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แผนการโปรโมทดวยวิดีโอบน
YouTube

นําเสนอการเรียกลูกคาดวยสื่อวิดีโอบน
อินเตอรเน็ต

エンディ・タイランド / 遠藤 誠
【 全国グルメ癒しチャンネル 】



　การจับมือระหวางกิจการกับ YouTuberเพื่อจัดทําวิดีโอโปรโมทมีมากขึ้น 　

　YouTuber จัดวาเปนผูมีอิทธิพลบนสื่อสังคมซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก

◆PR　โปรโมทรานใหม,
สินคาใหม 

◆UP！เพิ่มยอดขาย,ลูกคารูจัก
มากขึ้น

　หางรานกิจการ × YouTuber

Endy Thailand / มาโกโตะเอ็นโด
【 ชาแนลแนะนําอาหารทั่วประเทศ 】

https://www.youtube.com/endomakoto

จัดวาเปนผูมีอิทธิพลบนสื่อสังคมซึ่งไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก

https://www.youtube.com/endomakoto


ใชเวลาถายทําวิดีโอเพียง　5～10นาที ก็เรียกลูกคา,ทําใหลูกคารูจักได

① ไปที่ราน： Endy Thailand ไปที่รานของทาน
② ถายทํา： Endy Thailand รีวิวอาหาร,สินคา,เทคนิคพิเศษของราน
③ อัปโหลด：อัปโหลดวีดีโอลงในชาแนล「Endy Thailand 」 ！
※และเผยแพรหนารานของทานลงในเว็บไซต waiwaithailand.com ดวยในเวลา
เดียวกัน

　วายวายไทยแลนด × 
YouTube

内容はとってもシンプル！ エンディ・タイランド　に店舗へ来てもらうだけ！

① ไปที่
ราน

② ถาย
ทํา

③ 
อัปโหลด



　ขอดี

　　　YouTuber ไปที่ราน

รานของทานอาจจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงไปที่ราน 

แตดวยปญหาตางๆจึงไมสามารถนํามาใชในการ
โปรโมทได 
ถาเปน YouTuber ไมตองขออนุญาติไมติดปญหา
ใดๆ YouTuber โปรโมทรานของทานใหเลย

１

　　　　วิดีโอคงอยูไปไดตลอด

วีดีโอในยูทูปหากถายทําครั้งหนึ่งแลวจะยังคงอยู
ตลอด ไมเหมือน
โฆษณาในทีวีที่ออกอากาศเพียงชวงหนึ่ง 
สามารถเขาไปดูเมื่อไหรก็ได
(สามารถนําไปใชในจอภาพในรานไดอีกดวย)

３ 　　　　ไมเสียเวลามาก

ไมจําเปนตองใชเวลาในการมีตติ้งประชุมเปน
เวลานาน เพียงแค Endy ไปที่ราน,ถายทํา,ตัดตอ
แลวอัพวิดีโอลงในยูทูปเทานั้น
ซึ่งทางเราจะเปนผูจัดการทุกขั้นตอน 

４

　　　　PR โปรโมท รานเปดใหม,
บริการใหม ในเวลาที่เหมาะสม

ตางกับการโปรโมททางทีวีและ CM เพราะ
สามารถปรับเวลาการโปรโมทใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาที่เปดรานใหม,ใหบริการใหมได  ถือเปน
จุดสําคัญในการทําการตลาด

２



ขอมูลของ Endy Thailand 

Endy Thailand / มาโกโตะเอ็นโด
【 ชาแนลแนะนําอาหารทั่วประเทศ 】

จํานวนผูติดตามชาแนล：8,430 คน　ขอมูล

เมื่อก.ค.2020

จํานวนรานที่ลงรีวิว：มากกวา 1,000 ราน

จํานวนยอดการรับชมรวมทั้งหมด：มากกวา 

3,200,000 ครั้ง

จํานวนวิดีโอที่อัปโหลดในYoutube：มากกวา 

2,000 วิดีโอ



　 Endy Thailand คือใคร？

YouTuberเกี่ยวกับเมืองไทยคน

แรกๆ

　ชายหนุมผูรักเมืองไทยเปนที่สุด！

มากกวาใครๆ 

　ภาพทาทางการกิน ,ทาทางการถูกนวดที่รีวิวสุ

ดยอด！

ประธานกรรมการบริษัทวายวายไทยแลนด
มีประสบการณทํางานเกี่ยวกับการใชชีวิตของคนไทยในญี่ปุนมานานกวา 30 ป
ใหบริการขอมูลตางๆกับคนไทยที่อาศัยอยูในประเทศญี่ปุน, เผยแแพรวัฒนธรรมประเพณีไทย, สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางไทย-ญี่ปุน และพยายามชวยสรางความเชื่อมั่นและไววางใจระหวางกิจการ
เกี่ยวกับประเทศไทยและคนไทยในญี่ปุนเพื่อใหสรางความสัมพันธอันดีทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับญี่ปุน 
นอกจากนี้แลวยังมุงมั่นพัฒนาสินคาและบริการตางๆที่ทําใหทุกทานพึงพอใจ และสรางความสนใจเกี่ยวกับ
ประเทศไทย เพื่อใหบริษัทเปนสะพานเชื่อมตอความสัมพันธระหวางไทยกับญี่ปุน 



　กลุมผูรับชม

กลุมผูรับชม　　ชาย：92.5％　　　หญิง：7.5％

                                     ※สวนใหญเปนเพศชายที่มีอายุและมีฐานะ

ทางการเงิน



　สิ่งที่รีวิว

　นอกจากนี้แลวยังรีวิวเรื่องนาสนใจในTHAILAND พาเดินเที่ยวชมในโตเกียวและเที่ยวชมเมือง
บานเกิดโอดาวาระฯลฯอีกดวย



　การจัดทําWebsite

สรางเพจแนะนํารานคาแตละรานลงใน Waiwaithailand.com

Waiwaithailand.com

จํานวนยอดวิว：60,000 เพจวิว/เดือน　ขอมูลเมื่อ ก.ค.2020

จํานวนรานในระบบที่สามารถคนหาได：มากกวา 7,000 

ราน



　 ผลงานทางโทรทัศน

ผลงานของบริษัทวายวายไทยแลนดที่ใหความรวมมือกับรายการ
โทรทัศนตางๆ 



　เสียงจากลูกคา①・ เสียงจากเจาของรานอาหารไทย！

Q1：ชวยบอกขอดีที่ไดถายทําวีดีโอกับ Endy Thailand หนอยครับ
　　　・ มีลูกคาใหมที่ชอบเมืองไทยเขารานจากการดูวิดีโอมากขึ้น
　　　・ ลูกคาของรานหลายทานไมไดเขารานเพราะสวนลดแตลูกคาที่เขารานเปนลูกคาที่ชอบเมืองไทยจริงๆ
　　　・ ถาเปนยูทูปของ Endy แลวไมเพียงแตรีวิวรสชาติอาหารเทานั้น แตยังชวยบอกวิธีการทานอาหารไทย ชวยแนะนํา
สิ่งที่นาสนใจในราน ซึ่งบางทีที่รานเองก็ไมไดคิดวาเปนเรื่องพิเศษ วิดีโอที่ถูกจัดทําขึ้นจึงสามารถใชเปนสื่อที่ชวยโปรโม
ทรานไปไดตลอด 

Q2：หลังจากที่ไดรับการแนะนําดวยวิดีโอกับ Endy แลวมีลูกคาที่มาจากการดูยูทูปบางหรือไม
　　　・ มีกลุมลูกคาเพศชายชวงอายุ 40- 50 ปเขารานมากกขึ้น

Q3：ทราบไดอยางไร
　　　・ ทราบไดจากการพูดคุยกับลูกคาแลวลูกคาบอกวา “เคยดู”
　　　・ ถาเปนลูกคาที่มาจากการรับชมวิดีโอสวนมากจะเปนลูกคาที่ไมใชคูปอง

Q4：ชวยบอกความเปลี่ยนแปลงอยางละเอียดอยางเชนจํานวนลูกคาหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นไดไหมครับ 
　　　・ ในชวง 2 เดือนแรกมีกลุมลูกคากลุมใหมที่ชอบดื่มเขารานเพิ่มขึ้น 5 กลุม 
คิดเปนยอดขายประมาณ 48,000 เยน ซึ่งเทากับคาใชจายรายปในการลงวิดีโอ 

Q5：คิดวาอยากทําวิดีโอโปรโมทรานตอไปไหม？
　　　・ ครั้งนี้เปนการถายทําอาหารจานเดียวครั้งตอไปอยากใหคุณ Endy และผูชวยที่นารักชวยแนะนําคอรสอาหาร,

อาหารเซ็ตและคอรสสําหรับงานเลี้ยงใหดวย

รานอาหารไทยเพื่อนไทย
（kinchicho）



Q1： ชวยบอกขอดีที่ไดถายทําวีดีโอกับ Endy Thailand หนอยครับ 

　　 ・ มีลูกคาใหมที่ชอบเมืองไทยเขารานจากการดูวิดีโอมากขึ้น
　　 ・ ลูกคาไมไดเขารานเพราะสวนลด แตเขารานเพราะเปนคนที่ชอบนวดแผนไทย แลวยังกลับมาเปนขาประจําใหกับ
รานอีกดวย
　　　・ ถาเปนยูทูปของ Endy แลวจะรีวิวเรื่องการบริการตางๆในราน,ราคาใหเขาใจงายทําใหเปนสื่อในการโปรโมทรานไป

ไดตลอด

Q2：หลังจากที่ไดรับการแนะนําดวยวิดีโอกับ Endy แลวมีลูกคาที่มาจากการดูยูทูปบางหรือไม
　　　・ มีกลุมลูกคาเพศชายชวงอายุ 40- 50 ป เขารานมากขึ้น

Q3：ทราบไดอยางไร 
　　　・ ทราบไดจากการพูดคุยกับลูกคาแลวลูกคาบอกวา “เคยดู”
　　　・ ถาเปนลูกคาที่มาจากการรับชมวิดีโอสวนมากจะเปน ลูกคาที่ไมใชคูปอง

Q4：ชวยบอกความเปลี่ยนแปลงอยางละเอียดอยางเชนจํานวนลูกคาหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นไดไหมครับ 　　　

      ・ ในชวงเดือนแรกมีกลุมลูกคาใหมเขารานเพิ่มขึ้นจํานวนมากกวา 10 คน 
คิดเปนยอดขายประมาณ 48,000 เยน ซึ่งเทากับคาใชจายรายปในการลงวิดีโอ 

Q5：คิดวาอยากทําวิดีโอโปรโมทรานตอไปไหม？
　　　・ ครั้งนี้เปนการถายทําการนวดแผนไทยเพียงอยางเดียวครั้งตอไปอยากใหถายทําและแนะนําคอรสนวดนํ้ามัน, นวด

เทาในครั้งตอไป

เสียงจากลูกคา②・ เสียงจากเจาของรานนวดแผนไทย！

รานนวดแผนไทย Chorfa（จ.โอคา

ยามา）



　คาใชจาย

รานในญี่ปุน

¥48,000(ไมรวมภาษ)ี

รานในเมืองไทย

15,000บาท(ไมรวมภาษ)ี

① ถายทําวิดีโอและอัปโหลดลง YouTube + ② จัดทําโฮมเพจ
และลงอินเตอรเน็ต
③ จัดทําขอมูลลงในแผนที่ Google Map
④ จัดทําขอมูลลงใน Google Business

※มีคาเดินทางจากสถานี　Shinjuku　

แยกตางหาก



　ติดตอสอบถาม

・　ติดตอทางอีเมล：waiwaithailand@gmail.com

・  ติดตอทางโทรศัพท : 080-4180-0800

 　　　　　　　　　　 03-5358-7895

ที่อยู

3-28-1 yoyogi,shibuya,Tokyo 151-0053


