
1 
 

แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น 

ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร  

- อธิบำยกำรจัดท ำโครงงำน  กำรจัดระบบกำรท ำงำนที่เหมำะสมจำกสถำนประกอบกำร ทั้งลักษณะ 

งำน ระยะเวลำ  และระบบพี่เลี้ยงสอนงำน ? 

เร่ิมฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ 

บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จ ากัด จ.สงขลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามานิเทศ 1 ครั้ง ในวันที่ 27 

มกราคม  พ.ศ. 2565 ฝึกสหกิจศึกษา 6 วันต่อสัปดาห์วันละ 9 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น มีระบบพ่ี
เลี้ยงสอนงาน โดย คุณปาริชาติ ปาลานุพันธ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด โดยโครงงานที่ได้ศึกษาได้รับการ
อนุมัติจากทางสถานประกอบการและอยู่ในการควบคุมดูแลของพ่ีเลี้ ยงสอนงานและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาอย่างใกล้ชิดตามตารางด้านล่าง 

 
ระบบพ่ีเล้ียงสอนงำน 

2564 2565 

ธันวำคม มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม 

1.อธิบำยลักษณะงำนและกำรอธิบำยหน้ำท่ีรับผิดชอบ     

2.อธิบำยลักษณะงำนและกำรอธิบำยหน้ำท่ีรับผิดชอบ     

3.ศึกษำปัญหำและคิดหัวข้อโครงงำนสหกิจ     

4.นิสิตสหกิจศึกษำน ำเสนอข้อหัวโครงกำรกับพ่ีเล้ียง
และอำจำรยท่ีปรึกษำ 

    

5.นิสิตสหกิจศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรท ำโครงงำน  
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรให้กับพ่ีเล้ียงและ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำเป็นระยะๆ 

    

6.มอบหมำยให้นิสิตสหกิจศึกษำจัดท ำส่ือ โปรโมชั่น 
กิจกรรมเก่ียวกับบริษัท 

    

7.มอบหมำยให้นิสิตติดต่อหำลูกค้ำ     

8.สรุปผลโครงกำรกับพ่ีเล้ียงและอำจำรย์ท่ีปรึกษำสห
กิจศึกษำ 

    

9.พ่ีเล้ียงประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำและ
โครงกำร  

    

10.สรุปผลและจัดท ำเล่มโครงงำน     

ตารางที่ 1 ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานฝ่ายการตลาด บริษัทสงวนพาณิชย์ เอวี จ ากัด  
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อธิบำยวิธีกำรท ำโครงงำน บทคัดย่อ กำรด ำเนินงำน ระเบียบแบบแผน และกำรประยุกต์ใช้วิชำ

ควำมรู้ /ทักษะตำมที่ได้เรียนมำ ? 

การท าโครงงานทางเอกการตลาด มีAction Plan ก ากับการด าเนินงานของนิสิต และมีการติดตาม
งานของทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและมีการนิเทศการฝึกงานโดยอาจารย์จารมุาศ เสน่หา ที่ ปรึกษา
เดินทางไปยงัสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน เพ่ือแนะน าและพูดคุยถึงความคืบหน้าของงานที่ได้
มอบหมาย และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินงาน ในส่วนของพ่ีเลี้ยงก็มีการก าหนด 
Action Plan ร่วมกับอาจารย์และนิสิต เพ่ือให้สอดคล้องกับ Action Plan ของทางเอกการตลาดในการท า
โครงงาน  

บทคัดย่อ 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการโดยที่นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริง ตามสถานประกอบการต่าง ๆ  มุ่งให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษาควบคู่กันไปด้วย และปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพของตน จากการได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท สงวนพาณิชย์ พลัส จ ากัด ในต าแหน่งงานฝ่าย 
ไดเร็กมาเก็ตต้ิง ซึ่งผู้จัดท าได้ศึกษาการท างานการติดต่อสื่อสารผา่นระบบเฟสบุ๊ค ซึ่งผู้จัดท าได้ศึกษา

เกี่ยวกับระบบเฟสบุ๊คแฟนเพจ จึงท าให้มีแนวคิดในการเสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อต่อ
สื่อสาร และเพ่ิมรายได้ให้กับ บริษัท สงวนพาณิชย์ พลัส จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือท าการโปรโมท
สินค้าและบริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของบริษัทผ่านเพจเฟสบุ๊ค “ ฮอนด้าสงวนพาณิชย์ สงขลา ”  2.เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าเป้าหมายผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค “ ฮอนด้าสงวน
พาณิชย์ สงขลา ” เร่ิมจากการน าเพจเฟสบุ๊คของบริษัทมาสร้างความเคลื่อนไหวโดยการโพส ใช้กลยุทธิ์ให้
สาระความรู้เกี่ยวกับรุ่นรถ ราคารถ การดาวน์รถ การผ่อนรถ โปรโมช่ันของบริษัท ท าให้เพจมีความ
น่าสนใจมากขึ้น โดยใช้สื่อโฆษณา โปสเตอร์ คอนเทนต์ ภาพถ่าย และวีดีโอ นอกจากน้ียงัได้ท าการตอบรับ

ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าทันทีเม่ือมีการแจ้งเตือนการส่งข้อความหลังจากด าเนินการดังกล่าว  
 จากผลการด าเนินโครงการ ตามวัตถุประสงค์เพ่ือท าการโปรโมทสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ของบริษัทผ่านเพจเฟสบุ๊ค “ ฮอนด้าสงวนพาณิชย์ สงขลา ”  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารและจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าเป้าหมายผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค “ ฮอนด้าสงวนพาณิชย์ สงขลา ” จะเห็นได้
ชัดเจนว่าสามารถสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และมีจ านวนการเข้าถึงของเพจในเดือน
ธันวาคม มีจ านวนการเข้าถึงเพจ เพ่ิมขึ้นถึง 820 คน เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีการเข้าถึงเพจแค่ 107 

คน เพ่ิมจากเดือนที่ผ่านมาเป็นจ านวน 713 คน และจ านวนการเข้าชมเพจในเดือนธันวาคม มีจ านวนการเข้า
ชมเพจ เพ่ิมขึ้นถึง 381 คน เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีการเข้าชมเพจแค่ 199 คน เพ่ิมจากเดือนที่ผ่าน
มาเป็นจ านวน 182 คน และในเดือนมกราคมมีจ านวนการเข้าถึงของเพจลดลงจากเดือนธันวาคม จ านวน 280 
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คน แต่ยอดการเข้าชมเพจของเดือนมกราคมเพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม จ านวน 98 คน และในเดือน
กุมภาพันธ์มีจ านวนการเข้าถึงของเพจเพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม จ านวน 245 คน ยอดการเข้าชมเพจของ
เดือนกุมภาพันธ์เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม จ านวน 180 คน จึงส่งผลให้จ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊ค
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 มีจ านวนลูกค้าจองรถผ่านเพจอยู่ที่ 9 คน เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2564 ซึ่งมีจ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คอยู่ที่ 3 คน เดือนมกราคม พ.ศ.2565 มีจ านวนลูกค้าที่
จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คอยู่ที่ 15 คน เพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งมีจ านวนลูกค้านัดหมาย
อยู่ที่ 9 คน และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 มีจ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คอยู่ที่ 17 คน เพ่ิมขึ้น เม่ือ
เทียบกับเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ซึ่งมีจ านวนลูกค้านัดหมายอยู่ที่ 15 คน ทั้ง 3 เดือนมีจ านวนลูกค้าที่จองรถ
ผ่านเพจเฟสบุ๊คเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 7 , 12 และ 14 คน ตามล าดับ 

กำรด ำเนินงำน 

รูปแบบของการโปรโมทสินค้าและบริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของบริษัทผ่านเพจเฟสบุ๊ค “ 
ฮอนด้าสงวนพาณิชย์ สงขลา ” จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้วยการเก็บข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ และจาก

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเก็บข้อมูลด้านเน้ือหาการสื่อสารบนสื่อออนไลน์โซเชียลที่เกี่ยวข้องของ
รถจักรยานยนต์ พบว่า มีรูปแบบการโปรโมทสินค้าและบริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ประกอบไปด้วย  
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมโปรโมทสินค้าและโปรโมช่ัน 2.กิจกรรมฮอนด้าสงวนพาณิชย์อยู่คู่
คนสงขลายาวนาน  

กำรประยุกต์ใช้วิชำควำมรู้ /ทักษะตำมที่ได้เรียนมำ  

 ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์มาใช้ในโครงการโดยการท าการตลาดในสื่อออนไลน์ผ่าน
เพจ Facebook ซึ่งอยู่ในแนวคิดเกี่ยวกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูล
ต่อเน่ืองและทันเวลา ตอบค าถาม โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวีดีโอ เพ่ือท าให้สินค้าและบริษัทเป็นที่รู้จักเพ่ิม

มากขึ้น ท าให้ลูกค้าเกิดความรับรู้และเกิดความสนใจที่จะซื้อและใช้บริการกับบริษัท การท าการตลาด
ออนไลน์จึงตอบโจทย์มาก เน่ืองจากลูกค้าและเจ้าของธุรกิจสามารถสื่อสารกันได้ในทันที ฉะน้ันการสื่อสาร
ผ่านเพจเฟสบุ๊คนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิง
เน้ือหา มาน าเสนอเป็นรูปแบบของเน้ือหาที่ตรงจุด สร้างเน้ือหา Content Marketing ให้โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว น่าจดจ าแตกต่างจากคู่แข่ง ลูกค้าเกิดความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการ 
เกิดการบอกต่อในโลกออนไลน์ และเกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า และยงัได้น าพฤติกรรมการใช้งานเฟสบุ๊ค 

มาใช้ในการวิเคราะห์ว่าเราควรใช้เวลาไหน ในการโพสต์ข้อมูลลงในเพจ Facebook เพ่ือให้ผู้คนเข้าถึง
ได้มากที่สุด 
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อธิบำยกำรน ำโครงงำนไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในสถำนประกอบกำร หรือเป็นงำน

ประจ ำที่สำมำรถน ำไปพัฒนำองค์กร/หน่วยงำนได้อย่ำงชัดเจน อำทิ ลดเวลำในกำรท ำงำนประจ ำ/ลดต้นทุน

ค่ำใช้จ่ำย ? 

สรุปเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์  

จากผลการด าเนินโครงการการสื่อสารการตลาดออนไลน์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตามวัตถุประสงค์
สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบยอดการเข้าถึงเพจเฟสบุ๊คของเดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 -เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

1. เพ่ือท าการโปรโมทสินค้าและบริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของบริษัทผ่านเพจเฟสบุ๊ค  ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาได้ท าการโปรโมทสินค้าและบริการ โดยใช้สื่อโฆษณาผ่านเพจเฟสบุ๊ค ได้จัดท าเป็น
รูปแบบโพสเตอร์ คลิปวีดีโอ Content เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และโปรโมช่ันของบริษัท ไปใช้ในการ 
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ สามารถสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเปา้หมายได้ดี และมีจ านวนผู้เข้าชม

เพจเฟสบุ๊คในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึง 895 คน เดือนมกราคม
และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถึง 713 คน และ 1,138  คน
ตามล าดับ  
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ภาพที่ 2 ภาพแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนลูกค้าจองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คของเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 -เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าเป้าหมายผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค  ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้จ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 มีจ านวนลูกค้า

จองรถผ่านเพจอยู่ที่ 9 คน เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ซึ่งมีจ านวนลูกค้าที่จองรถผ่าน
เพจเฟสบุ๊คอยู่ที่ 3 คน เดือนมกราคม พ.ศ.2565 มีจ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คอยู่ที่ 15 คน เพ่ิมขึ้น 
เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งมีจ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คอยู่ที่ 9 คน และเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 มีจ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คอยู่ที่ 17 คน เพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 
พ.ศ.2565 ซึ่งมีจ านวนลูกค้าจองรถอยู่ที่ 15 คน ทั้ง 3 เดือนมีจ านวนลูกค้าที่จองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมถึง 7 , 12 และ 14 คน ตามล าดับ เป็นเพราะได้จัดท าสื่อโฆษณาผ่านเพจเฟสบุ๊ค ในรูปแบบโปสเตอร์ 

คลิปวีดีโอ Content เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และโปรโมช่ันของบริษัท และมีลูกค้าสนใจสินค้าจึงได้มีการ
ติดต่อมาทางข้อความของเพจเฟสบุ๊ค และผู้จัดท าได้ท าการตอบกลับอย่างรวดเร็วที่สุด และได้ปิดการขาย
โดยการจองรถผ่านเพจเฟสบุ๊ค โดยไม่ต้องเข้ามาท าที่บริษัท เม่ือรถมาจะมีฝ่ายขายโทรไปแจ้งและมาท าเร่ือง
จ่ายตังแล้วรับรถที่บริษัทได้เลย จึงส่งผลให้ยอดลูกค้าที่มีการจองรถผ่านเพจเฟสบุ๊คในแต่ละเดือนเพ่ิมขึ้น
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า เน่ืองจากลูกค้าได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมช่ัน และมีการตอบกลับ
ข้อความเพ่ือให้ข้อมูลที่ตรงความต้องการของลูกค้าในทันที  

ประโยชน์ที่สถำนประกอบกำรได้รับ 

1.ลดการท างานที่ซับซ้อนในการจองรถผ่านเพจเฟสบุ๊ค 

2.ท าให้สถานประกอบการมียอดขายเพ่ิมขึ้นถึง 300,000 บาทต่อเดือน 

3.จ านวนคนที่ติดต่อจองรถผ่านเพจ และได้มาท าสัญญาซื้อขายรถจริงที่บริษัท จ านวน 15 คัน ใน
ระยะเวลา 3 เดือน 
 


