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บทคัดย่อ 
 
 รายงานการปฏิบตัิสหกิจ เร่ือง การตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลส าหรับร้านอาหารญี่ปุ่ นในช่วง
วิกฤตโควิด ของร้าน Salmon Project  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปฏิบตัิการท าตลาดออนไลน์ผ่านส่ือ
โซเชียลให้กับบริษทั Salmon Project จ ากัด 2) เพื่อสรุปผลการประเมินการตอบรับจากการท าตลาด
ออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลให้กบับริษทั Salmon Project จ ากดั ของบริษทั โดยการศึกษาการท าการตลาด
ออนไลน์ โดยการสร้างเน้ือหาคอนเทนต์ในรูปแบบของ ภาพ แคปชั่น รวมไปถึงวีดีโอเพื่อโปรโมท 
ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร การส่งเสริมการตลาด ผ่านส่ือออนไลน์และเผยแพร่สู่สาธารณะและรวบรวม
การประเมินผลตอบรับ  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 4 กนัยายน  2563 
 จากการปฏิบตัิการท าตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลLINE@ และ เพจFacebook โดยสร้างเน้ือหา
คอนเทนตเ์พื่อดึงดูด โปรโมทและการประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารบริษทัและการน าเสนอผลิตภณัฑเ์มนูเซท
ใหม่ในการเสนอภาพและเน้ือหาที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายเห็นภาพและกดติดตาม โดยแสดงเน้ือหาไม่
ซบัซ้อน 
 ทั้ งน้ีการตอบรับผลสรุปพบว่า ได้ลูกค้าเพ่ิมขึ้นผ่าน เพจFacebook จากเดิมจ านวน 2,986 คน 
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 3,616 คนและติดตามของLINE@ จากเดิมจ านวน 105 คน เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 187 
คนและมีผูส่ั้งซ้ือในแต่ละวนั โดยประมาณ 7-10 คน ท าให้บริษทัมียอดขายที่ไม่ลดลงส าหรับบริษทัใน
สถานการณ์ช่วงโรคระบาดโควิด 
 
ค าส าคัญ : การตลาดออนไลน์, โซเชียลมีเดีย  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 บริษทั Salmon Project จ ำกดั เป็นธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่ น  โดยกำรท ำอำหำรแบบปรุงสดและ
รับประทำนอำหำรภำยในร้ำนรวมไปถึงกำรให้บริกำรเดลิเวอร่ี เน่ืองจำกบริษทัอำจจะยงัไม่เป็นที่
รู้จกัและเขำ้ถึงตลำดมำกนกั ซ่ึงกำรท ำผลิตภณัฑ์หรือสินคำ้ใหม่ เพื่อที่จะไดเ้ป็นที่รู้จกัและจดจ ำใน
กลุ่มผู้บริโภคและตลำดได้ จ ำเป็นต้องมีเคร่ืองมือส่ือสำรเข้ำมำช่วย ในเร่ืองของกำรโฆษณำ 
ประชำสัมพนัธ์  กำรส่งเสริมกำรขำย รวมไปถึงใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรในยคุดิจิทลั  โดยบริษทัจึงไดท้ ำ
ตลำดในรูปแบบออนไลน์ กำรท ำกำรตลำดที่ใช้คอนเทนต์เป็นมีเดีย หรือเคร่ืองมือส ำหรับผูท้ ำกำร
ส่ือสำรเพ่ือส่งสำรต่อไปยงัผูบ้ริโภค ทั้งบริษทัมองเห็นถึงกำรสร้ำงแบรนด์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และ
ส่ือสำรแบรนด์ไปยงัลูกค้ำ โดยบริษทัยงัให้ควำมส ำคัญกบักำรส่ือสำรกำรตลำด โดยสร้ำง คอน
เทนต ์ทั้งส่ือสำรดว้ยภำษำ บทควำม แคปชนั ภำพ เพ่ือจุดประสงค์ชดัเจน ในกำรท ำโปรโมทสินคำ้
ของบริษทั เพื่อขำย   ดว้ยกำรสร้ำงเน้ือหำผ่ำนตัวหนังสือ ภำพ วิดีโอและเสียงรวมถึงมีเดียอื่น ๆ 
ประกอบกบั ปัจจุบันบริษทัเผชิญกบัสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้กำรบริโภค
อำหำรมีควำมเปลี่ยนแปลงไปอยำ่งมำกกบักำรทำนอำหำรนอกบำ้นจำกนโยบำยภำครัฐ เวน้ระยห่ำง 
ผูบ้ริโภคจึงตอ้งปฏิบตัิตำมภำครัฐที่ประชำชนตอ้งกกัตวัอยูใ่นที่พกัอำศยัและท ำงำนที่บำ้น จึงท ำให้
ธุรกิจร้ำนอำหำรนั้นไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด ไม่สำมำรถเปิดบริกำรให้ผูบ้ริโภค
นัง่ทำนที่ร้ำนไดแ้ต่ยงัคงซ้ือกลบับำ้นได ้  
       ทั้งน้ีบริษทัจึงตอ้งปรับตวัให้เขำ้กบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัโดยท ำตลำดในรูปแบบออนไลน์มำ
ปรับใชโ้ดยใชส่ื้อโซเชียลของทำงบริษทั อำทิเช่น เพจFacebook, Line@ เพื่อกระตุน้ให้เกิดกำรรับรู้ 
สนใจ เพ่ิมควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัเพ่ือให้กลุ่มผูบ้ริโภคเก่ำและผูบ้ริโภคใหม่ไดติ้ดตำมเน้ือหำกำร
ประชำสัมพนัธ์ ข่ำวสำร รวมไปถึงโปรโมชัน่ต่ำง ๆ ของบริษทั 
         ดงันั้นทำงผูจ้ดัท ำไดไ้ปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำในต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่กำรตลำดออนไลน์ โดย
เล็งเห็นว่ำกำรท ำตลำดในรูปแบบออนไลน์เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้กับบริษัท จึงได้
น ำเสนอภำพเน้ือหำข้อควำมที่ให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้ โดยแสดงเน้ือหำที่ไม่ซับซ้อนเพ่ือมุ่งหวงัให้
ผูบ้ริโภคจดจ ำและสร้ำงโอกำสในกำรขำยเพื่อท ำให้ธุรกิจยงัคงด ำเนินต่อไปไดส้ ำหรับสถำนกำรณ์
โรคระบำดในปัจจุบนั 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน        
 1.2.1   เพื่อปฏิบตัิกำรท ำตลำดออนไลน์ผ่ำนส่ือโซเชียลให้กบับริษทั Salmon Project จ ำกดั 
 1.2.2   เพื่อสรุปผลกำรประเมินกำรตอบรับจำกกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำน LINE@ และเพจ 
Facebook ของบริษทั  
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 เพื่อปฏิบตัิงำนกำรท ำตลำดออนไลน์ ในกำรสร้ำงคอนเทนต์ในรูปแบบภำพ วีดีโอ แคปชนัใน
กำรโปรโมท ข่ำวสำรและโปรโมชัน่ต่ำง ๆ และเพ่ือน ำผลตอบรับจำกกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำน 
LINE@ และ เพจFacebook เพ่ือน ำมำสรุปผลจำกกำรเขำ้ถึงและกำรติดตำมที่มำกขึ้นหรือน้อยลง
จำกกำรท ำตลำดออนไลน์    
 โดยขอบเขตด้ำนเวลำอยู่ในช่วงระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำระหว่ำงวันที่ 18 
พฤษภำคม 2563 ถึงวนัที่ 4 กนัยำยน 2563 ในกำรดูแลส่ือออนไลน์ของบริษทั LINE@ และเพจเพจ 
Facebook ของบริษทั 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ         
 1.4.1   ท ำให้ธุรกิจยงัคงด ำเนินธุรกิจต่อได้ในสถำนกำรณ์โควิด และ สำมำรถเพ่ิมช่องทำง
ให้กบับริษทัในช่วงสถำนกำรณ์โควิด  
 1.4.2   เพื่อน ำขอ้มูลจำกกำรตอบรับไปพฒันำภำพลกัษณ์ของธุรกิจเพื่อให้ตอบโจทยผู์บ้ริโภค
มำกขึ้น 
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บทที่ 2 
      การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

  
 การคน้ควา้รายงานโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง  การเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ส าหรับ
ร้านอาหารญี่ปุ่ นในช่วงวิกฤตโควิด ของร้าน Salmon Project คณะผูจ้ดัท าไดท้บทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งมาน าเสนอในหัวขอ้ต่าง ๆดงัต่อไปน้ี  
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
  2.2 แนวคิดการตลาดดา้นเน้ือหา (Content Marketing)   
  2.3 แนวคิดการส่ือสารการตลาดบูรณ์การ (Integrated Marketing Communication)  
  2.4   ขอ้มูลแอพลิเคชนั LINE@ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสาร  
  2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
 2.1.1    ความหมายของการตลาดออนไลน์ 
     ภาวุธ พงษวิทยภาณุ (2548) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความของค าว่า “การตลาดออนไลน์” ไวว่้า 
คือ การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทนัสมยัและสะดวกต่อ
การใช้งานเข้ามาเป็นส่ือกลาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรือพีดีเอ ที่ถูกเช่ือมโยงเข้า
ดว้ยกนัดว้ยอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกบัวิธีทางการตลาดการ ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างลง
ตวักบัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
     พิศิฐ รัตนเชตกุล (2550) ได้ให้ความหมายของการตลาดออนไลน์ไว้ว่าการน าเอา
เทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้ในกระบวนการถ่ายทอดขอ้ความจากองค์กรไปสู่ผูบ้ริโภคได้อย่าง
รวดเร็วและตรงเวลาอนัประกอบไปดว้ยการโฆษณาการประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการคา้และ
การตลาดทางตรงเพื่อให้เกิดผลในการส่ือสาร 
 2.1.2    รูปแบบของการตลาดออนไลน์ 
     รูปแบบของการตลาดออนไลน์ที่ส าคญัมี 4 รูปแบบ คือ 
     1. การโฆษณาออนไลน์ (Advertising) การลงโฆษณาในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์
อื่น ๆ ประโยชน์ของการโฆษณาออนไลน์ คือ ความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและความสามารถในการติดตามผลไดอ้ย่างทนัท่วงที นอกจากน้ียงัช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการส่ือสารสองทางระหว่างผูโ้ฆษณาและกลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย อย่างไรก็ตามผู้
โฆษณาควรค านึงถึงผลที่ไดรั้บเมื่อเปรียบเทียบกบัตน้ทุนดว้ย รูปแบแบของการโฆษณาออนไลน์ มี 
4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
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      1.1   ป้ายโฆษณาออนไลน์ (Banner Ad) คือ ภาพกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดง
บนเว็บไซต์รูปแบบของแอพพลิเคชั่นหรือแฟลชขนาดมาตรฐานของโฆษณาด้วยป้ายโฆษณา
ออนไลน์จะเป็นส่ีเหลี่ยมพ้ืนผา้ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือโฆษณาดว้ยป้ายโฆษณา
ออนไลน์ภายในเว็บไซต์ ท าขึ้นเพ่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์หรือบริการของคุณเอง และโฆษณาดว้ยป้าย
โฆษณาออนไลน์ภายนอกเว็บไซต์ คือ การติดต่อกับบริษทัที่มีเครือข่ายให้ลงโฆษณาด้วยป้าย
โฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายของตนเองจะเขา้ชม (คมสันต์ ตนัสกุล, 2552) 
และป้ายโฆษณาออนไลน์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
         1.  ป้ายโฆษณาออนไลน์ที่ฝ่ังบนเว็บไซต ์ (Embedded Banner) คือ ป้ายโฆษณา
ออนไลน์ที่ปรากฏบนเวบ็ไซตท์ัว่ไป ซ่ึงมีลกัษณะแฝงตวัที่ต าแหน่งต่าง ๆ ในเวบ็ไซตเ์มื่อผูใ้ช้เลื่อน
ไปยงัส่วนอื่น  ๆ  ป้ายโฆษณาออนไลน์จะเลือนหายไปจากจอภาพได้ง่ายและมีระยะเวลาในการ
แสดงนอ้ยที่สุด 
         2.  ป้ายโฆษณาออนไลน์ป็อบอพั (Pop-up Banner) คือ ป้ายโฆษณาออนไลน์ที่
ปรากฏบนจอภาพในขณะที่ผูใ้ช้ก  าลงัจะออกจากเว็บไซตโ์ดยการแสดงผลจะโผล่ขึ้นบนจอภาพใน
ลกัษณะฉับพลนัและสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งมากและจะปรากฎจนกว่า
ผูใ้ชจ้ะยตุิการแสดงของป้ายโฆษณาออนไลน์ 
         3.  ป้ายโฆษณาออนไลน์แบบลอยตัว  (Layered Banner) คือ ป้ายโฆษณา
ออนไลน์ที่ถูกพัฒนาให้เห็นบนเว็บไซต์ เมื่อผู ้ใช้เลื่อนไปยงัส่วนต่าง ๆ ก็จะเห็นป้ายโฆษณา
ออนไลน์อยูต่ลอดเวลาแมจ้ะปรากฏขึ้นทุกคร้ังที่มีการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์(เอษณีย ์อาษาสุข, 2550) 
      1.2   เว็บไซต์ (Website) แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและส่ือประสมต่าง ๆ 
เช่น ภาพ เสียง ขอ้ความของแต่ละบริษทัหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ีว่า เว็บเพจ 
(Web Page) และเรียกหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่าโฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า
เวบ็ไซต ์คือ เวบ็เพจอยา่งนอ้ยสองหนา้ที่มีลิงค์ (Links) ถึงกนั ตามหลกัค าว่าเวบ็ไซตจ์ะใช้ส าหรับผู้
ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองแลว้ (คมสัน ตนัสกุล, 2552) 
      1.3   การโฆษณาดว้ยเวบ็ไซต์เคร่ืองมือช่วยคน้หา (Search Engine Optimization) คือ 
การโฆษณาดว้ยเวบ็ไซต์เคร่ืองมือช่วยคน้หาว่าผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองมือช่วยคน้หา
เพ่ือคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการ ดงันั้น การท าให้เวบ็ไซตข์องตนปรากฏในผลลพัธ์จากการคน้หาจะช่วย
เพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตไ์ด ้แต่เน่ืองจากจ านวนคู่แข่งที่สูง ดงันั้น โอกาสในการติดอยูใ่นอนัดบั 1 
– 10 จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย นอกจากน้ีแต่ละเว็บไซต์ก็มีวิธีการสืบคน้และจดัเรียงต าแหน่งไม่เหมือนกนั 
เมื่อติดอนัดบั 1 – 10 ของเวบ็ไซตห์น่ึงจึงไม่ไดห้มายความว่าจะมีผลต่อเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ ดว้ย (Turban, 
2006) 
      1.4   เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) เป็นเครือข่ายของการส่ือสาร
ขอ้มูลขนาดใหญ่ อนัประกอบดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวนมากที่เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
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จากทั่วโลกเข้าด้วยกัน และถือเป็นระบบสากลภายใต้มาตรฐานการส่ือสารเดียวกัน เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือการส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ และเป็นการเนน้ไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ ซ่ึงมีการ
แบ่งปันพ้ืนที่ให้สมาชิกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน ผูค้นสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล 
แบ่งปันตามผลประโยชน์ กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเร่ือง ซ่ึงอาศยัระบบพ้ืนฐานของเวบ็ไซต์ที่
ท าให้มีการโตต้อบกนัระหว่างผูค้น (อภิชาต อนุกูลเวช, 2554) 
     2. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) คือ การส่งเสริมการตลาดที่เน้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างธุรกิจและสาธารณะชน โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือ
ออนไลน์มีรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
      2.1   ข่ าวประชาสัมพันธ์  (Press Release) คือ  เ ป็น วิ ธีแจ้งข่ าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โดยข่าวที่น ามาลงนั้นอาจจะมาจากเว็บไซต์หรือหนงัสือพิมพฉ์บบั
อื่น ๆ หรือการน าเสนอภาพกิจกรรมในองคก์ร 
      2.2   การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) คือ การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบรูปภาพหรือ
วิดีโอแบบ 360 องศา ที่ให้ผูใ้ช้เว็บไซต์สามารถชมบรรยากาศของกิจกรรมที่จัดขึ้นเสมือนอยู่ใน
เหตุการณ์จริงที่สุด โรงแรม มหาวิทยาลยั และสปา นิยมใชก้นั 
      2.3   การเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) คือ รูปแบบการส่ือสารที่บริษัท
หรือองค์กรต่าง ๆ เขา้ไปมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนกบัการไดม้ีช่ือในกิจกรรมนั้น ๆ 
ทั้งน้ียงัเป็นการเพ่ิมความตระหนกัรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
      2.4   การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร (Executive Interview) คือ การประชาสัมพนัธ์ใน
รูปแบบวิดีโอที่ให้ผูช้มเว็บไซต์ไดช้มการสนทนากนัอย่างมีเป้าหมายระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้
สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นการแสดงทศันะของผูบ้ริหารและวิสัยทศัน์ขององคก์ร 
      2.5   การจัดแถลงข่าว (Press Conference) คือ การช้ีแจงข้อมูลข่าวสารและการ
ด าเนินการแผนงานขององค์กรให้สาธารณะชนรับทราบ โดยผ่านเว็บไซต์ซ่ึงเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ที่ขยายวงกวา้งไปอยา่งรวดเร็ว 
     3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การส่งเสริมการตลาดที่เขา้ถึงลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงโดยอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้ การตลาดทางตรงมกัท าผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
      3.1   การตลาดโดยอีเมล์ (E-mail Marketing) คือ การส่งอีเมลแจ้งข่าวสารให้กับ
ลูกค้าที่ธุรกิจมีฐานข้อมูลอยู่ การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลนั้นมีหัวข้อหลัก  ๆ  ได้แก่ แจ้ง
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ รายการส่งเสริมการขายและสินคา้เก่ียวขอ้งกบัรายการที่ลูกคา้เคย
ส่ังซ้ือ เป็นตน้ การใชอ้ีเมลป์ระเภทน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ 
      3.2   การตลาดโดยการส่งขอ้ความส้ัน (SMS Marketing) คือ การส่งขอ้ความเพื่อแจง้
ขอ้มูลข่าวสารหรือรายงานการส่งเสริมการขายให้กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านโทรศพัท์มือถือ โดยผูส่้ง
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ข้อความจะมีฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสถิติการรับรู้มีมากกว่าอีเมล์ถึง 15 เท่าโดยการส่ง
ขอ้ความส้ันนั้นมี 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 
         1.  การส่งขอ้ความแจง้ข่าวสาร (Push SMS) หมายถึง การพกัขอ้มูลข่าวสารที่
องคก์รตอ้งการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือการพกัสิทธิพิเศษให้กบักลุ่มเป้าหมาย 
         2.   การส่งขอ้ความร่วมสนุก (Request SMS) หมายถึง การที่ผูส้นใจส่งขอ้ความ
เพื่อเป็นการร่วมสนุก ขอ้ความลกัษณะน้ีเป็นการตอบรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อรายการที่จดัเพื่อร่วม
สนุก ถือเป็นการส่ือสารแบบสองทางเพราะผูบ้ริโภคเห็นส่ือก่อนจึงตอบสนองดว้ยการส่งขอ้ความ
ร่วมสนุก 
      3.3   การส่ังสินคา้บนระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือ การให้ลูกคา้
ส่ังสินคา้ผ่านเว็บไซตข์องหน่วยธุรกิจ องคก์ร ห้างร้าน โดยแสดงถึงการท าธุรกรรม เช่น บริการส่ัง
จอง ส่ังซ้ือ เจรจาต่อรอง การประมูล การช าระเงิน เป็นต้น การส่ังสินค้าผ่านระบบพาณิช
อิเล็กทรอนิกส์นั้นประหยดัเวลาและลูกคา้สามารถเขา้ใชไ้ดอ้ย่างสะดวก อีกทั้งเปิดบริการไดต้ลอด 
24 ชั่วโมงและสามารถขยายตลาดรวมถึงฐานลูกคา้ไดก้วา้งไกลมากขึ้น ยงัลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมรายได้
และยอดขาย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทัอีกดว้ย (วชัระพงศ ์ยะไวท,์ 2544) 
  4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเนน้ยอดระยะ
ส้ันและมกัมีระยะเวลาเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ืออย่างเร็วที่สุด เคร่ืองมือในการส่งเสริมการขายบน
เวบ็ไซต ์มีดงัน้ี 
      4.1   ของแถม (Premium) คือ รางวลัหรือสินคา้ที่ทางองค์กรหรือบริษทัแจกให้แก่
ผูบ้ริโภคเพื่อกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ของแถมจะแจกให้เปล่าและมีราคาไม่
แพง 
      4.2   ของรางวลัพิเศษ (Special Reward) คือ การให้ของรางวลับนเว็บไซต์ คือ การ
ให้สินคา้ฟรีกบัลูกคา้เพ่ือจูงใจให้ลูกคา้เกิดความสนใจหรือตดัสินใจซ้ือ การให้ของรางวลัถือเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทน เช่น ยอดขายหรือการรับรู้แทนการใช้ส่ือโฆษณาหรือเพื่อ
การสมนาคุณลูกคา้ดว้ยความจริงใจ 
      4.3   การร่วมสนุกชิงรางวลั (Sweepstake) คือ การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผูบ้ริโภค
และคนกลาง ส่ิงที่จูงใจกลุ่มเป้าหมาย คือ ความน่าสนใจของรางวลัและการจดัการแข่งขนัเป็นการ
ท าให้ผูบ้ริโภคท ากิจกรรม เช่น เล่นเกม ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจใช้ทกัษะพิเศษ เช่น การท าคลิปประกวด
วิดีโอหรือถ่ายภาพ 
  5. การใช้ส่ือบุคคล (Personal Selling) คือ การส่งเสริมการตลาดที่ใช้การส่ือสารสอง
ทางระหว่างตวัแทนขายของธุรกิจและลูกคา้ ซ่ึงมีความส าคญัในธุรกิจออนไลน์ ในกรณีที่ลูกคา้
ตอ้งการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นเวบ็ไซตห์รือปัญหาการส่ังซ้ือหรือสินคา้ช ารุด
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และมีหนา้ที่ตอบอีเมลล์ูกคา้ ตอบกระดานข่าวต่าง ๆ ปิดการขายโดยยืนยนัค าส่ังซ้ือและตอบสนอง
ค าส่ังซ้ือ ซ่ึงมีเคร่ืองมือต่าง ๆ (สมวงศ ์พงศส์ถาพร, 2550) ไดแ้ก่  
      5.1   การตลาดทางโทรศพัท ์(Telemarketing) คือ การใชโ้ทรศพัทใ์นการส่ือสารหรือ
เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองมี 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ  
         1.  การโทรออก (Outbound Telemarketing) เป็นการโทรศพัท์ออกไปหาลูกคา้
เพ่ือสอบถามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลงัการขายหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ที่จะวางตลาด โดยโทร
แจง้ลูกคา้กลุ่มเดิมเป็นกลุ่มแรกหรือเสนอขายสินคา้โดยตรง 
         2.  การโทรเข้า  (Inbound Telemarketing) เป็นการที่ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามา
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม สอบถามขอ้สงสัย ร้องเรียนเก่ียวกบับริการหรือคุณภาพของสินคา้ที่มีปัญหา 
ดังนั้น การช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของพนักงานขาย รวมทั้งท าให้
สามารถบริหารเวลาการท างานให้เกิดประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
      5.2   การน าผูท้ี่มีช่ือเสียงมาสนับสนุน (Celebrity Marketing) คือ การน าบุคคลที่มี
ช่ือเสียงมาเป็นผูรั้บรองการใช้หรือเป็นผูน้ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสู่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
สร้างความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตราสินค้า ซ่ึงการน าผูท้ี่มีช่ือเสียงมาสนับสนุนนั้น
สามารถกระตุน้ความสนใจไดสู้ง สร้างความน่าเช่ือถือ สร้างความเขม้แข็งให้ตราสินคา้ และท าให้
ตราสินคา้เป็นที่รู้จกัของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายและเกิดการจดจ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
      5.3   การใช้บุคคลใกลชิ้ด (Close Person) คือ การน าบุคคลที่อาศยัอยู่ในครอบครัว
หรือเพื่อนมาเป็นผูรั้บรองเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้สินคา้ไดรั้บการยอมรับ การเห็นดว้ย การให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั การสนับสนุนขอ้มูลข่าวสาร เช่น การให้ค าแนะน า ให้ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือ 
 สรุปไดว่้า การตลาดออนไลน์ หมายถึง การส่ือสารการตลาดโดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็นตวักลาง
ในการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการ
ขาย และการใชส่ื้อบุคคล 
2.2 แนวคิดการตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing) 
 นิติศกัด์ิ มีนาค (2560) ให้นิยามของการตลาดดา้นเน้ือหา (Content Marketing) คือ การท าตลาด
ดว้ยเน้ือหา หรือ ให้ตวัเน้ือหาสามารถขายตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งไปโฆษณาเพ่ิมเติม 
 ณัฐพฒัน์ วงศเ์หรียญทอง (2559) ให้นิยามของการตลาดดา้นเน้ือหา คือ Content Marketing คอื 
การสร้างเน้ือหาในทุก ๆ รูปแบบ ที่ให้คุณค่ากบัผูบ้ริโภค โดยเน้ือหานั้นตอ้งท าหนา้ที่ทางการตลาด
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 สรุปไดว่้า ความหมายของการตลาดดา้นเน้ือหา (Content Marketing) คือ การสร้างเน้ือหาใน
ทุก ๆ รูปแบบ ที่ให้คุณค่ากบัผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงเมื่อผูบ้ริโภคไดเ้สพเน้ือหาแลว้จะมีความช่ืน
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ชอบและอยากบอกต่อ และท้ายที่ สุดแล้วเ น้ือหานั้ นสามารถท าหน้าที่ทางการตลาดตาม
วตัถุประสงคท์ี่ทางผูผ้ลิตเน้ือหาก าหนดไว ้
2.3 แนวคิดการส่ือสารการตลาดบูรณ์การ (Integrated Marketing Communication) 
 การด าเนินงานการตลาดสมัยใหม่เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จนั้น นอกจากการผลิตสินค้า
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของตลาด การก าหนดราคาที่จูงใจ รวมทั้งการจดัระบบการจ าหน่าย
ให้กบัลูกคา้เป้าหมายที่ดีแลว้ก็ตาม นบัว่ายงัไม่เพียงพอ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งอาศยัความส าเร็จใน
การติดต่อส่ือสารไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ อีกดว้ยการติดต่อส่ือสารจึงเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างผู้
ซ้ือกบัผูข้าย การติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถโน้มนา้วพฤติกรรมของผูรั้บข่าวสารให้
เกิดการยอมรับและปฏิบตัิตามไดโ้ดยเหตุที่นักการตลาดจ าเป็นตอ้งส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการที่เสนอขาย ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะตอ้งศึกษาทฤษฎี
การส่ือสารให้เขา้ใจเพื่อจะไดน้ าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ (Integrated Marketing Communication : IMC) เป็น
ทั้งเคร่ืองมือและกิจกรรมที่ธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งย่ิง เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่
สามารถแนะน าผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้รู้จกั สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้รวมถึงสามารถสร้าง
ยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี นักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของค าว่าการศึกษาร
การตลาดแบบบูรณาการไว ้ดงัน้ี 
 ศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ (2555) ได้นิยามการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณการ ไวว่้า เป็น
แนวคิดการส่ือสารการตลาดที่ผูบ้ริหารได้มีการวางแผนและพฒันาขึ้น ด้วยการน าเคร่ืองมือการ
ส่ือสารหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสมและลงตวั ไม่ใช่เพียงแค่การน าเคร่ืองมือ
การส่งเสริมการตลาดเพียงชนิดเดียวมาใช้ในการส่ือสารกบัลูกคา้ เพราะการรับรู้ของลูกคา้ที่มีต่อ
บริษทัหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายลูกค้าสามารถรับรู้ข่าวสารจากหลายช่องทาง เช่น โฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารรผ่านส่ือต่าง ๆ จากการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ จากกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
รวมทั้งจากร้านคา้ที่ผลิตภณัฑ์วางจ าหน่าย ทั้งน้ี การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีวตัถุประสงค์
ให้บริษทัสามารถส่งข่าวสารที่มีความถูกตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นเหน่ึงเดียวไปยงั
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อให้เกิดการตอบสนองตามที่บริษทัมุ่งหวงั 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ไดนิ้ยามการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ไวว่้า การตลาดแบบ
บูรณาการเป็นการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการตลาดต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดการตอบสนองและบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) การบูรณาการทาง
การตลาด เป็นการผสมผสานกิจกรรมการตลาดให้เกิดประสิทธิผลซ่ึงนักการตลาดจ าเป็นต้องใช้
กิจกรรมการตลาดที่แตกต่างกนัอยา่งหลากหลายเพื่อเสริมแรงตราให้ตราแข็งแกร่ง คือ 
  1.   การรู้จักตรา (Brand Awareness) เป็นความสามารถของผู้บริโภคที่จะระบุตราใน
สภาวะที่แตกต่างกนัซ่ึงจะสะทอ้นในรูปการจดจ าหรือระลึกไดถ้ึงการท างานของภาพพจน์ตรา 
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  2.   ภาพพจน์ตรา (Brand Image) เป็นการรับรู้และความเช่ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสะทอ้น
ในดา้นความผูกพนัที่มีอยู่ในความทรงจ าของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญัที่จะใช้ทางเลือกการส่ือสารที่
แตกต่างผสมกนัเพราะแต่ละทางเลือกก็จะแสดงบทบาทเฉพาะในการสร้างและรักษาคุณค่าตรา 
 เสรี วงษม์ณฑา (2540) ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการของการ
พฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดที่ตอ้งใชแ้รงจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
คือการที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด โดยการ
พิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้ ผูบ้ริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะน าไปสู่ความรู้
ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในสินคา้ย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึง ซ่ึงการส่ือสารการตลาด เป็นวิธีการพ้ืนฐาน
ในการส ารวจกระบวนการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บรู้ข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย 
 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการใช้การติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค
หรือเป็นส่ือที่ผู ้บริโภคเปิดรับ ซ่ึงเป็นการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลาย ๆ อย่างมา
ผสมผสานกนั โดยเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดที่ให้ความส าคญัประกอบดว้ย 6 อย่าง ไดแ้ก่ 1. 
การโฆษณา 2. การขายโดยพนักงานขาย  3. การส่งเสริมการขาย 4. การประชาสัมพนัธ์ 5. การ
ส่ือสาร ณ จุดซ้ือ และ 6. การจดักิจกรรมทางการตลาด  
มีรายละเอียดดงัน้ี (Belch, 1995) 
  1.   การโฆษณา เป็นการน าเสนอต่อสาธารณะชน (Public Presentation) บอกข่าวสาร
สินคา้แก่คนจ านวนมากไม่เจาะจงเฉพาะตวัหรือกลุ่มข่าวสารตอ้งมีความเป็นสากล เขา้ใจไดท้ัว่ไป 
กระตุน้ให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมการซ้ือ 
  2.   การขายโดยพนกังานขาย (Selling) ถือว่าเป็นงานทางการตลาดที่มีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การขายโดยพนักงานขายเป็นส่ิงจ าเป็นที่ ช่วย
ผลกัดนัให้ลูกคา้ใช้สินคา้ใหม่ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและให้ลูกคา้รู้จกัตราสินคา้ ดงันั้นอาจกล่าวได้ว่า 
การขายโดยพนักงานขาย คือ รูปแบบของการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่พนกังานขาย
ใช้ความพยายามในการกระตุ้นให้ผู้ซ้ือท าการซ้ือสินค้าหรือบริการ จะเห็นได้ว่าการขายโดย
พนกังานขายเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารสองทางที่พนกังานขายและลูกคา้สามารถตอบสนองซ่ึง
กนัและกนัอยา่งทนัทีทนัใด 
  3.   การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือไปจากการ
โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพนัธ์ที่จดัขึ้นเป็นคร้ัง
คราว เพื่อกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือของลูกค้าขั้นสุดท้าย บุคคลในช่องทาง
การตลาดหรือพนักงานขายของกิจการการส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได้ 
โดยทั่วไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณาการตลาดทางตรงหรือการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่น 
โฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือส่งพนกังานขายไปแจกสินคา้ตวัอยา่งตามบา้น เป็นตน้ 
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  4.   การประชาสัมพนัธ์เป็นหน่ึงในส่วนของการส่ือสารทางการตลาดซ่ึงมีความส าคญั
อย่างหน่ึงขององค์กร อาจอยู่ในรูปของบริษทั ห้างร้าน สมาคมหรือหน่วยงานต่าง ๆ อนัเป็นส่วน
หน่ึงในระบบสังคม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัองค์กรจะไม่อยู่ในสังคมได ้หรืออยู่ยากหาก
ปราศจากการยอมรับและความเขา้ใจจากสาธารณะชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสังคม ดงันั้น จึงจ าเป็นที่
องค์กรตอ้งให้ความสนใจต่อการท าความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณะชนโดย
ผ่านส่ือต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สาธารณะชนมีทศันคติความเช่ือหรือมุมมองที่ดีต่อองค์กร
อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานอยา่งราบร่ืนในระยะยาวขององคก์ร 
  5.   การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ คือ องค์ประกอบในการส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย การจดั
แสดงสินคา้ โปสเตอร์ สัญลกัษณ์ ป้ายโฆษณา แผ่นป้ายที่ติดชั้นวางสินคา้ บตัรวางที่เคาน์เตอร์ และ
รูปแบบอื่น ๆ ที่ต้องส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายในร้านค้า โดยเป็นการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ณ จุดขาย 
  6.   การจดักิจกรรมทางการตลาด คือ การท าให้ลูกคา้ไดม้ีโอกาสทดลองใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
เขา้ถึงคุณสมบตัิของสินคา้ การจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ขาดไม่ไดส้ าหรับ
ผูป้ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการแลว้ยงัเป็นการกระตุน้
ยอดขายให้สินคา้หรือกิจกรรมที่จดัขึ้นไดรั้บการกล่าวถึง 
 สรุปไดว่้า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นความคิดรวบยอดไวว่้ากิจกรรมทั้งมวลที่
นักการตลาดไดก้ระท าขึ้น เพื่อให้เป็นข่าวสารกระตุน้ จูงใจ เพื่อส่ือความหมาย ถ่ายทอดความคิด
ผ่านส่ือต่าง ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือส่ิงอื่นได้ เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและตดัสินใจซ้ือสินคา้ในที่สุดหรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมุ่งหวงั
ไว ้
2.4 ข้อมูลแอพพลิเคชันไลน์แอด (LINE@, 2560) 
 ไลน์แอด (LINE@) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารช่องทางใหม่ที่แยกมาจากไลน์ส่วนบุคคล โดย
สามารถให้เพ่ือนมาติดตามเพ่ือพูดคุยและรับข่าวสารโปรโมชัน่ โดยมีลกัษณะหลกัที่แตกต่างจาก
ไลน์ส่วนบุคคล อยู ่6 ประการ ไดแ้ก ่
 1. สามารถพูดคุยกบัเพื่อน แบบ 1 ต่อ 1 ได ้เหมือนกบัการพูดคุยบนแอพพลิเคชนัไลน์ ดว้ย
แอพพลิเคชัน่ไลน์แอด 
 2. สร้างโฮมเพจพิเศษในไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกบับญัชี เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์  
เวบ็ไซต ์ข่าวสารใหม่ๆ เป็นตน้ สร้างโฮมเพจไดเ้หมือนเวบ็ไซตท์ัว่ไป 
 3. สามารถ โพสต์ บนไทมไลน์ เก่ียวกบับญัชีของธุรกิจไปยงัผูต้ิดตามของบญัชีไลน์แอด
ดว้ยฟังก์ชัน ไทมไลน์ - โฮม และสามารถตั้งค่าให้โพสต์ในไทม์ไลน์พร้อมกบัการส่งขอ้ความได้
ดว้ย 
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 4. สามารถสร้างหนา้คูปอง และโปรโมชัน่ เพ่ือส่งให้ลูกคา้ได ้ทั้งยงัสามารถตั้งระยะเวลาใน
การใช ้จ านวนคร้ังในการใช ้และจ านวนคูปองที่จะแจกได ้
 5. สามารถสร้างแบบสอบถามหรือโพลที่เปิดให้เพื่อนที่ติดตามบญัชีตอบแบบสอบถามหรือ
โหวตให้คะแนน และยงัสามารถเก็บขอ้มูล เช่น เพศ อาย ุและเขตที่อยู่ 
 6. สามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงจ านวนเพื่อน จ านวนบล็อกในแต่ละวนั สถิติบน
เวลาการใชง้าน เป็นตน้ และสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลสถิติออกมาได ้
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เสกสรร รอดกสิกรรม (2558) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างความยัง่ยืนดว้ยการสร้างเน้ือหา
เชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบเอกสารและใช้
เทคนิคทางสถิติคือสมการถดถอย เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติผลศึกษาพบว่าการสร้างความยัง่ยืนดว้ยการใช้เน้ือหาเชิงการตลาด 
(Content Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจต้องประกอบด้วยหลาย
ปัจจัย ส่วนลักษณะของเน้ือหาเชิงการตลาด (Content Marketing) ต้องมีความหลากหลายและ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการอพัเดท ปรับปรุงเน้ือหา (Content) ให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั
รวมถึงการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ผูวิ้จยัไดม้ีขอ้เสนอแนะให้ศึกษามุมมอง
ของผูบ้ริโภคหรือมุมมองของลูกคา้บนทุกส่ือสังคมออนไลน์อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 
 บุญยาพร วุฒิธรรมคุณ (2559) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการรีวิวร้านอาหารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์กบัการตดัสินใจเลือกร้านอาหารส าหรับการรับประทานอาหารนอกบา้นของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและใช้เทคนิคทางสถิติคือ 
แบบสอบถามปลายปิด และการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงบรรยายส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่างและค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลศึกษาสรุปว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง20-29 ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน10,001-20,000 บาท ทางดา้นพฤติกรรมการคน้หารีวิวร้านอาหาร 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งที่มีประสบการณ์ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook มีจ านวนสูงสุดผูวิ้จยั
ไดม้ีขอ้เสนอแนะให้ ผูป้ระกอบการจึงควรมีรีวิว หรือเน้ือหาคอนเทนต์ที่สามารถท าให้ผูบ้ริโภค
เห็นแลว้เกิดความสนใจ หรือสะดุดตาไดง้่ายเพื่อดึงความสนใจจากผูบ้ริโภค 
 สุภาวดี ป่ินเจริญ (2558) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์และการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและใชเ้ทคนิคทางสถิติคือ สถิติเชิงอนุมานที่ใชใ้นการสมมติฐาน  คือการวิเคราะห์
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การถดถอยเชิงพหุ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาพบว่าปัจจยัการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ดา้นความบนัเทิง ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ดา้นกระแสนิยม ดา้นการสนองความตอ้งการเฉพาะและ
การยอมรับดา้นเทคโนโลยี ดา้นการอ านวยความสะดวก ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05โดยร่วมกนั ผูวิ้จยัไดม้ีขอ้เสนอแนะให้ผูป้ระกอบธุรกิจผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ควรให้ความส าคญักบัการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์เน่ืองจากการเห็นโฆษณามากย่ิงขึ้น
ในดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบับทความการให้ขอ้มูลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ท าให้เกิดความเขา้ใจที่ชัดเจน
ย่ิงขึ้นรวมถึงภาพที่ช่วยยอ่ยขอ้มูลให้เขา้ใจง่าย 
 กล่าวคือ การจะท าให้ธุรกิจเป็นที่รู้จกัและเขา้ถึงลูกคา้เพ่ือมุ่งหวงัให้เป็นลูกคา้ในอนาคตได้

องคก์รจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในการสร้างคอนเทนตท์ี่ดึงดูดและเป็นที่น่าสนใจโดยบริษทัไม่ได้

มุ่งหวงัเพียงจะขายเป็นอยา่งเดียวแต่จะสร้างคอนเทนตเ์พื่อที่จะให้ลูกคา้เขา้มาหาเราเองดว้ยความ
สมคัรใจ หากมองภาพรวมการตลาดออนไลนข์องธุรกิจในระยะยาวแลว้ก็จะไม่สามารถใชก้ลยทุธ์ที่

เนน้การท าโฆษณาเขา้มาช่วยเพียงอยา่งเดียวการท า Content Marketing จะสร้างผลประโยชน์ให้กบั

ธุรกิจในระยะยาวมากกว่ารวมทั้งไดป้ระโยชน์ในการสร้าง Brand Awareness และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ก ั
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

3.1 ช่ือและสถานที่ต้ังประกอบการ 
 3.1.1   สถานประกอบการ :   บริษทั Salmon    Project  จ ากดั 
 3.1.2   ที่ตั้งสถานประกอบการ : 9 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
       กรุงเทพมหานคร 10600 
                               โทรศพัท:์ 095-480-0943 
 

 
รูปที่ 3.1 รูปแสดงแผนที่ บริษทั Salmon Project จ ากดั
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รูปที่ 3.2 รูปสัญลกัษณ์ประจ า บริษทั Salmon    Project จ ากดั 

      
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 
 เป็นธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ น  โดยการท าอาหารแบบปรุงสดและรับประทานอาหารภายในร้าน
รวมไปถึงการให้บริการเดลิเวอร่ี ร้านจะเปิดให้บริการ 11:00 น. ถึง 22:00 น. เปิดให้บริการทุกวนั  
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3.3 ต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่ง : เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์ 
 ลกัษณะงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย : ดูแล Social Media ของ Salmon Project คิดคอนเทนตท์ี่หนา้
สนใจและเลือกเน้ือหามาน าเสนอใน Line@ และ เพจ Facebook คิดโปรโมชัน่ส าหรับร้าน   และ
งานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
3.4 ช่ือสกุลและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 
 คุณชุติกานจน์  ลิมปนชยัพรกุล  ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 
3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 3.5.1   เร่ิมวนัจนัทร์ที่ 18 พฤษภาคมพ.ศ.2563 - วนัศุกร์ที่ 4 กนัยายน พ.ศ.2563(รวมระยะเวลา
ปฏิบติังานทั้งหมด 16 สัปดาห์) 
 3.5.2   วนัเวลาปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. 
 
3.6 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 3.6.1   วิธีด าเนินงานการตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลส าหรับร้านอาหารญี่ปุ่ นในช่วง
วิกฤตโควิดของร้าน Salmon Project ปฏิบตัิงานโดยศึกษาการตลาดออนไลน์โดยการน าเสนอ ภาพ 
แคปชั่น และโปรโมชั่นของทางบริษทัเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ไดเ้ห็นขอ้ความที่บริษทั
ตอ้งการที่จะส่ือสาร จากนั้นจึงโพสตล์งในLine@ และ เพจ Facebook ตามเวลาที่ก  าหนดไว ้ 
 3.6.2  รวบรวมขอ้มูลสรุปผลการประเมินรายวนัในการตอบกลบัของลูกคา้ จากการด าเนินงาน
การตลาดออนไลน์  
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลระยะเวลาในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.- มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1.รวบรวมความตอ้งการและ
ศึกษาขอ้มลูของโครงงาน 
2. วิเคราะห์ระบบงาน 
3. ออกแบบระบบงาน 
4.จดัท าหรือพฒันาระบบ 
5. ทดสอบและสรุปผล 
6. จดัท าเล่มโครงงาน 

    

 
3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
• แทปเลตบริษทั 

 ซอฟตแ์วร์ (Software) 
• โปรแกรม Microsoft Word 2007 
• โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ LINE 
• โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ Facebook 
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บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ิมวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วนัที่ 4 กนัยายน 2563 มีเน้ือหา
การศึกษาเรียนรู้และปฏิบตัิหนา้ที่ต่าง ๆตามวตัถุประสงคโ์ครงงาน ดงัน้ี 
 4.1 การปฏิบตัิงานเพื่อท าการตลาดออนไลน์ให้กบับริษทัผ่าน LINE@ และ เพจ Facebook  
 4.2   เพื่อสรุปผลการประเมินการตอบรับจากการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ และเพจ 
Facebook ของบริษทั  
  
4.1 การปฏิบัติเพื่อท าการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทผ่าน LINE@ และ เพจFacebook  
 4.1.1   การสร้าง LINE@ ของบริษทั Salmon Project จ ากดั 
     ขั้นตอนในการสร้าง LINE@ ของบริษทัมีขั้นตอนดงัน้ี 
     1.   เขา้เวบ็ไซต ์https://www.linebiz.com เพื่อสมคัรสมาชิก (ภาพที ่4.1.1) 
     2.   ลงรายละเอียดขอ้มูลของบริษทัและสินคา้ (ภาพที่ 4.1.2) 
     3.   รายละเอียดเพ่ิมเติมของสินคา้และผลิตภณัฑเ์พ่ิมรูปภาพ (ภาพที่ 4.1.3) 
 

 
ภาพที่ 4.1.1.1 ขั้นตอนที่ 1 เขา้เวบ็ไซต ์https://www.linebiz.com เพื่อสมคัรสมาชิก 

 จากภาพที่ 4.1.1.1 เขา้เวบ็ไซต ์https://www.linebiz.com เพื่อสมคัรเป็นสมาชิกของ LINE@ เพื่อให้
สามารถเขา้ใชบ้ริการได ้
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ภาพที่ 4.1.1.2 ขั้นตอนที่ 2 ลงรายละเอียดขอ้มูลของบริษทัและสินคา้ 

 
 จากภาพที่ 4.1.1.2 ท าการลงรายละเอียดขอ้มูลของทางบริษทัเพื่อให้ลูกคา้ของทางบริษทัฯ ที่เป็น
สมาชิกของ LINE@ ไดเ้ห็นที่ตั้งและขอ้มูลที่จ าเป็นของทางบริษทั 
 

 
ภาพที่ 4.1.1.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเพ่ิมรูปภาพและรายละเอียดในตวัสินคา้ของบริษทั ฯ 

ที่ตอ้งการให้ลูกคา้เห็น 
 
 จากภาพที่ 4.1.1.3 ท าการกรอกขอ้มูลของสินคา้และผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมเพ่ือให้ลูกคา้ของทางบริษทั
ฯ ที่เป็นสมาชิกของ LINE@ ไดเ้ห็นขอ้มูลของสินคา้ทางบริษทัฯ 
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ภาพที่ 4.1.1.4 การท ารูปภาพจาก Photoshop เพื่อบ่งบอกถึงโปรโมชัน่ 

 
 จากภาพที่ 4.1.1.4 การท า Photoshop หรือขอ้ความตามโปรโมชั่นที่บริษทัก าหนดและตั้งเวลาใน
การส่งผ่าน LINE@ ของบริษทั 
 

 
ภาพที่ 4.1.1.5 ผลของการโพสตรู์ปและขอ้ความที่ตั้งไวใ้นระบบไดส่้งผ่านมาทางLINE@ 

 จากภาพที่ 4.1.1.5 ระบบส่งขอ้ความหรือภาพที่เราตั้งเวลาไวม้าในแอพพลิเคชัน่ LINE@  เพื่อให้
ทางลูกคา้ที่เป็นสมาชิก LINE@ ของทางบริษทั ฯ ไดเ้ห็นในเร่ืองของโปรโมชัน่ของทางบริษทั 
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4.1.2 การปฏิบตัิงานในบริษทั ฯ ดา้นการการตลาดออนไลน์ผ่านเพจ  Facebook  มีขั้นตอนดงัน้ี 
     4.1.2   การสร้าง Facebook ของบริษทั Salmon Project จ ากดั 
       ขั้นตอนในการสร้างเพจFacebook  ของบริษทัมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ลงรายละเอียดขอ้มูลของบริษทัและสินคา้ 
2. รายละเอียดเพ่ิมเติมของสินคา้และผลิตภณัฑเ์พ่ิมรูปภาพ 
3. การสร้างคอนเทนตใ์นการโพสตรู์ปภาพ และแคปชัน่ 

 

 
 
รูปภาพที่ 4.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 เขา้เว็บไซต ์https://www.facebook.com/Salmon-Project  เพื่อเป็นสมาชิก
ทางเพจ 
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   4.1.2.2 ถ่ายรูป อพัลงหนา้เพจ เพื่อให้มีความเคลื่อนไหวในเพจ และ ใส่ลิงค ์LINE@ เพื่อให้ลุกคา้ทกั

เขา้มาสอบถาม 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.3 จดัท าใบปลิวสินคา้ และ ส่วนลด ให้ลูกคา้ สามารถ น ากลบัมาใชบ้ริการที่ร้านในคร้ังต่อไปได ้
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 4.1.2.4 การสร้างคอนเทนต์เพ่ือโปรโมทสินคา้ ในรูปแบบของรูปภาพ และ แคปชั่น รวมไปถึง
วีดีโอ เพื่อดึงดูดลูกคา้เขา้มาติดตามและกดไลค ์และกดแชร์  
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4.1.2.5 การสร้างคอนเทนตเ์พ่ือโปรโมทสินคา้ ในรูปแบบของรูปภาพ และ แคปชัน่ รวมไปถึงวีดีโอ 

เพื่อดึงดูดลูกคา้เขา้มาติดตามและกดไลค ์และกดแชร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.5จากภาพ เป็นการสร้างคอนเทนตใ์นรูปแบบของวีดีโอ 
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4.1.2.6 จากภาพเป็นการโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชัน่ และโปรโมชัน่รวมไปถึงการแปะลิงคข์อง LINE@ 

เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้มาติดตามและกดไลค ์กดแชร์ 
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4.2   เพื่อสรุปผลการประเมินการตอบรับจากการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ และเพจ 
Facebook ของบริษัท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2.1 ผลตอบรับจากลูกคา้ที่มาตามโพสตข์องเพจ Facebook 
 จากภาพที่ 4.2.1 จากภาพมีลูกคา้ที่ตามมาจากเพจ Facebook เร่ืองโปรโมชัน่ และ ไดท้ าการจดัแบบ
ส่งเดลิเวอร่ีให้ถึงหนา้บา้นโดยที่ลูกคา้ไม่ตอ้งมาหนา้ร้าน  
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ภาพที่ 4.2.2 ผลตอบรับของลูกคา้ใหม่และลกูคา้เก่า 

 จากภาพที่ 4.2.2 ลูกคา้สอบเร่ืองการส่ังสินคา้และส่งสินคา้โดยที่ลูกคา้ไม่ตอ้งมาหนา้ร้านผ่านแชท 
LINE@ ทางบริษทั ฯ ไดต้อบกลบัโดยเร็ว 
 

 
ภาพที่ 4.2.3 ลูกคา้สอบถามเก่ียวกบัโปรโมชัน่ของบริษทั 

จากภาพที่ 4.2.3ลูกคา้สอบถามโปรโมชัน่ในการซ้ือชุดอาหารแต่ละเมนู 
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 สรุปผลตอบรับยอดกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึน้นับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
วนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วนัที่ 4 กนัยายน 2563 
 

 
ภาพที่ 4.2.4 จ านวนสมาชิกในกลุ่ม LINE@ ที่เพ่ิมขึ้น 

ตั้งแต่วนัที่ วนัที่ 18  พฤษภาคม  2563 ถึง วนัที่ 4  กนัยายน  2563 
 
 จากภาพที่ 4.2.4 สมาชิกผูต้ิดตามใน LINE@ ตั้งแต่วนัแรกที่นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจคือ 105 คน 
ระหว่างที่ปฏิบติังานนกัศึกษาท าการเพ่ิมไอดีไลน์ของลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่เพ่ือเพ่ิมยอดให้กบัทาง 
LINE@ ไดม้ีสมาชิกผูติ้ดตามทีม่ากขึ้นเพ่ือจะไดเ้ห็นขอ้มูลขา่วสารที่ทางบริษทั ฯ ตอ้งการให้รับรู้ 
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ภาพที่ 4.2.5 จ านวนสมาชิกในกลุ่ม LINE@ ที่เพ่ิมขึ้น 
ตั้งแต่วนัที่ วนัที่ 18  พฤษภาคม  2563 ถึง วนัที่ 4  กนัยายน  2563 

จากภาพที่ 4.2.5 สรุปยอดสมาชิกผูต้ิดตามใน LINE@ จากวนัแรก วนัที่ 18  พฤษภาคม  2563 ถึง วนัที่ 4  
กนัยายน  2563 จากวนัแรกไดม้ีสมาชิก 105 คน จนวนัสุดทา้ยมีสมาชิกผูต้ิดตามใน LINE@ มียอด

ติดตามเพ่ิมเติม โดยมีสมาชิก 187 คน  
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ภาพที่ 2.2.6 ผลตอบรับของลูกคา้ในเพจ 
 จากภาพที่ 4.2.6  ลูกคา้สอบเร่ืองการส่ังสินคา้และการคอมเมนท์ที่ลูกคา้เกิดความสนใจรวมไปถึง
การจดัส่งสินคา้โดยที่ลูกคา้ไม่ตอ้งมาหนา้ร้านโดยส่ือสารผ่านแชท เพจ Facebook ทางบริษทั ฯ ไดต้อบ
กลบัโดยเร็ว 
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ภาพที่ 4.2.7 ผลตอบรับของลูกคา้ในเพจและการส่ังซ้ือ 
จากภาพที่ 4.2.7 ลูกคา้สอบเร่ืองการส่ังสินคา้และส่งสินคา้โดยที่ลูกคา้ไม่ตอ้งมาหนา้ร้านโดยส่ือสาร

ผ่านแชท เพจ Facebook ทางบริษทั ฯ ไดต้อบกลบัโดยเร็ว 
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สรุปผลตอบรับจากการเข้าถึงและการติดตามที่เพิ่มขึน้นับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
     วนัที่ 3 มิถุนายน  2563 ถึง วนัที่ 3  กนัยายน  2563 
 

  
 รูปภาพที่ 4.2.8 จ านวนการเขา้ถึงโพสต์ ที่เพ่ิมขึ้นจากการโพสต์รูปภาพ พร้อมแคปชั่นต่าง ๆ ลง
เพจFacebookตั้งแต่วนัที่ วนัที่ 3 มิถุนายน  2563 ถึง วนัที่ 3  กนัยายน  2563 
 จากภาพที่ 4.2.8 การเขา้ถึงโพตส์ในเพจ Facebook คือ 6,985  คน และจากการโพสตเ์น้ือหารูปภาพ
ต่าง ๆท าให้ลูกคา้มีส่วนร่วมในการเขา้ถึงที่เพ่ิมขึ้น 7,214 คน  ท าให้มีสมาชิกผูติ้ดตามที่มากขึ้นและ
เขา้ถึงโพสตม์ากขึ้นจากรูปภาพแคปชัน่ที่ไดโ้พสตล์งเพจ 
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รูปภาพที่ 4.2.9 จ านวนการเขา้ถึงโพสต ์ที่เพ่ิมขึ้น  

ตั้งแต่วนัที่ วนัที่ 18  พฤษภาคม  2563 ถึง วนัที่  4 กนัยายน  2563 
 

 จากภาพที่ 4.2.9 การเขา้ถึงโพตส์จากที่ไดท้ าการสร้างรูปภาพและแคปชัน่ในเพจ Facebook คือ 

5,833 คน และจากการโพสตเ์น้ือหารูปภาพต่าง ๆท าให้ลูกคา้มีส่วนร่วมในการเขา้ถึงที่เพ่ิมขึ้น 6,269 คน  

ท าให้มีสมาชิกผูติ้ดตามที่มากขึ้นและเขา้ถึงโพสตม์ากขึ้นจากรูปภาพแคปชัน่ที่ไดโ้พสตล์งเพจ  
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รูปภาพที่ 4.2.10 จ านวนสมาชิกในเพจFacebook ที่มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
ตั้งแต่วนัที่ วนัที่ 18  พฤษภาคม  2563 ถึง วนัที่  4 กนัยายน  2563 

 
จากภาพที่ 4.2.10 จะเห็นไดว่้ามีผูติ้ดตามมากขึ้นจากเดิมที่มีผูติ้ดตาม 2,986 คน จนถึงวนัที่ปฏิบติัติงาน
จนส้ินสุดการปฏิบัติงานวนัสุดทา้ยมียอดผูติ้ดตามที่เพ่ิมขึ้น 3,616 คน จากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 18 
พฤษภาคม 2563 ถึง 4 กนัยายน 2563  
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4.3 สรุปผลการประเมินและการตอบรับจากการท าตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ เพจ Facebook 
 
 จากการท าการตลาดในรูปแบบออนไลน์ โดยสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของภาพ วีดีโอ และ
แคปชั่น โปรโมชั่นต่าง ๆ  ผ่าน LINE@ เพจ Facebook ของทางบริษทั ที่มีอยู่ก่อนที่จะไปปฏิบติังานแต่

ทางบริษัทนั้ นไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวของเพจ FacebookและLINE@ จากการปฏิบัติงานใน

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ไดม้ีผลตอบรับจากลูกคา้ที่แอดไลน์จากเดิมที่มีการเพ่ิมเพ่ือน 105 คน ไดม้ีการ
เพ่ิมเพ่ือนในไลน์เพ่ิมขึ้น เป็นจ านวน 187 คน และมีการสอบถามโปรโมชั่นและเมนูของร้าน และมีผู ้

ส่ังซ้ือในแต่ละวนั โดยประมาณ 7-10 คน ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีผูส่ั้งซ้ือที่ไม่คงที่ จากจ านวนผูติ้ดตามทั้ง 
187 คน และ การติดตามที่เพ่ิมขึ้นของ เพจ Facebook จากเดิมที่มีผูต้ิดตามจ านวน 2,986 คน จากการ

ปฏิบตัิงาน โดยการโพสต์ รูปภาพ แคปชั่น วีดีโอ ที่เป็นข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ  ไดม้ีผูติ้ดตามเพ่ิมขึ้น

จ านวน 3,616 คน จากเดิมเพจ Facebook ของบริษทัมีการโพสตค์่อนขา้งนอ้ยและไม่ค่อยโพสต์เลย จาก
การไปปฏิบติังาน จึงไดม้ีการโพสต ์รูปภาพพร้อมแคปชัน่ รวมไปถึงข่าวสารโปรโมชัน่ต่าง ๆเพื่อดึงดูด

ลูกค้าให้เกินความสนใจในข้อความที่บริษัทส่ือสารและสร้างความน่าเช่ือถือให้กับบริษัท จึงได้มี

ผู ้ติดตามช่องทางต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้ น  และลูกค้ายงัสามารถติดตามข่าวสารของทางบริษัทและ
โปรโมชัน่ในแต่ละวนัทางช่องทาง LINE@ เพจ Facebook เพื่อความสะดวกสบายและการติดต่อส่ือสาร

กนัไดง่้ายขึ้นระหว่างลูกคา้และบริษทั ส าหรับช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในปัจจุบนั
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
 5.1.1   สรุปผลโครงงานโดยเทียบกับวัตถุประสงค์ 
     การเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาที่บริษทั Salmon   Project จ ากดั  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
ตั้งแต่วนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 4 กนัยายน 2563 งานหลกัที่ไดรั้บมอบหมายคือ พนักงานการตลาด
ออนไลน์ โดยมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อปฏิบตัิการท าตลาดออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลให้กบับริษทั Salmon 
Project จ ากดั 2) เพื่อสรุปผลการประเมินการตอบรับจากการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ และ
เพจ Facebook ของบริษทั  
 การปฏิบตัิงานการตลาดออนไลน์ให้กบับริษทัในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 ทางบริษทั
จึงจ าเป็นที่จะตอ้งท าการตลาดในรูปแบบของออนไลน์เพื่อมาปรับใช้ให้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั
จากเดิมที่บริษทัท าการตลาดแบบออฟไลน์มากกว่าออนไลน์แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ทาง
บริษทัจึงตอ้งเนน้การตลาดแบบออนไลน์เป็นหลกัเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคอาหารนอก
บา้น ตามนโยบายของรัฐที่ประชาชนตอ้งกกัตวัอยูท่ี่บา้นเป็นหลกั ดงันั้นบริษทัจึงน าการตลาดออนไลน์
มาปรับใชโ้ดยการสร้างคอนเทนตท์ี่น่าสนใจมาเรียบเรียงเป็นในรูปแบบรูปภาพ วีดีโอ แคปชัน่ เพ่ือให้ผู้
ที่จะมาเป็นลูกคา้ในอนาคตอ่านแลว้รู้สึกอยากจะติดตามและให้ความสนใจรวมไปถึงการส่ังซ้ือในแต่
ละวนัหรือการท าให้ลูกคา้เก่ายงัคงติดตามต่อ เพ่ือน าไปเผยแพร่สู่ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ ที่ทางบริษทั
โพสต์โปรโมทและโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ โดยการดึงลูกค้าเข้า Line@ และโปรโมทผ่านเพจ 
Facebook เพื่อให้ลูกคา้ไดติ้ดตามข่าวสารหรือโปรโมชั่นของทางบริษทัเพ่ิมขึ้น และยงัสามารถสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กบับริษทัไดอ้ีกดว้ย  
  สรุปผลการประเมินการตอบรับจากการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ และเพจ 

Facebook ของบริษทั   จากการที่ไดส้ร้างเน้ือหาคอนเทนต ์รูปภาพพร้อมแคปชัน่ หรือวีดีโอ ที่โพสตใ์น

Line@ และ เพจFacebook ไดม้ีผลตอบรับจากสมาชิกผูต้ิดตามใน LINE@ ตั้งแต่วนัแรกที่นกัศึกษา
ปฏิบตัิงานสหกิจจ านวน 105 คน ไดม้ีสมาชิกผูติ้ดตามที่มากขึ้นจากเดิมจนปฏิบตัิงานสหกิจวนัสุดทา้ย

จ านวน 187 คน รวมไปถึงเพจFacebook ในการเขา้ถึงโพสต ์และการกดถูกใจเพจรวมไปถึงการติด

ตามที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีผูต้ิดตามจ านวน 2,986 คน และการปฏิบตัิงานจนถึงวนัสุดทา้ย ไดม้ีผูต้ิดตามที่
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เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 3,616 คน ในแต่ละวนัที่มีการโพสตไ์ดม้ีลูกคา้ที่สอบถามโปรโมชัน่และเมนูของ
ร้าน และมีผูส่ั้งซ้ือในแต่ละวนั โดยประมาณ 7-10 คน ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีผูส่ั้งซ้ือที่ไม่คงที่ และจาก

เดิมเพจ Facebook ของบริษทัมีการโพสตค์่อนขา้งนอ้ยและไม่ค่อยโพสตเ์ลย จากการไปปฏิบตัิงาน 
จึงไดม้ีการโพสต ์รูปภาพพร้อมแคปชัน่ รวมไปถึงข่าวสารโปรโมชัน่ต่าง ๆเพ่ือดึงดูดลูกคา้และ

สร้างความน่าเช่ือถือให้กบับริษทั จึงไดม้ีผูติ้ดตามที่เพ่ิมมากขึ้น 

 5.1.2   ข้อจ ากัดหรือปัญหาโครงงาน 
     1.   บริษทัไม่มีการใชง้บประมาณในท าการโฆษณาที่เสียเงิน  
     2.   นกัศึกษายงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัตลาดออนไลน์จึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษามากขึ้น
เก่ียวกบัการตลาดออนไลน์และการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับตวัของบริษทัให้เขา้กบั
สถานการณ์โรคระบาดของโควิด19 
 5.1.3   ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับบริษทัเพ่ือน าไปปรับใชใ้นอนาคตเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และ
ตอบโจทยใ์นกลุ่มผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. บริษทัจากเดิมที่ท าการตลาดแบบออฟไลน์มากกว่าออนไลน์ บริษทัควรที่จะท า
การตลาดแบบออนไลน์ควบคู่ไปดว้ยเพราะจะท าให้กลุ่มลูกคา้ในอนาคต หรือกลุ่ม
ลูกคา้เก่าจะไดอ้พัเดทการรับรู้ข่าวสารโปรโมชัน่ต่าง ๆของบริษทัโดยที่ลูกคา้ที่อาศัย
อยูเ่ขตต่าง ๆ ไม่ตอ้งมาถึงหนา้ร้านโดยตรงซ่ึงท าให้สะดวกมากย่ิงขึ้น และยงัสามารถ
เพ่ิมยอดขายให้กบับริษทัอีกช่องทางหน่ีง  

2. บริษทัควรศึกษาการใชง้บประมาณในการเสียเงินเพื่อการโฆษณาเพราะจะท าให้การ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ีกดว้ย  

3. บริษทัควรน าผลตอบรับจากลูกคา้เก่าและลุกค้าใหม่มาพฒันาในการท าการตลาด
ออนไลน์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 5.2.1   ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. ไดค้วามรู้และประสบการณ์ในการท างานดา้นตลาดออนไลน์ 
2. เรียนรู้เพื่อที่จะปรับตวัให้เขา้กบัผูอ้ื่นและสถานการณ์ 
3. ไดฝึ้กความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา  
4. ไดเ้ทคนิคที่ไดเ้รียนและจากการท างานมาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

5.2.2   ปัญหาที่พบของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
1. ในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และ ยงัไม่มีประสบการณ์ อาจจะตอ้งศึกษาเพ่ิมมาก

ขึ้น  
2. การพูดคุยกับลูกค้าที่สอบถามในเร่ืองของวตัถุดิบและราคาของบางเมนู หรือ 

ราคาจดัส่ง ยงัจดจ าไม่ค่อยได ้เลยล่าชา้ในการตอบ 
3. การส่ือสารกบัพนักงานที่ปรึกษาค่อนขา้งล าบากเพราะฝึกสหกิจแบบออนไลน์ 

เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคโควิด19 
5.2.3    ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. ควรศึกษาการเพ่ิมช่องทางการตลาดอื่น ๆ ที่เพ่ิมขึ้น  
2. ควรศึกษาการใช้เคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ให้กบับริษทัไดม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ควรมีพนกังานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้ขอ้มูลกบัลูกคา้เพ่ือที่ลูกคา้จะไดต้ดัสินใจได้

เร็วขึ้น 
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