหาและเทคนิคการพาดหัวเรียกความน่าสนใจ รวมถึงการปฏิกิริยาตอบ 
กลับของผู้รับสารมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป (สิริลดา นาดี, 2560) 
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2.2 แนวคิดเรื่องการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) 
นักการตลาดให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาด้วยการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตให้

ประสบความส าเร็จและเสนอแนวทางสร้างให้เนื้อหามีความโดดเด่นแตกต่างจากการตลาดของคู่แข่ง 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความน่าสนใจ ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าจนเป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้า 

สิริลดา นาดี (สิริลดา นาดี, 2560) กล่าวว่า ผู้บริโภคร้อยละ 90 ชอบการท าการตลาดเชิง
เนื้อหาเพราะมีประโยชน์มากกว่าการน าเสนอรูปแบบอ่ืน ๆ และอีกร้อยละ 78 รู้สึกว่าสามารถช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตราสินค้าและผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถท าให้ผู้บริโภคอยาก
ซื้อสินค้าจากบริษัทที่สร้างการตลาดเชิงเนื้อหามากข้ึนอีกร้อยละ 61 

สิริลดา นาดี (สิริลดา นาดี, 2560) ได้ ให้นิยามของการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content 
Marketing) ไว้ว่าเป็นเทคนิคด้านการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยใช้การเผยแพร่และส่งต่อเนื้อหาที่มีคุณค่า
ต่อกลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายโดยประเภทสื่อที่ได้รับความนิยมมีดังนี้ 

1. บทความ เนื้อหาเชิงข้อเขียนที่บันทึกลงในเว็บไซต์ หรือเขียนลงในเพจเฟซบุ๊กซ่ึงเป็นได้ทั้ง
เนื้อหารูปแบบที่มีความยาวหรือในรูปแบบสั้น ๆ 
2. กราฟฟิก คือการน าข้อเขียนยาว มีรายละเอียดเยอะ หรือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปท าความเข้าใจ

ได้ยาก มาสร้างเป็นกราฟฟิกให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย เช่น ในรูปแบบ Infographics ซึ่งก าลังได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากกระทั่งมีบริษัทที่รับเปิดสอนท าโดยเฉพาะ 

3. วิดีโอ เป็นเนื้อหาอีกหนึ่งรูปแบบที่ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศไทย
รวมถึงในต่างประเทศโดยเฉพาะช่องทางท่ีผ่าน Facebook หรือ Youtube ซึ่งสามารถท ารายได้และ
สร้างชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี 

สิริลดา นาดี (สิริลดา นาดี, 2560) ได้แนะน าหลักการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable 
Content) ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและท าตามได้ง่าย และสามารถน าไปต่อยอดเพ่ิมเติมได้ดังนี้ 

1. มีประโยชน์ (Useful) โดยธรรมชาติมนุษย์จะคิดว่าสิ่งใดมีคุณค่า ก็ต่อเมื่อสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านั้นได้ให้ประโยชน์กับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื้อหาก็เช่นกันต้องค านึงถึงว่าเมื่อน าเสนอไปแล้ว
จะก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหรือไม ่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่า แทนการคิดว่าจะ
มีประโยชน์กับแบรนด์หรือไม่เพียงออย่างเดียว โดยค าว่าประโยชน์ในทีนี้ไม่ได้หมายถึงเนื้อหาวิชาการ
หรือมีสาระหนัก ๆ หากหมายถึงการให้ความรู้ การแนะน า หรือการให้ความบันเทิงใด ๆ ก็ตาม 

2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ควรค านึงเมื่อต้องการท าเนื้อหาที่ดีและมีประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายนั้น คือการพิจารณาว่าเนื้อหาต้องสื่อสารวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน และตอบได้ว่า
เนื้อหาเหล่านั้นมีความเก่ียวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร เพราะไม่ว่าเราจะท า
บทความออกมาได้ดีแค่ไหน หากสุดท้ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาเหล่านั้นก็จะถูก
เพิกเฉยจากพวกเขาได้ทันที 

3. ชัดเจน เข้าใจง่าย นอกจากต้องพิจารณาในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว อีกปัจจัยที่
ส าคัญนั่นคือการสร้างเนื้อหาที่ท าให้ทุกคนที่ได้อ่านสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเราต้องการสื่อสาร หรือมี
วัตถุประสงค์ อยากบอกเรื่องอะไร โดยต้องไม่น าบรรทัดฐานในการตัดสินแบบส่วนตัวมาพิจารณามาก
จนเกินไปกระทั่งท าให้เนื้อหาดูอ่านยาก มีความสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักสร้างเนื้อหามักจะ
ต้องเผชิญ 
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4. มีคุณภาพที่ดี เมื่อท าเนื้อหาที่มีประโยชน์และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว เรื่อง
คุณภาพของเนื้อหาก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ ไม่ควรคัดลอกหรือน าลายน้ าตลอดจนข้อความมา
โพสต์ลงเป็นของตัวเอง รวมถึงการใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพความคมชัด
ของรูปภาพ วิดีโอที่ใช้ถ่ายท า มาตรฐานของโปรดักชัน เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อประสบการณ์และ
ความประทับใจที่ผู้อ่านจะจดจ าจากเราไป 

5. มีความเป็นต้นฉบับในรูปแบบของตัวเอง ผู้ที่ท าหน้าที่ผลิตเนื้อหาที่ดีควรจะต้องแสวงหา
เอกลักษณ์หรือความเป็นต้นฉบับในแบบของตัวเองให้เจอ ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นส านวนและลีลาการเขียน โครงสร้างของเนื้อหา เอกลักษณ์ในการถ่ายภาพ การใส่ลายน้ า
ในภาพถ่ายของตัวเอง เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการจดจ าทั้งยังเป็นการสร้างความแตกต่างที่ดีจากบรรดาคู่แข่ง 

สรุปได้ว่า แนวคิดการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) ท าให้ทราบว่าการท า
เนื้อหาเพ่ือการสื่อสารต้องให้ความส าคัญกับคุณค่าของเนื้อหาสาร โดยสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมาย มีความน าสนใจ ชวนติดตาม ทั้งนี้ต้องไม่ยัดเยียดโฆษณาหรือรบกวนการรับชมเนื้อหา
ของผู้รับสารจนเกินไป ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด Value Content มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
2.3 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมกับการสื่อสารเชิงเนื้อหาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Engagement)  

การเข้ามาของอิทธิพลในการสื่อสารการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ท าให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสาร 
ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารได้รวดเร็ว และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มี 
การน าเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ ผู้บริโภคสามารถใกล้ชิดกับแบรนด์ได้มาก 
ยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ได้อย่างสะดวกสบาย 
และรวดเร็ว 

ค าว่าการมีส่วนร่วม คือการที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ จนเกิดความ 
ผูกพันกับแบรนด์ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงในบริบทของการท าโฆษณาบนเฟซบุ๊กนั้น ค าว่า การมีส่วนร่วม หรือ 
Engagement คือการกระท าทุกอย่างของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มคนที่เห็น) ไม่ว่าจะเป็นการกดไลก์ 
(Like) คอมเมนต์ (Comment) และกดแชร์ (Share) ที่เกิดขึ้นกับการอัปเดตเนื้อหานั้น ๆ และ 
ปัจจุบัน (2560) ปุ่มสัญลักษณ์แสดงความรู้สึกได้มีมากกว่าการกดไลก์ โดยเฟซบุ๊กได้เปลี่ยนแปลงการ 
แสดงอารมณ์ต่อเนื้อหาให้มากข้ึน ได้กล่าวไว้ว่า การมีปุ่ม สัญลักษณ์แสดงความรู้สึกให้ทั้ง ปุ่มไลก์ 
(Like) ปุ่มรักเลย (Love) ปุ่มฮ่าๆ (HaHa) ปุ่มว้าว (Wow) ปุ่มโกรธ (Angry) ปุ่มเศร้า (Sad) มันก็คือ 
“ปฏิกริยา” หรือ “ปฏิสัมพันธ์” ต่อคอนเทนต์ที่คนก าลังเข้ามาอ่านเนื้อหานั้น และการมีส่วนร่วม
เหล่านั้นจะบ่งบอก Insight ได้มากกว่าการกด Like ซ่ึง Insight และ Data ที่เกิดขึ้นมานี้ก็คงจะ
สามารถเอาไปวิเคราะห์ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย 

นภมณฑ์ วังตระกูล (นภมณฑ์ วังตระกูล, 2560) ได้กล่าวถึง 7 เทคนิค เพ่ิมการมีส่วนร่วมใน
หน้าแฟน เพจ Facebook ส าหรับธุรกิจ ใน marketingoops.com ไว้ว่า เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือในการ
ท าการตลาดบนโลกออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งสามารถสร้างได้ง่าย รวดเร็ว และฟรีท าให้ 
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ผู้คนต่างพากันสร้างแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือโปรโมทสินค้าและบริการของแบรนด์ แต่การที่จะท าให้มีคน 
เข้ามามีส่วนร่วมในแฟนเพจของแบรนด์นั้น ต้องมีกลยุทธ์และเทคนิคในการโพสต์ เพราะต่อให้มี 
จ านวนคนที่กดไลก์หรือติดตามแฟนเพจสูง แต่บางครั้งกลับพบว่าผู้คนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
โพสต์ของแบรนด์น้อยมาก ดังนั้นได้น าเสนอ 7 วิธีเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมและเพ่ิมโอกาสในการขาย
เพ่ิมข้ึนด้วย 

เทคนิคที่ 1 อย่าใช้เฟซบุ๊กส่วนตัว ปะปนกับเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้ท าธุรกิจ เพราะจะท าให้เรา 
สามารถท าการลงโฆษณาได้โดยสามารถติดตั้งเป็น Facebook Business Manager ซึ่งสามารถเพ่ิม 
ผู้ดูแลหรือทีมงาน เข้าไปจัดการกับโฆษณาของแบรนด์ได้  

เทคนิคที่ 2 เพิ่มภาพโปรไฟล์ที่จดจ าได้ง่าย เพราะรูปจะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและจดจ าได้ง่ายและ
แบรนด์ควรมีการตรวจสอบความชัดเจนของรูปโปรไฟล์ เพราะเฟซบุ๊กมักมีการเปลี่ยนแปลงขนาดที่
แสดงผลอยู่เสมอโดยสามารถสามารถดูขนาดภาพต่าง ๆ ที่ใช้บนเฟซบุ๊กได้ Help center ของเฟซบุ๊ก  

เทคนิคที่ 3 เลือกภาพหน้าปกที่ดึงดูดใจ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ใช้กดเข้ามาแล้วจะ 
เห็นเป็นสิ่งแรก ซึ่งขนาดใหญ่ถึง 1 ใน 3 ของหน้าจอ ดังนั้นควรให้ความส าคัญเพ่ือให้คนสามารถจดจ า
แบรนด์ได้ ซึ่งควรตรวจสอบขนาดของภาพที่ขึ้นกับจอแสดงผลในแต่ละช่องทางด้วยเช่นกัน ซึ่งภาพที่ 
ดีควรใช้ภาพที่กระตุ้นให้เกิดการอยากซื้อสินค้าสามารถบอกธุรกิจของแบรนด์นั้นได้ แสดงความเป็น
ตัวตนของแบรนด์และมีการส่งสารด้วยศัพท์เฉพาะที่คุ้นเคยในกลุ่มลูกค้า และสร้างแรงบันดาลใจ 
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  

เทคนิคที่ 4 เพิ่มปุ่ม Call-to-action (CTA) คือ ปุ่มที่จะส่งผู้เยี่ยมชมไปยังหน้าเว็บไซต์ตาม 
จุดประสงค์ที่นักการตลาดต้องการให้กระท า เช่น เพ่ิมปุ่มลงทะเบียนที่สามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์ 
เพ่ือลงทะเบียนได้ เพ่ิมปุ่มการจอง หรือติดต่อสอบถาม เป็นต้น  

เทคนิคที่ 5 กรอกข้อมูลพ้ืนฐานในหน้า About และเหตุการณ์ส าคัญของบริษัท ซึ่งส่วนนี้จะ 
เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ใช้ที่ก าลังให้ความสนใจอยู่ และหากตรงกับความต้องการหรือ 
ความสนใจของผู้ใช้ อาจท าให้กด Like และกดติดตามข่าวสารจากทางแฟนเพจด้วย  

เทคนิคที่ 6 ก าหนดระยะเวลาและความถี่ในการโพสต์ โดยแบรนด์ควรมีการวางแผนการอัป
เดทเนื้อหาบนเพจ เพราะจะท าให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน เพราะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหว ระยะ
เวลานาน ผู้ที่เข้ามาในแฟนเพจจะไม่แน่ใจถึงสินค้าและบริการที่แบรนด์มีอยู่ หรือถ้ามีการ อัปเดทมาก
เกิดไป ก็อาจจะท าให้แฟนเพจรู้สึกเหมือนถูกคุกคามและเลิกติดตามได้  

เทคนิคที่ 7 ปักหมุดโพสต์ส าคัญไว้บนสุดของหน้าแฟนเพจ ในช่วงที่เราต้องการให้เนื้อหา 
เกี่ยวกับการโปรโมทสินค้าใหม่ หรือกิจกรรมที่ก าลังเกิดขึ้น หรือต้องการเน้นโพสต์นั้นเป็นพิเศษ ควร 
ปักหมุดเพ่ือให้โพสต์นั้นอยู่ด้านบนสุดเสมอ เพ่ือให้คนที่เข้ามาได้พบกับข้อความนี้เป็นอันดับแรก 

ซึ่งการในการวิจัยฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการตลาดเชิงเนื้อหาในช่องทางเฟซบุ๊ก และยิ่งไปกว่านั้น 
จากการทบทวนแนวคิดในเรื่องการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ที่เฟซบุ๊กนั้นมีการปรับการเข้าถึงของ 
เนื้อหาที่ส่งไปยังผู้ใช้ลดลงจากเดิมมาก การสร้างเนื้อหาในการสื่อสาร จึงมีความส าคัญอย่างมาก ใน 
การจงูใจให้ผู้บริโภคติดตาม (follow) ซ่ึง (นภมณฑ์ วังตระกูล, 2560) ได้สรุป 7 ประเภท ของการท า
การตลาดเชิงเนื้อหาที่ช่วยดึง Engagement บน FACEBOOK  ไว้ดังนี้   
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1. VIDEO CONTENT วิดีโอคอนเทนต์ถือได้ว่าได้รับความนิยมมากในช่วงปีที่ผ่านมา (2560) 
เพราะสามารถเล่าเรื่องราว เพ่ือให้เห็นภาพ ได้ยินเสียง และเห็นการเคลื่อนไว เข้าถึงอารมณ์ได้ดีกว่า 
ซึ่งการสร้างการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทนี้ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้คนเกิดความรู้สึกอยาก 
แชร์ต่อ   

2. PROMOTIONAL CONTENT คือ การท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม 
และสามารถสร้างกติกาในการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์หรือองค์กรนั้น ๆ โดยการกดแชร์ ไลก์ 
หรือ คอมเมนต์ได้  

3. ALBUM CONTENT เป็นการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์หรือองค์กร  ต้องการให้ข้อมูล 
ชี้แจงบางอย่าง หรือ อาจจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ออกมาในรูปแบบรูปภาพหลาย ๆ รูปต่อ ๆ กัน 
เป็นอัลบั้มภาพ  

4. REAL TIME CONTENT ท าการตลาดเชิงเนื้อหาโดยให้เกี่ยวข้องกับกระแสความนิยม ณ 
ขณะนั้น เพ่ือท าให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ท่ีดี ดูกระฉับกระเฉง ก้าวทันต่อเหตุการณ์   

5. QUESTION & OPINION CONTENT อาจใช้การตั้งค าถามหรือให้ผู้ติดตามได้แสดงความ 
คิดเห็นออกมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์ ซึ่งอาจจะท าออกมาให้ตัวอักษรอยู่บนรูปภาพ หรือใส่ในแคปชั่น 
ก็ได้  

6. TEXT QUOTE CONTENT เป็นรูปที่มีแต่ข้อความ หรือ อาจจะเป็นค าคม ข้อความ ที่มี 
ภาพพ้ืนหลัง ซึ่งการท าการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทนี้ สามารถเข้าใจง่ายและสามารถกระตุ้นให้ 
ผู้ติดตามที่ถูกใจกดแชร์ได้ง่าย  

7. SOLVABLE & BENEFICIAL CONTENT ข้อมูลในการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทนี้จะเป็น
การแก้ปัญหาหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ติดตาม 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สิริลดา นาดี (2560) ศึกษารูปแบบเนื้อหาการสื่อสาร และการตอบสนองบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผลิตภัณฑ์ความงามกรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ Oriental Princess Society, Merrezca และ BSC 
Cosmetology ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Oriental Princess Society, Merrezca และ BSC 
Cosmetology 2. เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสาร ต่อการน าเสนอเนื้อหาบน เฟซบุ๊กแฟน
เพจ Oriental PrincessSociety, Merrezca และ BSC Cosmetology โดยการศึกษาตามหัวข้อ
วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ที่กล่าวมานี้ จะท าให้รู้ว่ารูปแบบของเนื้อหาประเภทใด สามารถท าให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบกลับจากผู้อ่านได้สูงที่สุดซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใช้เครื่องมือลงรหัส ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) (เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 
สิงหาคม 2559) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารกับปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการ
น าเสนอเนื้อหา ของผลิตภัณฑ์ความงาม บน เฟซบุ๊กแฟนเพจ Oriental Princess Society, 
Merrezca และ BSC Cosmetology นั้น มีการสื่อสารหลายรูปแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
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พบว่าแต่ละแบรนด์มีรูปแบบในการสื่อสารที่เหมือนกัน ดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารเพื่อให้ความรอบรู้ เป็นเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงข้อมูลความเป็นไป
ต่าง ๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเป็นการอัปเดทข้อมูลใหม่ ๆ ให้ผู้อ่านได้รับรู้ อาทิ สินค้าออกใหม่ สินค้าขาย
ดี, สินค้าแนะน า, รวมไปถึงเทรนด์การแต่งหน้าแบบใหม่ 2. ใช้กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา และตรึงความ
สนใจ ผ่านแนวคิดการกระท า ซึ่งเป็นเนื้อหาในลักษณะที่ไม่นิ่งเฉย มีการเคลื่อนไหวในการสื่อสารเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ โดยน าจุดเด่นในแต่ละเรื่องมาเล่าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้หมายถึง 
การน าจุดเด่นในเรื่องของ โปรโมชัน หรือสิทธิพิเศษ รวมไปถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ มาเน้นย้ าให้
ผู้อ่านมีความรู้สึกสนใจและตรึงความสนใจ 3. ใช้การสร้างภาษาและลีลาการเขียนที่มีความถูกต้อง
ชัดเจน โดยเป็นเนื้อหาในลักษณะที่ใช้ภาษาอย่างถูกหลัก และการเลือกค ามาใช้แสดงความหมายได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้จะเน้นเนื้อหาที่ ที่ใช้ การสะกดท่ีถูกต้อง และมีข้อมูลอธิบาย
รายละเอียดชี้แจงครบถ้วนเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้อ่าน 4. ใช้หลักการสร้าง Valueable 
Content ผ่านการน าเสนอเนื้อหาที่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
กลุ่มเป้าหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้หญิงที่สนใจในเรื่อง 
ความงามเครื่องส าอาง เพราะฉะนั้นการน าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็ต้องเป็นเรื่องเก่ียวกับ
ผู้หญิง ความงาม และเครื่องส าอางเพราะฉะนั้น การท าเนื้อหาบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ความงาม ให้ประสบความส าเร็จ ผู้สื่อสาร ควรเน้นการสื่อสารผ่านภาษา และลีลาการเขียน
ที่เน้นความถูกต้องชัดเจนพร้อมกับใช้กลยุทธ์การสร้าง และตรึงความสนใจ ผ่านทางแนวคิดการ
กระท า โดยใช้เนื้อหาในลักษณะที่ไม่นิ่งเฉย มีการเคลื่อนไหวในการสื่อสาร เพื่อดึงดูดความสนใจ โดย
น าจุดเด่นในแต่ละเรื่อง มาเล่าอย่างตรงไปตรงมา และควรมีหลักในการสร้าง Valuable Content 
โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้หญิงเพราะฉะนั้นการน าเสนอเนื้อหาเหมาะสม ก็ควรเน้นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง
เป็นหลัก อีกทั้งยังต้องคอยตรวจสอบปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารอยู่เสมอ เพ่ือจะได้น าข้อมูลไป
วิเคราะห์ และพัฒนาเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2556) ศึกษาเรื่องแนวคิดการใช้เครื่องมือ
สื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” ผล
การศึกษาส่วนแรกแนวคิดการเลือกใช้ การออกแบบ และการก าหนดกลยุทธ์บนเครื่องมือสื่อสารของ
ผู้ดูแลแฟนเพจในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก พบว่า แนวคิดหลักในการเลือกใช้คือ ความสามารถของ
เครื่องมือสื่อสารในการรองรับข้อมูลของสินค้าและบริการ, แนวคิดหลักในการออกแบบคือ การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือแบรนด์สินค้าและบริการ และแนวคิดหลักในการก าหนดกลยุทธ์คือ กล
ยุทธ์ส่วนลด และการแจกของฟรี  ผลการศึกษาส่วนที่ 2 ทัศนคติ และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
กดปุ่ม “ถูกใจ” บนเครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊กของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภค มีทัศนคติต่อ
คุณลักษณะ และการออกแบบเครื่องมือสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจด้านเหตุผลและ
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อารมณ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อเครื่องมือสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากทัศนคติและแรงจูงใจข้างต้น 
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” บนเครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
ประเภทรูปภาพเป็นหลัก 

ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย (2559) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนองบนเพจ
เฟซบุ๊กเว็บท่องเที่ยว กรณีศึกษาเพจเฟซบุ๊กเว็บ Chillpainai  ผลการศึกษาพบว่าทางเพจเน้นการ
น าเสนอเนื้อหาที่พักในรูปแบบลิงก์ (Link) ซึ่งจะใช้รูปภาพ สถานที่เป็นหลัก ใช้การพาดหัวที่เน้นเรื่อง
ความเด่น-ส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรอบรู้และ เป็นประโยชน์ ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผู้รับสารมีต่อเนื้อหาประเภทรูปภาพมากที่สุด เฉพาะอย่าง ยิ่งการใช้รูปภาพที่ก าลังนิยมคือแนวฮิป
สเตอร์ (Hipster) โดยต้องเขียนอย่างชัดเจนและท าให้ผู้อ่าน รู้สึกเห็นภาพ รวมถึงเน้นความสดใหม่
ภายใต้ความเป็นต้นฉบับในแบบตัวเอง ดังนั้นหากต้องการท าเนื้อหาบนเพจเฟซบุ๊กท่องเที่ยวให้
ประสบความส าเร็จควรค านึงถึงเนื้อหาที่ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาตอบกลับที่ดีเป็นส าคัญ 

 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่
ท าให้เกิด Engagement วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร บน 
Facebook Fan page Watsons 2. ศึกษาประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan 
page Watsons 3. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่  
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 4. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอ
เนื้อหาบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 

 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
3.2 แหล่งข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ของ Watsons มียอดผู้ติดตามทั้งสิ้น 8,991,903 (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้การเก็บ 
ข้อมูลในการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
เครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) เพ่ือเก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Watsons ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) ได้แก่ 

1. แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
2. แนวคิดเรื่องการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) 
3. แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมกับการสื่อสารเชิงเนื้อหาผ่านเครื่องข่ายสังคมออนไลน์ 
(Engagement) 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากในส่วนที่หนึ่งคือ เนื้อหา (Content) ที่ท าให้เกิดจ านวนการกดถูกใจ 

ปุ่มรักเลย (Love) ปุ่มฮ่า ๆ (Laugh) ปุ่มว้าว (Wow) ปุ่มโกรธ (Mad) ปุ่มเศร้า (Sad) และจ านวนการ
แชร์ (Share) ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 
และส่วนที่ 2 คือ การแสดงความคิดเห็น ของโพสต์จ านวน 30 โพสต์ ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้น
ที่สอง 1 บาท เพ่ือน ามาลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแนวคิดทฤษฎีต่อไป 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา และได้น าได้ข้อมูล 
ทั้งหมดมาบันทึกในตาราง (Coding Sheet) อีกทั้งยังได้น าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาเป็น 
แนวทางส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลลงรหัสโดยวิธีการ
ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability of Coding Sheet) ซึ่งผู้วิจัยได้น าเครื่องมือลงรหัสไปให้ผู้ร่วม
ลงรหัสโดยผู้วิจัยได้อธิบายกรอบแนวคิดของทฤษฎี ที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ให้ผู้ร่วมลงรหัสรับทราบ
อย่างละเอียด ปรากฏว่าได้ผลของการเก็บข้อมูลที่เหมือนกับผู้วิจัย เกินกว่า 80% ดังนั้นจึงถือว่า
เครื่องมือในการลงรหัสในครั้งนี้สามารถเชื่อถือได้  

 
3.7 การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการน าเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อที่ 1. ศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร บน 
Facebook Fan page Watsons 2. ศึกษาประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan 
page Watsons 3. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 4. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบน 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่ท าให้

เกิด Engagement ตามวัตถุประสงค์ 1. ศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร บน Facebook 
Fan page Watsons 2. ศึกษาประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan page Watsons  
3. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 
มิถุนายน 2561 4. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของปฏิกิริยาการ
ตอบกลับของผู้รับสารอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Marketing) ซึ่งเป็นการระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
เครื่องมือลงรหัสส าหรับวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิด
ทฤษฎีต่อไป 

 
4.1 ส่วนที่ 1 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons จ านวน 328 
post 

ตารางที่ 4.1: การน าเสนอเนื้อหาตามแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาที่น าเสนอบน      
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons 

รูปแบบเนื้อหา แนวคิดท่ีปรากฏ (ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 
1. การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน 204 35% 

2. ข่าวเกี่ยวกับบริษัท 42 7.15 % 
3. โปรโมชันส่งเสริมการขาย 188 32.02% 

4. เคล็ดลับ How to 42 7.15% 

5. แฟชั่นความงาม 77 13.11% 
6. กิจกรรม 34 6% 

รวม 587 100 

จากตารางที่ 4.1 รูปแบบเนื้อหาที่ถูกน าเสนอให้ผู้บริโภครับชม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 
มิถุนายน 2561 จ านวนทั้งหมด 328 โพสต์ รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏมากท่ีสุด คือ รูปแบบเนื้อหาการ
แนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าหารใช้งาน จ านวน 204 ครั้ง คิดเป็น 35% รองลงมา คือ รูปแบบเนื้อหา



 
17 

 

โปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 188 ครั้ง คิดเป็น 32.02% และรูปแบบเนื้อหาแฟชั่นความงาม 
จ านวน 77 ครั้ง คิดเป็น 13.11% 

1. การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งาน เป็นการน าเสนอผ่านเนื้อหาประเภท
รูปภาพหรือวิดีโอ เพื่อให้เห็นถึงตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ เป็นการสาธิต เช่น ผลิตภณัฑ์ลิปสติก 
หรือ บลัชออน จะมีการสาธิตเพ่ือโชว์สีต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น ๆ พร้อมบอกถึงคุณสมบัติ
ประเภทของสินค้า ลิปสติกเนื้อแมท รองพ้ืนเนื้อวาว บลัชออนประเภทครีมหรืออ่ืน ๆ ในส่วนของการ
แนะน าการใช้งาน ในรูปแบบการน าเสนอเป็นการบอกถึงสีของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แนะน าว่าเหมาะกับ
สีผิวแบบไหน หรือการแต่งหน้าแบบไหน เพ่ือช่วยให้เข้าใจง่ายและกระตุ้นการซื้อผลิตภัณฑ์ ตาม
ข้อความตัวอย่างประกอบว่า 

“อีก 1 ไอเทมน่าสนใจที่วัตสันอยากให้ลอง! กับ Srichand x Asava Betta Duo Blush 
On ที่จะมาเปลี่ยนทุกวันของคุณให้สดใสยิ่งขึ้น ด้วยพาเลทปัดแก้ม 2 สี ทั้ง 3 พาเลท swatch ให้คุณ

ดูชัดๆไปเล้ย 😍 พบกันที่ร้านวัตสัน ราคา 450 บาทค่ะ 💕” 
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ภาพที่ 4.1: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา ส่งเสริมและ 
กระตุ้นการซื้อด้วยการแนะน าสินค้าหรือการแนะน าการใช้งาน 
 

 
 

 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน  

เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา ส่งเสริมและกระตุ้นการซื้อด้วยการแนะน าสินค้าหรือการ
แนะน าการใช้งาน. สืบค้นจาก https://web.facebook.com/watch/?v=174674064537 
0105 
 
2. ข่าวเกี่ยวกับบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท วัตสัน ได้แก่ การเปิดสาขาใหม่ของร้านวัต

สัน, แจ้งการมีสติ๊กเกอร์ (ไลน์) ให้โหลดฟรี, ประกาศรายชื่อผู้ร่วมสนุกจากกิจกรรม ตามข้อความ
ตัวอย่างประกอบว่า 

“กรี๊ดดด วัตสันมีสติกเกอร์ให้โหลดแล้วค่ะ! 😯 คลิกด่วนจี๋รับสติกเกอร์ที่เก๋ที่สุดในพ.ศ.นี้

ไปใช้ได้แบบไม่มีเบื่อกับ 16 แอคชั่นดุ๊กดิ๊ก 👇 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ - 7 มี.ค. นี้เท่านั้นนะ

คะ 💕 #Watsons#Watsonsth #Watsonsonline #Watsonsthailand” 
 

https://web.facebook.com/hashtag/watsons?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhxH6okkf9AXxgM96p-f1Y6G266dpNKlsK93nLdDDAa031Cw766TDL2Zm0DwFBDmmT1EUGs-wLS2dJB0tHP29RgK03FJdkcws_CDg6It2IPL_tH_hGF0i-n_ZljNcKLpVZ6h0GoF6XlIpx-XewEzVHiIwFXBl6DPPUyuKOE-rrgnKJUgiN4fhCSI19VFnamuVYGSpZahr53kZ_Wzaev3fzKSDDSuindbouUdZJXKHe-aZTNCu1LOwG6_RLsm0AVLcgpQgCpU02jspgib7UqivkfyFwBNM5eKz7PkWhm978_rHXnkpvhg6PQ52AQTdzVb9Q5kgINqpn-7AXgTYs17Qrkg&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/watsonsth?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhxH6okkf9AXxgM96p-f1Y6G266dpNKlsK93nLdDDAa031Cw766TDL2Zm0DwFBDmmT1EUGs-wLS2dJB0tHP29RgK03FJdkcws_CDg6It2IPL_tH_hGF0i-n_ZljNcKLpVZ6h0GoF6XlIpx-XewEzVHiIwFXBl6DPPUyuKOE-rrgnKJUgiN4fhCSI19VFnamuVYGSpZahr53kZ_Wzaev3fzKSDDSuindbouUdZJXKHe-aZTNCu1LOwG6_RLsm0AVLcgpQgCpU02jspgib7UqivkfyFwBNM5eKz7PkWhm978_rHXnkpvhg6PQ52AQTdzVb9Q5kgINqpn-7AXgTYs17Qrkg&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/watsonsonline?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhxH6okkf9AXxgM96p-f1Y6G266dpNKlsK93nLdDDAa031Cw766TDL2Zm0DwFBDmmT1EUGs-wLS2dJB0tHP29RgK03FJdkcws_CDg6It2IPL_tH_hGF0i-n_ZljNcKLpVZ6h0GoF6XlIpx-XewEzVHiIwFXBl6DPPUyuKOE-rrgnKJUgiN4fhCSI19VFnamuVYGSpZahr53kZ_Wzaev3fzKSDDSuindbouUdZJXKHe-aZTNCu1LOwG6_RLsm0AVLcgpQgCpU02jspgib7UqivkfyFwBNM5eKz7PkWhm978_rHXnkpvhg6PQ52AQTdzVb9Q5kgINqpn-7AXgTYs17Qrkg&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/watsonsthailand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhxH6okkf9AXxgM96p-f1Y6G266dpNKlsK93nLdDDAa031Cw766TDL2Zm0DwFBDmmT1EUGs-wLS2dJB0tHP29RgK03FJdkcws_CDg6It2IPL_tH_hGF0i-n_ZljNcKLpVZ6h0GoF6XlIpx-XewEzVHiIwFXBl6DPPUyuKOE-rrgnKJUgiN4fhCSI19VFnamuVYGSpZahr53kZ_Wzaev3fzKSDDSuindbouUdZJXKHe-aZTNCu1LOwG6_RLsm0AVLcgpQgCpU02jspgib7UqivkfyFwBNM5eKz7PkWhm978_rHXnkpvhg6PQ52AQTdzVb9Q5kgINqpn-7AXgTYs17Qrkg&__tn__=%2ANK-R
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ภาพที่ 4.2: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา แจ้งข่าว 
เกี่ยวกับบริษัท แจ้งข้อมูลทั่ว ๆ ไป  
 

 
 

ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน  
เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา แจ้งข่าวเกี่ยวกับบริษัท แจ้งข้อมูลทั่ว ๆ ไป. สืบค้นจาก  
https://web.facebook.com/watsonsthailand/posts/1762246763819493?hc_loca
tion=ufi 
 
3. โปรโมชันส่งเสริมการขาย นอกจากรายละเอียดทางด้านชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา ปริมาณ วันที่

จัดโปรโมชัน ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการช้อปออนไลน์ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะใช้ประโยคใน
รูปแบบการเชิญชวน เช่น ห้ามพลาดเด็ดขาด !, วันสุดท้ายแล้วน้า, สายเมคอัพทางนี้, แวะมาเดินช้อป
เพลิน ๆ ตามข้อความตัวอย่างประกอบว่า 

“🔥🔥🔥โค้งสุดท้าย โปรชิ้นที่สอง 1 บาท ห้ามพลาดเด็ดขาด! ☀แดดยังไม่แรงเท่า
โปร! รีบช้อปด่วน 22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61 นี้เท่านั้น 

. 

https://web.facebook.com/watsonsthailand/posts/1762246763819493?hc_location=ufi
https://web.facebook.com/watsonsthailand/posts/1762246763819493?hc_location=ufi
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👉อยู่บ้านก็ช้อปออนไลน์ได้ >> https://goo.gl/HApU15 

🍌ช้อปง่ายๆผ่านแอปวัตสัน >>https://goo.gl/ZwACbF 

📍 แอดไลน์เป็นเพื่อนกัน รับโปรโมชั่นก่อนใคร >> https://goo.gl/9cdX8z 
. 
#watsonsth #ชิ้นที่สอง1บาท #โปรโมชั่น” 
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ภาพที่ 4.3: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา โปรโมชัน 
ส่งเสริมการขาย 
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา โปรโมชันส่งเสริมการขาย. สืบค้นจาก https://web 
.facebook .com/watsonsthailand/posts/1812395285471307?hc_location=ufi 
 
4. เคล็ดลับ How to เฟซบุ๊ก แฟนเพจ วัตสัน ให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม ข้อมูลเคล็ด

ลับ How to จะมีทั้งด้านสุขภาพ ความงาม อาทิ เคล็ดลับ How to การออกก าลังกาย, การบริหาร
ร่างกาย หรือด้านความงามเป็นเคล็ดลับ How to การแก้ไขเมื่อลิปสติกเลอะเสื้อผ้า, วิดีโอขั้นตอนการ
ท าผมทรงต่าง ๆ รูปแบบเนื้อหา เคล็ดลับ How to แสดงให้เห็นถึงความเข้าถึงใจของผู้บริโภคมากข้ึน 
เสมือนเข้าใจถึงปัญหาในชีวิตประจ าวัน พร้อมเสนอวิธีการแก้ไข ตามตัวอย่างข้อความประกอบ  

“กรี๊ดดดดดดด ลิปสติกเลอะ! มาดูทริคป้องกันไม่ให้เสื้อเลอะลิปสติกกันดีกว่า พูดเลยว่า

ดีย์ 👄 💄” 
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ภาพที่ 4.4: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา เคล็ดลับ How  
to  
 

 
 

ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 
เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา เคล็ดลับ How to. สืบค้นจาก https://web.facebook. 
com/watsonsthailand/posts/1724105344300302?hc_location=ufi 
 
5. แฟชั่นความงาม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสวย ความงาม แฟชั่นการแต่งกาย การเลือกสี

เสื้อผ้า การเลือกสีคอนแทคเลนส์ ให้เข้ากับการแต่งหน้า รวมถึงการสาธิตการแต่งหน้าในลุคต่าง ๆ 
การดูแลผิวหน้า-กาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามตัวอย่างข้อความประกอบว่า 

“ใส่คอนแทคเลนส์สีสวย ๆ ทั้งที ก็ต้องแต่งสีเปลือกตาให้ match กันด้วยนะจ๊ะ” 
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ภาพที่ 4.5: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา แฟชั่นความงาม  
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา แฟชั่นความงาม. สืบค้นจาก https://web.facebook. 
com/watsonsthailand/posts/1742828509094652?hc_location=ufi 
 
6. กิจกรรม เป็นการน าเสนอกิจกรรมที่แบรนด์จัดขึ้น ร่วมกับสินค้าต่าง ๆ กิจกรรมร่วมสนุก

ประเภท การตอบค าถามชิงรางวัล เพื่อรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์, คูปองส่วนลด
, โค้ดลดราคาส าหรับการช้อปออนไลน์ ตามข้อความตัวอย่างประกอบว่า    

“ นอก #สมาชิกวัตสัน จะได้ช้อปฟินๆ 🛍 กับโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ⚡ ขอชวนแฟน

เพจที่น่ารักมาร่วมกิจกรรม 😊👉 วัตสันแจกแรง! Big Bang Beauty ลุ้นรับ Gift Voucher ไป 

ช้อปที่ร้านวัตสัน 500 บาท! วันละ 2 รางวัล 💕 
#กติกา ง่ายๆเพียง 

▪ Like และ Share ภาพนี้ 

▪ Comment ตอบว่าสินค้าใน A หรือ B ร่วมโปรโมชั่น #1แถม1 ส าหรับสมาชิก 

▪ ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จากวัตสัน มูลค่า 500 บาท จ านวน 2 รางวัล/วัน 
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▪ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันถัดไป (ยกเว้นกิจกรรมวันศุกร์จะประกาศวันจันทร์) 
ผู้โชคดีจากค าถามประจ าวันที่ 27 มิ.ย. 61 ได้แก่.. 
- คุณ Santi PK 
- คุณ โอเค ซึ้ง 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉 ทั้ง 2 ท่านจะต้องส่งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, 
เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล มาที่ Inbox ของเพจวัตสัน ภายในวันที่ 5 ก.ค. 61 

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ 😘 

หาค าตอบพร้อมรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 👇 
http://bit.ly/2tKKb53 

ช้อปวัตสันออนไลน์ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชั่น 🛒 

ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่ 👉 https://goo.gl/ZwACbF 
*ของรางวัลจะจัดส่งภายใน 90 วัน 
#กิจกรรมจากวัตสัน #watsonsth” 
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ภาพที่ 4.6: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา กิจกรรม 
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา กิจกรรม. สืบค้นจาก https://web.facebook.com/ 
watsonsthailand/posts/1925014934209341:0?hc_location=ufi 
 
ตารางที่ 4.2: การน าเสนอเนื้อหาตามแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (การสร้าง 

Valueble Content) ที่น าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons 

ลักษณะเนื้อหา แนวคิดท่ีปรากฏ (ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 
1. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 273 28.31% 

2. ชัดเจนเข้าใจง่าย 326 34% 

3. ประโยชน์ 49 5.08% 
4. มีคุณภาพ  316 33% 

รวม 964 100 

จากตารางที่ 4.2 ลักษณะเนื้อหาที่ถูกน าเสนอให้ผู้บริโภครับชม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 
30 มิถุนายน 2561 จ านวนทั้งหมด 328 โพสต์ ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏมากที่สุดคือ ลักษณะเนื้อหา
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ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 326 ครั้ง คิดเป็น 34% รองลงมาคือ ลักษณะเนื้อหามีคุณภาพ จ านวน 316 
ครั้ง คิดเป็น 33% และลักษณะเนื้อหาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 273 ครั้ง คิดเป็น 28.31% 

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะเนื้อหาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านสุขภาพ ความงามทั้งเพศหญิง-ชาย ลักษณะเนื้อหาต่าง ๆ จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็น
เรื่องราวใกล้ตัวหรือเรื่องที่ตนควรสนใจ ไม่ว่าจะเป็นความงาม สุขภาพ การดูแลผิวพรรณ การดูแล
เส้นผม ตามข้อความตัวอย่างประกอบว่า 

“ปกป้องคุณจากการตกเป็นเป้า ด้วย Dermaction Plus by Watsons Advanced Sun ที่
ปกป้องผิวจาก UVA, UVB, Infrared และแสงสีฟ้า” 

 
ภาพที่ 4.7: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา เข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 

ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 
เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย. สืบค้นจาก https://web.facebook. 
com/watsonsthailand/videos/1757953664248803/?v=1757953664248803 
 
2. ชัดเจนและเข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่มีรายละเอียดครบถ้วน เป็นรูป วิดีโอ พร้อมข้อความ

บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดโปรโมชันภายในเดือน ข้อความจะบอกรายละเอียด
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ของแคมเปญโปรโมชันนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นที่สอง 1 บาท, ชิ้นที่ 2 ลด 50%, หรือการซื้อสินค้า 3 
ชิ้นในราคาพิเศษ ภายในรูป วิดีโอ จะบอกรายละเอียดวันที่เริ่มโปรโมชัน-วันที่จบโปรโมชนั การช้อป
ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามข้อความตัวอย่างประกอบว่า 

“🔥 #ชิ้นที่สอง1บาท กลับมาแล้วค่ะทุกคนนน 🔥 เริ่มต้นวันด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปีที่
เราบอกเลยว่าพลาดไม่ได้! เพราะสินค้าร่วมรายการเด็ดมากกกกก เยอะมากกกก เริ่มแล้ววันนี้-28 

มี.ค. 61 นะคะ 😉 
. 

▪โปรชั่นเพิ่มเติม https://goo.gl/Tn1J11 

▪ช้อปผ่านออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/pGjVjg 

▪ช้อปง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! https://goo.gl/ZwACbF 
#1บาท #วัตสัน #ชิ้นที่สอง1บาท #บาทเดียวก็เฟ้ียวได้ #รีบไปโบก” 
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ภาพที่ 4.8: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา ชัดเจนและ 
เข้าใจง่าย  
 

 
 

ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 
เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา ชัดเจนและเข้าใจง่าย. สืบค้นจาก https://web.facebook 
.com/watch/?v=1779514208759415 
 
3. มีประโยชน์ (Useful) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ วัตสัน ให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม เนื้อหาที่มี

ประโยชน์ส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การออกก าลังกายในออฟฟิต 
เทคนิคการบ ารุงขนตา หรือการบ ารุงร่างกาย การเลือกทานอาหารที่ช่วยสร้างความสดชื่นให้แก่
ร่างกาย ตามข้อความตัวอย่างประกอบว่า 

“ใครยังไม่พร้อมไปท างานยกมือขึ้น! 🙋♀ ปรับจูนกันด่วนๆ มาเติมพลังกันให้พร้อมท างาน

พรุ่งนี้กันค่ะ ✨” 
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ภาพที่ 4.9: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา มีประโยชน์ 
 

 
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา มีประโยชน์. สืบค้นจาก  https://web.facebook.com/ 
watsonsthailand/posts/1725013314209505?hc_location=ufi 
 
4. มีคุณภาพที่ดี เป็นเนื้อหาที่สามารถเข้าใจง่าย มีรูปภาพหรือวิดีโอประกอบ เพ่ือให้เข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะสื่อ พร้อมรายละเอียดของสินค้า ชื่อ ราคา ปริมาณ สาขาที่มีการจ าหน่ายหรือ
ยกเว้นการจ าหน่าย ตามข้อความตัวอย่างประกอบว่า 
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“ชิ้นที่สอง 1 บาท ยังพิเศษไม่พอนะคะ ☝ เรามีสินค้าแลกซื้อด้วยน้า เพียงช้อปที่ร้านวัตสัน

ครบ 250 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์แลกซื้อลด 50% ไปเลย วันนี้ - 7 มี.ค. 61 ❤ 
 
*จ ากัดสิทธิ์แลกซื้อ 10 ชิ้น / 1 ใบเสร็จเท่านั้น 
*สามารถแลกซื้อในวันที่ปรากฏในใบเสร็จเท่านั้น” 

 
ภาพที่ 4.10: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons ประเภทเนื้อหา มีคณุภาพ  

 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons ประเภทเนื้อหา มีคุณภาพ. สืบค้นจาก  https://web.facebook.com/ 
watsonsthailand/posts/1781744218536414:0?hc_location=ufi 

 
4.2 ส่วนที่ 2 การน าเสนอประเภทของเนื้อหาการสื่อสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons จ านวน 
328 post 

ตารางที่ 4.3: การน าเสนอประเภทของเนื้อหาตามแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เทคนิค
การน าเสนอข้อมูล) ที่น าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons  

ประเภทเนื้อหา แนวคิดท่ีปรากฏ (ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 

https://web.facebook.com/%20watsonsthailand/posts/1781744218536414:0?hc_location=ufi
https://web.facebook.com/%20watsonsthailand/posts/1781744218536414:0?hc_location=ufi
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1. เนื้อหาประเภท Photo 108 32.04% 

2. เนื้อหาประเภท Videos 166 49.25% 
3. เนื้อหาประเภท Link 43 13% 

4. เนื้อหาประเภท Gif 12 3.56% 

5. เนื้อหาประเภท อัลบั้มภาพ 8 2.37% 
รวม 337 100 

จากตารางที่ 4.3 ประเภทเนื้อหาที่ถูกน าเสนอให้ผู้บริโภครับชม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 
30 มิถุนายน 2561 ทั้งหมดจ านวน 328 โพสต์ ประเภทเนื้อหาที่ปรากฏมากที่สุดคือ เนื้อหาประเภท 
Video จ านวน 166 ครั้ง คิดเป็น 49.25% รองลงมาคือ เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 108 ครั้ง คิด
เป็น 32.04% และเนื้อหาประเภท Link จ านวน 43 ครั้ง คิดเป็น 13% 

1. เนื้อหาประเภท Photo การน าเสนอเนื้อหารูปภาพ บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจวัตสัน จะให้การ
น าเสนอผลิตภัณฑ์และราคาเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นสินค้าประเภทใด 
ราคาเท่าไหร่ ร่วมถึงในการน าเสนอโปรโมชันจะมีการเน้นย้ าในส่วนขอวันที่มีโปรโมชัน เพื่อให้เข้าใจ
อย่างทั่วถึง 
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ภาพที่ 4.11: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons เนื้อหาประเภท Photo  
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthaoland. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons เนื้อหาประเภท Photo. สืบค้นจาก https://web.facebook.com/ 
watsonsthailand/posts/1779682882075881?hc_location=ufi 
 
2. เนื้อหาประเภท Videos คลิปภาพเคลื่อนไหวที่มีรายละเอียดของสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า 

ปริมาน ราคา วิดีโอที่มีการแนะน าการใช้งาน เช่น สินค้าประเภทลิปสติก ภายในวิดีโอจะสาธิตการใช้
สินค้าดังกล่าว นอกจากนั้น ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ (ทางด้านเอฟเฟกซ์) ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อีก
ด้วย 
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ภาพที่ 4.12: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons เนื้อหาประเภท Videos  
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons เนื้อหาประเภท Videos. สืบค้นจาก  https://web.facebook.com/ 
watch/?v=1791541277556708 
 
3. เนื้อหาประเภท Link ที่ปรากฏบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ วัตสัน จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ

เรื่องสุขภาพ ความงาม ที่ได้รับการแชร์มาจากเว็บบล็อกของ Watsons เพ่ือเผยแพร่ หรือ link 
Watsons Online shop ที่ชว่ยให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 4.13: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons เนื้อหาประเภท Link  
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons เนื้อหาประเภท Link. สืบค้นจาก https://web.facebook.com/ 
watsonsthailand/posts/1848351248542377?hc_location=ufi 
 
4. เนื้อหาประเภท Gif เป็นประเภทเนื้อหาที่เรียกว่าแฟ้มภาพเคลื่อนไหวโดยทางเพจเป็น

ผู้จัดท าข้ึนตามประเด็นที่ต้องการน าเสนอ โดยประเภทเนื้อหา Gif ต่างจาก Video ตรงที่มีความสั้น
กว่ามาก หรือเป็นข้อความสั้น ๆ สามารถใช้เป็นเกมให้ผู้ติดตามเพจร่วมกิจกรรมได้  
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ภาพที่ 4.14: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons เนื้อหาประเภท Gif 
 

 
 

ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 
เพจ Watsons เนื้อหาประเภท Gif. สืบค้นจาก https://web.facebook.com/ 
watsonsthailand/videos/1732439723466864/?hc_location=ufi 
 
5. เนื้อหาประเภท อัลบัมภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของ Facebook Fanpage 

โดยจะมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์ กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น เพื่อให้ผู้
พบเห็นเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย 
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ภาพที่ 4.15: โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Watsons เนื้อหาประเภท อัลบัมภาพ  
 

 
 
ที่มา: Facebook Fanpage Watsonsthailand. (2561). โพสต์เฟซบุ๊กการน าเสนอบนเฟซบุ๊ก แฟน 

เพจ Watsons เนื้อหาประเภท อัลบัมภาพ. สืบค้นจาก https://web.facebook.com/ 
watsonsthailand/posts/1874442205933281?hc_location=ufi 

 
4.3 ส่วนที่ 3 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 

4.3.1 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่
ถูกน าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561  

ตารางที่ 4.4: ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา   
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 จากตารางที่ 4.4 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Watsons ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 หากดูจากจ านวนผลรวม Comment, 
Share, Like, Love, HaHa, Wow, Sad และ Angry ทั้งหมด รูปแบบเนื้อหาที่มีผลปฏิกิริยาตอบกลับ
มากที่สุดคือ รูปแบบเนื้อหาโปรโมชันส่งเสริมการขาย รองลงมาคือ รูปแบบเนื้อหาการแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน และรูปแบบเนื้อหาแฟชั่นความงาม 

ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา เมื่อพิจารณาจากจ านวน Like ในภาพรวมมีจ านวน 356396 
ครั้ง อันดับแรกคือ โปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 103413 ครั้ง รองลงมาคือ การแนะน า
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 103063 ครั้ง และแฟชั่นความงาม จ านวน 83263 
ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Love ในภาพรวมมีจ านวน 2901 ครั้ง อันดับแรก คือ การแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 900 ครั้ง รองลงมา คือ โปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 
838 ครั้ง และแฟชั่นความงาม จ านวน 583 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน HaHa ในภาพรวมมีจ านวน 2961 ครั้ง อันดับแรก คือ แฟชั่นความงาม 
จ านวน 1677 ครั้ง รองลงมา คือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 691 ครั้ง และ
โปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 543 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Wow ในภาพรวมมีจ านวน 3676 ครั้ง อันดับแรก คือ แฟชั่นความงาม 
1117 ครั้ง รองลงมา คือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน  968 ครั้ง และ โปรโม
ชันส่งเสริมการขาย จ านวน 958 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Sad ในภาพรวมมีจ านวน 143 ครั้ง อันดับแรก คือ แฟชั่นความงาม 
จ านวน 43 ครั้ง รองลงมา คือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 27 ครั้ง และโปร
โมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 26 ครั้ง 
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พิจารณาจากจ านวน Angry ในภาพรวมมีจ านวน 23 ครั้ง อันดับแรก คือ การแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 8 ครั้ง รองลงมา คือ โปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 7 
ครั้ง และแฟชั่นความงาม จ านวน 5 ครั้ง 

ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Comment ในภาพรวมมีจ านวน 16270 ครั้ง อันดับแรก คือ 
กิจกรรม 9404 ครั้ง รองลงมา คือ โปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 3791 ครั้ง และการแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 3645 ครั้ง 

และปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Share ในภาพรวมมีจ านวน 72549 ครั้ง อันดับแรก คือ แฟชั่น
ความงาม จ านวน 23257 ครั้ง รองลงมา คือ เคล็ดลับ How to จ านวน 16577 ครั้ง และการแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 13040 ครั้ง 

 
ตารางที่ 4.5: ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (การสร้าง Valueble Content)  

 
จากตารางที่ 4.5 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (การสร้าง Valueble Content) ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 หากดูจากจ านวนผลรวม Comment, Share, Like, Love, HaHa, 
Wow, Sad และ Angry ทั้งหมด ลักษณะเนื้อหาที่มีผลปฏิกิริยาตอบกลับมากท่ีสุดคือ ลักษณะเนื้อหา
มีคุณภาพ รองลงมาคือ ลักษณะชัดเจนเข้าใจง่าย และลักษณะเนื้อหาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (การสร้าง Valueble Content) เมื่อพิจารณาจากจ านวน Like 
ในภาพรวมมีจ านวน 562783 ครั้ง อันดับแรกคือ มีคุณภาพ จ านวน 201394 ครั้ง รองลงมาคือ 
ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 196350 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 140971 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Love ในภาพรวมมีจ านวน 4684 ครั้ง อันดับแรก คือ ชัดเจนเข้าใจง่าย 
จ านวน 1675 ครั้ง รองลงมา คือ มีคุณภาพ จ านวน 1649 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1219 ครั้ง 
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พิจารณาจากจ านวน HaHa ในภาพรวมมีจ านวน 4298 ครั้ง อันดับแรก คือ มีคุณภาพ 
จ านวน 2460 ครั้ง รองลงมา คือ ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 1017 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 802 ครั้ง  

พิจารณาจากจ านวน Wow ในภาพรวมมีจ านวน 5726 ครั้ง อันดับแรก คือ ชัดเจนเข้าใจง่าย  
จ านวน 2168 ครั้ง รองลงมา คือ มีคุณภาพ จ านวน  2146 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1276 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Sad ในภาพรวมมีจ านวน 247 ครั้ง อันดับแรก คือ มีคุณภาพ จ านวน 
97 ครั้ง รองลงมา คือ ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 87 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 53 
ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Angry ในภาพรวมมีจ านวน 38 ครั้ง อันดับแรก คือชัดเจนเข้าใจง่าย 
จ านวน 13 ครั้ง และมีคุณภาพ จ านวน 13 ครั้ง รองลงมา คือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 
ครั้ง 

ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Comment ในภาพรวมมีจ านวน 44063 ครั้ง อันดับแรก คือ มี
คุณภาพ จ านวน 15224 ครั้ง รองลงมา คือ ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 14871 ครั้ง และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 13666 ครั้ง 

และปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Share ในภาพรวมมีจ านวน 125385 ครั้ง อันดับแรก คือ มี
คุณภาพ จ านวน 42999 ครั้ง รองลงมา คือ ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 42888 ครั้ง และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 31365 ครั้ง 

 
ตารางที่ 4.6: ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อประเภทเนื้อหา ที่ถูกน าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟน

เพจ Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (เทคนิคการน าเสนอ)   

 
จากตารางที่ 4.6 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (เทคนิคการน าเสนอ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 
30 มิถุนายน 2561 หากดูจากจ านวนผลรวม Comment, Share, Like, Love, HaHa, Wow, Sad 
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และ Angry ทั้งหมด ประเภทเนื้อหาที่มีผลปฏิกิริยาตอบกลับมากที่สุดคือ เนื้อหาประเภท Photo 
รองลงมาคอื เนื้อหาประเภท Video และเนื้อหาประเภท Link 

ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (เทคนิคการน าเสนอ) เมื่อพิจารณาจากจ านวน Like ในภาพรวม
มีจ านวน 234287 ครั้ง อันดับแรก อันดับแรก คือ เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 128327 ครั้ง 
รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Video จ านวน 78723 ครั้ง และเนื้อหาประเภท Link จ านวน 22849 
ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Love ในภาพรวมมีจ านวน 1889 ครั้ง อันดับแรก อันดับแรก คือ 
เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 852 ครั้ง รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Video จ านวน 649 ครั้ง 
และเนื้อหาประเภท Link จ านวน 345 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน HaHa ในภาพรวมมีจ านวน 2471 ครั้ง อันดับแรก อันดับแรก คือ 
เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 1456 ครั้ง รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Video จ านวน 451 ครั้ง 
และเนื้อหาประเภท Link จ านวน 373 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Wow ในภาพรวมมีจ านวน 2766 ครั้ง อันดับแรก อันดับแรก คือ 
เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 1392 ครั้ง รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Video จ านวน 1136 ครั้ง 
และเนื้อหาประเภท Link จ านวน 199 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Sad ในภาพรวมมีจ านวน 104 ครั้ง อันดับแรก อันดับแรก คือ เนื้อหา
ประเภท Photo จ านวน 60 ครั้ง รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Link จ านวน 18 ครั้ง และเนื้อหา
ประเภท Video จ านวน 16 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Angry ในภาพรวมมีจ านวน 14 ครั้ง อันดับแรก อันดับแรก คือ เนื้อหา
ประเภท Video จ านวน 7 ครั้ง รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 6 ครั้ง และเนื้อหา
ประเภท Link จ านวน 1 ครั้ง 

ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Comment ในภาพรวมมีจ านวน 16050 ครั้ง อันดับแรก อันดับ
แรก คือ เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 12675 ครั้ง รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Video จ านวน 
2373 ครั้ง และเนื้อหาประเภท Link จ านวน 563 ครั้ง 

และปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Share ในภาพรวมมีจ านวน 57509 ครั้ง อันดับแรก อันดับแรก 
คือ เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 32224 ครั้ง รองลงมา คือ เนื้อหาประเภท Video จ านวน 
22070 ครั้ง และเนื้อหาประเภท Link จ านวน 2701 ครั้ง 
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4.4 ส่วนที่ 4 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons 
ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 

4.3.2 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons  
ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 
ตารางที่ 4.7: ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา  

 
จากตารางที่ 4.7 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 
หากดูจากจ านวนผลรวม Comment, Share, Like, Love, HaHa, Wow, Sad และ Angry ทั้งหมด 
รูปแบบเนื้อหาที่มีผลปฏิกิริยาตอบกลับมากท่ีสุดคือ รูปแบบเนื้อหาการแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน า
การใช้งาน และ โปรโมชันส่งเสริมการขาย ที่มีจ านวนปฏิกิริยาตอบกลับเท่ากัน รองลงมาคือ รูปแบบ
เนื้อหากิจกรรม 

ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (ประเภทตามวัตถุประสงค์) เมื่อพิจารณาจากจ านวน Like ใน
ภาพรวมมีจ านวน 77103 ครั้ง อันดับแรกคือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 
36679 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 36679 ครั้ง รองลงมาคือ กิจกรรม จ านวน 3666 
ครั้ง และข่าวเกี่ยวกับบริษัท จ านวน 79 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Love ในภาพรวมมีจ านวน 1512 ครั้ง อันดับแรก การแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 364 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 364 ครั้ง 
รองลงมาคือ กิจกรรม จ านวน 771 ครั้ง และข่าวเกี่ยวกับบริษัท จ านวน 13 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน HaHa ในภาพรวมมีจ านวน 837 ครั้ง อันดับแรกคือ การแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 418 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 418 ครั้ง 
รองลงมาคือ กิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง  
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พิจารณาจากจ านวน Wow ในภาพรวมมีจ านวน 636 ครั้ง อันดับแรกคือ การแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 310 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 310 ครั้ง 
รองลงมาคือ ข่าวเกี่ยวกับบริษัท จ านวน 13 ครั้ง และกิจกรรมจ านวน 3 ครั้ง 

พิจารณาจากจ านวน Sad ในภาพรวมมีจ านวน 33 ครั้ง อันดับแรกคือ กิจกรรม จ านวน 17 
ครั้ง รองลงมาคือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 8 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริม
การขาย จ านวน 8 ครั้ง  

พิจารณาจากจ านวน Angry ในภาพรวมมีจ านวน 4 ครั้ง อันดับแรกคือ การแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 2 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริมการขาย จ านวน 2 ครั้ง  

ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Comment ในภาพรวมมีจ านวน 7813 ครั้ง อันดับแรกคือ 
อันดับแรกคือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 2479 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริม
การขาย จ านวน 2479 ครั้ง และกิจกรรม จ านวน 2855 ครั้ง 

และส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Share ในภาพรวมมีจ านวน 14631 ครั้ง อันดับแรกคือ 
อันดับแรกคือ การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือแนะน าการใช้งาน จ านวน 6440 ครั้ง และโปรโมชันส่งเสริม
การขาย จ านวน 6440 ครั้ง รองลงมาคือ กิจกรรม จ านวน 1742 ครั้ง และข่าวเกี่ยวกับบริษัท 
จ านวน 9 ครั้ง 

 
ตารางที่ 4.8: ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (การสร้าง Valueble Content)  

 
จากตารางที่ 4.8 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (การสร้าง Valueble Content) ที่จดัอยู่ใน
แคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท หากดูจากจ านวนผลรวม Comment, Share, Like, Love, 
HaHa, Wow, Sad และ Angry ทั้งหมด ลักษณะเนื้อหาที่มีผลปฏิกิริยาตอบกลับมากท่ีสุดคือ 
ลักษณะเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย รองลงมาคือ ลักษณะเนื้อหามีคุณภาพ และลักษณะเนื้อหาการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (การสร้าง Valueble Content)  เมื่อพิจารณาจากจ านวน Like 
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ในภาพรวมมีจ านวน 120229 ครั้ง อันดับแรกคือ ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 40345 ครั้ง รองลงมาคือ 
มีคุณภาพ จ านวน 40040 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 39844 ครั้ง 

พิจารณาจาก Love ในภาพรวมจ านวน 1130 ครั้ง อันดับแรกคือ ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 
389 ครั้ง รองลงมาคือ มีคุณภาพ จ านวน 373 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 368 ครั้ง  

พิจารณาจาก HaHa ในภาพรวมจ านวน 1257 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทเนื้อหา คือ การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, ชัดเจนเข้าใจง่าย และมีคุณภาพ ซึ่งมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 419 ครั้ง 

พิจารณาจาก Wow ในภาพรวมจ านวน 924 ครั้ง อันดับแรกคือ ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 
313 ครั้งรองลงมาคือ มีคุณภาพ จ านวน 306 ครั้ง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 305 ครั้ง 

พิจารณาจาก Sad ในภาพรวมจ านวน 75 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทเนื้อหา คือ การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, ชัดเจนเข้าใจง่าย และมีคุณภาพ ซึ่งมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 25 ครั้ง 

พิจารณาจาก Angry ในภาพรวมจ านวน 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทเนื้อหา คือ การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, ชัดเจนเข้าใจง่าย และมีคุณภาพ ซึ่งมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 2 ครั้ง 

ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Comment ในภาพรวมมีจ านวน 15865 ครั้ง อันดับแรกคือ 
ชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน 5334 ครั้ง รองลงมาคือ มีคุณภาพ จ านวน 5323 ครั้ง และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5208 ครั้ง 

และส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Share ในภาพรวมจ านวน 24426 อันดับแรกคือ ชัดเจน
เข้าใจง่าย จ านวน 8182 ครั้ง รองลงมาคือ มีคุณภาพ จ านวน 8157 ครั้ง และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8087 ครั้ง 

 
ตารางที่ 4.9: ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เทคนิคการน าเสนอข้อมูล)  

 
จากตารางที่ 4.9 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Watsons ตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (เทคนิคการน าเสนอข้อมูล) ที่จัดอยู่ในแคมเปญ
โปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท หากดูจากจ านวนผลรวม Comment, Share, Like, Love, HaHa, Wow, 
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Sad และ Angry ทั้งหมด ประเภทเนื้อหาที่มีผลปฏิกิริยาตอบกลับมากท่ีสุดคือ เนื้อหาประเภท 
Photo รองลงมาคือ เนื้อหาประเภท Video และเนื้อหาประเภท Link 

ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ตาม
แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เทคนิคการน าเสนอข้อมูล)  เมื่อพิจารณาจากจ านวน Like ใน
ภาพรวมมีจ านวน 41345 ครั้ง อันดับแรกคือ เนื้อหาประเภท Photo จ านวน 36161 ครั้ง รองลงมา
คือเนื้อหาประเภท Video จ านวน 2232 ครั้ง และเนื้อหาประเภท Gif จ านวน 1540 ครั้ง  

พิจารณาจาก Love ในภาพรวมจ านวน 392 ครั้ง อันดับแรกคือ เนื้อหาประเภท Photo 
จ านวน 235 ครั้ง รองลงมาคือเนื้อหาประเภท Link จ านวน 120 ครั้ง และเนื้อหาประเภท Video 
จ านวน 27 ครั้ง  

พิจารณาจาก HaHa ในภาพรวมจ านวน 419 ครั้งอันดับแรกคือ เนื้อหาประเภท Link 
จ านวน 316 ครั้ง รองลงมาคือเนื้อหาประเภท Gif จ านวน 80 ครั้ง และเนื้อหาประเภท Photo 
จ านวน 19 ครั้ง  

พิจารณาจาก Wow ในภาพรวมจ านวน 315 ครั้ง อันดับแรกคือ เนื้อหาประเภท Photo 
จ านวน 265 ครั้ง รองลงมาคือเนื้อหาประเภท Video จ านวน 28 ครั้ง และเนื้อหาประเภท Link 
จ านวน 18 ครั้ง 

พิจารณาจาก Sad ในภาพรวมจ านวน 25 ครั้ง คือ เนื้อหาประเภท Photo 
พิจารณาจาก Angry ในภาพรวมจ านวน 2 ครั้ง คือ เนื้อหาประเภท Photo 
ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Comment ในภาพรวมมีจ านวน 5343 อันดับแรกคือ เนื้อหา

ประเภท Photo จ านวน 5008 ครั้ง รองลงมาคือเนื้อหาประเภท Gif จ านวน 204 ครั้ง และเนื้อหา
ประเภท Video จ านวน 111 ครั้ง  

และส่วนปฏิกิริยาตอบกลับแบบ Share ในภาพรวมจ านวน 8204 อันดับแรกคือ เนื้อหา
ประเภท Photo จ านวน 7851 ครั้ง รองลงมาคือเนื้อหาประเภท Video จ านวน 180 ครั้ง และ
เนื้อหาประเภท Gif จ านวน 123 ครั้ง  

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาการน าเสนอรูปแบบเนื้อหา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่ท า

ให้เกิด Engagement ” วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร บน 
Facebook Fanpage Watsons 2. ศึกษาประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan 
page Watsons 3. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 4. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบน 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาทเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของปฏิกิริยาการตอบกลับของผู้รับสารอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยจะท าการสรุปผลการวิจัยทั้งหมดอยู่ในตารางแสดงผลเดียวกัน เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1. ศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสารบน Facebook  Fanpage Watsons 
2. ศึกษาประเภทของเนื้อหา ที่ถูกน าเสนอบน Facebook  Fanpage Watsons 3. ศึกษาปฏิกิริยา
ตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 4. ศึกษา
ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่จัดอยู่ใน
แคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท  

5.1.1 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาตามแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  
Fanpage Watsons ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มิถุนายน 2561 

ตารางที่ 5.1: สรุปจ านวนโพสต์และปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อรูปแบบเนื้อหาตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  Fanpage Watsons 

 
จากตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ปรากฏสัดส่วนของเนื้อหาตาม

แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่พบมากที่สุดคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทการ
แนะน าผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งาน แต่ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 2 เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า
ปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Love มีค่าสูงสุด ซึ่งยังถือว่าเป็นไปในทางที่ดี  
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รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ทีส่องคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทโปร
โมชันส่งเสริมการขาย ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เห็นได้จาก
ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือประเภท like ที่ได้รับความสนใจสูงที่สุด  

รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันดับที่สามคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทแฟชั่น
ความงาม ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสามเช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของ
ประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ ประเภท share และ HaHa ซึ่งถือว่าเป็นไปในทางที่
ดี  

ตารางที่ 5.2: สรุปจ านวนโพสต์และปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อลักษณะเนื้อหาตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  Fanpage Watsons (การสร้าง Valueble 
Content) 

 
จากตารางที่ 5.2 ผลการศึกษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ปรากฏสัดส่วนของเนื้อหาตาม

แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่พบมากที่สุดคือ ลักษณะเนื้อหาประเภท
ชัดเจนเข้าใจง่าย ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 3 แต่เมื่อวิเคราะห์ในส่วน
ของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับที่มีค่าเฉลี่ยสูง นั่นคือ ประเภท 
Like และประเภท share ยังถือว่าเป็นไปในทางที่ด ี 

ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันดับที่สองคือ ลักษณะเนื้อหาประเภทมีคุณภาพ 
และในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 เมื่อวิเคราะห์ใน
ส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like และ share มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  

ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจปรากฏอันดับที่สามคือ ลักษณะเนื้อหาประเภท
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 2 เมื่อ วิเคราะห์ 
ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าประเภทที่มีค่าเฉลี่ยสูง ใกล้เคียงกับอันดับ 1 และ 2 ยัง
เป็นประเภท Like comment share ซึ่งถือว่า เป็นไปในทางที่ดี 

5.1.2 ประเภทเนื้อหาการน าเสนอตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  
Fanpage Watsons ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มิถุนายน 2561 

ตารางที่ 5.3: สรุปจ านวนโพสต์และปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อประเภทเนื้อหาตาม
แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เทคนิคการน าเสนอ) 
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จากตารางที่ 5.3 ผลการศึกษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ปรากฏสัดส่วนของประเภท

เนื้อหาตามแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (เทคนิคการน าเสนอ) ที่พบมาก
ที่สุดคือ เนื้อหาประเภท Video ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 2 เมื่อ 
วิเคราะห์ ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับที่มีค่าเฉลี่ยสูง 
นั่นคือ ประเภท Wow ยังถือว่าเป็นไปในทางที่ดี 

ประเภทเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันดับที่สองคือ ประเภทเนื้อหา Photo ในส่วน
ของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของ
ประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ประเภทเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันดับที่สามคือ ประเภทเนื้อหา Link ในส่วนของ
ปฏิกิรยิาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 3 เช่นเดียวกัน แต่เมื่อวิเคราะห์ใน
ส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like และ Comment ยังมี
ค่าเฉลี่ยทีสู่งอยู่ จึงถือว่าเป็นไปในทางท่ีดี 

5.1.3 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาตามแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  
Fanpage Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 

ตารางที่ 5.4: สรุปจ านวนโพสต์และปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อรูปแบบเนื้อหาตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  Fanpage Watsons 

 
จากตารางที่ 5.4 ผลการศึกษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ปรากฏสัดส่วนของเนื้อหาตาม

แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่พบมากที่สุดคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทการ
แนะน าผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับ
สารพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 1 เช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ ที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่าปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like และ Share  มีค่าสูงสุด ซึ่งยังถือว่าเป็นไป
ในทางท่ีด ี 
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รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ทีส่องคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทโปร
โมชันส่งเสริมการขาย ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 1 เช่นเดียวกัน 
เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่าปฏิกิริยาตอบกลับ
ประเภท Like และ Share  มีค่าสูงสุด ซึ่งยังถือว่าเป็นไปในทางท่ีดี  

รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันดับที่สามคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทกิจกรรม  
ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสามเช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของประเภท
ปฏิกิริยาตอบกลับ ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ ประเภท Love  ซึ่งถือว่าเป็นไปในทางที่ดี  

5.1.4 ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาตามแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  
Fanpage Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 

ตารางที่ 5.5: สรุปจ านวนโพสต์และปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อรูปแบบเนื้อหาตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  Fanpage Watsons (การสร้าง Valueble 
Content) 

 
 จากตารางที่ 5.5 ผลการศึกษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ปรากฏสัดส่วนของเนื้อหาตาม
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่พบมากที่สุดคือ ลักษณะเนื้อหาประเภท
ชัดเจนเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
อันดับ 1 เช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าประเภทของ
ปฏิกิริยาตอบกลับที่มีค่าเฉลี่ยสูง นั่นคือ ประเภท Like และประเภท Share ถือว่าเป็นไปในทางที่ดี  

ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันดับที่สองคือ ลักษณะเนื้อหาประเภทมีคุณภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 2 เช่นเดียวกัน 
เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like และ 
share มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจปรากฏอันดับที่สามคือ ลักษณะเนื้อหาประเภท
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่อันดับ 3 เช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าปฏิกิริยาตอบ
กลับประเภท Like และ share มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

5.1.5 ประเภทเนื้อหาการน าเสนอตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  
Fanpage Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท 

ตารางที่ 5.6: สรุปจ านวนโพสต์และปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อประเภทเนื้อหาตาม
แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เทคนิคการน าเสนอ) 
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จากตารางที่ 5.6 ผลการศึกษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ปรากฏสัดส่วนของประเภท

เนื้อหาตามแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (เทคนิคการน าเสนอ) ที่พบมาก
ที่สุดคือ เนื้อหาประเภท Video ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 2 เมื่อ 
วิเคราะห์ ในส่วนของประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับที่มีค่าเฉลี่ยสูง 
นั่นคือ ประเภท Like ยังถือว่าเป็นไปในทางที่ดี 

ประเภทเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันดับที่สองคือ ประเภทเนื้อหา Photo ในส่วน
ของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของ
ประเภทปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่าปฏิกิริยาตอบกลับประเภท Like และ Share มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons 
ที่ท าให้เกิด Engagement” ตามวัตถุประสงค์ 1. ศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร บน 
Facebook Fanpage Watsons 2. ศึกษาประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan 
page Watsons 3. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 และ 4. ศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการน าเสนอเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท สามารถน าข้อมูลมา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  
Fanpage Watsons ที่ปรากฏมากที่สุดคือ รูปแบบเนื้อหาประเภทการแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการ
แนะน าการใช้งาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดประเภทของเนื้อหาและเทคนิคการน าเสนอข้อมูล
ทีป่กรณ เอ่ียมศิรินพกุล (2559) พบว่าเนื้อหาบน Facebook Fanpage รูปแบบเนื้อหาการให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ การจดจ า 
และความผูกพันต่อตราสินค้าจนน าไปสู่วัตถุประสงค์หลักในการท าการตลาด คือการซื้อสินค้านั้น ๆ 
ของผู้บริโภค ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาประเภทการแนะน า
ผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีจ านวน
น้อยกว่า รูปแบบเนื้อหาประเภทโปรโมชันส่งเสริมการขาย เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีมีราคาพิเศษมากกว่า ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผู้รับสารต่อรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาทก็มีรูปแบบ
เนื้อหาการแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งานมากท่ีสุดเช่นกัน และได้รับปฏิกิริยาตอบกลับ
ประเภท Like และ Share เป็นอันดับ 1 ต่างจากการน าเสนอในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 
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เมื่อศึกษาพบว่า รูปแบบเนื้อหาประเภทการแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการแนะน าการใช้งาน ที่ปรากฎ
เป็นการน าเสนอให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งาน และแจ้งราคาโปรโมชันในช่วงเวลาดังกว่าท าให้
เกิดความสนใจ 

ลักษณะเนื้อหาตามแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบน Facebook  Fanpage 
Watsons (การสร้าง Valueble Content) ที่ปรากฏมากท่ีสุดคือ ลักษณะเนื้อหาประเภทชัดเจน
เข้าใจง่าย ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable Content) ทีส่ิริลดา 
นาดี (2560) ได้แนะน าหลักการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable Content) ที่พบว่าลักษณะเนื้อหา
ที่ปรากฏบน Facebook Fanpage เป็นกลยุทธ์การท าการสื่อสารโดยสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมาย มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม ทั้งนี้ต้องไม่ยัดเยียดโฆษณาหรือรบกวนการรับชมเนื้อหา
ของผู้รับสารจนเกินไป ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อลักษณะการน าเสนอเนื้อหาประเภท
ชัดเจนเข้าใจง่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าลักษณะ
เนื้อหาประเภทมีคุณภาพ อาจะเป็นเพราะลักษณะเนื้อหาประเภทมีคุณภาพจะต้องมีข้อความ รูปภาพ 
หรือวิดีโอ ประกอบกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย จึงท าให้ได้รับปฏิกิริยาตอบกลับสูงหากต้องการให้
ได้รับความสนใจ แบรนด์ต่าง ๆ ควรจะต้องสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพให้เกิดความน่าสนใจตามแนวคิด
เรื่องการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) (สิริลดา นาดี, 2560)  ได้แนะน าหลักการสร้าง
เนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable Content) ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและท าตามได้ง่ายส่วนปฏิกิริยา
ตอบกลับของผู้รับสารต่อลักษณะการน าเสนอเนื้อหา ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท มี
ลักษณะเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่ายปรากฏมากที่สุดเช่นเดียวกัน และได้รับปฏิกิริยาตอบกลับประเภท 
Like และ Share เป็นอันดับ 1 ต่างจากการน าเสนอในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน เมื่อ
ศึกษาพบว่าการน าเสนอลักษณะเนื้อหาประเภทชัดเจนเข้าใจง่ายในช่วง ที่จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชัน
ชิ้นที่สอง 1 บาท ผู้น าเสนอใช้วิธีการแสดงรูปผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน พร้อมระบุราคา สถานที่ มีการย้ า
ระยะเวลาที่จัดโปรโมชัน หรือใช้การสร้างกิจกรรม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ ที่จัดโปรโมชัน
ขณะนั้น ด้วยภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภค ตามแนวคิดเรื่อง
การมีส่วนร่วมกับการสื่อสารเชิงเนื้อหาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Engagement) 7 ประเภทของ 
CONTENT ของการท าการตลาดเชิงเนื้อหาที่ช่วยดึง Engagement บน FACEBOOK  (นภมณฑ์ วัง
ตระกูล, 2560) 

ประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอบน Facebook Fan page Watsons ที่ปรากฏมากท่ีสุดคือ 
เนื้อหาประเภท Video ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เทคนิคในการ
น าเสนอข้อมูลบน Facebook Fanpage) ทีป่กรณ เอ่ียมศิรินพกุล (2559) ทีม่ีรูปแบบและเทคนิคใน
การสร้างความน่าสนใจ ที่หลากลาย เพ่ือใช้สื่อสาร ให้เกิดความเข้าใจ หรือดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคได้ ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อประเภทการน าเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าประเภทเนื้อหา Photo ศึกษาพบว่า ประเภทเนื้อหา 
Video ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนนั้นมันมีระยะเวลาสั้นๆ ก็จริง แต่ใน Video นั้น ปรากฏเพียงยี่ห้อ
ผลิตภัณฑ์และพรีเซนเตอร์ ไม่ปรากฏข้อความหรือเนื้อหาเพ่ืออธิบายสิ่งต่าง ๆ เลย อาจคล้ายกรณี
ลักษณะเนื้อหา หากต้องการให้เกิดความสนใจมาข้ึน ควรมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของการน าเสนอให้
ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อประเภทการน าเสนอเนื้อหา ที่
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จัดอยู่ในแคมเปญโปรโมชันชิ้นที่สอง 1 บาท มีประเภทเนื้อหา Video ปรากฏมากที่สุดเช่นเดียวกัน 
และก็มีค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาตอบกลับอันดับสอง ด้วยเหตุผลเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับในส่วนแรก 
คือ ปรากฏเพียงยี่ห้อผลิตภัณฑ์และพรีเซนเตอร์ ไม่ปรากฏข้อความหรือเนื้อหาเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ 
เลย และยังมีเวลาที่นานกว่า ท าให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสนใจ ซึ่งในส่วนนี้ที่เป็นช่วงการจัดโปรโมชัน
ชิ้นที่สอง 1 บาท ประเภทเนื้อหา Photo จะได้รับความสนใจมากท่ีสุด เพราะการน าเสนอภายในภาพ
นั้นมีองค์ประกอบครบถ้วน อาธิ ผลิตภัณฑ์ ราคา รวมถึงการน าเสนอเนื้อหา สุขภาพ ความงาม ถือ
เป็นการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่ก าลังจัดโปรโมชันอยู่เพื่อกระตุ้นการซื้อจาก
ผู้บริโภค ตามประเภทของเนื้อหาและเทคนิคการน าเสนอข้อมูล 

 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

 จากผลการวิจัย “การศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Watsons ที่ท าให้เกิด Engagement” สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้ ดังนี้ การน าเสนอเนื้อหาบน  
เฟชบุ๊กแฟนเพจประเภท ความงามและสุขภาพ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้  

1. พบว่าหากแบรนด์ต้องการน าเสนอให้น่าสนใจและให้ผู้บริโภคเกิดปฏิกิริยาตอบกลับ ผู้ส่ง
สารควรใช้หลักการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable Content)  

2. แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมกับการสื่อสารเชิงเนื้อหาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Engagement) นั้นคือการน าเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยวิธกีารน าเสนอ ภาพ วิดีโอ ข้อความท่ี
ถูกต้องชัดเจนและมีคุณภาพ รวมถึงเรื่องที่น าเสนอควรเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
ความงาม เครื่องส าอางค์ แฟชั่น การลดราคา และโปรโมชันให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค  

3. ฝ่ายสื่อสารการตลาดของแบรนด์ต้องท าการเก็บรวมรวบข้อมูลหลังการน าเสนออยู่เสมอ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการน าเสนอที่ท าให้เกิด Engagement มากขึ้น  

4. อาศัยการเก็บรวมรวบข้อมูลจากเฟซบุ๊กท่ีมีการน าเสนออย่างเดียวไม่เพียงพอ แบรนด์หรือ
ฝ่ายสื่อสารการตลาดยังต้องเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากช่องทางอ่ืน ๆ หรือเทรนด์ ต่าง ๆ ที่เป็น
กระแสบนโลกออนไลน์ดัวย  

5. ปัจจุบันแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กแฟนเพจได้มีตัวช่วยอย่างการจ่ายเงินเพ่ือโปรโมทเพจให้กับ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น กลยุทธ์และเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้หากเลือกใช้ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคก็
จะเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนด้วยเช่นกัน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจลองศึกษาการน าเสนอเนื้อหาจากส่วนอื่น
เพ่ิมเติม เช่น โปรโมชันที่ถูกจัดข้ึนในช่วงเวลาอ่ืน ๆ หรือศึกษาการน าเสนอจากแบรนด์ที่มีลักษณะ
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ใกล้เคียงกัน เพื่อมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน เพ่ือใช้
เป็นกลยุทธ์ในการน าเสนอแก่ผู้บริโภคต่อไป 
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

1 1 happy new years 2018

2 1

วันสุดท้ำยแล้วน้ำ 😚 ใครท่ีไม่ได้ไปเท่ียวไหนมำ
เดินช้อปเพลินๆท่ีร้ำนวัตสันได้น้ำ รีบมำตุน
เคร่ืองส ำอำงลดสูงสุด 50% ไว้เมคอัพต้อนรับวันเปิด
งำน สวยๆไปค่ำ ✨
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #เคร่ืองส ำอำง #cosmetics

Sale 50 %

3 2
ใครยังไม่พร้อมไปท ำงำนยกมือข้ึน! 🙋♀ ปรับจูนกัน
ด่วนๆ มำเติมพลังกันให้พร้อมท ำงำนพรุ่งน้ีกันค่ะ ✨

4 2
True 
ID

ปีใหม่เวียนมำที เรำก็มำเร่ิมต้นออกก ำลังกำยกันอีก
สักคร้ังจะเป็นไรไป 5555 ท ำให้ครบท้ังหมดน่ีรับรอง
ว่ำเฟิร์มแน่นอน 🔥🔥 #GETACTIVE

5 3
Cchan
nel

กร๊ีดดดดดดด ลิปสติกเลอะ! มำดูทริคป้องกันไม่ให้เส้ือ
เลอะลิปสติกกันดีกว่ำ พูดเลยว่ำดีย์ 👄 💄

6 4
นะคะ.
com

เม่ือสำวออฟฟิตกับออฟฟิศซินโดรมเป็นของคู่กัน มัน
ก็ต้องยืดสำยคลำยเส้นกันหน่อยค่ะ #ท ำวนไปค่ะ

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

7 5

🎉 ชอบอะไร ใช้แบบไหน แชร์กันหน่อยยยย 🎉
 กับกิจกรรมแจกฟรีรับปีใหม่

👉 กติกำง่ำยๆเพียงแค่
แค่ Like & Share แล้วโพสต์คอมเม้นด้วยภำพสินค้ำ
ตรำวัตสันท่ีใช้อยู่ พร้อมเหตุผลท่ีโดนใจ

คอมเม้นไหนถูกใจกรรมกำรท่ีสุด 10 รำงวัล รับเลย 
Gift Set Naturals by Watsons มูลค่ำรำงวัลละ 
380 บำท
📍 ร่วมสุนุกกันได้ต้ังแต่ 5-7 มกรำคม 2561 
📍 ประกำศผลวันท่ี 12 มกรำคม 2561 นะจ้ะ

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

8 8
Watso
ns

ช้อปท่ีร้ำนวัตสันวันน้ี 😍 อำรมณ์ดีได้ถึงสอง! ช้อป
 #ท่ีร้ำน รับโค้ดส่วนลด 100 บำทท้ำยใบเสร็จ เอำมำ
ใช้เป็นส่วนลดต่อ #ท่ีออนไลน์ เม่ือช้อปครบ 500 
บำทข้ึนไป วันน้ี - 14 ม.ค. 61 เท่ำน้ันน้ำำ

*เฉพำะ 200 ท่ำนแรก/วัน เท่ำน้ัน

📍 ใช้โค้ดช้อปออนไลน์ได้ท่ี
https://goo.gl/mZCjfj

📍 ช้อปผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี!
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์ #คูปอง #โค้ดส่วนลด

9 8
K 
Beauty 
 Maker

หน้ำผมลุคน้ีแซ่บมำกค่ำ 🌶🌶 มีควำมสำยเกำ
สำยฝ.รววมกันแบบเบำ ๆ

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

10 9
Watso
ns

สำวๆสำยเมคอัพทำงน้ีเลยค่ะ 💁♀ รีบมำต ำด่วน
เคร่ืองส ำอำงท่ีวัตสัน เร่ิมต้นเพียง 39 บำท 😍 ช้
อปได้เพลินๆ #ท่ีร้ำนวัตสัน และ #ออนไลน์ แอดก็
ต้องรีบต ำบ้ำง

8 - 14 ม.ค. 61

🛒 ช้อปออนไลน์ได้ท่ี
https://goo.gl/kkHgZi

📱 ช้อปได้ทุกท่ีทุกเวลำ แค่มีแอปฯ โหลดฟรี!
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์ #เคร่ืองส ำอำง

11 9

เพียงแอด LINE @watsonsth วันน้ี รับไปเลย..คูปอง
ส่วนลด 50% กับสินค้ำท่ีเปล่ียนไปทุกเดือน 😍 
เพียงพิมพ์ 'คูปอง' และส่งมำท่ีช่องแชท Watsons 
Thailand LINE Official และโชว์คูปองท่ีเคำท์เตอร์
แคชเชียร์ทุกสำขำเพ่ือรับส่วนลด ....มำเป็นเพ่ือนกัน
น้ำ! ❤ 
.
โปรฯน้ีรับเลยลอรีอัล โฟม เพียง 79 บำท (ปกติ 149
 บำท) รีบมำใช้ รีบมำมำช้อป หมดเขต 24 ม.ค. 61 
น้ีค่ำ

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

12 9
ผู้หญิง
ต้อง 
Like

เอ่ิบ....แอดคิดว่ำต้องมีอะไรผิดพลำดแน่ๆ 😂

13 10

วันน้ีมีเฮ 😄 ลดพิเศษเพ่ิม 10% สินค้ำตรำวัตสัน 
พิเศษส ำหรับ #สมำชิกวัตสันเท่ำน้ัน ช้อปด่วนท้่ีร้ำน
วัตสันทุกสำขำและออนไลน์ 10 ม.ค. 61 วันเดียว
เท่ำน้ันน้ำ

📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี
https://goo.gl/4sS6of

📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี!
https://goo.gl/ZwACbF

14 11

มำเติมสีสันให้ชีวิต กับ Color Cosmetics Sale up 
to 50% ช้อปได้แล้ว #ท่ีร้ำนวัตสัน หรือ #ผ่ำนทำง
ออนไลน์ วันน้ี - 17 ม.ค. 61

▪ ช้อปออนไลน์ได้ท่ี
>> https://goo.gl/AFPJSx

▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี!
>> https://goo.gl/ZwACbF

Sale 50 %

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

15 11

เลิกงำนเย็นน้ีแวะมำเดินช้อปลิปเพลินๆ #ท่ีร้ำนวัตสัน
 กันดีกว่ำ ลดสูงสุด 50% มีให้สำวๆเลือกช้อป
มำกมำย วันน้ี - 17 ม.ค. 61
*เฉพำะสินค้ำท่ีร่วมรำยกำร 

👄 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี
>> https://goo.gl/AFPJSx

📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี!
>> https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #4days

Sale 50 %

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

16 12

ประกำศรำยช่ือผู้โชคดีท่ีร่วมสนุกกับกิจกรรม "ชอบ
อะไร ใช้แบบไหน แชร์กันหน่อยยยย " ผู้โชคดีรับไป
เล้ย Gift Set Naturals by Watsons จ ำนวน 10 
รำงวัล (รำงวัลละ 1 เซ็ต) มูลค่ำ 380 บำท

ผู้โชคดี 10 ท่ำน ได้แก่ 
1. Tularat Prasertsri
2. Parinya Few
3. Kancha Nar Phosai 
4. Beebee Nara Chaihang 
5. Chuleeporn Thongkaemkaew 
6. เทินสระเกษ อภิชัย
7. Janenates Janeto 
8. Kamonwan Tongdeetae
9. Jinny Chuleekorn
10. Sasiwimon Yaisuk

ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีท้ัง 10 ท่ำนด้วยนะคะ

17 13
Cat 
Dumb 
News

วันเด็กปีน้ีมำย้อนวัยใสกลับไปเด็กอีกคร้ัง ไหนใครทัน
อันไหนบ้ำงยกมือข้ึน

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

18 13

📣 ปกป้องผิวห่ำงไกลจำกปัญหำร้ิวรอย ด้วย 
Target Pro by Watsons ไปดูกันว่ำควำมพิเศษมี
อะไรบ้ำง

📍 ช้อปได้ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำหรือช้อปผ่ำนออนไลน์
 คลิก!
>> https://goo.gl/jdsWxC

📍 ช้อปผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี!
>> https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #ลดเลือนร้ิวรอย

19 14

วันหยุดชิวๆ มำเดินช้อปเคร่ืองส ำอำงรำคำพิเศษ
เพลินๆ Color Cosmetics ลดสูงสุด 50% #ท้่ีร้ำน
วัตสัน กันได้น้ำ หรืออยู่บ้ำนก็ช้อปได้ #ผ่ำนทำง
ออนไลน์ หมดเขต 17 ม.ค. 61 😄

👄 คลิกช้อปออนไลน์ได้ท่ี
>> https://goo.gl/8i3nri

📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนทำงแอปฯ โหลดฟรี!
>> https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #เคร่ืองส ำอำง #cosmetics

Sale 50 %

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

20 15

มันก็จะต้องรีบช้อปหน่อยๆ Mega Sale ลดสูงสุด 
50% ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำและออนไลน์

👉 ช้อปออนไลน์ได้ท่ี
>> https://goo.gl/DWmfdq

👉 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี!
>> https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #megasale

Sale 50 %

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

21 16

📣 วัตสันชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก 

Plantur 39 ลุ้นรับ Plantur39 Phyto -Caffeine 

Shampoo ขนาดจริงไปใช้กันเลย

.

👉 ร่วมสนุกกับกติกาง่ายๆ 

เพียงคอมเม้นใต้โพสน้ี ว่าสุขภาพผมของคุณ ตอนน้ี

เป็นอย่างไร พร้อมแชร์ภาพน้ีเป็นสาธารณะ

.

เพียงเท่าน้ี ก็ลุ้นรับของรางวัล Plantur39 Phyto -

Caffeine Shampoo มูลค่า 459 บาท (รางวัลละ 1 

ขวด) จ านวน 50 รางวัล ไปเลย

.

ร่วมสนุกได้ต้ังแต่ 16 - 18 ม.ค. 61

ประกาศผลพร้อมกัน 24 ม.ค. 61

.

*ของรางวัลไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด

22 16
Jelly.in
.th

ใส่คอนแทคเลนส์สีสวย ๆ ท้ังที ก็ต้องแต่งสีเปลือกตำ
ให้ match กันด้วยนะจ๊ะ

23 17
Make-
up & 
Hair

รวมทรงบันสวย ๆ ส ำหรับสำวผมยำวจัดไปค่ะซิส!

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

24 17

วัตสันขอรีวิว...กับช่วงลองแล้วจะเลิฟ❤ ไอเทม
ใหม่! จำกแบรนด์ Srichand X Asava Betta 
Eyeshadow มี 3 เฉดสีสุดเก๋ ไม่ว่ำจะเป็น Into The
 Wood, Secret Garden และ Endless Summer 
แต่ละเฉดจะสวยแค่ไหนวัตสันจัดให้รีวิวแบบเต็มๆ 
รอช้อปท่ีวัตสันพร้อมกันเร็วๆน้ี รำคำ 490 บำท

#Watsonsth #watsonsthailand #วัตสัน #
Srichand #ศรีจันทร์ Srichand ศรีจันทร์

25 18

ช่วงเวลำแห่งควำมสุขของสำวๆมำแล้ว😍 ลดสูงสุด
 50% Cosmetics Makeup Base ไอเทมเมคอัพท่ี
ขำดไม่ได้ วันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสัน และ #ออนไลน์ ถึง 24 
ม.ค. 61 

⚫ ช้อปออนไลน์ได้ท่ี >> https://goo.gl/r5xqwh
⚫ ช้อปผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #4days

*เฉพำะสินค้ำท่ีร่วมรำยกำร

Sale 50 %

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

26 18

ปกปิดให้ผิวเนียนสวย✨ Cosmetics Makeup 
Base ลดสูงสุด 50% ท่ีร้ำนวัตสันและออนไลน์
18 - 24 ม.ค. 61

ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> https://goo.gl/r5xqwh
ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #MakeupBase

*เฉพำะสินค้ำท่ีร่วมรำยกำร

Sale 50 %

27 18

รู้ยังคะ? 🎉 แอปฯวัตสันมีส่วนลดพิเศษด้วยนะ 
ดำวน์โหลดแอปฯ รับส่วนลดได้วันน้ี 
คลิกเลย! >> https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #4days

28 18

อีก 1 ไอเทมน่ำสนใจท่ีวัตสันอยำกให้ลอง! กับ 
Srichand x Asava Betta Duo Blush On ท่ีจะมำ
เปล่ียนทุกวันของคุณให้สดใสย่ิงข้ึน ด้วยพำเลทปัด
แก้ม 2 สี ท้ัง 3 พำเลท swatch ให้คุณดูชัดๆไปเล้ย
 😍 พบกันท่ีร้ำนวัตสัน รำคำ 450 บำทค่ะ 💕

29 19
Sistaca
fe 
Beauty

อยำกขนตำยำว หนำ ดกด ำก็ต้องบ ำรุงกันหน่อย 
สะดวกสูตรไหนเลือกเลย :)

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

30 20

ไม่ต้องบินไปไกลถึงญ่ีปุ่นก็ชมซำกุระสวย ๆ ได้นำจำ 
แวะไปได้เลยท่ีศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้รองเท้ำนำรี
อินทนนท์ เชียงใหม่ แถมยังได้ชมดอกไม้นำนำพันธ์ุ
อีกหลำกหลำยชนิด พร้อมอำกำศเย็นสบำย รีบไป
เท่ียวกันเลยก่อนท่ีซำกุระจะบ๊ำยบำยจำกต้นนะคะ
 🍃

31 21

💧 มำเติมควำมชุ่มช่ืนให้ผิวฉ่ ำน้ ำต้ังแต่คร้ังแรกท่ีใช้
กับ Collagen by Watsons Hydro Balance ด้วย
เทคโนโลยีจำกเกำหลี Smart Water Channel ส่ง
ตรงน้ ำเข้ำสู่ผิวอย่ำงล้ ำลึกให้ผิวฉ่ ำน้ ำ เปล่งปล่ัง จน
อปป้ำต้องมอง หำช้อปกันได้แล้ววันน้ีท่ีร้ำนวัตสันทุก
สำขำนะคะ

พิเศษ 🎉 เม่ือช้อป Collagen by Watsons (ท่ี
ร่วมรำยกำร) รับฟรี! คอลลำเจน บำยวัตสัน มำสคำร่ำ
 มูลค่ำ 359 บำท จ ำนวน 1 ช้ิน วันน้ี - 24 ม.ค. 61 
#Watsonsth #watsonsthailand #วัตสัน #คอลลำ
เจน #Collagen

32 22

มำแล้วค่ะ! กับ Srichand x Asava Betta Liquid 
Lipstick ลิปจ้ิมจุ่มเน้ือซำติน ท่ีมีให้เลือกถึง 20 เฉดสี!!
 มีวำงจ ำหน่ำยแล้วท่ีวัตสันสำขำท่ีมีเค้ำเตอร์ศรีจันทร์
 รำคำ 220 บำทค่ะ ♥
.
หรือช้อปออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/S52kGx

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

33 22
Watso
ns

อำหำรท่ีช่วยเพ่ิมกำรเผลำผลำญ 😉 ถือเป็นตัวช่วย
เสริมกำรลดน้ ำหนักของเรำนะ! #
watsonshealthytips

34 23

Mega Sale ลดสูงสุด 50% อีก 2 วันเท่ำน้ัน! ช้อป
รัวๆ #ท่ีร้ำนวัตสัน หรือ #ออนไลน์

🛒 ช้อปออนไลน์ท่ี >> https://goo.gl/cHxCvQ
📱 ช้อปผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์ #Megasale

Sale 50 %

35 23

Beauty 
 
Blogge
r

ตัวท็อปจำกเกำหลี🇰🇷 !!! หำซ้ือท่ีวัตสันได้แล้วน้ำ
 📣 ส ำหรับ Peptide Volume Essence จำก 
Dr.Pepti Dr.PeptiThailand ครีมบ ำรุงผิวหน้ำด้วย
เปปไทด์เข้มข้น ช่วยฟ้ืนฟูผิว ช่วยลดเลือนร้ิวรอย ยก
กระชับผิว ให้ควำมชุ่มช้ืนแก่ผิว ปรับสีผิวให้สม่ ำเสมอ
 ให้ผิวขำวกระจ่ำงใส อย่ำงเป็นธรรมชำติ ขนำด 50 
และ 100 มล. ค่ะ 💕

ขำยดีกว่ำล้ำนขวด

ช้อปออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/tR2efE

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

36 23
Watso
ns

จังหวะน้ีถ้ำก ำลังมองหำ #คอนซิลเลอร์ ดีๆ ปกปิดได้
เนียนเป๊ะและรำคำย่อมเยำ เรำรวบรวมมำให้ถึง 16 
ตัว! 😯 จัดเต็มมำกกกก ไปดูกัน 👇

37 23

มำแล้วค่ะลองแล้วจะเลิฟ ❤ วันน้ีวัตสันจัดให้แบบ
เต็มๆกับไอเทมใหม่จำก L'Oréal Paris X BALMAIN 
ลิปสติก ลอริอัล ตัลเลอร์ริช บัลแมง ลิมิเตดอิดิช่ัน 
คอลเลคช่ันสุดหรูท่ีจับมือกับดีไซเนอร์ระดับไฮเอนด์
อย่ำง บัลแมง ปำรีส เฉดสีสุดปังออกมำให้แฟนวัตสัน
กร๊ีดถึง 12 เฉดสี คอลเลคช่ันเร่ิดเบอร์น้ีไปต ำกันได้ #
ท่ีร้ำนวัตสัน หรือ #ช้อปออนไลน์ ก็ได้นะจ้ะ 
😍✨

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/vE5bWn
▪ โหลดแอปฯ ช้อปได้ท่ี >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #cosmetics #lipstick #LorealxBalman
 #BALMAN

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

38 25

เร่ิมแล้ววันน้ี วัตสันแจกอ่ังเปำต้อนรับตรุษจีน มำช้
อปฟิน...FUN กับคูปอง Watsons Lucky Deal ได้
 #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ
25 ม.ค. - 21 ก.พ. 61

▪โปรช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/pPjBPr
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/nXZRyr
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

39 25

ชวนทุกคนมำร่วม #ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์ 
Bio-essence Thailandไปใช้ฟรี!! Tanaka 
Bio-White Advance Whitening Cleanser 
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะช่วยให้ผิวหน้ำของคุณขำวกระจ่ำงใส
อย่ำงเป็นธรรมชำติด้วยสำรสกัดจำกธรรมชำติอย่ำง 
ทำนำคำ และ คำมีเลีย

กติกำง่ำยๆเพียง
1. Like & Share โพสต์น้ีต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ
2. คอมเม้นใต้โพสต์น้ี ตอบช่ือบล็อกเกอร์ 1 ท่ำนใน
คลิปน้ี และตอบว่ำท ำไมคุณถึง “อยำกลองใช้ 
Bio-essence Tanaka Bio White เพรำะ.....”

😍 เพียงเท่ำน้ี ก็ลุ้นรับของรำงวัลจำก 
Bio-essence Tanaka Bio-White Advance 
Whitening Cleanser มูลค่ำ 220 บำท จ ำนวน 10 
รำงวัล (รำงวัลละ 1 ขวด) ไปเล้ยย
▪ ร่วมกิจกรรมได้ต้ังแต่วันน้ี - 27 มค. 2561
▪ ประกำศผลวันท่ี 31 ม.ค. 61

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

40 25

สำวๆ คนไหนท่ีเร่ิมต่ืนตัวกับมลภำวะในเมืองจำกข่ำว
ท่ีออกมำประกำศเตือนเม่ือ 2-3 วันท่ีผ่ำนมำ รู้ม้ัยคะ
ว่ำนอกจำกมลภำวะจะมีผลเสียต่อระบบทำงเดิน
หำยใจแล้ว มลภำวะต่ำงๆ ก่อตัวเป็นสำรอนุมูลอิสระ
ท่ีคอยท ำลำยผิวสวยของเรำอีกด้วย ถึงเวลำแล้วท่ี
สำวๆ จะต้องต่ืนตัวปกป้องผิวจำกจำกมลภำวะ

Pure Beauty ได้น ำคุณสมบัติ Anti Oxidant ของ
ผลทับทิมมีผ่ำนกระบวนกำรหมักเพ่ือประสิทธิภำพใน
กำร Anti Pollution ปกป้องผิวจำกมลภำวะ พร้อม
ช่วยฟ้ืนฟูผิวจำกำรโดนท ำร้ำยได้ดีย่ิงข้ึน ให้ผิวแลดู
อ่อนเยำว์ หำซ้ือได้แล้ววันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ 
หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์

👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/QdgHqD

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

41 26

เห็นโปรโมช่ันดีๆแล้วใจมันส่ัน! 💓 เลยชวนทุกคน
มำแอบส่องร้ำนวัตสันกัน กับคูปองส่วนลดจัดเต็มให้
คุณไปเลือกสอยหลำกหลำยรำยกำร! คูปองสำมำรถ
เลือกหยิบได้ท่ีหน้ำร้ำน หรือติดอยู่ท่ีตัวสินค้ำเลยจ้ำ! 
วันน้ี - 21 ก.พ. 61 นะคะ 😉
.
▪โปรช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/pPjBPr
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/nXZRyr
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

42 26

#เฉพำะท่ีวัตสันออนไลน์ ซ้ือ 1 แถม 1! เมคอัพเบส
จำก Cezzane' ตัวช่วยคุมมันส ำหรับสำวๆ พร้อมช่วย
ให้เคร่ืองส ำอำงติดคงทนกว่ำ 8 ชม. รำคำปกติ 2ช้ิน 
720 บำท ซ้ือวันน้ีจ่ำยเพียง 360 บำทเท่ำน้ัน!

▪ ช้อปได้ท่ีวัตสันออนไลน์ คลิก! >> 
https://goo.gl/jnrfbA
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์

43 27
หมีมี
หม้อ

เคร่ืองแน่นขนำดน้ีจะรออะไรล่ะคะ มำท ำไข่ตุ๋นหม้อ
ไฟกินให้อ่ิมไปถึงเย็นเลยดีกว่ำ 😋

(ตารางมีต่อ)
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44 27

วันน้ีรีบตุนเลยค่ะ! SEP มำส์กรำคำเพียง 19 บำท! ไป
ต ำไปตุนได้ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ วันน้ี - 21 ก.พ. 61

▪ หรือช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/B8SP91
▪ ช้อปผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >>
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #มำส์ก #SEPMask

(ตารางมีต่อ)
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45 28

ลองยัง ลองยัง...วัตสัน วิตำมิน แอนด์ มิเนอรัล บอด้ี
วอช เป็นเจลอำบน้ ำท่ีผสำนวิตำมินและแร่ธำตุเพ่ือ
กำรบ ำรุงผิว ด้วยเทคโนโลยีกำรกักเก็บคุณค่ำวิตำมินอี
ในรูปแบบแคปซูลท ำให้คงประสิทธิภำพบ ำรุงผิวได้
ยำวนำน ผ่ำนกำรทดสอบแล้วว่ำไม่ระคำยเคือง 
เพรำะปรำศจำก Paraben, Soap และ ซิลิโคน 

รำคำพิเศษ 129 บำท จำก 159 บำท วันท่ี 25 ม.ค. –
 21 ก.พ. 61 เท่ำน้ันช้อปได้แล้ววันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสัน
ทุกสำขำ

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/9P899Q
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #วัตสัน #สินค้ำ
วัตสัน

46 28
อย่ำลืมล้ำงแปรงหน้ำกันนะคะสำวๆ 💧 อำจเป็นท่ี
สะสมของแบคทีเรียและเป็นสำเหตุเกิดเป็นสิวอุดตัน
ได้น้ำ 😯 #watsonsbeautytips

(ตารางมีต่อ)
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47 29

ข่ำวดีส ำหรับชำวสุโขทัย 🎉 วันท่ี 31 ม.ค.น้ี 
เตรียมตัวให้พร้อม! ..วัตสันฉลองสำขำใหม่ บ๊ิกซี 
สุโขทัย ...พบกับควำมพิเศษถึง 2 ต่อ 😯
.
🎉 ต่อท่ี1 #สมำชิกวัตสัน ลดทันทีท้ังร้ำน 10%
🎉 ต่อท่ี2 ช้อปครบ 500 บำท รับฟรี! ทิชชู่ แบบ
พกพำ 1 แพ็ค มูลค่ำ 69 บำท
เตรียมตัวให้พร้อม ควำมคุ้มสุดๆแบบน้ี ❤
.
ย้ ำอีกคร้ังควำมพิเศษแบบน้ี 31 ม.ค. วันเดียวเท่ำน้ัน
นะคะ!
#watsons #newstores

48 29

ช้อป #ท่ีร้ำนวัตสัน วันน้ี รับฟรี! กระเป๋ำลำยน่ำรัก
ซัมเมอร์พำสเทล มูลค่ำ 300 บำทไปเลย เพียงแค่ช้
อปสินค้ำยูนิลีเวอร์ครบ 399 บำทข้ึนไป มี 3 ลำยให้
เลือกสะสม น่ำรักขนำดน้ีซัมเมอร์น้ีต้องไม่พลำดค่ำ 
ของมันต้องมีอะเนอะ ⛱🌞

วันน้ี - 21 ก.พ. 61 ด่วนของมีจ ำนวนจ ำกัด
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #Unilever

(ตารางมีต่อ)
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49 30

เร่ิมแล้ววันน้ี! ลดสูงสุด 20% Cosmetics Month 
End Sale เคร่ืองส ำอำงลดแรง! ช้อปเลย #ท่ีร้ำนวัต
สัน หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์ 💄

👉 วันน้ี - 4 ก.พ. 61
▪ ช้อปเลย คลิก! >> https://goo.gl/mSmAJ1
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #cosmetics #เคร่ืองส ำอำง

Sale 20 %

50 30

วัตสันชวนทุกคนมำร่วมสนุกกับกิจกรรมจำก 
Botanics Facial Mask มำส์กผสำนคุณค่ำจำก
ธรรมชำติท่ีได้รับกำรกำรันตีจำกเหล่ำบล๊อกเกอร์ ลุ้น
รับ Botanics Facial Mask ท้ัง 4 สูตร 😍🎉

พิเศษสุดส ำหรับลูกค้ำวัตสัน 20 ท่ำนท่ีจะได้รับ 
Botanics Facial Mask ไปใช้แบบฟรีๆ โดยท ำตำม
กติกำน้ีค่ะ

1. Like & Share วีดีโอน้ีไปท่ี Facebook ของคุณ
โดยเปิดเป็นสำธำรณะ
2. แคปรูปโพสต์ท่ีแชร์ พร้อมตอบค ำถำม “มำส์กท่ี
ผลิตจำกเส้นใยไลโอเซล มีข้อดีอย่ำงไร?” ใต้โพสวีดี
โอน้ี และใส่ #BotanicsFacialMask #คุณค่ำ
ธรรมชำติเพ่ือผิวสวยของคุณ

(ตารางมีต่อ)
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51 30

พำทัวร์ร้ำนวัตสันช้อปกับโปร Cosmetics Month 
End Sale ลดสูงสุด 20% หมดเขต 4 ก.พ. 61 น้ีน้ำำ

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/mSmAJ1
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #cosmetics

Sale 20 %

52 30
🍯 น้ ำผ้ึงมีประโยชน์มำกกว่ำท่ีเรำคิดเยอะเลยนะ
คะเน่ีย 🤔
#watsonsbeautytips

53 31

วัตสันจัดให้ไอเทมท่ีลองแล้วจะเลิฟ ❤ วันน้ีขอพำ
สำวๆไปส่องไอเทม Blush on น่ำรักท่ีมีถึง 10 เฉดสี
ด้วยกัน! กับไอเทม 4U2 Love me more ❤ 
บลัชออนสุดน่ำรักไปอีกข้ันเพรำะมีให้สำวๆเลือกถึง 2
 แบบ แบบเน้ือ Matte (M0 - M9) หรือ เน้ือ 
Shimmer (S0 - S9) ว่ำส่องกันว่ำมีเฉดไหนบ้ำง

หำช้อปได้แล้ววันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสัน รำคำ 179 บำท

#Watsonsth #watsonsthailand #วัตสัน #ลอง
แล้วจะเลิฟ

(ตารางมีต่อ)
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54 31
Fah 
Sarika

ซัมเมอร์น้ีไม่มีไม่ได้แล้ว กระเป๋ำสุดน่ำรัก ขนำดคุณ 
Fah ยังเลิฟ เป็นเจ้ำของกระเป๋ำสุดน่ำรัก Summer 
Pastel ฟรี! เพียงช้อปสินค้ำยูนิลีเวอร์ครบ 399 บำท
ข้ึนไป #เฉพำะท่ีร้ำนวัตสันเท่ำน้ัน หมดเขต 21 ก.พ. 
61 น้ีนะจ้ะ 🌞⛱

55 ได้

#ของใหม่อยำกให้ลอง! Bioderma Reverse Pump
 หัวป๊ัมแบบใหม่จำกไบโอเดอร์มำ สะดวกมำกและเก๋
มำก แค่ 3 สเต็ป เปิด ป๊ัม ป๊ิง! ก็เช็ดหน้ำสะอำดใส 
อ่อนโยนต่อผิวสุดๆ มี 2 สูตร คือสีชมพู สูตร 
Sensible ส ำหรับผิวแพ้ง่ำย และสีเขียว สูตร 
Sebium ส ำหรับผิวมันและผิวผสม โปรฯสุดคุ้ม 500 
มล. เพียง 950 บำทเท่ำน้ัน จำกปกติ 1,190 บำท รีบ
มำสอยกันได้ท่ีวัตสันทุกสำขำนะคะ

#IloveBiodermaH2O #BiodermaThailand #
เปิดป๊ัมป๊ิง #เพ่ือผิวสุขภำพดีอย่ำงย่ังยืน #
1stmicellarwater #SensibioH2O

(ตารางมีต่อ)
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56 ได้

#ของใหม่อยำกให้ลอง! Bioderma Reverse Pump
 หัวป๊ัมแบบใหม่จำกไบโอเดอร์มำ สะดวกมำกและเก๋
มำก แค่ 3 สเต็ป เปิด ป๊ัม ป๊ิง! ก็เช็ดหน้ำสะอำดใส 
อ่อนโยนต่อผิวสุดๆ มี 2 สูตร คือสีชมพู สูตร 
Sensible ส ำหรับผิวแพ้ง่ำย และสีเขียว สูตร 
Sebium ส ำหรับผิวมันและผิวผสม โปรฯสุดคุ้ม 500 
มล. เพียง 950 บำทเท่ำน้ัน จำกปกติ 1,190 บำท รีบ
มำสอยกันได้ #ท่ีวัตสันทุกสำขำ นะคะ
.
🛒ช้อป Bioderma รำคำพิเศษท่ีวัตสันออนไลน์ 
คลิก! >> https://goo.gl/dbrLnL
.
#Watsons #วัตสัน #IloveBiodermaH2O #
BiodermaThailand #เปิดป๊ัมป๊ิง #เพ่ือผิวสุขภำพดี
อย่ำงย่ังยืน #1stmicellarwater #SensibioH2O

57 1

พบกับเมคอัพสุดน่ำรักจำก Disney X USTAR คอล
เลคช่ัน บลูมม่ิง ฟลำวเวอร์บลูม ได้ #ท่ีร้ำนวัตสันท่ี
เดียวเท่ำน้ัน (เฉพำะสำขำท่ีจ ำหน่ำย) ครบทุกไอเทม
เมคอัพไม่ว่ำจะเป็น eyeshadow, Lipstick, 
Loosepower แถมน่ำรักน่ำใช้ งำนน้ีพลำดไม่ได้แล้ว
 👄

58 1
ปกป้องคุณจำกกำรตกเป็นเป้ำ ด้วย Dermaction 
Plus by Watsons Advanced Sun ท่ีปกป้องผิว
จำก UVA, UVB, Infrared และแสงสีฟ้ำ

(ตารางมีต่อ)
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59 1

สุดคุ้ม! ผลิตภัณฑ์ Skindom ช้อปได้รำคำเดียว 100 
บำท!! พิเศษแรงเบอร์น้ีไม่ตุนไม่ได้ล้ำววว ไปด่วนค่ะ
 #ท่ีร้ำนวัตสันเท่ำน้ัน วันน้ี - 21 ก.พ. 61 หรือ
จนกว่ำสินค้ำจะหมด

60 1

พิเศษ✨ #เฉพำะท่ีร้ำนวัตสันเท่ำน้ัน 😚 ช้อป
สินค้ำครบ 250 บำทข้ึนไป ได้สิทธ์ิแลกซ้ือสินค้ำใน
รำคำ 50% เท่ำน้ัน! เร่ิมแล้วนะจ๊ะ 25 ม.ค. - 7 ก.พ. 
61 น้ีนะคะ
.
😍 ดูสินค้ำได้ท่ี https://goo.gl/4uDGgC
สินค้ำมีจ ำนวนจ ำกัด / จ ำกัดสิทธ์ิแลกซ้ือ 10 สิทธ์ิ / 
1ใบเสร็จ

61 1

มำแล้ว มำแล้วว รีวิวจัดเต็ม ❤ ไอเทมใหม่! 
Jetsetter Palette Collection จำก GIGI HADID X
 Maybelline New York ตลับเดียวสวยครบ พร้อม
เฉิดฉำย รำคำ 1,290 บำท ไปดูกันว่ำพำเลตน้ีมีเฉด
อะไรบ้ำง ไปดูกันเลย ช้อปกันได้แล้ววันน้ี #ท่ีวัตสัน
ออนไลน์

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/nTW3ZN
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์ #GIGIXMaybelline

(ตารางมีต่อ)
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62 4

วันสุดท้ำยแล้วจ้ำ! ต้องรีบแล้วกับโปรโมช่ัน 
เคร่ืองส ำอำง ลดสูงสุด 20% ✨ ท่ีร้ำนวัตสันวันน้ี! 
ย้ ำอีกรอบหมดเขต 4 ก.พ. 61 นะคะ
.
🛍 ช้อปออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/Ayi97n
🛍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯวัตสัน 
https://goo.gl/ZwACbF

Sale 20 %

63 5

ปกป้องคุณจำกกำรตกเป็นเป้ำ ด้วย Dermaction 
Plus by Watsons Advanced Sun 🌞 ท่ีปกป้อง
ผิวจำก UVA, UVB, Infrared และแสงสีฟ้ำ ท่ีเป็น
สำเหตุส ำคัญของกำรเกิดจุดด่ำงด ำและร้ิวรอยก่อนวัย
 ผลิตภัณฑ์เน้ือครีมบำงเบำให้ควำมรู้สึกสบำยผิว ไม่
เหนียวเหนอะหนะ ไม่เย้ิม รีบไปช้อปก่อนจะตกเป็น
เป้ำ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/oDyqRG
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #Dermasctionplusadvancedsun

(ตารางมีต่อ)
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64 6

😎ไอเทมเด็ดดวง! เอำใจขำช้อปออนไลน์ กับสินค้ำ
รำคำพิเศษ 🔥 ลดสูงสุด 70% รวมแบรนด์ไฮบำ
ลำนซ์ และยูเซอริน คลีนซ่ิง โฟม ช้อปคร้ังน้ีคุ้มสุดๆ 
ต้ังแต่วันท่ี 6 - 8 ก.พ. 61 เท่ำน้ันนะจ้ะ
.
🎁 รับควำมเซอร์ไพรส์ต้อนรับเทศกำลแห่งควำมรัก
 รับเลยของขวัญสุดพิเศษมูลค่ำ 1,200 บำท เม่ือช้อป
ออนไลน์ครบ 1,400 บำทข้ึนไป รีบด่วนเฉพำะ 70 
ท่ำนแรกเท่ำน้ันน้ำ
.
ช้อป คลิกเลย >> https://goo.gl/oQ6eyb
.
ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี!
คลิกเลย >> https://goo.gl/ZwACbF
.
#WatsonsOnline #WoWSale

65 6
line.st
ore

กร๊ีดดด วัตสันมีสติกเกอร์ให้โหลดแล้วค่ะ! 😯 คลิก
ด่วนจ๋ีรับสติกเกอร์ท่ีเก๋ท่ีสุดในพ.ศ.น้ีไปใช้ได้แบบไม่มี
เบ่ือกับ 16 แอคช่ันดุ๊กด๊ิก 👇 สำมำรถดำวน์โหลดได้
แล้ววันน้ี - 7 มี.ค. น้ีเท่ำน้ันนะคะ 💕 #Watsons
 #Watsonsth #Watsonsonline 
#Watsonsthailand

66 6 สต๊ิกเกอร์วัตสันพร้อมให้ดำวน์โหลด

(ตารางมีต่อ)
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67 6
Watso
ns

จะคอมพลีตลุคท้ังทีจะขำดตัวช่วยอย่ำงแปรงแต่งหน้ำ
ได้ยังไง มำค่ะ 😍 ลดทันที 15%!! อุปกรณ์
แต่งหน้ำจำก Real Techniques ท้ังแปรงและ
ฟองน้ ำรูปไข่ ดีงำมเบอร์น้ีจัดเลย #เฉพำะท่ีวัตสัน
ออนไลน์เท่ำน้ัน ของมันต้องมีนะคะ ❤

หมดเขต 21 ก.พ. 61 น้ีน้ำ

🎉 ช้อปออนไลน์ได้ท่ี >> https://goo.gl/1pNKzA
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์ #realtechniques

68 6
ออกก ำลังกำยจำกอุปกรณ์มองหำจำกส่ิงของรอบๆตัว
 จำกน้ีไปกำรออกก ำลังจะท ำท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได้แล้วจ้ำ
 #watsonshealthytips

69 8

จะทนใช้รองพ้ืนผิดเบอร์อยู่ท ำไม? 👀 มำค้นพบ
เฉดสีท่ี “ฟิต” กับคุณ กับรองพ้ืน ฟิต มี แมท แอนด์ 
พอร์เลส ท่ีมีเฉดให้เลือกถึง 12 เฉดสี! รองพ้ืนท่ี
เหมำะส ำหรับทุกโทนสีผิว ช้อปได้แล้ววันน้ีท่ีวัตสัน 
คลิกเลย! http://goo.gl/3RPpTg 🔥
#อะไรไม่เข้ำไม่เอำนะคะซิส #ฟิตมี #
makefithappen #maybellinethailand

(ตารางมีต่อ)
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70 8

Crazy Friday 9 ก.พ.น้ี เจอกัน 🔥ลดเพ่ิมทันที 
10%🔥 เม่ือสำวๆช้อปสกินแคร์ บ ำรุงผิวหน้ำ อะไร
ก็ได้ท่ี Watsons.co.th หรือช้อปผ่ำนโมบำยแอปฯ!
📱 ลดแล้ว ลดอีก คุ้มขนำดน้ี ต้องรีบซ้ือแล้วจ้ำ
.
ช้อปด่วน ลดแค่ 24 ชม.เท่ำน้ัน! --> 
https://goo.gl/RRdKeC
.
โหลด App วัตสัน ฟรี! --> https://goo.gl/ZwACbF
.
*โปรโมช่ันวันท่ี 9 ก.พ. 61 เฉพำะช้อปออนไลน์เท่ำน้ัน
*เฉพำะสินค้ำท่ีร่วมรำยกำร

71 8

Makeu
p-
artists 
Korea

มำแปลงร่ำงเป็นสโนไวท์ ให้เหมือนหลุดออกมำจำก
โลกดีสนีย์กันไปเลย 💖

(ตารางมีต่อ)
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72 9

กิจกรรมสุดมันส์! ก ำลังจะเกิดข้ึนอีกคร้ัง! ชวนเพ่ือน
มำจอยกับวัตสัน FITT WALK 2 มันส์ เบิร์น เดิน สนุก
 มำร่วมสนุกและท ำควำมดีกับกำรเดินเพ่ือสุขภำพ 
พร้อมออกสเต็ปสุดมันส์! ค่ำสมัคร 500 บำท รำยได้
ท้ังหมดโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยร่วมสมทบทุนมูลนิธิเด็ก
โรคหัวใจฯ 

พบกัน 3 มี.ค. 61 น้ี เวลำ 17.00 - 19.30 น. ท่ี
สนำมศุภชลำศัย
📍 ติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี 
www.watsons.co.th/fittwalk2 หรือ 
📍 Call center : 02-017-5599

👉 สมัครได้แล้ววันน้ี - 23 ก.พ. 61 ท่ี 
www.thaiticketmajor.com หรือเคำท์เตอร์ 
thaiticketmajor ทุกสำขำ, โรงภำพยนต์เมเจอร์ซีนี
เพล็กและอีจีวี
>> https://goo.gl/JiJjeN

Fitt 2

(ตารางมีต่อ)
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73 9

🎊 ต้อนรับตรุษจีน! 🏮 วัตสันใจดีแจกอ่ังเปำ! รับ
ไปเลย 25 บำท! 💌 ใช้เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป
เม่ือช้อปครบ 300 บำท และพิเศษ #ส ำหรับสมำชิก
วัตสัน รับอ่ังเปำ 50 บำท ใช้เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป
เม่ือช้อปครบ 500 บำท 👛 อย่ำลืมไปช้อปกันนะ
คะ 😘
.
หมดเขตรับคูปองได้ 16 ก.พ. 61 / สำมำรถใช้คูปอง
ได้ถึง 21 ก.พ. 61

74 10

🎊 ต้อนรับตรุษจีน! 🏮 วัตสันใจดีแจกอ่ังเปำ! รับ
ไปเลย 25 บำท! 💌 ใช้เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป
เม่ือช้อปครบ 300 บำท และพิเศษ #ส ำหรับสมำชิก
วัตสัน รับอ่ังเปำ 50 บำท ใช้เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป
เม่ือช้อปครบ 500 บำท 👛 อย่ำลืมไปช้อปกันนะ
คะ 😘
.
หมดเขตรับคูปองได้ 16 ก.พ. 61 / สำมำรถใช้คูปอง
ได้ถึง 21 ก.พ. 61

(ตารางมีต่อ)
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75 11
Watso
ns

วันสุดท้ำย⚡ ดีลพิเศษท่ีห้ำมพลำด 3 ไอเทมสุด
ฮอตรำคำพิเศษ ✨ ช้อปเลยท่ีวัตสันออนไลน์
เท่ำน้ัน 9 - 11 ก.พ. 61

🔥 ช้อปออนไลน์ได้ท่ี
https://goo.gl/U1yMgP

🔥 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี!
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์ #dealoftheweek

76 11
#กล้วย 🍌 ผลไม้มำกประโยชน์ท่ีเรำไม่อยำกให้
คุณมองข้ำมค่ะ 🤓 #watsonshealthytips

(ตารางมีต่อ)
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77 12

กิจกรรมออกก ำลังสุดมันส์ท่ีสุด พลำดไม่ได้! กิจกรรม 
FITT WALK ปีท่ี 2 มันส์ เดิน เบิร์นสนุก วัตสันชวน
คุณมำร่วมสนุกและท ำควำมดีกับกำรเดินเพ่ือสุขภำพ
พร้อมออกสเต็ปสุดมันส์! ค่ำสมัคร 500 บำท รำยได้
ท้ังหมดโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยร่วมสมทบทุนมูลนิธิเด็ก
โรคหัวใจฯ พบกัน 3 มี.ค. 61 น้ี เวลำ 17.00 - 19.30
 น. ท่ีสนำมศุภชลำศัย

📍 ติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี 
www.watsons.co.th/fittwalk2 หรือ 02-017-5599

👉 สมัครได้แล้ววันน้ี - 23 ก.พ. 61 ท่ี 
www.thaiticketmajor.com หรือเคำท์เตอร์ 
thaiticketmajor ทุกสำขำ, โรงภำพยนต์เมเจอร์ซีนี
เพล็กและอีจีวี
>> https://goo.gl/JiJjeN

Fitt 2

(ตารางมีต่อ)
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78 12

ดำวน์โหลดวัตสันแอปฯ วันน้ี ✨ รับฟรี! คูปอง
ส่วนลดสุดคุ้มมำกมำย พิเศษแบบน้ีเฉพำะท่ีวัตสัน
แอปฯเท่ำน้ัน 
25 ม.ค. - 21 ก.พ. 61 😍

📱 ดำวน์โหลดแอปฯ ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสันออนไลน์ #วัตสันแอปฯ

(ตารางมีต่อ)
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79 13

เดินคนมันเหงำ มำเดินกับวัตสันกันดีกว่ำ สนุกกว่ำ
เยอะ! กับกิจกรรมสุดมันส์! FITT WALK 2 มันส์ เบิร์น
 เดิน สนุก มำร่วมสนุกและท ำควำมดีกับกำรเดินเพ่ือ
สุขภำพ พร้อมออกสเต็ปสุดมันส์! ค่ำสมัคร 500 บำท 
รำยได้ท้ังหมดโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยร่วมสมทบทุนมูลนิธิ
เด็กโรคหัวใจฯ

พบกัน 3 มี.ค. 61 น้ี เวลำ 17.00 - 19.30 น. ท่ี
สนำมศุภชลำศัย
📍 ติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี 
www.watsons.co.th/fittwalk2 หรือ 
📍 Call center : 02-017-5599

👉 สมัครได้แล้ววันน้ี - 23 ก.พ. 61 ท่ี 
www.thaiticketmajor.com หรือเคำท์เตอร์ 
thaiticketmajor ทุกสำขำ, โรงภำพยนต์เมเจอร์ซีนี
เพล็กและอีจีวี
>> https://goo.gl/JiJjeN

Fitt 2

80 13
เพ่ือหน้ำท้องท่ีแบนรำบ มำออกก ำลังกำยไปด้วยกัน
นะคะ! #watsonshealthytips

(ตารางมีต่อ)
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81 14

วันน้ีลดพิเศษ 10% สินค้ำตรำวัตสัน #เฉพำะสมำชิก
วัตสันเท่ำน้ัน รีบช้อปเลย #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ
 #ช้อปผ่ำนออนไลน์ ก็ได้นะยูว์ 😘

วันน้ีเท่ำน้ัน 14 ก.พ. 61

👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/azJF4n
👉 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #สมำชิกวัตสัน #memberwatsons #
สินค้ำตรำวัตสัน #watsonsbrand

82 14

วันแห่งควำมรักท้ังที วัตสันมีอะไรดีๆมำให้สมำชิกวัต
สันด้วยน้ำำ 💚 วันน้ีลดพิเศษ 10% สินค้ำตรำวัต
สัน #เฉพำะสมำชิกวัตสันเท่ำน้ัน รีบช้อปเลย #ท่ีร้ำน
วัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์ ก็ได้นะยูว์
 😘
วันน้ีเท่ำน้ัน 14 ก.พ. 61
👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/azJF4n
👉 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #สมำชิกวัตสัน #memberwatsons

(ตารางมีต่อ)
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83 14
น่ีคือท่ีมำของค ำว่ำ #ดีใจจนเน้ือเต้น 🤣 เม่ือแฟน
เอ่ยปำกชวนไปช้อปวันน้ี

84 14

เตรียมสเต็ปให้พร้อม! วอร์มร่ำงกำยให้ฟิต! แล้วมำ
เจอกันกับกิจกรรมสุดมันส์! FITT WALK 2 มันส์ 
เบิร์น เดิน สนุก มำร่วมสนุกและท ำควำมดีกับกำรเดิน
เพ่ือสุขภำพ ค่ำสมัคร 500 บำท รำยได้ท้ังหมดโดยไม่
หักค่ำใช้จ่ำยร่วมสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

พบกัน 3 มี.ค. 61 น้ี เวลำ 17.00 - 19.30 น. ท่ี
สนำมศุภชลำศัย
📍 ติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี 
www.watsons.co.th/fittwalk2 หรือ 
📍 Call center : 02-017-5599

👉 สมัครได้แล้ววันน้ี - 23 ก.พ. 61 ท่ี 
www.thaiticketmajor.com หรือเคำท์เตอร์ 
thaiticketmajor ทุกสำขำ, โรงภำพยนต์เมเจอร์ซีนี
เพล็กและอีจีวี

Fitt 2

85 14
เม่ือหันไปทำงไหนก็เห็นคนมีคู่...งำนฟิลล่ิงต้องมำค่ะ 
555 ใครเป็นแบบแอดบ้ำง

86 15 Watsons Lucky Deal ญำญ่ำ

(ตารางมีต่อ)
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87 15

#เฉพำะท่ีวัตสันเท่ำน้ัน Let Me In Beauty ครีมและ
เซร่ัมบ ำรุงผิวอย่ำงล้ ำลึก สกัดจำก โสมป่ำ ต่อต้ำนร้ิว
รอยก่อนวัย พร้อมบ ำรุงผิวหน้ำกระชับ เรียบล่ืน 
บ ำรุงผิวหน้ำให้แลดูขำวกระจ่ำงใส ลดเลือนจุดด่ำงด ำ
และรอยแผลเป็นจำกสิว ช้อปเลยท่ีวัตสัน รำคำ 
1,050 และ 1,390 บำท

❤ ช้อปผ่ำนออนไลน์ >> https://goo.gl/wc5GJj
❤ ช้อปง่ำยๆ ผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #letmein #ศัลยกรรมเปล่ียนชีวิต

88 16

🐶 สวัสดีวันตรุษจีนค่ะ! 🏮 ขอให้ลูกค้ำวัตสันทุก
ท่ำนคิดหวังส่ิงใดขอให้สมหวังสมปรำรถนำในปีใหม่น้ี
 มีแต่ควำมสุขม่ังค่ัง โชคดีร่ ำรวยตลอดปีนะคะ 💰 
เฮง! เฮง! เฮง! จ้ำ 🎊 #CNY2018

89 16

ปีใหม่จีนน้ีดวงจะเป็นอย่ำงไรน้ำำ? 🎊 มำให้คุ้กก้ี
ท ำนำยกันค่ะ 🥠 คลิกเล้ย!
เสร็จแล้วอ่ำนค ำท ำนำยได้ที https://goo.gl/8K87Hy
.
ขอให้ทุกๆคน โชคดีต้อนรับตรุษจีนปีจอน้ีกันนะคะ
 👄

(ตารางมีต่อ)
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90 17
BK 
Mask 
offical

ส ำหรับสำวๆท่ีก ำลังกังวลเร่ืองสิว จัดเลยค่ำ !! #ของ
มันต้องมี

91 18

โฉมใหม่ไฉไลกว่ำเดิม! มำส์กสุดปังจำกวัตสัน Fruity 
Mask ดูแลผิวหน้ำด้วยสำรกัดจำกธรรมชำติ เพ่ิม
ควำมชุ่มช่ืนให้ผิว แผ่นมำสก์ผลิตจำกเย่ือไผ่ธรรมชำติ
ท่ีสำมำรถย่อยสลำยได้ ให้สัมผัสท่ีละเอียดอ่อน แนบ
สนิทพอดีกับผิวหน้ำ รำคำเพียง 59 บำท ช้อปเลย
วันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
 😊🎉

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/nNGiZY
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #mask #มำส์ก

(ตารางมีต่อ)
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ควำมสนุกสุดพร้อม! ควำมมันส์จัดเต็ม! รอทุกคนอยู่ 
ห้ำมพลำดกับกิจกรรมน้ี วัตสัน FITT WALK 2 มันส์ 
เบิร์น เดิน สนุก ออกก ำลังกำยและท ำควำมดี ค่ำ
สมัครเพียง 500 บำท รำยได้ท้ังหมดโดยไม่หัก
ค่ำใช้จ่ำยร่วมสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

พบกัน 3 มี.ค. 61 น้ี เวลำ 17.00 - 19.30 น. ท่ี
สนำมศุภชลำศัย
📍 ติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี 
www.watsons.co.th/fittwalk2 หรือ 
📍 Call center : 02-017-5599

👉 สมัครด่วน! หมดเขต 23 ก.พ. 61 ท่ี 
www.thaiticketmajor.com หรือเคำท์เตอร์ 
thaiticketmajor ทุกสำขำ, โรงภำพยนต์เมเจอร์ซีนี
เพล็กและอีจีวี คลิกเลย>> https://goo.gl/JiJjeN

Fitt 2

93 19

เหลืออีก 3 วันเท่ำน้ัน! 🔥 ใครมีคูปองอ่ังเปำรีบ
น ำมำลดน้ำำ คูปองส่วนลด 25 บำท ลดเลย! เม่ือช้
อปสินค้ำครบ 300 บำทข้ึนไป คูปองส่วนลด 50 บำท 
(ส ำหรับสมำชิกวัตสัน) ลดเลย! เม่ือช้อปสินค้ำต้ังแต่ 
500 บำท ข้ึนไป 😊

รีบด่วน 🏃♀💨 หมดเขต 21 ก.พ. 61 น้ีน้ำ #ท่ี
ร้ำนวัตสันทุกสำขำ
*เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ีบริษัทก ำหนด

(ตารางมีต่อ)
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94 20
#น้ ำผ้ึง ประโยชน์จำกธรรมชำติท่ีมำกกว่ำควำมหวำน
 🍯ท ำอะไรได้บ้ำงน้ำ? มำดูกันค่ะ 😋 #
watsonsbeautytips

95 21
☝ ส้ินสุดทุกกำรอคอย!!! กลับมำอีกคร้ังกับ
โปรโมช่ันท่ีแรงสุดๆ ....พรุ่งน้ีรู้กัน 😎

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

96 22 ช้ินท่ี 2/1 บำท
ช้ินท่ี 2/1 

บำท

97 22

🔥 #ช้ินท่ีสอง1บำท กลับมำแล้วค่ะทุกคนนน 🔥 
เร่ิมต้นวันด้วยโปรโมช่ันสุดคุ้มแห่งปีท่ีเรำบอกเลยว่ำ
พลำดไม่ได้! เพรำะสินค้ำร่วมรำยกำรเด็ดมำกกกกก 
เยอะมำกกกก เร่ิมแล้ววันน้ี - 28 มี.ค. 61 นะคะ 😉
.
▪โปรช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#1บำท #วัตสัน #ช้ินท่ีสอง1บำท #บำทเดียวก็เฟ้ียว
ได้ #รีบไปโบก

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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98 22

#ช้ินท่ีสอง1บำท กลับมำแล้ว ย่ิงใหญ่กว่ำเดิม! 🎉 
โปรสุดคุ้มแห่งปี! 🔥 ไอเทมดีๆเพียบ รีบพุ่งตัวไป #
ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ วันน้ี - 28 มี.ค. 61 นะคะ 😉 
.
▪ โปรช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#1บำท #วัตสัน #WatsonsTH #Watsons #วัตสัน
ออนไลน์ #ช้ินท่ีสอง 1 บำท #บำทเดียวก็เฟ้ียวได้

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

99 22

โปรไฟลุก ช้ินท่ีสอง 1 บำท ฮอตขนำดน้ี ไม่ช้อปไม่ได้
แล้วว พุ่งตัวไปเลยค่ะ ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือช้อป
ผ่ำนออนไลน์
วันน้ี - 28 มี.ค. 61

▪โปรช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

#ช้ินท่ีสอง1บำท #บำทเดียวก็เฟ้ียวได้ #โปรโมช่ัน #
watsonsth #watsons

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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100 22

ห้ำมใจได้หรอคะ? 😎 ช้อปเลยไม่ต้องรอ! กับ #ช้ิน
ท่ีสอง1บำท กับสินค้ำท่ีเรำแวะมำให้ดูเป็นน้ ำจ้ิม ของ
จริงเจอกันท้่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำนะคะ เร่ิมแล้ววันน้ี - 
28 มี.ค. 61 เท่ำน้ัน
.
▪โปรช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

#บำทเดียวก็เฟ้ียวได้

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

101 22

ช้ินท่ีสอง 1 บำท ยังพิเศษไม่พอนะคะ ☝ เรำมี
สินค้ำแลกซ้ือด้วยน้ำ เพียงช้อปท่ีร้ำนวัตสันครบ 250
 บำทข้ึนไป รับสิทธ์ิแลกซ้ือลด 50% ไปเลย วันน้ี - 7
 มี.ค. 61 ❤

*จ ำกัดสิทธ์ิแลกซ้ือ 10 ช้ิน / 1 ใบเสร็จเท่ำน้ัน
*สำมำรถแลกซ้ือในวันท่ีปรำกฏในใบเสร็จเท่ำน้ัน

(ตารางมีต่อ)
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ห้ำมใจได้หรอคะ? 😎 ช้อปเลยไม่ต้องรอ! กับ #ช้ิน
ท่ีสอง1บำท กับสินค้ำท่ีเรำแวะมำให้ดูเป็นน้ ำจ้ิม ของ
จริงเจอกันท้่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำนะคะ เร่ิมแล้ววันน้ี - 
28 มี.ค. 61 เท่ำน้ัน
+D103
▪โปรช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

#บำทเดียวก็เฟ้ียวได้

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

103 23
ช้อปไม่เหลือเลยค่ะ ไม่เหลือเงินแล้วค่ะ 😂 
ขอมือทีมล้มละลำยหน่อยค่ำำำ 🙋🏻♀️

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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104 23

มำมำส์กหน้ำกันค่ำ! วัตสันชวนทุกคนมำร่วมสนุกกับ
กิจกรรม "มำส์กท่ีใช่ สูตรไหนท่ีเลิฟ" ลุ้นรับ Watsons
 Fruit Mask ใหม่ ไปใช้ให้หน้ำเป๊ะกันเลย เพียงท ำ
ตำมกติกำง่ำยๆ 📣

1. Like & Share โพสน้ีต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ
2. แคปภำพสูตรมำส์กท่ีคุณสนใจให้ตรงหน้ำและบอก
เหตุผลว่ำเพรำะอะไรคุณถึงอยำกลองใช้สูตรน้ี คอม
เม้นใต้โพสน้ี

เพียงเท่ำน้ีก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Watsons Fruit Mask 
ใหม่ จ ำนวน 4 ช้ิน มูลค่ำ 236 บำท 10 รำงวัล 
(รำงวัลละ 1 เซ็ต) ไปเลย

▪ ร่วมสนุกได้ต้ังแต่วันน้ี - 25 ก.พ. 61 น้ีนะคะ 
▪ ทีมงำนจะเลือกผู้โชคดี 10 ท่ำนโดยเลือกจำกท่ำน
ท่ีท ำถูกกติกำเท่ำน้ันค่ะ
▪ ประกำศผลพร้อมกันวันท่ี 1 มี.ค. 61

(ตารางมีต่อ)
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105 23

#ช้ินท่ีสอง1บำท ไอเทมผมสวยน่ำช้อป ย่ิงช้อปย่ิงคุ้ม 
วันน้ีท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำหรือช้อปผ่ำนออนไลน์ 22 
ก.พ. - 28 มี.ค. 61 🛒🎉

▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/DQgwhk
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

#ช้ินท่ีสอง1บำท #บำทเดียวก็เฟ้ียวได้ #โปรโมช่ัน #
watsonsth #watsons

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

106 25

ใครไม่แคร์ สกินแคร์นะจ๊ะ 🤟 ห่วงใยผิวหน้ำรวมถึง
เงินในกระเป๋ำ เพรำะ #ช้ินท่ีสองแค่บำทเดียว มำมะ 
มำมุงดูสินค้ำดีงำมท่ีพลำดไม่ได้ หมดเขต 28 มี.ค. 61
 น้ีน้ำ 💕
.
ช้อปออนไลน์ก็ได้นะ ดูก่อนได้จ้ำ 
https://goo.gl/qVPEMy
หรือช้อปผ่ำนแอปฯก็ง่ำยเว่อร์ โหลดเลย 
https://goo.gl/ZwACbF
#ช้ินท่ีสอง1บำท #watsonsth #ช้ีเป้ำโปรถูก #บำท
เดียวก็เฟ้ียวได้

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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107 26

สุดยอดไอเทมประจ ำปี! 2018 ✨ กำรันตีด้วย
รำงวัล Health Wellness & Beauty Awards 🏆
 ท่ีวัตสัน จะมีไอเทมปังๆตัวไหนบ้ำงไปส่องกัน ช้อป
เลยรับควำมพิเศษ #ท่ีร้ำนวัตสัน หรือ #ช้อปผ่ำน
ออนไลน์ 22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61 

พิเศษ! ✨ สมำชิกวัตสัน ช้อปสินค้ำท่ีได้รับรำงวัล 
HWB Awards จะได้รับคะแนนสะสม 10 เท่ำ*

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/dWBLGS
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #HWBAwards

108 26

ใหม่! คัลเลอร์ริสต้ำ วัน-เดย์ สเปรย์ ไอเทมเปล่ียนสี
ผมสุดจ๊ีดจำก L'oreal ให้ทุกคนสำมำรถเปล่ียนสีผม
ได้ง่ำยๆด้วยตัวเอง แค่พ่น จะวันไหนๆก็เปล่ียนสีผมได้
ไม่มีเบ่ือ ผมไม่เสีย ช้อปได้แล้ววันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสัน
 ✨😍

#LOrealParisTH #ColoristaTH #DoItYourWay

(ตารางมีต่อ)
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109 26

เลิกงำนเย็นน้ี พุ่งตัวไปด่วนค่ำ เมคอัพจัดเต็ม #ท่ีวัต
สัน ช้ินท่ีสอง 1 บำท!! 🔥 22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61 จัด
เต็มเบอร์น้ีจะพลำดได้ไง

🔥 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/8GvGra
🔥 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #4days

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

110 27

ตุน #มำส์ก ปีน้ีสวยถึงปีหน้ำ 🤣 เพรำะ #ช้ินท่ี
สอง1บำท เท่ำน้ัน! วันน้ีเรำรวบรวมมำส์กต่ำงๆ
หลำกหลำยสูตรมำให้เลือกไปบ ำรุงให้ผิวฉ่ ำไปเลย
 💦 หมดเขต 28 มี.ค. 61 น้ีนะคะ 💕
.
〰 ดูสินค้ำเพ่ิมเติม https://goo.gl/pmiqLz
〰 ช้อปง่ำยๆ ผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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111 27

ย้ ำอีก แรงอีกก! 🔥 วัตสันจัดเต็มไม่มีก๊ัก! #ช้ินท่ีสอง
1บำท กับไอเทมเด็ดๆ คัดมำเน้นๆ เพ่ือทุกคนเลยนะ
คะ 🤣 รีบไปช้อปน้ำ หมดเขต 28 มี.ค. 61 น้ีค่ะ
 😘 
.
▪โปรโมช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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112 28

โอกำสสุดท้ำยท่ีจะได้มำมันส์กัน!! วันน้ีรีบสมัครด่วน!!
 แล้วมำเจอกันในงำนเดินออกก ำลังท่ีมันส์ท่ีสุด กับ
กิจกรรม FITT WALK 2 มันส์ เบิร์น เดิน สนุก 🔥 
วัตสันชวนคุณมำร่วมสนุกและท ำควำมดีกับกำรเดิน
เพ่ือสุขภำพพร้อมออกสเต็ปสุดมันส์! ค่ำสมัคร 500 
บำท รำยได้ท้ังหมดโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยร่วมสมทบทุน
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ แล้วมำเจอกัน 3 มี.ค. 61 น้ี 
เวลำ 17.00 - 19.30 น. ท่ีสนำมศุภชลำศัย

📍 ติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี 
www.watsons.co.th/fittwalk2 หรือ Call center
 : 02-017-5599

👉 สมัครได้แล้ววันน้ี - 28 ก.พ. 61 ท่ี 
www.thaiticketmajor.com หรือเคำท์เตอร์ 
thaiticketmajor ทุกสำขำ, โรงภำพยนต์เมเจอร์ซีนี
เพล็กและอีจีวี
>> https://goo.gl/JiJjeN

แล้ววันเสำร์น้ีมำมันส์พร้อมกันนะคะ

Fitt 2

113 1

👏 ปัญหำเล็บแห้งท่ีเกิดข้ึนกับสำวๆแก้ได้ด้วยตัว
ช่วยเก๋ๆกับ #มำส์กน้ิว จำก Beauty Formulas ช่วย
คืนควำมชุ่มช่ืนให้เล็บของคุณด้วยสำรสกัดจำก
ธรรมชำติหลำยชนิด 💦 มำส์กท้ิงไว้ 30-60 นำที...รู้
เร่ือง! วำงจ ำหน่ำยแล้วท่ีวัตสัน รำคำ 99 บำท #ช้ินท่ี
สอง1บำท หมดเขต 28 มี.ค. 61 น้ำ 
.
หรือช้อปออนไลน์ท่ี https://goo.gl/t9RL8X

(ตารางมีต่อ)
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114 2

จะแดดไหนๆ ก็เป็นเพ่ือนกันได้ 🌞 MizuMi กัน
แดดสุดฮอต มี SPF 50++ อ่อนโยนต่อผิว หน้ำร้อนน้ี
ห้ำมพลำด! พิเศษ! #เฉพำะท่ีวัตสันเท่ำน้ัน #ช้ินท่ีสอง
1บำท คุ้มเบอร์น้ี ต้องตุนแล้วว

22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61

⛅ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/z6o7qT
🔥 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #วัตสัน #บำท
เดียวก็เฟ้ียวได้ #โปรโมช่ัน #watsonsth #watsons

115 2

✨ น้ ำตบท่ีมำแรงท่ีสุดในตอนน้ี ! กำรันตีด้วย
รำงวัลผลิตภัณฑ์ยอดเย่ียมและยอดขำยสูงสุด 2 ปี
ซ้อนจำกประเทศเกำหลี รีวิวล้นหลำมในบล็อค Naver
 Korea ตอนน้ีมีโปรแรง #ซ้ือช้ินท่ีสองได้ในรำคำ1
บำท ห้ำมพลำด! #ช้ินท่ีสองบำท หมดเขต 28 มี.ค. 
61 น้ีนะคะ 😊 SCINIC Thailand

(ตารางมีต่อ)
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116 2

ย่ิงฟัง ย่ิงสนุก กับเพย์ลิส #GETACTIVE2 ท่ี JOOX 
Music 🎧 เพียงแค่พิมพ์ #GETACTIVE ในช่อง
ค้นหำ ก็สำมำรถมันส์ เบิร์น เดินสนุกไปกับอัลบ้ัม
เพลงมันส์ๆได้แล้ว

วัตสันอยำกให้ทุกคนมำ #GETACTIVE กัน 😁ย่ิง
ฟัง ย่ิงสนุก ซ้อมเบิร์น เดินสนุก แล้วมำเจอกันพรุ่งน้ี
นะคะ วันท่ี 3 มี.ค. 61

คลิกฟังเพลงมันส์ๆ จังหวะโดนๆได้ท่ี 👇
https://goo.gl/3igcg8

117 2

#เฉพำะท่ีวัตสันออนไลน์เท่ำน้ัน ไอเทมพิเศษช้ินท่ีสอง
 1 บำท ช้อปฟินๆได้แค่ คลิก! 22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61
 ท่ีวัตสันออนไลน์

👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/4zBLEP
👉 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #วัตสัน #
shoponline #onlineexclusive

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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118 3
Wongn
ai 
Beauty

ออเจ้ำ! โปรดีขนำดน้ีจะพลำดได้ไง ช้ินท่ีสอง 1 บำท 
ไอเทมไหนโดนใจต้องรีบตุน วันน้ีไปเลยค่ำ ท่ีร้ำนวัต
สันทุกสำขำ หรือช้อปผ่ำนออนไลน์ส่งตรงถึงบ้ำน 22 
ก.พ. - 28 มี.ค. 61 เท่ำน้ันน้ำ

▪โปรโมช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

#บำทเดียวก็เฟ้ียวได้ #โปรโมช่ัน #watsonsth #
watsons

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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119 3

Virtual card ใช้สิทธ์ิวัตสันกำร์ดได้ง่ำยๆ ผ่ำนมือถือ
ของคุณ 
สะดวก ใช้ง่ำยรวดเร็ว ทันใจ แนะน ำให้ลอง... 

เช็ค/ สะสม/ แลกคะแนน
ส่วนลดพิเศษ m coupon
เช็คสิทธิประโยชน์
ช้อปออนไลน์ 24 ชม. 

เฉพำะ สมำชิกวัตสันท่ีลงทะเบียนแล้ว เท่ำน้ัน

ยังไม่ได้ลงทะเบียน วัตสันกำร์ด
👉 ลงทะเบียนเลย คลิก! https://goo.gl/qfTNKH
👉 วิธีกำรใช้ Virtual card คลิก! 
https://goo.gl/YbqwxS 
#watsonsreward #watsonsmember 
#membersgetmore

120 4 Glamrs D I Y ท ำท่ีต้ังโทรศัพท์ด้วยอุปกรณ์ท่ีหำได้ง่ำย ๆ

(ตารางมีต่อ)



110

จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

121 5

สัปดำห์น้ีต้องช้อปช้ินท่ีสอง 1 บำท #ท่ีร้ำนวัตสันทุก
สำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์ 22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61

▪โปรโมช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF

#บำทเดียวก็เฟ้ียวได้ #โปรโมช่ัน #watsonsth #
watsons

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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122 5

กิจกรรมด๊ีดีกับวัตสันมำแล้ววว! 🎉 เป็นประจ ำทุก
วันยำวไปกับกิจกรรม "ช้ินไหน 1บำท ลองทำยดู!" 
ร่วมสนุกกันได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ไปเล้ยย 🔥
.
#กติกำง่ำยๆเพียง
💚 Like และ Share ภำพน้ี
💚 Comment ตอบค ำถำม สินค้ำ A หรือ B ท่ี
ร่วมโปรโมช่ัน #ช้ินท่ีสอง1บำท
💚 ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน ประกำศ
รำยช่ือผู้โชคดีในวันพรุ่งน้ีค่ะ 😊
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 2 มี.ค. 61 ได้แก่..
- คุณ Sarocha Prungkarn
- คุณ Narong Phuanphun
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

123 6
ค้นๆดูว่ำกระเป๋ำเคร่ืองส ำอำงไม่สะอำดหรือเปล่ำ
น้ำ?...ถึงแล้วท ำควำมสะอำดกันแล้วจ้ำสำวๆ 😉

(ตารางมีต่อ)
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124 7

กิจกรรมด๊ีดีกับวัตสันมำแล้ววว! 🎉 เป็นประจ ำทุก
วันยำวไปกับกิจกรรม "ช้ินไหน 1บำท ลองทำยดู!" 
ร่วมสนุกกันได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ไปเล้ยย 🔥
#กติกำง่ำยๆเพียง
💚 Like และ Share ภำพน้ี
💚 Comment ตอบค ำถำม สินค้ำ A หรือ B ท่ี
ร่วมโปรโมช่ัน #ช้ินท่ีสอง1บำท
💚 ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน ประกำศ
รำยช่ือผู้โชคดีในวันพรุ่งน้ีค่ะ 😊
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 6 มี.ค. 61 ได้แก่..
- คุณ Jomjam Jantakon
- คุณ Fairzaa Narookawa Jin
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉 ท้ัง 2 
ท่ำนจะต้องส่งรำยละเอียด ช่ือ-นำมสกุล ,เบอร์
โทรศัพท์ ท่ีอยู่ในกำรจัดส่งของรำงวัล มำท่ี Inbox 
ของเพจวัตสัน ภำยในวันท่ี 14 มี.ค. 61 มิฉะน้ันจะถือ
ว่ำสละสิทธ์ิ ขอขอบคุณทุกๆท่ำนท่ีให้ควำมสนใจ
กิจกรรมในคร้ังน้ีนะคะ 😘

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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125 7

ปัญหำผมร่วงแก้ได้! มำดูสำเหตุท่ีท ำให้ผมร่วงจำก
บล๊อกเกอร์สำวสุดฮอต คุณ Mhoonoii พร้อมแนะน ำ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใครๆก็ปล้ิม AloEX ช้อปได้แล้ววันน้ี #ท่ี
ร้ำนวัตสัน หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์ 😊

👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี 
https://goo.gl/UEdSbd 
📱 ช้อปง่ำยๆ ผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #AloEX #Brand

126 9

กลับมำแล้วค่ำ !!! ก็ของมันต้องมี! ไอเทมดีท่ีต้องโดน 
ช้ินท่ีสอง 1 บำท 🔥 เมคอัพแบรนด์ดังจำกญ่ีปุ่น 🇯🇵
 CANMAKE cream cheek บรัชออนเน้ือครีมสีน่ำรัก
 ❤ ช้อปเลยวันน้ี #ท่ีวัตสันออนไลน์เท่ำน้ัน 5 - 11
 มี.ค. 61 ไม่รีบไม่ได้แล้ว

😍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/gawCph
⭐ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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127 9

Makeu
p-
artists 
Korea

แจกควำมสดใสกันหน่อย! มำแต่งหน้ำสีส้มแมนดำริน
ได้ลุคสดช่ืนสุด ๆ 🍊🍊

128 12

ศัตรูผิวสวยมีเยอะ!! ตัวแม่ต้องมำ VISTRA 
Astaxanthin รำชินีแห่งสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ✨ 
แรงโดนใจกับโปรแลกซ้ือสินค้ำลด 50% จำกรำคำ
ปกติ 399 บำท เหลือเพียง 199 บำท 😍 เม่ือช้อป
ท่ีร้ำนวัตสันครบ 250 บำทข้ึนไป 

วันน้ี - 28 มี.ค. 61 ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ

#Watsonsth #watsonsthailand #Vistra #brand

129 12 Meitu ใครชอบค้ิวทรงเกำหลีห้ำมพลำดคลิปน้ีนะคะ

130 14
Make 
Up

เหมือนยกศิลปะมำไว้บนเล็บ ไอเดียท ำเล็บอำร์ต ๆ ท่ี
รับรองว่ำไม่ซ้ ำใคร สวยอลังกำรแบบน้ีให้สิบ สิบ สิบ 
ไปเลยจ้ำ

(ตารางมีต่อ)
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131 14

#ลองแล้วจะรัก ใหม่! ลิปสุดปัง! Super Stay Matte 
Ink! จำก Maybelline New York ลิปจูบไม่หลุด!
 👄 ลิปจ้ิมจุ่มเน้ือแมทแน่นติดทนนำนถึง 16 ช่ังโมง
 จัดไปค่ะ! เติมคร้ังเดียวอยู่! วัตสันจัดให้รีวิวจัดเต็มมำ
ดูกันว่ำเน้ือจะแน่นขนำดไหน 😍

😘 ช้อปเลย 10 เฉดสีสุดแซ่ปท่ีร้ำนวัตสัน (เฉพำะ
สำขำท่ีมีเคำท์เตอร์เมย์เบลลีนเท่ำน้ัน) หรือผ่ำนช้อป
ออนไลน์ก็ได้นะคะซิส

💄 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pmDwdi
❤ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #Maybelline 
#brand

132 17

มำค่ะ! บ ำรุงผิวให้ใสวิงค์ ✨ กับผลิตภัณฑ์ 
Skinsista ท้ังไวท์เทนน่ิงครีม หรือจะมำสก์หน้ำจำก
หินฟูเขำไฟเชจู รีบเลยวันน้ี #ช้ินท่ีสอง1บำท #
เฉพำะท่ีวัตสันเท่ำน้ัน 22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61

🌸 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี 
https://goo.gl/S68mHS
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
❤ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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133 18

ช้อปกระจำยเกินห้ำมใจ 💕 ทีวัตสันทุกสำขำ กับ
โปรโมช่ันท่ีสุดแสนจะคุ้ม #ช้ินท่ีสอง1บำท รีบไปช้อป
นะจ๊ะ หมดเขต 28 มี.ค. 61 ☺
.
▪โปรโมช่ันเพ่ิมเติม https://goo.gl/Tn1J11
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#watsonsth #watsons

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

134 18

อยำกมีผมนุ่มสลวยท ำได้เองง่ำยๆ ท่ีบ้ำน 🙋♀ ทำงน้ี
เลยค่ะ! ใหม่! Hair System by watsons ไอเทมตอบ
โจทย์ทุกปัญหำเส้นผม ให้ผมสวยครบสูตรเหมือนท ำท่ี
ร้ำนท ำผมระดับพรีเมียม 🎉 ช้อปเลยวันน้ี #ท่ีร้ำน
วัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/AdPQgt
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแปอฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z

#Watsonsth #watsonsthailand #watsons

135 19

Hey 
Diddle 
 
Diddle

อำรมณ์ของเรำเม่ือมีคนมำปลุกในเช้ำวันจันทร์ 
#มันก็จะตำขวำงๆหน่อยอ่ะค่ะ 😂

(ตารางมีต่อ)
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136 19
Watso
ns

ตุนให้แน่น มำสก์ช้ินท่ีสอง 1 บำท! 🛒 มำสก์ทุกวัน
ให้ผิวดีแบบมีออร่ำ ช้อปเลยท่ีร้ำนวัตสันและวัตสัน
ออนไลน์ หมดเขต 28 มี.ค. 61 ✨

▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/jwZ2qn
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z

#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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กิจกรรมด๊ีดีกับวัตสันมำแล้ววว! 🎉 เป็นประจ ำทุก
วันยำวไปกับกิจกรรม "ช้ินไหน 1บำท ลองทำยดู!" 
ร่วมสนุกกันได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ไปเล้ยย 🔥
.
#กติกำง่ำยๆเพียง
💚 Like และ Share ภำพน้ี
💚 Comment ตอบค ำถำม สินค้ำ A หรือ B ท่ี
ร่วมโปรโมช่ัน #ช้ินท่ีสอง1บำท
💚 ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน ประกำศ
รำยช่ือผู้โชคดีในวันพรุ่งน้ีค่ะ 😊
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 19 มี.ค. 61 ได้แก่..
- คุณ Meng Meng Nan Saniam
- คุณ Nun Ruamking
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

138 20 อัลบัม

ภำพบรรยำกำศสุดมันส์ 🤘 กับงำน Watsons Fitt 
Walk 2 มันส์ เบิร์น เดิน สนุก ณ สนำมศุภชลำศัย 
เม่ือวันท่ี 3 มี.ค. 61 💕 กิจกรรมดีๆแบบน้ี ยังมีอีก
เพียบ ติดตำมแฟนเพจวัตสันไว้นะคะ 😉👍

Fitt 2

(ตารางมีต่อ)
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🙋♀ โกยได้โกยจ้ำ นับถอยหลังกันได้เลย ⏳ กับ
โปรโมช่ันสุดฮอต #ช้ินท่ีสอง1บำท หมดเขต 28 มี.ค.
 61 น้ีแล้วนะคะ ☺ ขำดเหลืออะไรต้องรีบช้อปนะ
จ๊ะ เด๋ียวจะหำว่ำไม่เตือน 🔥
.
▪ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/pGjVjg
▪ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชัน โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z

#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

140 21 Note
ประกำศรำยช่ือจำกกิจกรรม Sunplay Ultra Lotion
 สูตรใหม่ พร้อม Summer Pool Float จ ำนวน 10 
รำงวัล

(ตารางมีต่อ)



120

จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign
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กิจกรรมด๊ีดีกับวัตสันมำแล้ววว! 🎉 เป็นประจ ำทุก
วันยำวไปกับกิจกรรม "ช้ินไหน 1บำท ลองทำยดู!" 
ร่วมสนุกกันได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ไปเล้ยย 🔥
.
#กติกำง่ำยๆเพียง
💚 Like และ Share ภำพน้ี
💚 Comment ตอบค ำถำม สินค้ำ A หรือ B ท่ี
ร่วมโปรโมช่ัน #ช้ินท่ีสอง1บำท
💚 ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน ประกำศ
รำยช่ือผู้โชคดีในวันพรุ่งน้ีค่ะ 😊
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 20 มี.ค. 61 ได้แก่..
- คุณ Prakin Siriwong
- คุณ Duck Dukdic
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

142 21
Wome
n.truei
d.net

ถ้ำซิกแพคมันยังไม่พอ! ง้ันมำสร้ำงกล้ำมท้องเลข 11 
กันค่ะซิส #GETACTIVE

(ตารางมีต่อ)



121
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143 21
Scan-
do.co
m

ว้ำว ฟินเว่อร์เบอร์แรง 😍 อยู่ท่ีไหนก็ช้อปท่ีวัตสัน
ได้ และรับคูปองส่วนลดพิเศษ #เฉพำะท่ีวัตสันแอปฯ 
เท่ำน้ัน รีบโหลดเลย! แอดไม่อยำกให้พลำด 😘

▪ โหลดฟรี! วัตสันแอปฯ https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

144 22
Sistaca
fe 
Beauty

ไอเดียแต่งตำโทนสีน้ ำตำลให้ลุคสวยคมสไตล์แบบสำว
เกำหลี 💫

145 22

รีบช้อป! 7 วันเท่ำน้ัน!! ช้ินท่ีสอง 1 บำท 🔥 วันน้ีไป
ค่ะ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์ ก็
ได้นะคะซิส
หมดเขต 28 มี.ค. 61
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/c9yxWe
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
.
#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

146 22

🔥🔥🔥โค้งสุดท้ำย โปรช้ินท่ีสอง 1 บำท ห้ำม
พลำดเด็ดขำด! ☀แดดยังไม่แรงเท่ำโปร! รีบช้อป
ด่วน 22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61 น้ีเท่ำน้ัน
.
👉อยู่บ้ำนก็ช้อปออนไลน์ได้ >> 
https://goo.gl/HApU15
🍌ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปวัตสัน >>
https://goo.gl/ZwACbF
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร >> 
https://goo.gl/9cdX8z
.
#watsonsth #ช้ินท่ีสอง1บำท #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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147 22

กิจกรรมด๊ีดีกับวัตสันมำแล้ววว! 🎉 เป็นประจ ำทุก
วันยำวไปกับกิจกรรม "ช้ินไหน 1บำท ลองทำยดู!" 
ร่วมสนุกกันได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ไปเล้ยย 🔥
.
#กติกำง่ำยๆเพียง
💚 Like และ Share ภำพน้ี
💚 Comment ตอบค ำถำม สินค้ำ A หรือ B ท่ี
ร่วมโปรโมช่ัน #ช้ินท่ีสอง1บำท
💚 ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน ประกำศ
รำยช่ือผู้โชคดีในวันพรุ่งน้ีค่ะ 😊
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 21 มี.ค. 61 ได้แก่..
- คุณ Phormoo Srifah
- คุณ Rinjung Sila-on
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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148 22

คร้ังแรก! ช้ินท่ีสอง 1 บำท 🔥 Dermaction 
Cleansing Water 💧 สัมผัสควำมสะอำดหมดจด
แบบเต็มข้ัน ด้วยนวัตกรรมไมเซลล่ำ และ น้ ำประจุลบ
 โมเลกุลเล็กกว่ำน้ ำถึง 2.7 เท่ำ ช้อปพร้อมกันวันท่ี 23
 - 25 มี.ค. 61 รีบหน่อยเพรำะ 3 วันเท่ำน้ัน!
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/79ZfJt
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

149 23

ใกล้แล้ว งำนน้ีต้องช้อปรัวๆ 😍 ก่อนเดินทำง ช้ินท่ี
สอง 1 บำท 🔥 เย็นน้ีพุ่งตัวไปค่ะ #ท่ีร้ำนวัตสันทุก
สำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/nNLGo2
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
.
#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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ฮู้ววว 😯 ลดแรงจนขนลุก! อยำกไปสอยเด๋ียวน้ี 
เพรำะควำมพิเศษแบบน้ี #3วันเท่ำน้ัน ท่ีร้ำนวัตสัน
ทุกสำขำ 👀 หมดเขต 25 มี.ค. 61 เท่ำน้ันนะจ๊ะ 
ต้องรีบบบบ 🏃♀
.
👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/Y1HCys
👉 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #shoponline
 #วัตสัน #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

151 24

5 วันสุดท้ำย งำนน้ีต้องช้อปรัวๆ 😍 ช้ินท่ีสอง 1 
บำท 🔥 เย็นน้ีพุ่งตัวไปค่ะ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ 
หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
22 ก.พ. - 28 มี.ค. 61
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/nNLGo2
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
.
#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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152 24

เดินชิลๆ ช้อปเพลินๆ ในวันหยุด ⛱ กับไอเทมฮอ
ตรำคำพิเศษ 3 วันเท่ำน้ัน!! ช้อปเลย #ท่ีวัตสัน 23 - 
25 มี.ค. 61 😘
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/fX9WnC
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

153 25 ช้ินท่ี 2/1 บำท
ช้ินท่ี 2/1 

บำท

154 25

🔥SUPER SALE🔥 วัตสันรวมทุกโปรเด็ดสูงสุดถึง
 70% ให้ #ช้อปออนไลน์ ให้หน ำใจ ช้อปสะดวก ส่ง
ของถึงหน้ำบ้ำน คลิกเลย >> 
https://goo.gl/dMHtrK
.
🍌ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปวัตสัน >> 
https://goo.gl/ZwACbF
.
#watsonsth #watsonsonlineshoppingfever #
รักเพ่ือนแทคเพ่ือนมำช่วยช้อปเนำะ

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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3 วันสุดท้ำย! 🔥🔥 ช้ินท่ีสอง 1 บำท รีบช้อปเลย
 #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์

📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/2zyW8T
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

156 26

3 วันสุดท้ำย!! 📣 ลดกระหน่ ำสูงสุด 50% 😍 
ผลิตภัณฑ์บ ำรุงและท ำควำมสะอำดผิว ลอรีอัล ปำรีส
 จัดมำเพียบ! ให้ได้ฟินกันถ้วนหน้ำ ท้ังครีมกันแดด, 
เดย์ ครีม, ไนท์ ครีม, สลีปป้ิง มำสก์ พุ่งตัวไปช้อป
ด่วนๆ #ท่ีวัตสันทุกสำขำ หมดเขต 28 มี.ค.61 เท่ำน้ัน 
.
#Watsonsth #watsonsthailand #loreal #
watsons #promotion #โปรดีบอกต่อ #รีวิววัตสัน

(ตารางมีต่อ)
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157 26

จะโบกเยอะ หรือโบกหนำแค่ไหนก็ไม่กลัว แค่ใช้เดอ
มำแอคชัน คลีนซ่ิง วอเตอร์ 💦 ท ำควำมสะอำดได้
ลึกกว่ำ ด้วยเทคโนโลยี Micell-ionized มี Micellar 
และ Anion โมเลกุลเล็กกว่ำน้ ำ 2.7 เท่ำ หำซ้ือได้ #ท่ี
ร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
.
▪ ดูรำยละเอียดได้ท่ี https://goo.gl/eDxXzE
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand 
#dermactionplus #watsons

158 26

📣 จะโบกหน้ำท้ังวัน ใช้เดอมำแอคชัน คลีนซ่ิง วอ
เตอร์ 💦 ท ำควำมสะอำดได้ลึกกว่ำ ด้วยเทคโนโลยี
 Micell-ionized มี Micellar และ Anion โมเลกุล
เล็กกว่ำน้ ำ 2.7 เท่ำ หำซ้ือได้ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ 
หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
.
▪ ดูรำยละเอียดได้ท่ี https://goo.gl/eDxXzE
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #dap #OB

(ตารางมีต่อ)
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159 26
Lady 
issue

วันจันทร์มันก็จะเหลือง ๆ หน่อยมำ mix & match 
แต่งตัวสดใสต้อนรับซัมเมอร์น้ีกัน💛

160 27

2 วันสุดท้ำย! 🔥🔥 ช้ินท่ีสอง 1 บำท รีบช้อปเลย
 #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์

📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/2zyW8T
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#Watsonsth #watsonsthailand #โปรโมช่ัน

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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วัตสันชวนทุกคนมำร่วมสนุกกับกิจกรรม "EARTHs 
กล่ินท่ีใช่ กล่ินท่ีชอบในสไตล์ของคุณ พร้อมบอก
เหตุผลว่ำตัวหอมแล้วดียังไง" ลุ้นรับโลช่ันน้ ำหอม 2 
กล่ิน 2 สไตล์ ให้คุณได้เติมเสน่ห์ในตัวคุณชัดเจนย่ิงข้ึน
 มำร่วมเป็นสำวตัวหมอกับ EARTHs กันนะคะสำวๆ
.
❤ แค่ท ำตำมกติกำด้ำนล่ำงได้เลยค่ะ
1. Like & Share โพสน้ีพร้อมต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ
2. Vote กล่ินท่ีคุณชอบ ระหว่ำง Midnight Lady 
Crush สีม่วง หรือ De La Souffle สีชมพู พร้อมให้
เหตุผลว่ำท ำไมถึงชอบกล่ินน้ีในคอมเม้นใต้ภำพ
กิจกรรมน้ี

162 28

วันสุดท้ำย! 🔥🔥 ช้ินท่ีสอง 1 บำท รีบช้อปเลย #
ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์

📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/2zyW8T
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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กิจกรรมด๊ีดีกับวัตสันมำแล้ววว! 🎉 วันน้ีเป็นวัน
สุดท้ำยแล้วนะคะ ส ำหรับกิจกรรม "ช้ินไหน 1 บำท
ลองทำยดู" 🔥 มำเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะ 💖
.
#กติกำง่ำยๆเพียง
💚 Like และ Share ภำพน้ี
💚 Comment ตอบค ำถำม สินค้ำ A หรือ B ท่ี
ร่วมโปรโมช่ัน #ช้ินท่ีสอง1บำท
💚 ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน ประกำศ
รำยช่ือผู้โชคดีในวันพรุ่งน้ีค่ะ 😊
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 27 มี.ค. 61 ได้แก่..
- คุณ Athitaya Neab Prasara-a
- คุณ ศรำยุทธ์ ตัณฑเทศ
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

ช้ินท่ี 2/1 
บำท

(ตารางมีต่อ)
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📣 จะโบกหน้ำท้ังวัน ใช้เดอมำแอคชัน คลีนซ่ิง วอ
เตอร์ 💦 ท ำควำมสะอำดได้ลึกกว่ำ ด้วยเทคโนโลยี
 Micell-ionized มี Micellar และ Anion โมเลกุล
เล็กกว่ำน้ ำ 2.7 เท่ำ หำซ้ือได้ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ 
หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
.
▪ ดูรำยละเอียดได้ท่ี https://goo.gl/eDxXzE
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#Watsonsth #watsonsthailand #dap #OB

165 28

📣 มำแล้วจ้ำส ำหรับ EglipsThailand เค้ำน์เตอร์
เคร่ืองส ำอำงสุดฮิตจำกเกำหลี 🇰🇷 ทยอยเปิดแล้วนะ
คะ ไม่นำนเกินรอ ล่ำสุดไปช้อปกันได้แล้วท่ี #วัตสัน
สำขำเซ็นทรัลลำดพร้ำว และ #สำขำซีคอนบำงแค ช้ัน
 B ส่วนสำขำอ่ืนๆเพ่ิมเติมติดตำมนะคะ แอดมินจะ
คอยอัพเดทให้ค่ำ ^^
.
แล้วเจอกันนะจ๊ะ 💖
#watsonsth #ของดีบอกต่อ #ของมันต้องมี #Eglips

166 29 Buy 1 Get 1 Buy 1 Get 1

(ตารางมีต่อ)
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คอลเกตร่วมมือกับวัตสัน ขอเชิญทุกคนมำร่วมแชร์
ไอเดียดีๆวิธีกำรประหยัดน้ ำเน่ืองในวันอนุรักษ์น้ ำโลก
ง่ำย ๆ เพียง Like และ Shared โพสน้ี ต้ังค่ำเป็น
สำธำรณะ และแชร์วิธีประหยัดน้ ำของคุณใต้คอนเม้น
กิจกรรมน้ี พร้อมติด hashtag #Colgateช่วยกัน
ประหยัดน้ ำ #Watsons
.
📍 50 วิธีประหยัดน้ ำไหนโดนใจกรรมกำร รับไปเลย
 Watsons Voucher มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 50 
รำงวัล (รำงวัลละ 1 ใบ) 
.
▪ ร่วมสนุกได้ต้ังแต่ 29 มี.ค. - 11 เม.ย. 61
▪ ประกำศช่ือผู้โชคดีวันท่ี 17 เม.ย. 61

(ตารางมีต่อ)
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👒 ตลอดซัมเมอร์น้ีมำลุ้นรับ Gift Voucher ไปช้
อปคลำยร้อนท่ีวัตสัน! 💰 เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรม
 #คูปองน้ีบอกทีลดก่ีบำท 📣 สำมำรถร่วมสนุกกัน
ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์เลยน้ำ ⛱ เรำจะประกำศ
รำยช่ือผู้โชคดีในวันถัดไปค่ะ 😊
.
#กติกำ ง่ำยๆเพียง
▪ Like และ Share ภำพน้ี
▪ Comment ตอบค ำถำมว่ำสินค้ำในภำพได้รับ
คูปองส่วนลดเท่ำไหร่ในโปรโมช่ัน Watsons Beauty 
in Summer (29 มี.ค. - 25 เม.ย. 61)
▪ ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน 
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 28 มี.ค. 61 ได้แก่..
- คุณ Atith Visancosoll
- คุณ Anya Raneee
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

(ตารางมีต่อ)
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📣 โปรแรงท้ังทีขอพำมำทัวร์ค่ะ 👀 ตะลุยจัด
เต็มไปดูกันว่ำมีไอเทมไหนน่ำช้อปกันบ้ำง ไปค่ะ! ดู
เสร็จแล้วเย็นน้ีไปต ำเลยท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำหรือช้
อปผ่ำนออนไลน์ วันน้ี - 25 เม.ย. 61
.
❤ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/JPa5pP
❤ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
❤ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

Buy 1 Get 1

170 30

1 แถม 1! โปรฮอตสู้แดด 🔥 ออเจ้ำคนใดยังไม้ได้ช้
อป วันน้ีพุ่งตัวไปเลยค่ะ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ
 #ช้อปผ่ำนออนไลน์
วันน้ี - 25 เม.ย. 61 คุ้มขนำดน้ีต้องตุน ค ำเดียวค่ะ!
.
📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/b1Px8E
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

Buy 1 Get 1

(ตารางมีต่อ)
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1 แถม 1! โปรฮอตสู้แดด 🔥 ออเจ้ำคนใดยังไม้ได้ช้
อป วันน้ีพุ่งตัวไปเลยค่ะ #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ
 #ช้อปผ่ำนออนไลน์
วันน้ี - 25 เม.ย. 61 คุ้มขนำดน้ีต้องตุน ค ำเดียวค่ะ!
.
📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/b1Px8E
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

172 30
Watso
ns

จับคู่สู้สิวเส้ียน ซ้ือ 1 ได้อีก 1!! ช้อปผลิตภัณฑ์ Biore'
 Pore Pack 10 ช้ินรุ่นไหนก็ได้ รับฟรี! Men Biore' 
Pore Pack White Strip มูลค่ำ 115 บำทไปเลยฟรี!!
 😊❤
.
วันน้ี - 1 เม.ย. 61 เท่ำน้ัน 
.
👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/qicSV2
👉 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
👉 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z

(ตารางมีต่อ)
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173 31
Sistaca
fe 

ออกก ำลังกำยแบบฉบับเด็กหอก็มีซิคแพคได้นะเทอ
 #GETACTIVE

174 2
Wongn
ai 
Beauty

มำเปล่ียนสำวไซส์ L ให้กลำยเป็นสำวไซส์ S กันเถอะ
 #GETACTIVE

175 2

พบกับไอเทมส ำหรับอัพหล่อมำกมำยได้ท่ีวัตสัน 
โปรโมช่ันดีๆเพียบ! จะช้อปให้ตัวเอง หรือชวนแฟน
มำช้อปก็คุ้ม! หำซ้ือได้แล้ววันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสัน หรือ #
วัตสันออนไลน์ 
.
29 มี.ค. - 25 เม.ย. 61
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/p8oKLd
▪ ช้อปผ่ำนวัตสันแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

(ตารางมีต่อ)
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176 5

ว้ำว ว้ำว ให้สุดวำวว 😍 กับลิปติก Maybelline 
New York ลิป ฟลัช ลิปสติกเน้ือเชียร์ ให้ริมฝีปำก
อวบอ่ิม ดูสัขภำพดีเป็นธรรมชำติ 💄
.
พิเศษ! ✨ วันน้ี ลดสูงสุด 48% ออเจ้ำท้ังหลำย รีบ
มำช้อป #ท่ีวัตสันออนไลน์ 
2 - 8 เม.ย. 61
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี 
https://bit.ly/2EohoH6
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
❤ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

177 5

ลองซิ...มีอะไรใหม่! 👀 วัตสันจัดให้ วันน้ีขอหยิบ
มำส์กสุดน่ำรัก มิว-นิค ซำนริโอ้ สวีตต้ีมำส์ก มำรีวิว
ให้แฟนวัตสันได้ชมกัน ไปดูกันว่ำมีสูตรอะไรบ้ำง และ
ช่วยให้หน้ำชุ่มช่ืน กระจ่ำงใสขนำดไหน ไปดูกันเลย
 😚
.
✨ พิเศษ! วันน้ี ซ้ือ 1 แถม 1 รำคำ 79 บำท 29 
มี.ค. - 25 เม.ย. 61
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

(ตารางมีต่อ)
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178 5

วันน้ีวัตสันพำสำวๆมำค้นหำควำมลับของผิวสวยกับ
สำวเบลล่ำ-รำณี และ โป๊ป- ธนวรรธน์ 💕 ท่ีงำน 
Neutrogena Cleansing Revolution ท่ีร้ำนวัตสัน
สำขำสยำมและสยำมวัน ✨ บอกเลยว่ำได้เคล็ดลับ
ควำมสวย...แล้วก็ฟินมำกด้วยค่ำำำำำ ☺😘 #
watsonsth

179 6

❓❓เคยไหม..ลืมพกบัตรวัตสันมำ❓❓ จะสะสม
คะแนนหรือแลกคะแนนท ำยังไงดี? 
วันน้ีเรำมีเคล็ดไม่ลับมำบอก..สะดวกสบำยย่ิงกว่ำเดิม
 กับ Member virtual card
ไปชมวิธีกำรและข้ันตอนในกำรใช้ Member Virtual 
card กันค่ะ
.
🔹 โหลดวัตสันแอพพลิเคช่ัน ฟรี! คลิก 
https://goo.gl/ZwACbF 
แล้ว กดเข้ำสู่ระบบด้วยหมำยเลขสมำชิกและ
รหัสผ่ำนของคุณ
.
ให้สมำชิกช้อปท่ีวัตสันได้สะดวกย่ิงข้ึน ท่ีร้ำนวัตสัน
ทุกสำขำ วัตสันออนไลน์ก็ช้อปได้ด้วยน้ำ
#watsonsmember #membergetmore

(ตารางมีต่อ)
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180 6
Sista 
café

ล้ำงหน้ำดีก็มีชัยไปกว่ำคร่ึงค่ะ ใครไม่อยำกเป็นสิว
ห้ำมพลำด

181 6
ป่ันจักรยำนก็เป็นอีกทำงเลือกส ำหรับคนท่ีอยำกออก
ก ำลังกำยนะคะ #watsonshealthytips

182 7

วัตสันชวนทุกคนมำแข็งแรง 💖 มีสุขภำพดีในวัน 
World Health Day 7 เม.ย. 61 กันค่ะ
.
พิเศษ! ✨ #เฉพำะวันน้ีเท่ำน้ัน ช้อปสินค้ำในหมวด
สุขภำพท่ีวัตสันออนไลน์ ลดเพ่ิมอีก 10% 
.
📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี >> 
https://goo.gl/VCCNmz
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

(ตารางมีต่อ)
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183 7

มำแชร์กันนะ! เน่ืองในวัน World Health Day 🌍
 น้ี เรำอยำกรู้จังเลยค่ะ ว่ำ #เคล็ดลับดูแลสุขภำพ 
ของสำวๆ มีอะไรบ้ำง? จะยำก จะง่ำย คอมเมนต์
แบ่งปันกันมำได้เลยน้ำ 🤗
.
▪ 10 เคล็ดลับท่ีถูกใจคณะกรรมกำรรับรำงวัล Gift 
Voucher มูลค่ำ 200 บำทไปเลย ✌🏻
▪ และถูกรับเลือกให้เผยแพร่เคล็ดลับดีๆต่อให้แฟนๆ
วัตสันท่ำนอ่ืนด้วยนะคะ 💁🏻♀️
.
สำมำรถร่วมสนุกได้ต้ังแต่ วันน้ี - 9 เม.ย. 61
ประกำศเคล็ดลับท่ีถูกใจกรรมกำรวันท่ี 11 เม.ย. 61
.
#กิจกรรมจำกวัตสัน #watsonsth #GetActive #
worldhealthday

184 7 Buy 1 Get Buy 1 Get 1

185 8
Mai 
Yom 
Auon

กินข้ำวมันไก่อย่ำงสบำยใจไม่กลัวอ้วน มันก็จะฟิน ๆ 
แบบน้ีแหละ🍗🍗

(ตารางมีต่อ)
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186 9

อีกหน่ึงสิทธิพิเศษท่ี Watsons elite จะได้รับตลอด
ระยะเวลำกำรเป็น Watsons elite กับ elite 
workshop ท่ีเปิดประสบกำรณ์ให้ท่ำนได้ร่วมสนุกกับ
 Workshop หลำกหลำยด้ำน 
.
กิจกรรมในคร้ังน้ี Summer Cold Brew Tea 
Workshop เป็นกำรต้อนรับซัมเมอร์ท่ีจะถึง ด้วย
คลำสกำรเบลนด์ชำและชิมชำ พร้อมท้ังเรียนรู้ศำสตร์
แห่งกำรเบลนด์ชำให้เหมำะกับสุขภำพ และเพ่ือเพ่ิม
ควำมสดช่ืน
.
ส ำหรับ Watsons elite ท่ีพลำดกิจกรรมดีๆ แบบน้ี 
ไม่ต้องเสียใจ เพรำะเรำยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่ำสนใจ
อีกเพียบ สำมำรถรอรับข้อมูลข่ำวสำรได้ทำงช่องทำง 
SMS หรือ email ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ โอกำสหน้ำอย่ำ
พลำดท่ีจะมำร่วมกิจกรรมสนุกๆกับเรำนะคะ
.
#watsonselite #watsonsmember 
#watsonsreward #membersgetmore

(ตารางมีต่อ)
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187 11
Watso
ns

ใกล้หยุดแล้วต้องรีบตุน! ช้อปท่ีวัตสันออนไลน์สิคะ 
กับสินค้ำรำคำพิเศษ ลดสูงสุด 70% 😯 วันน้ี - 16 
เม.ย. 61 น้ีเท่ำน้ัน ✨
.
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

188 12
Watso
ns

มือก็ต้องดูแลไม่ต่ำงจำกผิวหน้ำนะจ๊ะ มำดูเคล็ดลับได้
ท่ีน่ีเลยยย #watsonsbeautytips

189 13

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ นะคะ 💕 ใครท่ีมีแพลน
จะออกไปเล่นน้ ำ ดูแลตัวเองดีๆ น้ำ เล่นน้ ำอย่ำง
ระมัดระวัง และขอให้มีควำมสุขกันถ้วนหน้ำนะคะ
 😊

(ตารางมีต่อ)
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190 13
Watso
ns

หยุดผมร่วง 🙅♀ สร้ำงผมใหม่ด้วย AloEX เซ็ตแชมพู
 + เซร่ัมบ ำรุงรำกผม เพียง 999 บำท (ปกติ 1,500 
บำท) ช้อปวัตสันออนไลน์วันน้ี ส่งฟรีด้วยนะจ๊ะ! หมด
เขต 16 เม.ย. 61 เท่ำน้ัน ❣
.
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

191 14

สงกรำนต์ปีน้ีไปเล่นน้ ำท่ีไหนกันบ้ำงค้ำำำ? 🎉 ขับ
ข่ีกันอย่ำงปลอดภัย เมำไม่ขับ เล่นน้ ำกันอย่ำง
ระมัดระวังและดูแลสุขภำพกันด้วยนะคะ วัตสันเป็น
ห่วง จุ้บๆ 😘

(ตารางมีต่อ)
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192 15

สงกรำนต์ปีน้ี เล่นน้ ำ 💦 เล่นแป้ง จัดหนักขนำด
ไหนก็หำยห่วง 😚
เพรำะมีตัวช่วยคลีนผิวแบบล้ ำลึก ด้วย Micellar และ
 Anion โมเลกุลเล็กกว่ำน้ ำ 2.7 เท่ำ
.
📣 เดอมำแอคชัน พลัส บำยวัตสัน คลีนซ่ิง วอ
เตอร์ แอน
Micellar คลีนซ่ิงสูตรน้ ำท่ีมี Anion โมเลกุลเล็กกว่ำ
น้ ำ 2.7 เท่ำ เช็ดท ำควำมสะอำดล้ ำลึก 
.
📍 หำซ้ือได้แล้ว #ท่ีiร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อป
ผ่ำนออนไลน์
📍อ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี >> 
http://bit.ly/2HvPewP
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons 
#watsonsbrand

193 16
หมู
แข็งแรง

ม้ือเย็นน้ีอยำกกินอะไรผอม ๆ เบำ ๆ แค่คิดไม่ออก น่ี
เลยค่ะ 'เส้นบุกสุก้ีกุ้ง' เมนูสุดฟินส ำหรับสำว ๆ ไดเอท

194 18
แดดแรงไปอ้ีกกกก! อย่ำงง้ีเรำต้องรู้ทันแดดนะคะ จะ
ได้สู้กับแดดได้แบบสูสี มำดูกัน! #
watsonsbeautytips

195 19
Wongn
ai 
Beauty

อยำกขนตำยำวไม่ต้องพ่ึงขนตำปลอม ท ำเองก็ได้ด้วย
วิธีง่ำย ๆ มำดูกันเร็ว🍋

(ตารางมีต่อ)



146

จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

196 21

☀🌡 อำกำศร้อนท ำร้ำยผิวสุดๆ ไม่อยำกหน้ำ
หมอง อย่ำลืมหำตัวช่วยฟ้ืนบ ำรุงผิวท่ีหมองคล้ ำจำก
กำรโดนแดดแบบเร่งด่วน..
.
Watsons Fruity Mask ✨ และ Watsons 
Tencel Mask ✨ ตัวช่วยให้ผิวกลับมำชุ่มช้ืน มี
ชีวิตชีวำได้อีกคร้ัง โปรโมช่ัน ซ้ือ 1 แถม 1!! (คละสูตร
ได้ในรำคำเดียวกัน)
.
วันน้ี – 25 เม.ย. 61 #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ และ #
ออนไลน์ 
👉 ช้อปเลย คลิก! http://www.watsons.co.th/
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons 
#watsonsbrand

(ตารางมีต่อ)
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197 24
Watso
ns

#เฉพำะออนไลน์เท่ำน้ัน รับฟรี! AloEx Hair 
Regrowth มูลค่ำ 590 บำท เม่ือช้อปครบ 1,800 
บำท รีบหน่อยเฉพำะ 200 ท่ำนแรกเท่ำน้ัน 🔥🛒
.
23 - 29 เม.ย. 61
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2HjX0ZS
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

198 24
เตรียมไฮไลท์ในกรุข้ึนมำ แล้วมำฟำดให้ฉ่ ำทะลุโลกไป
ด้วยกันนะคะ 🚀 #watsonsbeautytips

(ตารางมีต่อ)
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199 25

👒 วันสุดท้ำยแล้วววว ...มำลุ้นรับ Gift Voucher 
ไปช้อปคลำยร้อนท่ีวัตสัน! 💰 เพียงร่วมสนุกกับ
กิจกรรม #คูปองน้ีบอกทีลดก่ีบำท 📣 เรำจะ
ประกำศรำยช่ือผู้โชคดีในวันถัดไปค่ะ
.
#กติกำ ง่ำยๆเพียง
▪ Like และ Share ภำพน้ี
▪ Comment ตอบค ำถำมว่ำสินค้ำในภำพได้รับ
คูปองส่วนลดเท่ำไหร่ในโปรโมช่ัน Watsons Beauty 
in Summer (29 มี.ค. - 25 เม.ย. 61)
▪ ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 24 เม.ย. 61 ได้แก่..
- คุณ นิธิมำ ด ำมินเศก
- คุณ Walaiphan Wardkheanchaikul
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

(ตารางมีต่อ)
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200 25

SUMMER น้ี ⛱☀ มำลุ้นรับผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำร ลดอำกำรผมร่วง ผมบำง ผมหงอก และเร่ง
กำรเกิดใหม่ของเส้นผม เพ่ือสุขภำพผมท่ีดีกันนะคะ
. 
VISTRA REGOW สร้ำงควำมม่ันใจให้เส้นผมของทุก
คนได้ทันใจ เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมแสดงควำม
คิดเห็นใต้ภำพน้ี 😊
.
📍 กติกำง่ำยๆเพียง
▪ กด Like และ Share ภำพน้ี ต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ
▪ พร้อม Comment ใต้โพสน้ี ว่ำ ถ้ำหมดกังวลกับ
เร่ืองผมร่วง “คุณจะ............กับผม" และใส่ Hashtag
 #VistraRegow
. 
เพียงเท่ำน้ีลุ้นเป็นผู้โชคดีรับไปเลย VISTRA REGOW 
จ ำนวน 20 รำงวัล ไปเลย
▪ ร่วมสนุกได้ต้ังแต่ 25 - 27 เม.ย. 61
▪ ประกำศช่ือผู้โชคดีวันท่ี 1 พ.ค. 61

201 26

วัตสัน Summer Buffet Party ช้อปเพลิน...เมินร้อน
 3 ช้ิน 199 บำท และ 299 บำท คละได้ไม่มีเบ่ือ วันน้ี
 - 23 พ.ค. 61
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2FfAzDg
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY

199 // 299

(ตารางมีต่อ)
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202 27

Turn 
thinnin
g to 
gold

ควำมสวยสร้ำงได้และก็ล้ำงออกได้เช่นกันค่ะ...แอด
บอกเลย😱

203 27

💃 มำค่ะ เด๋ียวพำเดินดูว่ำท่ีร้ำนวัตสันโปรโมช่ันน้ีมี
อะไรบ้ำง? ช้อปเพลินสุดใจกับสินค้ำ 3 ช้ินคละได้
รำคำ 199 และ 299 บำท 🎉 ปำร์ต้ีเร่ิมแล้วท่ีวัต
สันทุกสำขำ วันน้ี - 23 พ.ค. 61 น้ำ ⛱
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2vFFQVb
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน #วัตสันบุฟเฟ่

199 // 299

(ตารางมีต่อ)
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204 27

มันก็จะฟินๆหน่อย 😍💚 สมำชิกวัตสันช้อปแรง
ไอเทมรำคำพิเศษลดเพียบกว่ำ 25% ไปดูกันมีไอเทม
ไหนบ้ำงสัปดำห์น้ี หมดเขต 23 พ.ค. 61
.
👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2KdSRbD
📌 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
📱 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

205 28

ครบรอบ 3 ปี #วัตสันออนไลน์ แจกเลยโค้ดส่วนลด 
100 บำท!! ส ำหรับสมำชิกวัตสันท่ีช้อปออนไลน์คร้ัง
แรก คลิกช้อปเลย 2 วันเท่ำน้ัน! 28 - 29 เม.ย. 61
.
👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2HZsKV5
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

(ตารางมีต่อ)
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206 28

🎉🎉 ครบรอบ 3 ปีวัตสันออนไลน์ ฉลองหนัก
มำก จัดโปรพิเศษมำกมำยให้ทุกคนเป็น #คนสวย
2018 กดช้อปผ่ำนเว็บหรือดำวน์โหลดแอปฯ ก็ช้อป
ควำมสวยได้ทุกท่ีทุกเวลำ น่ีแหละ! เคล็ดลับควำม
สวยของสำวยุค 4.0 
.
#WatsonsOnline3rdBirthday #คนสวย2018 
อย่ำลืมติดตำมโปรดี โปรเด็ด ท่ี 
www.watsons.co.th นะคะ

online BD3

207 28
Watso
ns

ของใหม่น่ำลองประจ ำเดือนพฤษภำคมมีอะไรใหม่
บ้ำงน้ำำ ในวัตสันออนไลน์ คลิกเลย! 😚
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2Jtczii
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

208 28 Spice
ไหนใครมือใหม่หัดออกก ำลังกำย...ขอเสียงโหน่ยยย
 #GETACTIVE

(ตารางมีต่อ)
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209 29
line.m
e

แอดเล้ย! 👇 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกันวันน้ี รับไปเลย
จ้ำำำ คูปองส่วนลด 100 บำท! เม่ือซ้ือ เรฟลอน คัล
เลอร์เบิร์สท แมท/แลคเกอร์ ลิปบำล์ม เพียง 189 
บำท! (ปกติ 289 บำท) 
.
เพียงส่งค ำว่ำ 'คูปอง' มำท่ีช่องแชทใน Watsons 
Thailand Line Official Account เพ่ือรับคูปอง 
และโชว์ QR Code ให้พนักวำนท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ
 💕
.
หมดเขต 23 พ.ค. น้ีนะคะ 😚

210 29
Watso
ns

มำอีกแล้วจ้ำำำ 💕 ส้ินเดือนแบบน้ี กับโปรโมช่ัน #
CosmeticsSale 💄 กับเคร่ืองส ำอำงรำคำพิเศษ
มำกมำยหลำยแบรนด์ 💯 ยกขบวนกันมำลดสูงสุ
งดกว่ำ 20% ท่ี #วัตสันออนไลน์ วันน้ี - 6 พ.ค. 61 
ยำวไปปป 😍
.
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

211 29 3 ช้ิน 199.- // 3 ช้ิน 299.-

(ตารางมีต่อ)
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212 30
Watso
ns

มำแล้วจ้ำ 💁♀ ก่อนเข้ำเดือนใหม่พฤษภำคม มำเช็ก
ดวง 12 รำศีกันหน่อย ว่ำรำศีไหนฮอตสุดๆเร่ืองงำน 
รำศีไหนควำมรักสุดหวำน ❤ โดยหมอช้ำง
.
ประจ ำวันท่ี 1 - 15 พ.ค. 61
.
👉 คลิก! เช็กดวง >> http://bit.ly/2I4izRJ
📱 โหลดแอปฯ เช็กดวง >> http://bit.ly/2GPyToY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons 
#horo

199 // 299

213 1
น่ำกินมำกกกกก เลือกเมนูอำหำรเช้ำวันน้ีได้แล้ว! #
watsonshealthytips

(ตารางมีต่อ)
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214 1

📣 วัตสันชวนทุกคนมำร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆจำก
 Moist Diane Botanical แชมพูและทรีทเม้นท์สูตร
โบทำนิคอลจำกญ่ีปุ่น 🇯🇵 ท่ีมีส่วนผสมจำกธรรมชำติ
กว่ำ 90% จึงท ำควำมสะอำดเส้นผมและหนังศีรษะได้
อย่ำงอ่อนโยน ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน พำรำเบน 
และซัลเฟต พร้อมผสำน Argan Oil เข้ำบ ำรุงเส้นผม
อย่ำงล้ ำลึกถึงภำยใน รับประกัน! เส้นผมนุ่มล่ืนทันที
หลังใช้ #เฉพำะท่ีวัตสันเท่ำน้ัน
.
📌 กติกำง่ำยมำกๆ
1. กด Like Fanpage Moist Diane Thailand และ
 Watsons Thailand ก่อนนะคะ
2. กด Like & Share ภำพกิจกรรมน้ีโดยต้ังค่ำเป็น
สำธำรณะ
3. Capture ภำพ .gif ให้ได้ Moist Diane Botanical
 สูตรท่ีคุณอยำกทดลองใช้พร้อมบอกเหตุผลส้ันๆ 

215 1

📣 อย่ำลืมน้ำ! ช้อปครบทุกๆ 250 บำท คุณมีสิทธ์ิ
แลกซ้ือสินค้ำน้ีในรำคำ 50% คุ้มมำกจริงๆ หมดเขต 
9 พ.ค. 61 รีบไปช้อปกันนะจ๊ะ
.
* สินค้ำมีจ ำนวนจ ำกัด / จ ำกัดสิทธ์ิแลกซ้ือ 10 สิทธ์ิ/
1ใบเสร็จ

(ตารางมีต่อ)
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216 2

ฉลองครบรอบวัตสันออนไลน์ 3 ปี 🎉 งำนน้ีลด
สูงสุด 70% พร้อมโปรโมช่ันดีๆ ตลอดเดือน !!! กดช้
อปผ่ำนเว็บหรือดำวน์โหลดแอปฯ ก็ช้อปควำมสวยได้
ทุกท่ีทุกเวลำ น่ีแหละ! เคล็ดลับควำมสวยของสำว 
2018 
. 
👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ http://bit.ly/2FtEmgf
👉 โหลดแอปฯ ช้อป http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsOnline3rdBirthday #คนสวย2018

online BD3

217 3

ซัมเมอร์น้ีมำปำร์ต้ีกันท่ีวัตสัน ⛱🎉 ช้อป 3 ช้ิน 
รำคำเพียง 199 บำท และ 299 บำท ช้อปเพลินคละ
ได้ไม่มีเบ่ือ หมดเขต 23 พ.ค. 61 น้ีนะคะ 😊
.
❤ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2w3eg4e
❤ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
❤ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

199 // 299

(ตารางมีต่อ)
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218 3

📣 ลุ้นรับสิทธิเข้ำร่วม Workshop มำร่วมโกงอำยุ
ให้ดูเด็ก กับ Workshop Vichy Baby Look 
Makeover แบบ Exclusive ท่ีจะเปล่ียนลุคคุณให้ดู
เด็กลง ท้ังเส้ือผ้ำ หน้ำ ผม และ อำหำร โดยแฟช่ันกู
รู/สไตลิสต์ช้ันน ำของไทย อย่ำง คุณหนุ่ม อภิวัฒน์ , 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนทรงผม คุณโทน่ี ฐำนิกร, เมคอัพอำร์
ติสต์มือโปรจำกแบรนด์ระดับโลก Lancome คุณปัญ
 ปัญญำ และ Foodie สุดฟิต คุณสรณ์ 
eatwithsrnsorn 
.
ช้อปแล้วรีบมำแชร์ท่ีหน้ำเพจวัตสันกันเยอะๆนะคะ 
แล้วไปรับทริคดีๆแบบโกงอำยุจำกเหล่ำกูรูกัน 
กิจกรรมดีๆแบบน้ี #เฉพำะท่ีวัตสันเท่ำน้ัน
.
กิจกรรมวันท่ี 23 มิถุนำยน 2561 เวลำ 9.30 - 17.00
 น.
สถำนท่ี Bangkok Club, Sathorn City

#Mineral89XWatsons

219 3 Happy Birthday ลดเพ่ิม 15 % ท้ังเว็บ online BD3
220 3 Happy Birthday ลดเพ่ิม 15 % ท้ังเว็บ online BD3
221 4 Happy Birthday ลดเพ่ิม 15 % ท้ังเว็บ online BD3

(ตารางมีต่อ)
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222 4

📣 วัตสันมำร่วมสนุกกับกิจกรรม 'ฉลองวัตสัน
ออนไลน์ครบรอบ 3 ปี ทำยซิ! โปรเร่ิมวันไหน ถึง
เม่ือไหร่?' ลุ้นรับ Watsons Gift Voucher มูลค่ำ 
500 บำท ไปช้อปกันให้ฟินกันเล้ยย
.
❤ กติกำง่ำยๆ เพียงแค่
1. Like and Share กิจกรรมน้ี ต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ
3. พร้อมตอบค ำถำมว่ำ 'วัตสันออนไลน์ลดเพ่ิมท้ังเว็บ
 15% ทำยซิโปรเร่ิมวันไหนถึงเม่ือไหร่?'
.
เพียงเท่ำน้ี ลุ้นรับ Watsons Gift Voucher มูลค่ำ 
500 บำท จ ำนวน 10 รำงวัล (รำงวัลละ 1 ใบ)
.
▪ ระยะเวลำร่วมสนุก : 4 – 5 พ.ค. 61
▪ ประกำศผลวันท่ี 8 พ.ค. 61
#WatsonsOnline3rdBirthday #คนสวย2018

(ตารางมีต่อ)
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223 4
Sp 
Saypa
n

อร๊ำยยย 😆 เป็นเจ้ำของแปรงสุดน่ำรักแบบคุณ
สำยป่ำนได้ เพียงช้อปท่ีร้ำนวัตสัน ครบ 250 บำทข้ึน
ไป สมำชิกวัตสันก็รับเลยสิทธ์ิแลกซ้ือในรำคำ 199 
บำท จำกรำคำปกติ 399 บำทนะจ้ะ 26 เม.ย. - 9 
พ.ค. 61 เท่ำน้ัน 😍
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

224 5
Watso
ns

วันเกิดท้ังที 🎂 วัตสันใจดี ลดเพ่ิมท้ังเว็บ 15%! คุ้ม
ในคุ้ม ไม่ช้อปไม่ได้แล้ว! เช็กลิสรำยกำรแล้วช้อปเลย
จ้ะ คนสวย
.
4 - 5 พ.ค. 61
.
❤ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2FI57h5
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
❤ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsOnline3rdBirthday #คนสวย2018

(ตารางมีต่อ)
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225 5

สำวๆผิวบอบบำงต้องรัก! 💕 กับแป้ง Reiscare 
ผลิตจำกแป้งข้ำวเจ้ำ ปรำศจำกส่วนผสมของ
แป้งทัลคัม ไม่ก่อให้เกิดอำกำรแพ้ รำคำเพียง 39 บำท
 ช้อปเลย #ท่ีวัตสัน เลยค่ะ 
.
#watsonsth #watsonsrecommend

226 6 ลดแรงมำก 55 %

227 7
Scan-
do.co
m

โหลดแอปฯ รับควำมฟินกับโปรโมชันมำกมำย ท่ีวัต
สันจัดให้ 🎉 ฉลองครบรอบออนไลน์ 3 ปี 🎉
.
โหลดเลย คลิก! http://bit.ly/2GPyToY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

228 7 3 ช้ิน 199.- // 3 ช้ิน 299.- 199 // 299

229 7
Beauty 
 studio

จัดเต็มลุคสวยโกล์ว 5 ลุค 5 สไตล์ ไม่ซ้ ำกัน ให้สวย
ปังทะลุปรอทไปเลยจ้ำ✨✨

(ตารางมีต่อ)
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230 8

มีข่ำวดีมำบอกอีกแล้ววว 👄 ส ำหรับโปรโมช่ันสุด
คุ้ม กับ #1แถม1 กับสินค้ำมำกมำย หมดเขต 23 พ.ค.
 61 น้ีเท่ำน้ันน้ำ 🛍
.
❤ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2rsBT0B
❤ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
❤ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

Buy 1 Get 1

231 9

🎉 ฉลองวัตสันออนไลน์ครบรอบ 3 ปี จัดโปรพิ
เศษมำกมำยให้ทุกคนเป็นคนสวย 2018
.
👉 ติดตำมโปรโมชันดีๆตลอดท้ังเดือนพฤษภำคม 
61 ได้ท่ี http://www.watsons.co.th/

#WatsonsOnline3rdBirthday #คนสวย2018

(ตารางมีต่อ)
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232 10

สำวๆท่ีมีผิวแพ้ง่ำย 😊 ต้องห้ำมพลำด! Eucerin 
ร่วมกับ Watsons เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุด 
UltraSENSITIVE Q10X คร้ังแรกของนวัตกรรมครีม
บ ำรุงผิวส ำหรับผิวบบอบบำงแพ้ง่ำย 💦 บ ำรุงผิว
ชุ่มช้ืน เสริมเกรำะป้องกันผิว และช่วยลดร้ิวรอย ต้ืน
และลึกดูลดลง เร่ิมต้นบ ำรุงผิวให้มีสุขภำพดีได้แล้ว
วันน้ีท่ีร้ำนวัตสันเท่ำน้ันนะคะ 😘

#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน #watsonseucerin

(ตารางมีต่อ)
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233 11

ลุคท่ีสองของคุณแม่ชมมำแล้วว สวยสง่ำมำก เอำพรม
แดงวันท่ี 2 อย่ำงอยู่หมัดด้วยลุค “STARRY ANGEL”
 ควำมวิบวับ เปล่งประกำยระดับ 10 เลอค่ำในทุก
องศำ โดยเฉพำะเมคอัพแม่ ต้องต ำ ต ำ ต ำ ตำมแม่ #
ท่ีวัตสัน อย่ำงด่วนนนน!!! 
1. Color Riche Cannes Limited Edition #999 
Red Carpet ทำลิปแมทสีแดงเชอร์ร่ีบริเวณ inner 
lip แล้วทับบริเวณ outer lip ด้วย Metallic 
Addiction #630 Silver Spice ลิปเมทัลลิคสีเงิน
2. True Match Even Perfecting Powder 
Foundation SPF 32PA+++ แป้งผสมรองพ้ืนเน้ือ
อณูละเอียด เนรมิตผิวเนียนดุจแพรไหม
3. Lash Paradise Mascara – มำสคำร่ำแท่งชมพู 
สูตรใหม่ล่ำสุดท่ีมอบขนตำหนำฟู มีมิติ รู้สึกดีทุกคร้ัง
ท่ีปัด กันน้ ำ
4. Infallible Gel Crayon 101 Back to Black - 
อำยไลเนอร์เน้ือเจลในรูปแบบดินสอ สีด ำ ติดทนนำน
 24 ชม.

234 11
น้ ำอัญชันมะนำว เปร้ียวหวำนสดช่ืนโดนใจ ท ำง่ำยได้
เคร่ืองด่ืมสีสวย ดับกระหำยด๊ีดี! #
watsonshealthytips

(ตารางมีต่อ)



164

จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

235 12

แอดเล้ย! 👇 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกันวันน้ี รับไปเลย
จ้ำำำ คูปองส่วนลด 100 บำท! เม่ือซ้ือ เรฟลอน คัล
เลอร์เบิร์สท แมท/แลคเกอร์ ลิปบำล์ม เพียง 189 
บำท! (ปกติ 289 บำท) 
.
เพียงส่งค ำว่ำ 'คูปอง' มำท่ีช่องแชทใน Watsons 
Thailand Line Official Account เพ่ือรับคูปอง 
และโชว์ QR Code ให้พนักวำนท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ
 💕
.
หมดเขต 23 พ.ค. น้ีนะคะ 😚

236 13

🤳 ดำวน์โหลดวัตสันแอปฯวันน้ี คุ้มเว่อร์วัง 😚 
นอกจำกจะช้อปง่ำยได้ 24 ชม. ยังมีเมนู 'คูปอง' ท่ีให้
คุณรับส่วนลดฟรีๆไปใช้ #ท่ีร้ำนวัตสัน วันน้ี - 23 
พ.ค. 61 น้ีเท่ำน้ันน้ำ โหลดเล้ยย 👉 
http://bit.ly/2GPyToY
.
🛒 โหลดฟรี! http://bit.ly/2GPyToY
📱 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน

(ตารางมีต่อ)



165

จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

237 14

🎉 ฉลองใหญ่อย่ำงต่อเน่ือง 🎉 ลด! หนัก! มำก!
 #วันน้ีวันเดียว #ท่ีออนไลน์เท่ำน้ัน!! ห้ำมพลำดไอเทม
เด็ดลดสูงสุด 50%! รีบช้อปภำยในเท่ียงคืนน้ี! 
.
14 พ.ค. 61
.
📍 ช้อปออนไลน์ได้ท่ี >> http://bit.ly/2rAn7VH
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsOnline3rdBirthday #คนสวย2018

(ตารางมีต่อ)



166

จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

238 14

🎉 วัตสันชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมชวนเพ่ือนสวย
ด้วย Faith in Face Mask ลุ้นรับ Faith in Face 
Mask ให้คุณไปแจกเพ่ือนกันแบบฟินๆ 😍
.
📌 กติกำง่ำยๆท ำตำมน้ีเลย
1. เพียง Like & Share โพสน้ีต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ 
2. Comment และแท๊กเพ่ือน พร้อมบอกเหตุผลท่ี
คุณอยำกให้เพ่ือนเลือกใช้มำส์กหน้ำของ Faith in 
Face ใต้โพสน้ี
.
เพียงเท่ำน้ีก็ลุ้นรับของรำงวัลสุดปังจำก Faith in 
Face ไปเลย ได้แก่ รำงวัลผลิตภัณฑ์ Faith in Face 
Premium Foil Mask 2 ช้ิน และ Faith in Face 
Hydrogel Mask 2 (ช้ินรำงวัลละ 4ช้ิน) รวม 10 
รำงวัล มูลค่ำรำงวัลละ 596 บำทค่ะ รวมมูลค่ำ 5,960
 บำท 
.
▪ ร่วมสนุกได้ต้ังแต่ 14 - 16 พ.ค. 61 
▪ ประกำศผลวันท่ี 18 พ.ค. 61

239 14
Sista 
café

ไหนใครสำยไหนรำยงำนตัวหน่อยเร็ว..แต่ถ้ำชอบท้ัง
สองสำยแอดก็ไม่ติดนะจ๊ะ

(ตารางมีต่อ)
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240 14

รีบไปช้อปกันน้ำำ 👄 เข้ำวัตสันทุกสำขำแล้วมอง
หำสต้ิกเกอร์สีม่วงๆ หยิบ 3 ช้ินคละได้ท้ังตะกร้ำ 
รำคำเดียว 299 บำทเท่ำน้ัน! ✨ หมดเขต 23 พ.ค.
 61 น้ีนะคะ 😉 💕 
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2Kc63hj
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#Watsonsth #watsonsthailand #watsons #
โปรโมช่ัน #วัตสันบุฟเฟ่

199 // 299

241 15
Cchan
nel

ต่อไปน้ีไม่ต้องกลัวโป๊ ให้เสียเซลฟ์แล้ว

242 15
Sista 
café

ระเบิดตู้ม! เป็นโอวัลตินภูเขำไฟ หวำนช่ืนใจใครท ำก็
อร่อย🍧

243 16
ladyiss
ue.co
m

เพ่ิมควำมแบ๊วให้ดูดีมีชีวิตชีวำด้วยวิธีปัดแก้ม
หลำกหลำยแบบจ้ำ🧡

(ตารางมีต่อ)
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244 17
Scan-
do.co
m

8.00น.วันน้ี แจกโค้ดส่วนลด 100 บำท เอำไปช้อป
คุ้มๆท่ีแอปฯวัตสันเท่ำน้ัน! พุ่งตัวโหลดแอปฯด่วนค่ะ 
คลิกเลย --> http://bit.ly/2GPyToY
.
#WatsonsOnline3rdBirthday #คนสวย2018
.
*โค้ดมีจ ำนวนจ ำกัด 500 โค้ด
*สำมำรถเอำโค้ดได้ท่ีแอปฯวัตสัน
*ส ำหรับช้อป 8.00-24.00น. วันท่ี 17 พ.ค.น้ีเท่ำน้ัน

245 18
Watso
ns

ดีลดี ไอเทมฮอต 🔥 รำคำสุดร้อน สัปดำห์น้ี ช้อป
เลย #ท่ีร้ำนวัตสัน และ #ออนไลน์ 
.
18 - 20 พ.ค. 61
.
👉 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2IIZsNz
👉 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
👉 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #wspromotion

(ตารางมีต่อ)
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246 18 อัลบัม

รวมไอเดียดีๆ ในกำรดูแลสุขภำพได้ทุกวัน ท่ีทุกคนท ำ
ตำมได้ง่ำยๆ จำกแฟนวัตสัน ใครมีไอเดียดูแลสุขภำพ
น่ำสนใจ มำแชร์กันได้น้ำำำ ❤ มำมีสุขภำพดีกัน
นะคะ

247 19

อยำกมีผมนุ่มสลวยท ำได้เองง่ำยๆ ท่ีบ้ำน 🙋♀ ทำงน้ี
เลยค่ะ! ใหม่! Hair System by watsons ไอเทมตอบ
โจทย์ทุกปัญหำเส้นผม ให้ผมสวยครบสูตรเหมือนท ำท่ี
ร้ำนท ำผมระดับพรีเมียม 🎉 ช้อปเลยวันน้ี #ท่ีร้ำน
วัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/AdPQgt
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแปอฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://goo.gl/9cdX8z
#WatsonsTH #WatsonsBrand

248 19

#ของใหม่ชวนลอง ✨ กับ Blackmores Natural 
Vitamin E Cream ครีมบ ำรุงให้ผิวชุ่มช้ืน ฟ้ืนบ ำรุง
ผิวแห้งกร้ำน 💦 ใช้ได้ท้ังผิวหน้ำและผิวกำย มีขำย
แล้วนะจ้ะ #ท่ีวัตสัน รำคำเพียง 320 บำท 
.
#WatsonsTH #WSBlackmores

(ตารางมีต่อ)
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249 21

อันยองง 🇰🇷 มำแล้ววววจ้ำแบรนด์สุดปังจำกเกำหลี
มำถึง #ท่ีวัตสัน แล้ว EGLIPS แบรนด์ในต ำนำนท่ี
ใครๆก็พูดถึงควำม เป๊ะ! ของแป้งเบลอรูขุมขน อยำกรู้
ว่ำเป็นยังไง มำเทสได้ #ท่ีร้ำนวัตสัน6สำขำ หรือ #ช้
อปผ่ำนออนไลน์ ก็ได้นะจ้ะ 
.
💌 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2IhshRF
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#watsonsth #wseglips
.
สำขำท่ีช้อปได้
- สำขำซีคอนบำงแค ช้ัน B
- สำขำเซ็นทรัลลำดพร้ำว ช้ัน B
- สำขำเซ็นทรัลป่ินเกล้ำ ช้ัน 3
- สำขำเซ็นทรัลพระรำมเก้ำ ช้ัน 3
- สำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ช้ัน 3
- สำขำเซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 4

250 21

เปิดแล้ว! 🎉 วัตสันสำขำเซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 4 ให้
คุณไปช้อปให้จุใจ กับเค้ำเตอร์เคร่ืองส ำอำงท่ีจัดเต็ม
กว่ำ 40 แบรนด์ 🙌 มีอะไรบ้ำง? ไปดูกันค่ำำำ
.
*รำคำสินค้ำในภำพอำจมีกำรเปล่ียนแปลง

(ตารางมีต่อ)
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251 22
เผยผิวสุขภำพดี! ด้วยไอเทม DIY จำกสบู่ + ใยบวบ 
บอกเลยว่ำง่ำยมำกกกกกกก #watsonsbeautytips

252 23

ใหม่!✨ IN 2 IT ซำติน แมตท์ ลิควิด ลิป กับ 5 
เฉดสีใหม่ ให้ลุคแมตท์เนียนนุ่มติดทนนำน ต ำกันได้
 #ท่ีร้ำนวัตสัน รำคำ 179 บำทนะจ้ะ ต้ังแต่วันท่ี 24 
พ.ค. - 27 มิ.ย. 61 
.
#WatsonsTH #WSin2it

253 24

👀 งำนน้ีต้องพำมำทัวร์ วัตสัน Mid Year Sale 
ช้ินท่ีสอง 60% 🔥 ลดพิเศษย่ิงกว่ำใครกับโปรใหญ่
กลำงปี เล็งสินค้ำให้ดีแล้วเย็นน้ีรีบช้อป #ท่ีร้ำนวัตสัน
ทุกสำขำ
.
วันน้ี - 27 มิ.ย. 61
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2IK8S80
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
❤ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSpromotion #WSmidyearsale

mid year 
2//60 %

(ตารางมีต่อ)
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254 24
Sista 
café

เอำใจคนเส้นตึงจำกกำรน่ังท ำงำนหรือเล่นมือถือท้ังวัน
 มำคลำยกล้ำมเน้ือกันหน่อยดีกว่ำจร้ำ👩💻📱

255 24

มำแล้วจ้ำ 📣 สินค้ำแลกซ้ือลด 50% เม่ือช้อปท่ี
ร้ำนวัตสันครบ 250 บำทข้ึนไป ช้อปแล้วอย่ำลืมแลก
กันน้ำ
.
24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 61
.
📌 ดูสินค้ำเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://www.watsons.co.th/redemption
#WatsonsTH #wspromotion

256 25

สุดสัปดำห์น้ีต้องจัด! วัตสัน Mid Year Sale ช้ินท่ี
สองลด 60% 🔥 #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้
อปผ่ำนออนไลน์ 24 พ.ค. - 27 มิ.ย. 61
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2IK8S80
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
⭐ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion

mid year 
2//60 %

(ตารางมีต่อ)
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257 25

"ผิวคุณ…เป็นแบบไหน??"
📣 วัตสันชวนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมจำก 
BLACKMORES พร้อมค้นหำค ำตอบท่ีใช่ส ำหรับผิว
คุณ ลุ้นรับแบลคมอร์ส เนเชอรัล วิตำมิน อี ครีม
ไปบ ำรุงผิวให้สวยสุขภำพดีกัน 
.
📌 เพียงท ำตำมน้ีเลย
1. Like and Shared โพสกิจกรรมน้ีต้ังค่ำเป็น
สำธำรณะ
2. เม้นท์ใต้โพสต์น้ีว่ำ “ผิวคุณมีลักษณะแบบไหน 
(เลือกค ำตอบ A,B หรือ C) พร้อมแชร์วิธีกำรดูแลผิว
ง่ำยๆ ในแบบฉบับของคุณ”
3. ติด #DiscoverTheRealNaturalEffect #
Blackmores
.
ลุ้นรับแบลคมอร์ส เนเชอรัล วิตำมิน อี ครีม จ ำนวน 
10 รำงวัล* (รำงวัลละ 1 สูตร) 

(ตารางมีต่อ)
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258 25

ไหนใครออกก ำลังกำยในบ้ำนบ้ำง 💪 ยกมือข้ึน! รีบ
เลย 3 วันเท่ำน้ัน เส่ือโยคะวัตสันรำคำพิเศษ 239 
บำท ท ำจำก PVC อย่ำงดี หนำ 5 มม. ช่วยลดแรง
กระแทกได้ดี น้ ำหนักเบำ ม้วนเก็บก็ง่ำย กว้ำง 61 
ซม.ยำวถึง 187 ซม.
ไม่ต้องกลัวแดด หรือฝนข้ำงนอกบ้ำนจะเป็นอุปสรรค
ให้ออกก ำลังกำยไม่ได้แล้ว ช้อปเลย #ท่ีร้ำนวัตสัน 
หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์ 😍
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2J9bW1f
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSbrand

259 25
Sista 
café

สำว ๆ คนไหนท่ีต้องใส่ส้นสูงนำน ๆ แล้วแอบหนักใจ
กลัวว่ำจะน่องใหญ่ 👠แอดมีวิธีบริหำรเจ๋ง ๆ มำ
ฝำกกันค่ะ

260 26
สำวๆท่ีสวมใส่คอนแทคเลนส์อย่ำลืมค ำถึงควำม
สะอำดเป็นอันดับแรกน้ำำ #watsonsbeautytips

261 26
Watso
ns

คุณภำพของกำรนอนก็ส่งผลกับควำมงำม ผิวพรรณ
ต่ำงๆ ดังน้ันควรจัดห้องนอนให้ดีต่อกำรนอนน้ำ 💤
 #watsonsbeautytips

(ตารางมีต่อ)
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262 27
line.m
e

แอดไลน์ @watsonsth สิคะ 😘 นอกจะอัพเดท
โปรโมช่ันก่อนใครแล้ว มีคูปองส่วนลดไปใช้ท่ีร้ำนวัต
สัน กับไอเทมเด็ดๆท่ีคัดมำเพ่ือคุณ 💕
.
เพียงส่งค ำว่ำ 'คูปอง' มำท่ีช่องแชทใน Watsons 
Thailand Line Official Account เพ่ือรับคูปอง 
และโชว์ QR Code ให้พนักวำนท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ
 💕
.
หมดเขต 27 มิ.ย. น้ีนะคะ 😚
#WSlinecoupon

263 28
Watso
ns

ช้อปไอเทมพิเศษได้ท่ีวัตสันออนไลน์เท่ำน้ัน อย่ำมัวรอ
ช้ำ คลิกช้อปเลย!
.
🛒 คลิกช้อป http://bit.ly/2J84NOr
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSOnline #WSItemHot

264 29
วันวิสำขบูชำปีน้ี เชิญชวนพุทธศำสนิกชนชำวไทยทุก
คน ท ำดี พูดดี คิดแต่ส่ิงดีๆ และร่วมท ำบุญตักบำตร 
เวียนเทียนในวันส ำคัญวันน้ีร่วมกันนะคะ 🙏

(ตารางมีต่อ)
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265 29
วันน้ีสำวๆ วำงแผนกันรึยังคะ ว่ำจะไปเวียนเทียนกันท่ี
ไหนดี ส ำหรับใครท่ียังไม่มีแผน Trippointz 
Thailand มี 10 วัดในกรุงเทพมำแนะน ำ ค่ะ

266 29

เร่ิมแล้ววันน้ี! เมคอัพจัดเต็ม ลดสูงสุด 20% 🔥 
วันน้ีท่ีร้ำนวัตสันและออนไลน์ 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 
.
*เฉพำะสินค้ำท่ีร่วมรำยกำร
🛒💨 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี 
http://bit.ly/2JabvUm
❤ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSCosmetics

267 29

โปรแรง ❗ มำสคำร่ำตัวแม่ไฮเปอร์เคิร์ล 99 บำท 
❗❗ 
ท่ีวัตสัน 29 พ.ค. – 11 มิ.ย.น้ี เท่ำน้ัน❗❗❗ ของเค้ำ
ดีจริง เพรำะเป็นสูตรกันน้ ำ ให้ขนตำหนำ งอน เป๊ะ
ปังตลอดวัน ใครมีแล้วก็ตุนได้เพรำะใช้ได้ทุกวันรอด
ทุกลุค รีบไปต ำก่อนของหมดนะซิส 
📍 พิกัด: วัตสันทุกสำขำ

#Hypercurl #มำสคำร่ำตัวแม่ #
Maybellinethailand

268 29
น้ ำคร้ังท่ี 2 ของน้ ำซำวข้ำวอย่ำเพ่ิงท้ิงนะจ๊ะ! มีควำมดี
งำมซ่อนอยู่ #watsonsbeautytips

(ตารางมีต่อ)
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269 30

แอดไลน์ @watsonsth สิคะ 😘 นอกจะอัพเดท
โปรโมช่ันก่อนใครแล้ว มีคูปองส่วนลดไปใช้ท่ีร้ำนวัต
สัน กับไอเทมเด็ดๆท่ีคัดมำเพ่ือคุณ 💕 แอดเลย!
 👉http://bit.ly/2wrjiaZ
.
เพียงส่งค ำว่ำ 'คูปอง' มำท่ีช่องแชทใน Watsons 
Thailand Line Official Account เพ่ือรับคูปอง 
และโชว์ QR Code ให้พนักวำนท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ
 💕
.
หมดเขต 27 มิ.ย. น้ีนะคะ 😚
#WSlinecoupon

270 31

31 พฤษภำคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหร่ีโลกนะคะ 
ค ำขวัญปีน้ี "บุหร่ีตัวร้ำย ท ำลำยหัวใจ (Tobacco 
Break Heart)" บุหร่ีส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว 
เกิดกำรตีบตัน มีโอกำสเกิดหัวใจวำยเฉียบพลันได้นะ
คะ มำร่วมรณรงค์ให้เลิกสูบบุหร่ี หรือเป็นก ำลังใจให้
ผู้ท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีกันค่ะ

#WatsonsTH

(ตารางมีต่อ)
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271 1

ช้ินท่ีสองลดกว่ำ 60%!! 🔥 ไอเทมคุณภำพจำกวัตสัน
 หน้ำ ผม ผิว ครบ! ช้อปเลยวันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสันทุก
สำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์ ก็ฟิน 
.
หมดเขต 27 มิ.ย. 61
.
📍 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2J9ZiMd
📍 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
📍 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSbrand

mid year 
2//60 %

272 1

ใกล้วันส ำคัญทีไร สิวก็มักจะโผล่ข้ึนมำให้ท้อแท้ใจ
เป็นประจ ำ วันน้ีเรำมีเคล็ดลับเด็ดดูแลผิวให้สิวหำยไร้
กังวลหรือคุณยังสำมำรถแชร์ผิวสวยใสไร้สิวของตัวเอง
 ได้ท่ี 
http://www.cleothailand.com/laroche-posay-
effgenbycleo

#Effgen #LaRochePosayTH #FreeFromAcne 
#EffaclarTH #WatsonsTH

(ตารางมีต่อ)
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273 2

📣 มำแล้ว Recommended set สุดคุ้มส ำหรับ
จับจองเป็นเจ้ำของกระเป๋ำผ้ำ Watsons Green 
Tote Bag
.
💦 Set ท ำควำมสะอำด + ดูแลผิวหน้ำ 
ประกอบด้วย
- วัตสัน เทนเซลมำส์ก มำส์กดูแลผิวหน้ำเน้ือเทนเซล
แนบสนิทตลอดกำรมำส์ก รำคำ 59 บำท ซ้ือ 1 ฟรี 1
- วัตสัน โนส พอร์ สตริป ชำร์โคล สุดคุ้ม 1 กล่อง 10
 ช้ิน รำคำ 109 บำท 
- วัตสัน คลีนซ่ิง วอเตอร์ เจนเทิล แอนด์ มำยด์ เช็ด
คลีนเคร่ืองส ำอำงหมดจด รำคำ 299 บำท ลด 30% 
เฉพำะเมมเบอร์วัตสันเท่ำน้ัน
- วัตสัน ส ำลีแผ่นรีดข้ำง 100 แผ่น ใช่ง่ำย สะดวก ไม่
บำดหน้ำ ไม่เป็นขุย 
.
รำคำรวม 516 บำท
เมมเบอร์คุ้มกว่ำ 383.65 บำท

(ตารางมีต่อ)
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274 3

🎉 มำแล้ว Recommended set สุดคุ้มส ำหรับ
จับจองเป็นเจ้ำของกระเป๋ำผ้ำ Watsons Green 
Tote Bag
.
💦 Set ท ำควำมสะอำด + ดูแลผิวหน้ำ 
ประกอบด้วย
- เอช เบลล่ำ บำย วัตสัน ชำวเวอร์ สครับ ท ำควำม
สะอำดผิวกำยด้วยเม็ดขัดผิวธรรมชำติ ไม่บำดผิว เพ่ือ
กำรขจัดเซลล์ผิวอย่ำงอ่อนโยน เผยผิวเนียวนุ่ม รำคำ 
190 บำท ช้ินท่ี 2 ลด 60%
- เกรพเบลล่ำ บำย วัตสัน เอ็กซ์ตร้ำ ไวท์ บอด้ี เซร่ัม 
เพ่ือผิวแลดูกระจ่ำงใสด้วยรำชินีองุ่นขำวจำกอิตำลี 
.
รำคำรวม 486 บำท
รำคำเมมเบอร์ 467 บำท

275 4

Met 
Daan 
Makeu
p

ว้ิง ว้ิง ว้ิง บูมเมอร์แรง✨✨ มีใครว้ิงได้มำกกว่ำน้ี
ไหมจ๊ะ

276 4
จะฝนหรือจะแดดก็ไม่กลัว 😎 เพรำะเรำมีเคล็ดลับ
ดีๆท่ีช่วยให้พวงแก้มสีสวยติดทนท้ังวันมำฝำกค่ะ #
watsonsbeautytips 👇

277 4
Mintch
yy

ห้ำมพลำดจ้ำำ 🤳 เร่ิมแล้ว Facebook [LIVE] 
ตำมมำดู Beauty Blogger คนสวย คุณ mintchyy 
ท่ีวันน้ีจะพำสำวๆไปบุกวัตสันสำขำ Central World 
ช้ัน 4 มีอะไรน่ำสนใจ ต้องดู 😊

(ตารางมีต่อ)
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278 5

Makeu
p 
Artists 
Korea

บ้ำจริง! ลุคน้ีต่ืนมำก็สวยเลย เห็นแล้วโรคหัวใจต้อง
ก ำเริบ เลิฟ ละ ละ เลิฟ เลิฟยูว 💘

279 5
หลีกเล่ียงอำกำรออฟฟิศซินโดรมด้วยท่ำบริหำรง่ำยๆ
ท่ีโต๊ะท ำงำนตำมน้ีเลยค่ะ 
#watsonshealthytips

280 6

ฟ้ืนฟูผิวหน้ำรัวๆ ถ้ำช่วงน้ีต้องนอนดึกติดต่อกันหลำย
คืน 🛌💤 ต้องหำอะไรบ ำรุงจัดเต็ม ✨ ให้
กลับมำสดใสดังเดิม มำท่ีวัตสันสิคะ (สินค้ำรำคำ
พิเศษหมดเขต 27 มิ.ย. 61)
.
* รำคำสินค้ำอำจมีกำรเปล่ียนแปลง
📣 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#watsonsth #watsonspromotion

281 6

พรุ่งน้ีเรำมีนัดกัน! 🤳 วันท่ี 7 มิ.ย. ประมำณ 11.00
 น. ชวนดู LIVE แอบตำมดูว่ำคุณไอซ์ PADIE 🌈 
จะพำเรำไปดูไอเทม #ดูแลผิว อะไรท่ีร้ำนวัตสันสำขำ 
เซ็นทรัลเวิล์ด เคลียร์คิวไว้เลยนะจ๊ะ 😘

(ตารางมีต่อ)
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282 7 Padie

แจกควำมสดใสกับคุณไอซ์ PADIE 🌈 ท่ีร้ำนวัตสัน
สำขำเซ็นทรัลเวิล์ดช้ัน 4 ร้ำนใหม่ ไฉไลกว่ำเดิมมว๊ำก
กกก 😊ชวนมำดูค่ะว่ำ #สกินแคร์
ไหนท่ีบล็อคเกอร์แนะน ำ 👇

283 7

ซ้ือ 1 แถม 1! ไอเทมกันแดด EARTHs รีบช้อปท่ีร้ำน
วัตสันหรือช้อปผ่ำนออนไลน์ก็ได้นะซิส หมดเขต 27 
มิ.ย. 61 เท่ำน้ัน ไปต ำด่วนจ้ำ 🏃♀💨
.
🛒 ช้อปไอเทม 1 แถม 1 ได้ท่ี 
http://bit.ly/2LvjGIe
📣 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY

#WatsonsTH #WSPromotion #WSEarths 
#Earths

284 8

Met 
Daan 
Makeu
p

ลุคสำยฝอท่ีแท้ทรู สำยนู้ด สำยโกลว์บอกเลยลุคน้ีฉ่ ำ
มงลงสุด ๆ ไปเลยค่ำ💟

(ตารางมีต่อ)
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285 9

รู้หรือไม่? Cleansing Water ท่ีท ำควำมสะอำดได้ลึก
กว่ำท ำงำนยังไง 💦
.
ก็ต้องมีโมเลกุลท่ีเล็กกว่ำน้ ำ ท่ีสำมำรถเช็ด
เคร่ืองส ำอำงและส่ิงสกปรกได้ดีกว่ำ อย่ำง 
Dermaction Cleansing Water น่ีไง มีหลำยสูตรให้
เลือกเลย แค่ 249 บำท 
.
🛒 ช้อปได้ท้ัง #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ และ #
ออนไลน์ 
▪ คลิกเลย! http://bit.ly/2LyrKYK
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY

286 9

ช้อปสินค้ำรำคำแรงๆกันไปแล้ว ⚡ อย่ำลืมใช้สิทธ์ิ
ในกำรแลกซ้ือสินค้ำในรำคำ 50% ท่ีเค้ำเตอร์
แคชเชียร์วัตสันทุกสำขำนะคะ เพียงแค่คุณมียอดซ้ือ
ทุก 250 บำทข้ึนไปก็รับสิทธ์ิไปเลยจ้ำ 💁♀ วู้ววว
 🎉 
.
✅ ไม่เกิน 10 สิทธ์ิใน 1 ใบเสร็จ
✅ หมดเขต 27 มิ.ย. 61 หรือจนกว่ำของจะหมด

287 9 Mei tu
แปลงร่ำงเป็นสำว SWAG แต่งหน้ำให้แซ่บ เท่ ซ่ำ ไป
กวนใจหนุ่ม ๆ กัน⚡

(ตารางมีต่อ)
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288 9

Recommended set ❤ สุดคุ้มส ำหรับจับจอง
เป็นเจ้ำของกระเป๋ำผ้ำ Watsons Green Tote Bag 
คร้ังท่ี 3 มำแล้วค่ะ คร้ังน้ีมำในเซ็ท...
ดูแลสุขภำพช่องปำก ประกอบไปด้วย ✨
.
- วัตสันแปรงสีฟันทริปเป้ิลแอคช่ัน ขนแปรงนุ่ม แพ็ค
สุดคุ้ม 3 ด้ำม รำคำ 89 บำท ซ้ือ 1 ฟรี 1 
- วัตสัน เปปเปอร์ม้ินต์ รีเฟรชช่ิง เม้ำส์ สเปรย์ รำคำ 
79 บำท
- วัตสันไหมขัดฟันรสม้ินต์เส้นกลมชนิดด้ำม แพ็ค 3 
รำคำ 99 บำท ซ้ือ 1 ฟรี 1
- วัตสัน คูล ม้ินท์ เม้ำท์วอช สูตรไม่มีแอลกอฮอล์ 
ไซส์บ๊ิก ขนำด 500มล. 
🔖 รำคำ129 บำท 
รำคำรวม 396 บำท
เมมเบอร์รำคำ 391.55 บำท

(ตารางมีต่อ)
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289 9

✨ บล็อกเกอร์ตัวแม่เค้ำว่ำดีย์ Maybelline 
Instant age rewind คอนซีลเลอร์หัวคุชช่ัน ปกปิด
ใต้ตำได้ดีเวอร์ จะรอยไหนเค้ำเอำอยู่หมด 2 เฉดสีใหม่
 ปิดได้ทุกสีผิว ลิมิเต็ด แพ็คเกจ #ท่ีวัตสันเท่ำน้ัน 
ด่วนต้องต ำ!!! แค่ 399 บำท หรือคลิกช้อปออนไลน์ท่ี 
http://bit.ly/2joNLxd 
.
#Maybellinethailand #WatsonsTH 
#WSMaybelline

290 10 Spice
โทนสี ash น่ีต้องยกให้เค้ำจริง ๆ ไม่ว่ำจะนำนแค่ไหน
ก็ไม่ตกเทรนด์ ไหนใครชอบโทนน้ีบ้ำง💚

291 10

อย่ำพลำด!! วันสุดท้ำย! ช้อปท่ีร้ำนวัตสันวันน้ี ช้อป
ครบทุก 600 บำท 🛒 รับคูปองท้ำยใบเสร็จใช้แทน
เงินสด 100 บำท เอำมำช้อป 😁 ในคร้ังต่อไป #ท่ี
ร้ำนวัตสัน เม่ือช้อปครบ 600 บำทข้ึนไป ✨
.
8 - 10 มิ.ย. 61 ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ ย้ ำอีกคร้ัง วันน้ี
วันสุดท้ำยนะค้ำ!
.
#WatsonsTH #WSPromotion #WSCoupon #
วัตสันคูปอง

(ตารางมีต่อ)



186

จ ำนวน วัน จำก ข้อควำม Campaign

292 11

ลดสูงสุด 80% 🔥 ไอเทมสุดฮอตจำกญ่ีปุ่นและ
เกำหลี ไม่ต้องห้ิวอีกต่อไป กดช้อปเลย #ท่ีออนไลน์ 
นะคะ
.
11 - 17 มิ.ย. 61
.
⚫ ช้อปออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2sMSa1P
⚫ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSOnline

293 11

เตรียมตัวช้อปคอลเลคชันใหม่! ✨ ลิปจูบไม่หลุด 
Maybelline Super Stay Matte Ink UN-NUDE 
คอลเลคช่ันท่ีสำยนู้ดต้องกร๊ีดกับ 10 เฉดสีใหม่ท่ียังคง
ควำมสตรองจริงติดนำน 16 ช่ัวโมง ช้อปเลยวันน้ี #ท่ี
ร้ำนวัตสัน (เฉพำะท่ีมีเคำท์เตอร์ Maybelline) และ
 #วัตสันออนไลน์ เท่ำน้ัน 😍
.
ช้อปออนไลน์ได้ท่ี -> http://bit.ly/2JuXHEX
.
#WatsonsTH #WSPromotion #WSMaybelline
 #Maybeliine #kissproofจูบไม่หลุด

(ตารางมีต่อ)
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ร้องว้ำวววให้สุดเสียง 😍 ลดสูงสุด 50% 🔥
ไอเทมตรำวัตสัน ขนมำใช้ช้อปกันจุใจ #เฉพำะท่ี
ออนไลน์เท่ำน้ัน 
.
รีบช้อป 3 วันเท่ำน้ัน 12 – 14 มิ.ย. 61
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2y0Su2f
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSOnline

(ตารางมีต่อ)
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รำคำน้ีช้ีชัด! ✅ บอกเรำหน่อยสิคะ ว่ำสินค้ำน้ีช้ิน
ท่ีสองเม่ือลด 60% แล้วเหลือเท่ำไหร่? ...ตอบถูกลุ้น
รับ Gift Voucher ไปช้อปท่ีวัตสันเลย! 📣 ร่วม
สนุกกันได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ประกำศรำยช่ือผู้โชคดี
ในวันถัดไปค่ะ
#กติกำ ง่ำยๆเพียง
▪ Like และ Share ภำพน้ี
▪ Comment ตอบว่ำสินค้ำใน A หรือ B คือรำคำท่ี
ถูกต้องกับโปรโมช่ัน MID YEAR SALE ช้ินท่ีสองลด 
60%
▪ ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 11 มิ.ย. 61 
- คุณ Thanaporn Phanthakhot
- คุณ Nan Sitanan
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

296 12

ถ้ำคุณก ำลังเบ่ือกำรชงคอลลำเจนแบบเดิมๆ อยำกให้
ลองท ำเป็นไอศกรีมดูค่ะ! เก๋ไก๋ได้คุณค่ำ 🍦 เพ่ิม
ผลไม้ต่ำงๆเพ่ิมวิตำมินไปอ้ีกกก #
watsonsbeautytips 😘

(ตารางมีต่อ)
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สมำชิกฟินเว่อร์ วันน้ีช้อปไอเทมตรำวัตสัน ลดพิเศษ 
10%! ✨ ช้อปด่วน 13 มิ.ย. 61 เท่ำน้ัน! #ท่ีร้ำน
วัตสันทุกสำขำ หรือช้อปผ่ำนออนไลน์นะได้นะจ้ะซิส
.
💚 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2JvFtmF
💚 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
.
*สินค้ำโปรโมช่ัน 1 แถม 1 ไม่ร่วมรำยกำร
*เฉพำะสินค้ำทีร่วมรำยกำร
*เง่ือนไขเป็นไปตำม

298 13

กำรนอนไม่ดี 🛏 ส่งผลกระทบเต็มๆกับปัญหำสิว 
มำดูเคล็ดลับนอนยังไงให้ต่ืนมำสวย ✨ ใสไร้สิวกัน
ค่ะ คุณสำมำรถแชร์ประสบกำรณ์ผิวสวยใสไร้สิวของ
ตัวเอง ได้ท่ี 
http://www.cleothailand.com/laroche-posay-
effgenbycleo
.
#Effgen #LaRochePosayTH #FreeFromAcne 
#EffaclarTH

(ตารางมีต่อ)
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มำเช็กดวงให้อุ่นใจ รำศีไหนจะปังเร่ืองอะไรบ้ำง เช็ก
ดวง 12 รำศี ประจ ำเดือนมิถุนำยน กับหมอช้ำง 
ระหว่ำงวันท่ี 16 – 30 มิ.ย. 61 คลิก!
.
🔮คลิกเช็กดวงได้ท่ี http://bit.ly/2JLYzAS
📱เช็กผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! http://bit.ly/2GPyToY
 #WatsonsTH #WSHoro #WSดูดวง

300 15

พิเศษสุด! 4 ช้ิน 100 บำท 🔥 ใครใช้อยู่ซ้ือเพ่ิม มี
อยู่ซ้ือตุน ไม่มีลองสิแล้วจะรัก บ ำรุงอย่ำงเร่งด่วน 
ด้วยพลังจำกธรรมชำติ โฉมใหม่ท้ัง 4 สูตร ไลโคปีน, 
แตงกวำ, คำมูคำมูและอโลเวร่ำ 
.
รีบหน่อย 3 วันเท่ำน้ัน 15-17 มิ.ย.61
🛒 ช้อปได้ท้ัง #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ และ #
ออนไลน์ คลิก!
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2t3hkZv
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSBrand #
WSMask #มำสก์

(ตารางมีต่อ)
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ยุ่งจนลืมล้ำงหน้ำก่อนนอน! เช่ือว่ำสำวๆหลำยๆคนคง
เคยเจอปัญหำเหล่ำน้ี ส่วนผลลัพธ์ทีตำมมำก็สิวหน่ะสิ
 มำดูเคล็ดลับกำรท ำควำมสะอำดผิวก่อนนอนให้หน้ำ
ไม่มีสิวกันได้ท่ีน่ีค่ะ 💁♀
.
😍 คุณสำมำรถแชร์ประสบกำรณ์ผิวสวยใสไร้สิว
ของตัวเอง ได้ท่ี 
http://www.cleothailand.com/laroche-posay-
พิเศษ!✨ วันน้ี Effaclar DUO[+] 40 มล. เพียง 
790.- และ Effaclar Gel 200 มล. เพียง 590.- 
.
▪ ช้อปเลยท่ีวัตสันออนไลน์ >> 
http://bit.ly/2t2bCrR
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZL

(ตารางมีต่อ)
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ลดสูงสุด 50% ไอเทมออนไลน์ ลดแรงสุดสัปดำห์น้ี ช้
อปเลย #ท่ีออนไลน์
.
15 - 17 มิ.ย. 61
.
🛒 ช้อปเลยท่ีออนไลน์ คลิก! 
http://bit.ly/2HL1LLi
❤ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
📱 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSOnline

303 17

#วันสุดท้ำย!! 🔥 คูปองส่วนลด 60 บำท 🔥 เม่ือ
แอดไลน์วัตสัน ใช้ลดเม่ือช้อปครบ 600 บำทข้ึนไป! #
ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หมดเขต 17 มิ.ย. 61 น้ี! 😍
.
📱 แอดด่วน แล้วพิมพ์ค ำว่ำ "คูปอง" รับส่วนลดแล้ว
รีบไปช้อป
กดแอดไลน์เลย! https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSOnline

(ตารางมีต่อ)
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💦 มำมำสก์หน้ำให้ผิวฉ่ ำแบบสำวเกำหลี Tencel 
by Watsons โฉมใหม่! ปรับแผ่นมำสก์ให้แนบ
กระชับผิวหน้ำมำกข้ึน และสูตรใหม่ให้เลือกช้อป ช้อป
ได้แล้ววันน้ี #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำน
ออนไลน์ 
.
พิเศษ! ✨ วันน้ี ซ้ือ 1 แถม 1 #ท่ีวัตสันออนไลน์ 
หมดเขต 27 มิ.ย. 61 เท่ำน้ัน
รำคำ 49 บำท
.
▪ ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2JK3E0K
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
▪ แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSOnline 
#WSbrand #WSMask

(ตารางมีต่อ)
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มำดูเร็วววว น้องฉัตรมำแชร์ วิธีกำรแต่งค้ิวให้เป๊ะปัง! 
จะมีทริคอะไรบ้ำงไปส่องกันเลย
.
พิเศษ! ✨ ลดสูงสุด 30% Browit ไอเทมค้ิว #
เฉพำะท่ีออนไลน์เท่ำน้ัน
📌 ช้อปเลยท่ี http://bit.ly/2t5S3yJ
📌 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
.
ช้อปได้ท่ีร้ำนวัตสัน สำขำตำมน้ีเลยจ้ำ
สำขำ ZEER RANGSIT 1
สำขำ UNION MALL 1_GFL
สำขำ CENTRAL LADPRAO
สำขำ C.UBONRATCHATHANI
สำขำ CP TOWER
สำขำ RBS DEPT SUKHUMVIT
สำขำ CENTRAL WORLD 4FL
#WatsonsTH #WSPromotion #WSBrowit 
#Browit

(ตารางมีต่อ)
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รำคำน้ีช้ีชัด! ✅ บอกเรำหน่อยสิคะ ว่ำสินค้ำน้ีช้ิน
ท่ีสองเม่ือลด 60% แล้วเหลือเท่ำไหร่? ...ตอบถูกลุ้น
รับ Gift Voucher ไปช้อปท่ีวัตสันเลย! 📣 ร่วม
สนุกกันได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ประกำศรำยช่ือผู้โชคดี
ในวันถัดไปค่ะ
.
#กติกำ ง่ำยๆเพียง
▪ Like และ Share ภำพน้ี
▪ Comment ตอบว่ำสินค้ำใน A หรือ B คือรำคำท่ี
ถูกต้องกับโปรโมช่ัน MID YEAR SALE ช้ินท่ีสองลด 
60%
▪ ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 18 มิ.ย. 61 
- คุณ Laongsri Wongsuwan
- คุณ Alohaa Oil
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

(ตารางมีต่อ)
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แถ่น แถ๊น!! Item of the week กับ Le Sasha 
BRUSH 2 GO หวีไฟฟ้ำท่ีมำแรงท่ีสุดในตอนนน้ี #คน
สวย2018 ต้องสวยได้แบบไร้สำย พกไปได้ทุกท่ี :) 
รำคำปกติ 1,790 บำท 
.
👉 มีขำยแล้ววันน้ีท่ีวัตสันออนไลน์ >> 
http://bit.ly/2tije8H
👉 ช้อปผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! >> 
http://bit.ly/2GPyToY
.
🎉 ลดเพ่ิม 150 บำท เม่ือช้อปออนไลน์ครบ 1,800
 บำท 💰ใช้โค้ด 'WS1800'
🎉 ลดเพ่ิม 300 บำท เม่ือช้อปออนไลน์ครบ 2,500
 บำท 💰ใช้โค้ด 'WS2500'
*โปรโมชันวันท่ี 19 - 21 มิ.ย. 61 เท่ำน้ัน

308 19
นิตยสำ
รชีวจิต

ใครไม่อยำกสิวข้ึนทุกคร้ังท่ีไปฟิตเนสเช็คด่วนนน
⭕❌

309 20

คืนน้ีนอนดึกใช่ไหม? ⚽ ต้องหำตัวช่วยดีๆ ฟ้ินฟู
ผิวกันหน่อย 🛒 ไอเทมน่ำช้อป #ท่ีวัตสัน ช้อปเลย! 
.
📣 รำคำน้ีหมดเขต 27 มิ.ย. 61 เท่ำน้ัน
#WatsonsTH #WSPromotion #Wsbrand

(ตารางมีต่อ)
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มือใหม่หัดแต่งตำ แต่งตำยังไงให้เจิดจรัสยู้วฮู้ว อู้วหู้ว
ผู้ตะลึง✨

311 22
ประกำศรำยช่ือผู้โชคดีในกิจกรรม "จะสวยให้สุดต้อง
หยุดท่ีอะไรถำมใจเธอดู" ลุ้นรับมำส์กซองทอง Super
 Serum Mask

312 25

รำคำน้ีช้ีชัด! ✅ บอกเรำหน่อยสิคะ ว่ำสินค้ำน้ีช้ิน
ท่ีสองเม่ือลด 60% แล้วเหลือเท่ำไหร่? ...ตอบถูกลุ้น
รับ Gift Voucher ไปช้อปท่ีวัตสันเลย! 📣 ร่วม
สนุกกันได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ประกำศรำยช่ือผู้โชคดี
ในวันถัดไปนะคะ
.
#กติกำ ง่ำยๆเพียง
▪ Like และ Share ภำพน้ี
▪ Comment ตอบว่ำสินค้ำใน A หรือ B คือรำคำท่ี
ถูกต้องกับโปรโมช่ัน MID YEAR SALE ช้ินท่ีสองลด 
60%
▪ ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน
.
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี มิ.ย. 61 
- คุณ BaiFern LovelyFern
- คุณ Sorravis Lapbenjakul
.
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

(ตารางมีต่อ)
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📣 ใครก็ปล้ืม! จะโบกหน้ำท้ังวัน ก็ไม่หว่ัน ใช้เดอ
มำแอคชัน คลีนซ่ิง วอเตอร์ 💦 ท ำควำมสะอำดได้
ลึกกว่ำ ด้วยเทคโนโลยี Micell-ionized มี Micellar 
และ Anion โมเลกุลเล็กกว่ำน้ ำ 2.7 เท่ำ หำซ้ือได้ #ท่ี
ร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำนออนไลน์
.
▪ ดูรำยละเอียดได้ท่ี https://goo.gl/eDxXzE
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปฯ โหลดฟรี! 
https://goo.gl/ZwACbF
#WatsonsTH #Dermaction #cleansing #คลีนซ่ิง

314 26

มำปลดปล่อยควำมม่ัน ปลดล็อคทุกกฎเกณฑ์ท่ีงำน
เปิดตัว Maybelline Super Stay Matte Ink 
Un-nude 📣
.
พบกับโปรโมช่ันและกิจกรรมสุดปังได้ต้ังแต่เวลำ 
12.00 น. ท่ี Central Court เซ็นทรัลเวิลด์💄👄 
เพียงซ้ือลิป Super stay matte ink 7 เฉดสี ฟรี! 
กระเป๋ำUN-NUDE Lippie มีจ ำนวนจ ำกัด ช้ำอด
หมดนะซิส! 
#MaybellineThailand #WatsonsTH #kissproof
จูบไม่หลุด

315 26
วันน้ีขอเมคอัพสวยฉ่ ำด้วยเฉดพีช 🍑 ส้มชมพูนัว
ไปท้ัง ตำ แก้ม และปำก บอกได้ค ำเดียวว่ำต้องลอง
แต่งตำมนะคะ! 😚 #watsonsbeautytips

(ตารางมีต่อ)
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วันสุดท้ำย! เย็นน้ีรีบช้อปด่วน! 🛒💨 ท้ังช้ินท่ี 2 
ลด 60% #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำน
ออนไลน์ หมดเขต 27 มิ.ย. 61
.
🛒 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ีhttp://bit.ly/2KmQNBb
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSOnline 
#MidYaerSale

mid year 
2//60 %

(ตารางมีต่อ)
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317 28

จัดเต็มควำมพิเศษ! วันน้ีเท่ำน้ันสมำชิกวัตสันลดเพ่ิม
อีก 10%!! 🔥 เม่ือช้อปครบ 1,500 บำทข้ึนไป รีบช้
อปด่วน #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อปผ่ำน
ออนไลน์
.
28 มิ.ย. 61 เท่ำน้ัน
.
💚 อ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://bit.ly/2MqYjYY
💚 ช้อปผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี http://bit.ly/2KuV2ui
💚 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsTH #WSPromotion #
WatsonsMember #สมำชิกวัตสัน
.
📌 เง่ือนไข
• กรุณำแสดงแสดงสถำนะสมำชิกวัตสัน เช่น วัตสัน
กำร์ด, บำร์โค้ดวัตสันกำร์ด, หมำยเลขบัตรประชำชน 
เม่ือช้อปท่ีร้ำนวัตสัน หรือ Log in ด้วยหมำยเลข
สมำชิกวัตสัน เม่ือช้อปท่ีวัตสันออนไลน์

(ตารางมีต่อ)
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🎉 Big Bang Beauty ไม่มี ไม่ได้! งำนน้ีจัดใหญ่
ส ำหรับสมำชิกวัตสัน 💚 ให้ฟินกันถ้วนหน้ำ ซ้ือ 1 
แถม 1! ลุ้นได้แต้ม 100,000 คะแนนทุกวัน! และลุ้น
รับiPhoneX! รีบพุ่งตัวไปสมัครสมำชิก #ท่ีร้ำนวัตสัน
ทุกสำขำ
.
28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 61
.
📌 อ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://bit.ly/2IruJAj
💚 สมำชิกช้อป 1 แถม 1 ผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี 
http://bit.ly/2IyN66d
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsTH #WSPromotion #ซ้ือ1แถม1 #
สมำชิกวัตสัน #Watsonsmember

(ตารางมีต่อ)
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นอก #สมำชิกวัตสัน จะได้ช้อปฟินๆ 🛍 กับ
โปรโมช่ันซ้ือ 1 แถม 1 ⚡ ขอชวนแฟนเพจท่ีน่ำรัก
มำร่วมกิจกรรม 😊👉 วัตสันแจกแรง! Big Bang
 Beauty ลุ้นรับ Gift Voucher ไปช้อปท่ีร้ำนวัตสัน 
500 บำท! วันละ 2 รำงวัล 💕
.
#กติกำ ง่ำยๆเพียง
▪ Like และ Share ภำพน้ี
▪ Comment ตอบว่ำสินค้ำใน A หรือ B ร่วม
โปรโมช่ัน #1แถม1 ส ำหรับสมำชิก
▪ ตอบถูก...ลุ้นรับฟรี! Gift Voucher จำกวัตสัน 
มูลค่ำ 500 บำท จ ำนวน 2 รำงวัล/วัน
▪ ประกำศรำยช่ือผู้โชคดีวันถัดไป (ยกเว้นกิจกรรม
วันศุกร์จะประกำศวันจันทร์)
ผู้โชคดีจำกค ำถำมประจ ำวันท่ี 27 มิ.ย. 61 ได้แก่.. 
- คุณ Santi PK
- คุณ โอเค ซ้ึง
ขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

(ตารางมีต่อ)
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🎉🎉 เย้! เปิดอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วน้ำ รีบไปช้
อปกันค่ะ! ท่ีวัตสันสำขำแหลมบำลีฮำย พัทยำ (ตรง
ข้ำมหอนำฬิกำ) ! 😘
.
เฉพำะวันน้ีเท่ำน้ัน พิเศษ!! ลูกค้ำวัตสัน พบควำม
พิเศษถึง 2 ต่อ
❤ #ต่อท่ี1 สมำชิกวัตสัน ลดทันทีท้ังร้ำน 10%
❤ #ต่อท่ี2 ช้อปครบ 500 บำท รับฟรี! ทิชชู่ แบบ
พกพำ 1 แพ็ค มูลค่ำ 69 บำท
.
รีบหน่อย...เฉพำะวันท่ี 28 มิ.ย. 61 วันเดียวเท่ำน้ัน!!
สำวๆห้ำมพลำด ตอนน้ียังทันนะคะ
#watsonsnewstore #watsonsgrandopening

(ตารางมีต่อ)
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บ ำรุงผิวแบบเข้มข้น ✨ ใหม่! “เดอมำแอคชัน อิน
เทนซ์ อัลทิเมท เซร่ัม” เซรัมท่ีอุดมไปด้วยนวัตกรรม
ส่วนผสมเหนือระดับ เพ่ือผลลัพธ์ผิวสวยสมบูรณ์แบบ
 พร้อมตอบโจทย์ปัญหำผิวท่ีแตกต่ำง 
.
📍 อ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติม : http://bit.ly/2KiyRIs
หำซ้ือได้แล้ว #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หรือ #ช้อป
ออนไลน์ท่ี 
http://bit.ly/2tJSTkk
.
▪ ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsTH #WSPromotion #WSbrand 
#DAPIntenseUltimateSerum #Serum

(ตารางมีต่อ)
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บัตรวัตสันของใครของใครก็หวงเนอะ 😚 เอำไว้ช้
อป 1 แถม 1 #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ หมดเขต 25 
ก.ค. 61 น้ีนะจ้ะ
.
ตอนน้ียังได้ลุ้นรับแต้ม และ IPhoneX ด้วยนะ พุ่งตัว
ไปด่วนค่ะ!
.
📌 อ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://bit.ly/2IruJAj
💚 สมำชิกช้อป 1 แถม 1 ผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี 
http://bit.ly/2IyN66d
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsTH #WSPromotion #ซ้ือ1แถม1 #
สมำชิกวัตสัน #Watsonsmember

(ตารางมีต่อ)
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ช้อปด่วน!! 📣 3 วันเท่ำน้ัน!! 5 ช้ิน 100 บำท!! 
Watsons Tencel Mask สูตรใหม่ ✨ มีให้เลือกถึง
 6 สูตร 
.
29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 ช้อปเลย #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ
 หรือ #ช้อปออนไลน์
.
🛒 คลิก! ช้อป http://bit.ly/2KpvP1c
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
💚 แอดไลน์เป็นเพ่ือนกัน รับโปรโมช่ันก่อนใคร 
https://bit.ly/2ufRZLY
#WatsonsTH #Watsonsbrand #WSPromotion 
#Mask

324 29

ช้อปว่ำคุ้มแล้ว แต่แจกคุ้มกว่ำ! 🎉 ระเบิดควำมฟิ
นคร้ังย่ิงใหญ่! 🎉 #lสมำชิกวัตสัน ซ้ือ 1 แถม 1 ช้
อปแล้วยังได้ลุ้นรับของรำงวัลมำกมำย!!
.
✅ ลิสไอเทมแล้วไปช้อปกัน #ท่ีร้ำนวัตสันทุกสำขำ
 วันน้ี - 25 ก.ค. 61
📍 ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://bit.ly/2IruJAj
#WatsonsTH #WSPromotion #BigBangBeauty

(ตารางมีต่อ)
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🎉 Big Bang Beauty ไม่มี ไม่ได้! งำนน้ีจัดใหญ่
ส ำหรับสมำชิกวัตสัน 💚 ให้ฟินกันถ้วนหน้ำ ซ้ือ 1 
แถม 1! ลุ้นได้แต้ม 100,000 คะแนนทุกวัน! และลุ้น
รับiPhoneX! รีบพุ่งตัวไปสมัครสมำชิก #ท่ีร้ำนวัตสัน
ทุกสำขำ
.
28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 61
.
📌 อ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://bit.ly/2IruJAj
💚 สมำชิกช้อป 1 แถม 1 ผ่ำนออนไลน์ได้ท่ี 
http://bit.ly/2KqOWve
📱 ช้อปง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคช่ัน โหลดฟรี! 
http://bit.ly/2GPyToY
#WatsonsTH #WSPromotion #ซ้ือ1แถม1 #
สมำชิกวัตสัน #Watsonsmember

326 30
STCoo
king

โชว์ฝีมือมัดใจโอปป้ำให้อยู่มัดด้วย😋 กิมจิ
ผักกำดขำวโฮมเมด รับรองเลยว่ำโอปป้ำต้องร้อง บูม
บำย่ำ

327 30

สุดสัปดำห์ก็จะฟินแบบน้ีแหล่ะค่ะ ☺ เม่ือมำช้อป
ท่ีร้ำนวัตสัน 🛍 แต่ต้ัง 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 กับ
สินค้ำรำคำพิเศษเพียบ! รีบมำช้อปนะจ๊ะ 👇
.
🛍 ช้อปออนไลน์ คลิก http://bit.ly/2NbUZlU
🛍 หรือช้อปผ่ำนแอปฯก็ง่ำยเว่อร์ 
https://goo.gl/ZwACbF

(ตารางมีต่อ)
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328 ได้

รับฟรี!!!! วัตสันชวนมำร่วมสนุกกับกิจกรรมจำก " 
Bio-essence " กับไอเทมดับควำมหัวร้อน!!! อำกำศ
แบบประเทศไทยใครๆก็...#หัวร้อน 🔥
.
สเปรย์น้ ำแร่ ไบโอ-เอสเซ้นส์ มิรำเคิล ไบโอ วอเตอร์ 
เปล่ียนหน้ำยักษ์ให้เป็นน่ำรัก เติมควำมสดช่ืนให้ผิว
ชุ่มช่ืนตลอดวัน
.
📍 กติกำร่วมสนุกง่ำยๆ เพียง
1. Like & Share กิจกรรมน้ี ต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ
2 เขียนแคปช่ัน และแท็กเพ่ือน 1คน ท่ีมักจะ #หัว
ร้อน เพรำะอำกำศบ้ำนเรำ ท่ีอยำกให้ลองใช้สินค้ำ 
พร้อมบอกคุณสมบัติสินค้ำข้อใดท่ีเหมำะกับเพ่ือนของ
คุณ 
3. Capture ภำพหน้ำจอมำ post ใน comment น้ี
เพ่ือยืนยันว่ำท ำถูกตำมกติกำ

(ตารางมีต่อ)
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ-นามสกุล  วรวรรณ วาณิชย์เสริมกุล 

อีเมล   worawan.wnsk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
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