บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลงานวิจัย
การวิจยั เรื่ องศึกษา เรื่ อง การแสวงหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าของผลิ ตภัณฑ์ “มอเตอร์ ไฟฟ้ า
ประหยัดพลังงานมุ ลเลอร์ ”วัตถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อ เพื่ อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และปั ญ หา
อุปสรรค (SWOT) ของผลิตภัณฑ์มอเตอร์ ไฟฟ้ าบริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิ ค จากัดเพื่อศึกษาการแสวงหา
ลูกค้าใหม่ของผลิตภัณฑ์มอเตอร์ ไฟฟ้ าประหยัดพลังงานเพื่อสารวจพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่ม
ลูกค้าเก่ าและเพื่ อขยายฐานลู กค้าเก่ าของผลิ ตภัณฑ์มอเตอร์ ไฟฟ้ าประหยัดพลังงานและปรั บกลยุท ธ์
การตลาดที่เหมาะสมเพื่อเสนอแนวทางการตลาดที่เหมาะสมให้กบั บริ ษทั กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจยั ครั้ง
นี้ คือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโดยจะทาการศึกษาในช่วงเวลาสหกิจศึกษาเท่านั้นคือวันที่30 พฤษภาคม
2559 วันที่ 2 กันยายน2559 กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเก็บข้อมูลมาได้แบ่งเป็ น กลุ่มลูกค้าใหม่จานวน 880
ราย และกลุ่มลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อเป็ นเวลาอย่างน้อย2ปี จานวน 550 ราย และได้นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผล สาหรับผลการวิเคราะห์ที่ได้ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
5.1.1 สรุ ปผลการวิจัย ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และปั ญหา/อุปสรรค (SWOT)
ของผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน “มุลเลอร์ ”
1.จุดแข็ง (Strengths)
บริ ษ ัท มุ ล เลอร์ แมคคานิ ค จ ากัด มี บุ ค คลากรมี ป ระสบการณ์ ค วามรู ้ ท างด้า นเทคนิ ค การ
ซ่ อมแซมและติดตั้งมอเตอร์ ไฟฟ้ ามาเป็ นเวลานาน บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิ ค จากัด มีทีมบริ การหลัง
การขายที่รวดเร็ วพร้ อมให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที ตามคาขวัญของบริ ษทั “The Best of service
ทาให้ลูกค้าโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ซ้ื อสิ นค้าไปเกิ ดความมัน่ ใจในการใช้และมัน่ ใจใน “มอเตอร์ มุ ล
เลอร์ ” เน้น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้าสู งสุ ด มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าประหยัด พลังงาน มุ ล เลอร์ หรื อมอเตอร์
ประหยัดพลังงาน “IE3” เป็ นมอเตอร์ ที่นาเข้าเป็ นเจ้าแรกของประเทศเป็ นมอเตอร์ ที่ได้เปรี ยบด้านการ
ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับมอเตอร์ ประหยัดพลังงานรุ่ น “IE2” ของคู่แข่ง มอเตอร์ มุลเลอร์ ประหยัด
พลัง งาน“IE3” ได้รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากในตลาดและในสภาวะเศรษฐกิ จ แบบนี้ กลุ่ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมจึงมองว่าเป็ นความคุม้ ค่า
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2. จุดอ่ อน (Weakness)
บริ ษทั มีเงินทุนในการผลิตที่จากัดมีการสต็อกสิ นค้าไว้ภายในคลังสิ นค้าค่อนข้างน้อย ทาให้เสี ย
โอกาสในการซื้ อขายกับลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการสิ นค้าเป็ นจานวนมากบริ ษทั มีคู่แข่งขันสู งและคู่แข่งขัน
มีประสบการณ์มามากกว่า40ปี ทาให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับมากกว่า
3. โอกาส (Opportunities)
บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิ ค จากัดมีการรุ กตลาดโดยใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา คุณภาพและการบริ การ
เป็ นหลักใน สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศมี แนวโน้มชะลอตัวอาจมี ผ ลต่อการใช้จ่าย ท าให้โรงงาน
อุตสาหกรรมพิจารณาถึงคุณค่าของสิ นค้า เทียบกับราคาสิ นค้ามากขึ้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ มุลเลอร์ น้ ี มี
ราคาไม่แพงและวัสดุในการผลิตมอเตอร์ มีความทนทาน เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันระดับเดียวกัน มอเตอร์
“มุ ล เลอร์ ” ใช้ฐานการผลิ ตในประเทศจี น ท าให้ ต้น ทุ น สิ น ค้าค่ าจ้างแรงงานการผลิ ตต่ าในสภาวะ
เศรษฐกิจปั จจุบนั
4.ปัญหาและอุปสรรค (Threats)
บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด มีคู่แข่งขันในตลาดจานวนมากการรับรู ้ในตัวสิ นค้าของบริ ษทั
ยังไม่แพร่ หลายเนื่ องจากขาดการโฆษณาและการประชาสัม พันธ์ ผูผ้ ลิ ตแต่ล ะรายล้วนแต่มีก ารอ้าง
สรรพคุณที่ไม่แตกต่างกันทาให้ผบู ้ ริ โภคแยกความแตกต่างของสิ นค้าได้ยาก
5.1.2 สรุ ปผลการวิจั ย ตอนที่ 2 เพื่อ ศึ ก ษาแนวทางในการแสวงหาลูกค้ าใหม่ ของผลิต ภั ณ ฑ์ ม อเตอร์
ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ลูกค้าใหม่ทีบริ ษทั คาดหวังจานวน880รายมีการตอบรับและพูดคุ ยติดต่อกับเซลล์และเปิ ดใบ
เสนอราคามีการโทรติดตามผลต่อไปและเข้าพบชมโรงงานทั้งหมด 474 รายคิดเป็ นอัตราร้อยละ54 แต่
ให้ ข ้อ มู ล การสรุ ป ลู ก ค้า ที่ ท าการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ทั้ง หมดเป็ นกี่ ร ายไม่ ไ ด้เนื่ อ งจากProcessของ
กระบวนการตัดสิ นใจของลูกค้าประเภทตลาดอุตสาหกรรมมีระยะเวลาและขั้นตอนในการนาเสนอตัว
สิ นค้าเข้าสู่ บริ ษทั เมื่อมีปัญหาก็จะต้องมีระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดยมีขอ้ จากัดของนักศึกษา
สหกิ จไม่สามารถทราบขั้นการปิ ดการขายได้เนื่ องจากเป็ นข้อมูลของทางบริ ษทั ที่ ทราบกันแค่ภายใน
แผนกขายหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจคือเป็ นผูเ้ ปิ ดลูกค้าใหม่ที่คาดหวังให้กบั บริ ษทั โดยสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นแต่เรื่ องตัวสิ นค้าและราคาสิ นค้าให้ส่งต่อเป็ นหน้าที่ของเซลล์และธุ รการต่อไป
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ลูกค้าใหม่ที่บริ ษทั คาดหวังไม่มีการตอบรับและปฏิเสธสิ นค้าของบริ ษทั จานวน 406 รายคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 46โดยให้เหตุผลว่ามีแบรนด์ที่ใช้เป็ นประจาอยูแ่ ล้วไม่สนใจจะเปลี่ยนแบรนด์เพราะกลัว
ยุง่ ยากและต้องแก้ไขหน้างานจากการสอบถามได้ขอ้ สรุ ปมา 3 แบรนด์ที่ลูกค้าใหม่ที่คาดหวังเลื อกใช้
งานเป็ นอันดับ 1 คือ SEW แบรนด์ยโุ รป 257 ราย คิดเป็ นอัตราร้อยละ 63 แบรนด์ที่ลูกค้าใหม่ที่คาดหวัง
ใช้งานเป็ นอันดับที่ 2 คือ Sumitomo แบรนด์ญี่ปุ่น 92 ราย คิดเป็ นอัตราร้อยละ 23 และสุ ดท้ายแบรนด์ที่
ลูกค้าใหม่ที่บ ริ ษทั คาดหวังเลื อกใช้งาน คือ Motovario แบรนด์ ญี่ปุ่ น 55 ราย คิดเป็ นอัตราร้อยละ 14
และลูกค้าใหม่ที่บริ ษทั คาดหวังให้เหตุผลในการตัดสิ นใจใช้3แบรนด์สินค้าที่กล่าวมาดังนี้ เหตุผลใน
การใช้แบรนด์สินค้านี้ เป็ นอันดับ 1 คือ แบรนด์สินค้าเป็ นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรม จานวน 207
ราย คิดเป็ นอัตราร้อยละ51 เหตุผลที่ลูกค้าให้มาเป็ นอันดับที่ 2 คือ ใช้งานมานานและมีความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์สินค้าจานวน 105 รายคิดเป็ นอัตราร้อยละ 26 และเหตุผลข้อสุ ดท้ายที่ลูกค้าให้เหตุผลมาเป็ น
อันดับที่ 3 คื อ แบรนด์ที่ ใช้งานอยู่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการใช้งานสู ง จานวน 92 ราย คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 23
5.1.3 สรุ ปผลการวิจัย ตอนที่ 3 เพื่อสารวจพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของกลุ่มลูกค้ าเก่ าและเพื่อขยาย
ฐานลูกค้ าเก่ าของผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อจานวน 550 รายยังให้ความสนใจกลับมาใช้สินค้าของทางบริ ษทั มีการ
พูดคุ ย ติ ดต่ อกับ เซลล์และมี ก ารเปิ ดใบเสนอราคามี ก ารโทรติ ดตามผลต่ อไปและเข้าพบชมโรงงาน
ทั้งหมด 327 ราย คิดเป็ น อัตราร้อยละ59 และให้เหตุผลว่าที่กลับมาใช้สินค้าของทางบริ ษทั เพราะสิ นค้า
มีคุณภาพประหยัดพลังงานราคาไม่สูงไปและไม่อยากแก้ไขหน้างานเมื่ อต้องเปลี่ ยนใช้แบรนด์อื่นมี
ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนที่ยงุ่ ยาก ทั้งนี้ นกั ศึกษาสหกิจให้ขอ้ มูลการสรุ ปลูกค้าที่ทาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ทั้ ง หมดเป็ นกี่ ร ายไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจาก Process ของกระบวนการตัด สิ นใจของลู ก ค้า ประเภทตลาด
อุ ต สาหกรรมมี ระยะเวลาและขั้น ตอนในการน าเสนอตัวสิ น ค้า เข้าสู่ บ ริ ษ ัท เมื่ อ มี ปั ญ หาก็ จ ะต้อ งมี
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดยมีขอ้ จากัดของนักศึกษาสหกิ จไม่สามารถทราบขั้นการปิ ดการ
ขายได้เนื่ องจากเป็ นข้อมูลของทางบริ ษทั ที่ทราบกันแค่ภายในแผนกขายหน้าที่ของนักศึกษาสหกิ จคือ
เป็ นผูเ้ ปิ ดลูกค้าใหม่ที่คาดหวังให้กบั บริ ษทั โดยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแต่เรื่ องตัวสิ นค้าและราคาสิ นค้า
ให้ส่งต่อเป็ นหน้าที่ของเซลล์และธุ รการต่อไปลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อและให้เหตุผลว่าไม่กลับมาใช้
สิ นค้าของบริ ษทั เพราะลองใช้แบรนด์ผนู ้ าตลาดและเกิ ดความพอใจมากกว่าจานวน 223 ราย คิดเป็ น
อัตราร้อยละ
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5.1.4 สรุ ปผลการวิจัย ตอนที่ 4 เพื่อเป็ นแนวทางปรั บกลยุทธ์ การตลาดของผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ ไฟฟ้ า
ประหยัดพลังงานมุลเลอร์
จากการที่นกั ศึกษาสหกิจได้โทรสารวจลูกค้าทั้งหมดได้ผลสรุ ปว่าตลาดยังไม่เปิ ดรับสิ นค้าใหม่
อย่างมุลเลอร์ มอเตอร์ มุลเลอร์ ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั มากพอเหมือนกับแบรนด์ที่ติดตลาดอยูแ่ ล้ว
5.1.4.1 แนวทางเสนอวิธีการแก้ ปัญหาของ บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด
สร้ างแบรนด์มุลเลอร์ ให้เข้มแข็งและมีความโดดเด่นในสายตาผูบ้ ริ โภคโดยวิธีการสร้ างความ
เข้าใจให้กบั ลูกค้าผ่านเซลล์เพื่อให้ลูกค้าสร้างความเข้าใจว่าสิ นค้าจากบริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด มี
ฐานการผลิตที่ จีนจริ งแต่ได้รับคุ ณภาพการรับรองจากเยอรมันที่ผลิ ตที่จีนนั้นเพราะบานการผลิ ตที่จีน
ใหญ่และมีค่าแรงงานถูกกว่าผลิตที่เยอรมันบริ ษทั ควรใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CRM เพื่อแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าและสิ นค้าที่อุตสาหกรรมนั้นใช้มีการแบ่งกลุ่มให้ชดั เจนขึ้น จัดกลุ่มลูกค้ากลุ่มบน กลาง ล่าง ที่มี
ข้อมูลฐานลูกค้าอยูแ่ ล้วให้ฝ่ายขายที่ตอ้ งติดต่อลูกค้าคัดกรองกลุ่มลูกค้าเพื่อเสนอสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุ รกิ จเงิ นลงทุนของธุ รกิจและความต้องการหรื อสถานการณ์ ตลาดในตอน
นั้นใช้ก ลยุท ธ์ ก ารตลาดโดยการสร้ างสั ม พันธภาพที่ ดีก ับ กลุ่ ม ลู ก ค้าที่ คาดหวังอาจจัดแคมเปญทัวร์
ต่างประเทศกับลุ กค้าหรื อ การทาบุญร่ วมกัน การออกโรงทาน หรื อกิ จกรรมต่างๆที่กระตุน้ หรื อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
5.2 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ทาให้ได้เรี ยนรู ้การทางานอย่างแท้จริ ง
2. ทาให้รู้จกั วัฒนธรรมการทางานในองค์กร
3. ทาให้ได้รู้จกั การปรับตัว เพื่อเข้ากับสังคมในการร่ วมงานกับผูอ้ ื่น
4. ทาให้ได้รู้จกั เพื่อนๆพี่ๆร่ วมงานที่ดี
5. ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงการทาตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆรวมถึงการทาตลาดบนเว็บไซต์
6. ทาให้ได้ความรู ้ใหม่ๆมากมายที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรี ยน
5.3 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การเดินทางลาบาก
2.มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้โปรแกรมที่ไม่เคยใช้มาก่อนทาให้ยากต่อการทางานในช่วงต้น
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ให้ละเอียด
2. ควรศึกษาการเดินทางให้รอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
3. ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย
4. ควรขอค าปรึ ก ษาจากพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาเมื่ อ เกิ ด ข้อ สงสั ย หรื อ ไม่ เข้า ใจในงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเพื่อเรี ยนรู ้วธิ ี การปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องที่สุด

