
แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศกึษำดเีด่น 

 ระดับมหำวทิยำลัยทักษิณ ปี กำรศกึษำ 2563 

โครงงานดา้นสงัคมศาสตรม์นษุยศาสตรแ์ละการจัดการ 
อธิบายการจดัท าโครงงาน การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทัง้ลกัษณะงาน 

ระยะเวลา และระบบพี่เลีย้งสอนงาน 

เริ่มฝึกปฏิบัตีสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่30 พฤศจิกายน2563 – 19 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห ์ณ 

สหกรณโ์คนมพัทลงุ จ  ากัดโดยฝึกสหกิจศึกษา 5วนั ต่อสปัดาหต์ั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น มีระบบพี่เลีย้งสอนงาน โดย

นางสาวณัฐจุฑา หนูอักษร ต าแหน่ง พนักงานธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโดยโครงงานที่ไดศ้ึกษา ไดร้บั การอนุมัตีจากทาง

สถานประกอบการและอยู่ในการควบคุมดูแลของพี่เลีย้งสอนงานและอาจารยท์ี่ปรกึษา สหกิจศึกษาอย่างใกลชี้ดตาม

ตารางดานลา่ง 

 ขั้นตอนการปฎิบัตงิาน ระยะเวลาการด าเนินงาน พ.ศ. 2563 -2564 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม 

1 ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของ

สถาน ประกอบการ 

               

2 ร่วมปฏิบติังานกบัสถาน

ประกอบการท่ี ไดรั้บอบ

หมาย เพื่อสงัเกตปัญหา 

/ การท างานท่ีสนใจเพื่อ

ใชใ้นการจดัท าโครงการ 

               

3 ศึกษาขอ้มูล/ ปรึกษาการ

ท างานในแต่ละฝ่ายของ

สหกรณ์ 

               

4 น าเสนอหวัขอ้โครงการ

ใหก้บัพ่ีเล้ียงและอาจารย์

ท่ีปรึกษา 

               



5 เร่ิมจดัท าแผนท่ีจดั

จ  าหน่าย 

               

6 ท าการโปรโมทผา่นทาง

เพจของนมพทัลุง 

               

7 ติดตามยอดการสัง่ซ้ือ

ของร้านคา้และยอดการ

เปิดร้านคา้ใหม ่

               

8 เสนอผลโครงการและ

ขอ้เสนอแนะ 

               

อธิบายวิธีการทา โครงงาน บทคัดย่อการด าเนินงาน ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใชว้ิชาความรู้/  ทกัษะ

ตามที่ไดเ้รียนมา จากการปฏิบติังานไดน้ าวิชาความรู้ในการวิเคราะห์ SWOT มาปรับใชใ้นการจดัท าโครงงาน โดยได  ้นา 

จุดอ่อนและอุปสรรคท่ีได ้มาจัดท าเป็นหวัข้อโครงการโครงงานการส่งเสริมการโปรโมทแหล่งจัดจ าหน่ายและให้ความรู้

เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์นมพทัลุง ซ่ึงมี รายละเอียดในการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

วิเคราะห์ SWOT ของนมพัทลุง 

 จุดแขง็ (Strength) 

1. เป็นน ้าโคแท ้100% ไม่ผสมนมผง 

2.รสชาติอร่อย ถูกปากผูบ้ริโภค 

3.มีคุณค่าดา้นโภชนาการ 

4.การจดัการฟาร์มโคนมที่ไดม้าตรฐาน มีฟาร์มตน้แบบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ซ่ึงส่งผลใหโ้คนมทุกตวัมี

สุขภาพดี ปราศจากโรค และคุณภาพน ้านมดิบของสหกรณ์และสมาชิกผ่านเกณฑม์าตรฐานระดบัประเทศ 

5.มีฐานลูกคา้14จงัหวดัภาคใตจ้ากนมโรงเรียน 

6.โรงงานการผลิตมีมาตรฐานสากล ผ่านการรับรองระบบ GMP Codex / HACCP/HALAL   

 จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นที่รู้จกัมากนกัในภาคอื่นๆ 

2. การโฆษณายงัเป็นรองแบรนดด์งัๆในตลาดเพราะสหกรณ์ไม่ใช่หน่วยงานเอกชน 

3. คู่แข่งทางธุรกิจหลายเจา้ในตลาด เช่นววัแดง หนองโพ 

4. สายส่งสินคา้มีแค่ภาคใต ้

 โอกาส (Opportunity) 



1.มีการสนบัสนุนจากภาครัฐหลายดา้นเช่นการใหค้วามรู้ในดา้นปศุสัตว์,การตรวจสอบคุณภาพน ้านมดิบ,การออกบูธแสดง

สินคา้ 

2.ตลาดนมเติบโตข้ึนทุกๆปีท าใหเ้ป็นการต่อยอดในการขยายธุรกิจ 

3.ปัจจุบนัเทรนดอ์าหารสุขภาพก าลงัมาแรง โภชนาการอาหารที่มีประโยชน์อยา่งนมพทัลุงจึงเป็นตวัเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

4.สามารถใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองด่ืมชาและกาแฟ  และอาหารอื่นๆได้ 

 อุปสรรค (Threat) 

1.ราคาซัพพลายเออร์ผนัแปรตามฤดูกาล เช่นน ้ามนัอาจท าใหต้น้ทุนในการขนส่งเพิ่มข้ึน 

2.คู่แข่งแบรดใ์หญ่ๆในตลาดเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า 

3.ราคาต่อลงัยงัแพงกว่าคู่แข่ง 

4.ช่องทางการจดัจ าหน่ายยงัมีนอ้ยในบางพื้นท่ี. 

ความส าคญัและที่มา 

ในปี2563 มูลค่าตลาดนมพร้อมด่ืมคาดการณ์อยูท่ี่ 60,984 ลา้นบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ในอีก5ปีขา้งหนา้ ซ่ึงมี

ปัจจยับวกมาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาด่ืมนมกนัมากข้ึน ประกอบกบัผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมี

ส่วนส าคญัในการกระตุน้ตลาด การด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัที่มีการแข่งขนัสูง  การโปรโมทสินคา้ในรูปแบบต่างๆจึงมี

บทบาทส าคญัในการท าธุรกิจมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทแหล่งจดัจ าหน่ายเพื่อใหส้ะดวกในการหาซ้ือของผูบ้ริโภค 

หรือการโปรโมทใหค้วามรู้ในเร่ืองต่างๆเกี่ยวกบัสินคา้ เป็นวิธีการที่องคก์รใชเ้พื่อแจง้ข่าวสารเกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ขององคก์ร และเป็นการจูงใจตลาด ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ ให้

ขอ้มูล ชกัจูงใจ หรือตอกย  ้าเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ รวมทั้งเพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ 

ทศันคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อ การตลาดยคุปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยทุธ์

ตลอดเวลา การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินคา้ใด ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ การท าใหลู้กคา้ไดมี้โอกาสทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ 

และมัน่ใจในคุณสมบติัของสินคา้ การจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้ ส าหรับผูป้ระกอบการ 

เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการแลว้ ยงัเป็นการ กระตุน้ยอดขายหรือสร้างกระแสใหเ้กิดข้ึน 

ในช่วงใดช่วงหน่ึง ท าใหสิ้นคา้หรือกิจกรรมที่จดัข้ึนไดรั้บ การกล่าวถึง การจดักิจกรรมใหเ้ป็นท่ีสนใจและเป็นท่ีกล่าวขาน

กบัทั้งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่ือมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะน าสินคา้ เพื่อตอกย  ้าความเหนียวแน่นกบัลูกคา้ เพื่อบอก

กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ที่ นบัวนัจะไดรั้บความ

นิยมมากยิง่ข้ึน กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือทาง การตลาดท่ีเป็นจุดเด่นหลกัในยคุปัจจุบนั ท า

ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดมี้โอกาสสัมผสักบัสินคา้อยา่ง ใกลชิ้ดมากยิง่ข้ึน นกัส่ือสารการตลาดทั้งหลายต่างกม็องหา

เคร่ืองมือท่ีดีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารตราสินคา้ ของตนเองไปยงั ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีเคร่ืองมือท่ีโดดเด่น และ

ก าลงัอยูใ่นความสนใจของนกั ส่ือสารการตลาดยคุน้ีคือการโปรโมทผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊คเพราะเป็น การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดจ้ านวนมาก ทนัสมยั รวดเร็ว ประหยดัตน้ทุน  ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ใด ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ การท าใหลู้กคา้ไดมี้โอกาสทดลอง

ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละมัน่ใจใน คุณสมบติัของสินคา้ เพราะฉนั้นแหล่งจดัจ าหน่ายท่ีสะดวกในการหาซ้ือจะท าใหไ้ดเ้ปรียบแก่

ผูป้ระกอบการเพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้ ยอดขายหรือสร้างการรับรู้ 



ท าใหสิ้นคา้หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนไดรั้บการกล่าวถึง การจดักิจกรรมใหเ้ป็นท่ีสนใจกบัทั้งกลุ่มลูกคา้  ทั้งน้ีสหกรณ์โคนม

พทัลุง จ ากดั ซ่ึงมีธุรกิจเกี่ยวกบัการผลิตนม ซ่ึงมีฐานลูกคา้หลกัอยูโ่ซนภาคใตแ้ละหวัใจส าคญัของธุรกิจที่ผลิตภณัฑท์ี่มี

คุณภาพ ยดึถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ตลอดมาและผลกัดนัใหน้มพทัลุงกา้วไปสู่ความส าเร็จและความเขม้แขง็ คือ

การร้กษาฐานลูกคา้เดิมและเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อสนบัสนุนการท างานในทุกดา้น รวมถึงการจดัการ

ดา้นบริการหลงัการขายอยา่งมืออาชีพคุณภาพและบริการ ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการ บริหารงานของสหกรณ์โคนม

พทัลุงภายใต ้

ช่ือแบรนดน์มพทัลุง ซ่ึงคุณภาพและการบริการเหล่าน้ีเองจะน าไปสู่ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ เม่ือลูกคา้เกิด

ความ พึงพอใจต่อการรับบริการแลว้ กจ็ะโนม้นา้ว ใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซ ้ า ท  าใหอ้งคก์รณ์มีโอกาสเติบโตและพฒันาไดม้าก

ข้ึน เป็นการท่ีลูกคา้บางคนสนใจในผลิตภณัฑแ์ต่ไม่ไดรู้้เกี่ยวกบัแหล่งจดัจ าหน่ายท าใหต้อ้งเดินทางมาซ้ือไกลทั้งท่ีสามารถ

ซ้ือไดใ้กลบ้า้นหรือจะเป็นการท่ีมีการมาสอบถามในเพจของนมพทัลุง และผูบ้ริโภคบางคนท่ีไม่ทราบหรือความแตกต่าง

ระหว่างนมพทัลุงกบันมในทอ้งตลาดอยา่งเลย หรือท าไมตอ้งกินนม และไม่ไดบ้  ารุงมาตั้งแต่แรกท าให้ตอนแก่ท  าใหเ้กิดโรค

ที่เกี่ยวกบัขอ้ กระดูกตามมา  

เป็นการท่ีลูกคา้บางคนสนใจในผลิตภณัฑแ์ต่ไม่ไดรู้้เกี่ยวกบัแหล่งจดัจ าหน่ายท าใหต้อ้งเดินทางมาซ้ือไกลทั้งท่ี

สามารถซ้ือไดใ้กลบ้า้นหรือจะเป็นการท่ีมีการมาสอบถามในเพจของนมพทัลุง และผูบ้ริโภคบางคนท่ีไม่ทราบหรือความ

แตกต่างระหว่างนมพทัลุงกบันมในทอ้งตลาดอยา่งเลย หรือท าไมตอ้งกินนม และไม่ไดบ้  ารุงมาตั้งแต่แรกท าใหต้อนแก่ท  า

ใหเ้กิดโรคที่เกี่ยวกบัขอ้ กระดูกตามมา 

 การด าเนินงานมีความถูกตอ้ง มีระเบียบแบบแผนและท าใหนิ้สิตมีโอกาสไดใ้ชว้ิชาความรู้/ทกัษะตามที่ไดเ้รียน

มา 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถาน

ประกอบการโดยที่นกัศึกษาไดอ้อกไปปฏิบติังานจริงตามสถาประกอบการต่างๆ มุ่งใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ตรงตาม

สาขาวิชาที่ตนไดศ้ึกษาควบคู่กนัไปดว้ย และปลูกจิตส านึกใหน้กัศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวีชาชีพของตน 

จากการไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สหกรณ์โคนมพทัลุง จ ากดั ในต าแหน่ง ฝ่ายประสานงานทีมการฝ่ายขายและ

ตรวจสอบเอกสารซ่ึงมีหนา้ที่ในการบริการขายออกบิลขายสินคา้ใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ที่เขา้มาใช ้บริการภายในสหกรณ์ทั้ง

แบบการขายเงินสดและการขายเช่ือจดัเรียงใบบนัทึกลูกหน้ีการคา้สรุปและท ารายงานยอดขายประจ าวนั จดัเรียงสินคา้ และ

ตรวจเช็คสินคา้ให้ตรงตามสตอ็กในระบบ จัดเอกสารให้กบัพนกังานขายทั้ง 4 คนในเขต 14 จังหวดัภาคใต ้รวมไปถึงการ

บนัทึกรหัสลูกคา้ของพนักงานขาย 4 คน ,  การลงบนัทึกบิลขายเช่ือในระบบ, การบนัทึกรหัสลูกคา้ใหม่ , การท ากิจกรรม

การส่งเสริมการตลาดในหลายๆ กิจกรรม  เช่นกิจกรรมการออกบูธขายสินคา้  กิจกรรมทดลองขายผลิตภณัฑต์ามสาขาต่างๆ

ของสหกรณ์ฯ  และการตลาดออนไลน์ ท่ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมของฝ่ายพฒันาธุรกิจ  ทั้งน้ีไดมี้โอกาสศึกษาดูแล เพจนมพทัลุง

ส านกังานใหญ่   

 

 



 อธิบายการน าโครงงานไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ หรือเป็นงานประจ าที ่

สามารถน าไปพฒันาองคก์ร/หน่วยงานไดอ้ยา่งชดัเจน อาทิลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุน ค่าใชจ่้าย 

1. เพื่อศึกษาผลิตภณัฑน์มพทัลุง 

2. เพื่อเพิ่มลูกคา้ใหม่และยอดขายนมพทัลุง 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

สรุปผลพบว่ายอดขายนม UHT เดือนมกราคม,กุมพาพนัธ์ 2563 กบัเดือนมกราคม,กุมพาพนัธ์ 2564มีจ านวน
ยอดขายรวมเพิ่มข้ึนเมือเทียบกบัยอดขายของปี 2563ที่มียอดในการสั่งจากร้านคา้เดือนมกราคมอยู่ที่ 5149 ลงัและเดือน
กุมภาพนัธ์อยูท่ี่ 4892 ลงัหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมโครงการไดมี้ผลตอบรับท่ีดีท าใหย้อดขายของปี2564 มียอดขาย เดือยมกราคมอยูท่ี่
5399ลงัและเดือนกุมภาพนัธ์อยูท่ี่ 5303 ลงั เพราะโครงการมีการท าใหลู้กคา้เขา้ถึงร้านคา้ทีเป็นตวัแทนจ าหน่ายของสหกรณ์ 
ท าให้ร้านคา้มีการสั่งสินคา้มากกว่าปกติจากเดินท่ีเคยสั่งปกติ มีการสั่งเพิ่มในรสท่ีดีต่อสุขภาพมากข้ึน เพราะไม่ใช่แค่โป
รโมทถึงแหล่งจดัจ าหน่ายใกลบ้า้นแต่ในความรู้การดื่มนมท าใหลู้กคา้ที่รักสุขภาพหนัมาด่ืนนมที่ดีต่อสุขภาพกนัมากข้ึน 

สรุปผลเร่ืองการสร้างความน่าลงทุนให้ผูป้ระกอบการร้านคา้มีผลตอบรับท่ีดีข้ึนท าให้ผูป้ระกอบการร้านค้ามี

ขอ้มูลในการที่จะสร้างตดัสินใจดว้ยตนเองโดยการวดัผลจากการเปิดร้านคา้ใหม่ในเดือนมกราคม,กุมภาพนัธ์ปี63 ก่อนเร่ิม

โครงการกบัมกราคม,กุมพาพนัธ์64ท่ีด  าเนินโครงการแลว้มีความแตกต่างในดา้นของจ านวนผลรวมท่ีมากข้ึนจากปี2563มี

ยอดท่ี25ร้าน แต่ในปี2564มียอดเพิ่มข้ึน26ร้านตามแผนภูมิ  
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มกราคม กมุภาพนัธ์

จ ำนวนยอดกำรขำยนมUHT

ยอดปี2563 ยอดปี2564
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มกราคม กุมภาพนัธ์

จ านวนยอดการเปิดร้านค้าใหม่

ยอดปี2563 ยอดปี2564


