
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอขอ้มูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ท้ังลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพี่เล้ียงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
 
ประเภทของงาน : แผนก Sale / แผนก Service / แผนก Charter 
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  : การจัดทำประกันสังคมของพนักงาน / การทำอุปกรณ์คงเหลือใน 
Store ประเภท เครื่องมือช่าง แผนก Service / การทำอุปกรณ์คงเหลือใน Store ประเภท 
Brochure /การทำอุปกรณ์คงเหลือใน Store ประเภท อุปกรณ์สำนักงาน /การทำอุปกรณ์คงเหลือใน 
Store ประเภท ยูนิฟอร์มพนักงาน /การทำอุปกรณ์คงเหลือใน Store ประเภท SM premium / การ
ทำ Brokerage windows display template / การทำ Brochure ขายเรือ / การทำ Brochure 
เกี่ยวกับรายละเอียดเรือ / Update Marketing Materials Inventoryตรวจเช็คเมล์จากลูกค้าใน 
Outlook / ตอบเมล์ลูกค้าใน Outlook / รอรับโทรศัพท์ / ต้อนรับลูกค้า / รับลูกค้าไปส่งท่ีเรือ / เช็ค
ความเรียบร้อยภายในเรือ / ทำเอกสาร เช็คอิน-เช็คเอาท์  / Provisioning list / การทำ Brochure 
in Boat wizard / Change information on web Boat wizard  
ระยะเวลา 0๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. วันจันทร์-วันศุกร์ 
เร่ิมการฝึกงานสหกิจวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 
สัปดาห์ท่ี1-2 เรียนรู้งานท่ีได้รับมอบหมายภายในแผนก Sale 
สัปดาห์ท่ี2-3 ทํางานท่ีได้รับมอบหมายและเรียนรู้งานใหม่เพิ่มเติม 
สัปดาห์ท่ี3-4 ศึกษาหาปัญหาภายในองค์กร และวางแผนสําหรับทําโครงการ 
สัปดาห์ท่ี4-6 ปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สัปดาห์ท่ี6-9 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแกไขปัญหา  
สัปดาห์ท่ี10-12 ติดตามผลการดําเนินงานและสรุปปัญหาระหวางการทํางาน  
สัปดาห์ท่ี13-16 นําแนวทางท่ีได้มาดําเนินงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ
พร้อมเสนอช้ินงานให้สถานประกอบการ 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

บทคัดย่อ : เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดมีมากมาย ท่ีช่วยให้การทำโฆษณา
นั้นง่ายมากยิ่งขึ้นและมีช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ทำให้ระบบการทำงาน
เกิดขึ้นอย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว จากการท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง ท่ีมี
ความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
หลักการทำงานของบริษัทซิมสันมารีนประเทศไทย ได้ยอมรับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาเพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารทางการตลาดกับผู้บริโภค โดยมีช่องทาง Facebook เป็นช่องทาง
หลักในการส่ือสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของบริษัท รวมถึงข้อมูลการซื้อขาย การนำเสนอในส่วนของ
สินค้า บริการ ท่ีเข้ามาใหม่ ซึ่งมาสินค้าประเภทเครื่องเล่นทางน้ำ ท่ีทางบริษัทจะต้องทำการเพิ่ม
ยอดขาย  โดยสินค้าประเภทเครื่องเล่นทางน้ำนั้น ท่ีบริษัทต้องการนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์เป็นการ
กระตุ้นความสนใจของลูกค้านั้น Facebook ก็นับเป็นช่องทางท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มผู้บริโภค 
และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตอบโจทย์กับ
ทางบริษัท จึงนำมาสู่โครงการนี้เพื่อจัดทำการส่ือสารทางการตลาด เครื่องเล่นทางน้ำ (Water toy) 
ผ่านช่องทาง Facebook 

ระยะในการปฏิบัติงาน : ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 – 18  มีนาคม 2565 

วิธีการดำเนินงาน 

1. คิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าส่ือสังคมออนไลน์นั้นเข้ามามีบทบาทในทุกๆ
กิจกรรมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การทำธุรกิจ การทำคอนเท้นทางการตลาด ท้ังผู้บริโภค ผู้ซื้อ 
ผู้ขาย ผู้ผลิต ต่างให้ความสนใจและยอมรับเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในทุกๆกิจกรรมของชีวิต ท้ังนี้ บริษัท 
ซิมป์สันมารีน ก็ได้ยอมรับเทคโนโลยีท่ีจะเข้ามาใช้สำหรับการส่ือสารทางการตลาดเพื่อท่ีจะได้เข้าถึงผู้บริโภค
ได้มากยิ่งขึ้น โดยได้ใช้ช่องทางต่างๆมากมาย และใช้ช่องทางหลักคือ Facebook  เป็นช่องทางหลักในการ
ส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงการใช้สำหรับการโปรโมทเครื่องเล่นชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัท 

2. รวบรวมข้อมูล ได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและพฤติกรรมท่ีซื้อแพ็คเก็จเครื่องเล่น รวมถึง
การเพิ่มเงินเพื่อเอาบริการในตลอดทริปการเดินทาง 

3.นำเสนอและปรึกษาพี่เลี้ยง หลังจากศึกษาและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ แล้วได้มีการนำไปเสนอและปรึกษาพี่
เล้ียงเพื่อดำเนินการทำโครงงานต่อไป 

4. ดำเนินการทำโครงการ ได้นำคำแนะนำและข้อมูลท่ีศึกษามาทำการรวบรวมเพื่อดำเนินการทำโครงงาน 

5. เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะ นำโครงงานท้ังหมดใหพ้ี่เล้ียงตรวจสอบและให้พี่เล้ียงเสนอแนวทางท่ีต้อง
แก้ไขละขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่าง ๆ 
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แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

หัวข้องาน เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 
 ต ำแหน่ง Service                  
 - จดัท ำรำยงำนสต็อคอุปกรณ์ซ่อมแซมเรือ                 
 - ท ำรำยงำนตรวจเช็คสภำพเรือ                 
 - ท ำควำมสะอำดภำยในเรือ                 
 - เช็คควำมเรียบร้อยภำยในเรือ                 
 ต ำแหน่ง Yacht Charter                 
 - ท ำรำยงำนเอกสำร Provisioning                 
 - Provisioning list                 
 - ท ำเอกสำร เช็คอิน-เช็คเอำท ์                 
 ต ำแหน่ง Sale Yacht                 
 - ตอบเมลล์ูกคำ้ใน Outlook                 
 - ตอ้นรับลูกคำ้                 
 - Change information on web Boat wizard                   
 -  ท ำ Brokerage windows display 

template 
                

 
การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 

จากการศึกษา การส่ือสารการตลาด เครื่องเล่นทางน้ำ (Water toy) ผ่าน Facebook พบว่า ผู้บริโภค
นั้นให้ความสนใจการส่ือบนสังคมออนไลน์เป็นอย่าง รวมไปถึง องค์ประกอบของเนื้อหาต่างๆ เช่น  อารมณ์
ของภาพ ความรู้สึกของบุคคล ในภาพท่ีสะท้อนออกมาจากสีหน้า แววตา ดังนั้นอารมณ์ของภาพจึงมีส่วนท่ีทํา
ให้ภาพเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ตอนชมภาพ อีกท้ังยังเป็นการ ดึงดูดให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจด้วย และ
รวมถึงการใช้ภาษาท่ีสละสลวยจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ในตัวสินค้า การถ่ายภาพ
มุมสูง หรือการถ่ายสินค้าระยะไกล ช่วยให้เห็นทัศนียภาพในการใช้งานสินค้า จะช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็น
วิธีการใช้งาน ตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน 
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำ
ท่ีสามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
ข้อมูลกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด Facebook  คือการใช้กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถ

แยกออกมาเป็น การเลือกใช้ภาษา การเลือกใช้รูปภาพไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกราฟฟิค ภาพปก ภาพข่าวบน 
Facebook เพื่อให้สินค้านั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์การใช้ #แฮชแท็ก เพื่อท่ีจะให้ผู้บริโภคสามารถ
กดท่ี # เพื่อท่ีผู้บริโภคจะได้เห็นสินค้าอื่นๆท่ีเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้อย่างชัดเจน เช่น #Water toys 
#Simpsonmarine  และมีประโยชน์ท้ังในการเพื่อให้สินค้าไม่ตกกระแสและเป็นท่ีนิยม และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการค้นหา กลยุทธ์การเลือกประเด็นท่ีสำคัญหรือประเด็นท่ีน่าสนใจและปักหมุดหรือ ติดดาว ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากในฟังช่ัน Facebook Pages กลยุทธ์ในกาiเปล่ียนภาพประจำตัวหรือภาพโปรไฟล์ให้
สอดคล้องกับสินค้าท่ีขาย 

ความสำเร็จของการสื่อสารการตลาด เคร่ืองเล่นทางน้ำ (water toys) บน Facebook 

บริษัทซิมป์สันมารีนนั้นใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่าน Facebook ต้ังแต่เริ่มต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งถือว่าใช้ Facebook Pages ในการส่ือสารทางการตลาดได้อย่างเต็มท่ี และประสบความสำเร็จ ดูได้
จากยอดผู้ติดตามจำนวน 9,307 (วันท่ี 25 มีนาคม 2565) คาดว่าในอนาคตจะมีผู้ติดตามถึง 10,000 คน จาก
จำนวนผู้ติดตามท่ีมากมายนั้นเป็นผลให้ Facebook Pages นั้นเกิดเป็นชุมชน ท่ีได้รับความนิยมและน่าเช่ือถือ
และเป็นทางเลือกในการส่ือสารทางการตลาดสำหรับสินค้าชนิดใหม่และสำหรับผู้ประกอบการต่างๆท่ีสนใจ
ช่องทางในการส่ือสารทางการตลาดแก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

การวิเคราะห์กราฟการจองสำหรับเดือน ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 

 ผลจากการวิเคราะห์สถิติจะเห็นได้ว่า เครื่องเล่นทางน้ำประเภท คายัค และ เซิร์ฟบอร์ดนั้นเป็นท่ีนิยม
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เส่ือลอยน้ำ และมียอดการจองอธิบายจาก  

1. เดือน ธันวาคม 2564 จำนวนเรือออกประเภทแพ็คเก็จเรือ bareboat จำนวนเฉล่ีย 50 รอบ ใน
แต่ละรอบมีจำนวนการจอง เครื่องเล่นทางน้ำ แบ่งเป็น 

- คายัค 45 รอบ คิดเป็น 90% 
- เซิร์ฟบอร์ด 40 คิดเป็น 80 % 
- เส้ือลอยน้ำ 0  คิดเป็น 0 % 

2. เดือน มกราคม 2565 จำนวนเรือออกประเภทแพ็คเก็จเรือ bareboat จำนวนเฉล่ีย 50  รอบ ใน
แต่ละรอบมีจำนวนการจอง เครื่องเล่นทางน้ำ แบ่งเป็น 

- คายัค 40 รอบ คิดเป็น 80 % 
- เซิร์ฟบอร์ด 32 คิดเป็น 64 % 
- เส้ือลอยน้ำ 3 คิดเป็น 6 % 

3. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเรือออกประเภทแพ็คเก็จเรือ bareboat จำนวนเฉล่ีย  50 รอบ 
ในแต่ละรอบมีจำนวนการจอง เครื่องเล่นทางน้ำ แบ่งเป็น 

- คายัค 45 รอบ คิดเป็น 90 % 
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- เซิร์ฟบอร์ด 40 คิดเป็น 80 % 
- เส้ือลอยน้ำ 5 คิดเป็น 10  % 

4. เดือน มีนาคม 2565 จำนวนเรือออกประเภทแพ็คเก็จเรือ bareboat จำนวนเฉล่ีย 50 รอบ ใน
แต่ละรอบมีจำนวนการจอง เครื่องเล่นทางน้ำ แบ่งเป็น 

- คายัค 48 รอบ คิดเป็น 96 % 
- เซิร์ฟบอร์ด 42 คิดเป็น 84 % 
- เส้ือลอยน้ำ 12 คิดเป็น 24 % 

 

 


