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บทคัดย่อ: จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดโครงการ O2O บริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มยอดลูกค้าในโครงการ O2O ของแต่ละกิจกรรมให้กับบริษัท และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ผลของการปฏิบัติงานการพัฒนากิจกรรม
โครงการ O2O บริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด แบ่งวิธีการทางานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน 1 ศึกษาระบบการทางานของบริษัททรู ดิ สทริ
บิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด ขั้นตอน 2 วางแผนในการทากิจกรรมต่างๆกับทีมขาย ขั้นตอน 3 ปฏิบัติงานโดยการจัด กิจกรรม O2O ร้านค้า กิจกรรม O2O
ลูกค้า กิจกรรม Super Cool True Stars และกิจกรรม School Tour ขั้นตอน 4 สรุปผลการดาเนินงาน สามารถเพิ่มยอดลูกค้าในแต่ละโครงการ โดย
สามารถแบ่งได้ตามกิจกรรมคือ กิจกรรม O2O ร้านค้า ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จานาน 81 ร้านค้า กิจกรรม O2O ลูกค้า ลูกค้าเปิดใช้แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่
วอลเล็ท รายใหม่ จานวน 1,050 คน กิจกรรม Super Cool True Stars ยอดจาหน่ายซิม จานวน 200 ซิม และลูกค้าเปิดใช้แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท
รายใหม่ จานวน 125 คน กิจกรรม School Tour ยอดจาหน่ายซิม จานวน 1,225 ซิม และลูกค้าเปิดใช้แอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ทรายใหม่ จานวน 800
คน โดยแต่ละกิจกรรมผู้จัดทาได้ดาเนินการปฏิบัติเอง เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิท ธิภาพสูงสุด และสามารถนาผลการปฏิบัติงานไปต่อยอดเพื่อเพิ่มยอด
ลูกค้าแต่ละโครงการได้ในอนาคต
ABSTRACT: The purpose of this study is to develop O2O project marketing activities, True Distribution and Sales Co., Ltd. has the
objective In order to increase the customers in the O2O project of each activity for the company and to create a good image for the
company The result of the operation under the activity of the project, True Distribution and Sales Co., Ltd. divides the work into 4
parts which are part 1, studying the working system of True Company Distribution and Sales Co., Ltd. Part 2 plans to do various
activities with the sales team. Part 3 works by organizing activities for O2O shops, customer O2O activities, as a sponsor for the students
of the star contest. School Tour Month Part 4 Performance Summary Can increase the number of customers in each project Which
can be categorized according to the activities which are the store O2O activities. The stores participating in the program remember 81
stores, the customer O2O activity, the customer opens a new application of 1,050 people. The activity is a sponsor of the student
star contest. Month Received 200 SIMs and 125 new customers have been opened. The School Tour activity has sold 1,225 SIMs and
new customers have opened applications. 800 people. By creating each activity, the organizers can do their own actions. For each
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activity to be most effective And able to apply the results of operations to increase the number of customers for each project in the
future.

บทนา
ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ทำอำชีพนักกำรตลำดต่ำงต้องรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ตำมยุคตำมสมัย ทำให้ต้องคิดค้นหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้เข้ำกับเหตุกำรณ์ Event Marketing จะแปล
ได้ว่ำกำรทำกำรตลำดเชิงกิจกรรมหรือสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนกิจกรรม นับว่ำเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทำงกำรตลำดที่เป็น
กำรตลำดแบบเชิงรุก โดยอำศัยกำร Push Strategy หรือกำรผลักสินค้ำและบริกำรเข้ำไปถึงตัวกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนกำร
ทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งกำรจัดแสดงสินค้ำตำมงำนต่ำงๆในทุ กเทศกำล Event Marketing ได้รับควำมนิยมเป็น
อย่ำงมำกในปัจ จุบันนี้ เนื่อ งมำจำกลูก ค้ำในปัจ จุบันมี ควำมแตกต่ำงกั นมำกขึ้น ทั้ ง ในไลฟ์ส ไตล์ ห รือกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจำวันรวมไปถึงวิธีกำรรับสื่อบำงท่ำนรับสื่อจำกอินเตอร์เน็ตบำงท่ำนรับสื่อจำกโทรทัศน์ทำให้ลูกค้ำแต่ละกลุ่ม
ต่ำงมีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันออกไปมำกขึ้น กำรจัดอีเวนท์จึงเข้ำมำมีบทบำทตรงนี้แทนเพื่อเจำะกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ
กลุ่มทำให้สนองควำมต้องกำรได้อย่ำงแท้จริงถึงแม้ว่ำกลุ่มลูกค้ำจะเล็กลงแต่ถ้ำเข้ำถึงลูกค้ำตัวจริงได้ก็ยอมเพิ่มโอกำส
ในกำรขำยได้ดีกว่ำ
จำกปีที่ผ่ำนมำอย่ำงที่รู้กันว่ำ กระแสกำรตลำดออนไลน์ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก มันแทบเข้ำไปเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจำวัน จนด้ำนออฟไลน์ถูกลดทอนควำมสำคัญลง มำจนถึงปี 2018 นี้ เทรนกำรตลำด O2O จะนำทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ มำประยุกต์เข้ำใช้ด้วยกัน โมเดลธุรกิจ O2O ( Online to Offline) คือกำรผสมผสำนระหว่ำง
ธุรกิจจำกออนไลน์ไปยังออฟไลน์ โดยเป็นกำรนำคุณภำพของออฟไลน์มำช่วยยกระดับให้กับออนไลน์ ธุรกิจค้ำปลีกใน
อนำคตจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงร้ำนค้ำในรูปแบบเดิมๆ แต่จะก้ำวไปสู่โลก O2O
จำกกำรที่บริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด ได้ทำกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด ดังนั้นผู้ปฏิบัติงำน
สหกิจจึงเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำกิจกรรมทำงกำรตลำด เพื่อให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น เพื่อเพิ่มยอดลูกค้ำ
ในโครงกำร O2O และเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำกิจกรรมทำงกำรตลำดโครงกำร O2O ให้กับบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
2. เพื่อเพิ่มยอดลูกค้ำในโครงกำร O2O ของแต่ละกิจกรรมให้กับบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
3. เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด

ขอบเขตของงาน
-ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
กำรเพิ่มยอดลูกค้ำในโครงกำร O2O ของแต่ละกิจกรรมให้กับบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
จำกัด ในอำเภอ เมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
-ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ในกำรดำเนินกำรศึกษำ ผู้ศึกษำมีระยะเวลำตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 11
ตุลำคม พ.ศ. 2562

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. กิจกรรมทำงกำรตลำดของบริษัทบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกยิ่งขึ้น
2. ลูกค้ำโครงกำร O2O เพิ่มมำกขึ้น
3. ช่วยเพิ่มภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษำระบบกำรทำงำนของบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
2. วำงแผนในกำรพัฒนำกิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆกับบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
3. ปฏิบัติงำนโดยกำรพัฒนำกิจกรรมทำงกำรตลำด คือ กิจกรรม O2O ร้ำนค้ำ กิจกรรม O2O ลูกค้ำ กิจกรรม
Super Cool True Stars และกิจกรรม School Tour
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
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ผลการปฎิบัติงาน
1. ผลกำรปฏิบัติงำน กิจกรรมทำงกำรตลำดโครงกำร O2O ร้ำนค้ำ

แสดงจำนวนร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม O2O ร้ำนค้ำ ทั้ง 6 พื้นที่ ซึ่งได้มีกำรเชิญชวนร้ำนค้ำให้เข้ำ
ร่วมโครงกำรจำกกำรเข้ำไปสอบถำมที่ร้ำนค้ำ เมื่อบอกรำยละเอียดโครงกำรทำให้ร้ำนค้ำเกิดควำมสนใจ จึงได้มีกำร
สมัครร้ำนค้ำให้เป็น ทรู สมำร์ต เมอร์ชันต์ โดยเรียงตำมจำนวนพื้นที่ ที่มีร้ำนค้ำเข้ำร่วมโครงกำรจำกมำกไปน้อยได้
ดังนี้
- อำเภอปำกช่อง จำกเดิม 5 ร้ำนค้ำ เพิ่มขึ้น 17 ร้ำนค้ำ รวมเป็นจำนวน 22 ร้ำนค้ำ
- มทร.อีสำน จำกเดิม 3 ร้ำนค้ำ เพิ่มขึ้น 14 ร้ำนค้ำ รวมเป็นจำนวน 17 ร้ำนค้ำ
- ตลำด RN Yard จำกเดิม 5 ร้ำนค้ำ เพิ่มขึ้น 12 ร้ำนค้ำ รวมเป็นจำนวน 17 ร้ำนค้ำ
- ชุมชน ซอย 30 กันยำ จำกเดิม 2 ร้ำนค้ำ เพิ่มขึ้น 10 ร้ำนค้ำ รวมเป็นจำนวน 12 ร้ำนค้ำ
- ตลำดหลังมอลล์ จำกเดิม 2 ร้ำนค้ำ เพิ่มขึ้น 7 ร้ำนค้ำ รวมเป็นจำนวน 8 ร้ำนค้ำ
- ชุมชนมหำชัย จำกเดิม 0 ร้ำนค้ำ เพิ่มขึ้น 5 ร้ำนค้ำ รวมเป็นจำนวน 5 ร้ำนค้ำ
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2. ผลกำรปฏิบัติงำน กิจกรรมทำงกำรตลำดโครงกำร O2O ลูกค้ำ

แสดงจำนวนผู้ใช้งำนใหม่ที่เข้ำร่วมโครงกำรทัง้ 6 พื้นที่ ซึ่งได้มีกำรเชิญชวนให้ทำกำรสมัครแอพพลิเคชั่นทรู
มันนี่ วอลเล็ท โดยเรียงตำมจำนวนพื้นที่ ที่มผี ู้ใช้งำนใหม่เข้ำร่วมโครงกำรจำกมำกไปน้อยได้ ดังนี้
- มทร.อีสำน จำกเดิม 125 คน เพิ่มขึ้น 250 คน รวมเป็น 375 คน
- อำเภอปำกช่อง จำกเดิม 35 คน เพิ่มขึ้น 120 คน รวมเป็น 155 คน
- ชุมชนมหำชัย จำกเดิม 20 คน เพิ่มขึ้น 115 คน รวมเป็น 135 คน
- ตลำด RN Yard จำกเดิม 40 คน เพิ่มขึ้น 110 คน รวมเป็น 150 คน
- ชุมชน ซอย 30 กันยำ จำกเดิม 30 คน เพิ่มขึ้น 90 คน รวมเป็น 120 คน
- ตลำดหลังมอลล์ จำกเดิม 25 คน เพิ่มขึ้น 90 คน รวมเป็น 115 คน
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3. กิจกรรม Super Cool True Stars

จำกกำรท ำกิ จ กรรม Super Cool True Stars ได้ ท ำกำรเปิ ด ซิ ม ทรู มู ฟ และเชิ ญ ชวนให้ ท ำกำรสมั ค ร
แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท จำกกรำฟแสดงจำนวนยอดเปิดซิมทรูมูฟ จำนวน 125 คน และผู้ใช้งำนแอพพลิเคชั่น
ทรูมันนี่ วอลเล็ท รำยใหม่ จำนวน 200 คน

4. ผลกำรปฏิบัติงำน กิจกรรม School Tour

แสดงจำนวนยอดเปิดซิมทรูมูฟ จำนวน 1,225 คน และผู้ใช้งำนแอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รำยใหม่
จำนวน 800 คน จำกกำรทำกิจกรรม School Tour โดยมี โรงเรียนมำรีย์วิทยำ โรงเรียนมัธยมด่ำนขุนทด โรงเรียนปัก
ธงชัยประชำนิรมิต และโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยำ
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สรุปตามวัตถุประสงค์
1.พัฒนำกิจกรรมทำงกำรตลำดโครงกำร O2O บริษัททรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด จำกกำรปฏิบัติงำน
พบว่ำ สำมำรถพัฒนำกิจกรรมทำงกำรตลำดโครงกำร O2O ได้ทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม O2O ร้ำนค้ำ
จำกเดิมกิจกรรม O2O ร้ำนค้ำ เป็นเพียงกำรหำยอดร้ำนค้ำให้เข้ำร่วมโครงกำร Trues Martmerchant โดยเน้น
ที่กำรเพิ่มยอดร้ำนค้ำให้ได้ม ำกที่สุด ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจจึง เล็งเห็นถึงปัญ หำที่เกิ ดขึ้นคือ ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโคร งกำร
จำนวนมำก ไม่เข้ำใจและไม่สำมำรถใช้แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ เนื่องจำกทีมขำยเน้นที่ยอดผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เพียงอย่ำงเดียว จึงไม่ได้มำดูแลร้ำนค้ำหลังกำรสมัคร ทำงผู้ปฏิบัติงำนสหกิจ จึงเข้ำไปเยี่ยมร้ำนค้ำและประชำสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บ โปรโมชั่ น ต่ ำ งๆ ของแต่ ล ะเดื อ นให้ ร้ ำ นค้ ำ ได้ เ ข้ ำ ใจและอธิ บ ำยถึ ง กำรเข้ ำ ใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และหำยอดร้ำนค้ำเข้ำร่วมโครงกำรไปด้วย โดยแบ่งเขตพื้นที่ทั้งหมด 6 เขตพื้นที่ เพื่อให้คลอบคลุมกลุ่ม
ร้ำนค้ำเป้ำหมำย
กิจกรรม O2O ลูกค้ำ
ผู้ป ฏิ บั ติ ง ำนสหกิ จ ได้ พั ฒ นำกิ จ กรรม O2O ลู ก ค้ ำ โดยกำรจั ด กิ จ กรรมแจกของรำงวั ล แก่ ผู้ ด ำวน์ โ หลด
แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท รำยใหม่ในแต่ละเขตพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจได้แบ่งไว้ ซึ่งจำกเดิมทำงบริษัทไม่ได้มี
กิจกรรมแจกของรำงวัลเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้รำยใหม่ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั้ง นี้กิจกรรมที่จัดขึ้นจึง
เป็นกิจกรรมที่สำมำรถเพิ่มยอดผู้ใช้งำนแอพพลิเคชั่นรำยใหม่ได้
กิจกรรม Super Cool True Stars
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งทำง
ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจ จึงได้คิดพั ฒนำจั ดกิจกรรมที่ ทำงบริษัทไม่เคยได้จัดทำมำก่อน ซึ่งก็คือกิจกรรมผู้สนับสนุนงำน
ประกวดดำวเดือนคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ซึ่งถือว่ำได้เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดีให้กับบริษัท และยังสำมำรถได้ยอดจำหน่ำยซิม ได้ยอดผู้ใช้งำนรำยใหม่ที่ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท
อีกด้วย
กิจกรรม School Tour
กิจกรรม School Tour เป็นกิจกรรมที่มีติวเตอร์เข้ำมำให้ควำมรู้แก่น้องๆ มัธยม ซึ่งวันที่มีกำรจัดติวนั้น ทำง
ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจจึงเล็งเห็นถึงช่วงเวลำว่ำงของน้องๆ ที่ได้มีกำรพักเบรค จึงได้พัฒนำกิจกรรมให้มีกำรเอนเตอร์เทน
น้องๆ ที่มำติว โดยจัดให้มีกำรเล่มเกมส์แจกของรำงวัลให้กับน้อง และแนะนำประโยชน์เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ
ของบริษัท เช่น ทรูปลูกปัญญำ ทรูไอดี ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้และควำมสนุกให้กับน้องๆ ในช่วง
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด
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2. จำกวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดลูกค้ำในโครงกำร o2o ของแต่ละกิจกรรมให้กับบริษัท
ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด จำกกำรปฏิบัติงำนพบว่ำ สำมำรถเพิ่มยอดลูกค้ำของแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้
- กิจกรรม O2O ร้ำนค้ำ จำก 6 เขตพื้นที่ที่กำหนดเดิมมีร้ำนค้ำ 17 ร้ำนค้ำ ได้เพิ่มมำเป็น 65 ร้ำนค้ำ รวม
ทั้งหมดมี 81 ร้ำนค้ำ
- กิจกรรม O2O ลูกค้ำ จำก 6 เขตพื้นที่กำหนดเดิมมีจำนวนผู้ใช้งำนจำกเดิม 275คน ได้เพิ่มมำเป็น 775 คน
รวมจำนวนผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้นทั้งหมด 1,050 คน
- กิจกรรม Super Cool True Stars กำรร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับน้องๆ นักศึกษำประกวดดำวเดือน คณะ
ศิลปกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ได้ยอดซิมจำนวน 200 ซิม ยอดผู้ใช้งำนแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอล
เล็ทจำนวน 125 คน
- กิจกรรม School Tour โดยทรูปลูกปัญญำ ได้ยอดซิมจำนวน 1,225 ซิม และยอดผู้ใช้งำนแอพพลิเคชั่นทรู
มันนี่ วอลเล็ทจำนวน 800 คน
3. จำกวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท จำกกำรปฏิบัติงำนพบว่ำในกิจกรรมกำรร่วมเป็น
สปอนเซอร์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษำคณะศิ ล ปกรรม มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลอี ส ำน ได้ รั บ กำรตอบรั บ จำก
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนักศึกษำในกำรร่วมเล่นกิจกรรมแจกของรำงวัลรวมถึงให้ควำมสนใจในเรื่องของซิมทรู

ข้อเสนอแนะ
1. ในกำรปฏิบัติงำนครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจได้พบปัญหำเรื่องของสัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรจึงทำให้กำร
ใช้งำนแอพพลิเคชั่นไม่มี ประสิท ธิภำพเท่ำที่ ควร ส่งผลให้ขั้นตอนกำรสมั ครร้ำนค้ำใช้เวลำขั้นข้ำงนำนเนื่องจำกรอ
สัญญำอินเตอร์และทำให้เกิดกำรเสียเวลำกับร้ำนค้ำ
2.จำกผลกำรปฏิบัติงำนในครั้งนี้ พบว่ำกำรรับรู้และสนใจของลูกค้ำต่อแอพพลิเคชั่นยังไม่มำกพอ ผู้ปฏิบัติมี
ควำมเห็นว่ำ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมทำงกำรตลำดควบคู่กับกำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงลูกค้ำทุกกลุ่ม เพื่อเชิญชวนและ
ดึงดูดลูกค้ำในกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ทให้เพิ่มมำกขึ้นในอนำคต
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