การจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด
Event Marketing of Proxumer Co.,Ltd
นางสาวศุภานัน ตั้งศิริวัฒนวงศ และ นางสาวปวีณนุช เตชิตตุลธร
Ms.Supanan Tungsirivattanavong & Ms.Pawinnuch Techittunlatorn
ผูชวยศาสตราจารย พิมพพิภา รัตนจันทร
Assistant professor Phimnipha Rattanajun
1744

ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Road, Mueng district, Nakhon Ratchasima 30000 (jenny0884641087@gmail.com)
2744 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Road, Mueng district, Nakhon Ratchasima 30000 (Pawinnuch.psly@gmail.com)
3744 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Road, Mueng district, Nakhon Ratchasima 30000 (Phimnipha_maki@hotmail.com)
บทคัดยอ: การจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อทำการจัดกิจกรรมทางการตลาดใหกับบริษัท
โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกั ด โดยผ านชองทาง Twitter และ Facebook และเพื ่อ ประชาสัม พั นธ ให กั บผู ใช เว็บ ไซตออนไลน ได รู จั กกั บ Website
Proxumer และมีการบอกตอ ไดดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
ส รุ ป ผ ล ข อ ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ต ล า ด 1. กิจกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นของชาวอากาเซ ผานชองทาง Twitter ไดผูใชงานใน
Website Proxumer เพิ่มขึ้น 14 Account 2. กดไลคและกดแชร Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลวสงในคอมเมนใตโพสตกิจกรรมเพื่อลุนรับ
รางวัล ผานชองทาง Facebook ไดผูติดตามใน Facebook Fanpage Proxumer เพิ่มขึ้น 51 คน 3. กดไลค Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลว
สงในคอมเม นใตโ พสต ก ิ จ กรรมเพื ่อ ลุน รับ รางวัล ผ า นช องทาง Twitter ได ผู  ติดตามใน Facebook Fanpage Proxumer เพิ ่ ม ขึ ้ น 33 คน และ 4. การ
ประชาสัมพันธโปรโมชั่นผาน Website Proxumer ไดยอดวิวทั้งหมดจำนวน 3,194,310 วิว และยอดดาวนโหลดทั้งหมดจำนวน 1,292 ครั้ง จากการ
ดำเนินงานทำใหกิจการมีจำนวนผูติดตามเพิ่มขึ้นในชองทางตางๆ เกิดการรับรูจากผูใชงานออนไลนเพิ่มมากขึ้น ไดยอดวิวของ Website Proxumer, ยอด
ดาวนโหลด Application Proxumer และไดแบรนดตางๆ มาเปนลูกคาเพิ่มขึ้น
ABSTRACT: The purpose of the Event marketing of Proxumer Co.,LTD. (Thailand) was to organize marketing activities for the
Proxumer company (Thailand) by using Twitter and Facebook applications. Moreover, for announcing to its network of users about
the Website Proxumer, and letting clients spread by word of mouth. The event was organized from 1st July – 11th October 2019.
The results of the marketing event, was divided into 4 points. The first was a Twitter event from the Ahgase group, for sharing
opinions, this gained 14 new accounts for the website. Second, it gained 51 followers on a Facebook Fanpage through a Facebook
application process by clicking like and share on Facebook Fanpage for Proxumer, additionally they took screen-shots comment under
the even post for a prize-winning event. Third, it gained 33 followers on its Facebook Fanpage through using the Twitter application
process linking to the click like and share event on the Facebook Fanpage Proxumer, it also took screenshot of comments under the
even post for the prize-winning event as before. Lastly, it gained 1,292 downloads in total and the viewed counter reached 3,194,310 views
throughout the announcement promotion from using the Proxumer website. This activity helps the business to have more followers of
various channels, increase awareness among online users, get more views of Website Proxumer and more download of the Proxumer
Application. Moreover, the business gets more customers from various brands.
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บทนำ
ในอดีตธุรกิจหรือบริษัทตางๆ นิยมทำการตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ การขายตรง, การขายโดยพนักงานขาย และการ
ใชสื่อขนาดใหญที่มีวงกวาง เชน สื่อสิ่งพิมพ ทีวี ปาย วิทยุ บิลบอรด และอื่นๆ ทั้งหมดที่กลาวมาเปนการตลาดวงกวาง
ไมเหมาะกับแบรนดหรือเจาของธุรกิจขนาดเล็ก อีกทั้งในอดีตเทคโนโลยียังลาสมัย จึงทำใหมีการใชงบประมาณในการ
โฆษณาสูงเกิน ความจำเป นและเป น การดึงดู ด ความสนใจได ในระยะเวลาอันสั้ น แตจะไม ค อยมีผลระยะยาวต อ
กลุมเปาหมายสักเทาไหร
ในปจจุบันสื่อโลกยุคดิจิตอลไดเปลี่ยนแปลงเขามาทำใหสื่อสังคมออนไลน เปนสื่อที่เขาถึงไดอยางรวดเร็วและมี
การบอกตอที่สามารถแปรเปลี่ยนเปนเทรนดนิยมได ทำใหการตลาดออนไลนเนนไปทาง Content Marketing มากขึ้น
หรือการสรางเนื้อหาที่มีคุณภาพอันมีประโยชนแอบแฝงอยู โดยมีองคประกอบอื่นๆ ที่สำคัญอยูดวย อาทิ รูปภาพ
สินคามีความนาสนใจ, เนื้อหาสั้นกระชับสามารถอานครั้งเดียวแลวเขาใจเนื้อหาไดงาย และ รายละเอียดภายในรูปเพื่อ
บอกขอมูลไดอยางชัดเจน โดยที่ทำใหผูใชสื่อมีความสนใจในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น โดยที่เทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร
เจริญกาวหนาไปไกลมาก เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย จึงทำ
ใหสังคมทุกมุมโลกสามารถติดตอเขาถึงกันและกันไดอยางรวดเร็วจึงเปนสิ่งที่มนุษยจำเปนตองเผชิญอยูทุกวันในโลก
ของธุรกิจ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการรับรูของบุคคลในยุคปจจุบันที่มีการใชเทคโนโลยีทางโทรศัพทมือถือ ในการซื้อสินคา
ผานทางชองทางตางๆ ไมวาจะเปน การชอปปงออนไลน, การสั่งสินคาผานทาง Application หรือ การรับรูขอมูล
โปรโมชั่นการขายผานทาง Facebook Website และ Instagram
บริษัท โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด ทำหนาที่เปนสื่อกลางในการกระจายขอมูลโปรโมชั่นการขายของแบรนด
ตางๆ ไปถึงผูบริโภคโดยผานชองทาง Website ซึ่งภายในเว็บไซตจะมีการแจงขาวสารโปรโมชั่น ขอมูลของแบรนด
ตางๆ บทความที่นาสนใจ และกิจกรรมแจกของรางวัล เพื่อใหผูใชไดคนหาขอมูลหรือโปรโมชั่นที่ตัวเองสนใจ ไมวาจะ
เปนในหมวดอาหาร แฟชั่น ความงาม กีฬา เครื่องใชไฟฟา บันเทิง ทองเที่ยว เปนตน ตอมาไดขยายชองทางการ
กระจายขอมูลโปรโมชั่น โดยเพิ่มชองทาง Facebook Twitter Instagram และ Application ตามลำดับ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบาย และความรวดเร็วใหกับผูบริโภค
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดพบถึงปญหา คือ บริษัท โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด ยังไมเปนที่รูจักมาก
เนื่องจากบริษัทเพิ่งเปดตัวมาไดไมนาน และการประชาสัมพันธยังไมเพียงพอ ที่จะทำใหผูบริโภคไดรูจักกับบริษัท โดย
ผูศึกษาไดเล็งเห็นวิธีในการสรางการรับรูใหกับผูบริโภคจึงไดทำ โปรเจคการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท
โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้นผานชองทาง Facebook และ Twitter เพื่อใหเกิด
การรับรู เปนที่รูจัก และมีการแชรขอมูลเพื่อใหบุคคลอื่นๆ ไดรูจักกับทางบริษัทเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อทำการจัดกิจกรรมทางการตลาดใหกับบริษัท โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด โดยผานชองทาง Twitter
และ Facebook
2. เพื่อประชาสัมพันธใหกับผูใชเว็บไซตออนไลน ไดรูจักกับ Website Proxumer และมีการบอกตอ
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แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง กระบวนการสื่อสารการตลาดที่ตองใชการจูงใจหลากหลายรูปแบบ เชน การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงาน การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน
เพื่อสื่อความหมาย ถายทอดความคิดผานสื่อตางๆ ไปยังกลุมเปาหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ โนมนาวและจูง
ใจผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ และการรับรูจดจำ ชื่นชอบ และตองซื้อสินคาในที่สุด
แบบจำลองของกระบวนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Model)
สุวัฒนา วงศกะพันธ (2530) ไดกลาว แบบจำลองของกระบวนการสื่อสารการตลาดมุงหมายที่จะใชประโยชนทาง
การศึกษาเปนหลักใหญ โดยกระบวนการสื่อสารจะเริ่มตนขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระตุนผูสื่อสารใหเกิดความตองการ
(Need) ที่จะทำการสื่อสารตัว กระตุนนั้น อาจเปน ตัว กระตุน ภายใน (Internal stimuli) หรือตัวกระตุนภายนอก
(External stimuli) หรืออาจเปนทั้งสองชนิดประกอบกันก็ได ตัวกระตุนภายนอกเกิดจากการที่ธุรกิจนั้นไดตระหนัก
(Aware) ถึงโอกาสหรือชองทางในตลาด (Marketing opportunity) ที่ธุรกิจแสวงหาหรือโดยไดรับจากการดำเนินกล
ยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม หรือการไดรับขอมูลขาวสารตลาด (Marketing Information) ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และ
สินคาของเขา เชน ความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินคาที่ผูซื้อไดทดลองใชแลวมีความคิดเห็นติชม
อยางไรบาง ขอมูลการตลาดเหลานี้เปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่ยอนจากผูบริโภค หรือลูกคา กลุมเปาหมาย
กลับเขา กลับเขาสูธุรกิจนั้น และขาวสารเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหธุรกิจปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตอไป สำหรับตัว
กระตุนภายใน (Internal stimuli) ไดแกการที่ผูปฏิบัติการระดับตางๆ ภายในธุรกิจนั้น ไดเสนอขอคิดเห็น คำแนะนำ
แกธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเอง และเกี่ยวกับสินคาที่ 14 ธุรกิจนั้นผลิตและจัดจำหนายตลอดจน
ขอมูลอื่นๆ ซึ่งจะแสดงใหเห็นสถานภาพตามเปาหมายกับ สถานภาพในปจจุบัน (Position disparity) และชวยให
ธุรกิจไดตระหนักถึงการดำเนินงานของตนวา เปนไปตามเปาหมาย หรือไดตระหนักถึงการดำเนินงานของตนวาเปนไป
ตามเปาหมาย หรือไดเคลื่อนไปจากเปาหมายเพียงใดบาง ขาวสารเหลานี้จึงทำหนาที่เปนตัวกระตุนใหธุรกิจรีบเรง
ตัดสินใจ เพื่อแกสถานการณตอไป แนวทางการตัดสินใจ ไดแก การวางนโยบายเสียใหม การกำหนดกลยุทธทาง
การตลาด (Marketing strategies) ตลอดจนการกำหนดยุ ท ธวิ ธ ี (Tactic) เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที ่ ว างไว แนว
ความคิดดานกระบวนการสื่อสาร (Communication Process)
องคประกอบของกระบวนการการสื่อสาร
กระบวนการการสื ่ อสารแบงได เ ป น 8 อยางคือ แหลงขาวสาร (Source) ขาวสาร (Message) การเขารหัส
(Encoding) ชองทางการสื่อสาร (Transmission) ผูรับขาวสาร (Receiver) การถอดรหัส (Decoding) ขอมูลยอนกลับ
(Feedback) และสิ่งรบกวน (Noise)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด
การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนสวนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการที่ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ
ราคาและการจำหนายที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสารทางการตลาด กับผูมุงหวังทั้งในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบริโภค
เพื่อแจงขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจำใหเกิดความเชื่อถือหรือเพื่อสรางเจตคติ การรับรูการเรียนรูการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑและเปนการสราง ภาพลักษณที่ดีแกกิจการจากการศึกษาครั้งนี้ไดใชแนวคิดทฤษฎี
1. การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูขายสินคากับผูซื้อสินคาโดยผานสื่อตางๆ ไดแก
สิ่งพิมพวิทยุโทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร ฯลฯ ทั้งนี้ของสินคา หรือผูอุปถัมภ รายการตองเสีย
คาใชจายตางๆ ในการโฆษณาเอง
2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารขอมูลโดยใชบุคคลเพื่อจูงใจใหซื้อบาง
สิ่ง เปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา เปนการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความ
ตองการซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีนี้ใชไดดีกับระยะในผลิตภัณฑเขาสูตลาด เปนการติดตอสื่อสารขอมูล
โดยใชบุคคลเพื่อจูงใจใหซื้อบางสิ่งเปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา หรือทางโทรศัพทกับลูกคาผูมุงหวังโดย
ตัวแทนขายของบริษัทการขายโดยใชพนักงานขายถือเปนการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง (TwoWay Communication)
เพื่อตอบคำถามตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดการ
สงเสริมการตลาดวิธีนี้ไดดีกับระยะที่ผลิตภัณฑเขาสูตลาดโดยใชรวมกับการสงเสริมการตลาดอื่นๆ นอกจากนั้นยังใชได
ดีกับสินคาที่มีเทคนิคการใชพิเศษ สินคาประเภทไมแสวงซื้อ สินคาที่ผูผลิตตองการลดการโฆษณาและหวังผลการขาย
ในระยะยาวโดยอาศัยความสัมพันธระหวางผูขายและผูมุงหวังตลอดจนใชเพื่อรักษาปริมาณขายผลิตภัณฑใหอยูใน
ระดับเดิม
3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงการใชเครื่องมือตางๆ ในการตลาดดวยจุดมุงหมายที่จะ
เชิญชวนใหซื้อสินคาและบริการ โดยสามารถกระตุนความสนใจการทดลองใชหรือการซื้อของลูกคาขั้นสุดทายหรือ
บุคคลอื่นในชองทางการสงเสริมการขายตองใชรวมกับโฆษณาหรือการขายโดยใชพนักงาน
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4. การประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึงการติดสื่อสารที่จะมีอิทธิพลตอเจตคติที่ดีตอองคกรกลุมตางๆ
อาจเปนลูกคาผูถือหุน พนักงาน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม รัฐบาลประชาชนในทองถิ่นหรือกลุมอื่นๆ ใน
สังคม
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ ระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธที่ใชสื่อ โฆษณาตั้งแตหนึ่งอยาง
ขึ้นไป เพื่อกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแลกเปลี่ยนที่สามารถวัดได ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู
การรับรูคือการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด ความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล
โดยผานกระบวนการตีความหรือแปลความหมายของขอมูลสิ่งเราจากอวัยวะรับความรูสึกจึงแสดงออกถึงความรู
ความเขาใจจากการตีความนั้น อันจะนำไปสูการตอบสนองตอไป
กระบวนการรับรู
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2543) กลาววา กระบวนการรับรู หมายถึง การรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม
รูตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม โดยที่เราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ
รอบตัวตางกัน เมื่อไดรับสารเดียวกัน ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรู
ที่แตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filler) ดังนี้
1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยินในสิ่งที่เราตองการไดยิน เพื่อ
สนองความตองการของตนเอง
2. ประสบการณเดิม (Past Experiences) คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกันหรือถูกเลี้ยงดูดวยวิธี
ตางกันและคบหาสมาคมกับคนตางกัน จึงมีการรับรูที่แตกตางกันตามประสบการณเดิมที่ตางกัน
3. กรอบอางอิง (Frame of Reference) ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม ดังนั้นคนตาง
ศาสนากันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องตางๆกันได
4. สภาพแวดล้ อม เช่นคนที่อยู่ในสภาพแวดล้ อมต่างกัน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะตีความสารที่
ได้ รับนันแตกต่
้
างกัน
5. สภาวะจิตใจและอารมณ์ ได้ แก่ ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ คนเราที่มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่แตกต่าง
กันก็จะมีมมุ มองที่จะรับรู้สารแตกต่างกัน
กลาวโดยสรุ ป การรั บ รู  ข องบุ ค คลเป น ผลมาจากสภาพรา งกายหรื อ ความสามารถทางกายภาพของบุ ค คล
(Individual Biology or Physical Ability) การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Cultural Taining) และลักษณะทาง
จิตวิทยาของบุคคล (Personal Psychology) ดังนั้น การรับรูของบุคคลจะแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิหลังของแต
ละบุคคล
สมภพ สุขกลัด (2543) บอกวา กระบวนการรับรูเปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหวางความเขาใจ ความรูสึก
ความจำ การเรียนรู การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมดังภาพดังนี้
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สิ่งเรา

ตีความ
การคิด ความเขาใจ ความจำ การเรียนรู มโนภาพ

การบวนการภายนอก
(Stimulus)

กระบวนการภายใน
(Perception)

พฤติกรรม

กระบวนการแสดงออก
(Response)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบอกตอ
การบอกตอ เปนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย เนื่องจากมนุษยอยูรวมกันเปนสังคม มีการติดตอสื่อสารซึ่ง
กันและกัน ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันทำใหรูปแบบการติดตอสื่อสารไมไดเปนเพียงการบอกตอกัน
แบบตัวตอตัวเทานั้น แตจะเปนการบอกตอดวยวิธีการตางๆ ผานเทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวหนาโดยเฉพาะทางสื่อ
อินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกลับมาใชบริการซ้ำ
การกลับมาใชบริการซ้ำ หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่เกิดจากประสบการณในการใชบริการแลวเกิดความพึง
พอใจที่ไดรับการเอาใจใสจากผูใหบริการ รวมถึงความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการ และสงผลใหทัศนคติ
เปนไปในทางบวกซึ่งจะสงผลใหผูใชบริการกลับมาใชบริการอีกครั้งในอนาคต ซึ่งผูบริโภคเหลานี้จะเปนผูที่ทำกำไรและ
สรางความเจริญเติบโตใหกับองคการโดยผานการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวิธี หรือการทำการแกไขปรับปรุงการทำงาน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดใหกับบริษัท โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด โดยผานชองทาง Twitter และ
Facebook มีจำนวน 3 กิจกรรม และการประชาสัมพันธใหกับผูใชเว็บไซตออนไลน ไดรูจักกับ Website Proxumer
และมีการบอกตอ โดยใชการประชาสัมพันธโปรโมชั่นผานทางชองทาง Website Proxumer มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การรวมแสดงความคิดเห็นของชาวอากาเซ ผานชองทาง Twitter
กิจกรรมนี้จัดขึ้น เนื่ องจากในชว งระยะเวลานั้นศิล ปนเกาหลีวง GOT7 มีการจัดคอนเสิร ตที ่ประเทศไทยใน
วันที่ 5 – 8 กันยายน 2562 ทำให #GOT7FANFESTinBKK ในชองทาง Twitter จึงไดมีการนำมาเปน Content ใน
การจัดกิจกรรม โดยใช Account Proxumer ในการจัดกิจกรรม ซึ่งกลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรม คือ แฟนคลับ
ของวง GOT7 ที่มีชื่อวาอากาเซ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คนหาขอมูลที่นาสนใจ
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดรางวัล
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมขอมูลการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม โพสตกิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กำหนด
นางสาวศุภานัน ตั้งศิริวัฒนวงศ และ นางสาวปวีณนุช เตชิตตุลธร หนาที่ 6/10

การจัดกิจกรรมทาการตลาดของบริษัท โปรซูเมอร (ประเทศไทย) จำกัด

ขั้นตอนที่ 5 การประกาศผูไดรับรางวัล
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 กดไลคและกดแชร Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลวสงในคอมเมนใตโพสตกิจกรรมเพื่อลุน
รับรางวัล ผานชองทาง Facebook
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ Facebook Fanpage Proxumer ใหกับผูใชงาน Facebook เกิดการรับรู
และการบอกตอ โดยใช Account Facebook ของ Jenny Supanan ในการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 คนหาขอมูลที่นาสนใจ
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดรางวัล
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมขอมูลการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม โพสตกิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 5 การประกาศผูไดรับรางวัล
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 กดไลค Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลวสงในคอมเมนใตโพสตกิจกรรม เพื่อลุนรับรางวัล
ผานชองทาง Twttier
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ Facebook Fanpage Proxumer ใหกับผูใชงาน Twitter ใหเกิดการรับรู
และการบอกตอ โดยใช Account Twitter ของ TinkOfMark
ขั้นตอนที่ 1 คนหาขอมูลที่นาสนใจ
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดรางวัล
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมขอมูลการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม โพสตกิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 5 การประกาศผูไดรับรางวัล
ขั้นตอนที่ 6 สรปุผลการดำเนินงาน
การประชาสั ม พั น ธ ให ก ั บ ผู  ใช เ ว็ บ ไซต อ อนไลน ไดร ูจ ักกั บ Website Proxumer และมีการบอกต อ โดยใช ก าร
ประชาสัมพันธโปรโมชั่นผานทางชองทาง Website Proxumer
การประชาสัมพันธโปรโมชั่นผานชองทาง Website Proxumer เปนการรวบรวมขอมูลโปรโมชั่นจากแบรนด
ตางๆ หรือจากสถานที่ตางๆ ที่กำลังจัดโปรโมชั่นอยูในขณะนั้นมาประชาสัมพันธใหผูบริโภคทั่วไปไดรับรูโปรโมชั่นที่
กำลังจัดขึ้นหรือสินคาที่ตัวเองสนใจผานเว็บไซตโปรซูเมอร ซึ่งการหาโปรโมชั่นสามารถหาไดหลายวิธีการ เชน การหา
โปรโมชั ่ น ผ านช องทาง Facebook Fanpage การหาจากเครื่องมือ Facebook Post หรือการออกพื้น ที่เ พื ่ อ หา
โปรโมชั่ น ตามหน าร านตา งๆ เป น ต น ซึ ่ งการดำเนิน งานเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 11 ตุล าคม 2562
มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ค น หาโปรโมชั ่ น ผ า นช อ งทาง Facebook Fanpage, Facebook Post และการออกนอกพื ้ น ที ่ เ พื ่ อ หา
โปรโมชั่นตามหนารานตางๆ ดังนี้
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1.1 การหาโปรโมชั่นผานชองทาง Facebook Fanpage โดยเริ่มแรกตองทำการสมัคร Account Facebook
ขึ้นมาใหมและทำการกดติดตาม Facebook Fanpage ของแบรนดตางๆ เพื่อใหงายตอการรับขาวสารโปรโมชั่น
โดยตรง
1.2 การหาโปรโมชั่นผ านเครื ่องมื อ Facebook Post เริ่มโดยการพิ มพ Keyword ลงในชองคนหา เชน
Sale, Promotion, Buy 1 free 1, Buffet และ Food
1.3 การออกพื ้ น ที ่ ไ ปตามห า งสรรพสิ น ค า ต า งๆ อาทิ เช น Siam Discovery, The EmQuartier, The
Emporium, Century Sukhumvit, Amarin Plaza และ Gaysorn Village เปนตน โดยเดินเช็ คโปรโมชั ่น ของแบ
รนดตามชั้นตางๆ ภายในหางสรรพสินคา ถายรูปภาพหนารานของแบรนดตางๆ และรูปภาพที่เกี่ยวของกับโปรโมชั่น
2. ออกแบบรูปภาพ คิดหัวขอโปรโมชั่น และรายละเอียดโปรโมชั่น
3. การติดตามผลการดำเนินงาน มีแบบรายวัน รายสัปดาห และรายเดือนจากยอดวิวในแตละโปรโมชั่น โดยการ
จดบันทึกยอดวิวทุกวันลงใน Sheet Proxumer ของ Data Team
4. สรุปผลการดำเนินงาน คือ วันสุดทายของเดือนจะมีการรวมยอดวิวของโปรโมชั่นทั้งหมดในเดือน
ผลที่ไดจากการทำการแกไขปรับปรุงงาน
1. ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมที่ 1 การรวมแสดงความคิดเห็นของชาวอากาเซ ผานชองทาง Twitter
ผลกิจกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นของชาวอากาเซ
วันที่จัดกิจกรรม

เปาหมายการ
ดำเนินโครงการ

จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม

จำนวนการ
รีทวีต

จำนวนการกดชื่น
ชอบ

7 - 11 กันยายน 2562

30 คน

25 คน

43

33

2. ผลปฏิบัติการงานกิจกรรมที่ 2 กดไลคและกดแชร Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลวสงในคอม
เมนใตโพสตกิจกรรมเพื่อลุนรับรางวัล ผานชองทาง Facebook
ผลกิจกรรมกดไลคและกดแชร Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลวสงในคอมเมนใตโพสต
กิจกรรมเพื่อลุนรับรางวัล
เปาหมายการ
จำนวนผูเขารวม
จำนวนการ
วันที่จัดกิจกรรม
จำนวนการแชร
ดำเนินโครงการ
กิจกรรม
กดไลค
3 - 9 ตุลาคม 2562

30 คน

51 คน

38

51
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3. ผลปฏิบัติการกิจกรรมที่ 3 กดไลค Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลวสงในคอมเมนใตโพสต
กิจกรรมเพื่อลุนรับรางวัล ผานชองทาง Twitter
ผลกิจกรรมกดไลค Facebook Fanpage Proxumer แคปรูปแลวสงในคอมเมนใตโพสตกิจกรรม
เพื่อลุนรับรางวัล
เปาหมายการ
จำนวนผูเขารวม
จำนวนการ จำนวนการกดชื่น
Date
ดำเนินโครงการ
กิจกรรม
รีทวีต
ชอบ
5-8
ตุลาคม
30 คน
33 คน
35
20
2562
ประโยชนที่ไดจากการสหกิจศึกษา
1. บริษัท โปรซูเมอร เกิดการรับรูจากผูใชงานออนไลนเพิ่มมากขึ้น
2. บริษัท โปรซูเมอร ไดยอดวิวของ Website Proxumer และยอดดาวนโหลด Application Proxumer
เพิ่มขึ้น
3. บริษัท โปรซูเมอร ไดจำนวนผูติดตามเพิ่มขึ้นในชองทางตางๆ อาทิ เชน Facebook Fanpage, Twitter และ
Instagram
4. บริษัท โปรซูเมอร ไดแบรนดตางๆ มาเปนลูกคาเพิ่มขึ้น
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