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บทคัดย่อ
รายงานการปฏิบตั ิสหกิจ เรื่ อง การตลาดออนไลน์ผ่านสื่ อโซเชียลสาหรับ ร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วง
วิกฤตโควิด ของร้าน Salmon Project มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปฏิบตั ิการทาตลาดออนไลน์ผ่านสื่ อ
โซเชี ยลให้กับบริ ษทั Salmon Project จากัด 2) เพื่อ สรุ ปผลการประเมินการตอบรับจากการทาตลาด
ออนไลน์ผ่านสื่ อโซเชียลให้กบั บริ ษทั Salmon Project จากัด ของบริ ษทั โดยการศึกษาการทาการตลาด
ออนไลน์ โดยการสร้ างเนื้ อ หาคอนเทนต์ในรู ปแบบของ ภาพ แคปชั่น รวมไปถึงวีดีโอเพื่อ โปรโมท
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การส่ งเสริ มการตลาด ผ่านสื่ อออนไลน์ และเผยแพร่ สู่สาธารณะและรวบรวม
การประเมินผลตอบรับ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563
จากการปฏิบตั ิการทาตลาดออนไลน์ผ่านสื่ อโซเชียลLINE@ และ เพจFacebook โดยสร้างเนื้ อหา
คอนเทนต์เพื่อดึงดูด โปรโมทและการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารบริ ษทั และการนาเสนอผลิตภัณฑ์เมนูเซท
ใหม่ในการเสนอภาพและเนื้ อหาที่ทาให้กลุ่มเป้ าหมายเห็ นภาพและกดติดตาม โดยแสดงเนื้ อ หาไม่
ซับซ้อน
ทั้ง นี้ ก ารตอบรั บ ผลสรุ ป พบว่ า ได้ลู ก ค้า เพิ่ ม ขึ้น ผ่ า น เพจFacebook จากเดิ ม จ านวน 2,986 คน
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 3,616 คนและติดตามของLINE@ จากเดิมจานวน 105 คน เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 187
คนและมีผสู ้ ั่งซื้ อในแต่ละวัน โดยประมาณ 7-10 คน ทาให้บริ ษทั มียอดขายที่ไม่ลดลงสาหรับบริ ษทั ใน
สถานการณ์ช่วงโรคระบาดโควิด
คาสาคัญ : การตลาดออนไลน์, โซเชียลมีเดีย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั Salmon Project จำกัด เป็ นธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่น โดยกำรทำอำหำรแบบปรุ งสดและ
รับประทำนอำหำรภำยในร้ำนรวมไปถึงกำรให้บริ กำรเดลิเวอรี่ เนื่ องจำกบริ ษทั อำจจะยังไม่เป็ นที่
รู้จกั และเข้ำถึงตลำดมำกนัก ซึ่งกำรทำผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้ำใหม่ เพื่อที่จะได้เป็ นที่รู้จกั และจดจำใน
กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคและตลำดได้ จำเป็ นต้อ งมี เ ครื่ อ งมื อ สื่ อสำรเข้ำ มำช่ ว ย ในเรื่ อ งของกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ กำรส่งเสริ มกำรขำย รวมไปถึงใช้เครื่ องมือสื่ อสำรในยุคดิจิทลั โดยบริ ษทั จึงได้ทำ
ตลำดในรู ปแบบออนไลน์ กำรทำกำรตลำดที่ใช้คอนเทนต์เป็ นมีเดีย หรื อเครื่ องมือสำหรับผูท้ ำกำร
สื่ อสำรเพื่อส่ งสำรต่อไปยังผูบ้ ริ โภค ทั้งบริ ษทั มองเห็นถึงกำรสร้ำงแบรนด์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และ
สื่ อ สำรแบรนด์ไปยังลูกค้ำ โดยบริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญกับกำรสื่ อ สำรกำรตลำด โดยสร้ ำง คอน
เทนต์ ทั้งสื่ อสำรด้วยภำษำ บทควำม แคปชัน ภำพ เพื่อจุดประสงค์ชดั เจน ในกำรทำโปรโมทสิ นค้ำ
ของบริ ษทั เพื่อขำย ด้วยกำรสร้ำงเนื้ อ หำผ่ำนตัวหนังสื อ ภำพ วิดีโอและเสี ยงรวมถึงมีเดี ยอื่น ๆ
ประกอบกับ ปั จจุบันบริ ษทั เผชิ ญกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 ทำให้กำรบริ โภค
อำหำรมีควำมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกกับกำรทำนอำหำรนอกบ้ำนจำกนโยบำยภำครัฐ เว้นระยห่ ำง
ผูบ้ ริ โภคจึงต้องปฏิบตั ิตำมภำครัฐที่ประชำชนต้องกักตัวอยูใ่ นที่พกั อำศัยและทำงำนที่บำ้ น จึงทำให้
ธุรกิจร้ำนอำหำรนั้นได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด ไม่สำมำรถเปิ ดบริ กำรให้ผบู ้ ริ โภค
นัง่ ทำนที่ร้ำนได้แต่ยงั คงซื้อกลับบ้ำนได้
ทั้งนี้บริ ษทั จึงต้องปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั โดยทำตลำดในรู ปแบบออนไลน์มำ
ปรับใช้โดยใช้สื่อโซเชียลของทำงบริ ษทั อำทิเช่น เพจFacebook, Line@ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกำรรับรู้
สนใจ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั เพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเก่ำและผูบ้ ริ โภคใหม่ได้ติดตำมเนื้อหำกำร
ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำร รวมไปถึงโปรโมชัน่ ต่ำง ๆ ของบริ ษทั
ดังนั้นทำงผูจ้ ดั ทำได้ไปปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดออนไลน์ โดย
เล็ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำตลำดในรู ปแบบออนไลน์เ ป็ นกำรเพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรตลำดให้ กับบริ ษ ัท จึ ง ได้
นำเสนอภำพเนื้ อ หำข้อ ควำมที่ให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู้ โดยแสดงเนื้ อ หำที่ไ ม่ซับซ้อ นเพื่อ มุ่งหวังให้
ผูบ้ ริ โภคจดจำและสร้ำงโอกำสในกำรขำยเพื่อทำให้ธุรกิจยังคงดำเนิ นต่อไปได้สำหรับสถำนกำรณ์
โรคระบำดในปัจจุบนั
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อปฏิบตั ิกำรทำตลำดออนไลน์ผ่ำนสื่ อโซเชียลให้กบั บริ ษทั Salmon Project จำกัด
1.2.2 เพื่อสรุ ปผลกำรประเมินกำรตอบรับจำกกำรทำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำน LINE@ และเพจ
Facebook ของบริ ษทั
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
เพื่อปฏิบตั ิงำนกำรทำตลำดออนไลน์ ในกำรสร้ำงคอนเทนต์ในรู ปแบบภำพ วีดีโอ แคปชันใน
กำรโปรโมท ข่ำวสำรและโปรโมชัน่ ต่ำง ๆ และเพื่อนำผลตอบรับจำกกำรทำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำน
LINE@ และ เพจFacebook เพื่อนำมำสรุ ปผลจำกกำรเข้ำถึงและกำรติดตำมที่มำกขึ้นหรื อน้อ ยลง
จำกกำรทำตลำดออนไลน์
โดยขอบเขตด้ำ นเวลำอยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลำกำรปฏิ บัติ ง ำนสหกิ จ ศึ ก ษำระหว่ ำ งวัน ที่ 18
พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 4 กันยำยน 2563 ในกำรดูแลสื่ อออนไลน์ของบริ ษทั LINE@ และเพจเพจ
Facebook ของบริ ษทั
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ทำให้ธุรกิ จยังคงดำเนิ นธุ รกิ จต่อ ได้ใ นสถำนกำรณ์โควิด และ สำมำรถเพิ่ม ช่ อ งทำง
ให้กบั บริ ษทั ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด
1.4.2 เพื่อนำข้อมูลจำกกำรตอบรับไปพัฒนำภำพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อให้ตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภค
มำกขึ้น
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การค้นคว้ารายงานโครงงานสหกิ จศึกษา เรื่ อง การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์สาหรับ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตโควิ ด ของร้าน Salmon Project คณะผูจ้ ดั ทาได้ทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมานาเสนอในหัวข้อต่าง ๆดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
2.2 แนวคิดการตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing)
2.3 แนวคิดการสื่ อสารการตลาดบูรณ์การ (Integrated Marketing Communication)
2.4 ข้อมูลแอพลิเคชัน LINE@ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
2.1.1 ความหมายของการตลาดออนไลน์
ภาวุธ พงษวิทยภาณุ (2548) ได้ให้คาจากัดความของคาว่า “การตลาดออนไลน์” ไว้ว่า
คือ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทนั สมัยและสะดวกต่อ
การใช้งานเข้ามาเป็ นสื่ อกลาง ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรื อ พีดีเอ ที่ถูกเชื่ อ มโยงเข้า
ด้วยกันด้วยอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกับวิธีทางการตลาดการ ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างลง
ตัวกับลูกค้าหรื อกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแท้จริ ง
พิ ศิ ฐ รั ต นเชตกุ ล (2550) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการตลาดออนไลน์ ไ ว้ว่ า การน าเอา
เทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้ในกระบวนการถ่ายทอดข้อ ความจากองค์ กรไปสู่ ผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
รวดเร็ วและตรงเวลาอันประกอบไปด้วยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่ งเสริ มการค้าและ
การตลาดทางตรงเพื่อให้เกิดผลในการสื่ อสาร
2.1.2 รูปแบบของการตลาดออนไลน์
รู ปแบบของการตลาดออนไลน์ที่สาคัญมี 4 รู ปแบบ คือ
1. การโฆษณาออนไลน์ (Advertising) การลงโฆษณาในเว็บไซต์หรื อบริ การออนไลน์
อื่น ๆ ประโยชน์ของการโฆษณาออนไลน์ คือ ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและความสามารถในการติดตามผลได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยงั ช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารสองทางระหว่างผูโ้ ฆษณาและกลุ่มเป้ าหมายอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู ้
โฆษณาควรคานึงถึงผลที่ได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนด้วย รู ปแบแบของการโฆษณาออนไลน์ มี
4 รู ปแบบ ได้แก่
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1.1 ป้ายโฆษณาออนไลน์ (Banner Ad) คือ ภาพกราฟิ กหรื อภาพเคลื่อนไหวที่แสดง
บนเว็บไซต์รูปแบบของแอพพลิ เคชั่นหรื อ แฟลชขนาดมาตรฐานของโฆษณาด้ว ยป้ ายโฆษณา
ออนไลน์จะเป็ นสี่ เหลี่ยมพื้นผ้า ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ คือโฆษณาด้วยป้ ายโฆษณา
ออนไลน์ภายในเว็บไซต์ ทาขึ้นเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของคุณเอง และโฆษณาด้วยป้าย
โฆษณาออนไลน์ภายนอกเว็บไซต์ คือ การติดต่อ กับบริ ษทั ที่มีเครื อ ข่ายให้ลงโฆษณาด้ว ยป้ า ย
โฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์ที่คาดว่ากลุ่มเป้ าหมายของตนเองจะเข้าชม (คมสันต์ ตันสกุล, 2552)
และป้ายโฆษณาออนไลน์น้ นั แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
1. ป้ายโฆษณาออนไลน์ที่ฝ่ังบนเว็บไซต์ (Embedded Banner) คือ ป้ายโฆษณา
ออนไลน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทวั่ ไป ซึ่งมีลกั ษณะแฝงตัวที่ตาแหน่งต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อผูใ้ ช้เลื่อน
ไปยังส่ วนอื่น ๆ ป้ ายโฆษณาออนไลน์จะเลือ นหายไปจากจอภาพได้ง่ายและมีระยะเวลาในการ
แสดงน้อยที่สุด
2. ป้ ายโฆษณาออนไลน์ป็อบอัพ (Pop-up Banner) คือ ป้ ายโฆษณาออนไลน์ที่
ปรากฏบนจอภาพในขณะที่ผูใ้ ช้กาลังจะออกจากเว็บไซต์โดยการแสดงผลจะโผล่ข้ ึนบนจอภาพใน
ลักษณะฉับพลันและสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผพู ้ บเห็นได้เป็ นอย่างมากและจะปรากฎจนกว่า
ผูใ้ ช้จะยุติการแสดงของป้ายโฆษณาออนไลน์
3. ป้ า ยโฆษณาออนไลน์ แ บบลอยตั ว (Layered Banner) คื อ ป้ า ยโฆษณา
ออนไลน์ ที่ ถูกพัฒนาให้ เ ห็ น บนเว็บ ไซต์ เมื่ อ ผู ้ใ ช้เ ลื่ อ นไปยัง ส่ ว นต่ าง ๆ ก็ จ ะเห็ น ป้ า ยโฆษณา
ออนไลน์อยูต่ ลอดเวลาแม้จะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ (เอษณีย์ อาษาสุข, 2550)
1.2 เว็บไซต์ (Website) แหล่งที่เก็ บรวบรวมข้อ มูลเอกสารและสื่ อ ประสมต่าง ๆ
เช่น ภาพ เสี ยง ข้อความของแต่ละบริ ษทั หรื อหน่วยงานโดยเรี ยกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ ว่า เว็บเพจ
(Web Page) และเรี ย กหน้าแรกของแต่ ละเว็บไซต์ว่ าโฮมเพจ (Home Page) หรื อ อาจกล่าวได้ว่า
เว็บไซต์ คือ เว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงค์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคาว่าเว็บไซต์จะใช้สาหรับผู ้
ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรื อจดทะเบียนเป็ นของตนเองแล้ว (คมสัน ตันสกุล, 2552)
1.3 การโฆษณาด้วยเว็บไซต์เครื่ องมือช่วยค้นหา (Search Engine Optimization) คือ
การโฆษณาด้วยเว็บไซต์เครื่ องมือช่วยค้นหาว่าผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่จะใช้เครื่ องมือช่วยค้นหา
เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ ดังนั้น การทาให้เว็บไซต์ของตนปรากฏในผลลัพธ์จากการค้นหาจะช่ วย
เพิ่มจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้ แต่เนื่องจากจานวนคู่แข่งที่สูง ดังนั้น โอกาสในการติดอยูใ่ นอันดับ 1
– 10 จึงไม่ใช่เรื่ องง่าย นอกจากนี้ แต่ละเว็บไซต์ก็มีวิธีการสื บค้นและจัดเรี ยงตาแหน่งไม่เหมือนกัน
เมื่อติดอันดับ 1 – 10 ของเว็บไซต์หนึ่งจึงไม่ได้หมายความว่าจะมีผลต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย (Turban,
2006)
1.4 เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) เป็ นเครื อข่ายของการสื่ อสาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จานวนมากที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
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จากทั่วโลกเข้าด้วยกัน และถือ เป็ นระบบสากลภายใต้ม าตรฐานการสื่ อสารเดี ยวกัน เพื่อ ใช้เป็ น
เครื่ องมือการสื่ อสารและสื บค้นสารสนเทศ และเป็ นการเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ ซึ่งมีการ
แบ่งปั นพื้นที่ใ ห้สมาชิ ก เป็ นเจ้า ของพื้น ที่ ร่ว มกัน ผูค้ นสามารถที่จะแลกเปลี่ ยน แบ่งปั นข้อ มู ล
แบ่งปันตามผลประโยชน์ กิจกรรมหรื อความสนใจเฉพาะเรื่ อง ซึ่งอาศัยระบบพื้นฐานของเว็บไซต์ที่
ทาให้มีการโต้ตอบกันระหว่างผูค้ น (อภิชาต อนุกูลเวช, 2554)
2. การประชาสัมพัน ธ์ (Public Relations) คือ การส่ งเสริ มการตลาดที่ เน้นการสร้ า ง
ภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจและสาธารณะชน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ อ
ออนไลน์มีรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
2.1 ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ (Press Release) คื อ เป็ นวิ ธี แ จ้ ง ข่ า วสารและความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โดยข่าวที่นามาลงนั้นอาจจะมาจากเว็บไซต์หรื อหนังสื อพิมพ์ฉบับ
อื่น ๆ หรื อการนาเสนอภาพกิจกรรมในองค์กร
2.2 การจัดกิ จกรรมพิเศษ (Event) คือ การประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบรู ปภาพหรื อ
วิดีโอแบบ 360 องศา ที่ให้ผูใ้ ช้เว็บไซต์สามารถชมบรรยากาศของกิ จกรรมที่จั ดขึ้นเสมือนอยู่ใน
เหตุการณ์จริ งที่สุด โรงแรม มหาวิทยาลัย และสปา นิยมใช้กนั
2.3 การเป็ นผูส้ นับสนุ นกิ จกรรม (Sponsorship) คือ รู ปแบบการสื่ อ สารที่บ ริ ษ ัท
หรื อองค์กรต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่ วมบนเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้มีชื่อในกิจกรรมนั้น ๆ
ทั้งนี้ยงั เป็ นการเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์
2.4 การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หาร (Executive Interview) คือ การประชาสัมพันธ์ใน
รู ปแบบวิดีโอที่ให้ผูช้ มเว็บไซต์ได้ชมการสนทนากันอย่างมีเป้ าหมายระหว่างผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ซ่ ึงเป็ นการแสดงทัศนะของผูบ้ ริ หารและวิสัยทัศน์ขององค์กร
2.5 การจัด แถลงข่ า ว (Press Conference) คื อ การชี้ แจงข้อ มู ล ข่ า วสารและการ
ดาเนิ นการแผนงานขององค์กรให้สาธารณะชนรับทราบ โดยผ่านเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว
3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การส่ งเสริ มการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าหรื อ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงโดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้า การตลาดทางตรงมักทาผ่านเครื่ องมือต่าง ๆ ได้แก่
3.1 การตลาดโดยอีเ มล์ (E-mail Marketing) คื อ การส่ ง อี เ มลแจ้ง ข่ าวสารให้กับ
ลูกค้าที่ธุรกิ จมีฐานข้อมูลอยู่ การแจ้งข้อ มูล ข่าวสารผ่านทางอีเมลนั้นมีหัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าใหม่ รายการส่งเสริ มการขายและสิ นค้าเกี่ยวข้องกับรายการที่ลูกค้าเคย
สั่งซื้อ เป็ นต้น การใช้อีเมล์ประเภทนี้ตอ้ งได้รับความยินยอมจากลูกค้า
3.2 การตลาดโดยการส่งข้อความสั้น (SMS Marketing) คือ การส่งข้อความเพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารหรื อรายงานการส่ งเสริ มการขายให้กลุ่มเป้ าหมายโดยผ่านโทรศัพ ท์มือถือ โดยผูส้ ่ ง
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ข้อ ความจะมีฐานข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสถิติการรับรู้ มีมากกว่าอีเมล์ถึง 15 เท่าโดยการส่ ง
ข้อความสั้นนั้นมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
1. การส่ งข้อความแจ้งข่าวสาร (Push SMS) หมายถึง การพักข้อมูลข่าวสารที่
องค์กรต้องการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรื อการพักสิ ทธิพิเศษให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
2. การส่งข้อความร่ วมสนุก (Request SMS) หมายถึง การที่ผสู ้ นใจส่งข้อความ
เพื่อเป็ นการร่ วมสนุก ข้อความลักษณะนี้ เป็ นการตอบรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรายการที่จดั เพื่อร่ วม
สนุก ถือเป็ นการสื่ อสารแบบสองทางเพราะผูบ้ ริ โภคเห็นสื่ อก่อนจึงตอบสนองด้วยการส่ งข้อความ
ร่ วมสนุก
3.3 การสั่งสิ นค้าบนระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) คือ การให้ลูกค้า
สั่งสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยธุรกิจ องค์กร ห้างร้าน โดยแสดงถึงการทาธุรกรรม เช่น บริ การสั่ง
จอง สั่ ง ซื้ อ เจรจาต่ อ รอง การประมู ล การช าระเงิ น เป็ นต้น การสั่ ง สิ น ค้า ผ่ า นระบบพาณิ ช
อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ประหยัดเวลาและลูกค้าสามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวก อีกทั้งเปิ ดบริ การได้ตลอด
24 ชั่วโมงและสามารถขยายตลาดรวมถึงฐานลูกค้าได้กว้างไกลมากขึ้น ยังลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้
และยอดขาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั อีกด้วย (วัชระพงศ์ ยะไวท์, 2544)
4. การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) คือ การส่งเสริ มการตลาดที่มุ่งเน้นยอดระยะ
สั้นและมักมีระยะเวลาเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ ออย่างเร็ วที่สุด เครื่ องมือในการส่งเสริ มการขายบน
เว็บไซต์ มีดงั นี้
4.1 ของแถม (Premium) คือ รางวัลหรื อสิ นค้าที่ทางองค์กรหรื อ บริ ษทั แจกให้ แก่
ผูบ้ ริ โภคเพื่อกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ โดยส่ วนใหญ่ของแถมจะแจกให้เปล่าและมีราคาไม่
แพง
4.2 ของรางวัลพิเศษ (Special Reward) คือ การให้ของรางวัลบนเว็บไซต์ คือ การ
ให้สินค้าฟรี กบั ลูกค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจหรื อตัดสิ นใจซื้ อ การให้ของรางวัลถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ลงทุนเพื่อ หวังผลตอบแทน เช่น ยอดขายหรื อการรับรู้แทนการใช้สื่อโฆษณาหรื อ เพื่อ
การสมนาคุณลูกค้าด้วยความจริ งใจ
4.3 การร่ วมสนุกชิงรางวัล (Sweepstake) คือ การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผูบ้ ริ โ ภค
และคนกลาง สิ่ งที่จูงใจกลุ่มเป้ าหมาย คือ ความน่าสนใจของรางวัลและการจัดการแข่งขันเป็ นการ
ทาให้ผูบ้ ริ โภคทากิจกรรม เช่น เล่นเกม ซึ่ งผูบ้ ริ โภคอาจใช้ทกั ษะพิเศษ เช่น การทาคลิปประกวด
วิดีโอหรื อถ่ายภาพ
5. การใช้สื่อบุคคล (Personal Selling) คือ การส่ งเสริ มการตลาดที่ใช้การสื่ อสารสอง
ทางระหว่างตัวแทนขายของธุ รกิจและลูกค้า ซึ่ งมีความสาคัญในธุ รกิจออนไลน์ ในกรณี ที่ลูกค้า
ต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์หรื อปัญหาการสัง่ ซื้อหรื อสิ นค้าชารุ ด
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และมีหน้าที่ตอบอีเมล์ลูกค้า ตอบกระดานข่าวต่าง ๆ ปิ ดการขายโดยยืนยันคาสั่งซื้อและตอบสนอง
คาสั่งซื้อ ซึ่งมีเครื่ องมือต่าง ๆ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) ได้แก่
5.1 การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) คือ การใช้โทรศัพท์ในการสื่ อสารหรื อ
เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ทาให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองมี 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ
1. การโทรออก (Outbound Telemarketing) เป็ นการโทรศัพท์ออกไปหาลูกค้า
เพื่อสอบถามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการขายหรื อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่จะวางตลาด โดยโทร
แจ้งลูกค้ากลุ่มเดิมเป็ นกลุ่มแรกหรื อเสนอขายสิ นค้าโดยตรง
2. การโทรเข้ า (Inbound Telemarketing) เป็ นการที่ ลู ก ค้ า โทรศั พ ท์ เ ข้า มา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อสงสัย ร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การหรื อคุณภาพของสิ นค้าที่มีปัญหา
ดังนั้น การช่ วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของพนักงานขาย รวมทั้งทาให้
สามารถบริ หารเวลาการทางานให้เกิดประโยชน์ได้เป็ นอย่างมาก
5.2 การนาผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงมาสนับสนุน (Celebrity Marketing) คือ การนาบุคคลที่มี
ชื่ อ เสี ยงมาเป็ นผูร้ ับรองการใช้หรื อเป็ นผูน้ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
สร้ างความสนใจและสร้ างภาพลักษณ์ให้แก่ตราสิ นค้า ซึ่ งการนาผูท้ ี่มีชื่อ เสี ยงมาสนับสนุ นนั้น
สามารถกระตุน้ ความสนใจได้สูง สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเข้มแข็งให้ตราสิ นค้า และทาให้
ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายและเกิดการจดจาได้อย่างรวดเร็ว
5.3 การใช้บุคคลใกล้ชิด (Close Person) คือ การนาบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครั ว
หรื อเพื่อนมาเป็ นผูร้ ับรองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าได้รับการยอมรับ การเห็นด้วย การให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ การสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร เช่น การให้คาแนะนา ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือ
สรุ ปได้ว่า การตลาดออนไลน์ หมายถึง การสื่ อสารการตลาดโดยอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็ นตัวกลาง
ในการสื่ อสาร ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริ มการ
ขาย และการใช้สื่อบุคคล
2.2 แนวคิดการตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing)
นิติศกั ดิ์ มีนาค (2560) ให้นิยามของการตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing) คือ การทาตลาด
ด้วยเนื้อหา หรื อ ให้ตวั เนื้อหาสามารถขายตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งไปโฆษณาเพิม่ เติม
ณัฐพัฒน์ วงศ์เหรี ยญทอง (2559) ให้นิยามของการตลาดด้านเนื้อหา คือ Content Marketing คือ
การสร้างเนื้อหาในทุก ๆ รู ปแบบ ที่ให้คุณค่ากับผูบ้ ริ โภค โดยเนื้อหานั้นต้องทาหน้าที่ทางการตลาด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สรุ ปได้ว่า ความหมายของการตลาดด้านเนื้ อหา (Content Marketing) คือ การสร้างเนื้ อหาใน
ทุก ๆ รู ปแบบ ที่ให้คุณค่ากับผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม ซึ่ งเมื่อผูบ้ ริ โภคได้เสพเนื้ อหาแล้วจะมีความชื่น
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ชอบและอยากบอกต่ อ และท้ า ยที่ สุ ด แล้ว เนื้ อหานั้ น สามารถท าหน้ า ที่ ท างการตลาดตาม
วัตถุประสงค์ที่ทางผูผ้ ลิตเนื้อหากาหนดไว้
2.3 แนวคิดการสื่ อสารการตลาดบูรณ์การ (Integrated Marketing Communication)
การด าเนิ น งานการตลาดสมัย ใหม่ เ พื่ อ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ นั้น นอกจากการผลิ ต สิ น ค้า
เหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด การกาหนดราคาที่จูงใจ รวมทั้งการจัดระบบการจาหน่าย
ให้กบั ลูกค้าเป้าหมายที่ดีแล้วก็ตาม นับว่ายังไม่เพียงพอ นักการตลาดจาเป็ นต้องอาศัยความสาเร็ จใน
การติดต่อสื่ อสารไปยังผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ อีกด้วยการติดต่อสื่ อสารจึงเป็ นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู ้
ซื้ อกับผูข้ าย การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพจะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของผูร้ ับข่าวสารให้
เกิดการยอมรับและปฏิบตั ิตามได้โดยเหตุที่นักการตลาดจาเป็ นต้องสื่ อสารกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การที่เสนอขาย ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎี
การสื่ อสารให้เข้าใจเพื่อจะได้นาความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรื อ (Integrated Marketing Communication : IMC) เป็ น
ทั้งเครื่ องมือและกิจกรรมที่ธุรกิจในปัจจุบนั ต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่
สามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ารู้จกั สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้ารวมถึงสามารถสร้ า ง
ยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้เ ป็ นอย่า งดี นักวิชาการหลายท่านได้ใ ห้นิ ยามของคาว่าการศึ ก ษาร
การตลาดแบบบูรณาการไว้ ดังนี้
ศศิประภา ชัยประสิ ทธิ์ (2555) ได้นิยามการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบูรณการ ไว้ว่า เป็ น
แนวคิด การสื่ อสารการตลาดที่ผูบ้ ริ หารได้มีการวางแผนและพัฒนาขึ้น ด้วยการนาเครื่ องมือการ
สื่ อสารหลากหลายรู ปแบบมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมและลงตัว ไม่ใช่เพียงแค่การนาเครื่ องมือ
การส่ งเสริ มการตลาดเพียงชนิ ดเดียวมาใช้ในการสื่ อสารกับลูกค้า เพราะการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อ
บริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายลูกค้าสามารถรับรู้ ข่าวสารจากหลายช่ องทาง เช่ น โฆษณาและ
เผยแพร่ ข่าวสารรผ่านสื่ อต่าง ๆ จากการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย
รวมทั้งจากร้านค้าที่ผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย ทั้งนี้ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีวตั ถุประสงค์
ให้บริ ษทั สามารถส่งข่าวสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องสัมพันธ์กนั เป็ นเหนึ่งเดียวไปยัง
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อให้เกิดการตอบสนองตามที่บริ ษทั มุ่งหวัง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ได้นิยามการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไว้ว่า การตลาดแบบ
บูรณาการเป็ นการประยุกต์ใช้เครื่ องมือการตลาดต่าง ๆ ร่ วมกันให้เกิ ดการตอบสนองและบรรลุ
จุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มกัน โดยใช้แ นวคิ ด ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) การบู ร ณาการทาง
การตลาด เป็ นการผสมผสานกิจกรรมการตลาดให้เกิดประสิ ทธิ ผลซึ่ งนักการตลาดจาเป็ นต้อ งใช้
กิจกรรมการตลาดที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อเสริ มแรงตราให้ตราแข็งแกร่ ง คือ
1. การรู้ จัก ตรา (Brand Awareness) เป็ นความสามารถของผู ้บริ โ ภคที่ จ ะระบุ ต ราใน
สภาวะที่แตกต่างกันซึ่งจะสะท้อนในรู ปการจดจาหรื อระลึกได้ถึงการทางานของภาพพจน์ตรา
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2. ภาพพจน์ตรา (Brand Image) เป็ นการรับรู้และความเชื่อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะสะท้อน
ในด้านความผูกพันที่มีอยู่ในความทรงจาของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะใช้ทางเลือกการสื่ อสารที่
แตกต่างผสมกันเพราะแต่ละทางเลือกก็จะแสดงบทบาทเฉพาะในการสร้างและรักษาคุณค่าตรา
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการของการ
พัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้แรงจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อ เนื่ อ ง
คือ การที่มุ่ งสร้ างพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการ
พิ จ ารณาวิ ธี ก ารสื่ อ สารตราสิ น ค้า เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเป้ า หมายได้รู้ จัก สิ น ค้า ที่ จ ะน าไปสู่ ค วามรู้
ความคุน้ เคยและความเชื่อมัน่ ในสิ นค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง ซึ่งการสื่ อสารการตลาด เป็ นวิธีการพื้นฐาน
ในการสารวจกระบวนการติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ับรู้ข่าวสารที่เป็ นเป้าหมาย
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการใช้การติดต่อสื่ อสารทุกรู ปแบบที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
หรื อ เป็ นสื่ อ ที่ ผู ้บ ริ โ ภคเปิ ดรั บ ซึ่ ง เป็ นการใช้เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดหลาย ๆ อย่า งมา
ผสมผสานกัน โดยเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่ให้ความสาคัญประกอบด้ว ย 6 อย่าง ได้แก่ 1.
การโฆษณา 2. การขายโดยพนักงานขาย 3. การส่ ง เสริ ม การขาย 4. การประชาสั มพัน ธ์ 5. การ
สื่ อสาร ณ จุดซื้อ และ 6. การจัดกิจกรรมทางการตลาด
มีรายละเอียดดังนี้ (Belch, 1995)
1. การโฆษณา เป็ นการนาเสนอต่อ สาธารณะชน (Public Presentation) บอกข่าวสาร
สิ นค้าแก่คนจานวนมากไม่เจาะจงเฉพาะตัวหรื อกลุ่มข่าวสารต้องมีความเป็ นสากล เข้าใจได้ทวั่ ไป
กระตุน้ ให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมการซื้อ
2. การขายโดยพนักงานขาย (Selling) ถือว่าเป็ นงานทางการตลาดที่มีความสาคัญในการ
ติดต่อสื่ อสารทางการตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การขายโดยพนักงานขายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ช่ ว ย
ผลักดันให้ลูกค้าใช้สินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและให้ลูกค้ารู้จกั ตราสิ นค้า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
การขายโดยพนักงานขาย คือ รู ปแบบของการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่พนักงานขาย
ใช้ค วามพยายามในการกระตุ้นให้ ผู ้ซ้ื อ ท าการซื้ อ สิ นค้า หรื อ บริ ก าร จะเห็ น ได้ว่ า การขายโดย
พนักงานขายเป็ นกระบวนการติดต่อสื่ อสารสองทางที่พนักงานขายและลูกค้าสามารถตอบสนองซึ่ ง
กันและกันอย่างทันทีทนั ใด
3. การส่ ง เสริ ม การขาย เป็ นกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ น อกเหนื อ ไปจากการ
โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ที่จดั ขึ้นเป็ นครั้ ง
คราว เพื่อกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรื อ การซื้ อ ของลูกค้าขั้นสุ ดท้าย บุคคลในช่อ งทาง
การตลาดหรื อพนักงานขายของกิจการการส่ งเสริ มการขายไม่สามารถใช้เ พียงเครื่ องมือเดียวได้
โดยทั่วไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณาการตลาดทางตรงหรื อ การขายโดยใช้พนักงานขาย เช่ น
โฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรื อส่งพนักงานขายไปแจกสิ นค้าตัวอย่างตามบ้าน เป็ นต้น
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4. การประชาสัมพันธ์เป็ นหนึ่ งในส่ วนของการสื่ อสารทางการตลาดซึ่ งมีความสาคัญ
อย่างหนึ่ งขององค์กร อาจอยู่ในรู ปของบริ ษทั ห้างร้าน สมาคมหรื อหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็ นส่ วน
หนึ่ งในระบบสังคม ซึ่ งมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน องค์กรจะไม่อยู่ในสังคมได้ หรื ออยู่ยากหาก
ปราศจากการยอมรับและความเข้าใจจากสาธารณะชนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในสังคม ดังนั้น จึงจาเป็ นที่
องค์กรต้องให้ความสนใจต่อการทาความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สาธารณะชนโดย
ผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สาธารณะชนมีทศั นคติความเชื่อหรื อมุมมองที่ดีต่อองค์กร
อันจะส่งผลต่อการดาเนินงานอย่างราบรื่ นในระยะยาวขององค์กร
5. การสื่ อสาร ณ จุดซื้ อ คือ องค์ประกอบในการสื่ อสารการตลาด ประกอบด้วย การจัด
แสดงสิ นค้า โปสเตอร์ สัญลักษณ์ ป้ายโฆษณา แผ่นป้ายที่ติดชั้นวางสิ นค้า บัตรวางที่เคาน์เตอร์ และ
รู ปแบบอื่น ๆ ที่ต้องสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายในร้ านค้า โดยเป็ นการออกแบบมาเพื่อ กระตุ้นให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า ณ จุดขาย
6. การจัดกิจกรรมทางการตลาด คือ การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และ
เข้าถึงคุณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ขาดไม่ได้สาหรับ
ผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้วยังเป็ นการกระตุน้
ยอดขายให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้นได้รับการกล่าวถึง
สรุ ปได้ว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็ นความคิดรวบยอดไว้ว่ากิจกรรมทั้งมวลที่
นักการตลาดได้กระทาขึ้น เพื่อให้เป็ นข่าวสารกระตุน้ จูงใจ เพื่อสื่ อความหมาย ถ่ายทอดความคิด
ผ่านสื่ อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การหรื อ สิ่ งอื่นได้ เพื่อ ให้เกิ ดการ
ยอมรับและตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในที่สุดหรื อแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ งตามมุ่งหวัง
ไว้
2.4 ข้อมูลแอพพลิเคชันไลน์ แอด (LINE@, 2560)
ไลน์แอด (LINE@) เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารช่องทางใหม่ที่แยกมาจากไลน์ส่วนบุคคล โดย
สามารถให้เพื่อนมาติดตามเพื่อพูดคุยและรับข่าวสารโปรโมชัน่ โดยมีลกั ษณะหลักที่แตกต่างจาก
ไลน์ส่วนบุคคล อยู่ 6 ประการ ได้แก่
1. สามารถพูดคุยกับเพื่อน แบบ 1 ต่อ 1 ได้ เหมือนกับการพูดคุยบนแอพพลิเคชันไลน์ ด้วย
แอพพลิเคชัน่ ไลน์แอด
2. สร้ างโฮมเพจพิเศษในไลน์ เพื่อ ให้ข้อ มูลเกี่ ยวกับบัญชี เช่ น ที่อ ยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์
เว็บไซต์ ข่าวสารใหม่ๆ เป็ นต้น สร้างโฮมเพจได้เหมือนเว็บไซต์ทวั่ ไป
3. สามารถ โพสต์ บนไทมไลน์ เกี่ยวกับบัญชีของธุ รกิ จไปยังผูต้ ิดตามของบัญ ชีไลน์ แอด
ด้วยฟังก์ชัน ไทมไลน์ - โฮม และสามารถตั้งค่าให้โพสต์ในไทม์ไลน์พร้อมกับการส่ งข้อความได้
ด้วย
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4. สามารถสร้างหน้าคูปอง และโปรโมชัน่ เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ ทั้งยังสามารถตั้งระยะเวลาใน
การใช้ จานวนครั้งในการใช้ และจานวนคูปองที่จะแจกได้
5. สามารถสร้างแบบสอบถามหรื อโพลที่เปิ ดให้เพื่อนที่ติดตามบัญชีตอบแบบสอบถามหรื อ
โหวตให้คะแนน และยังสามารถเก็บข้อมูล เช่น เพศ อายุ และเขตที่อยู่
6. สามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงจานวนเพื่อ น จานวนบล็อกในแต่ละวัน สถิติบน
เวลาการใช้งาน เป็ นต้น และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสถิติออกมาได้
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสกสรร รอดกสิ กรรม (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความยัง่ ยืนด้วยการสร้างเนื้ อหา
เชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งรู ปแบบออนไลน์และรู ปแบบเอกสารและใช้
เทคนิ คทางสถิติคือ สมการถดถอย เพื่อ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ผลศึกษาพบว่าการสร้ างความยัง่ ยืนด้วยการใช้เนื้ อหาเชิ งการตลาด
(Content Marketing) เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุ รกิ จต้อ งประกอบด้ว ยหลาย
ปั จ จัย ส่ ว นลัก ษณะของเนื้ อ หาเชิ ง การตลาด (Content Marketing) ต้อ งมี ค วามหลากหลายและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการอัพเดท ปรับปรุ งเนื้อหา (Content) ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ได้มีขอ้ เสนอแนะให้ศึกษามุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคหรื อมุมมองของลูกค้าบนทุกสื่ อสังคมออนไลน์อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
บุ ญ ยาพร วุ ฒิ ธ รรมคุ ณ (2559) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การรี วิ ว ร้ า นอาหารผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์กบั การตัดสิ นใจเลือกร้านอาหารสาหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานครโดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและใช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ คื อ
แบบสอบถามปลายปิ ด และการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งบรรยายสาหรับข้อมูล ทัว่ ไปของกลุ่ม
ตัวอย่างและค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลศึกษาสรุ ปว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง20-29 ปี ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ห รื อ เที ยบเท่า ประกอบอาชี พพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน10,001-20,000 บาท ทางด้านพฤติกรรมการค้นหารี วิวร้านอาหาร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook มีจานวนสูงสุดผูว้ ิจยั
ได้มีขอ้ เสนอแนะให้ ผูป้ ระกอบการจึงควรมีรีวิว หรื อเนื้ อหาคอนเทนต์ที่สามารถทาให้ผูบ้ ริ โ ภค
เห็นแล้วเกิดความสนใจ หรื อสะดุดตาได้ง่ายเพื่อดึงความสนใจจากผูบ้ ริ โภค
สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์และการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การจองร้ านอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชันของ
ผู ้บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานครโดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามจากผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครและใช้เทคนิคทางสถิติคือ สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการสมมติฐาน คือการวิเคราะห์
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การถดถอยเชิงพหุ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ด้านความบันเทิง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้า นกระแสนิ ยม ด้านการสนองความต้องการเฉพาะและ
การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการอานวยความสะดวก ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยร่ วมกัน ผูว้ ิจยั ได้มีขอ้ เสนอแนะให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจผ่านสื่ อ สังคม
ออนไลน์ควรให้ความสาคัญกับการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เนื่องจากการเห็นโฆษณามากยิ่งขึ้น
ในด้านการปฏิสัมพันธ์กบั บทความการให้ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทาให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นรวมถึงภาพที่ช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย
กล่าวคือ การจะทาให้ธุรกิจเป็ นที่รู้จกั และเข้าถึงลูกค้าเพื่อมุ่งหวังให้เป็ นลูกค้าในอนาคตได้
องค์กรจาเป็ นต้องให้ความสาคัญในการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดและเป็ นที่น่าสนใจโดยบริ ษทั ไม่ได้
มุ่งหวังเพียงจะขายเป็ นอย่างเดียวแต่จะสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเองด้วยความ
สมัครใจ หากมองภาพรวมการตลาดออนไลน์ของธุรกิจในระยะยาวแล้วก็จะไม่สามารถใช้กลยุทธ์ที่
เน้นการทาโฆษณาเข้ามาช่วยเพียงอย่างเดียวการทา Content Marketing จะสร้างผลประโยชน์ให้กบั
ธุรกิจในระยะยาวมากกว่ารวมทั้งได้ประโยชน์ในการสร้าง Brand Awareness และการสร้าง
ความสัมพันธ์กั
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานที่ต้งั ประกอบการ
3.1.1 สถานประกอบการ :
3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ :

บริ ษทั Salmon Project จากัด
9 ถนนเจริ ญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 095-480-0943

รู ปที่ 3.1 รู ปแสดงแผนที่ บริ ษทั Salmon Project จากัด
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รู ปที่ 3.2 รู ปสัญลักษณ์ประจา บริ ษทั Salmon Project จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
เป็ นธุรกิจร้านอาหารญี่ปนุ่ โดยการทาอาหารแบบปรุ งสดและรับประทานอาหารภายในร้าน
รวมไปถึงการให้บริ การเดลิเวอรี่ ร้านจะเปิ ดให้บริ การ 11:00 น. ถึง 22:00 น. เปิ ดให้บริ การทุกวัน
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3.3 ตาแหน่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์
ลักษณะงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย : ดูแล Social Media ของ Salmon Project คิดคอนเทนต์ที่หน้า
สนใจและเลือกเนื้อหามานาเสนอใน Line@ และ เพจ Facebook คิดโปรโมชัน่ สาหรับร้าน และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ชื่ อสกุลและตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา
คุณชุติกานจน์ ลิมปนชัยพรกุล ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.5.1 เริ่ มวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคมพ.ศ.2563 - วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563(รวมระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานทั้งหมด 16 สัปดาห์)
3.5.2 วันเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.6.1 วิธีดาเนิ นงานการตลาดออนไลน์ผ่านสื่ อโซเชี ยลสาหรับร้ านอาหารญี่ปุ่นในช่ วง
วิกฤตโควิดของร้าน Salmon Project ปฏิบตั ิงานโดยศึกษาการตลาดออนไลน์โดยการนาเสนอ ภาพ
แคปชั่น และโปรโมชั่นของทางบริ ษทั เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้เห็นข้อความที่บริ ษทั
ต้องการที่จะสื่ อสาร จากนั้นจึงโพสต์ลงในLine@ และ เพจ Facebook ตามเวลาที่กาหนดไว้
3.6.2 รวบรวมข้อมูลสรุ ปผลการประเมินรายวันในการตอบกลับของลูกค้า จากการดาเนินงาน
การตลาดออนไลน์
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลระยะเวลาในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค.- มิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
1.รวบรวมความต้องการและ
ศึกษาข้อมูลของโครงงาน
2. วิเคราะห์ระบบงาน
3. ออกแบบระบบงาน
4.จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
5. ทดสอบและสรุ ปผล
6. จัดทาเล่มโครงงาน

3.7 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
• เครื่ องคอมพิวเตอร์
• แทปเลตบริ ษทั
ซอฟต์แวร์ (Software)
• โปรแกรม Microsoft Word 2007
• โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ LINE
• โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ Facebook

ก.ย.63
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเริ่ มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563 มีเนื้ อหา
การศึกษาเรี ยนรู้และปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆตามวัตถุประสงค์โครงงาน ดังนี้
4.1 การปฏิบตั ิงานเพื่อทาการตลาดออนไลน์ให้กบั บริ ษทั ผ่าน LINE@ และ เพจ Facebook
4.2 เพื่อสรุ ปผลการประเมินการตอบรับ จากการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ และเพจ
Facebook ของบริ ษทั
4.1 การปฏิบัติเพื่อทาการตลาดออนไลน์ ให้ กับบริษัทผ่าน LINE@ และ เพจFacebook
4.1.1 การสร้าง LINE@ ของบริ ษทั Salmon Project จากัด
ขั้นตอนในการสร้าง LINE@ ของบริ ษทั มีข้นั ตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.linebiz.com เพื่อสมัครสมาชิก (ภาพที่ 4.1.1)
2. ลงรายละเอียดข้อมูลของบริ ษทั และสิ นค้า (ภาพที่ 4.1.2)
3. รายละเอียดเพิ่มเติมของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มรู ปภาพ (ภาพที่ 4.1.3)

ภาพที่ 4.1.1.1 ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ https://www.linebiz.com เพื่อสมัครสมาชิก
จากภาพที่ 4.1.1.1 เข้าเว็บไซต์ https://www.linebiz.com เพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของ LINE@ เพื่อให้
สามารถเข้าใช้บริ การได้
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ภาพที่ 4.1.1.2 ขั้นตอนที่ 2 ลงรายละเอียดข้อมูลของบริ ษทั และสิ นค้า
จากภาพที่ 4.1.1.2 ทาการลงรายละเอียดข้อมูลของทางบริ ษทั เพื่อให้ลูกค้าของทางบริ ษทั ฯ ที่เป็ น
สมาชิกของ LINE@ ได้เห็นที่ต้งั และข้อมูลที่จาเป็ นของทางบริ ษทั

ภาพที่ 4.1.1.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเพิ่มรู ปภาพและรายละเอียดในตัวสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ที่ตอ้ งการให้ลูกค้าเห็น
จากภาพที่ 4.1.1.3 ทาการกรอกข้อมูลของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าของทางบริ ษทั
ฯ ที่เป็ นสมาชิกของ LINE@ ได้เห็นข้อมูลของสิ นค้าทางบริ ษทั ฯ
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ภาพที่ 4.1.1.4 การทารู ปภาพจาก Photoshop เพื่อบ่งบอกถึงโปรโมชัน่
จากภาพที่ 4.1.1.4 การทา Photoshop หรื อข้อความตามโปรโมชั่นที่บริ ษทั กาหนดและตั้งเวลาใน
การส่งผ่าน LINE@ ของบริ ษทั

ภาพที่ 4.1.1.5 ผลของการโพสต์รูปและข้อความที่ต้งั ไว้ในระบบได้ส่งผ่านมาทางLINE@
จากภาพที่ 4.1.1.5 ระบบส่งข้อความหรื อภาพที่เราตั้งเวลาไว้มาในแอพพลิเคชัน่ LINE@ เพื่อให้
ทางลูกค้าที่เป็ นสมาชิก LINE@ ของทางบริ ษทั ฯ ได้เห็นในเรื่ องของโปรโมชัน่ ของทางบริ ษทั
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4.1.2 การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ ด้านการการตลาดออนไลน์ผ่านเพจ Facebook มีข้นั ตอนดังนี้
4.1.2 การสร้าง Facebook ของบริ ษทั Salmon Project จากัด
ขั้นตอนในการสร้างเพจFacebook ของบริ ษทั มีข้นั ตอนดังนี้
1. ลงรายละเอียดข้อมูลของบริ ษทั และสิ นค้า
2. รายละเอียดเพิ่มเติมของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มรู ปภาพ
3. การสร้างคอนเทนต์ในการโพสต์รูปภาพ และแคปชัน่

รู ปภาพที่ 4.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/Salmon-Project เพื่อเป็ นสมาชิก
ทางเพจ
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4.1.2.2 ถ่ายรู ป อัพลงหน้าเพจ เพื่อให้มีความเคลื่อนไหวในเพจ และ ใส่ลิงค์ LINE@ เพื่อให้ลุกค้าทัก
เข้ามาสอบถาม

4.1.2.3 จัดทาใบปลิวสิ นค้า และ ส่วนลด ให้ลูกค้า สามารถ นากลับมาใช้บริ การที่ร้านในครั้งต่อไปได้
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4.1.2.4 การสร้างคอนเทนต์เพื่อโปรโมทสิ นค้า ในรู ปแบบของรู ปภาพ และ แคปชั่น รวมไปถึง
วีดีโอ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาติดตามและกดไลค์ และกดแชร์
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4.1.2.5 การสร้างคอนเทนต์เพื่อโปรโมทสิ นค้า ในรู ปแบบของรู ปภาพ และ แคปชัน่ รวมไปถึงวีดีโอ
เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาติดตามและกดไลค์ และกดแชร์

4.1.2.5จากภาพ เป็ นการสร้างคอนเทนต์ในรู ปแบบของวีดีโอ
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4.1.2.6 จากภาพเป็ นการโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชัน่ และโปรโมชัน่ รวมไปถึงการแปะลิงค์ของ LINE@
เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาติดตามและกดไลค์ กดแชร์
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4.2 เพื่อสรุปผลการประเมินการตอบรับจากการทาการตลาดออนไลน์ ผ่าน LINE@ และเพจ
Facebook ของบริษัท

ภาพที่ 4.2.1 ผลตอบรับจากลูกค้าที่มาตามโพสต์ของเพจ Facebook
จากภาพที่ 4.2.1 จากภาพมีลูกค้าที่ตามมาจากเพจ Facebook เรื่ องโปรโมชัน่ และ ได้ทาการจัดแบบ
ส่งเดลิเวอรี่ ให้ถึงหน้าบ้านโดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งมาหน้าร้าน
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ภาพที่ 4.2.2 ผลตอบรับของลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
จากภาพที่ 4.2.2 ลูกค้าสอบเรื่ องการสั่งสิ นค้าและส่ งสิ นค้าโดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งมาหน้าร้านผ่านแชท
LINE@ ทางบริ ษทั ฯ ได้ตอบกลับโดยเร็ว

ภาพที่ 4.2.3 ลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ของบริ ษทั
จากภาพที่ 4.2.3ลูกค้าสอบถามโปรโมชัน่ ในการซื้อชุดอาหารแต่ละเมนู
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สรุปผลตอบรับยอดกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึน้ นับตั้งแต่ วันที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563

ภาพที่ 4.2.4 จานวนสมาชิกในกลุ่ม LINE@ ที่เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563
จากภาพที่ 4.2.4 สมาชิกผูต้ ิดตามใน LINE@ ตั้งแต่วนั แรกที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจคือ 105 คน
ระหว่างที่ปฏิบตั ิงานนักศึกษาทาการเพิ่มไอดีไลน์ของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดให้กบั ทาง
LINE@ ได้มีสมาชิกผูต้ ิดตามทีม่ ากขึ้นเพื่อจะได้เห็นข้อมูลข่าวสารที่ทางบริ ษทั ฯ ต้องการให้รับรู้
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ภาพที่ 4.2.5 จานวนสมาชิกในกลุ่ม LINE@ ที่เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563
จากภาพที่ 4.2.5 สรุ ปยอดสมาชิกผูต้ ิดตามใน LINE@ จากวันแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4
กันยายน 2563 จากวันแรกได้มีสมาชิก 105 คน จนวันสุดท้ายมีสมาชิกผูต้ ิดตามใน LINE@ มียอด
ติดตามเพิม่ เติม โดยมีสมาชิก 187 คน
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ภาพที่ 2.2.6 ผลตอบรับของลูกค้าในเพจ
จากภาพที่ 4.2.6 ลูกค้าสอบเรื่ องการสั่งสิ นค้าและการคอมเมนท์ที่ลูกค้าเกิดความสนใจรวมไปถึง
การจัดส่งสิ นค้าโดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งมาหน้าร้านโดยสื่ อสารผ่านแชท เพจ Facebook ทางบริ ษทั ฯ ได้ตอบ
กลับโดยเร็ว
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ภาพที่ 4.2.7 ผลตอบรับของลูกค้าในเพจและการสั่งซื้อ
จากภาพที่ 4.2.7 ลูกค้าสอบเรื่ องการสั่งสิ นค้าและส่งสิ นค้าโดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งมาหน้าร้านโดยสื่ อสาร
ผ่านแชท เพจ Facebook ทางบริ ษทั ฯ ได้ตอบกลับโดยเร็ว
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สรุปผลตอบรับจากการเข้าถึงและการติดตามที่เพิ่มขึน้ นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2563

รู ปภาพที่ 4.2.8 จานวนการเข้าถึงโพสต์ ที่เพิ่มขึ้นจากการโพสต์รูปภาพ พร้อมแคปชั่นต่าง ๆ ลง
เพจFacebookตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2563
จากภาพที่ 4.2.8 การเข้าถึงโพตส์ในเพจ Facebook คือ 6,985 คน และจากการโพสต์เนื้อหารู ปภาพ
ต่าง ๆทาให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมในการเข้าถึงที่เพิ่ม ขึ้น 7,214 คน ทาให้มีสมาชิกผูต้ ิดตามที่มากขึ้น และ
เข้าถึงโพสต์มากขึ้นจากรู ปภาพแคปชัน่ ที่ได้โพสต์ลงเพจ
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รู ปภาพที่ 4.2.9 จานวนการเข้าถึงโพสต์ ที่เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563
จากภาพที่ 4.2.9 การเข้าถึงโพตส์จากที่ได้ทาการสร้างรู ปภาพและแคปชัน่ ในเพจ Facebook คือ
5,833 คน และจากการโพสต์เนื้อหารู ปภาพต่าง ๆทาให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมในการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น 6,269 คน
ทาให้มีสมาชิกผูต้ ิดตามที่มากขึ้นและเข้าถึงโพสต์มากขึ้นจากรู ปภาพแคปชัน่ ที่ได้โพสต์ลงเพจ
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รู ปภาพที่ 4.2.10 จานวนสมาชิกในเพจFacebook ที่มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563
จากภาพที่ 4.2.10 จะเห็นได้ว่ามีผูต้ ิดตามมากขึ้นจากเดิมที่มีผูต้ ิดตาม 2,986 คน จนถึงวันที่ปฏิบตั ติ ิงาน
จนสิ้ นสุ ดการปฏิบัติงานวันสุ ดท้ายมียอดผูต้ ิดตามที่เพิ่มขึ้น 3,616 คน จากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 18
พฤษภาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563
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4.3 สรุปผลการประเมินและการตอบรับจากการทาตลาดออนไลน์ ผ่าน LINE@ เพจ Facebook
จากการทาการตลาดในรู ปแบบออนไลน์ โดยสร้างคอนเทนต์ในรู ปแบบของภาพ วีดีโอ และ
แคปชั่น โปรโมชั่นต่าง ๆ ผ่าน LINE@ เพจ Facebook ของทางบริ ษทั ที่มีอยู่ก่อนที่จะไปปฏิบตั ิงานแต่
ทางบริ ษ ัท นั้ น ไม่ ค่ อ ยได้มี ก ารเคลื่ อ นไหวของเพจ FacebookและLINE@ จากการปฏิ บัติ ง านใน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ได้มีผลตอบรับจากลูกค้าที่แอดไลน์จากเดิมที่มีการเพิ่มเพื่อน 105 คน ได้มีการ
เพิ่มเพื่อนในไลน์เพิ่มขึ้น เป็ นจานวน 187 คน และมีการสอบถามโปรโมชั่นและเมนูของร้าน และมีผู ้
สั่งซื้ อในแต่ละวัน โดยประมาณ 7-10 คน ซึ่ งในแต่ละวันจะมีผูส้ ่ังซื้อที่ไม่คงที่ จากจานวนผูต้ ิดตามทั้ง
187 คน และ การติดตามที่เพิ่มขึ้นของ เพจ Facebook จากเดิมที่มีผูต้ ิดตามจานวน 2,986 คน จากการ
ปฏิบตั ิงาน โดยการโพสต์ รู ปภาพ แคปชั่น วีดีโอ ที่เป็ นข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้มีผูต้ ิดตามเพิ่มขึ้น
จานวน 3,616 คน จากเดิมเพจ Facebook ของบริ ษทั มีการโพสต์ค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยโพสต์เลย จาก
การไปปฏิบตั ิงาน จึงได้มีการโพสต์ รู ปภาพพร้อมแคปชัน่ รวมไปถึงข่าวสารโปรโมชัน่ ต่าง ๆเพื่อดึงดูด
ลูกค้าให้เกิ นความสนใจในข้อความที่บ ริ ษ ัทสื่ อ สารและสร้ างความน่ า เชื่ อ ถือ ให้กับบริ ษ ัท จึ งได้มี
ผู ้ติ ด ตามช่ อ งทางต่ า ง ๆ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และลู ก ค้า ยัง สามารถติ ด ตามข่ า วสารของทางบริ ษ ัท และ
โปรโมชัน่ ในแต่ละวันทางช่องทาง LINE@ เพจ Facebook เพื่อความสะดวกสบายและการติดต่อสื่ อสาร
กันได้ง่ายขึ้นระหว่างลูกค้าและบริ ษทั สาหรับช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในปัจจุบนั
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุปผลโครงงานโดยเทียบกับวัตถุประสงค์
การเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่บริ ษทั Salmon Project จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 งานหลักที่ได้รับมอบหมายคือ พนักงานการตลาด
ออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อปฏิบตั ิการทาตลาดออนไลน์ผ่านสื่ อโซเชียลให้กบั บริ ษทั Salmon
Project จากัด 2) เพื่อสรุ ปผลการประเมินการตอบรับจากการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ และ
เพจ Facebook ของบริ ษทั
การปฏิบตั ิงานการตลาดออนไลน์ให้กบั บริ ษทั ในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 ทางบริ ษทั
จึงจาเป็ นที่จะต้องทาการตลาดในรู ปแบบของออนไลน์เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบนั
จากเดิ มที่บริ ษทั ทาการตลาดแบบออฟไลน์มากกว่าออนไลน์แต่เนื่ องจากสถานการณ์โควิด 19 ทาง
บริ ษทั จึงต้องเน้นการตลาดแบบออนไลน์เป็ นหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการบริ โภคอาหารนอก
บ้าน ตามนโยบายของรัฐที่ประชาชนต้องกักตัวอยูท่ ี่บา้ นเป็ นหลัก ดังนั้นบริ ษทั จึงนาการตลาดออนไลน์
มาปรับใช้โดยการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาเรี ยบเรี ยงเป็ นในรู ปแบบรู ปภาพ วีดีโอ แคปชัน่ เพื่อให้ผู ้
ที่จะมาเป็ นลูกค้าในอนาคตอ่านแล้วรู้สึกอยากจะติดตามและให้ความสนใจรวมไปถึง การสั่งซื้ อในแต่
ละวันหรื อการทาให้ลูกค้าเก่ายังคงติดตามต่อ เพื่อนาไปเผยแพร่ สู่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่ทางบริ ษทั
โพสต์โ ปรโมทและโฆษณาผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ โดยการดึ ง ลู ก ค้า เข้า Line@ และโปรโมทผ่ า นเพจ
Facebook เพื่อให้ลูกค้าได้ติดตามข่าวสารหรื อโปรโมชั่นของทางบริ ษทั เพิ่มขึ้น และยังสามารถสร้ าง
ความน่าเชื่อถือให้กบั บริ ษทั ได้อีกด้วย
สรุ ปผลการประเมินการตอบรับจากการทาการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE@ และเพจ
Facebook ของบริ ษทั จากการที่ได้สร้างเนื้อหาคอนเทนต์ รู ปภาพพร้อมแคปชัน่ หรื อวีดีโอ ที่โพสต์ใน
Line@ และ เพจFacebook ได้มีผลตอบรับจากสมาชิกผูต้ ิดตามใน LINE@ ตั้งแต่วนั แรกที่นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิงานสหกิจจานวน 105 คน ได้มีสมาชิกผูต้ ิดตามที่มากขึ้นจากเดิมจนปฏิบตั ิงานสหกิจวันสุดท้าย
จานวน 187 คน รวมไปถึงเพจFacebook ในการเข้าถึงโพสต์ และการกดถูกใจเพจรวมไปถึงการติด
ตามที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผตู ้ ิดตามจานวน 2,986 คน และการปฏิบตั ิงานจนถึงวันสุดท้าย ได้มีผตู ้ ิดตามที่
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เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 3,616 คน ในแต่ละวันที่มีการโพสต์ได้มีลูกค้าที่สอบถามโปรโมชัน่ และเมนูของ
ร้าน และมีผสู ้ ่งั ซื้อในแต่ละวัน โดยประมาณ 7-10 คน ซึ่งในแต่ละวันจะมีผสู ้ ั่งซื้อที่ไม่คงที่ และจาก
เดิมเพจ Facebook ของบริ ษทั มีการโพสต์ค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยโพสต์เลย จากการไปปฏิบตั ิงาน
จึงได้มีการโพสต์ รู ปภาพพร้อมแคปชัน่ รวมไปถึงข่าวสารโปรโมชัน่ ต่าง ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าและ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั บริ ษทั จึงได้มีผตู ้ ิดตามที่เพิม่ มากขึ้น
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาโครงงาน
1. บริ ษทั ไม่มีการใช้งบประมาณในทาการโฆษณาที่เสี ยเงิน
2. นักศึกษายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์จึงต้องใช้เวลาในการศึกษามากขึ้น
เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และการใช้เทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับตัวของบริ ษทั ให้เข้ากับ
สถานการณ์โรคระบาดของโควิด19
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับบริ ษทั เพื่อนาไปปรับใช้ในอนาคตเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ตอบโจทย์ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค ดังนี้
1. บริ ษทั จากเดิ ม ที่ทาการตลาดแบบออฟไลน์มากกว่ าออนไลน์ บริ ษทั ควรที่ จ ะท า
การตลาดแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเพราะจะทาให้กลุ่มลูกค้าในอนาคต หรื อกลุ่ม
ลูกค้าเก่าจะได้อพั เดทการรับรู้ข่าวสารโปรโมชัน่ ต่าง ๆของบริ ษทั โดยที่ลูกค้าที่อาศัย
อยูเ่ ขตต่าง ๆ ไม่ตอ้ งมาถึงหน้าร้านโดยตรงซึ่งทาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และยังสามารถ
เพิ่มยอดขายให้กบั บริ ษทั อีกช่องทางหนี่ง
2. บริ ษทั ควรศึกษาการใช้งบประมาณในการเสี ยเงินเพื่อการโฆษณาเพราะจะทาให้การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย
3. บริ ษทั ควรนาผลตอบรับจากลูกค้าเก่าและลุกค้าใหม่ม าพัฒนาในการทาการตลาด
ออนไลน์เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ความรู้และประสบการณ์ในการทางานด้านตลาดออนไลน์
2. เรี ยนรู้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นและสถานการณ์
3. ได้ฝึกความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
4. ได้เทคนิคที่ได้เรี ยนและจากการทางานมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
1. ในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และ ยังไม่มีประสบการณ์ อาจจะต้องศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น
2. การพูดคุยกับลูกค้าที่สอบถามในเรื่ อ งของวัตถุดิบและราคาของบางเมนู หรื อ
ราคาจัดส่ง ยังจดจาไม่ค่อยได้ เลยล่าช้าในการตอบ
3. การสื่ อสารกับพนักงานที่ปรึ กษาค่อนข้างลาบากเพราะฝึ กสหกิจแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด19
5.2.3 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ควรศึกษาการเพิม่ ช่องทางการตลาดอื่น ๆ ที่เพิม่ ขึ้น
2. ควรศึกษาการใช้เครื่ อ งมือ สื่ อ สารออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อ นามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้กบั บริ ษทั ได้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรมีพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้ขอ้ มูลกับลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้ตดั สิ นใจได้
เร็วขึ้น

บรรณานุกรม
คมสัน ตันสกุล. (2552). การตลาดเชิ งอิเล็กทรอนิกส์ เชิ งกลยุทธ์ . (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุ งเทพฯ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ.
ณัฐพัฒน์ วงศ์เหรี ยญทอง. (2559). การตลาดด้ านเนือ้ หา. กรุ งเทพฯ: มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ.
นิติศกั ดิ์ มีนำค. (2560). Content Marketing คืออะไร จาเป็ นต่ อธุรกิจออนไลน์ แค่ ไหน.
เข้ำถึงได้จำก https://www.apptepschool.com/content-marketing/
บุญยำพร วุฒิธรรมคุณ . (2559). การศึกษารี วิวร้ านอาหารผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ กับการตัดสิ นใจเลื อ ก
ร้ านอาหารสาหรั บการรั บประทานอาหารนอกบ้ านของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
เข้ำถึงได้จำก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2544/1/bunyaporn_vuti.pdf
พิศิฐ รัตนเชตกุล. (2550). ความพร้ อมของผู้ประกอบการท่ องเที่ยวไทยสู่การผลักดันอุตสาหกรรม
ท่ องเที่ยวภายใต้ นโยบายการสื่ อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ . (วิทยำนิพนธ์นิเทศศำสตร์
มหำบัณฑิต). นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
ภำวุธ พงษวิทยภำณุ. (2548). E-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์ . กรุ งเทพฯ: ตลำดดอทคอม.
ศศิประภำ ชัยประสิ ทธิ์ . (2555). การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ทีม่ ีอิทธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื ้อรถยนต์ นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
บริ หารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 9(2), 117-143.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2552). การบริ หารตลาดยุคใหม่ . กรุ งเทพฯ: พัฒนำศึกษำ.
สมวงศ์ พงศ์สถำพร. (2550). Hitech Marketing. กรุ งเทพฯ: พี ซี พริ้ นท์เทค จำกัด.
สุภำวดี ปิ่ นเจริ ญ. (2558). การศึกษาการตลาดผ่ านสื่ อสังคมออนไลน์ และการยอมรั บเทคโนโลยีที่มีผล
ต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การจองร้ านอาหารผ่ านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร.
เข้ำถึงได้จำก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2544/1/bunyaporn_vuti.pdf
เสรี วงษ์มณฑำ. (2540). ครบเครื่ องเรื่ องการสื่ อสารการตลาด. กรุ งเทพฯ: วิสิทธิ์พฒั นำ.
เสกสรร รอดกสิ กรรม. (2558). การศึกษาการสร้ างความยั่งยืนด้ วยการสร้ างเนือ้ หาเชิ งการตลาด
(Content Marketing) เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบเชิ งการแข่งขันทางธุรกิจผ่ านสื่ อสังคมออนไลน์ .
เข้ำถึงได้จำก
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702037051_3930_2518.pdf
เอษณี ย์ อำษำสุ ข . (2550). รู ปแบบสื่ อ แบนเนอร์ โฆษณาออนไลน์ ที่มีผลต่ อ ความสนใจชมสิ นค้ าและ
บริ การของผู้บริ โภค. (วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.

ภาคผนวก

1. รู ปภาพขณะพรี เซนท์โครงงาน

2. รู ปขณะปฏิบตั ิงานโดยปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงแบบออนไลน์ เนื่ องจากสถานการณ์โค
วิด

3. รู ปภาพทีมงานและบริ ษทั

ประวัติผ้จู ัดทำ

รหัสนักศึกษา : 6014300008
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชากร ดีสุขสาม
คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การตลาด

Email

: Nichakorndeesuksarm12@gmail.com

ที่อยูป่ ัจจุบนั : 605/475 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
ผลงาน

: ดูแลด้านการตลาดออนไลน์ให้กบั บริ ษทั Salmon Project จากัด

