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บทคัดยอ: จากการปฏิบัติงานผูศึกษาไดจัดทําสรุปผลการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท เมซโซ จํากัด ในชวง
ไตรมาสที่ 3 จัดทําการการตลาดที่เนนใชทฤษฏี แนวคิดจากออนไลนรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการตลาดเพื่อดูผลการรับรูการเขาถึงระหวางผูบริโภคและการ
ตอบรับของผูบริโภครวมถึงอิทธิพลทางสื่อออนไลนของบริษัท เมซโซ จํากัด อีกทั้งสามารถนําขอมูลที่ไดจากการปฎิบัติงานไปใชในการวางแผนการตลาดใน
อนาคตได การจัดทําสรุปผลการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท เมซโซ จํากัด ในชวงไตรมาสที่ 3 สามารถแบง
ออกไดทั้งหมด 7 สวน ประกอบไปดวย การกดไลคและติดตาม (Page Like, follow) บน Facebook, การเขาถึงการรับรูของผูบริโภค (Awaerness) บน
Facebook, การมีสวนรวมกับโพสตของผูบริโภค (Post Engagements) บน Facebook, การกดไลคและติดตาม (Page Like) บน Instagram, การเขาถึง
การรับรูของผูบริโภค (Awaerness) บน Instagram, การมีสวนรวมกับโพสตของผูบริโภค (Post Engagements) บน Instagram และการรีวิว Mezzo
Coffee บนสื่อโซเชียลทั้ง Facebook และ Instagram ทั้งนี้การรวบรวมขอมูลนั้นนํามาจากชองทางออนไลนทั้งสิ้น ซึ่งขอมูลทั้งหมดที่สรุปไดนั้นกอใหเกิด
ประโยชนแกบริษัท เมซโซ จํากัด เพื่อแสดงใหเห็นถึงโอกาสของการเติบโตของธุรกิจ และสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาด
หรือสามารถนําไปใชในการวางแผนการตลาดในอนาคตได
ABSTRACT: From the operation, the study has prepared a summary of the perceptions of integrated marketing
communications of consumers: a case study of Mezzo Company Limited during the 3rd quarter. Establish a marketing that
focuses on theory Online concepts, including marketing-related information, to see the results of perceptions, consumer
interactions and consumer responses, including the online media influence of Mezzo Co., Ltd. You can also use the
information from the operation to plan future markets. Creating a summary of the perceptions of integrated marketing
communications of consumers. Case study, Mezzo Company Limited during the 3rd quarter can be divided into 7 parts,
including like and follow (Page Like , follow) on Facebook, access to consumer awareness (Awaerness) on Facebook,
engagement with consumer posts (Post Engagements) on Facebook, like and follow (Page Like) on Instagram. , Access to
consumer awareness (Awaerness) on Instagram, Post Engagements engagement on Instagram, and Mezzo Coffee reviews
on social media, both Facebook and Instagram. In which, the collection of information is taken from online channels. All
of the summarized data are useful to Mezzo Company Limited to show the business growth opportunities. And can use
the information to guide the development of marketing strategies or can be used in future marketing plans.
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วทั้งระบบไอทีและทางดานการสื่อสาร เห็นไดชัด
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เขามามีบทบาทสําคัญในทุกวงการทั้งชีวิตประจําวันและการดําเนิน
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม การทําการตลาดผานสื่อออนไลนนั้นมีกลไกและการเขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายที่ซับซอน ทําให
บริษัทหรือองคกรตางก็ไดเริ่มทําการตลาดผานสื่อออนไลนอยางหลากหลายชองทางดวยกัน เพื่อใหขอมูลที่ตองการจะ
สื่อนั้นเกิดการเขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เนื่องจากปจจุบันเครื่องดื่มประเภทชากาแฟกําลังเปนที่นิยมอยางมาก วัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่กลายเปนสวน
หนึ่ งของชี วิต ประจํ า วัน คนไทย โดยอั ตราเฉลี่ย ในการบริโภคกาแฟของคนไทยอยูที่ป ละ 300 แก ว/คน/ป และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นไดอีกมาก (จัสติน พาว, 2561.) จะเห็นไดวาทุกคนตางใหความสนใจในเรื่องของรสชาติ สไตลการ
ตกแตงรานที่ เป นเอกลักษณ และรีวิ วจากผูที่เคยไดไปใชบริ การจริง ดังนั้ นการทําการตลาดผานสื่อออนไลน จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก Mezzo เปนหนึ่งในธุรกิจประเภทชากาแฟที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
เปดมากวา 15 ป และมี 80 สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายในรานมีสินคาใหเลือกกันอยางหลากหลาย ไมวา
จะเปนชากาแฟเบเกอรี่รวมถึงผลิตภัณฑ Coffee D.I.Y ใหกับผูบริโภคไดเลือกตามความตองการ Mezzo ไดเลือกทํา
การตลาดผานสื่อ Social Media ตางๆหลากหลายชองทาง เพราะเปนชองทางที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดโดยตรง
ผูบริโภคสามารถทราบถึงขอมูล ขาวสาร โปรโมชั่นตางๆ ไดทันที อีกทั้งยังมีการแชรรีวิวจากผูที่เคยไปใชบริการจริง
มายังหนาโฮมเพจMezzo เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจมาใชบริการ ไดเร็วยิ่งขึ้นอีกดวย เพื่อใหสินคามีการ
กระจายอยางทั่วถึงกับกลุมลูกคาในตางจังหวัด ในอนาคต Mezzo จะมีการเปดขายแฟรนไชสเพื่อใหธุรกิจรานกาแฟ
แบรนด Mezzo นั้นเปนที่รูจักและมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ หากจะเปดสาขาใหครอบคลุมทั่วประเทศไดนั้น
จําเปนที่จะตองทําใหแบรนดนั้นเปนที่รูจักโดยคนสวนมากเสียกอน แตในยุคของปจจุบันการสื่อสารการตลาดที่จะ
สามารถทําใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายนั้นทําไดยากมากยิ่งขึ้น Mezzo จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาการผลิตสื่อออนไลน
ออกมาใหนาสนใจและเขาถึงไดอยางงายดายมากที่สุดเพื่อใหทันตอความตองการของผูบริโภคและคูแขงขัน
จากการที่ เ ล็ งเห็ น ว า ยอดการติ ดตาม การมีสว นรว ม และการรับรูขอมูลขาวสารตางๆระหวางผูบ ริโ ภคกับ
Mezzo นั้นยังไมดีเทาที่ควร ผูศึกษาจึงไดรับมอบหมายใหมาดูแลในสวนสื่อ Social ทั้ง Facebook และ Instagram
ของ Mezzo เพื่อเพิ่มยอดการติดตาม การมีสวนรวมกับโพสต การรับรูของผูบริโภค ตลอดจนการคิดกิจกรรม
สรางสรรคเพื่อดึงดูดผูบริโภคไดเขามามีสวนรวมกับเพจและมีการติดตามมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มการรับรูขอมูลขาวสารและการเขาถึงโพสตนั้นๆบนเพจเฟซบุกและอินสตาแกรมใหกับผูบริโภค
2. เพื่อเพิ่มจํานวนการรีวิว Mezzo Coffee โดยดูไดจากการติดแฮชแท็ก (#Mezzo #Mezzocoffee #Mezzoมี
ชานมไขมุก) บนเพจเฟซบุกและอินสตาแกรมของผูบริโภค
3. เพื่อเพิ่มจํานวนการกดถูกใจ การกดติดตาม การใหความสนใจของผูบริโภคบนเพจเฟซบุก และอินสตาแกรม
ของ Mezzo Coffee ใหมากยิ่งขึ้น
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ขอบเขตของงาน
- ขอบเขตดานเนื้อหา
วางแผนเจาะลึกไปถึงกลุมเปาหมายโดยเปรียบเทียบและศึกษาคูแขง ตลอดจนคิดกิจกรรมสรางสรรคผลงาน
จริงเพื่อดึงดูดใหผูคนเขามาสนใจเกิดการกดถูกใจจนไปสูการเขามาใชบริการจริง
- ขอบเขตประชากร
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่กดถูกใจ และคาดวาจะกดถูกใจเพจ Mezzo Coffee
จากการพัฒนาการสื่อสารการตลาดที่ผูฝกปฏิบัติงานสหกิจไดจัดทําขึ้น
- ขอบเขตดานระยะเวลา
ในการดําเนินการศึกษา ผูศึกษามีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน - 11 ตุลาคม 2562
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนกขององคกร
2. วางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางการรับรูรานกาแฟ Mezzo Coffee
3. จัดทําและออกแบบคอนเทนต การสื่อสารการตลาด
4. ประเมินและวัดผล ในแตละรูปแบบการสื่อสารการตลาด
5. สรุปผลปฏิบัติงาน
ประโยชนที่ไดรับ
1. เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับบุคคลที่จะเขามารับผิดชอบหนาที่หลังจากนี้โดยที่ไมตองเริ่มตนใหม
2. สามารถทําใหผูบริโภคเขาถึงMezzo Coffee รับรูขอมูลขาวสารโปรโมชั่นตางๆไดมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. เพิ่มจํานวนการกดติดตาม ถูกใจ รวมถึงการมีสวนรวมระหวางผูบริโภคและโพสตตางๆของ Mezzo Coffee ได
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริหารตองการมากที่สุด
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ผลการปฏิบัติงาน
1. การกดไลคและติดตาม (Page Like) บน Facebook

กราฟที่ 1 : กราฟแสดงถึงการกดถูกใจบน Facebook
จากการที่ไดเริ่มพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท
เมซโซ จํากัด ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มียอดการกดไลคเพจ
Facebook Mezzo Coffee เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 1,126 ไลค
2. การเขาถึงการรับรูของผูบริโภค (Awaerness) บน Facebook

กราฟที่ 2 : กราฟแสดงการเขาถึงโพสตบน Facebook
จากการที่ไดเริ่มพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท
เมซโซ จํากัด ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สามารถวัดผลการ
รับรูโดยใชการเขาถึงโพสตของผูใชงานFacebook เปนตัววัดผลการรับรู มีจํานวนการเขาถึงโพสตเพิ่มรวมทั้งหมด
240,470 ครั้ง
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3. การมีสวนรวมกับโพสตของผูบริโภค (Post Engagements) บน Facebook

กราฟที่ 3 : กราฟแสดงการมีสวนรวมกับโพสตบน Facebook
4. การกดไลค์ และติดตาม (Page Like) บน Instagram

ภาพที่ 1 : ยอดการติดตามกอนทํา

ภาพที่ 2 : ยอดการติดตามหลังทํา

จากการที่ไดเริ่มพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท
เมซโซ จํากัด ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มียอดการติดตาม
Instagram Mezzo Coffee เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 243 คน
5. การเข้ าถึงการรั บรู้ของผู้บริ โภค (Awaerness) บน Instagram
การเขาถึงการรับรูของผูบริโภค (Awaerness) บน Instagram
เดือน
จํานวนการเขาถึง
จํานวนที่เพิ่มขึ้น(+/-)
กรกฎาคม
10,393
+10,393
สิงหาคม
21,200
+10,807
กันยายน
28,984
+7,784
ตุลาคม
7,803
-21,181
รวม
68,380
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงการเพิ่มของจํานวนเขาถึงการรับรูของผูบริโภคบน Instagram ในแตละเดือน
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จากการที่ไดเริ่มพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท เมซ
โซ จํากัด ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีเขาถึงการรับรูของ
ผูบริโภค Instagram Mezzo Coffee จํานวน 68,380 คน
6. การมีสวนรวมกับโพสตของผูบริโภค (Post Engagements) บน Instagram

ภาพที่ 3 : แสดงเปอรเซ็นเพศชายหญิงที่มีสวนรวมกับโพสตบน Instagram

ภาพที่ 4 : แสดงเปอรเซ็นจังหวัดที่มีสวนรวมกับโพสตบน Instagram
จากการที่ไดเริ่มพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท
เมซโซ จํากัด ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีเขาถึงการรับรูของ
ผูบริโภค Instagram Mezzo Coffee
- แบงเปนเพศหญิง 69% และเพศชาย 31% รวม 100%
- แบงเปนเขตกรุงเทพฯ 48%, โคราช 6%, บุรีรัมย 4%, ชลบุรี 3% และนนทบุรี 3% รวม 100%
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7. การรีวิว Mezzo Coffee บนสื่อโซเชียลทั้ง Facebook และ Instagram

ภาพที่ 5 : แสดงการรีวิว Mezzo Coffee บน Facebook

ภาพที่ 6 : แสดงการรีวิว Mezzo Coffee บน Instagram
จากการที่ไดเริ่มพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค กรณีศึกษา บริษัท
เมซโซ จํากัด ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีเขารีวิว Mezzo
Coffee ทั้ง Facebook และ Instagram จํานวน 200 คน
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สรุปตามวัตถุประสงค
1. จัดทําการพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภคใหมีการกดไลคและกดติดตาม
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งการกดไลคในเพจ Facebook Mezzo Coffee จากเดิมมีผูกดไลคจํานวน 52,854 ปจจุบันเพิ่มเปน
53,980 รวมมีผูกดไลคในเพจ Facebook Mezzo Coffeeเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจํานวน 1,126 คน และการกดติดตามใน
Instagram Mezzo Coffee จากเดิมมีการกดติดตาม 1,531 ปจจุบันเพิ่มเปน 1,774 รวมมีผูกดติดตามใน Instagram
Mezzo Coffee เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 243 คน
2. รวบรวมการรีวิวจากผูใชงานจริงในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Instagram จากเดิมมีการรีวิวจาก
ผูใชงานจริงไมถึง 10 คนตอเดือน ปจจุบันมีผูรีวิวจริงเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 200 คนใน 4 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 50 คน
3. จากการที่ไดเริ่มพัฒนาการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภคมีการเขาถึงการรับรูของ
ผูบริโภคในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Instagram เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 308,850 คน โดยแบงเปน Facebook
240,470 การเขาถึง และ Instagram 68,380 การเขาถึง
ขอเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษายังไมสามารถทํากิจกรรมเพื่อเรียกการกดไลคกดติดตามของผูบริโภคบนสื่อโซเชียล
ทั้ง Facebook และ Instagram เพิ่มขึ้นไดดีเทาที่ควร จึงอยากใหบริษัทหรือผูศึกษารุนหลังไดมีการพัฒนาในสวนของ
การทํากิจกรรมที่นาสนใจรวมถึงการทําโฆษณาออนไลนตางๆ เพื่อที่จะชวยเพิ่มการมองเห็นการเขาถึงและการกดไลค
กดติดตามของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทํา Content เปน Photo Album แตยังไมไดรับความสนใจจากผูบริโภค
เทาที่ควร จึงอยากใหบริษัทหรือผูศึกษารุนหลังไดทํา Content เปน Photo Album ที่นาสนใจและดึงดูดไดมากกวานี้
พรอมอัปโหลดลงเพจในทุกๆสัปดาหเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
3. ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดถายทําคลิปวิดีโอและรูปภาพตางๆเพื่อทําการโปรโมทสินคาและสถานที่บรรยากาศ
ของสาขาตางๆ ไดในระดับหนึ่ง จึงอยากใหบริษัทหรือผูศึกษารุนหลังไดใหความสนใจในรายละเอียดการถายภาพ
หรือทริคการถายและตัดตอวิดีโอใหนาสนใจ เพื่อที่จะไดดึงดูดผูบริโภคใหมาสนใจในสินคาและอยากมาใชบริการ
รานคามากยิ่งขึ้น
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