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บทคัดย่อ
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การทาตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่ อโซเชียลสาหรับ บริ ษทั
ฝึ กอบรม มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อปฎิบตั ิงานในการทาตลาดออนไลน์ผา่ นสื่ อโซเชี ยล2) เพื่อศึกษาและสร้าง
ช่ อ งทางตลาดออนไลน์ ผ่า นทางInstagramและ Facebook 3) เพื่ อศึ ก ษาการสร้ า งคอนเทนต์เ นื้ อ หา โดย
การศึกษาการตลาดออนไลน์โดยคิดเนื้ อหาหลักสู ตรใหม่ให้กบั ทางบริ ษทั สร้างเนื้ อหาคอนเทนต์ในรู ปแบบ
ภาพ และแคปชัน่ โพสผ่านช่องทาง Facebook , Instagramเพื่อเสริ มสร้างการตลาดออนไลน์
จากการปฏิ บตั ิ ก ารตลาดออนไลน์ผ่านสื่ อโซเชี ย ล โดยสร้ า งเนื้ อหาคอนเทนต์เพื่อดึ ง ดู ด และนา
เนื้ อหาจากหลักสู ตรใหม่ๆนามาออกแบบภาพให้น่าสนใจเพื่อนาเสนอผลงานและหลักสู ตรของทางบริ ษทั
เพื่อเพิ่มผูต้ ิดตามให้มากขึ้น
ผลสรุ ป ว่าจากการที่ ท าการตลาดออนไลน์ ผ่าน Instagram , เพจFacebook ได้มี ย อดผูต้ ิดตามและ
ผูเ้ ข้าร่ วมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้สร้างขึ้นมา

คาสาคัญ:การตลาดออนไลน์,สร้างสื่ อโซเชียลมีเดีย

กิตติกรรมประกาศ
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บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บริ ษทั Next Step Training Center เป็ นบริ ษทั ที่ก่อตั้งจากผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์และเติมโตจาก
ธุ รกิจการจัดฝึ กอบรม และการให้คาปรึ กษาจึงได้ก่อตั้งบริ ษทั นี้ข้ ึนมาได้ 16 ปี แล้วเพื่อที่จะตัวเป็ นแทน
ในการช่วยพัฒนาองค์กรของท่านให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น บริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาหลักสู ตรให้ได้ตาม
ยุคสมัยในปั จจุบนั และมีการเสริ มกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะได้สร้างความสามัคคีขององค์กรภายในองค์กร
มีแรงจูงใจในการทางานเพื่อเสริ มสร้างการรับรู ้ให้ดียงิ่ ขึ้น
บริ ษทั Next Step Training Center เป็ นบริ ษทั ที่เปิ ดสอนการเรี ยนหลักสู ตรต่างๆให้กบั ทางองค์กร
ซึ่ งแต่ละหลักสู ตรจะมีราคาที่ค่อนข้างสู งสาหรับรายบุคคล ทางบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายให้ทาการสื่ อสาร
การตลาดผ่านช่องทางที่มอบไว้ เพื่อที่จะสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่ อสารได้อย่างสะดวก
ผ่านช่องทางนี้ ดงั นั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจและได้รับมอบหมายทาหน้าที่การตลาด
ออนไลน์ให้กบั บริ ษทั ฯ จึงเห็นว่าการทาตลาดออนไลน์เป็ นการทาการตลาดหลายช่องทางจึงได้นาเสนอ
การออกแบบภาพ Ads และเนื้อหาข้อมูลของหลักสู ตรให้กบั ทางพี่เลี้ยงเพื่อที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นไป
เผยแพร่ ทาง Social ให้ผตู ้ ิดตามและผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ทางผูจ้ ดั ทาได้นาเสนอข้อมูลที่ไม่ซบั ซ้อนเข้าใจง่าย
ปัจจุบนั บริ ษทั Next Step Training Center มีการทาตลาดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์และอีเมล์เป็ นเดิม
ทีอยูแ่ ล้วยังไม่มีการทาตลาดในช่องทางอื่นผูจ้ ดั ทาจึงได้เสนอเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ผา่ นสื่ อ
โซเชียลมีเดียให้กบั บริ ษทั โดยการทาเพจFacebookFanpageและ

Instagramเพื่อที่จะเพิ่มผูต้ ิดตาม

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และเพิ่มช่องทางการติดต่อใหม่ให้กบั บริ ษทั เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการ
ขายเพื่อทาให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯได้มีช่องทางการตลาดที่มีผใู ้ ช้บริ การสนใจเพิม่ มากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อปฎิบตั ิงานในการทาตลาดออนไลน์ผา่ นสื่ อโซเชียล
1.2.2 เพื่อศึกษาและสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผา่ นทาง Instagram และ Facebook
1.2.3 เพื่อศึกษาการสร้างหลักสู ตรในการแชร์ เนื้อหาคอนเทนต์
1.3 ขอบเขตโครงงำน
1.3.1 เพื่อปฏิบตั ิงานการทาการตลาดออนไลน์ผา่ นทาง สื่ อโซเชี ยล Facebook และ Instagram
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1.3.2 การสร้างคอนเทนต์ได้แก่ หลักสู ตร รู ปภาพ และวิดีโอ โดยประกอบด้วยแคปชัน่ เพื่อสร้าง
กับรับรู ้และเข้าใจง่ายถึงชื่อหลักสู ตรที่เปิ ดสอนและช่องทางการสมัคร
1.3.3 โดยขอบเขตด้านเวลาอยูใ่ นระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 ในการสร้างช่องทางการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ สร้าง
คอนเทนต์ และดูแล Page Facebook และ Instagram ของบริ ษทั
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้บริ ษทั ได้เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์และสามารถส่ งต่อให้ทางบริ ษทั นาไปต่อ
ยอดได้
1.4.2

เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ได้มากยิง่ ขึ้นโดยผ่านสื่ อโซเชียล
มีเดียได้รู้จกั การสร้างคอนเทนต์ คิดแคปชัน่ รู ปภาพและการทาโฆษณา Ads

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การค้นคว้ารายงานโครงงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างสื่ อโซเชี ยลสาหรับบริ ษทั
Next step Training Center คณะผูจ้ ดั ทาได้ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมานาเสนอในหัวข้อ
ต่างๆดังต่อไปนี้
2.1 นิยามและความหมายการตลาดออนไลน์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทลั
2.3 เครื่ องมือตลาดดิจิทลั
2.4 ข้อมูลFacrbookFanpage
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 นิยามและความหมายการตลาดออนไลน์
นิ ยามและความหมายการตลาดออนไลน์ Reitzen (2007) ได้ให้ความหมาย คือ วิธีการในการส่ งเสริ ม
สิ นค้าและบริ การโดยอาศัยช่องทางฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในเวลาที่รวดเร็ ว มีความสัมพันธ์
กับความต้องการ มีความเป็ นส่ วนตัว และใช้ตน้ ทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Wertime& Fenwick (2008) ได้ให้ความหมายของ การตลาดออนไลน์ ว่าคือ “พัฒนาการของตลาดใน
อนาคตเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ดาเนิ นงานทางการตลาดส่ วนใหญ่ผา่ นช่องทางสื่ อสารดิ จิทลั สื่ อดิจิทลั เป็ นสื่ อที่มี
รหัสระบุตวั ผูใ้ ช้ได้จึงทาให้นกั การตลาดสามารถสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับลูกค้า
ได้อย่าง ต่อเนื่ องเป็ นรายบุ คคล ข้อมูลที่ ได้จากการสื่ อสารกับลู กค้าแต่ละคนในแต่ละครั้ งเป็ นการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ซึ่ ง อาจจะเป็ นประโยชน์ กบั ลู ก ค้าคนต่ อไป ต่ อเนื่ องและสอดคล้องกันเหมื อนการท างานของ
เครื อข่ายเซลล์ประสาทสั่งการ นักการตลาดสามารถนาข้อมูลทราบแบบเรี ยลไทม์น้ ี รวมทั้งความคิดเห็นที่
รับตรงจากลูกค้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผบู ้ ริ โภคในโอกาสต่อๆ ไป

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดดิจิทลั
สุ ธาทร สุ ทธิ สน (2552) อธิ บายว่า การตลาดในยุคดิจิทลั เป็ นการผสมผสานสื่ อเพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคแบบ
เฉพาะเจาะจงได้ดีกว่า และยังมี ก ารเกิ ดขึ้ นของสื่ อใหม่ๆ ดังนั้น การเลื อกใช้เครื่ องมื อให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จะทาให้การตลาดดิจิทลั ประสบความสาเร็ จ
ณัฐ พล ใยไพโรจน์ (2558) กล่ า วถึ ง อิ ท ธิ พ ลของความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี ที่ มี ท้ ัง อิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็ วสู งและอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ส่ งผลให้การตลาดแบบดิจิทลั มีความสาคัญ ซึ่ ง
หมายถึ งความอยู่รอดของธุ รกิ จนั้นๆ การตลาดดิ จิทลั มีเครื่ องมือหลากหลายให้นกั การตลาดเลื อกนาไปใช้
วางกลยุทธ์ทางการตลาด หากเลือกใช้เครื่ อ งมือที่หลากหลายและเหมาะสมก็จะทาให้ประสบความสาเร็ จ
มากขึ้น
Aaker (2016) กล่าวว่า การตลาดแบบดิจิทลั มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 4 ประการ คือ การเสนอขายโดย
การเพิ่มคุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ การสนับสนุ นการเสนอขายและการนาไปใช้ การขยายแพลตฟอร์ ม
สร้ างแบรนด์อื่นๆ โดยให้มีมิติและการมี ส่วนร่ วมมากขึ้ น สุ ดท้ายคื อการมีศูนย์กลางอยู่ที่ลูกค้าจากความ
สนใจและกิ จกรรมที่ลูกค้ามีส่วนร่ วม หากไม่ตระหนักถึ งความแตกต่างของวัตถุ ประสงค์เหล่านี้ จะทาให้
การตลาดทางดิจิทลั ไม่เกิดผล
2.3 เครื่องมือการตลาดแบบดิจิทลั
วิทวัส มูลาสิ วา (2560) เนื่ องจากปั จจุบนั เป็ นยุคดิจิทลั ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและเป็ นช่องทางที่สร้างโอกาสสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจ หลักสาคัญอยูท่ ี่การ
เลือกใช้เครื่ องมือการตลาดดิจิทลั ที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคในยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเครื่ องมือ
การตลาดดิจิทลั ที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป มีดงั นี้
1. Social Media Marketing
ซเชี ยลมี เดี ยจะเป็ นตัวช่ วยผลักดันให้เว็บไซต์ของเป็ นที่ รู้จกั และขยับขึ้ นไปอยู่ในอันดับที่ดีข้ ึ นใน
เว็บไซต์ของ Google ซึ่ งข้อดีของการทาการตลาดบนสังคมออนไลน์ หรื อโซเชียลมีเดีย คือ สามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย รวดเร็ วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อใน
หมู่มาก ได้อย่างง่ายดาย ช่องทางที่สามารถใช้ในการทาการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่
1. Facebook

2. Twitter
3. Instagram
4. Snapchat
ประโยชน์ ของ Social Media Marketing (SMM)
1. เป็ นตัวช่วยผลักดันให้เว็ปไซต์ขยับขึ้นไปอยูใ่ นอันดับที่ดีในเว็ปไซต์ของ Google ได้
2. ช่วยในการประชาสัมพันธ์บริ ษทั หรื อเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มากได่อย่างรวดเร็ ว
และง่ายดาย
3. ช่วยเพิม่ ช่องทางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างลูกค้าและบริ ษทั สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตาม
กลุ่มเป้ าหมาย
4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโปรโมทหรื อการประชาสัมพันธ์
2. Content Marketing
แนวคิดว่าด้ วยเรื่องการตลาดด้ านเนือ้ หา
นิ ติศ กั ดิ์ มี นาค (2560) ได้ให้นิย ามการตลาดเนื้ อหา (Content Marketing) ไว้ว่า คื อการการท าตลาดด้วย
เนื้อหา หรื อ ให้ตวั เนื้อหาเองสามารถขายตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งไปโฆษณาเพิ่มเติม
ณัฐพัฒน์ วงศ์เหรี ยญทอง (2559) ให้นิยามของการตลาดด้านเนื้ อหาว่า Content Marketing คือการสร้างเอา
หาในทุก ๆ รู ปแบบ ที่ให้คุณค่ากับผูบ้ ริ โภค โดยเนื้อหาต้องทาหน้าที่ทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
การทาการตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing) เป็ นกระบวนการทางการตลาดโดยให้ความสาคัญกับการ
สร้ า งและเผยแพร่ เนื้ อหาที่ มี ประโยชน์ไ ปสู่ กลุ่ ม เป้ าหมายเพื่อดึ งดูดความสนใจสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ท าให้
กลุ่ มเป้ าหมายเกิ ดความประทับใจจนสามารถจดจาตราสิ นค้าได้ (Brand Awareness) และทาให้เกิ ดความ
จงรัก ภัก ดี ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) นาไปสู่ การสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จในรู ป แบบต่า งๆ โดยการท า
การตลาดเชิงเนื้อหาจะไม่เน้นการขายเป็ นหลัก แต่เป็ นการให้ความสาคัญกับเนื้อหาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ใน
ตราสิ นค้า โดยจะเป็ นการท าการตลาดรู ปแบบใหม่ ที่เสนอเนื้ อหาตรงจุ ด สร้ างเนื้ อหาที่ มีค วามโดดเด่ น
แตกต่างจากคู่แข่ง และที่สาคัญมีการเพิ่มคุ ณค่าความน่ าสนใจ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า
และเป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าซึ่ งเป็ นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของการตลาดแบบ

3.0 แต่ ก ารท าการตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing) อาจจะเห็ นผลได้ช้า กว่า การท าการตลาดโดยวิธี
โฆษณา (Advertising) แต่ผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้กบั มานั้นมีความคุม้ ค่าและยัง่ ยืนกว่า
ลักษณะของเนือ้ หาเชิงตลาด
ลักษณะของเนื้อหาเชิงการตลาด หมายถึง ลักษณะและรู ปแบบของเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing)
ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าในบริ บทต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกใจและติดตามจากกลุ่มเป้ าหมาย โดยลักษณะของ
เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เป็ นสิ่ งที่กากับความสัมพันธ์ของแหล่งศักยภาพความได้เปรี ยบที่
จะส่ งผลให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
อรรถชัย วรจรัสรังสี ( 2559) กล่าวว่า ลักษณะการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อน าเสนอ
ให้กบั ลูกค้าบนFacebook Fanpageมี 4 ลักษณะ คือ
1. การให้ขอ้ มูลข่าวสาร เป็ นการให้เนื้ อหาเกี่ยวกับข้อมูลสิ นค้าต่างๆในด้านการตลาด ประกอบด้วย
2. การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การ เป็ นการน าเสนอรายละเอียดสิ นค้าเพื่อสร้าง
ให้เกิดแนวโน้มความต้องการที่จะซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
3. การจัดกิจกรรมออนไลน์ เป็ นการให้สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรมต่างๆ เช่น เล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
4. การการส่ งเสริ มการขาย เป็ นวิธีการส่ งเสริ มการขายในรู ปแบบต่างๆ เช่น แจกคูปอง แจกสิ นค้า เป็ น
ต้น
โดยรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) บน Facebook Fanpageมีลกั ษณะการ
นาเสนออยู่ 4 รู ปแบบหลักๆ ได้แก่
1. ประเภทรู ปภาพ (Photo) เป็ นภาพต่างๆที่ใช้สื่อสารกับสมาชิก
2. วีดีโอ (Video) เป็ นวีดีโอ คลิป โฆษณา และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ นาเสนอสมาชิก เช่น YouTube,
Facebook Video, Instagram Video เป็ นต้น
3. ลิงค์ (Link) เป็ นการโพสลิงค์บทความต่างๆบนหน้าแฟนเพจ
4. ข้อความ (Text) เป็ นการน าเสนอข้อความตัวอักษรต่างๆ รวมไปถึงสัญลักษณ์แฮชแท็ก เป็ นต้น

เนื้ อหากลายเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญสู งสุ ดสาหรับการผลิตสื่ อออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบนั จาก
คากล่าวที่วา่ “Content is King” บ่งบอกได้ถึงคุณค่าของการสร้างเนื้ อหาที่มีคุณภาพ ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ ม
เว็บไซต์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยวิธีการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่มี “คุณค่า” ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้ าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา ช่ องทางที่มีส่วนช่วยในการตลาดด้วยการ
ใช้เนื้อหา ได้แก่
1) บล็อกโพสต์( Blog)
2) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์และบทความข้อเสนอแนะ
3) Infographics
4) โบรชัวร์ ออนไลน์และลุคบุ๊ค
3. Search Engine Optimization
การใช้เนื้ อหาในการทาการตลาดสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกลไกการค้นหาผ่านSEO ได้ และทา
ให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในหน้าของการค้นหาซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มปริ มาณผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้ ซึ่ งช่องทาง
ที่จะได้รับประโยชน์จากการค้นหา SEO ได้แก่
1) Websites
2) Infographics
3) Blogpost
4. Search Engine Marketing
เป็ นรู ปแบบการทาการตลาดออนไลน์บนหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page) อาทิ Google,
Yahoo!, Bing, Baiduเป็ นต้น โดยการทาโปรโมชั่นกับกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งาน Search Engine
เพื่อให้รู้จกั เว็บไซต์ สิ นค้า หรื อบริ การของคุ ณ และนามาซึ่ งยอดผูใ้ ช้เว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสในการขาย
สิ นค้าและบริ การให้มากยิง่ ขึ้นซึ่ งใช้ PPC (Pay Per Click) ในการลงโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหา โดย
ที่คิดค่าใช้จ่ายจากการคลิกตัวข้อความโฆษณา แม้วา่ โฆษณาจะแสดงขึ้นมา แต่หากไม่มีการคลิกเกิดขึ้น ก็จะ
ไม่เสี ยเงินในการลงโฆษณาแต่อย่างใด ระบบโฆษณาแบบPPCที่เป็ นที่นิยมทัว่ โลก ได้แก่
1) โฆษณาแบบชาระเงินบนFacebook
2) การโปรโมทผ่าน Twitter

3) ข้อความผ่าน LinkedIn
5. Affiliate Marketing
เป็ นการท าการตลาดบนอิ นเตอร์ เ น็ ต รู ป แบบใหม่ โดยอาศัย ตัว แทนโฆษณา, เซลล์แมน, ตัวแทน
จาหน่ าย, คนเชี ยร์ สินค้า , รวมถึ งผูร้ ี วิวสิ นค้า โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบค่าคอมมิ ชชั่นจากเจ้าของ
สิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั ใครๆก็สามารถเป็ นผูช้ ่วยขายสิ นค้าได้ เพราะการทา Affiliate นั้นง่าย
มาก เพียงแค่ช่วยโปรโมทสิ นค้าบนเว็บไซต์ หรื อทาง Social Media ของตัวคุณเองเช่น
1) แชร์ ผา่ นFacebook, Instagram
2) แชร์ โฆษณาวิดีโอผ่านทางYoutube
6. เว็บไซต์ (Website & Landing Page)
เป็ นเหมือนหน้าร้านที่ทาให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้เกี่ยวกับแบรนด์ ชื่อเสี ยงคุณภาพ ความไว้ใจ และ
ความมัน่ ใจ เว็บไซต์ยงั สามารถรวมกับเครื่ องมื อทางการตลาด เป็ นการเพิ่มช่ องทางการสื่ อสาร การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสร้างเครื อข่ายของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มากขึ้น ซึ่ งหน้าแรกของเว็บไซต์มีจุดประสงค์
คือ เชิญชวนสมัครสมาชิก เชิญชวนรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อแจ้ง
โปรโมชัน และเพื่อขายสิ นค้า
นิยามและความหมายเว็บไซต์
ปิ ยวิท เจนกิ จจาไพบูลย์ (2540) ได้กล่ า วว่า เว็บไซต์ ถู กเรี ยกเป็ นตาแหน่ งที่ อยู่ของผูท้ ี่ มี เว็บเพจเป็ นของ
ตัวเองบนระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งได้จากการลงทะเบียนกับผูใ้ ห้บริ การเช่ าพื้นที่บนระบบอินเทอร์ เน็ต เมื่ อ
ลงทะเบียนในชื่ อที่ตอ้ งการแล้ว ก็สามารถจัดทาเว็บเพจและส่ งให้ศูนย์บริ การขึ้นไปไว้บนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ ง
ถือว่ามีเว็บไซต์เป็ นของตนเองแล้วและเว็บไซต์ก็คือแหล่งที่รวบรวมเว็บเพจจานวนมากมายหลายหน้าใน
เรื่ องเดียวกันมารวมอยูด่ ว้ ยกัน แต่สิ่งหนึ่ งในการเสนอเรื่ องราวที่อยูบ่ นเว็บไซต์ที่แตกต่างไปจากโปรแกรม
โทรทัศน์ เนื้ อหาในนิ ตยสาร หรื อหนังสื อพิมพ์ เนื่ องจากการท างานบนเว็บจะไม่มีวนั สิ้ นสุ ด ทั้งนี้เนื่ องจาก
เราสามารถเปลี่ ยนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และแต่ละเว็บเพจจะมีการเชื่ อมโยง
กันภายในเว็บไซต์หรื อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ ว

7. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Marketing)
การทาการตลาดผ่านอีเมล์ เช่ น อีเมล์ข่าวสาร โปรโมชัน ส่ วนลดพิเศษเฉพาะลูกค้าหรื อสมาชิ ก เป็ น
ช่ องทางในการสื่ อสารกับกลุ่ มเป้ าหมายหลัก ซึ่ งมีขอ้ ดีคือ ต้นทุนต่า สื่ อสารได้รวดเร็ วกับกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรง เป็ นการสื่ อ สารแบบสองทางสามารถโต้ต อบลู ก ค้า ได้ รั ก ษาความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี สร้ า งความ
ประทับใจ สร้าง Traffic และกระตุน้ ยอดขาย
นิยามและความหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อธิ ว ฒ
ั น์ รั ต นพองบู่ (2560) อี เ มล (E-mail, Email) ย่ อ มาจาก จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Mail) คือ วิธีการหนึ่ งของการแลกเปลี่ ยนข้อความแบบดิ จิทลั ซี่ งออกแบบขึ้ น
เพื่อให้มนุษย์ใช้เป็ นหลัก ข้อความนั้นจะต้องประกอบด้วยเนื้ อหา ที่อยูข่ องผูส้ ่ ง และที่อยูข่ องผูร้ ับซึ่ งอาจมี
มากกว่าหนึ่งเป็ นอย่างน้อยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
การทาการตลาดผ่านอีเมล (E-Mail Marketing) คือ การส่ งข้อความเชิ งพาณิ ชย์ไปยังกลุ่มผูใ้ ช้อีเมล์หรื อการ
ส่ งไปยังลูกค้าปั จจุบนั โดยปกติอีเมล์จะเกี่ยวข้องกับการโฆษณาการขาย หรื อการบริ จาค และเพื่อสร้างความ
จงรั ก ภัก ดี ความไว้เ นื้ อเชื่ อใจ การรั บ รู ้ ถึ ง แบรนด์ การหาลู ก ค้า ใหม่ ๆ หรื อทาให้ ลู ก ค้า ปั จจุ บ นั สามารถ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว
การทาการตลาดผ่านอีเมล์ (E-Mail Marketing) คือ การติดต่อโดยตรงระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อหา
ลูกค้าใหม่หรื อเพื่อเสริ มสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นอกจากนั้นแบรนด์ยงั สามารถสอดแทรกโฆษณา
เข้าไปในตัวอีเมล์ เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าทาการซื้ อสิ นค้าโดยทันทีอีกด้วย
สรุ ปความหมายการทาการตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์คือ การส่ งข้อความเชิงพาณิ ชย์ของแบรนด์ไปยัง
ผูบ้ ริ โภคโดยตรง ซึ่ งจะต้องมีที่อยูข่ องผูส้ ่ งและผูร้ ับผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเพื่อทาให้ลูกค้าเกิดการรับรู ้
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ประเภทของการทาการตลาดผ่านอีเมล
การทาการตลาดผ่านอีเมลสามารถแบ่งได้ 6 ประเภทซึ่ งแต่ละประเภทจะมีเป้ าหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) จดหมายข่าวทางอีเมล(Email Newsletter) ธุ รกิจและองค์กรจานวนมากส่ งจดหมายข่าวทางอีเมล์ เพื่อให้
เป็ นแบรนด์แรกที่พวกเขานึกถึงของผูร้ ับ

2) การจาแนก (Digest) การจัดกลุ่ ม ย่อยควรใช้ง านง่ า ยกว่า จดหมายข่ าว เพราะโดยทัว่ ไปประกอบด้ว ย
รายการและลิงค์ต่างๆ ช่วยให้สมาชิกสามารถสแกนอีเมล์ได้อย่างรวดเร็ วและคลิกส่ วนที่สนใจมากที่สุด โดย
การวางคากระตุน้ การตัดสิ นใจที่สาคัญที่สุดไว้ดา้ นบนและวัดอัตราการคลิกผ่าน
3) อีเมลเฉพาะ (Dedicated Email) มีขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อเสนอเดียวเท่านั้น เช่ น การแจ้งกลุ่มเป้ าหมายเกี่ยวกับ
เอกสารฉบับใหม่ได้เปิ ดตัวหรื อชวนเชิ ญให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่แบรนด์ได้จดั ไว้ และช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจ
ของลูกค้าอีกด้วย
4) ขบวนการเชิ งรุ กในการหล่อเลี้ ยงและบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป้ าหมาย (Lead Nurturing) เป็ นกล
ยุทธ์การตลาดขาเข้า ขบวนการเชิ งรุ กที่เกี่ยวกับการทาความเข้าใจความแตกต่างของโอกาสในการขายและ
ความต้องการ ใช้อีเมลที่เชื่อมต่อกันโดยมีวตั ถุประสงค์ที่สอดคล้องและเนื้อหาที่มีประโยชน์
5) อีเมลผูส้ นับสนุน (Sponsorship Emails) ทาให้เข้าถึงกลุ่มคนที่แตกต่างกันและได้รับโอกาสในการขาย
ใหม่ๆ แคมเปญอีเมลผูส้ นับสนุนเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์ในการชาระเงิน สิ่ งสาคัญคือการประเมิน
และตรวจสอบพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ
6) อีเมลที่ถูกส่ งในขั้นตอนการทาธุ รกรรมต่างๆ (Transactional Emails) คือข้อความที่ได้รับการกระตุน้ โดย
การดาเนิ นการที่เฉพาะเจาะจงที่ผตู ้ ิดต่อได้ดาเนินการและทาให้พวกเขาสามารถดาเนิ นการดังกล่าวเสร็ จสิ้ น
ได้
2.4 ข้ อมูล Facebook Fanpage
วรรณารัตน์ ไพพงษ์ ( 2561)

FACEBOOK คือเว็บไซต์ที่ให้บริ การเครื อค่ายสังคมออนไลน์

ผ่าน INTERNET หรื อ เรี ยกได้ว่า เป็ น SOCIAL NETWORK ถูกก่อตั้งโดย มาร์ ก ซักเคอร์ เบิร์กเฟซบุ๊กอนุ ญาต
ให้ใครก็ได้เข้าสมัครลงทะเบียนกับเฟซบุ๊ก และผูเ้ ป็ นสามาชิ กของเฟชบุ๊ก นั้นสามารถสร้ างพื้นที่ส่วนตัว
สาหรับแนะนาตัวเอง ติ ดต่อสื่ อกับเพื่อน ทั้งเเบบ ข้อความ ภาพ เสี ยง และ วีดีโอ โดยผูใ้ ช้สามารถเลื อกที่
จะเป็ นหรื อไม่เป็ นเพื่อนกับใครก็ได้ในเฟชบุ๊ก
นอกจากนี้ ผใู ้ ช้ยงั สามารถใช้เฟชบุ๊ก เพื่อร่ วมทากิ จกรรมกับผูใ้ ช้งานท่านอื่นได้เช่ น การเขียน
ข้อความ เล่าเรื่ อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็ นเรื่ องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย
เล่นเกมที่สามารถชวนผูใ้ ช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึ งทากิ จกรรมอื่ นๆ ผ่านแอพลิ เคชัน่ เสริ ม
APPLICATIONS ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่ งแอพลิ เคชัน่ ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่ อยๆ แอพลิ
เคชัน่ ยังแบ่งออกเป็ นหลายหมวดหมู่ เช่ น เพื่อความบันเทิง เกมปลูกผักยอดนิ ยม เป็ นต้น หรื อไม่ว่าจะ

เป็ นเชิ งธุ รกิ จ แอพลิ เคชั่นของ FACEBOOK ก็มีให้ใช้งานเช่ นเดี ยวกัน ด้วยเหตุน้ ี FACEBOOK จึงได้รับความ
นิ ยมไปทัว่ โลก

Facebook page
ศุภณัฐ สุ ขโข (2560) เพจมีไว้สาหรับใช้งานในเชิ งธุ รกิ จ เช่ น แบรนด์ ธุ รกิ จ องค์กร หรื อบุคคลสาธารณะ
เพื่อสร้างตัวตนบน Facebook แต่การสร้างเพจนั้น จะต้องอาศัยบัญชี Facebook ส่ วนตัวในการสร้าง ซึ่ งไม่ได้
หมายความว่า Facebook ส่ วนตัวที่ใช้งานจะหายไป แต่ท้ งั 2 พื้นที่จะแยกอิสระจากกัน ซึ่ งเพจสามารถเพิ่ม
ผูด้ ูแล เพื่อช่วยในการแก้ไขข้อมูล อัพเดทข่าวสาร และที่สาคัญ เพจจะไม่จากัดจานวนเพื่อน เพราะเป็ นการ
กดถูกใจ กดติดตาม ทาให้โอกาสที่คนจะเข้ามาพบเห็นโพสต์ของเราก็จะมีมากขึ้น
Fan page ต่างจาก Profile Page อย่างไร

PROFILE PAGEคือ รู ปแบบ FACEBOOKซึ่ งผูใ้ ช้ทุกคนของ FACEBOOKจะมี เราใช้โปรไฟล์เพจในการ
พูดคุย แต่สาหรับ และเราคือคนเดี ยวที่เป็ นเจ้าของโปรไฟล์น้ ี แบ่งปั นเรื่ องราวดี ๆกับเพื่อนๆของเรา-FAN
PAGE คือ

เพจที ่ส ร้ า งขึ้ น มาเพื ่อ เป็ นตัว แทนของหน่ ว ยงาน องค์ก ร หรื อ แบรนด์ ซึ่ ง ผู ใ้ ช้ง านบน

FACEBOOK สามารถเข้า มากด LIKE เพื ่อ ติด ตามข่า วคราวความเคลื ่ อ นไหวของแบรนด์ไ ด้ โดยที ่ไ ม่
จาเป็ นต้องเป็ นเพื่อนกับผูส้ ร้ าง
ข้ อ ดี ข องการมี Facebook Fan page
ชลดาทัย แสงสี (2560) หลักของการสร้าง Facebook Fan page คือการสร้างช่องทางการสื่ อสารระหว่างแบ
รนด์กบั ลูกค้า ดังนั้นข้อดีหลักๆของ Facebook Fan page จึงมีดงั นี้
1. สร้ างช่ องทางในการทาธุรกิจ
Facebookfanpageสามารถช่วยให้เราโปรโมทธุ รกิจมากมาย เช่น ขายของ, ขายอาหาร, สถานที่
ท่องเที่ยว, ร้านค้า, กี ฬา และยังมีธุรกิ จอีกมากมายที่สร้ าง facebookfanpageเป็ นของตัวเอง ทาให้เกิ ดความ
น่าสนใจและคนติดตามแฟนเพจมากยิ่งขึ้นสร้างโอกาสเพิ่มลูกค้า คนที่อยากร่ วมงาน คนที่สนใจ อีกทั้งยังมี
โอกาสที่ facebookfanpage ของเราถูกนาไปโฆษณาจากเว็บอื่นหรื อคนที่ชื่นชอบนาไปบอกต่อๆ กันซึ่ งไม่
ต้องเสี ยค่าโฆษณาด้วย
2. จา น ว น ผู้ เ ข้ า ช ม เ ว็ บ ไ ซ ต์ ม า ก ขึ้ น

การที่ เรามีแฟนเพจเราสามารถนาลิ งก์เว็บไซต์ ข้อมูลของเราใส่ ลงไปได้ หากผูท้ ี่เข้าชมหน้า
แฟนเพจสนใจอยากดู รายละเอี ย ดต่ างๆเพิ่ม ขึ้ น ก็ ส ามารถคลิ ก ลิ ง ก์เข้า เยี่ยมชมเว็บ ไซต์ไ ด้ท นั ที และใน
เว็บไซต์ของเราก็ควรจะมี facebook widget ซึ่ งจะช่วยให้ผทู ้ ี่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถกดไลค์ หน้าแฟนเพจ
ได้เช่นกัน
3. เ พิ่ ม โ อ ก า ส ใ ห้ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ติ ด อั น ดั บ ก า ร ค้ น ห า
การมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับบริ ษทั ของเรากระจายอยู่ในหลายๆเว็บไซต์ จะช่ วยทาให้การค้นหาผ่าน
search engine อย่าง googleมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีคนสนใจสิ นค้า หรื อ เว็บไซต์ของเรา จะทา
ให้เกิดการค้นหาจากกลุ่มผูท้ ี่ไม่ทราบช่องทางการรับข้อมูลได้อีกด้วย นอกจากนี้ social search บริ การใหม่
จาก googleยังช่วยให้ผคู ้ น้ หาสามารถอ่านความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การของเราได้ทนั ทีจากหน้า
แสดงผลการค้นหา การลิ งก์แฟนเพจเข้ากับเว็บไซต์หลักจึงเป็ นวิธีที่เปี่ ยมประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยต่อยอด
จานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้อีกทางหนึ่ง
4. ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ไ ด้ โ ด ย ต ร ง
ในบางครั้งทางเพจมีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ เราสามารถส่ งข้อความถึงพวกเขาได้
โดยตรง ซึ่ งสามารถเลือกได้วา่ จะส่ งให้ใครบ้าง เช่น หากคุณทากิจกรรมในจังหวัดหนึ่ ง เราก็สามารถเลือก
ส่ งข้อความเชิ ญชวนให้เฉพาะแฟนที่อยูใ่ นจังหวัดนั้นๆ ให้มาร่ วมกิจกรรมชิงรางวัลกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ของเราได้ และไม่ใช่แค่พ้นื ที่เท่านั้น แต่อายุ หรื อ เพศ ก็สามารถกาหนดได้เช่นกัน
5. ส ร้ า ง ก ลุ่ ม ลู ก ค้ าไ ด้ ง่ า ย ไ ม่ เ สี ย เ งิ น
การสร้างแฟนเพจของใน facebookสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร โพสรู ปภาพ วีดีโอ และอื่นๆ
ลงบนโปรไฟล์ facebookของเราเพื่อแชร์ให้แฟนเพจและคนอื่นได้เข้าชมและร่ วมแสดงความคิดเห็นกันโดย
ที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทาให้เราสามารถนาข้อมูลจากลูกค้าไปพัฒนาธุ รกิจให้ดียงิ่ ขึ้นในด้านต่างๆ
6. ส ร้ า ง ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า
การสร้างแฟนเพจของใน facebookถือว่าเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารที่ง่ายและรวดเร็ ว ทา
ให้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอดเวลา

2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิดาภา ทัดหอม (2560)ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ ไลฟ์
FacebookLive

ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร

โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดที่ผา่ นการ

ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ และความตรงเชิงเนื้ อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่เคยซื้ อ
สิ นค้าผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ และพักอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 260 คน
เสกสรร รอดกสิ กรรม (2560) การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความยัง่ ยืน
ด้วยการใช้เนื้ อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันทางธุ รกิจผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ โดยเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ และประยุกต์ใช้แนวคิดด้านความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
อย่างยัง่ ยืน Sustainable Competitive Advantage (SCA) มาเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั
สาหรับกลุ่มตัวอย่างประชากรจะเป็ นพนักงานในองค์กรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้ อหาเชิงการตลาด
(Content Marketing) จานวน 200 กลุ่ม

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั สถานประกอบการ

ภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์บริ ษทั Next Step Training Center

ที่ต้ งั สถานประกอบการ : 27/61ถนน บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ10170
โทรศัพท์ : 02-888-3595โทรสาร : 0-2888-3595
อีเมล : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com

ภาพที่ 3.2 แผนที่ที่ต้ งั บริ ษทั Next Step Training Center

3.2 ผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร
บริ ษทั เน็ตสเต็บ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (NSTC) การฝึ กอบรมเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กบั
บุคลากรและการเติบโตของธุ รกิจแต่ละบริ ษทั และดาเนินกิจการมาแล้วกว่า 15 ปี อีกทั้งบริ ษทั ได้เลือกหัวข้อ
หลักสู ตรและวิทยากรมากความสามารถมาให้เหมาะสมกับทุกบริ ษทั ต้องการฝึ กอบรมเพื่อให้องค์กรของ
ตัวเองมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมาขึ้น
บริ ษทั เน็ตสเต็บ เทรนนิ่ ง เซ็ นเตอร์ (NSTC)มีทีมงานให้คาปรึ กษาพร้ อมกับต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในการเป็ นกลไกความสาเร็ จและการเติบโตขององค์กร
3.2.1 วิสัยทัศน์องค์กรTo Be Business Solution Center For SME
3.2.2 พันธกิจ
- เราพยายามผลักดันให้ทุกองค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรโดยงบประมาณที่ จากัด และ
ดาเนินการไปตรงเป้ าหมายด้วยคุณภาพและเวลาในการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เราพยายามสร้างทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตระหนักถึงผลสาเร็ จในหน้างานที่ตน
และองค์ก รโดยสร้ างสรรค์ทีมงานให้ที่ มี ความสุ ข และสนุ กกับการทางานเพื่อเป็ นนัก
บริ การที่ดีภายในองค์กรและหน่วยภายนอก
- เราพยายามสร้ างบุคลากรให้มีทกั ษะความชานาญและความสามารถในการทางานที่ ดี
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและผลสาเร็ จในการทางานร่ วมกัน

3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

คณะกรรมการ

บริหาร
คณะทีป่ รึกษา

ผู้จดั การทัว่ ไป

ฝ่ ายการตลาดการบริหาร

ฝ่ ายการตลาดออนไลน์
น.ส. มรกต เอมใจ
น.ส. สุ ดารัตน์ ศรีแจ่ มเจริญ

ฝ่ ายวิชาการและ
สารสนเทศ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายบุคคลและธุรการ

3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ง , นักศึกษาฝึ กงานทีมการตลาด
1) Marketing Online
- ออกแบบสื่ อต่างๆ อีกทั้งโปสเตอร์ ประกอบหลักสู ตร
- วางแผนการตลาด
- หาช่องทางในการทาตลาด
- สร้างการรับรู ้ให้ลูกค้ารู ้จกั บริ ษทั เน็ตสเต็บ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
2) Creative Content
- สร้าง Content ออนไลน์บน Social Media
- ออกแบบภาพประกอบ และเผยแพร่ บน Facebook
3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
3.5.1 คุณสุ ทินารัตน ดารงค์กิจหัวหน้าฝ่ ายงานบริ หารจัดการ

ภาพที่ 3.3 พนักงานที่ปรึ กษา คุณสุ ทินา รัตนดารงค์กิจ

3.6 ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจออนไลน์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
1) นางสาวมรกต เอมใจ
ได้รับมอบหมายทาหน้าที่การตลาดออนไลน์โดยใช้การสร้ างเนื้ อหาหลักสู ตรและนามาสร้างคอนเทนต์
ภาพ ADS โดยใช้โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP เพื่อนามาเผยแพร่ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม
เพื่อเพิ่มการรับรู ้ ให้แก่ผูต้ ิดตามและเพิ่มการมีส่วนร่ วมเพิ่มมากขึ้น และได้มีการส่ งโปรโมชั่นผ่านทาง
อีเมล์เสนอโปรโมชัน่ เพื่อเป็ นทางเลื อกๆ หนึ่ งในการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า
2) นางสาวสุ ดารัตน์ ศรี แจ่มเจริ ญ
ได้ทาหน้าที่สร้างไอจีให้กบั บริ ษทั โดยการลงรู ปภาพโฆษณาเกี่ยวกับหลักสู ตรอบรมและทาการกดเพิ่ม
ผูต้ ิดตามสาหรับเพจ ดูและความเรี ยบร้อบทั้งใน Facebook และ Instagram

วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ต.ค.63

พ.ย.63

1. ศึกษาเอกสารต่างๆในบริ ษทั
2. รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลของโครงงาน
4. เ รี ย ง แ ล ะ อ อ ก แ บ บ รู ป แ บ บ

โครงงาน
5. เรี ยบเรี ยงข้อมูลและจัดทาโครงงาน

ตารางที่ 3.3 ตารางผลการปฏิบตั ิงานสหกิจ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่ องใช้
ฮาร์ดแวร์
1. Computer
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ Instagram
5. โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ Facebook
6. Adobe Photoshop

ธ.ค.63

ม.ก.64

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเริ่ มวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 มีเนื้ อหาการศึกษาเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆตามวัตถุประสงค์โครงงานดังนี้
4.1 เพื่อปฏิบตั ิสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผา่ นทาง Instagram และ Facebook
4.2 เพื่อศึกษาการทาการตลาดออนไลน์ผา่ นสื่ อโซเชียล
4.3 เพื่อปฎิบตั ิสร้างคอนเทนต์เนื้ อหา
4.1 สร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผา่ นทางInstagramและ Facebook
4.1.1 ขั้นตอนการสร้าง Instagram ของบริ ษทั Next Step Training Center
1. สร้างชื่อผูใ้ ช้เป็ นชื่อของบริ ษทั
2. ลงรายละเอียดข้อมูลของบริ ษทั
3. การสร้างคอนเทนต์โดยการโพสต์รูปภาพ และ แคปชัน่

ภาพที่ 4.1.1.1 ขั้นตอนการสร้างชื่อผูใ้ ช้

ภาพที่ 4.1.1.2 ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่าน

ภาพที่ 4.1.1.3 ขั้นตอนการตั้งรู ปโปรไฟล์และใส่ ขอ้ มูลของบริ ษทั
จากภาพ 4.1.1.3 การตั้งรู ปโปรไฟล์เพื่อให้ผลู้ ูกค้ารู้ถึงแบรนด์ของบริ ษทั

ภาพที่ 4.1.1.4โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชัน่
4.1.2 สร้าง เพจFacebookของบริ ษทั Next Step Training Center
1. สร้างชื่อเพจของบริ ษทั
2. ลงรายละเอียดข้อมูลของบริ ษทั
3. การสร้างคอนเทนต์โดยการโพสต์รูปภาพ และ แคปชัน่

ภาพที่ 4.1.2.1 ขั้นตอนการสมัครเพจFacebook

จากภาพ 4.1.2.1 เข้าเว็บไซต์ https://web.facebook.com เพื่อสร้างชื่อเพจ คาอธิ บายและเพิ่มรู ปภาพโปรไฟล์
ปกเพจลงไป

ภาพที่ 4.1.2.2 หลังจากการสมัครเพจ Facebook หน้าตาจะออกมาเป็ นแบบนี้
4.1.3 การออกแบบการรู ปภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปก

ภาพที่ 4.1.3.1 การออกแบบรู ปโปรไฟล์ เพจFacebook , Instagram

ภาพที่ 4.2.1.2 การออกแบบรู ปหน้า เพจ Facebook

ภาพที่ 4.2.1.3 4 ภาพขณะการออกแบบภาพโฆษณา AD ผ่านโปรแกรม Photoshop

1.2 เพือ่ ศึกษาการทาการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่ อโซเชียล
4.2.1 ศึกษาวิธีการโปรโมทโพสต์ใน Facebook

ภาพที่ 4.2.1.1ศึกษาวิธีการโปรโมทโพสใน Youtube

ภาพที่ 4.2.1.1ศึกษาสิ่ งที่จะได้รับจากการโปรโมทรวมถึงงบประมาณที่ตอ้ งใช้
4.2.2 ทาการตลาดออนไลน์ผา่ น Facebook และ Instagramโดยใช้การโปรโมทโพสต์

ภาพที่ 4.2.2.1 การสร้างโพสต์ใน Business Suite ใส่ ภาพและแคปชัน่ ที่ตอ้ งการเผยแพร่ เมื่อกดเผยแพร่ จะ
โพสต์ท้ งั ในเพจFacebook และ Instagram

ภาพที่ 4.2.2.2 โพสต์แต่ละโพสต์จะมีการใส่ ลิงค์ สาหรับสมัครหลักสู ตร และเว็บไซต์ไว้
เพื่อง่ายต่อการรับข่าวสารและติดต่อสื่ อสาร

ภาพที่ 4.2.2.3 การสร้างโปรโมทโพสเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย

ภาพที่ 4.2.2.4ข้อมูลผลลัพธ์หลังการโปรโมทโพสต์ บน Facebook

ภาพที่ 4.2.2.5 เป็ นการโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชัน่ และรวมถึงการแปะลิงค์การสมัครอบรมหลักสู ตรและ
ลิงค์เว็บไซต์

ภาพที่ 4.2.2.6 ข้อมูลผลลัพธ์หลังการโปรโมทโพสต์ บน Instagram

ภาพที่ 4.2.2.7โพสต์วดิ ีโอพร้อมแคปชัน่ ของกิจกรรมระหว่างอบรม

4.3 สร้ างคอนเทนต์ เนือ้ หา
นาหัวข้อหลักสู ตรบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และหัวข้อที่สร้างขึ้นมาเองนามาสร้างคอนเทนต์รูปภาพ AD

4.3.1 การค้นหาข้อมูลและหัวข้อหลักสู ตรบนเว็บไซต์ของบริ ษทั

4.3.2นาหัวข้อหลักสู ตรไปคิดคอนเมนต์และสร้างภาพ Ads เพื่อเผยแพร่ บนโซเชียล โดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop

ภาพที่ 4.3.3คือภาพที่ออกแบบเสร็ จสมบูรณ์โดยบนภาพจะมีช่องทางติดต่อต่างๆ

4.4 สรุ ปผลการประเมินและการตอบรับการทาตลาดออนไลน์ ผ่าน เพจ Facebook , Instagram
จากการทาการตลาดออนไลน์โดยสร้างคอนเทนต์จากการโพสต์แคปชัน่ รู ปภาพ และวิดีโอที่ทางผูจ้ ดั ทาได้
ทาการสร้างขึ้นมาทาให้เพจFacebook และ Instagramได้มีผลตอบรับและมียอดผูต้ ิดตามเพิ่มขึ้น จากเดิม เพจ
Facebook 0 คนปั จจุบนั มีผตู้ ิดตาม 501 คนและ Instagram 0 คนปั จจุบนั มีผตู้ ิดตาม 3000 จากเดิมทางบริ ษทั
ได้มีการทาการตลาดในรู ปแบบเดิ มทาให้ผจู ้ ดั ทาต้องสร้างช่ องทางการตลาดเพื่อสื่ อสารการตลาดได้หลาย
ช่องทางได้ทนั สมัยและสมารถพูดคุยกับผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงจากเดิมทางบริ ษทั ทาการตลาดผ่านเว็บไซต์และ
ทางอีเมล์ จากการปฏิบตั ิงานจึงได้มีโพสต์ภาพโฆษณา AD และวิดีโอเพื่อโปรโมทหลักสู ตรต่างๆของทาง
บริ ษทั เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น รวมถึงยังติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้
ที่หน้าเพจFacebook และInstagramเพื่อความสะดวกของลูกค้าในยุคปัจจุบนั

Facebook
วีธีที่มีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นของ Facebookโดยการโพสภาพ AD แล้วติด Hashtagเกี่ ยวกับการสัมมานาและ
การอบรมต่างๆ และมีการแชร์ เพจไปยังกลุ่มเกี่ยวกับการอบรมเพื่อที่จะสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับเพจบริ ษทั โดย
การเข้าร่ วมโพสหรื อจานวนคนที่มากดไลค์เกิดจากทางผูจ้ ดั ทาได้โปรโมทโพสเพื่อเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่
สร้ างไว้เพื่อที่โพสจะได้ไปขึ้นของกลุ่ มเป้ าหมาย โดยผูต้ ิดตามมี เพิ่มขึ้ นและการเข้าร่ วมเกี่ ยวกับโพสหรื
อการกดไลค์ของโพสที่เผยแพร่ ไปมีเพิม่ มากขึ้นกว่าตอนที่ยงั ไม่โปรโมทโพส
Instagram
โพสรู ปภาพ AD ของหลักสู ตรบริ ษทั อาทิตย์ละ 2-3 รู ป และลงแคปชัน่
วิธีเพิ่มคนติดตาม Instagramกดเพิ่มผูต้ ิดตามจากเพจต่างๆที่มีคนติ ดตามมากกว่า 1แสนคนขึ้นไปหรื อกด
ตามเพจดังๆใน Instagramโดยกดทุกวัน วันละ 200 คน เนื่ องจากเป็ นกฎของแอป สามารถกดเพิ่มผูต้ ิดตาม
จากัดได้แค่ 200 คน ต่อวันเท่านั้น เฉลี่ยแล้วต่อเดือนผูต้ ิดตามจะเพิ่มขึ้น 50—300 คนต่อเดือน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
การปฎิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาที่บริ ษทั Next Step Training Center เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 งานหลักที่ได้รับมอบหมายคือ สร้างช่องทางตลาดออนไลน์
ให้กบั ริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อปฎิบตั ิงานในการทาตลาดออนไลน์ผา่ นสื่ อโซเชี ยล
2) เพื่อศึกษาและสร้ างช่ องทางตลาดออนไลน์ผ่านทางInstagramและ Facebook 3) เพื่อศึกษาการสร้างคอน
เทนต์เนื้อหา
สรุ ป ผลการท าตลาดออนไลน์จากการที่ ได้สร้ างช่ องทาง เพิ่ มเนื้ อหาคอนเทนต์รูปภาพ พร้ อม
แคปชั่น ที่ โพสลงใน Facebook Fanpage, Instagramให้กบั บริ ษทั เพื่อเป็ นอี กช่ องทางที่ ไว้สาหรั บลู กค้า ที่
ต้องการข้อมู ล หรื อสนใจบริ ก ารได้มี การเข้าถึ งที่ ม ากขึ้ นสามารถขยายฐานลู กค้าให้กว้างขวางในตลาด
ออนไลน์ โดยที่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ตามความต้องการของบริ ษทั จากการไปปฎิบตั ิได้มีกาโพสต์ภาพ
พร้ อมแคปชัน่ วีดีโอ ข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อดึ งดู ดลูกค้าและสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้กบั
บริ ษทั จึงได้มีผตู ้ ิดตามที่เพิ่มมากขึ้น
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาโครงงาน
1. สถานณ์การของโควิด 19 ทาให้ไม่ได้ลูกค้าตามความต้องการ
2. เนื่ องจากผูจ้ ดั ท ายัง ไม่เคยมี ป ระสบการ์ ณในการท าการตลาดมาก่ อนอาจท าให้ง านไม่ได้มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
5.1.3 ข้ อเสนอจากนักศึกษาเพือ่ เป็ นแนวทางให้ กบั ผู้อนื่
ควรเพิ่มบุคลากรตาแหน่งการตลาดออนไลน์ เนื่ องจากบริ ษทั เคยมีตาแหน่งนี้ ดูแลแต่ปัจจุบนั ไม่สามารถเข้า
Page Facebook เพื่อทาการตลาดได้ ทางผูจ้ ดั ทาจึงสร้างช่องทางการตลาดให้ใหม่เพื่อทางบริ ษทั จะนาไปต่อ
ยอด ลูกค้าจะได้สามารถรับรู ้ ข่าวสารและมีการจูงใจที่จะมาใช้บริ การ ของ บริ ษทั เน็ตสเต็ป เทรนนิ่ ง เซ็ น
เตอร์

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในในการทางานจริ งในอนาคต
3. ได้ทางานเป็ นทีมและได้ลองติดต่องานกับอื่น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การสื่ อสารกับพนักงานที่ปรึ กษาค่อนข้างลาบากเพราะฝึ กสหกิจแบบออนไลน์เนื่ องจาก
สถานการณ์ของโรค โควิด 19
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการเพิ่มช่องทางการตลาดแบบอื่นๆที่เพิ่มขึ้น
2. ควรเพิ่ม Video คอนเทนต์ในหน้า Page Facebook และ Instagram เพื่อที่ จะเป็ นตัวอย่างใน
การอบรมให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงระบบการสอนหลักสู ตรของบริ ษทั
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