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บทคดัย่อ 

       โครงงานการตลาดเชิงเน้ือหา เพื่อการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ์อแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล 
กรุงเทพฯ เพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของโรงแรม ซ่ึงวตัถุดิบออแกร์นิคท่ี
ทางโรงแรมเลือก และคดัสรรคุณภาพมาอยา่งดี และน ามาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร เพื่อ
บริการลูกคา้ในร้านอาหารของโรงแรม โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการสร้างการตลาดเชิง 
เน้ือหาให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อเพิ่มจ านวนคนท่ีกดไลค์เพจ (Page Traffic) ให้กับเฟซบุ๊กของ
โรงแรมและเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ์อแกร์นิคของโรงแรม โดยการโพสตข์อ้มูลผา่น
ทางส่ือเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นการเผยแพร่อมูลต่าง ๆ ให้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท ามี
ความตอ้งการศึกษาในเร่ืองของ การท าประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของอาหารออแกร์นิคของโรงแรมท่ี
จะสามารถท าใหค้วามเขา้ใจในเร่ืองของอาหารออแกร์นิคท่ีถูกตอ้งและเพื่อเป็นการดึงดูดให้ผูค้นท่ี
สนใจในเร่ืองของอาหารออแกร์นิคมารับประทานอาหารท่ีโรงแรมมากข้ึน โดยในการสร้างส่ือ
การตลาดเชิงเน้ือหาในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019 Adobe Photoshop 
CS6 ในการออกแบบ 

       ผูจ้ดัท าไดท้ าการประเมินผลโดยการบนัทึก จ านวนผูก้ดติดตามเพจเฟซบุ๊กของโรงแรมและ 
จ านวนการกดไลค์โพสต์ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึง เดือน
พฤศจิกายน มีการด าเนินการโพสต์ส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา จ านวน 2 คร้ัง ผลการจากศึกษา ใน
ระยะเวลา 3 เดือน มีจ านวนผูก้ดติดตามเพจเฟซบุ๊กเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 64 คน ในส่วนของการโพสต์
โพสตท่ี์ 1 มีผูท่ี้กดไลคจ์ านวน 335 คน และโพสตท่ี์ 2 มีผูท่ี้เขา้มากดไลคจ์ านวน 336 คน 

ค าส าคญั การตลาดเชิงเน้ือหา เฟซบุ๊ก อาหารออแกร์นิค 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

จากรายงานการประชุมโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ให้ค  านิยามของโรงแรมว่า เป็น
โรงแรมแห่งความสุขและการแบ่งปันอยา่งย ัง่ยืน โดยท่ีโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ นั้น ไดน้อ้ม
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบามสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร คือ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 3 ห่วง ท่ีประกอบไปดว้ย ความพอประมาณ การมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 2 เง่ือนไข คือ ความรู้และคุณธรรม การน าหลกัความคิดค าวา่ พอประมาณ 
ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ความพอประมาณข้ึนอยู่กบับริบทของคนนั้น ๆ ว่าตนเองนั้นรู้
ตนเองมากเพียงใด โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองของความสุขของทุก ๆ 
คน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม ไม่วา่จะเป็น ลูกคา้ หรือ พนกังาน โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ เช่ือวา่ 
ถา้พนกังานมีความสุข พนกังานจะสามารถส่งต่อความสุขน้ีไปให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการได้
โดยผ่านการท างาน ทางโรงแรมตอ้งการให้พนกังานบริการลูกคา้มาจากใจ เม่ือพนกังานและ
ลูกคา้มีความสุขแลว้ จะสามารถส่งต่อความสุขไปยงัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โรงแรมศิวาเทล 
กรงุเทพฯ ให้ความส าคญักบัการคดัสรรผลิตภณัฑ์ วตัถุดิบ ต่าง ๆ รวมถึงการใช้จ่ายในด้าน
ต้นทุนของโรงแรม โดยทัศนคติของผูบ้ ริหารจะเน้นไปท่ี การสนับสนุนสินค้าผลิตภณัฑ ์
วตัถุดิบ ท่ีมาจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนไทย มาจากชาวบา้นคนในทอ้งถ่ิน เช่น ผกัตบชวาใน
ห้องพกั ท่ีน ามาประดับตกแต่งภายในห้องพกัท่ีน ามาใช้เป็นพรม ไปจนถึงวตัถุดิบท่ีเป็น          
ออแกร์นิค ทางโรงแรมรวบรวมของท่ีเป็นออแกร์นิคจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย มาปรุง
อาหารใหก้บัลูกคา้ท่ีมารับประทานอาหาร  

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาพกัโรงแรมมีจ าจวนลดลงถึง 40% 
ซ่ึงหลงัจากสถานการณ์ล็อคดาวน์ในช่วงโควดิ-19 ท่ีผา่นมา พบวา่ลูกคา้ส่วนมากท่ีมาใชบ้ริการ
โรงแรม ขยะเป็นในส่วนของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารมากกวา่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ห้องพกั ประกอบกบัโรงแรมมีจุดเด่นในเร่ืองของ การใช้ผลิตภณัฑ์ วตัถุดิบ ท่ีเป็นออแกร์นิค 
ในทุกเมนูอาหาร โดยยึดหลักการว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มารับประทานอาหารกบัทางโรงแรมจะตอ้ง
ไดรั้บส่ิงท่ีดี ๆ กลบัไปดว้ย ซ่ึงทางโรงแรมไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของอาหารท่ีปลอดภยั มี
การคดัสรรผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบออแกร์นิคท่ีน ามาใชใ้นการประกอบอาหารมาจากชาวบา้นในแต่
ละทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการสนบัสนุนอาชีพและให้ชาวบา้นไดมี้อาชีพสามารถเล้ียงชีพตนไดแ้ละ
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ทางโรงแรมยงัให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองของการจดัการขยะโดยภายในระยะเวลา 3 
ปีท่ีผา่นมา ทางโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณขยะไดถึ้ง 60% ซ่ึงทางโรงแรม 
จะลดการใชผ้ลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) อาทิเช่น หลอด ท่ี
ทางโรงแรมใชใ้นส่วนของร้านอาหาร จะเป็นหลอดท่ีท ามาจากเปลือกขา้วสาลี หรือ แกว้ท่ีน า 
กลบัไปรับประทานจะเป็นแกว้ไบโอพลาสติก (Bioplastic) ท่ีผลิตมาจากพืช 100% เพราะ 
สามารถยอ่ยสลายเองได ้นโยบายหลกัของโรงแรมการลดปริมาณขยะให้เหลือนอ้ยท่ีสุด และ
มุ่งเนน้ในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน  

การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมและมีอิธิพลเป็นอยา่ง
มาก ต่อการตดัสินใจในการใช้บริการโดยผูใ้ช้บริการในปัจจุบนั ปัจจยัหน่ึงนั้นข้ึนอยู่กบั การ
คน้หาการรีวิวของสถานท่ีนั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพ รวมของ
สถานท่ีแห่งนั้นวา่สถานท่ีแห่งนั้น มีอะไรท่ีน่าสนใจบา้งอยา่งไรและคนท่ีไปใช ้บริการ เม่ือเขา้
ไปใชบ้ริการหลงัจากการใชบ้ริการมีความรู้สึกอยา่งไร เพื่อเป็นการประกอบ การตดัสินใจของ
ผูม้าใช้บริการ ดงันั้นการท าส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์มีผลต่อการ ประกอบการตดัสินใจมา
ใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ จะแสดงให้เห็นไดว้า่ส่ิงท่ีโรงแรม
ไดค้ดัสรรนั้นมีอะไรบา้ง น ามาจากท่ีไหนและมีความ ปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใดจากกระแสคน
รักสุขภาพในปัจจุบนัท าให้ผูค้นส่วนใหญ่ หันมาคน้ควา้ข้อมูลเก่ียวกับการทานอาหารเชิง
สุขภาพมากข้ึน อาทิเช่น การรับประทาน อาหารแบบ IF (Intermittent Fasting) การรับประทาน
อาหารแบบคีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic Diet)และการรับประทานอาหารออแกร์นิค (Organic 
Food) ซ่ึงในความเขา้ใจเร่ืองของ อาหารออแกร์นิค ผูค้นส่วนใหญ่มกัจะคิดวา่ อาหารออแกร์
นิคจะตอ้งเป็นการรับประทาน อาหารท่ีมีแต่ผกัและผลไมเ้ท่านั้นแต่แทจ้ริงแลว้อาหารออแกร์
นิค นั้นยงัมีอีกหลากหลาย ประเภทเก่ียวกบัอาหารท่ีเป็นออแกร์นิคท่ีเป็นประโยชน์ ดว้ยเหตุน้ี
ผูว้จิยัจึงมีความตอ้งการ จะศึกษาในเร่ืองของการท าประชาสัมพนัธ์ของอาหารท่ีเป็นออแกร์นิค
ของโรงแรมเพื่อท่ีจะ สร้างความรู้และความเขา้ใจให้กบัในเร่ืองของอาหารออแกร์นิคท่ีถูกตอ้ง
และเพื่อดึงดูด ให้ผูค้นท่ีสนใจในเร่ืองของอาหารออแกร์นิคมารับประทานอาหารท่ีโรงแรม
มากข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.1.1 เพื่อศึกษาการสร้างรูปแบบเน้ือหาออนไลน์ (Content Marketing)  

ใหเ้กิดความน่าสนใจ  
1.2.2 เพื่อสร้างจ านวนคนท่ีกดไลคเ์พจ (Traffic) ใหก้บัเฟซบุก๊ของโรงแรม 
1.2.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ์อแกร์นิคของโรงแรม 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ประชากร คือ บุคคลทัว่ไปท่ีใชส่ื้อเฟซบุก๊ 
1.3.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูติ้ดตามเพจเฟซบุ๊กและกลุ่มผูก้ดไลค์เฟซบุ๊กของ โรงแรมศิวา

เทล กรุงเทพฯ 
1.3.3 ขอบเขตการศึกษา คือ การด าเนินการสร้างงานสร้างส่ือออนไลน์  

(Content Marketing) เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ในเร่ืองของอาหารออแกร์นิค 
ของโรงแรมใหก้บัลูกคา้โรงแรมศิวาเทล กรุงทพฯ  

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงของอาหารออแกร์นิคใหก้บัลูกคา้ของโรงแรม 
1.4.2 เพิ่มจ านวนคนท่ีกดไลคเ์พจ (Traffic) ใหก้บัเฟซบุก๊ของโรงแรม 
1.4.3 จ านวนผูท่ี้เขา้มากดติดตามเพจเฟซบุก๊ของโรงแรมมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือสถานประกอบการและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ (Sivatel Bangkok Hotel) 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 2.1 โลโกโ้รงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com 

ที่ตั้งของสถานประกอบการ 53 ถนน วิทย ุแขวง ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 2.2 แผนท่ีโรงแรมศิวาเทล 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com
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2.2 ข้อมูลท่ัวไปของโรงแรม 

โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ในยา่นธุรกิจ บนถนนวิทย ุก่อตั้ง
ในปี 2554 โดยมีผูบ้ริหารงานเป็นคนไทยทั้งหมด ในปัจจุบนัเป็นรุ่นท่ี 3 ท่ีดูแลอยู่ในปัจจุบนั 
โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯเป็นอาคารมีทั้งหมด 32 ชั้น มีทั้งส่วนส านกังานและส่วนท่ีพกัอาศยั
ให้เช่า รวมทั้งมีบริการห้องอาหาร ห้องประชุมจดัเล้ียง และร้านกาแฟ  จุดเด่นของโรงแรม       
ศิวาเทล กรุงเทพฯ คือ การนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2เง่ือนไขมาใชใ้นการ
บริหารงาน โรงแรมศิวาเทล ตอ้งการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบัผูท่ี้มาเขา้พกัในโรงแรม ในเร่ือง
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2014 ได้รับรางวลั Green Leaf Certification และในปี 2015 
รางวลั Bangkok Clean and Green Certification ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของขยะ ท่ีโรงแรมสามารถ
ลดปริมาณขยะไดถึ้ง 60% ซ่ึงทางโรงแรมจะลดปริมาณการใช ้ผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภทใช้
คร้ังเดียวแลว้ท้ิง  รวมถึงการใช้วตัถุดิบออแกร์นิคท่ีน ามาใช้ในการประกอบอาหาร ท่ีช่วย
เก้ือหนุนกนักบัชุมชนเกษตรกรใหอ้ยูไ่ด ้เราก็ไดท้านอาหารท่ีดีส่วนเกษตกรก็ไดร้ายไดท่ี้ทั้ง 2 
ฝ่ายช่วยกนัเก้ือหนุนกนั  

 

รูปที ่: 2.3 บริเวณหนา้โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com/ 
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2.3 รูปแบบห้องพกั 

2.3.1Champa Suite  –  ขนาด 64 sqm. 

  

 

 

 

 

 

รูปที ่:  2.4 หอ้ง Champa Suite 

ที่มา : https://www.agoda.com/sivatel-bangkok-hotel/hotel/ 

 

จ าปาเป็นตวัแทนของความน่าดึงดูดใจและความอุดมสมบูรณ์ ในท านองเดียวกนัจ า
ปาสวีทให้บรรยากาศท่ีผ่อนคลายและมีพลงับวก 64 ตร.ม. ห้องจ าปาสวีทพร้อมเตียงคิงไซส์
พิเศษหรือเตียงแฝดเหมาะส าหรับคู่รักเพื่อนฝูงหรือครอบครัวท่ีมีเด็กเล็ก ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า
ห้องจ าปาสวีทนั้นมีขนาดใหญ่พอท่ีจะให้ทุกคนไดใ้ชเ้วลาร่วมกนัในการวางแผนว่าจะไปท่ี
ไหนและท าอะไรในกรุงเทพฯหรือแมก้ระทัง่หลงัจากออกส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ใน
กรุงเทพฯมาทั้งวนัการผอ่นคลายดว้ยการนวดท่ีสปา  
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2.3.2 Roselle Suite –  ขนาด 80 sq.m. 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 2.5 ห้อง Roselle Suite 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com/ 

 

นอนบนเตียงขนาดมหึมา 10 ฟุตท่ีมีพื้นท่ีมากมายให้คุณนอนกล้ิงไปมาไดอ้ยา่งสบาย
ใจ พื้นท่ี 80 ตร.ม. Roselle Suite ท่ีคุณสามารถมีเตียงควีนไซส์ 2 เตียงในรูปแบบเตียงแฝดหรือ
ท่ีดีกว่านั้นคือดันเขา้ด้วยกนัเพื่อสร้างเตียงขนาดใหญ่หน่ึงเตียง ในประเทศไทยโดยทัว่ไป
กระเจ๊ียบแดงจะด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมเย็นเพื่อเพิ่มความสดช่ืน ห้องสวีทกระเจ๊ียบได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อมอบความสดช่ืนมีจิตวิญญาณและฟ้ืนคืนบรรยากาศดว้ยสีธีม แขกของเรา
หลายคนท่ีชอบเขา้พกัในหอ้ง Roselle Suite เป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวและคู่รัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sivatelbangkok.com/
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2.3.3 Chrysanthemum Suite –  ขนาด 96 sq.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 2.6 Chrysanthemum Suite 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com/ 

 

96 ตร.ม. ห้องเบญจมาศสวีทแบบ 2 ห้องนอนไดรั้บความนิยมอยา่งมากกบัครอบครัว
ท่ีมีเด็ก ๆ หรือกลุ่มเพื่อนไปเท่ียวดว้ยกนั ดอกเบญจมาศเป็นสัญลกัษณ์ของการมองโลกในแง่ดี
และความสุข ห้องเบญจมาศไดรั้บการออกแบบมาเพื่อมอบบรรยากาศแห่งความสุข ห้องนอน
ใหญ่มีเตียงคิงไซส์และห้องน ้ าในตวัพร้อมอ่างอาบน ้ าและฝักบวั ห้องนอนท่ีสองเช่ือมต่อกบั
ห้องสวีทหลกัผ่านทางเดินเล็ก ๆ ท่ีให้ความเป็นส่วนตวัและมีทั้งเตียงคิงไซส์พิเศษหรือเตียง
แฝดสองเตียงและหอ้งน ้าในตวั  
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2.4 ห้องอาหาร 

2.4.1 ห้องอาหาร The Porch 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 2.7 หอ้งอาหาร The Porch 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com/ 

ห้องอาหาร The Porch เป็นห้องอาหารกระจกท่ีสามารถมองเห็นวิวเมืองไดส้วยงาม 
พร้อมทั้งอาหารท่ีเป็นออร์แกนิค เพื่อสุขภาพท่ีดีของลูกคา้ทุกท่านท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

2.4.2 ห้องอาหาร Café Jardin 

  

 

 

 

รูปที ่: 2.8 หอ้งอาหาร Café Jardin 

ที่มา : https://www.sivatelbangkok.com/ 

ห้องอาหาร Café Jardin เป็นห้องอาหารออแกนิกของโรงแรม ท่ีคดัสรรคว์ตัถุดิบทุก
เมนูให้เป็นวตัถุดิบออแกนิค เพื่อความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีเขา้มารับประทานอาหาร อีกทั้งยงั
ช่วยเก้ือหนุนกนักบัชุมชนเกษตรกรให้อยูไ่ด ้เราก็ไดท้านอาหารท่ีดีส่วนเกษตกรก็ไดร้ายไดท่ี้
ทั้ง 2 ฝ่ายช่วยกนัเก้ือหนุนกนั 
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2.5 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

• การใหบ้ริการหอ้งพกั 
• พื้นท่ีใหท้ าออฟฟิศเช่า 
• หอ้งอาหาร The porch และ Café Jardin  
• หอ้งประชุมและสัมมนา 
• สระวา่ยน ้า 
• Fitness The Eight Health Club 
• The Eight Spa 

 
2.6 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

รูปที ่: 2.9 รูปแบบการจดัการองคก์รและการบริหารงานต่าง ๆ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  
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2.7 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

รูปที ่: 2.10 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา นางสาวสิริยากร วงษข์วญั 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  

ช่ือสกลุ : นางสาวสิริยากร วงษข์วญั 

ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : นกัศึกษาฝึกงาน 

แผนก : การตลาด 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : ระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563  

ลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

1. ออกแบบโปสเตอร์ 
2. เกบ็ภาพลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
3. ออกแบบคูปองต่าง ๆ 
4. เขียน Content อาหาร   
5. ท า Floor Plan 
6. จดัตกแต่งสถานท่ี 
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2.8 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

รูปที ่: 2.11 พนกังานท่ีปรึกษา คุณปณชยั ชิณศรี 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  

พนักงานที่ปรึกษา : คุณปณชยั ชิณศรี  

ต าแหน่ง : Creative Design Manager 

รูปที ่: 2.12 พนกังานท่ีปรึกษา คุณอมเรศ จุลธุระ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า  

พนักงานที่ปรึกษา : คุณอมเรศ จุลธุระ 

ต าแหน่ง : Creative Design  
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2.9 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 

วนัเวลาในการปฏิบติังาน คือ วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. 

2.10 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ตารางที ่: 2.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงงาน 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 

      2.11 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานท่ีโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
17 สิงหาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของแผนก
การตลาด ท าให้ผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์ในการท างานจริง ไดเ้รียนรู้วิธีการสร้างตลาดเชิง 
เน้ือหา (Content Marketing) อยา่งไรใหน่้าสนใจ ไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของผลิตภณัฑท่ี์เป็นออแกนิ
กวา่มีกระบวนการผลิตอยา่งไร  สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ไปใชไ้ดจ้ริงในอนาคต นอกจากน้ียงั
ไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของวิธีการตดัต่อผลงานกราฟฟิก วิธีการถ่ายภาพให้น่าสนใจ และการจดั
สถานท่ีในวนังานเทศกาลต่าง ๆ ไดฝึ้กในเร่ืองของการมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และใน
เร่ืองของการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ พร้อมทั้งไดศึ้กษาเรียนรู้องคก์รของโรงแรมอีกดว้ย 
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2.12  ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการเลือกรูปภาพ ท่ีจะน ามาใชใ้นการสร้างการตลาด 

เชิงเน้ือหา (Content Marketing) รวมถึงพัฒนาทักษะในด้านของการถ่ายภาพ 
ใหดี้ยิง่ข้ึน  



 
 

 

 บทที่ 3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อจดัท ารายงานสหกิจศึกษาในเร่ือง “การตลาดเชิงเน้ือหา เพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ” มุ่งศึกษากระบวนการ 
การออกแบบและผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกับอาหาร 
ออแกร์นิคของ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ผูจ้ดัท าไดศึ้กษา แนวคิดและทฤษฎี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.1 แนวคิดของเน้ือหาในเชิงการตลาด (Content Marketing) 

 3.2  การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 3.3 การใชส่ื้ออินโฟกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

 3.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.1 ลกัษณะของเน้ือหาในเชิงการตลาด (Content Marketing) 

 3.1.1 ความหมายของ Content Marketing 

นิติศกัด์ิ มีนาค (2560) กล่าวไวว้่า การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing)  
สามารถท าการตลาดไดด้ว้ยตวัของมนัเอง โดยไม่ตอ้งไปซ้ือพื้นท่ีส่ือเพื่อโปรโมท 

Evans and Berman (2541) ได้ให้นิยามค าว่า การตลาดในรูปแบบเชิงเน้น 
เ น้ือหา (Content Marketing)  เป็นวิธีการกระจายข่าวเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลไปยงั 
กลุ่มผูบ้ริโภค ส่ือท่ี ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลขอ้เท็จจริงผ่านส่ือออนไลน์ ทั้งแบบสั้นและแบบยาวผ่านส่ือต่าง ๆ 
ไม่วา่จะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ 

2. ส่ือกราฟฟิก การออกแบบบทความท่ีมีเน้ือหาจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความน่าสนใจ 
และง่ายต่อการท าความเข้าใจอาจจะเป็นการ์ตูนหรือรูปภาพต่าง ๆ เช่น 
ส่ืออินโฟกราฟฟิก ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั 

3. วิดีโอ เป็นส่ือท่ีดีท่ีสามารถสร้างรายได้ให้เป็นจ านวนมากและง่ายต่อการ 
ท าความเขา้ใจ 



16 
 

 

GrowthBee (2558) กล่าวไว้ว่า การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 
เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงในการท าการตลาด เพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับ 
ผูบ้ริโภคและน ารายไดม้าใหผู้ผ้ลิต 

Jefferson and Tanton (2556) กล่าวไวว้่า การสร้างเน้ือหาทางการตลาดเชิงรุก 
(Content Marketing) ท่ีทรงคุณค่านั้นมีอยูด่งัน้ี 

1. ตระหนกัถึงผูบ้ริโภคเป็นอนัดบั 1 ไม่วา่สินคา้ของผูผ้ลิตจะเป็นอะไร ส่ิงท่ีตอ้งนึก
ถึงเป็นอยา่งแรก คือ สามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคหรือไม่ 

2. ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการช่วยเหลือ การสร้างการตลาดเชิงรุก  
(Content Marketing)  เน้ือหาจะท าใหผู้บ้ริโภคมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิต  

3. การจดัท าโปรโมชั่น จะท าให้ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความสนใจ แบรนด์ 
การ ศึกษาข้อ มูลใน เ ร่ืองของการตลาด เ ชิ ง เ น้ื อหา  (Content Marketing)  
สรุปความว่า การสร้างขอ้มูลการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing)  มุ่งเน้น 
ในเร่ืองการสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บสารท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ 
จะส่ือออกไปจะก่อให้เกิดความเขา้ใจความชอบและเกิดการบอกต่อสารท่ีตนได ้
รับมานั้นไปยงัเป้าหมายอ่ืน ๆ ตามเป้าหมายของผูผ้ลิต  

3.1.2 รูปแบบของเน้ือหาทางการตลาด Content Marketing 

อรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม คล่ีฉายา (2558) กล่าวไวว้่า รูปแบบและ
ลักษณะเน้ือหาในเชิงของการตลาด (Content Marketing) เพื่อจะมาเสนอให้กับ 
ผูบ้ริโภคในเพจเฟซบุ๊ก มีอยู ่4 ลกัษณะ คือ 

1. การท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารเป็นการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ในดา้นของการตลาด  
1.1 การจดักิจกรรมพิเศษของผลิตภณัฑ ์
1.2 การส่งเสริมการขาย จะตอ้งใหร้ายละเอียดตราสินคา้ 
1.3 การให้ข้อมูลข่าวสารในเ ร่ือง  ช่องทางการติดต่อส่ือสาร    

ระหวา่งผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค 
1.4 การให้ข้อมูลข่าวสารในเร่ืองของการจัดจ าหน่ายสินค้า เช่น 

สถานท่ีจดัจ าหน่าย 
1.5 การใหข้อ้มูลข่าวสารในเร่ืองสินคา้และการบริการ 
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2. การส่งเสริมและสร้างแรงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคอยากซ้ือสินคา้ 
2.1 การแนะน าและการน าเสนอเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้ จะเป็นแรง

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคอยากซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิต 
2.2 การจดักิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วน

ร่วม อาทิตเช่น การเล่มเกม พร้อมกบัรับของรางวลั 
2.3 การส่งเสริมในดา้นการขาย อาทิตเช่น การลด การแลก การ

แจก การแถม  
3. การน าเสนอขอ้มูลในดา้นการส่งเสริมการขายในดา้นของการตลาดเชิงรุก 

(Content Marketing) ในเพจเฟซบุ๊ก มี 4 แบบ ไดแ้ก่ 
3.1 รูปภาพ การท่ีส่ือสารขอ้มูลให้ออกมาในรูปแบบของรูป จะ

ท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และเป็นท่ีนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

- E Poster เ ป็น รูปแบบการจัดองค์ประกอบของภาพให้อยู่  
ในกรอบเดียวกนักบัตวัหนงัสือ 

- Photo จะเป็นรูปแบบภาพเดียว ช้ินเดียว เช่น ภาพคน ภาพสินคา้ 
- Edited Photo จะเป็นรูปแบบภาพท่ีมีการตกแต่งภาพไม่ว่าจะเป็น 

การตดัต่อรูปภาพบางส่วนหรือเป็นการตกแต่งลาย ต่าง ๆ ในภาพ 
- Collage Photo จะเป็นรูปแบบภาพท่ีมีการน ารูปภาพต่าง ๆ มาจดั 

องคป์ระกอบใหภ้าพต่าง ๆ อยูใ่นรูปเดียวกกนั 
- Photo Album จะเป็นรูปแบบภาพท่ีน าภาพท่ีเป็นเหตุการณ์เดียวกนั

มาจดัรวมกนัไวใ้นท่ีเดียวกนั 
- Capture Album จะเป็นรูปแบบการน าภพต่าง ๆ ตามโฆษณามา 

น าเสนอ 

3.1.3 ลกัษณะของเน้ือหาในเชิงการตลาด 

Varadarajan and Yadav (2544) กล่าวไวว้่า ลกัษณะเน้ือหาในเชิงการตลาด 
(Content Marketing) ท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความชอบ 
และมาติดตามกลุ่มผู ้ผลิตตามเป้าหมายของผู ้ผลิต เน้ือหาในเชิงการตลาดนั้ น 
จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบกันในด้านของการแข่งขัน จะต้องสอดคล้องกันกับ 
กลยทุธ์ิทางการตลาดท่ีผูผ้ลิตก าหนด 
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3.2  การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 3.2.1. ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ 

Wertime and Fenwick (2558) กล่าวไวว้่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ สร้างข้ึน 
เ พื่ อ เ ป็ นพื้ น ท่ี ใ ห้ กับ ท่ี มี ค ว า มสน ใ จ ใน เ ร่ื อ ง ต่ า ง  ๆ  ท่ี ค ล้ า ย กัน ท่ี มี ก า ร 
เ ปิด เผยข้อมูลส่วนตัว ท่ี เ ก่ียวข้องกันตัว เอง เพื่อแลกเปล่ียนความสนใจกัน 
และท าใหติ้ดต่อส่ือสารกนัง่ายข้ึน 

Hoffman (2556) กล่าวไวว้่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือน ตลาด 
ท่ีเป็นสูญกลาง ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีตวัเองสนใจกนั เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
อนัเลก็นอ้ย เพื่อแลกกบัผลลพัธ์ิท่ียิง่ใหญ่ 

ระวิ แก้วสุกใส (2556) กล่าวไว้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสังคม 
ท่ีรวมตวักนัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ิในปัจจุบนัเกิดข้ึนบ่อยตามส่ือโซเชียล เพื่อแลก 
เปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นข่าวสารขอ้มูลท่ีตวัเองสนใจผา่นตวักลางคือ เครือข่าย 
(เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์) 

จากการศึกษาข้อมูลในเร่ืองของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สรุปความว่า 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เ ป็นพื้นท่ี ท่ีรวบรวมผู ้คนมากมายท่ี รู้จักและไม่ รู้จัก 
น าม าแลก เป ล่ี ยนข้อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ท่ี ตัว เ อ งสนใจ เค รือ ข่ า ยสั งคมออนไลน์  
สามารถน าเช่ือมโยงบุคคลหน่ึงถึงบุคคลหน่ึงได้ แม้ไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
ส าหรับผูใ้ชง้านสามารถบอกเล่าขอ้มูลส่วนตวัลงไปได ้สามารถบอกเล่าถึงความสนใจ 
และข่าวสารบา้นเมืองต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั           

 3.3.2 กลยุทธ์ิโซเชียลมีดยี              

กญัชลี ส าลีรัตน์ (2559) กล่าวไวว้่า กลยุทธ์ิโซเชียลมีเดียมีอยู่มากมายหลาย
ประการ เช่น 

1. เหตุผลท่ีตอ้งใชโ้ซเชียลมีเดียในการท าธุรกิจ  
1.1 ส่วนมากคนไทยใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตไปกบัการเช็คส่ือ

โซเชียล 
1.2 ส่วนมากคนไทยเปิดรับแบรนดต่์าง ๆ ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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2. การใชส่ื้อโซเชียลในการท าธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
2.1 เนน้การส่ือสารและท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงแบรนดไ์ดง่้าย 
2.2 เนน้การส่ือสารแบบ (Engagement) เพื่อก่อให ้เกิดการแชร์  
2.3 การส่ือสารแบบ 2 ทาง เพื่อให้เกิดการเข้าถึงผู ้บริโภคและ 

ผูบ้ริโภค เขา้ถึงผูผ้ลิต 
2.4 การใช้ส่ือโซเชียลในรูปแบบ (Active Involvement) ผูผ้ลิตและ 

ผูบ้ริโภคตอ้งมาการติดต่อส่ือสารกนัตลอด 
3. การวางกลยทุธ์ิในเชิงรุก  

3.1 การท าความเขา้ใจระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
3.2 การศึกษาเน้ือหาและรวบรวมส่ิงท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 
3.3 การศึกษาช่องทางในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 
3.4 การซ่ือพื้นท่ีส่ือโซเชียลกระจายขอ้มูล เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย  

3.3 การใช้ส่ืออนิโฟกราฟฟิกเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 

3.3.1 ความหมายของส่ืออนิโฟกราฟฟิก 

Smiciklas (2555) กล่าวไวว้า่ ส่ืออินโฟกราฟฟิกคือ เทคนิค ออกแบบกราฟฟิก 
เป็นการอธิบายข้อมูลท่ีมีเน้ือหาท่ีเยอะและยากต่อการเข้าใจให้ผูรั้บสารนั้นเกิด 
ความเขา้ใจไดง่้ายและจดจ าไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยผ่านการส่ือสารในรูปแบบรูปภาพ 
กราฟ ถึงบอกถึงขอ้มูล อาทิตเช่น ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
เป็นการน าขอ้มูลเยอะ ๆ มาแปลงขอ้ความ รูปภาพ สัญลกัษณ์ เรียกไดว้า่เป็นการสรุป 
ข้อ มูล ท่ียากให้ เข้าใจได้ง่ ายในปัจ จุบัน  สังคมออนไลน์ เหมาะกับ ส่ือแบบ 
อินโฟกราฟฟิกเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นยุคท่ีใช้การส่ือสารแบบดิจิตอลท่ีจ าเป็น 
ตอ้งเขา้ถึงเน้ือหาขอ้มูลภายในระยะเวลาท่ีมีจ ากดัเพื่อก่อใหเ้กิดความง่ายต่อการเขา้ใจ 
และก่อใหเ้กิดการจดจ าขอ้มูลไดย้าวนานยิง่ข้ึน 

 3.3.2 รูปแบบของส่ืออนิโฟกราฟฟิก 

   Krum (2557) กล่าวไวว้า่ รูปแบบของส่ืออินโฟกราฟฟิกมีอยู ่6 รูปแบบ คือ 
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1. อินโฟกราฟฟิกแบบภาพน่ิงอยู่ในรูปแบบรูปภาพเป็นการท า ส่ือ 
อินโฟกราฟฟิก ท่ีง่ายท่ีสุดสามารถโพสต์ลงส่ืองสังคมออนไลน์ได้ 
และสามารถตีพิมพไ์ดอี้กดว้ย 

2. อินโฟกราฟฟิกแบบขยายเข้าใกล้อยู่ในรูปแบบของ Javascr ipt 
การออกแบบส่ือแบบน้ีมีผลดี คือ ไม่ก่อให้เกิดการเล่ือนเพื่อจะเจาะลึก 
ขอ้มูล 

3. อินโฟกราฟฟิกแบบคลิกได ้ เป็นการเพิ่มให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน 
จะเขา้ถึงดว้ยเว็บไซต์ท่ีเป็น HTML เป็นการน าเสนอเน้ืองหาเชิงลึกได ้
เกิดความหลากหลายในการน าเสนอขอ้มูล  

4. แอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิก เป็นการสร้างผลงานในรูปแบบการ์ตูนท่ีมี 
การเคล่ือนไหว เป็นการน าเสนอรูปแบบใหม่ท่ีไม่จ าเจและสร้างความ 
เพลิดเพลินให้กบัผูช้มใชอ้ยู่ในรูปแบบไฟล์ GIF แอนิเมชัน่ จะสามารถ 
ด าเนินการไดก้ต่็อเม่ืออยูใ่นเวบ็ไซตน์ั้น ๆ  

5. วิ ดีโออินโฟกราฟฟิก เ ป็นท่ีนิยมอย่างมาในส่ือสังคมออนไลน์  
ใช้ต่อการรับส่งข้อมูลสามารถแชร์กันได้ง่าย จะอยู่ในรูปแบบของ 
Youtube  Power Point Prezi  

6. อินโฟกราฟฟิกแบบมีปฏิสัมพนัธ์ เป็นท่ีนิยมอย่างมากในต่างประเทศ 
เพราะผูอ่้านจะมีส่วนร่วมกบัผูส่้งสาร 

3.3.3 การสร้างส่ืออนิโฟกราฟฟิกให้น่าสนใจ 

Hyperakt’s josh Smith (2555) กล่าวไว้ว่ า  การสร้าง ส่ืออินโฟกราฟฟิก 
ให้สวยงาม น่าสนใจ พร้อมทั้งมี ประโยชน์กบัผูรั้บสารปัจจุบนั ส่ืออินโฟกราฟฟิก 
เป็นท่ีนิยมอย่างมาก การท่ีออกแบบรูปภาพท่ีจะท าให้เข้าใจในส่ิงท่ีผู ้ส่งสาร 
ต้องการจะ ส่ือ ง่ าย ท่ี สุด  ผู ้เ ชี ยวชาญได้ค้นพบ วิ ธีการออกแบบท่ี ดีของ ส่ือ 
อินโฟกราฟฟิก ดงัน้ี 

1. รวบรวมข้อมูล รวบรวมเน้ือหาของหัวข้อเพื่อน ามาเป็นต้นฉบับ 
โดยไม่ตอ้งผ่านการกลัน่กรองใด ๆ การรวบรวมขอ้มูลเน้ือหาควรเป็น 
ขอ้มูลตวัอกัษรต่าง ๆ หรือ รูปภาพต่าง ๆ ไม่ควรแยกเน้ือหากบัรูปภาพ  
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2. การอ่านขอ้มูลท่ีหามาทั้งหมดอ่านทั้งใจความหลกัส าคญั ไม่ควรอ่านขา้ม 
และอ่านแค่คร่าว ๆ หรือ อ่านอย่างรวดเร็วเพราะอาจจะก่อให้เกิดขอ้มูล 
ท่ีขาดประสิทธิภาพไม่มีความสมบูรณ์ การท่ีเราอ่านขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมด 
ท่ีเราหามาจะท าใหเ้ราเล็งเห็นประเด็นขอ้มูลท่ีส าคญั ครบถว้นไม่ควรตดั 
ขอ้มูลหลกัท่ีส าคญัออก  

3. การเล่าเร่ืองราวท่ีเราจะน าเสนอผ่านส่ืออินโฟกราฟฟิก ขอ้มูลท่ีเยอะและ 
ยากท่ีจะเขา้ใจส่ืออินโฟกราฟฟิก จะเน้นในเร่ืองของ การน าเร่ืองยาก ๆ 
มาขยายความ หาวิธีการเล่าในรูปแบบต่าง ๆ  

4. บอกถึงปัญหาและความตอ้งการหาความเฉพาะตวั ความช้ีเฉพาะ เม่ือได ้
น าขอ้มูลมาแลว้หลงัจากนั้นจะตอ้งน ามากลัน่กรองเน้ือหา ความถูกตอ้ง 
ถา้มีขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้กบัเน้ือหาท่ีเราจะน ามาเสนอ จะตอ้งหาขอ้สรุป 
เพื่อมาบอกถึงปัญหาและส่ิงท่ีเราจะส่ือและจะตอ้งมีการออกแบบท่ีดี 
มิฉะนั้นหลกัฐานท่ีส่งออกไปจะก่อใหเ้กิด ความผิดพลาด 

5. การจัดล าดับข้อมูล จะต้องน าเน้ือหาของข้อมูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์ 
และหาข้อสรุปของข้อมูล จะท าให้  ผู ้รับสารนั้ นรับรู้ เ ร่ืองราวตั้ ง 
แต่ตน้จนจบและรับรู้ถึงล าดบัของเร่ืองราว 

6. การออกแบบโครงสร้าง เม่ือน าขอ้มูลมาสรุปและจดัล าดับขอ้มูลผูส่้ง 
สารจะต้องออกแบบส่ืออินโฟกราฟฟิก จะต้องท าความเข้าใจกับ 
ส่ือเพื่อน าไปเป็นขอ้สรุปต่อไป 

7. การเลือกรูปแบบส่ือวิธีการจดัขอ้มูลท่ีดี คือ ผงักราฟ เพื่อน ามาประกอบ 
การเล่าเร่ืองของขอ้มูล 

8. การเลือกภาพให้เหมาะสมกับเร่ืองราว คือ การน าศิลปะแขนงต่าง ๆ 
มาประกอบกับข้อ มูล  ไ ม่ว่ าจะ เ ป็นตัวกา ร์ ตูน  ห รือ  สัญลักษณ์  
ใหต้รงกบัขอ้มูล 

9. การตรวจสอบและทดลองใช้เม่ือตรวจสอบส่ือทั้ งหมดจนเสร็จส้ิน 
ผูส่้งสารควรให้ผูรั้บสารดูแล้วบอกเล่าเร่ืองราวตามความเข้าใจของ 
ผูรั้บสารเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนจะน าไปลงส่ือ 
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10. การเผยแพร่ส่ือลงบนอินเทอร์เน็ต การท่ีน าส่ือลงบนอินเทอร์เน็ต 
จะช่วยให้คนท่ีพบเห็นนั้นสามารถมาติชมส่ือได้ และสามารถทราบ 
ไดถึ้งขอ้ผิดพลาดของส่ืออินโฟกราฟฟิก 

3.4 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

บรรพต วรธรรมบณัฑิต (2559) ไดศึ้กษาในเร่ือง “กลยทุธ์ิการใชก้ารตลาดดา้นเน้ือหา  
(Content Marketing) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของส่ือโทรทัศน์ในปีพ.ศ.  2560 ” 
ผลสรุปความว่า  ด้วยความท่ีแต่ละส่ือโทรทัศน์ในแต่ละช่องมาจากพื้ น ท่ี ท่ี ต่างกัน 
ท าให้การหารายได้ ของแต่ละช่องนั้ นแตกต่างกันออกไปตามบริบทและมีเป้าหมาย 
ในการท า ส่ือท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในเ ร่ืองของเทคนิคในการน าเสนอ 
การพดูคุยในเร่ืองของประเดน็ต่าง ๆ  แต่ส่ิงท่ีเหมือน ๆ  กคื็อขอ้มูล ท่ีทนักระแสในช่วงเวลานั้นๆ  

โอฬาร เลิศศกัด์ินรินทร์ (2558) ไดศึ้กษาในเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ 
และอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ืออาหารออแกร์นิคของผูบ้ริโภค ใน กรุงเทพมหานครฯ” 
เ ก่ี ย วกับกระบวนการผ ลิตอาหารออแก ร์ นิค  คว าม รู้ เ ก่ี ย วกับอาหารออแก ร์ นิค 
เหตุผลและแรงจูงใจในการตัดสินใจ ซ้ืออาหารออแกร์นิค  ประชากรท่ีใช้วิ จัย คือ 
คนท่ีมาซ้ืออาหารออแกร์นิคต้ามร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป 270 คน จากการตอบ 
แบบสอบถามพบว่าผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครฯ มีความตั้งใจท่ีจะซ้ืออาหารออแกร์นิค 
เ ป็นอย่ า งมาก  ผู ้บ ริ โภคในก รุง เทพมหานครฯในด้านของ เห ตุผลและแรง จู ง ใจ 
มีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารออแกร์นิคเน่ืองจากเป็นผล ต่อการเลือกซ้ือเพราะความ 
ปลอดภยัในการกิน ในเร่ืองของคุณภาพอาหาร เพราะถา้ไม่มีคุณภาพ ก็จะก่อให้เกิผลเสีย 
กบัร่างกาย 

ปวุฒิ บุนนาค (2555) ได้ศึกษาในเร่ือง “กลยุทธ์ิการตลาดธุรกิจออนไลน์ ท่ีมีผล 
ต่อพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาแฟนเพจเฟซบุ๊ก 
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ” มีวตัถุปรสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการ กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครไปจนถึงองค์กรและผลิตภัณฑ์ โดยการสุ่มท าแบบ 
สอบถามจ านวน 400 คน ผลการตอบแบบสอบถามพบว่า  ผู ้คนท่ีใช้ เฟซบุ๊กในเขต 
กรุงเทพมหานครฯ ส่วนใหญ่มีการใชง้านมากกวา่ 4 ปีข้ึนไป  

   



 

 

 บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

4.1 การจัดท าโคงงาน 

 จากการท่ีศึกษาเรียนรู้การตลาดเชิงเน้ือหา เพื่อการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ออแกร์นิคของ
โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯเพื่อใช้ในการสร้างจ านวนคนท่ีกดไลค์เพจ (Traffic) ให้กับเฟซบุ๊กของ
โรงแรม  

 4.1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

4.1.1.1 ขั้นตอนที ่1 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบออแกร์นิคของโรงแรม โดยใช้
วธีิการสอบถามจากพี่ท่ีดูแล และใชอิ้นเตอร์เน็ตในการหาขอ้มูลเพิ่มเติม วา่แต่ละ
แหล่งท่ีมานั้นมีท่ีไหนน่าสนใจท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
เพิ่มเติม เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการน าไปท าส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content 
Marketing) 

  

รูปที ่: 4.1 น าเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจกบัพนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  



25 
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รูปที ่: 4.2 คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัแทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม 

ทีม่า : https://greendee.app/ 

รูปที ่: 4.3 คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั Aromatic Farm 

ทีม่า : https://siamrath.co.th/n/148891 

https://siamrath.co.th/n/148891
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4.1.1.2 ขั้นตอนที ่2 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาวา่สนใจในเร่ืองของแทนคุณ ออแกร์นิค
ฟาร์ม ควรน าเสนอในเชิงการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing)  

รูปที ่: 4.4  น าเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจกบัพี่ท่ีดูแล 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

รูปที ่: 4.5  คน้หารูปแบบส่ือ ผา่นเวบ็ไซต ์Pinterest 

ทีม่า : https://www.pinterest.com/ 

 

 

https://www.pinterest.com/
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4.1.1.3 ขั้นตอนที ่3 ด าเนินการถ่ายภาพเมนูอาหารท่ีน าวตัถุดิบออร์แกนิคมาใชใ้นเมนู 
น าไปใชผ้ลิตส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) เพื่อใหผู้ท่ี้ติตามในเพจ      
เฟซบุก๊ เห็นภาพเมนูอาหารจริง ๆ วา่ทางโรงแรมมีการใชว้ตัถุดิบออร์แกนิคในการ
น ามาประกอบอาหารทุกเมนู ไม่วา่จะเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม และเบเกอร์ร่ี ต่าง ๆ 
ภายในโรงแรม 

 

 

 
 

 

 

รูปที ่: 4.6 ขณะด าเนินการถ่ายภาพ เพื่อน าไปผลิตส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.7 ขณะด าเนินการถ่ายภาพ เพื่อน าไปผลิตส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา Content Marketing) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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รูปที ่: 4.8 ก่อนด าเนินการถ่ายภาพ เพื่อน าไปผลิตส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

4.1.1.4 ขั้นตอนที ่4 ออกแบบการท าส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) โดย
การใชโ้ปรแกรม Photoshop ในการด าเนินงาน ออกแบบหลาย ๆ แบบ เพื่อใหพ้ี่ท่ีดูแล
เลือก และน าขอ้ผดิพลาดไปแกไ้ขใหส่ื้อดีข้ึนกวา่เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.9 ออกแบบและผลิตส่ือ Content Marketing 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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รูปที ่: 4.10 ออกแบบและผลิตส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.11 ออกแบบและผลิตส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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4.1.1.5 ขั้นตอนที ่5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของส่ือ เช็คค าถูกผดิ การจดัวางหนา้ 
ก่อนท่ีจะน าโพสตล์งเพจเฟซบุก๊ ของโรงแรมเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหจ้  านวนผู้
กดไลค ์กดแชร์เพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.12  ตรวจสอบความเรียบร้อยของขอ้มูล 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.13 ตรวจสอบความเรียบร้อยของขอ้มูล 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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                        4.1.1.6 ขั้นตอนที ่6 ส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.14 ส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) สมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.15  ส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) สมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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4.2 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชว้เิคราะห์คร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยส ารวจจากผลจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ บุคคลทัว่ไปท่ีใชส่ื้อเฟซบุก๊ กลุ่มผูติ้ดตามเพจเฟซบุก๊ และกลุ่มผูก้ดแชร์เฟซบุก๊      
โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ จากนั้นน ามาประมวลผล 

4.2.1 สรุปผลจ านวนผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊ก 
4.2.1.1 ผลจ านวนผู้ติดตามในเดือนกนัยายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.16  ผลจ านวนผูติ้ดตามในเฟซบุก๊ จ านวน 19,559 คน ในเดือนกนัยายน 2563 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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4.2.1.2. ผลจ านวนผู้ติดตามในเดือนตุลาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.17 ผลจ านวนผูติ้ดตามในเฟซบุก๊ จ านวน 19,565 คน ในเดือนตุลาคม 2563 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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4.2.1.3 ผลจ านวนผู้ติดตามในเดือนพฤศจิกายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.18 ผลจ านวนผูติ้ดตามในเฟซบุก๊ จ านวน 19,617 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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4.2.2 สรุปยอดผู้กดไลค์โพสต์ 

4.2.2.1 ยอดผู้ถูกใจโพสต์ที ่1 ในเดือนตุลาคม 

รูปที ่: 4.19 ผลจ านวนผูถู้กใจโพสตท่ี์ 1 ในเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 140 คน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

4.2.2.2 ผลจ านวนผู้ถูกใจโพสต์ที ่2 ในเดือนตุลาคม 

 

 

 

  

  

 

 

รูปที ่: 4.20 ผลจ านวนผูถู้กใจโพสตท่ี์ 2 ในเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 107 คน 
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ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

4.2.2.3 ผลจ านวนผู้ถูกใจโพสต์ที ่1 ในเดือนพฤศจิกายน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.21 ผลจ านวนผูถู้กใจโพสตท่ี์ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 335 คน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

4.2.2.4 ผลจ านวนผู้ถูกใจโพสต์ที ่2 ในเดือนพฤศจิกายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 4.22 ผลจ านวนผูถู้กใจโพสตท่ี์ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 337 คน 
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กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

สรุปผลจ านวนผูติ้ดตาม 

สรุปผลจ านวนผูติ้ดตาม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  

4.3 ผลของจ านวนผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กของโรงแรมศิวาเทล  

จากการท่ีรวบรวมขอ้มูลและจดัท าส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ตั้งแต่ระยะ
เดือนสิงหาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เร่ิมท าการโพสต์ส่ือตั้ งแต่เดือนกนัยายน ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน มีผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนจ านวน 6 คน และในเดือนพฤศจิกายน มียอดผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนใน
จ านวน 52 คน ท าให้มียอดผูติ้ดตามมากข้ึนหลงัจากการท่ีโพสต์ส่ือลงเฟซบุ๊ก ในระยะเวลา 2 เดือน 

จ านวน 58 คน 

รูปที ่: 4.1 กราฟแสดงยอดผูก้ดติดตามเพจเฟซบุก๊ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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ตารางเปรียบเทียบผลของจ านวนผูท่ี้เขา้มากดไลคโ์พสต์ 

โพสตท่ี์ 1 โพสตท่ี์ 2 

 

4.4 ผลของจ านวนผู้ทีเ่ข้ามากดถูกใจโพสต์ 
จากการท่ีรวบรวมขอ้มูลและจดัท าส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ตั้งแต่

ระยะเดือนสิงหาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เร่ิมท าการโพสตส่ื์อตั้งแต่เดือนกนัยายน 
ภายในระยะเวลา 1 
เดือน มีผูเ้ขา้มากดถูกใจโพสตท่ี์ 1 จ านวน 140 คน และในเดือนท่ี 2 มีผูเ้ขา้มากดถูกใจโพสต์
จ านวน 335 คน และในโพสตท่ี์ 2 มีผูเ้ขา้มากดถูกใจโพสตจ์ านวน 107 คน และในเดือนท่ี 2 มี
ผูเ้ขา้มากดถูกใจโพสตจ์ านวน 337 คน  

รูปที ่: 4.2 กราฟแสดงยอดผูก้ดไลคโ์พสต ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  
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บทที ่5 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลการจัดโครงงานสหกจิศึกษา 

 โครงงานการสร้าง Content Marketing เพื่อการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ออแกร์นิคของ
โรงแรม มีท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส          
โควิท  -19 ท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้พกัโรงแรมมีจ านวนลดนอ้ยลงไปอย่างมาก ซ่ึงหลงัจากสถานการณ์ล็อค
ดาวน์ในช่วงโควิท -19 พบวา่ลูกคา้ส่วนมากท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม จะเป็นในส่วนของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการร้านอาหารมากกว่าลูกค้าท่ีมาเข้าพกั ประกอบกับทางโรงแรมมีจุดเด่นในเร่ืองของการใช้
ผลิตภณัฑ์ออแกร์นิคมาเป็นวตัถุดิบหลกั ในทุกเมนู โดยยึดหลกัการว่า ลูกคา้ท่ีมาทานอาหารกบัทาง
โรงแรมจะต้องได้รับส่ิงดี ๆ กลับไปด้วย เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหาร                  
ออแกร์นิกของโรงแรมมากข้ึน จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการท าโครงงานน้ีข้ึนมา เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์  ออแกนิกของโรงแรม ในรูปแบบของการตลาดเชิงเน้ือหา (Content 
Marketing) ลงในเพจเฟซบุ๊กของโรงแรม เพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจในเร่ืองวตัถุดิบท่ีเป็นออแกร์นิกวา่มีท่ีมา
อยา่งไร ผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลตวัอยา่งอาหารออร์แกนิค ในเร่ืองของกระบวนการผลิต วิธีเล้ียงดูสัตว์
ก่อนน ามาประกอบอาหาร ศึกษาขั้นตอนการออกแบบ โดยการใช้ทฤษฎีการจดัวางองคป์ระกอบภาพ 
การใช้สีในการออกแบบผลงานกราฟฟิก โดยผ่านทางการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการ
ออกแบบ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ  

1. เพื่อศึกษาการสร้างรูปแบบเน้ือหาออนไลน์ท่ีจะใหเ้กิดความน่าสนใจ 

2. เพื่อสร้าง Traffic (จ านวนคนเขา้มากดไลค)์ ใหก้บัเฟซบุก๊ของโรงแรม  

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ์อแกนิกของโรงแรมประโยชน์ 

 ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการประเมินจากจ านวนผูติ้ดตามในแต่ละเดือน เร่ิมท าการโพสส่ือตั้งแต่เดือน
กนัยายน ภายในระยะเวลา 1 เดือนมีผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนจ านวน 6 คน และในเดือนพฤศจิกายน มีจ านวน
ผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนในจ านวน 24 คน ท าให้มีจ  านวนผูติ้ดตามมากข้ึนหลงัจากการท่ีโพสส่ือลงเฟซบุ๊ก ใน
ระยะเวลา 2 เดือน จ านวน 30 คน และผูท่ี้เขา้มากดถูกใจโพสต์ท่ี 1 ในเดือนท่ี 2 มีจ านวนเพิ่มข้ึนถึง     
195 คนท่ีเขา้มาถูกใจ ในโพสตท่ี์ 2 ผูท่ี้เขา้มากดถูกใจโพสตท่ี์ 2 ในเดือนท่ี 2 มีจ านวนเพิ่มข้ึนถึง 230 คน
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5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารออแกร์นิคมีจ านวนมากท าให้ตอ้งตดัเน้ือหาบาง ส่วน

ออกไป 
5.2.2 เวลาในการเก็บขอ้มูลไม่มาก เพราะอยูใ่นช่วงปฏิบติังานสหกิจ 
5.2.3 เน่ืองจากมีเวลาไม่มากนัก จึงไม่สามารถท าส่ืออินโฟกราฟฟิกแบบอ่ืน ๆ ได้

นอกจากรูปภาพโปสเตอร์ 
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ภาพปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพการปฏบิัติงาน 

เรียนรู้การถ่ายภาพโปรโมทเพจ 

ฝึกการถ่ายภาพอาหารกล่องเพื่อน าไปโปรโมทในเพจของโรงแรม 

 

เรียนรู้การท าคูปองขนมปัง 

 ฝึกการท าคูปองใหเ้หมาะสมกบัโรงแรมไม่วา่จะเป็นเร่ืองสีโทนของรูปภาพต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรียนรู้การจัดท าคูปอง 

 เร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบค าพูดภาษา ค าผดิต่าง ๆ ก่อนน าแจกจริง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้การฝึกวธีิการเขียนการตลาดเชิงเนือ้หา (Content Marketing)  

 เรียนรู้การใชภ้าษาในการเขียนและการท ากราฟฟิก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรียนรู้การจัดท าเมนูอาหารแจก  

 จดัรวมเล่มเมนูอาหาร จ านวน 100 เล่ม และตรวจความเรียบร้อยก่อนน าแจก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้การจัดสถานทีใ่นวนังานลอยกระทง 

 เร่ิมตั้งแต่การออกแบบสถานท่ี ซ้ือของ และเร่ิมจดัจริง รวมถึงการเก็บภาพบรรยายกาศ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรียนรู้การถ่ายภาพเมนูน า้ดื่มใหม่ 

 ศึกษาเรียนรู้ถึงองคป์ระกอบของภาพและถ่ายภาพดว้ยตวัเอง 

  

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้การจัดสถานทีใ่นวนัคริสต์มาส 

 จดัเตรียมส่ิงของท่ีน ามาประดบั เช่น การท าเมฆเทียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรียนรู้การถ่ายภาพเมนูอาหาร 

 จดัท าเมนูพิเศษในวนัศุกร์ เสาร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

บทความวชิาการ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การตลาดเชิงเนือ้หา เพือ่การประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ 
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 บทคดัย่อ 

โครงงานการตลาดเชิงเ น้ือหา เ พ่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ์อแกร์นิคของโรงแรมศิวา
เ ท ล  ก รุ ง เ ท พ ฯ  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโรงแรม ซ่ึงวตัถุดิบ    
ออแกร์นิคท่ีทางโรงแรมเลือก และคดัสรรคุณภาพมา
อยา่งดี และน ามาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร 
เพื่อบริการลูกคา้ในร้านอาหารของโรงแรม โครงงาน
น้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการสร้างการตลาดเชิง 
เน้ือหาให้เกิดความน่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมจ านวนคนท่ี
กดไลคเ์พจ (Page Traffic) ให้กบัเฟซบุ๊กของโรงแรม
และเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ์อแกร์นิค
ของโรงแรม โดยการโพสตข์อ้มูลผ่านทางส่ือเฟซบุ๊ก 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่อมูลต่าง ๆ ให้ถึงผูบ้ริโภคอย่าง
หลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท ามีความตอ้งการศึกษาใน
เร่ืองของ การท าประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของอาหาร  

ออแกร์นิคของโรงแรมท่ีจะสามารถท าให้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองของอาหารออแกร์นิคท่ีถูกตอ้งและเพื่อเป็น
การ ดึ ง ดูด ให้ผู ้คน ท่ีสนใจใน เ ร่ืองของอาหาร                
ออแกร์นิคมารับประทานอาหารท่ีโรงแรมมากข้ึน 
โดยในการสร้างส่ือการตลาดเชิงเน้ือหาในคร้ังน้ี 
ผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019 
Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบ 

  ผูจ้ดัท าไดท้ าการประเมินผลโดยการบนัทึก 
จ านวนผู ้กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของโรงแรมและ 
จ านวนการกดไลค์โพสต์ ตลอดระยะเวลาในการ
ด า เ นิน ง านตั้ ง แต่ เ ดื อนกัน ย า ยน  จน ถึ ง เ ดื อน
พฤศจิกายน มีการด าเนินการโพสต์ส่ือการตลาดเชิง
เน้ือหา จ านวน 2 คร้ัง ผลการจากศึกษา ในระยะเวลา  
3 เดือน มีจ านวนผูก้ดติดตามเพจเฟซบุ๊กเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวน 64 คน ในส่วนของการโพสตโ์พสต์ท่ี 1 มีผูท่ี้



 

 

กดไลค์จ านวน 335 คน และโพสต์ท่ี 2 มีผูท่ี้ เข้ามา
กดไลคจ์ านวน 336 คน 

ค าส าคัญ การตลาดเชิงเน้ือหา เฟซบุ๊ก อาหารออแกร์
นิค 

Abstract 

“Content Marketing for Promoting Sivatel 
Bangkok Hotel’s Organic Products” is a project that 
aimed to create a channel for promoting hotel 
products. The organic ingredients are carefully 
selected by served as the quality ingredient in all 
menu items to customers in the hotel restaurant. The 
project objectives were to study the creation of 
attractive marketing-oriented content, to increase the 
amount of Facebook page traffic for the hotel  and to 
promote the hotel's organic products, and to 
disseminate information to various consumers. For 
this reason, the authors needed to study public 
relations strategy in order to provide a proper 
understanding of organic food, and to attract people 
who are interested in organic food to dine at the 
hotel. The author used Adobe Illustrator CC 2019 
and Adobe Photoshop CS6 to design the content 
marketing for this online promotion. 

The recordings of page followers and post 
likes were used to evaluated the project for 3 months, 
from September to November. The attractive 
infographics were posted twice and the results 
showed that the amount of page followers was 
increased to 64, and the amount of the post likes 
were 335 likes for the first post and 336 likes for the 
second post. 

Keywords: Content Marketing, Facebook, Organic 
Food 

ทีม่าและความส าคญั 

การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
ในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมและมีอิธิพลเป็นอย่างมาก ต่อ
การตัดสินใจในการใช้บริการโดยผู ้ใช้บริการใน
ปัจจุบนั ปัจจัยหน่ึงนั้น ข้ึนอยู่กบัการคน้หา การรีวิว
ของสถานท่ีนั้น ๆ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงภาพ รวมของสถานท่ีแห่งนั้น ว่าสถานท่ีแห่ง
นั้น มีอะไรท่ีน่าสนใจ บ้างอย่างไร และคนท่ีไปใช ้
บริการเม่ือเขา้ไปใช้บริการหลังจากการใช้บริการมี
ความรู้สึกอยา่งไร เพ่ือเป็น การประกอบการตดัสินใจ
ของผูม้าใช้บริการ ดังนั้นการท าส่ือประชาสัมพนัธ์
ออนไลน์มี ผลต่อการประกอบการตัดสินใจมาใช้
บริการเป็นอย่างมาก การประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือ
ออนไลน์จะแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ส่ิงท่ีโรงแรมไดค้ดัสรร
นั้นมีอะไรบา้ง น ามาจากท่ีไหน และมีความปลอดภยั
มากนอ้ยเพียงใดจากกระแสคนรักสุขภาพในปัจจุบนั
ท าให้ผูค้น ส่วนใหญ่หันมาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ทานอาหารเชิงสุขภาพมากข้ึน อาทิเ ช่น  การ
รับประทานอาหารแบบ IF (Intermittent Fasting) การ
รับประทานอาหารแบบ คีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic 
Diet)และการรับประทานอาหารออแกร์นิค (Organic 
Food) ซ่ึงในความเขา้ใจเร่ืองของอาหารออแกร์นิค 
ผูค้นส่วนใหญ่มกัจะคิดว่า อาหาร ออแกร์นิคจะตอ้ง
เป็นการรับประทานอาหารท่ีมีแต่ผกัและผลไมเ้ท่านั้น
แต่ แท้จ ริ งแล้วอาหาร  ออแก ร์ นิค  นั้ นย ัง มี อี ก
หลากหลายประเภท เก่ียวกบัอาหารท่ีเป็นออแกร์นิคท่ี
เป็นประโยชน์ ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงมีความตอ้งการจะ
ศึกษาในเร่ืองของการท าประชาสัมพนัธ์  ของอาหาร 
ท่ีเป็นออแกร์นิคของโรงแรมเพื่อท่ีจะสร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้กับในเร่ืองของอาหาร ออแกร์นิคท่ี
ถูกต้องและเพื่อดึงดูดให้ผู ้คนท่ีสนใจในเร่ืองของ



 

 

อาหารออแกร์นิคมา รับประทานอาหารท่ีโรงแรมมาก
ข้ึน 

 แนวคดิการท าโครงงาน 

เน่ืองจากปกติในเพจเฟซบุ๊ก ของโรงแรมจะ
เนน้ไปในการแจง้โปรโมชัน่ของรายการอาหารอยา่ง
เดียว อาจจะท าให้คนท่ีเขา้มาดูนั้นเห็นแต่อาหารอยา่ง
เดียว ส่ิงท่ีจะท าให้แตกต่างควรเป็นเน้ือหาข้อมูลท่ี
เก่ียวกบัตวัร้านอาหารของโรงแรม และเนน้ไปท่ีการ
สร้างเน้ือหาท่ีให้ขอ้มูลความรู้และขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็น
การโปรโมทผลิตภณัฑอ์าหารอีกรูปแบบนึง  

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือศึกษาการสร้างรูปแบบเน้ือหาออนไลน์ 
(Content Marketing) ใหเ้กิดความน่าสนใจ  

2. เพื่อสร้างจ านวนคนท่ีกดไลค์เพจ (Traffic) 
ใหก้บัเฟซบุ๊กของโรงแรม 

3. เพื่ อ เ ป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์         
ออแกร์นิคของโรงแรม 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ประชากร คือ บุคคลทัว่ไปท่ีใชส่ื้อเฟซบุ๊ก 

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูติ้ดตามเพจเฟซบุ๊ก 
และกลุ่มผูก้ดไลคเ์ฟซบุ๊ก            

3. ขอบเขตการศึกษา คือ การด าเนินการ สร้าง
งานสร้างส่ือออนไลน์ (Content Marketing) เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ในเร่ืองของอาหารออแกร์นิค
ของ โรงแรมใหก้บัลูกคา้โรงแรมศิวาเทล กรุงทพฯ  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงของอาหาร
ออแกร์นิคใหก้บัลูกคา้ของโรงแรม 

2. เพ่ิมจ านวนคนท่ีกดไลค์เพจ (Traffic) ให้
กบัเฟซบุ๊กของโรงแรม 

3. จ านวนผูท่ี้เขา้มากดติดตามเพจเฟซบุ๊กของ
โรงแรมมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับวตัถุดิบ
ออแกร์นิคของโรงแรม โดยใชว้ธีิการสอบถามจากพี่ท่ี
ดูแล และใชอิ้นเตอร์เน็ตในการหาขอ้มูลเพ่ิมเติม วา่แต่
ละแหล่งท่ีมานั้นมีท่ีไหนน่าสนใจท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูล
ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการน าไปท าส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา  
(Content Marketing) 

ขั้นตอนท่ี 2 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาว่า
สนใจในเร่ืองของแทนคุณ ออแกร์นิคฟาร์ม ควร
น าเสนอ เพื่อการประชาสัมพนัธ์แบบไหน เพื่อน าไป
แก้ไขและผลิตส่ือการตลาดเชิงเ น้ือหา (Content 
Marketing)  หาตวัอยา่งส่ือท่ีน่าสนใจ เพ่ือน าไปผลิต
ในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการถ่ายภาพเมนูอาหารท่ี
น าวตัถุดิบออร์แกนิคมาใช้ในเมนู น าไปใช้ผลิตส่ือ
การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) เพื่อให้ผูท่ี้   
ติตามในเพจเฟซบุ๊ก เห็นภาพเมนูอาหารจริง ๆ วา่ทาง
โรงแรมมีการใช้ว ัตถุ ดิบออร์แกนิคในการน ามา
ประกอบอาหารทุกเมนู ไม่วา่จะเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม
และ เบเกอร์ร่ี ต่าง ๆ ภายในโรงแรม 

ขั้นตอนท่ี 4 ออกแบบการท าส่ือการตลาด 
เชิงเน้ือหา (Content Marketing) โดยการใชโ้ปรแกรม 
Photoshop ในการด าเนินงาน ออกแบบหลาย ๆ แบบ 
เพ่ือให้พ่ีท่ีดูแลเลือก และน าขอ้ผิดพลาดไปแกไ้ขให้
ส่ือดีข้ึนกวา่เดิม 



 

 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ส่ือ เช็คค าถูกผิด การจดัวางหนา้ ก่อนท่ีจะน าโพสตล์ง
เพจเฟซบุ๊ก ของโรงแรมเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์
ใหจ้ านวนผูก้ดไลค ์กดแชร์เพ่ิมมากข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 6 ส่ือการตลาดเชิงเน้ือหา 
(Content Marketing) สมบูรณ์ 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

ข้อมูลท่ีใช้วิ เคราะห์คร้ังน้ี  ผู ้จัดท าได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  โดยส ารวจจากยอดกลุ่มตวัอย่าง คือ 
บุคคลทัว่ไปท่ีใชส่ื้อเฟซบุ๊ก กลุ่มผูติ้ดตามเพจเฟซบุ๊ก 
และกลุ่มผูก้ดแชร์เฟซบุ๊กโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ 
จาก นั้นน ามาประมวลผล 

 

 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีรวบรวมข้อมูลและจัดท า ส่ือ
การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ตั้งแต่ระยะ
เดือนสิงหาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
เ ร่ิมท าการโพสต์ส่ือตั้ งแต่ เดือนกันยายน ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน มีผูติ้ดตามเพ่ิมข้ึนจ านวน 6 คน 
และในเดือนพฤศจิกายน มียอดผูติ้ดตามเพ่ิมข้ึนใน
จ านวน 52 คน ท าให้มียอดผูติ้ดตามมากข้ึนหลงัจาก
การท่ีโพสต์ส่ือลงเฟซบุ๊ก ในระยะเวลา 2 เดือน 
จ านวน       58 คน 

 จากการท่ีรวบรวมข้อมูลและจัดท า ส่ือ
การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ตั้งแต่ระยะ
เดือนสิงหาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
เ ร่ิมท าการโพสต์ส่ือตั้ งแต่ เดือนกันยายน ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน มีผูเ้ขา้มากดถูกใจโพสตท่ี์ 1 จ านวน 
140 คน และในเดือนท่ี 2 มีผู ้เข้ามากดถูกใจโพสต์

จ านวน 335 คน และในโพสต์ท่ี 2 มีผูเ้ขา้มากดถูกใจ
โพสต์จ านวน 107 คน และในเดือนท่ี 2 มีผูเ้ขา้มากด
ถูกใจโพสตจ์ านวน 337 คน 

ผลทีไ่ด้รับจากการท าโครงงาน 

1. เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงของอาหาร
ออแกร์นิคใหก้บัลูกคา้ของโรงแรม 

2. เพ่ิมจ านวนคนท่ีกดไลค์เพจ (Traffic) ให้
กบัเฟซบุ๊กของโรงแรม 

3. จ านวนผูท่ี้เขา้มากดติดตามเพจเฟซบุ๊กของ
โรงแรมมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 

ปัญหาท่ีพบจากการท าโครงงาน 

1. เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับอาหารออแกร์นิคมี
จ านวนมาก จึงท าใหต้อ้งตดัเน้ือหา บางส่วนออกไป 

2. เวลาในการเก็บขอ้มูลไม่มากนัก เน่ืองจาก
อยูใ่นระหวา่ง ปฏิบติังานสหกิจ 

3. เน่ืองจากมีเวลาไม่มากนกั จึงไม่สามารถท า
ส่ืออินโฟกราฟฟิกแบบอ่ืน ๆ ได้นอกจากรูปภาพ
โปสเตอร์ 

ข้อเสนอแนะ 

-  ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการเลือกรูปภาพ
ท่ีจะน ามาใชใ้นการสร้างการตลาดเชิงเน้ือหา 
(Content Marketing) รวมถึงการพฒันาทกัษะ
การถ่ายภาพใหดี้มากข้ึน 

กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา 
ณ มหาวทิยาลยัสยาม ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 4 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้ผูจ้ ัดท าความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสห



 

 

กิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ
และสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณอลิสรา ศิวยาธร ต าแหน่ง ผูบ้ริหาร 

2. คุณปณชยั ชิณศรี ต าแหน่ง Creative Design 
Manager 

3. คุณอมเรศ จุลธุระ ต าแหน่ง Creative Design 

4. อาจารยพ์ิมพพ์ิชชา เลิศสกุลผาสุข อาจารยท่ี์
ปรึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืน ๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงานคร้ังน้ี 

ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท า
รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล
และให้ความเข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึง
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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