
1 | P a g e  
 

 

 

 

 

คูม่อืการใชง้าน  

Email-Camp V.4.0 

Version: 1.0 

Last update: 25 October 2017 

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

 

 

 

สารบญัการใชง้าน 

 รายละเอยีด              หนา้ 

1. การสมัครแพคเกจ (ส าหรับลกูคา้ใหม)่      2 

2. การยนืยันการช าระเงนิ         6 

3. การตัง้คา่เพือ่การใชง้าน        7 

4. การใชง้าน Dashboard        11 

5. การสรา้งรายชือ่ และน ารายชือ่เขา้ระบบ      12 

6. การสรา้งแคมเปญ         15 

7. การสง่ออกแคมเปญ         26 

8. การตรวจสอบสถติ ิ         29 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  
 

 

 

 

1. การสมคัรแพคเกจ (ลกูคา้ใหม)่ 

1.1. เขา้ใชง้านระบบสง่อเีมลที ่https://e1.emailcampengine.com/login 

1.2. Click ที ่Create an account มมุขวาลา่ง 

 

 

1.3. เลอืก Package ทีท่า่นตอ้งการและกดปุ่ ม Register 

ตัวอยา่ง Package 

https://e1.emailcampengine.com/login
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1.4. กรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นตามรูปดา้นลา่ง เพือ่จัดตัง้ Account ใหม ่โดย

การกรอก E-mail และ Password ตามแบบฟอร์มนี้จะเป็น E-mail และ Password ที่

เขา้ใชง้านระบบ Email-Camp ดว้ย ซึง่อเีมลทีก่รอกควรเป็นอเีมลบรษัิทของท่าน และ

ตอ้งไมใ่ช ่Free E-mail เชน่ Hotmail.com, Gmail.com เป็นตน้ 
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1.5. หลังจากนัน้ทา่นจะไดรั้บอเีมลยนืยันการสมัครตาม E-mail ทีก่รอกขอ้มลูไว ้ 

ส าคญั! เมือ่ทา่นไดรั้บอเีมลยนืยัน จะตอ้งกดยนืยันตัวตนจากอเีมลทีไ่ดรั้บ  

1.6. ตัวอยา่งอเีมลทีจ่ะไดรั้บ 

 

1.7. เมือ่ Click ตามลิง้คบ์น E-mail แลว้จะปรากฎหนา้ยนืยันขึน้ ตามรปูดา้นลา่ง ซึง่จะถอืวา่

การสมัครเสร็จสิน้สมบรูณ ์และทา่นสามารถด าเนนิการจา่ยคา่บรกิารตาม Package ที่

ทา่นเลอืก 
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2. การยนืยนัการช าระเงนิ 

2.1. เมือ่ทา่นท าการช าระเงนิคา่บรกิารเรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้จง้ E-mail ของทา่นพรอ้มแนบ

หลักฐานการโอนเงนิหรอืใบ Pay-in สง่มาที ่emailcamp@wisetarget.net 

2.2. ทางบรษัิทจะท าการ Activate Package ใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงท าการและแจง้กลับทา่น

ทางอเีมล เพือ่เขา้ใชง้านระบบสง่อเีมลตอ่ไป 

  

mailto:emailcamp@wisetarget.net
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3. การต ัง้คา่การใชง้าน (เพือ่ประโยชนส์งูสดุ) 

3.1. การตัง้คา่ SPF  

3.1.1. ท่านจะตอ้งตั ้งค่าที่  Domain ของอีเมลที่ท่านจะใช ใ้นการส่งออก เช่น 

info@somedomain.com โดเมนคอื somedomain.com 

3.1.2. ทา่นจะตอ้งเพิม่ SPF record บน Domain ของทา่น เพือ่อนุญาตใิหร้ะบบของทาง

บริษัทฯสามารถส่งออกในนาม somedomain.com (Domain ที่ท่านใชง้าน) 

ดังนัน้ทา่นจ าเป็นตอ้งท าการเพิม่ SPF Record ดังตัวอยา่งดา้นลา่ง หรอืหากท่าน

มขีอ้สงสยัสามารถสอบถามขอ้มลูไดท้ี ่emailcamp@wisetarget.net ทางบรษัิท

ฯจะท าการจัดสง่คา่ทีถ่กูตอ้งกลับใหท้า่นตอ่ไป 

ตัวอยา่ง 

 

3.1.3. อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั SPF ไดท้ีน่ี ่

3.2. Sending Domain คอื Domain ของอเีมลทีท่า่นจะใชใ้นการสง่ออก เชน่ 

info@somedomain.com  

• somedomain.com คอื Sending Domain ทีท่า่นจะตอ้งท าการตดิตัง้ในระบบ 

3.2.1. การเพิม่ Sending Domain จะชว่ยใหอ้เีมลของทา่นมอีัตราการสง่ถงึทีด่ขี ึน้ (ใน

กรณีทีท่า่นไมเ่คยสง่อเีมลทีเ่ป็นสแปมมากอ่น) 

3.2.2. การเพิม่ Sending Domain ใหไ้ปทีเ่มนู Sending->Sending Domain ตามรปู

ดา้นลา่งนี้ 

 

 

 

 

 

mailto:info@somedomain.com
mailto:emailcamp@wisetarget.net
http://www.openspf.org/Introduction
mailto:info@somedomain.com%20ตัว
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3.2.3.  กดเครือ่งหมาย (+) New Sending Domain 

 

3.2.4.  กรอกโดเมนทีช่อ่ง Domain Name และ ส าคญั! ปิด Function Signing 

enabled แลว้กด Save 

 

3.2.5.  ระบบจะน าท่านไปยังหนา้ถัดไป ซึง่จะแสดงคา่ต่างๆทีท่่านจะตอ้งน าไปตัง้คา่ที ่

Domain Name ของท่าน การตัง้ค่านี้จะตอ้งท าที่ DNS Server ซึง่ท่านจะตอ้ง

แจง้ไปยังผูท้ีด่แูล Domain Name เพือ่ปรับแก ้โดยหลังจากปรับแกเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

ระบบจะอัพเดทคา่ใหมป่ระมาณ 24 - 48 ชัว่โมง  

<ปิด> 



10 | P a g e  
 

3.2.6. ตัวอยา่งคา่ทีร่ะบบจะแสดง

 

 

3.2.7.  หลังจาก 48 ชัว่โมงหลังการอัพเดทคา่แลว้ ใหก้ลับมาทีเ่มนู Sending Domain 

ใหมอ่กีครัง้และท าการเปิด Function Signing enabled 

 

3.3. Blacklist 

อเีมลทีอ่ยูใ่นรายชือ่ Blacklist จะไมส่ามารถน าเขา้ระบบได ้หรอืทา่นสามารถเพิม่อเีมล

เขา้ใน Blacklist โดยการอัพโหลดไฟล ์TXT ซึง่ในไฟลนั์น้การวางรายชือ่อเีมลจะตอ้ง

วางรายชือ่อเีมลเพยีง 1 คอลัมน ์และ 1 แถวจะตอ้งมเีพยีง 1 อเีมลเทา่นัน้  

ตัวอยา่ง: 

e-mail1@e-mail.com 

e-mail2@e-mail.com 

<เปิด> 

mailto:e-mail1@e-mail.com
mailto:e-mail2@e-mail.com
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4. การเร ิม่ใชง้าน Dashboard 

หลังจาก Log-in เขา้ระบบ ทา่นจะสามารถมองเห็นภาพรวมของบัญชใีชง้านของทา่นไดด้ังนี ้

1) สามารถตรวจสอบจ านวนเครดติคงเหลอื 

2) สามารถตรวจสอบแคมเปญลา่สดุทีส่ง่ออก 

3) สามารถตรวจสอบการอัตราการเพิม่ขึน้ของลสิตร์ายชือ่ โดยสามารถเลอืกดโูดยรวม 

(All) หรอื เลอืกดตูามรายชือ่ทีม่ใีนระบบ 

4) สามารถด ูTop 5 campaigns แตล่ะ metric 

5) Log กจิกรรมตา่งๆบน Account ของทา่น 
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5. การสรา้งรายชือ่ และน ารายชือ่เขา้ระบบ 

5.1. ใหท้า่นไปยังเมนู Lists และกดเครือ่งหมาย (+) Create List ตามรปูดา้นลา่ง 

 

5.2. กรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรม์ โดยชอ่งทีม่รีะบเุครือ่งหมาย * (จ าเป็นตอ้งกรอก

ขอ้มลู) 

5.3. สว่นของ Setting  

(1) หากท่านตอ้งการใหผู้รั้บอเีมลหรอืลูกคา้ของท่าน Click ยนืยันตัวตนผ่านอเีมลกอ่น

เพิม่เขา้ลสิตร์ายชือ่ ใหท้่านเปิดใชง้านสว่นนี้ (สว่นนี้จะท างานร่วมกับ Subscription 

Form ทีส่รา้งจากระบบเทา่นัน้ ไมร่วมการเพิม่อเีมลผา่น Subscribers)  

(2) หากผูรั้บอีเมลหรือลูกคา้ของท่านกดยกเลกิรับข่าวสาร (Unsubscribe) และท่าน

ตอ้งการใหร้ะบบสง่ Goodbye อเีมลไปหาผูรั้บอเีมลหรอืลูกคา้ของท่าน ใหเ้ปิดใช ้

งานสว่นนี ้ 

(3) หลังจากทีผู่รั้บอเีมลหรอืลกูคา้ของทา่นท าการยนืยันตัวตนส าเร็จแลว้ จากขัน้ตอนที ่

(1) และทา่นตอ้งการใหส้ง่อเีมล Welcome ไปอกีครัง้ ใหเ้ปิดใชง้านสว่นนี ้ 

 

รปูแบบอเีมลทัง้หมดสามารถก าหนดไดท้ี ่เมนู List -> Forms/Pages 
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ตัวอยา่ง เมนูการแกไ้ข Forms/Pages 

 

5.4. หลังจากสรา้ง List แลว้ จงึจะสามารถน ารายชือ่อเีมลทีต่อ้งการเขา้ระบบ โดยไปทีห่นา้ 

List แลว้กด  เพือ่เพิม่อเีมลแบบรายบคุคล หรอืกด ที ่  แลว้เลอืก Import 

file 

5.4.1. การ Import รายชือ่ ส าคญั! 

5.4.1.1. ไฟลจ์ะตอ้งเป็นประเภท CSV เทา่นัน้ (ดวูธิแีปลงไฟลจ์าก Excel เป็น 

CSV ทีห่นา้สดุทา้ย) 

5.4.1.2. แถวแรกของไฟลจ์ะตอ้งเป็น Header เชน่ 

*หากทา่นมเีพยีงอเีมล 

EMAIL 

email1@email.com 

email2@email.com 

 

*หรอืหากทา่นมชีือ่และนามสกลุเพิม่ 

EMAIL, FIRST_NAME, LAST_NAME 

someone@domain.com, John, Cena 

sometwo@domain.com, Ammy, Adams 

 

 

 

 

 

mailto:email1@email.com
mailto:email2@email.com
mailto:someone@domain.com
mailto:sometwo@domain.com
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ทา่นสามารถดชูือ่ของ Header ไดท้ีเ่มนู  

ซึง่ชือ่ของ Header ในไฟล ์Excel จะตอ้งตรงกับชือ่ของ Tag ตาม

ดา้นลา่ง 

 

5.4.1.3. กด Upload file และรอระบบท างาน โดยระบบจะท างานทุก 1 นาที  

      เมือ่รายการ Import ของท่านขึน้ที ่Recent Import แลว้ (ท่านสามารถ 

      เปลีย่นหนา้เพือ่ท างานสว่นอืน่ตอ่ระหวา่งรอการ Import List ได)้ 

 

 

หมายเหต:ุ  

• การลบ List จะลบแคมเปญทีเ่กีย่วขอ้งออกทัง้หมด 

• ไมค่วรสรา้ง List ใหมท่กุครัง้ทีส่ง่ เพราะระบบจะบรหิารจัดการรายชือ่ผูท้ีส่ง่

อเีมลไมถ่งึ (bounced email) และ รายชือ่ผูท้ีไ่มต่อ้งการรับอเีมลใหโ้ดย

อัตโนมัต ิการสรา้ง List ใหม ่โดยน ารายชือ่ผูท้ีไ่มต่อ้งการรับอเีมลใสเ่ขา้ไปใน 

List ใหมจ่ะเปรยีบเสมอืนการสมัครรับขา่วสารใหม ่และอาจจะท าใหเ้กดิการ 

Complain จากผูรั้บได ้และอาจผดิ พรบ.คอมพวิเตอร ์(ด ูพ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์

2560 ฉบับเต็ม) 

https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/download_file/0_Computer-Crime-No2-act.pdf
https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/download_file/0_Computer-Crime-No2-act.pdf
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6. การสรา้งแคมเปญ 

6.1. ใหท้า่นไปยังเมนู <Campaign> 

 

6.2. กดทีเ่ครือ่งหมาย (+) Create Campaign 

 

 

 

6.3. เลอืกประเภท Content ของ Campaign ทีต่อ้งการสรา้งดังนี ้

6.3.1 แบบ Regular (แนะน า) - จะสามารถสรา้ง Content ทีเ่ป็นรปูแบบ HTML+

รปูภาพ รวมถงึการตดิ Link ตา่งๆ  

6.3.2 แบบ Plain Text (ไมแ่นะน า) – จะสามารถสรา้ง Content ทีม่เีฉพาะ 

ตวัอกัษร เทา่นัน้ ซึง่จะไมส่ามารถ Tracking Link ตา่งๆ ได ้
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6.4. เลอืก Recipient จาก List รายชือ่ของทา่นเพือ่สง่ออกกับ Campaign นี ้

กรณีที ่1 – ตอ้งการสง่ออกเพยีง 1 List  

ใหเ้ลอืก List เป้าหมายทีต่อ้งการสง่ในชอ่งของ To which list shall we send? 

 

กรณีที ่2 – ตอ้งการสง่ออก> 1 List  

หากทา่นตอ้งการสง่ออกมากกวา่ 1 List รายชือ่ พรอ้มๆ กัน  

ใหก้ดทีปุ่่ ม (+) New list/segment 

 

จากนัน้ ใหเ้ลอืก List รายชือ่ เป้าหมาย ที ่2 ทีต่อ้งการจะสง่ออกพรอ้มกัน 
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ส าคญั! หากทา่นท าการสง่มากกวา่ 1 List ขึน้ไป ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเลอืก  

Use Default Custom Field From This list จาก List ใด List หนึง่  

ทีท่า่นเลอืกท าการสง่ออก ซึง่การเลอืกนีจ้ะเป็นการใชง้าน Custom Field จาก List ที่

ทา่นเลอืก สมมตติัวอยา่งเชน่ 

List ที ่1 ชือ่วา่ New Subscriber 2 หากเขา้ไปดรูายชือ่ Custom Field จะพบวา่มี

ดังนี ้ 

 

 

List ที ่2 ชือ่วา่ Internal List 2 หากเขา้ไปดรูายชือ่ Custom Field จะพบวา่มดีังนี้ 

 

 

ขอ้แตกตา่ง: ใน List ทีช่ ือ่ Internal List 2 จะม ีCustom Field ทีช่ ือ่วา่ 

CARDNUMBER ทีส่รา้งขึน้มาเพิม่จากขัน้ตอนการสรา้ง List รายชือ่ และผกูไวก้ับ List 

นี ้เพิม่ข ึน้มา  

- หากทา่นเลอืก Use Default Custom Field From This list ที ่Internal List 2 

ทา่นจะสามารถใชง้าน CARDNUMBER ทีเ่ป็น Custom Field ได ้

- หากทา่นเลอืก Use Default Custom Field From This list ที ่New Subscriber 2 

ทา่นจะไมส่ามารถใชง้าน CARDNUMBER ทีเ่ป็น Custom Field ได ้เพราะ Field 

พืน้ฐานของ List นีจ้ะไมม่ ีCARDNUMBER 

ขอ้แนะน า: หากทา่นท าการสง่มากกวา่ 1 List รายชือ่ขึน้ไป ทางเราแนะน าใหท้า่น 

สรา้ง Custom Field ทัง้ 2 List นัน้ ใหม้ ีField ทีเ่หมอืนกันทัง้ 2 List 
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• การตัง้คา่ Campaign ท่านตอ้งท าการกรอกขอ้มลูในชอ่งทีม่เีครือ่งหมาย * ใหค้รบถว้น 

 

สว่นที ่1 

- Name your campaign คอื ชือ่ของ Campaign ของทา่น (จะไมถ่กูเผยแพรสู่่

ภายนอก) 

- E-mail subject คอื ชือ่ Subject ของ EDM วา่จะใชช้ือ่หัวเรือ่งวา่อะไรในการสง่ 

- From name คอื ชือ่ผูส้ง่ของ EDM วา่ทา่นจะใหแ้สดงชือ่ใดในการสง่ 

- From E-mail คอื ชือ่ E-mail ของ EDM วา่ทา่นจะใหแ้สดงชือ่ใดในการสง่ (แนะน า

ใหใ้ชอ้เีมลทีเ่ป็น Domain บรษัิทของทา่น ไมแ่นะน าใหใ้ชจ้ าพวก ฟรอีเีมล เชน่ 

@hotmail.com, @gmail.com) 

- Reply to คอื หาก EDM ทีส่ง่ออกไปมกีารกด Reply จะให ้Reply กลับทีอ่เีมลใด 

โดยหากไมต่อ้งให ้reply กลับ ใหท้า่นใส ่noreply@(domain ของทา่น) 

 

สว่นที ่2 คอื การตัง้คา่ เปิด-ปิด การใชง้าน Open Tracking, Link Tracking, การ 

Sign DKIM Signature เขา้กับ Sending Domain ของทา่น (ชว่ยลดอัตราการเป็น 

SPAM ไดด้ขี ึน้) **ทางเราแนะน าใหท้า่นเปิดการต ัง้คา่ไวเ้พือ่ใชใ้นการด ูReport 

ในภายหลงั** 
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6.5. ท าการสรา้ง หรอื เลอืก Content ของตัว EDM โดยม ี3 เมนูใหเ้ลอืกดังนี ้

 

6.5.1 Build new template คอืการสรา้ง Content ขึน้มาใหมโ่ดยจะใชเ้ฉพาะ 

Campaign นีเ้ทา่นัน้ ซึง่จะม ีDefault Template ใหท้า่นเลอืกใชง้านตามความ

เหมาะสม (สามารถแกไ้ขเนือ้หาภายในไดใ้นขึน้ตอนถดัไป) 

6.5.2 Template Gallery คอื การเลอืกใชง้านจาก Template ทีท่า่นไดท้ าการ 

Upload เขา้ไปดว้ยตนเอง 

6.5.3 Other Campaigns คอื การเลอืกใชง้าน Content จาก Campaign อืน่ๆ ของ

ทา่น 

 

ขอ้แนะน า: หากทา่นม ีTemplate ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ขององคก์รของทา่น ทางเรา

แนะน าใหท้า่นท าการอัพโหลด Template ของทา่นเขา้ไปในระบบ และเลอืกใชง้าน

ผา่นเมนู Template Gallery จะท าใหท้า่นใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ขึน้ 
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6.6. การ Build Campaign (ปรับแตง่ Content ของ EDM จาก Template ทีเ่ลอืก) 

 

 

วธิกีารใชง้าน Build Template เบ ือ้งตน้ 

1. ในสว่นของหนา้ตา่งดา้นซา้ยจะเป็น Element ของ HTML ประเภทตา่งๆ ใหท้า่นท า

การ Click และเลือ่น ไปลงยังหนา้ตา่งดา้นขวา จะเป็นการเพิม่ Element ของ HTML 

นัน้ๆ 
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2. ท าการ Click 1 คร ัง้ ที ่Element ทางหนา้ตา่งดา้นขวามอื ทา่นจะสามารถแกไ้ข

ขอ้มลูของสว่นนัน้ๆ ได ้ซึง่การแกไ้ขจะเป็นรปูแบบ WYSIWYG HTML Editor 

 

 

3. ทา่นสามารถเพิม่ Custom Field ภายใน Content ของทา่นได ้โดย 

    3.1 คลกิจดุทีต่อ้งการใสภ่ายใน Editor ทีต่อ้งการใหร้ะบบแปลงคา่ Custom Field  

    3.2 คลกิที ่Custom Field Tag ทีท่า่นตอ้งการ ดา้นลา่ง  

ตัวอยา่งเชน่ ตอ้งการใสช่ือ่ First Name ไวท้ีห่ัวจดหมาย 
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4. หากทา่นตอ้งการใส ่Custom Field เป็น Link URL  

    4.1 Highlight Text จดุทีต่อ้งการจะใส ่Link ทางหนา้ตา่งดา้นซา้ยมอื 

            

   4.2 คลกิที ่Insert/edit link 

          

 

    4.3 ใส ่Custom Field Tag ในชอ่ง URL จากนัน้กด OK 
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ขอ้แนะน าส าคญั:  

ประกาศ พ.ร.บ. วา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์2560 มาตรา ๔ ให ้

เพิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๑ แหง่พระราชบัญญัต ิวา่ดว้ย

การกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ๔ ผูใ้ดสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิล็กทรอนกิสแ์กบ่คุคลอืน่อันมี

ลักษณะเป็นการกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ แกผู่รั้บขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอื

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์โดยไมเ่ปิดโอกาสใหผู้รั้บสามารถบอกเลกิหรอืแจง้ความ

ประสงคเ์พือ่ปฏเิสธการตอบรับไดโ้ดยงา่ย ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิ สองแสนบาท 

 

ตาม พรบ.คอมพวิเตอร ์ปี พ.ศ. 2560 นัน้ ไดม้ปีระกาศใหผู้ท้ีส่ง่ EDM ตอ้งมชีอ่งทาง

ใหผู้รั้บ ยกเลกิรบัขา่วสาร ได ้ซึง่ทางเราแนะน าใหท้า่นใส ่Unsubscribe ลงใน EDM 

ของทา่นทกุฉบับ 

 

ด ูพ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์2560 ฉบับเต็ม 

 

            

ขอ้แนะน าการอพัโหลดรปูภาพ: ทา่นสามารถอัพโหลดรปูภาพของทา่นไวบ้น 

Server ของทางเราได ้โดยการคลกิที ่ 

Insert/Edit Image (ลกูศรสเีหลอืงตามรปูดา้นลา่ง) > Browse (คลกิทีก่รอบสี

แดง)  

 

https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/download_file/0_Computer-Crime-No2-act.pdf
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จากนัน้ระบบจะเปิดหนา้ตา่งส าหรับการอัพโหลดและการเลอืกใชง้านรปูภาพมาใหท้า่น 

 

 

6.7. เมือ่ทา่น Build Template เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะน าทา่นมายังหนา้ Preview HTML ที่

ทา่นไดส้รา้งไว ้
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6.8. ตัง้คา่ วนัและเวลา ทีท่า่นตอ้งการส าหรับการสง่ออก Campaign (สามารถแกไ้ข

ยอ้นหลังได)้ 

 

6.9. ตรวจสอบความถกูตอ้งของ Campaign อกีครัง้กอ่นกด Send โดยทา่นสามารถกดทีปุ่่ ม 

Edit เพือ่แกไ้ขในแตล่ะรายการได ้

 

 

ขอ้แนะน า: ทา่นสามารถสง่ Test ในรปูแบบ E-mail ไดโ้ดยไมเ่สยี Credit โดยคลกิที่

ปุ่ ม  
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7. การสง่ออกแคมเปญ 

7.1. เมือ่ วนัทีแ่ละเวลา ถงึชว่งก าหนดทีท่า่นไดท้ าการตัง้คา่ไวใ้น ขัน้ตอนการสรา้ง

แคมเปญ ระบบจะท าการสง่ออกแคมเปญนัน้ใหท้า่นโดยอัตโนมัต ิโดยทา่นสามารถดู

สถานะของแคมเปญไดโ้ดยการกด Refresh Page (กดปุ่ ม F5) โดยระบบจะท าการสง่

แคมเปญออกใหท้กุ 1 นาท ี

 

7.2. ในกรณยีังไมถ่งึก าหนดเวลาสง่ ทา่นสามารถแกไ้ข Campaign ของทา่นไดโ้ดยกดที่

ปุ่ ม <edit> 

 

7.3. ในกรณีทีร่ะบบท าการสง่ออกอยู ่ทา่นสามารถ หยดุการสง่ออก แคมเปญ นัน้ไดโ้ดย 

คลกิที ่ 

 และเลอืกเมนู  

 

  

7.4. หากทา่นตอ้งการสง่ Campaign เดมิซ ้า ทา่นจะตอ้ง Copy Campaign ขึน้มา ท าตาม

ขัน้ตอนดังนี ้  

7.4.1. คลกิที ่<Copy> 

 

 

7.4.2.  จากนัน้ระบบจะใหท้า่นท าการตัง้ชือ่ Campaign ทีท่า่นจะ Copy ขึน้มาใหมอ่กี

ครัง้ 
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7.4.3. เสร็จสิน้การ Copy Campaign 

 

 

7.4.4. จากนัน้ใหท้า่นกดทีปุ่่ ม Edit  

 

 

7.4.5. ระบบจะน าทา่นมายังหนา้ การตัง้คา่ Schedule ของแคมเปญ ซึง่ทา่น

สามารถกดทีเ่มนู Recipient, Setup, Template เพือ่แกไ้ขขอ้มลูหรอืตัง้คา่

แคมเปญใหมไ่ด ้
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7.5. หากทา่นตอ้งการลบ Campaign ใหท้า่นกดทีปุ่่ ม 

 และเลอืกเมนู  

 

 

 

จากนัน้ระบบจะใหท้า่นท าการ Confirm การลบ Campaign นีอ้กีครัง้ ใหท้า่นพมิพค์ าวา่ 

DELETE ลงในชอ่งแลว้กดปุ่ ม Delete 

 

 

ส าคญั: ทางเราไมแ่นะน าใหท้า่นลบ Campaign เพราะการลบ Campaign จะท าให ้

Report ของ Campaign นัน้ถกูลบไปดว้ยเชน่กัน 
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8. การตรวจสอบสถติ ิ

8.1. ไปทีเ่มนู Campaign 

 

 

8.2. กดทีปุ่่ ม Overview ของ Campaign ทีท่า่นตอ้งการจะด ูReport 

 

 

8.3. ในหนา้ Report จะประกอบดว้ยเมนู ดังนี ้

 

 

8.3.1. Overview ภายในหนา้ Overview จะแสดง Statistic ภาพรวมของคา่ Opened, 

Clicked, Unsubscribed ตา่งๆ ออกมาเป็นรปูแบบกราฟและตัวเลข 
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8.3.2. Link ภายในหนา้นีจ้ะแสดง รายชือ่และจ านวนของ Link ทีถ่กูคลกิ 
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8.3.3. Opens – Map ภายในหนา้นีจ้ะแสดงคนที ่Open Campaign โดยแยกตามแต่

ละประเทศออกมาในรปูแบบ Map (ประเทศของบางทา่นอาจจะคลาดเคลือ่นได ้

ขึน้อยูก่ับ ISP ของผูเ้ปิด E-mail นัน้ๆ) 

 

 

8.3.4. Subscribers ภายในหนา้นีจ้ะแสดง รายชือ่ E-mail ทีถ่กูสง่ออกไป พรอ้ม

บอกสถานะวา่ม ีE-mail ใดบา้งที ่ถกูสง่แลว้ (Sent) และ ยงัไมถ่กูสง่ (Not 

Sent) รวมถงึสถานะการ Opened, Clicked

 

 

ทา่นสามารถ Filter รายชือ่จากสถานะตา่งๆ ไดจ้าก Toolbar ดา้นบน 
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8.3.5. Sending Logs จะแบง่ออกเป็น 6 หัวขอ้ยอ่ย ดังนี้ 

• Tracking Log คอื List รายชือ่ทัง้หมดทีถ่กูสง่กับ Campaign นี ้พรอ้ม 

สถานะการสง่  

 

• Bounce log คอื List รายชือ่ทีถ่กูสง่ออกไปและถกูตกีลับมา 

 

 

และระบบจะเปลีย่นสถานะของคนทีถ่กูตกีลับเป็น Blacklisted ใหอ้ัตโนมัต ิ

ท าใหห้ากมกีาร Import รายชือ่ใหมห่รอืมกีารสง่ Campaign ออกไป รายชือ่ที่

อยูใ่น Blacklisted เหลา่นี้จะไมถ่กูสง่ออกไป ท าใหจ้ านวน Credit ของทา่นจะ

ไมถ่กูหักลบกับ E-mail เหลา่นีใ้นการสง่ครัง้ตอ่ๆไป 
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• Feedback Log กรณีทีผู่รั้บมกีาร Complain กลับมา ระบบจะแสดง Log 

รายชือ่ E-mail ในสว่นนีใ้หท้า่นทราบ 

• Open Log ภายในหนา้นี้จะแสดง List รายชือ่ คนที ่Open Campaign โดย

แสดง IP Address พรอ้มระบสุถานที ่ทีบ่คุคลนัน้ไดเ้ปิดอา่น 

 

 

• Click Log ภายในหนา้นี้จะแสดง List รายชือ่ คนที ่Click พรอ้มระบ ุชือ่ Link 

ทีไ่ด ้Click ไป 

  

 

• Unsubscribe Log ภายในหนา้นีจ้ะแสดง List รายชือ่ คนทีไ่ดท้ าการคลกิ 

Unsubscribe หรอื ยกเลกิรับขา่วสาร ผา่นทาง Unsubscribe Custom Field ที่

ไดใ้สไ่วใ้นตัว Content ของ EDM 

 

 

 



35 | P a g e  
 

และทางระบบจะเปลีย่นสถานะของคนทีย่กเลกิรับขา่วสารเป็น 

Unsubscribed ใหโ้ดยอตัโนมตั ิซ ึง่ในอนาคต หากทา่นมกีารสง่ EDM 

ออกไปยังบคุคลทีม่สีถานะ Unsubscribed รายชือ่นัน้ก็จะไมถ่กูสง่ไปเชน่กัน  

 

 

8.3.6. E-mail Review ใชส้ าหรับตรวจสอบ E-mail Content ตน้ฉบับทีไ่ดใ้ชส้ง่ออก 
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วธิกีารแปลงไฟลจ์าก MS Excel เป็น CSV 

1. เปิดไฟล ์Excel  

2. ตรวจสอบวา่ไฟลม์ ีHeader บง่บอกต าแหน่งของขอ้มลู เชน่ E-mail, First_Name, 

Last Name 

 

 

3. กดทีเ่มนู File -> Save As 

 

 

เลอืกรปูแบบไฟลเ์ป็น CSV UTF-8 (Comma delimited) 

 

 

4. เสร็จสิน้ 


