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แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น  
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โครงงำน/ผลงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
   
• อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 

 

เริ่มต้นจากการที่พี่เลี้ยงแนะน าให้รู้จักกับสถานที่ต่างๆภายในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นห้อง

ประชุมห้องพักโดยการที่พาไปดูห้องจริงๆว่าภายในห้องมีอะไรบ้างเตียงเป็นแบบไหนห้องมีกี่

ห้องและอะไรบ้างทีเ่ราจะเซ็ตไว้ให้ลกูค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาพักต่อมาก็ไดพ้าไปแนะน ากับบุคลากร

ภายในโรงแรมว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างเวลาเราจะติดต่อก็สามารถติดต่อได้ถูกคนและใน

โรงแรมมีแผนอะไรบ้างโดยงานที่ได้มีโอกาสไปฝึกคือ แผนก SALE & MARKETING โดย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ ฝึก รับจองห้องพัก ( Reservation ) เป็น

ระยะเวลา 2 เดือน มีหน้าที่รับสายลูกค้าเมื่อลูกค้าโทรมาสอบถามข้อมูลหรือจะจองห้องพัก

โดยต้องมีการขอข้อมูลของลูกค้าเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ท าการ BOOKING ห้องให้ลูกค้าโดยการ

ที่มาฝึกแผนกรับจองห้องพัก ( Reservation ) เพราะเราต้องเรียนรู้ข้อมูลต่างๆภายในโรงแรม

ว่าในโรงแรมห้องของโรงแรมมีแบบไหนบ้างและโรงแรมได้มีการท าโปรโมช่ันออกมาแบบไหน

เพื่อที่เราจะได้ตอบค าถามลูกค้าได้เมื่อเวลามีลูกค้าอยากจะทราบข้อมูลต่างๆภายในโรงแรม

เพราะ ฝ่าย SALE & MARKETING จะต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วเลยสามารถน าข้อมูลที่ได้มา

ปรับใช้กับการฝึกฝ่าย SALE & MARKETING ได้อย่างดีเลยทีเดียว และเดือนที่ 3 เรียนรู้งาน 

ฝ่ายแผนกต้องรับ ( Reception ) โดยการที่เราได้มาท าหน้าที่ในส่วนนี้เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้อง

รับหน้ากับลูกค้าเมือ่เกดิปัญหาใด ๆ ข้ึนเราต้องคิดหาทางออกทีด่ีที่สดุให้กับลูกค้าเพื่อทีจ่ะท าให้

ลูกค้าประทับใจในการบรกิารของโรงแรมและจะได้กลบัมาใช้บริการอีกทั้งยังฝึกให้เราเป็นคนที่

ใจเย็นคิดอะไรก่อนที่จะพูดเสมอเพราะเมื่อพูดอะไรไปแล้วไม่สมารถกลับไปแก้ไขได้อีกถือเป็น

การฝึกความอดทนไปในตัวอีกด้วย  ส่วนในเดือนที่ 4 ฝึกฝ่กาย Sale & Marketing ซึ่งทั้ง 4 

เดือน ต้องฝึกฝ่าย Sale & Marketing  ควบคู่ไปด้วย ดารที่ยฝ่าย Sale & Marketing  จะมี

หน้าที่ กระตุ้นยอดขายให้กับโรงแรมไม่ว่าจะกระตุ้นโดยช่องทางต่างๆ การคิด Content ให้กับ

โรงแรม ยังรวมไปถึง ท าเอกสารและรายงานด้านการขาย และ ใบเสนอราคาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

อีกด้วย 
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• อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา

ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 
 

วิธีการท าโครงงาน จากการที่ได้เข้าไปฝึกแผนก SALE & MARKETING โดยที่เราจะต้องท า
ยอดให้กับโรงแรมและขายห้องพักหรือโปรโมช่ันต่างๆให้กับโรงแรมท าให้เราเห็นว่าช่วงนี้ยอดจอง
ห้องพักและผู้เข้าพักของโรงแรมลดลงเป็นจ านวนมากเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดท าให้ทางโรงแรม
เกิดผลกระทบหนักมากยิ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตย่ิงหนักเป็นเท่าตัวเลยเพราะภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของต่างชาติถือเป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยก็ว่าได้แต่เมื่อเกิดโคดวิดข้ึนท าให้นักท่องเที่ยว
กลับประเทศและแต่ละประเทศก็มีการปิดประเทศเกิดข้ึนโดยคนนอกไม่ให้เข้าคนในไม่ให้ออกท าให้
ภูเก็ตที่ถือเป็นแหล่งของนักท่องเที่ยว มีผลกระทบอย่างหนักบางโรงแรมอยู่ต่อไม่ไหวต้องปิดโรงแรม
บางโรงแรมที่กระทบหนักจนต้องปิดกิจการหรือต้องขายกันเลยทีเดียว ซึ่งพอได้เข้ามาฝึกที่โรงแรมท า
ให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้มีการเสนอพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่ออาจารย์และพี่เลี้ยง
อนุมัติให้ท าโครงงานเกี่ยวกับการเชิญผู้ที่มีอิทธิพลเข้ามาจัดกิจกรรมภายในโรงแรมและการส่งเสริม
การตลาดโดยได้มีการขายโปรโมช่ันควบคู่ไปด้วยเพื่อเพิ่มยอดผู้เขาพักและเพิ่มยอดขายให้กับโรงแรม 

 
บทคัดย่อ ในส่วนของบทคัดย่อนั่น ได้มีการน าวัตถุประสงค์ของโครงงาน และ จากการเก็บ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน าผลการศึกษาขอมูลทั้งก่อนท าและหลังท า โดยได้มีการอธิบายข้อมูลว่าเราจะ
ท าอย่างให้ให้ทางโรงแรมมยอดผู้เข้าพักและยอดขายของโรงแรมเพิ่มข้ึน จะท าโดยใช้วิธีอะไร ท า
อย่างไร เมื่อไหร่ ยังไง เมื่อมีการจัดท าแล้วท าให้ทางโรงแรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของงาน
ที่จัดท าหรือป่าว หรือมีการปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้ งานที่ท าออกมาบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงแรมที่ได้ต้ังไว้ให้ส าเร็จ 

 
การด าเนินงาน ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนกับโรงแรมและได้จัดท าโครงงานตามแผนที่ ที่ได้

วางไว้ โดยการเชิญผู้ที่มีอิทธิพลของโรงแรมมา หรือ DJ ให้ข้ามาท ากิจกกรมในโรงแรมเพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ภายในโรงแรม  

 
การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา จากการที่ได้มาฝึกงานในแผนก SALE & 

MARKETING ทักษะที่ทางมหาลัยได้สอนถือว่าช่วยในการท างานในแผนกนี้มากครับไม่ว่าจะเป็นการ 
ท าโปสเตอร์ การตัดต่อ VDO การพูดหรือ การกล้าแสดงออกเพราะในงานที่ได้มาท า ต้องใช้ทักษะใน
ส่วนน้ีเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นหน้าที่ส่วนนึงเลยก็ว่าได้ 
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• อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาท ิลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
 
 ท าให้ทางโรงแรงมียอดผูเ้ข้าพักและยอดขายเพิม่ขึ้นอย่างเหน็ได้ชัดเจน จากการที่เชิญ DJ ให้
เข้ามาท ากจิกรรมภายในโรงแรม เนื้องจาก DJ ทีเ่ชิญมาเป้นที่รู้จกั และ ค่อนข้างมีช่ือเสียงเป็นอย่าง
มาก ท าให้ลกูค้าที่รูจ้ักหรือไมรู่จ้ัก ตามมาเพราะอยากเจอหรืออยากจะสนุก ซึ่งเมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้
บริการของโรงแรม ท าใหเ้กิดการใช้จ่ายต่าง ๆเช่น อาหาร และ เครื่องดื่ม อีกทั้งยังมีผลพลอยได้จาด
การทีลู่กค้า กลบัไม่ไหวท าใหเ้ปิดห้องเพื่อที่จะพักในโรงแรม และยังมลีูกค้าที่มาเปิดห้องพกัในช่วงที่มี
การเชิญ DJ เข้ามา ท าให้ ทางโรงแรมมียอดผูเ้ข้าพักและยอดขายเพิ่มขึ้นถึงจะไม่มากเหมอืนช่วงก่อน
เกิดโควิด แต่ ก็ดีกว่า ไม่ได้อะไรเลย ดีกว่าต้อปิดโรงแรม ถึงจะได้ก าไรน้อยแต่ทางโรงแรมก็ยังอยู่ได้
สามารถเลี้ยงพนักงานต่อไปได้ไม่ต้องปิดโรงแรมและพนกังานไม่มีงานท า ซึ่ง การท า EVENT 
MARKETING สามารถน าไปใช้ได้กับทุกสถานประกอบการข้ึนอยู่กับกจิกกรรมทีเ่หมาะสมกับสภานป
ระกอบการ เพราะ การทีเ่ราท า EVENT MARKETING ก็เปรียบเสมอืนการที่เราท าการโฆษณาให้กับ
องค์กรของตัวเอง โดยตัวอย่างของ DJ ที่ได้ท าการเชิญเข้ามาภายในโรงแรม ดังนี้  
 
 
 

 
 

 
 



4 
 

FORECAST 

เดือน ห้องทีเ่ปิดขาย ห้องที่ขายได ้ % 

พฤศจิกายน 2563 10,685 3,890 36.42 

ธันวาคม 2563 5,814 2,730 46.96 

มกราคม 2564 5,187 2,369 45.67 

กุมภาพันธ์ 2564 4,503 3,368 74.79 

 
ตารางแสดงผลของการเขา้พักของโรงแรมในแต่ละเดือน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เข้าพักใน โรงแรม ป่าตอง เบย์ฮิลล์ รีสอร์ท พบว่า จากการที่ได้เชิญผู้

ที่มีอิทธิพล หรือ DJ ที่มีอิทธิพลต่อโรงแรมเข้ามาท ากิจกรรมภายในโรงแรมเห็นได้ว่า ก่อนที่ผู้จัดท าจะเข้ามา

ท าโครงงานในโรงแรม เดือน พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นช่วงที่เกิดสถานการโควิดรอบแรก โดยทางโรงแรมได้

มีการเปิดขายห้องทั้งหมดที่ 10,685 ห้อง และ ห้องที่ท าการขายได้จ านวน คือ 3,890 ห้อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

อยู่ที่  36.42 % และหลังจากที่ผู้จัดท าได้เข้ามาท าโครงงานโดยการท า การตลาดเชิงกิจกกรม ( Event 

Marketing )และการส่งเสริมการขาย โดยได้ท าการเชิญผู้ที่มีอิทธิพลของโรงแรมเข้ามาท ากิจกรรม โดยสังเกตุ

ได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน โดยผู้จัดท าโครงงานได้เริ่ม ลงมือจัดท าตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 

- กุมภาพันธ์ 2564 จะเห็นได้ว่า เดือน ธันวาคม 2563 ห้องที่เปิดขาย 5,814 และห้องที่ขายได้จ านวน 2,730 

ห้อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 46.96 % ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน 2563 เมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์ ซึ่งการดู 

จะดูโดยใช้ห้องที่ขายได้เป็นหลักไม่ได้เพราะจ านวนห้องที่เปิดขายในแต่ละเดือนมีจ านวนห้องที่แตกต่างกันไป

ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ซึ่งจะดูโดยดูที ่เปอรเ์ซ็นต์ ของแต่ละ Forecast เป็นหลัก ต่อมา ในเดือน มกราคม 2564 

ห้องที่เปิดขายจ านวน 5,187 ห้อง และห้องที่ขายได้จ านวน 2,369 ห้อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่  45.67 % 

โดยในเดือนมกรามียอดผู้เข้าพักลดลงเนื่องจากสถานการณ์ โควิดรอบที่สอง ท าให้มีการยกเลิกห้องพักไปเป็น

จ านวนมาก แต่ถึงอย่างไร ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยังพอรับได้ ต่อมาในเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 ห้องที่ท าการเปิด

ขายจ านวน 4,503 ห้อง โดยจ านวนห้องที่ขายได้อยู่ที่ 3,368 ห้อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 74.79 % ซึ่งจะเห็น

ได้ชัดว่าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มียอดผู้เข้าพักเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบจากเดือน มกราคม 2564 ที่มีโค

วิดรอบสอง และเดือน ธันวาคม 2563  
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ท าให้ผู้จัดท าเห็นว่า การท าการตลาดเชิงกิจกกรม ( Event Marketing )และการส่งเสริมการขาย โดย

การเชิญผู้ที่มีอิทธิพลของโรงแรม หรือ DJ เข้ามาท ากิจกรรมและการขาย CASH VOUCHER สามารถท าให้

ทางโรงแรม มียอดขายห้องพักที่เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดและยังช่วยให้โรงแรมเป็นที่รู้จักมากข้ึนจากการที่ได้

โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ DJ ในเพจของโรงแรมเพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการในโรงแรมและยังท า

ให้โรงแรมมีรายได้เพียงพอที่จะเปิดโรงแรมต่อไปในสถานการณ์แบบนี้อีกด้วย  

 


