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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในยคุปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่เร่ิมหันมาดูแลตวัเองมากย่ิงขึ้นและการเลือกทานอาหารที่เป็นเน้ือสัตว์
จาํแลง (Plant-based Meat) จึงเป็นทางเลือกสาํคญัในการบริโภค สินคา้เน้ือสัตวจ์าํแลง (Plant-based Meat) ใน

ประเทศไทย ยงัติดปัญหาในเร่ืองของราคาที่ค่อนขา้งแพงและช่องทางจดัจาํหน่ายที่นอ้ยเพราะสินคา้ เน้ือสัตว์

จาํแลง (Plant-based Meat) ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้นาํเขา้จากสหรัฐอเมริกาทาํให้มีราคาที่สูงมาก บริษทั ดีเลคเท
เบิล ฟู้ดส์ จาํกดั จึงไดม้องเห็นถึงปัญหาน้ี  

               บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จาํกดั จึงไดม้ีการทาํวิจยัและผลิตสินคา้ เน้ือสัตวจ์าํแลง             (Plant-
basedMeat) ฝีมือคนไทย และใชว้ตัถุดิบที่มีในประเทศไทย เพื่อลดตน้ทุนในการนาํเขา้วตัถุดิบ และนาํมา

ผลิตภณัฑม์าขายให้แก่คนไทยในราคาที่ถูกกว่าสินคา้นาํเขา้ โดยการเลือกช่องทางจดัจาํหน่ายที่สามารถเขา้ถึงได้

ง่ายเช่น Foodland, Tops Market , Tesco Lotus , Makro และ Villa Market บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จาํกดัโดยมี
การจดักิจกรรมทางการตลาดที่ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงตราสินคา้ โดยมีการส่งเสริมการตลาดในหลายดา้น

ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่ใช ้Influencer ช่วยโปรโมทแบรนด ์หรือทางออฟไลน์ การออกบู

ธตามงานจดัแสดงสินคา้ต่าง ๆ เช่นงาน ThaiFex , งาน IP Fair , และไดม้ีการเปิดตวัร่วมกบั บริษทั สยามแม็ค
โคร จาํกดั  (มหาชน) 

 จากการที่บริษทัไดเ้ปิดตวัสินคา้ใหม่เป็นหมูกรอบ และ หมูสับจาํแลง ภายใตแ้บรนด์ Meat Avatar นั้น
จึงมุ่งเน้นการทาํการตลาดออนไลน์โดยใช้ Influencer และการทาํการตลาดออฟไลน์ โดยการออกบูธจดัแสดง

สินคา้ และให้ความรู้ ไดแ้จกสินคา้ทดลอง เพื่อให้ลูกคา้สร้างความรับรู้ 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพ่ือจัดทาํการส่งเสริมการตลาดทั้งในด้านการตลาด ออนไลน์และ ออฟไลน์ ของผลิตภัณฑ์ Meat 

Avatar 

 

 



 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ด้ำนเนื้อหำ   

ศึกษาและทาํความเขา้ใจในเร่ืองการส่งเสริมการตลาดให้ผลิตภณัฑ์ Meat Avatar การโปรโมทและการ

โฆษณาสินคา้ต่าง ๆ เก่ียวกบัทางการตลาด ออนไลน์ ในดา้นการโปรโมทสินคา้ผ่านทางการใช้ Influencer และ 
ออฟไลน์ ในการออกบูธในงานเทศกาลอาหารแนะนาํสินคา้และขอ้มูลต่าง ๆ  รวมถึงการจาํหน่ายสินคา้ภายใน

งาน 

1.3.2 ด้ำนระยะเวลำ  

ระยะในการศึกษาเร่ิมตน้ตั้งแต่ 17 สิงหาคม ถึง 4 ธนัวาคม 2663 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 กลุ่มเป้าหมายมีการตระหนกัรับรู้ มีความเขา้ใจ และช่ืนชอบตราผลิตภณัฑ ์Meat Avatar มากย่ิงขึ้น 

1.4.2 ช่วยขยายฐานลูกคา้และเพ่ิมยอดขายให้แก่ตราผลิตภณัฑ ์Meat Avatar 

 

 



 
 

บทที่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
การศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ และออฟไลน์ ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar” 

คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการตลาด 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่ือสารการตลาดออนไลน์ 

2.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการตลาด 

 แนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมการตลาด ชีวรรณ เจริญสุข (2547) เป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  
mix)  ตัวหน่ึงขององค์กรหรือบริษัทกิจการที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์  ราคาและการจ าหน่ายที่ใช้เพื่อการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาด (Marketing  Communication)  เพื่อผูมุ้่งหวงั (Prospect)  ทั้งในตลาดอุตสาหกรรม
และตลาดผูบ้ริโภค  เพื่อแจง้ข่าวสาร  (Inform)  จูงใจ (Persuade)  และเตือนความทรงจ า  (Remind)  ของลูกคา้
เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือหรือเพ่ือสร้างเจตคติ  การรับรู้  การเรียนรู้  ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สินคา้หรือ
บริการเป็นการสร้างภาพลักษณ์ (Image)  ที่ดีแก่องค์กรหรือบริษทั กิจการร้านค้าทั่วไป หากธุรกิจใดมีการ
วางแผนทางดา้นการส่งเสริมการโดยมีตวัผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการ มีการก าหนดราคาอย่างเหมาะสม  โดยมี
การวางแผนการจดัจ าหน่ายที่ดีและสามารถท าไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะในกรณีต่อไปน้ีเมื่อกิจการอยู่ในสภาวะ
การแข่งขนั  เพ่ือเพ่ิมเงินสดหมุนเวียน  และลดปริมาณสินคา้คงคลงัตลอดจนสินคา้ที่ลา้สมยัการติดต่อส่ือสารไป
ยงัผูมุ้่งหวงัไม่สะดวกและไม่เพียงพอ เพราะจ านวนผูมุ้่งหวงัมีมาก  จ าเป็นตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารโดยผ่าน
คนกลางระยะทางระหว่างผูผ้ลิตและมุ่งหวงัอยูห่่างไกลกนั  ตอ้งอาศยัส่ือประเภทต่าง  ๆ ที่มีประสิทธิภาพกิจการ
ต้องการสนับสนุนเจตคติเดิมที่ดี   หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาดเป้าหมายที่อาจ
น าไปสู่พฤติกรรมที่ตอ้งการ 

  ความหมายของการส่งเสริมการขาย ชีวรรณ เจริญสุข (2547)   หมายถึงการซ้ือผลิตภัณฑ์สินคา้หรือ

บริการของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ขั้นสุดทา้ย บุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนกังานขายของกิจการ การส่งเสริม

การขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว โดยทัว่ไปองคก์รหรือบริษทัมกัจะใช้เคร่ืองมือการส่งเสริม
การตลาด ร่วมกบัการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใชพ้นกังานขาย  



 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่ือสารการตลาดออนไลน์  

ปัจจุบนัการส่ือสารของมนุษย ์ราชบณัฑิตสถาน (2560)ไดรั้บการพฒันาให้ส่ือสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว
อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ไดเ้ขา้มามีบทบาทใชชี้วิตประจ าวนัของมนุษยม์าก
ขึ้น ส่ือชนิดหน่ึงที่ผูใ้ชส้ามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได ้
คือ socialmedia ค าน้ีคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ราชบณัฑิตยสถาน บญัญตัิศพัทว่์า ส่ือสังคม หรือที่คนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์ หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ 
ในทางเทคนิค ส่ือสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงที่ท างานโดยใชพ้ื้นฐานและเทคโนโลยีของเวบ็ตั้งแต่รุ่น 
2.0 เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบลอ็กต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกส่ือสังคมว่า ส่ือที่
ผูบ้ริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรือ CGM) ส าหรับกลุ่มบุคคลผูต้ิดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือ
สังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปลี่ยนกนัแลว้ ยงัอาจท ากิจกรรมที่สนใจร่วมกนัดว้ย กลุ่มบุคคลที่
ติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคมดงักล่าว คือ social network ซ่ึงคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัท์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บญัญตัิศพัท ์social network ว่า เครือข่ายสังคม ในเครือข่ายสังคม กลุ่ม 
“เพ่ือน” หรือ “ผูติ้ดต่อกนั” จะตอ้งแนะน าตนเองอยา่งส้ัน ๆ โดยทัว่ไปซอฟตแ์วร์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมจะ
เปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อน ๆ วิพากษวิ์จารณ์กนัเองได ้ส่งขอ้ความส่วนตวั และเขา้ไปอ่านขอ้ความของเพื่อน ๆ ใน
กลุ่มได ้ซอฟตแ์วร์บางประเภทจะสามารถให้เพ่ือน ๆ เพ่ิมเสียงและภาพเคลื่อนไหวลงในประวติัของตนไดด้ว้ย 
นอกจากน้ี เพ่ือนบางคนก็อาจจะสร้างโปรแกรมยอ่ย ๆ ขึ้นมาให้ใชร่้วมกนัได ้เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรือ
ปรับแต่งรูปภาพ ท าให้บางคนมีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพื่อนดว้ยมากมาย 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สมภพ อดุงจงรักษ ์(2561) วิจยัเร่ือง กลยทุธ์การตลาดสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงในผลการวิจยักลยทุธ์ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดพบว่า ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการออนไลน์ควรให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมการตลาด เพราะ
เป็นดา้นที่ส่งผลสูงสุดต่อความส าเร็จของกลยทุธ์การตลาดสินคา้ ออนไลน์ เช่น การประชาสัมพนัธ์ว่าผูบ้ริโภค

สามารถผ่อนช าระสินคา้ได ้หรือการซ้ือ 1 แถม 1 เป็นตน้ ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  เป็นการน ากลยุทธ์การตลาด

สินค้าออนไลน์ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างไรก็ตามการส่งเสริม
การตลาดจะตอ้งมีมาตรการการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการเพ่ิมพลงัในการส่ือสาร ท าให้ตื่นเตน้มาก

ย่ิงขึ้นดว้ยเน้ือหาที่มีประโยชน์ ตรงใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงการใช้พลงัของผูบ้ริโภคที่เขาเช่ือมโยงเขา้หา

กนัแชร์กนั คุยกนั มาท าการตลาดบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนของการท าให้คนรู้จกั (Aware) ดึงดูดให้แบ
รนดเ์ราเป็นหน่ึงในทางเลือก (Appeal) สร้างช่องทางการส่ือสารที่ลูกคา้จะสามารถติดต่อเราได(้Ask) ท าให้ลูกคา้

มาซ้ือ (Act) และท าให้เขาแนะน าหรือบอกต่อ (Advocate) ประสบการณ์ดี ๆ ให้กบัลูกคา้คนต่อไป 



 
 

             ชูเกียรติ พิทกัษ์รักธรรม (2556) วิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ของผูป้ระกอบการไทย กรณีศึกษาตลาดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัในดา้นของ
ปัจจยัที่เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้กลยุทธ์การตลาดพบว่า ส่ิงส าคญัที่สุด คือ 

เทคโนโลยี (Technology) เน่ืองจากในการทางธุรกิจผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลผลิต

ภาพรวมขององคก์าร รวมถึงช่วยลดค่าใชจ่้ายและระยะเวลาในการด าเนินงานให้ส้ันลง นอกจากน้ีเทคโนโลยียงั

ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญั ซ่ึงจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัธุรกิจและสร้างภาพลกัษณ์ที่
ดีในความรู้สึกของผูบ้ริโภค จากที่ในปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่อนขา้งมากและมีการพฒันาการ

น าเสนอสินคา้อยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนกลยทุธ์รวมถึงโครงสร้างขององคก์รให้ตอบ

รับกบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกนั 

          ชวลัรัตน์ ทองช่วย และ บ ารุง ศรีนวลปาน (2561) วิจยัเร่ือง กลยุทธ์การใช้ส่ือโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต
ประเภทเว็บไซต์ของธุรกิจที่มีผลต่อการรับขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย มีผลการวิจยัดา้นกลยุทธ์การใช้ส่ือโฆษณา

บนส่ืออินเทอร์เน็ตและดา้นปัจจยัที่ส่งผลให้ธุรกิจนิยมใช้โฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต ดงัน้ี 1) ดา้นกลยทุธ์การใช้

ส่ือโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต มี 2 กลยุทธ์ที่อยู่ในระดับมากคือ มีภาพที่สวยงามชัดเจน และมีข้อความที่
น่าสนใจ 2) ดา้นปัจจยัที่ส่งผลให้ธุรกิจนิยมใช้โฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต มี 4 ปัจจยัที่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

2.1) เพื่อตอ้งการน าเสนอตวัสินคา้ให้เห็นทุกแง่มุม ในขณะที่ส่ือพิมพธ์รรมดาไม่สามารถท าได ้2.2) ผูบ้ริโภคยุค

ใหม่มีแนวทางในการแสวงหาขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจมากขึ้น 2.3) พฤติกรรมการใช้ส่ือของผูบ้ริโภคยุคใหม่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และ 2.4) สินค้าใหม่ ๆ มีวงจรชีวิตที่ส้ัน อันเน่ืองมาจากในตลาดมีสินค้าประเภท

เดียวกนัอยูห่ลากหลาย  



 
 

 



บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ 

3.1.1 สถานประกอบการ  : บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ำกดั 

3.1.2 ที่ต้ังสถานประกอบการ : ตึกสินสำทร ชั้น 41 77/8 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้    

                                                                    ไทรเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600 

3.1.3 โทรศัพท์   : 02-862-3331 

  

 

                                        รูปที่ 3.1 ตรำสัญลกัษณ์ประจ ำ บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ำกดั  



 

รูปที่ 3.2 รูปแสดงแผนที่ บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ำกดั 

 

3.2 ลักษณะการประกอบการของบริษัท ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ากัด 

บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ำกดั เป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ Plant Based Meat แบรนด ์Meat Avatar 

ที่ไดรั้บกำรรับรองจำกองค์กรที่เช่ือถือได ้นอกจำกน้ี บริษทั ฯ ยงัใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนกำรผลิตไป
จนถึงกำรกระจำยสินค้ำสู่มือผูบ้ริโภค ทั้งน้ี บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ำกดั มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในย่ำนใจกลำง

ธุรกิจของกรุงเทพมหำนคร และยงัมีคลงัสินคำ้และศูนยก์ระจำยสินคำ้ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล เพ่ือควำมสะดวก

ของลูกคำ้ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรจดักำร และดูแลรักษำสินคำ้ที่มีประสิทธิภำพ จำกควำมจริงใจในกำร
ให้บริกำรและคดัสรรสินคำ้ผลิตภณัฑค์ุณภำพดีมำอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้ในปัจจุบนั บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ำกดั 

มีพนัมิตรทำงกำรคำ้ภำยในประเทศครอบคลุมทุกช่องทำง อำทิ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้ำงสรรพสินคำ้ ซุปเปอร์มำร์
เก็ต ร้ำนสะดวกซ้ือ ร้ำนคำ้ปลีกทัว่ไป ร้ำนขำยส่ง ร้ำนอำหำร ภตัตำคำร และโรงแรม เป็นตน้ 

3.2.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์หมูกรอบจ าแลง 

หมูกรอบจ ำแลงแบรนด ์Meat Avatar แปรรูปมำจำกธญัพืช ถัว่ลนัเตำ ถัว่เหลือง รวมถึงเห็ด ไม่มี
ส่วนผสมโปรตีนเกษตร โปรตีนมำจำกพืชตระกูลถัว่และธญัพืช ชั้นไขมนัของหมูกรอบจ ำแลงมี

ส่วนผสมที่ท ำมำจำกขำ้วสำลีและบุก 

 



ขนำดที่มีจดัจ ำหน่ำยมี 200g. และ 400g. 

 

 

รูปที่ 3.3 ตวัอยำ่งกล่องกล่องบรรจุภณัฑสิ์นคำ้หมูกรอบจ ำแลง Meat Avatar 

 

 

รูปที่ 3.4 ตวัอยำ่งผลิตภณัฑห์มูกรอบจ ำแลง Meat Avatar  

3.2.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์หมูสับจ าแลง 

หมูสับจ ำแลงมีส่วนผสมที่คลำ้ยกบัหมูกรอบจ ำแลงก็คือแปรรูปมำจำกธญัพืช ถัว่ลนัเตำ ถัว่เหลือง 

รวมถึงเห็ด ไม่มีส่วนผสมโปรตีนเกษตร โปรตีนมำจำกพืชตระกูลถัว่และธญัพืช แต่จะไม่มีส่วนผสม

ของขำ้วสำลีและบุก 



ขนำดที่มีจดัจ ำหน่ำยมี 240g.  และ 1 kl. 

 

รูปที่ 3.5  ตวัอยำ่งผลิตภณัฑห์มูสับจ ำแลง Meat Avatar ขนำด 240 g. 

 

รูปที่ 3.6  ตวัอยำ่งผลิตภณัฑห์มูสับจ ำแลง Meat Avatar ขนำด 1 kl. 

 

 

 



3.2.3 ข้อมูลช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ำกดั ไดม้ีกำรกระจำยสินคำ้ไปในหลำยช่องทำง

เช่น Rimping, Home freshmart , Foodland , Tops Thailand , Makro , Tesco Lotus (บำงสำขำ)  , Villa Market , 
Lemon Farm , BiaMiang , Gourmet market เป็นตน้ โดยอนำคตจะมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ใน Big C อีกดว้ย 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กร 

แผนผังโครงสร้างองค์กรฝ่ายการตลาดบริษัท ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จ ากัด 

 

รูปที่ 3.7 ตำรำงแผนผงัองคก์ร 

  

วภิู เลิศสุรพบิูล
ฝ่ำยบริหำร

รุ่งทิวำ ค  ำหวำน 
ฝ่ำยบญัชี

สุภนนัท ์ชูบญัสงัข์
ฝ่ำยพฒันำสินคำ้

วรุตม ์จนัทร์โพธ์ิ
ฝ่ำยบริหำร

วรวฒิุ  ตนุเศรษฐ์
ผูช่้วยฝ่ำยพฒันำธุรกิจ

นำย ธนำ บุนนำค

นำงสำว จนัทร์นพร ตั้ง
รัตน์ผอ่งอ ำไพ

นำยอนำวลิ วฒัน์สืบ
แถว 

นกัศึกษำฝึกงำน



3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

3.4.1  ต ำแหน่งงำน :ผูช่้วยฝ่ำยกำรตลำด 

-   ติดต่อรำยกกำรโทรทศัน์ในกำรโฆษณำ Meat Avatar  

-  ออกงำนเปิดตวัสินคำ้ Meat Avatar  

-  จดังำนถ่ำยรีวิวอำหำรจำก Meat Avatar 

-            โพสโปรโมทแบรนดผ่์ำช่องทำง Facebook 

- ติดต่อร้ำนอำหำรเพื่อ co-Brand ร่วมกนั 

-    หำขอ้มูลร้ำนอำหำรเจเพื่อที่จะติดต่อน ำสินคำ้ไปวำงจ ำหน่ำย 

-     หำ influencer เพื่อโปรโมทแบรนด์ 

หน้าที่อื่นๆ  

-             ร่วมออกบูธต่ำง ๆ เช่น ThaiFex , IP Fair 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

นำงสำวภำวินี สีดำวเรือง  

ต ำแหน่งงำนฝ่ำยกำรตลำด 

โทรศพัท ์02-862-3331 E-mail pawinee@meatavatar.com 

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 090-844-6997 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจ 

3.6.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน วนัที่ 17 สิงหำคม 2563 - 4 ธนัวำคม 2563 

3.6.2 วนัและเวลำในกำรปฏิบตัิสหกิจ วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลำ 09.00 - 18.00 น. 

  

mailto:pawinee@meatavatar.com


3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค 63 

1. วางแผนการด าเนินโครงการ 
 

    

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
 

    

3. ออกแบบโครงงาน  
 

   

4. จัดท าโครงงาน  
 

   

5. ตรวจสอบข้อมูลโครงงาน   
 

  

6. จัดท าเอกสาร    
 

 

 

 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายสัปดาห์ 

ตารางที่ 3.2 รำยละเอียดกำรฝึกสหกิจศึกษำ 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

สัปดำห์ที่ 1 ศึกษำท ำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Facebook  

สัปดำห์ที่ 2 ติดต่อหำ Influencer เพื่อโปรโมทแบรนด์ 

สัปดำห์ที่ 3 ศึกษำกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Facebook 

สัปดำห์ที่ 4 ส่งเสริมกำรตลำดออนไลน ์



สัปดำห์ที่ 5 ศึกษำกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Facebook 

สัปดำห์ที่ 6 ออกบูธงำน ThaiFex 2020 

สัปดำห์ที่ 7 ติดต่อโรงเจเพื่อท ำกำรตลำด 

สัปดำห์ที่ 8 ร่วมงำนเปิดตวัผลิตภณัฑร่์วมกบับริษทั สยำมแม็คโคร จ ำกดั 

สัปดำห์ที่ 9 ร่วมงำนเปิดตวัร่วมกบั Black Canyon 

สัปดำห์ที่ 10 ศึกษำกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Facebook 

สัปดำห์ที่ 11 ดูแล Fan Page Facebook และชวนคนมำกด Like Fan Page 

สัปดำห์ที่ 12 แชร์คอนเทนตล์งกลุ่มต่ำง ๆ บน Facebook 

สัปดำห์ที่ 13 หำเชฟร่วมงำน “Chiang Mai the Paradise of Vegan by Meat Avatar” 

สัปดำห์ที่ 14 ออกถ่ำยรูปและโพสตค์อนเทนตล์งบน Fan Page Facebook 

สัปดำห์ที่ 15 

 

แชร์คอนเทนตล์งกลุ่มต่ำง ๆ บน Facebook 

สัปดำห์ที่ 16 แชร์คอนเทนตล์งกลุ่มต่ำง ๆ บน Facebook 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ 



 - คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

 - โทรศพัทส์ ำนกังำนแบบไร้สำย 

 - โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 - เคร่ืองพิมพเ์อกสำร 

  

               3.8.2 อุปกรณ์ดำ้นซอฟตแ์วร์ 

 - โปรแกรม Microsoft Word 2013 

 - โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 



บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

การจัดทาํโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง “การส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ และออฟไลน์ ของ

ผลิตภัณฑ์ Meat Avatar”  ผูจ้ัดทาํได้ดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์ของโครงงานที่ได้กาํหนดไว ้และมีผลการ
ปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1 การท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์  

 4.1.1 การใช้ Influencer คือผูม้ีอิทธิพลบนส่ือโซเชียล โดยเป็นผูท้ี่ทาํคอนเทนตเ์ผยแพร่ตาม 

แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Blog, Instagram, Facebook, YouTube แลว้มีคนสนใจติดตาม ย่ิงมีผูติ้ดตามมากก็ย่ิงมี

อิทธิพลมาก ผูติ้ดตามส่วนใหญ่มกัเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวยัทาํงาน และ มกัคลอ้ยตามเน้ือหา
หรือส่ิงที่ Influencer พูดโนม้นา้วใจไดง้่าย เพราะรู้สึกถึงความใกลชิ้ดและ จริงใจกว่าส่ือโฆษณาของแบรนดต์่าง 

ๆ โดยแบ่งระดบั Influencer แบ่งได ้5 ระดบั ดงัน้ี  Nano Influencer คือ กลุ่มน้ีมีผูติ้ดตามประมาณหลกั 1,000 

คน มกัเป็นคนที่มคีวาม เช่ียวชาญในเร่ืองเฉพาะ แต่มีฐานผูต้ิดตามเหนียวแน่น สามารถสร้างความน่าเช่ือถือและ
โนม้นา้วใจ ไดเ้ป็นอยา่งดี  Micro Influencer กลุ่มน้ีมีผูติ้ดตามประมาณ 10,000 – 500,000 คน มกัเป็นคนที่ 

สร้างสรรคค์อนเทนตใ์นเร่ืองทัว่ ๆไป เช่น ไลฟ์ สไตล ์กิน เที่ยว รวมไปถึงรีวิวสินคา้ต่าง ๆ Mid-Tier Influencer 

กลุ่มน้ีมีผูติ้ดตามประมาณ 50,000-100,000 คน มีแนวทาง ชดัเจนแลว้ อีกทั้งยงัมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกบั
ผูค้นไดช้ดัเจนมากขึ้นอกีดว้ย รู้ว่ากลุ่ม ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร และสามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นได้

อยา่งตรงจุดมากขึ้น เช่น คนชอบรีวิวอาหาร, คนชอบท่องเที่ยว, คนเล่นเกม ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มี
ความชอบทางดา้น นั้นอยูแ่ลว้ และนาํมาเสนอให้คอนเทนตด์ูน่าสนใจมากขึ้น Macro Influencer กลุ่มน้ีมี

ผูต้ิดตามประมาณ 100,000-1,000,000 คน Macro Influencer มีคุณสมบติัที่ครบทั้งหมดที่ Influencer ควรจะมี ทั้ง

การทาํคอนเทนตท์ี่เป็นมอือาชีพ, ตวัตนที่โดดเด่น, และแนวทางของช่องทางที่ชดัเจน ส่วนใหญ่แลว้ขั้นน้ีมกัจะ
หันมาเป็น Influencer เต็มตวัเพราะสามารถหารายไดท้ี่เพียงพอจากการทาํคอนเทนตข์องตวัเองไดแ้ลว้ Mega 

Influencer กลุ่มน้ีมีผูติ้ดตามมากกว่า 1,000,000 คนขึ้นไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะ เป็นคนที่มีช่ือเสียง, ดารา, นกักีฬา, 
หรือผูเ้ช่ียวชาญในทางใดทางหน่ึง ที่ผูค้นให้การยอมรับ  

 

 



ขั้นตอนการหา Influencer ต่าง ๆ 

1. ติดต่อหา Influence ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือ ผูท้ี่รับประทานอาหารประเภทน้ี ในการทกัไปทางขอ้ความ
อินสตาแกรมเพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลหรือรายละเอยีดที่ทางบริษทัตอ้งการให้ทาง Influence ลงโปรโมท หรือเป็น

การบอกขอ้ความที่บริษทัตอ้งการให้ขยายความไปถึงผูท้ี่เห็นโพสต์ 

 

 

รูปที่ 4.1ติดต่อInfluence 

 

 

 

 

 



2. เมื่อตกลงเร่ืองขอ้ตกลงเสร็จก็จะมีการจดัส่งผลิตภณัฑห์มูกรอบจาํแลงและหมูสับจาํแลง 4 กล่องไป หรือ

เมนูอาหาร ให้ Influencer และมีการบอกรายระเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ หรือ โปรโมชัน่อื่นๆในแต่ละโปรโมชัน่ 
เพื่อที่ Influencer จะไดน้าํไปโปรโมทไดต้รงตามขอ้กาํหนดของบริษทั และหลงัจากไดรั้บของแลว้ Influencer ก็

จะรีวิวและโปรโมทผลิตภณัฑใ์ห้ในช่องทางที่ไดต้กลงกนัไว ้

 

 

                              รูปที่ 4.2 ตวัอยา่งการโปรโมทผลิตภณัฑห์มูกรอบจาํแลงผ่าน Instagram 

 

 

 

 

 

 

 



3. เมื่อ Influencer ไดรั้บผลิตภณัฑข์องทาง Meat Avatar แลว้ก็จะลงรีวิวในช่องทางต่าง ๆ มีการกดไลคแ์ฟนเพจ 

การแชร์ การเขา้ถึง มากขึ้น จากเดิมมีผูต้ิดตามอยู ่22,300 คน หลงัจากที่ไดท้าํการตลาดออนไลนไ์ปในการใช ้
Influrencer มีผูติ้ดตามเพ่ิมขึ้นเป็น 51,017 

และ มีการส่ังซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ตา่ง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน 4 เดือน สามารถปิดการขาย
ในช่องทาง facebook ได ้95 ออเดอร์ และทาง Line official ได ้186 ออเดอร์ 

 

 

รูปที่ 4.3 ตวัอยา่งการโปรโมทผลิตภณัฑห์มูกรอบจาํแลง 

4.2 การท าการตลาดออฟไลน์ผ่านการออกบูธและการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

           ในช่วงเวลาที่ฝึกสหกิจศึกษาที่บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จาํกดั  ไดม้ีการออกบูธหลายงานไม่ว่าจะเป็นงาน 

2020 THAIFEX - Anuga Asia , IP FAIR 2020 , หรืองานเปิดตวัสินคา้คู่กับ Makro หน้าที่ที่ไดรั้บส่วนใหญ่จะ

เป็นการให้คาํแนะนาํหมูสับจาํแลงและหมูกรอบให้แก่ผูเ้ดินร่วมงาน และ เสนอขายสินคา้ให้แก่ผูท้ี่เดินร่วมงาน  

 

 

 



4.2.1 2020 THAIFEX - Anuga Asia เป็นงานแสดงสินคา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม เทคโนโลยีที่ใหญ่และครบวงจรที่สุด 

พร้อมให้เลือกสรรสินคา้และบริการครบครัน ตอบโจทยท์ุก ความตอ้งการในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ดว้ยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมดว้ยหอการคา้ไทย และโคโลญเมสเซ่ 

ประเทศเยอรมนี งานแสดง สินคา้อาหาร หรือ THAIFEX - World of Food Asia คืองานแสดงสินคา้นานาชาติ
ย่ิงใหญ่สุดของ ภูมิภาค รวมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขบัเคลื่อนและแสดงศกัยภาพธุรกิจ

อาหาร และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงไดรั้บการยอมรับทั้งดา้นคุณภาพและความหลากหลาย การเตรียมตวัออกบูธออกงาน 

THAIFEX บริษทัไดม้ีการประชุมและแบ่งหนา้ที่ ให้แก่พนกังานและนกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษา โดยมีการวางและ
แบ่งหนา้ที่กนัอยา่งชดัเจนเพื่อที่ง่าย และสะดวกในการทาํงาน โดยหนา้ที่ที่ไดรั้บจะมีการให้คาํแนะนาํผลิตภณัฑ์

ให้แก่ผูท้ี่มาเดิน ร่วมงาน และการทอดหมูกรอบเพ่ือเป็นตวัทดลองให้แก่ผูม้าเดินร่วมงานให้ไดล้องชิม ในงานน้ี

เป้าหมายคือการจบัคู่คา้ธุรกิจร่วมลงทุน และก็เป็นไปไดต้ามเป้าหมาย มีการร่วมคา้ธุรกิจ การ Co-Brand เป็น
จาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 รูปที่ 4.4 งานthaifex                                                               รูปที่ 4.5 งานthaifex             



4.2.2 ร้านค้าต่างๆที่ร่วม Co-Brand เช่น ร้านสดอร่อย ไดน้าํเอาสินคา้ของ Meat Avatar เขา้ไปประกอบเมนูเพื่อ

จดัจาํหน่าย ทางดา้น Meat  Avartar ก็จะทาํการโปรโมทให้กบัร้านคา้ดว้ย 

 

รูปที่ 4.6 ร้านคา้ต่างๆที่ร่วม Co-brand 

 

4.2.3 IP FAIR 2020 เป็นงานที่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัขึ้นในแนวคิด “Innovate for a green future 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว” ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้ง
ปลูกจิตสาํนึกในการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยในงานประกอบดว้ยโซนแสดงผลงาน  

1. การจดัแสดงนิทรรศการผลงานนวตักรรม 30 ผลงาน การแสดงผลงานของผูช้นะรางวลั IP Champion และ 

DIP Photo Contest 

 2.โซนให้คาํปรึกษาการให้คาํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์ทางปัญญา (IP Clinic & IDE Center) และการให้คาํปรึกษา

ดา้นต่างๆจาก 10 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวขอ้ง (IP Service) 

 3.โซนจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จะเป็นการตกลงข้อเสนอการคุยข้อตกลงกันระหว่างบริษทัเพื่อร่วม

ธุรกิจกนัในภายภาคหนา้ 

4.การสัมมนาให้ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทางบริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จาํกดัไดรั้บเชิญให้ร่วมงาน
โซนแสดงผลงาน ดว้ยความที่ เป็นผลิตภณัฑใ์หม่และใชเ้ทคโนโลยีใหม่เขา้มาผลิตทาํให้เป็นที่สนใจอย่างมาก

ในงาน ภายในงานก็จะมีการให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เน้ือสัตวจ์าํแลง (Plant- based Meat) ของ Meat Avatar

และ การขอช่องทางติดต่อกบับริษทัฯ ที่สนใจและมีแนวคิดที่จะร่วมมือกนัในตวัผลิตภณัฑ ์ 



 

                                                               รูปที่ 4.7 งาน IP FAIR 2020 

4.2.4 งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) แม็คโครได ้ตอบสนองไลฟ์
สไตลก์ารใชชี้วิตของคนยคุปัจจุบนัที่หันมาสนใจอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น ให้เขา้ถึงนวตักรรมอาหารยคุใหม่ที่
สามารถทดแทนเน้ือสัตวไ์ดจ้ริงโดยแม็คโครไดห้นุนผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ให้เขา้ถึงช่องทางการจดัจาํหน่าย
ชั้นนาํภายใตก้ารกระจายสินคา้ของแม็คโคร ทุกสาขาทัว่ประเทศหน่ึงในนั้นก็คือผลิตภณัฑ ์ Meat Avatar ของ
บริษทั ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จาํกดัภายในงานไดม้ีการ Cooking Show จากเชฟช่ือดงั พร้อมเสิร์ฟเมนู เน้ือสัตวจ์าํแลง 
(Plant-based Meat) ให้แก่ผูร่้วมงานไดชิ้ม ทั้งอาหารไทยในแต่ละภาค และอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู และ 
ผูร่้วมงานสามารถรับชมสาธิตการทาํอาหารจาก เน้ือสัตวจ์าํแลง (Plant-based Meat) โดยเชฟมากฝีมือไดต้ลอด
ทั้งงาน และยงัมีการแจกของที่ระลึกเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ให้กบัผูท้ี่มาร่วมงานอีกดว้ย ในการจดังานแสดงคร้ังน้ีนั้น เพ่ือ
แสดงให้เห็นและโปรโมทโฆษณาไปว่าที่แม็คโครทุกสาขาทัว่ประเทศนั้นมีสินคา้ของ Meat Avatar จาํหน่าย  

 



 

                                                 รูปที่ 4.8 งานMakro 

  

4.2.5 Root to the Future เทศกาลอาหาร plant-based ให้ความรู้เก่ียวกบัอาหาร plant-based  ภายในงาน

จะมีการให้ความรู้จากสินคา้ที่ปลอดจากเน้ือสัตว ์ให้ความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์หมูกรอบจาํแลง และหมูสับจาํแลง ในงานน้ีเนน้การขายสินคา้ให้แก่ผูเ้ขา้ชมงาน สามารถเดิน

เลือกซ้ือสินคา้ได ้สินคา้ที่นาํไปจาํหน่ายในงานนั้นเป็นชุด จะมีหมูกรอบ 1 กล่อง หมูสับ 1 กล่อง จาํหน่ายหมด
ภายในงาน 200 ชุด 

 

รูปที่ 4.9 Root to the Future 



4.2.6 การจัดกิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร 

 การจดักิจกรรมแข่งขนัทาํอาหารโดยใช้ผลิตภณัฑจ์าก Meat Avatar โดยให้ผูเ้ขา้แข่งขนัใช้ผลิตภณัฑ์
จาก Meat Avatar เท่านั้นในการสร้างสรรคเ์มนูขึ้นมา และ โพสตวิ์ดิโอคลิปและภาพน่ิง ในการทาํอาหารลงใน
facebook ส่วนตวัเปิดโหมดเป็นสาธารณะ เพ่ือชิงรางวลั เป็นการกระตุน้ยอดขายได ้ในการผูเ้ขา้แข่งขนัซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ปเขา้ร่วมในการแข่งขนั และในการคดิสร้างสรรค์ในเมนูอาหารของผูเ้ขา้ชิงนั้น ยงัสามารถทาํให้เกิด
ไอเดียให้แก่ผูเ้ย่ียมชมอีกดว้ย และทาํให้ผลิตภณัฑเ์ป็นที่รู้จกัเพ่ิมอีกดว้ยในการโพสตค์ลิปวิดีโอลงใน facebook 
อีกดว้ย 

 การจดัแข่งขนัทาํอาหารนั้น เป็นการสร้างสาํพนัธ์กบัลูกคา้ หรือการให้ลูกคา้มีส่วนร่วมกบัองคก์ร ทาํให้
เกิดความสัมพนัธ์อนัดีแกอ่งคก์รและลูกคา้  

 

รูปที่ 4.10 โปรโมทกิจกรรมแข่งขนัทาํอาหาร 

 



 

รูปที่ 4.11 โปรโมทกิจกรรมแข่งขนัทาํอาหาร 

 

เมนูจากผู้เข้าแข่งขัน 

 

 

รูปที่ 4.12 เมนูจากผูเ้ขา้แข่งขนั 



 

 

               รูปที่ 4.13 เมนูจากผูเ้ขา้แข่งขนั 

 

รูปที่ 4.14 เมนูจากผูเ้ขา้แข่งขนั 

 



 

รูปที่ 4.15 เมนูจากผูเ้ขา้แข่งขนั 

สรุปผลการตอบรับ 

1. สรุปผลการตอบรับสาํหรับการตลาดออนไลน์ 

1.1 มีการกดไลคแ์ฟนเพจ การแชร์ การเขา้ถึง มากขึ้น จากเดิมมีผูต้ิดตามอยู ่22,300 คน หลงัจากที่ไดท้าํ
การตลาดออนไลน์ไปในการใช ้Influrencer มีผูติ้ดตามเพ่ิมขึ้นเป็น 51,017 

1.2 มีการส่ังซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน 4 เดือน สามารถปิดการขายใน

ช่องทาง facebook ได ้95 ออเดอร์ และทาง Line official ได ้186 ออเดอร์ 
2. สรุปผลการตอบรับสาํหรับการตลาดออฟไลน์ 

2.1 สินคา้ที่นาํไปจาํหน่ายในงานแสดงสินค thaifex และ Root to the Future 200 ชุด จาํหน่ายหมด
ภายในงาน 

2.2 แจกใบปลิวจาํนวน 2,500 ใบหมดภายในงานthaifex และ Root to the Future ภายในงาน 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

ผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง “การส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 
และออฟไลน์ ของผลิตภณัฑ ์Meat Avatar” กล่าวคือ “เพื่อช่วยดาํเนินงานดา้นการ ส่งเสริมการตลาดทั้งในดา้น

การตลาดออนไลน์ทางดา้นการใช ้Influencer และ ออฟไลน์ โดยการออกบูธจดัแสดงสินคา้ เช่น การส่งเสริม

การตลาดตรา ผลิตภณัฑผ่์านส่ือสังคมออนไลน์ การทาํการตลาดผูม้อีิทธิพล การทาํกิจกรรมเชิงการตลาด การ
ส่งเสริมการตลาดผ่านตวัแทนร้านคา้ต่าง ๆ สาํหรับตราผลิตภณัฑ ์Meat Avatar ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงจากผล

การปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาไดแ้สดงให้เห็นว่า ผูจ้ดัทาํไดม้ีการดาํเนินงานที่ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามที่ได้
กาํหนดไว ้กล่าวคอื ผูจ้ดัทาํไดม้ีการส่งเสริมการขายโดย โครงการ Wednesday Shine มีการส่งเสริมการตลาด

โดยใชผู้ม้ีอิทธิพลในส่ือโซเชียล หรือ (Influencer Marketing) และยงัไดม้ีการออกบูธและการจดักิจกรรม

ทางการตลาด อีกทั้งจากการ ดาํเนินงานดงักล่าวไดเ้กิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ โดยไดม้ส่ีวนช่วยทาํให้
กลุ่มเป้าหมาย ของตราผลิตภณัฑ ์Meat Avatar มีการตระหนกัรับรู้ มีความเขา้ใจ และช่ืนชอบตราผลิตภณัฑ ์

Meat Avatar มากย่ิงขึ้น และยงัช่วยขยายฐานลูกคา้และเพ่ิมยอดขายให้แก่ตราผลิตภณัฑ ์Meat Avatar อีกดว้ย 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ 

5.2.1 ข้อดีของการท าการตลาดออนไลน์ 

5.2.1.1 เลือกการนาํเสนอที่เป็นตวัตนของ Meat Avatar ผ่านการใชค้อนเทนทก์ารตลาดไปยงั
กลุ่มเป้าหมายได ้

5.2.1.2 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5.2.1.3 เป็นตวักลางในการกระจายข่าวสาร โปรโมชัน่ และบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

 

 



5.2.2 ข้อดีของการท าการตลาดออฟไลน์ 

5.2.2.1 กลุ่มเป้าหมายสามารถทดลองใชสิ้นคา้ ณ สถานที่จดังานไดท้นัท ี

5.2.2.2 สามารถกาํหนดพ้ืนที่ให้ตรงตามกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดช้ดัเจนอีกดว้ย เช่น กลุ่มเป้าหมาย

เป็นพนกังานออฟฟิศ เราสามารถไปแจกสินคา้ทดลองไดใ้นยา่นที่กลุ่มคนทาํงานหรือยา่นธุรกิจในกลาง
เมือง เช่น สาทร สีลม 

5.2.3 ขีดจ ากัดหรือปัญหาโครงงาน   

5.2.3.1 คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คทางบริษทัฯ มีความล่าชา้เน่ืองจากเป็นเคร่ืองเก่า 

  5.2.4 ข้อเสนอแนะและแนวทาง  

5.2.4.1  เสนอการสร้างคอนเทนตท์ี่น่าสนใจ เพ่ือการดึงดูดลูกคา้ ละการมีส่วนร่วมมากขึ้น 

5.2.4.2 เสนอดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้มีการจดัโปรโมชัน่อยูใ่นทุก ๆเดือน 

 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

จากการที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ดีเลคเทเบิล ฟู้ดส์ จํากัด ทําให้ได้รับ 
ประสบการณ์ในการทาํงาน หลักการทาํงานขององค์กร ได้รับความรู้ในเร่ืองต่างๆ มากมายที่  เก่ียวกับการ

ส่งเสริมการตลาดที่มีการใชI้nfluencer ในการช่วยโปรโมทผลิตภณัฑ ์การออกบูธตามงานใหญ่ ๆ ต่าง ๆ เพื่อทาํ

ให้ผลิตภณัฑ์เป็นที่รู้จกัมากยิงขึ้น และยงัมีการให้คิดโครงการเพ่ือส่งเสริมการขายให้แก่บริษทัฯ โดยการออก
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ไดรั้บประโยชน์มากมาย ทั้งยงั ไดเ้รียนรู้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทาํงาน

ในสถานการณ์จริง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

5.2.1.1 ไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงานจริงในตาํแหน่งฝ่ายการตลาด 

5.2.1.2 ไดเ้รียนรู้การส่งเสริมการตลาดดว้ยการใช ้Influencer 

5.2.1.3 ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีมในการออกบธูตามงานต่าง ๆ  

5.2.1.4 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่หรืองานที่ไดรั้บมอบหมายมากย่ิงขึ้น  



5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

                          ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีปัญหาสาํคญัที่พบในบริษทัคือ การเขา้ถึงขอ้มูลบางอยา่ง
ของบริษทัที่เป็นไปไดย้าก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

                         นกัศึกษาควรมีการเตรียมพร้อมและปรับตวัให้เขา้กบัสถานที่ไปปฏิบตัิงานรวมถึงการปรับตวัให้

เขา้กบัเพื่อนร่วมงานและเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอ 
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