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บทคัดย่อ
บริ ษทั ดีทูลส์ (D-TOOL) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่นาเข้าและจัดจาหน่ายสเปรย์ต่างๆและน้ ายา
เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น สเปรย์ทาความสะอาดแป้ นพิมพ์ สเปรย์ป้องกันสนิม น้ ายาเช็ดล้าง
เคลือบผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน เป้ นต้น การดาเนินงานภายในบริ ษทั โดยมีการติดต่อกับลูกค้าเพื่อ
นาเสนอสิ นค้าและคุณภาพของสิ นค้า ต่อมาการนาเสนอในรู ปแบบนี้น้ ีไม่สามารถทาให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้นได้ ทางบริ ษทั จึงได้ดาเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่ งสิ นค้าตัวอย่างไปให้แก่ลูกค้า
ทดลองใช้ ผลสรุ ปว่าสามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่าเดิม ลูกค้าสั่งออเดอร์(order) เพิ่มมากขึ้น มี
การใช้สินค้าของบริ ษทั เพิ่มขึ้น จึงทาให้บริ ษทั สามารถแก้ปัญหาเรื่ องยอดขายที่เกิดขึ้นได้สาเร็จ

คาสาคัญ: สเปรย์/น้ ายาเคมีอุตสาหกรรรม/สิ นค้าตัวอย่าง
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บทที่ 1
บทนา
ชื่อสถานประกอบการ:

บริ ษทั ดีทูลส์ (D-TOOL) จากัด

ทีต่ ้งั สถานประกอบการ:

รู ปที่1.1 สถานที่ต้ งั ประกอบการ
บริ ษทั ดีทูลส์ (D-TOOL) จากัด ตั้งอยูท่ ี่บา้ นเลขที่ 16/17 หมู่ 1ซอย ประชาอุทิศ69 แยก
16-3 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10140

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร :
บริ ษทั ดีทูลส์ (D-TOOL) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่นาเข้าและจาหน่ายน้ ามันอุตสาหกรรม
จาร
บีอุตสาหกรรม น้ ายาเคมีและสเปรย์เคมี เพื่อใช้ในการรักษาเครื่ องจักร ป้ องกันการเกิดความเสี ยหายของ
เครื่ องจักรที่อาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อชิ้นงาน อีกทั้งยังเป็ นการบารุ งรักษาเครื่ องจักรให้มีอายุการใช้
งานนานกว่าเดิม ซึ่ งทางบริ ษทั เรามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในการจัดหาผลิตภัณฑ์จาระบีอุตสาหกรรม
และน้ าน้ ามันอุตสาหกรรมคุณภาพสู ง และบริ การจัดส่ งที่มีคุณภาพและตรงตามกาหนดให้กบั หลายๆ
บริ ษทั โดยทางบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ อย่างจริ งจังที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยให้การดาเนินธุ รกิจของท่าน
เป็ นไปอย่างสะดวกและราบรื่ น ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯจึงมีความยินดีที่จะเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท
เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในแต่ละภาคธุ รกิจและทุกอุตสาหกรรม

รู ปที่1.2 โกดังเก็บสิ นค้า

โดยผลิตภัณฑ์ ต่างๆของบริษทั ดีทูลส์ จากัด (D-TOOL) มีดังนี
1.สเปรย์ทาความสะอาดคราบน้ ามันจาระบี คราบเขม่า ของแม่พิมพ์

รู ปที่1.3สเปรย์ทาความสะอาดคราบน้ ามันจาระบี คราบเขม่า ของแม่พิมพ์
รายละเอียด:
สเปรย์ทาความสะอาดคราบน้ ามันจาระบี คราบเขม่า ของแม่พิมพ์ ใช้ทาความสะอาดคราบน้ ามัน
จาระบีไขมัน สาหรับ แม่พิมพ์ บนเครื่ องจักร และบนผิวโลหะทุกชนิด เนื่องจากสิ่ งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่ น
ละออง ความสกปรก คราบเขม่า ความสกปรกจากน้ ามัน จาระบี และอื่นๆ ใช้งานง่าย สะดวก แห้งไว สา
มารดทาความสะอาดได้อย่าง หมดจด รวดเร็ ว ทาให้ประหยัดเวลาในการทาความสะอาด สะดวกในการใช้
งาน
เพียงฉี ดสเปรย์ลงบนผิวงานที่ตอ้ งการทาความสะอาด น้ ายาจะเข้าไปแทรกซึ ม ละลายน้ ามัน เขม่า
ให้หลุดออกอย่างง่ายดาย ใช้ลา้ งทาความสะอาดโมล์ด ก่อนทาการเก็บ ซึ่ งจะช่วยให้สะอาด และปราศจาก
คราบ อันเป็ นสาเหตุของการชารุ ด
ขนาดของสิ นค้ า
16 ออนซ์ ราคา 200 บาท
20 ออนซ์ ราคา 280 บาท

2.สเปรย์หล่อลื่น

รู ปที่1.4 สเปรย์หล่อลื่น
รายละเอียด:
C-92 PENETRATING OIL เป็ นสารที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น และให้การแทรกซึ มสู ง สามารถแทรก
ซึ มเข้าไประหว่างชิ้นงานส่ วนที่เกาะกันแน่นอันเนื่องมาจากสนิม เข้าไปละลายสนิม และหล่อลื่น ทาให้การ
ถอดออกมาได้ง่ายขึ้น ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย เช่นเกลียวขาด อีกทั้งมีคุณสมบัติในการไล่ความชื้น และ
กันสนิม ฉี ดป้ องกันสนิมในเกลียวน๊อตก่อนที่ประกอบน๊อตเข้าที่เดิม
ยังทาหน้าที่เป็ นสารหล่อลื่นชนิ ดอ่อน ช่วยลดการเสี ยดสี ของเครื่ องจักรที่ใช้งานเบาๆ ได้ดีและใช้
หล่อลื่น ลดอุณหภูมิในการเจาะและกลึงโลหะได้ดีเยีย่ ม เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษในด้านการแทรกซึม จึงทา
ให้สามารถแทรกซึ มเข้าไปสู่ ทุกชิ้นส่ วนของขดลวดได้ดี สามารถป้ องกันและรักษาสภาพ การใช้งานของ
ลวดสปริ งได้เป็ นอย่างดี และในที่น้ ี ยังสามารถทาหน้าที่ป้องกันความชื้นของระบบไฟฟ้ า ป้ องกันการ
ลัดวงจร ทาให้เครื่ องยนต์สตาร์ ทติดง่าย เช่นในจานจ่าย ขั้วหัวเทียน คอยล์ ป้ องกันสนิ มบนขั้วแบตเตอรี่ และ
อื่นๆ
ขนาดของสิ นค้ า
16 ออนซ์ ราคา 55 บาท
20 ออนซ์ ราคา 85 บาท

3.สเปรย์ ป้องกันสนิม

รู ปที่1.5 สเปรย์ป้องกันสนิม
รายละเอียด:
MOLD GUARD เป็ นสเปรย์ป้องกันสนิมที่ใช้สเปรย์ลงบนแม่พิมพ์ เหมาะสาหรับใช้กบั แม่พิมพ์ต่างๆ เช่น
แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์ยาง, แม่พิมพ์ป้ ั ม เป็ นต้น
คุณสมบัติ
ใช้สเปรย์ลงบนแม่พิมพ์เพื่อป้ องกันการเกิดสนิมก่อนเก็บ โดยไม่จาเป็ นต้องเช็ดคราบน้ ายาที่เคลือบ
อยูก่ ่อนนาแม่พิมพ์มาใช้งาน
ข้อดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันหรื อจารบี
จารบี หรื อ น้ ามันที่ขน้ จะไม่สามารถเข้าปกคลุมซอกลึกๆ หรื อมุมเล็กต่างๆ ได้ทวั่ ถึง และยากต่อการ
ทาความสะอาด ส่ วนมากหลังจากทาความสะอาดแล้วก็ยงั มีคราบน้ ามันติดชิ้นงานออกมาเรื่ อยๆ จึงทาให้มี
ชิ้นงานเสี ยหายออกมาเป็ นจานวนมากในการผลิตช่วงแรก และสู ญเสี ยวัตถุดิบเป็ นจานวนมาก
ขนาดของสิ นค้ า
16 ออนซ์ ราคา 250 บาท
20 ออนซ์ ราคา 300 บาท

4.สเปรย์ หล่ อลื่นเข็มกระทุ้ง

รู ปที่1.6สเปรย์หล่อลื่นเข็มกระทุง้
รายละเอียด:
มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นเข็มกระทุง้ ของเครื่ องฉี ดพลาสติก เพื่อ ลดการเสี ยดสี ของเข็มกระทุง้
และป้ องกันไม่ให้เข็มกระทุง้ หัก มีคุณลักษณะเป็ นฟิ ล์มบางใส แห้งเร็ ว ไม่เหนียวเลอะเทอะ ทั้งยัง ผสมสาร
PTFE (Teflon) ทาให้หล่อลื่นได้ยาวนานมากขึ้น หมด ปั ญหาเรื่ องน้ ายาไหลออกมาติดเลอะกับชิ้นงาน
เพราะน้ ายาสามารถ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 450 F
ขนาดของสิ นค้ า
16 ออนซ์ ราคา 280 บาท
20 ออนซ์ ราคา 320 บาท

5.น้ ายาเคมีฉีดพลาสติก

รู ปที่1.7 น้ ายาเคมีฉีดพลาสติก
รายละเอียด:
-สามารถขจัดเศษไหม้ เศษสี เศษสนิม ตามสกูรและกระบอกฉีดได้ ดี
-ทาความสะอาดได้โดยไม่จาเป็ นต้องหยุดเครื่ อง ทาให้ประหยัดเวลา และทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึ้น
-สามารถใช้ร่วมกับ SCRAP ได้เป็ นอย่างดี
-ค่าใช้จ่ายในการใช้ ECOCLEAN เพื่อการล้าง ต่ากว่าเมื่อเทียบกับการล้างโดยปกติ เมื่อใช้เป็ นประจา
ขนาดของสิ นค้ า
ขนาดบรรจุ 800 มิลลิลิตร ราคา 1,800 บาท
โปรโมชั่นของทางบริษัท
ลูกค้าสามารถทดลองใช้สินค้าก่อนซื้ อได้
คู่แข่ งขันทางการค้ าของบริษัท
1.บริ ษทั แอลก้า โมเอ๊กส์ จากัด
2.บริษัท อตอมมิค ปิ โตรเคมีคอล จากัด
โดยแข่ งขันกันในทางด้ านราคา การบริการ ความรวดเร็วในการจัดส่ งสิ นค้ า

เส้นทางการจัดส่ งสิ นค้ าของบริ ษทั
โดยทางบริ ษทั มีการจัดรถส่ งสิ นค้าเพื่อไปส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า ตามออเดอร์ (order) ที่ลูกค้าสั่งซื้ อ
เส้นทางการขนส่ งสิ นค้าของรถส่ งสิ นค้า
1.กรุ งเทพฯ-ศรี ราชา จังหวัด ชลบุรี

รู ปที่1.8 เส้นทางขนส่ งสิ นค้าจากกรุ งเทพฯ-ศรี ราชา จังหวัด ชลบุรี
2.กรุ งเทพฯ-ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

รู ปที่1.9 เส้นทางขนส่ งสิ นค้าจากกรุ งเทพฯ-ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย :
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย SALE SUPPORTER
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ากับ SUPPLIER
2. ส่ งใบเสนอราคาให้แก่ฝ่ายจัดซื้ อของลูกค้า
3.จัดเส้นทางรถขนส่ งสิ นค้า
4.ตามใบสั่งซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
5. เสนอราคาเปรี ยบเทียบแก่หวั หน้า
6. รับออเดอร์(order)จากการสั่งซื้อของลูกค้ า

ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา :
พนักงานที่ปรึ กษาชื่อ นางสาว ศรุ ตา สุ พนั ธ์ดี
ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน :
เริ่ มปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556
สิ้ นสุ ดวันปฏิบตั ิงาน วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เป็ นวันระยะเวลา สามเดือนครึ่ ง หรื อ ประมาณ สิ บหก สัปดาห์

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา :
ในการจัดจาหน่ายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆทางผูค้ า้ ต้องมีกลยุทธ์ในการนาเสนอสิ นค้าของตนเอง
เพื่อให้ลูกค้านั้นหันมาสนใจในตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของตนเอง จากการที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆต้องใช้
เครื่ องจักรในการผลิตสิ นค้า การรักษา ซ่ อมแซมบารุ งรักษาจึงมีความสาคัญมาก ดังนั้นจึงเกิดการผลิตสิ นค้ า
ชนิดนีข้ นึ้ เพือ่ ใช้ สินค้ าหรือผลิตภัณฑ์ เหล่านีใ้ นการป้องกันการเสี ยหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับตัวชิ้นงานหรือเกิด
ขึน้ กับตัวเครื่องจักร ทีอ่ าจจะทาให้ เกิดความเสี ยหายหรือความล่าช้ าในการผลิตสิ นค้ า จากการทีไ่ ด้ ติดไปกับ
รถส่ งสิ นค้ าไปส่ งสิ นค้ าให้ แก่ ลูกค้ า ลูกค้ าส่ วนมากนั้นเป็ นบริษัททีม่ ีการผลิตชิ้นงานด้ านอุตสาหกรรมเป็ น
ส่ วนใหญ่ สิ นค้ าหรือผลิตภัณฑ์ ชนิดนีจ้ ึงมีความสาคัญมาก
หลังจากที่รับรู้ ถึงปัญหาและอุปสรรคของนิคมอุตสาหกรรม ทางบริษัทจึงจัดทาเอกสารขึน้ เพือ่
อธิบายถึงคุณสมบัติทเี่ กี่ยวข้ องกับสิ นค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการบารุ งรักษาเครื่องจักร โดย
สิ นค้ าหรือผลิตภัณฑ์ ต่างๆเหล่ านีส้ ามารถช่ วยให้ เครื่องจักรมีอายุการใช้ งานนานขึน้ กว่ าเดิม และยังป้องกัน
การเกิดความเสี ยหายของชิ้นงานทีผ่ ลิต ไม่ ก่อให้ เกิดความเสี ยหายหรือความล่าช้ าในการผลิตชิ้นงาน โดย
ทางบริษัทได้ มีการให้ ลูกค้ าสามารถทดลองใช้ สินค้ าของทางบริษัทก่ อนว่ าสามารถบารุ งรักษาเครื่องจักรทีใ่ ช้
งานได้ หรือไม่ ถ้ าสามารถรักษาได้ จึงมีการสั่ งซื้อภายหลังการทีไ่ ด้ จัดทาโครงงานเล่มนี้ขนึ้ ก็หวังเป็ นอย่างยิง่
จะทาให้ ผ้ ผู ลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมนั้นมีความรู้ ในการใช้ สเปรย์ เคมี นา้ ยาเคมีต่างๆในการรักษาเครื่องจักรให้
มีอายุการใช้ งานยาวนาน

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน :
1.เพือ่ อธิบายถึงตัวสิ นค้ าหรือผลิตภัณฑ์ ให้ แก่ ผ้ ผู ลิต
2.เพือ่ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ เกีย่ วกับ การใช้ สารเคมีรักษาเครื่องจักร
3. อธิบายถึงเส้ นทางการขนส่ งสิ นค้ าของรถขนส่ งสิ นค้ า

ขอบเขตของโครงงาน:
ในการจัดทาโครงงานวิเคราะห์ 4Ps ของตัวสิ นค้าและคู่แข่งของสิ นค้านั้น โดยศึกษาถึงคุณสมบัติ
วิธีการใช้งานของสเปรย์เคมี และน้ ายาเคมีต่างๆพบว่า
1) นิคมอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ใช้สเปรย์เคมี และน้ ายาเคมีต่างๆในการรักษาเครื่ องจักรหรื อชิ้นงาน
2) สเปรย์เคมีแต่ละชนิดมีการใช้งานที่แตกต่างกัน
3) เมื่อใช้สเปรย์เคมีน้ ีสามารถรักษาชิ้นงานหรื อเครื่ องจักรให้มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสู งสุ ด
จากการที่ได้ไปส่ งสิ นค้ายังบริ ษทั ต่างๆพบว่าอุตสาหกรรมต่างๆต้องใช้สเปรย์เหล่านี้ในการป้ องกัน
รักษาชิ้นงานและเครื่ องจักร โดยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ตลอดระยะ 14สัปดาห์ และใช้เวลา
ในการประเมิน 1 สัปดาห์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ:
1.ช่วยแพร่ กระจายสิ นค้าของบริ ษทั
2. ลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณสมบัติของสิ นค้าและการใช้งาน ให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3.ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าจากรถขนส่ งสิ นค้าของบริ ษทั

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน:
1. รวบรวมข้อมูล และเอกสารต่างๆ : โดยการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา และขอเอกสารตัวอย่าง เพื่อ
ประกอบในการทาโครงงาน ทั้งตัวอย่างใบวางบิล ใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า ใบสั่งซื้ อ ต่างๆ ที่จะนามา
แสดงในภาคผนวกต่อไป
2. วิเคราะห์ระบบ: การที่เราวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับสิ นค้าของคู่แข่งขันและสิ นค้าของเราสามารถสู ้กบั
คู่แข่งได้หรื อไม่โดยดูจากผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ ขนาดบรรจุ และราคาของสิ นค้า

3. ค้นหาอุปสรรคและปัญหา: การที่นิคมอุตสาหกรรมหรื อบริ ษทั อุตสาหกรรมต่างๆไม่มีความรู ้เกี่ยวกับ
การใช้สเปรย์เคมี น้ ายาเคมีต่างๆที่จะสามารถรักษา บารุ งเครื่ องจักร จึงจัดทาโรงงานเล่มนี้ข้ ึนเพื่อ
อธิ บายถึงคุณสมบัติต่างๆของสเปรย์เคมี และน้ ายาเคมีต่างๆและการใช้งานของสเปรย์เคมี และน้ ายา
เคมีแต่ละชนิดในเข้ากับเครื่ องจักร จึงทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า:เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าของบริ ษทั กับ supplier ว่าสิ นค้าของบริ ษทั มีคุณภาพ
มากแค่ไหน มีราคาแตกต่างกับคู่แข่งรายอื่นอย่างไร
5. จัดทาแฟ้ มเสนอราคาเปรี ยบเทียบสิ นค้า: รวบรวมข้อมูลสิ นค้า ทุกอย่างที่ได้ทาการเปรี ยบเทียบกับ
supplier จัดทาเป็ นรู ปเล่มรายงานเสนอแก่หวั หน้า
6. สรุ ปการนาเสนอราคาเปรี ยบเทียบสิ นค้า: จากการที่ได้จดั ทาแฟ้ มรายงานเสนอราคาเปรี ยบเทียบสิ นค้า
กับ supplier พบว่าสิ นค้าของทางบริ ษทั นั้นมีคุณภาพ และราคาใกล้เคียงกันกับคู่แข่งภายในตลาด จึงมี
การจัดทาโปรโมชัน่ คือ ลูกค้าสามารถทดลองใช้สินค้าได้ก่อนสั่งซื้ อ

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.รวบรวมข้อมูล และ
เอกสารต่างๆ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ค้นหาอุปสรรคและ
ปัญหา
4.เปรี ยบเทียบราคา
สิ นค้า
5.จัดทาแฟ้ มเสนอราคา
เปรี ยบเทียบสิ นค้า
6.สรุ ปการนาเสนอราคา
เปรี ยบเทียบสิ นค้า:

มี.ค.

เม.ษ.

พ.ค.

มิ.ย.

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ :
ฮาร์ ดแวร์
1. Computer Notebook Acer Aspire
2. Printer Epson Tx111 Series
3. Scanner Epson
4. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล Canon

ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word 2007
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
3. โปรแกรม Photoshop

รายละเอียดของโครงงาน:
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้า ทาการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ากับ Supplier และทารายงานเสนอ
ราคาเปรี ยบเทียบแก่หวั หน้า จัดสิ นค้าเพื่อเตรี ยมส่ งลูกค้า รับออเดอร์(order)การสั่งซื้ อจากลูกค้า

รูปที่2.1 สิ นค้าที่มียอดสั่งซื้ อมากที่สุด

รูปที่2.2 สิ นค้าต่างๆของบริ ษทั

รูปที่2.3. การเตรี ยมสิ นค้าในการจัดส่ งลูกค้า

รูปที่2.4. การเตรี ยมสิ นค้าในการจัดส่ งลูกค้า

บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน:
จากการวิเคราะห์สินค้าที่ทางบริ ษทั โดยใช้หลักการของ4Psนั้น ได้รับรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า วิธีการนาส่ งสิ นค้า รายละเอียดต่างๆไม่วา่ จะคุณภาพของสิ นค้า ราคา การ
จัดการขนส่ ง โปรโมชัน่ ต่างๆ และคู่แข่งของสิ นค้า
จาการที่ได้ทาการรวบรวมข้อมูลเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ ของสิ นค้า พบว่า สิ นค้าของ
บริ ษทั กับสิ นค้าของบริ ษทั คู่แข่งนั้นมีคุณภาพเท่ากันแตกต่างกันที่ราคาและขนาดบรรจุ
แต่ทางบริ ษทั ไม่สามารถผลิตสิ นค้าในขนาดที่เราไม่มีออกมาได้เพราะเรานั้นนาเข้าสิ นค้ามาจาก
ต่างประเทศ และมาจัดจาหน่ายในประเทศไทย โดยการจัดจาหน่ายนี้ทางบริ ษทั ได้มีการจัดส่ ง
สิ นค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อถึงที่ โดยทางบริ ษทั นั้นมีรถขนส่ งสิ นค้าโดยมีการส่ งสิ นค้าในแถวภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี กับ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง เพราะในบริ เวณเหล่านั้นเป็ นที่ต้ งั นิคมอุตสาหกรรมมากมาย เช่น นิคมอุตสาหกกรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี บอร์ดระยอง นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง นิคมอุตสาหกกรรม มาบตพุด เป็ นต้น
จากการประเมินผลโครงงาน พบว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงงานได้
โดยลูกค้าได้นาสิ นค้าตัวอย่างของบริ ษทั ไปทดลองใช้แล้วจึงมีการสั่งซื้อในภายหลัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ:
ปัญหาในการทางานคือการที่ลูกค้าสั่งซื้อสิ นค้าและต้องการสิ นค้าอย่างเร่ งด่วน หรื อ
ทันที และทางบริ ษทั ไม่สามารถจัดส่ งสิ นค้าให้แก่ความต้องการของลูกค้าได้ เพราะว่าอาจจะ
เป็ นสิ นค้าหมดสต๊อก หรื ออาจไม่มีรถขนส่ งสิ นค้าผ่านตามเส้นทางของบริ ษทั ของลูกค้า

วิเคราะห์ 4Ps ของตัวสิ นค้าและคู่แข่งของสิ นค้า
4Ps analysis of the product and
competitor's product.
อาจารย์ นรเศรษฐ กมลสุ ทธิ ,จิรพัฒน์ นาทอง
ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ
อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email: deen_basketball@hotmail,com
บทคัดย่อ
บริ ษทั ดีทูลส์ (D-TOOL) จากัด เป็ น
บริ ษทั ที่นาเข้าและจัดจาหน่ายสเปรย์ต่างๆและ
น้ ายาเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่นสเปรย์ทาความ
สะอาดแป้ นพิมพ์ สเปรย์ป้องกันสนิม น้ ายาเช็ด
ล้างเคลือบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเป็ นต้น การ
ดาเนินงานภายในบริ ษทั โดยมีการติดต่อกับลูกค้า
เพื่อนาเสนอสิ นค้าและคุณภาพของสิ นค้า ต่อมา
การนาเสนอในรู ปแบบนี้น้ ีไม่สามารถทาให้
ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ ทางบริ ษทั จึงได้ดาเนินการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่ งสิ นค้าตัวอย่างไป
ให้แก่ลูกค้าทดลองใช้ผลสรุ ปว่าสามารถเพิ่ม
ยอดขายได้มากกว่าเดิม ลูกค้าสั่งออเดอร์ (order)
เพิม่ มากขึ้น มีการใช้สินค้าของบริ ษทั เพิม่ ขึ้น จึง
ทาให้บริ ษทั สามารถแก้ปัญหาเรื่ องยอดขายที่
เกิดขึ้นได้สาเร็ จ

คาสาคัญ: สเปรย์/น้ ายาเคมีอุตสาหกรรรม/สิ นค้า
ตัวอย่าง

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน :
1.เพื่ออธิ บายถึงตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผูผ้ ลิต
2.เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การใช้
สารเคมีรักษาเครื่ องจักร
3. อธิ บายถึงเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าของรถ
ขนส่ งสิ นค้า

ขอบเขตของโครงงาน:
ในการจัดทาโครงงานวิเคราะห์ 4Ps ของ
ตัวสิ นค้าและคู่แข่งของสิ นค้านั้น โดยศึกษาถึง
คุณสมบัติวธิ ีการใช้งานของสเปรย์เคมี และน้ ายา
เคมีต่างๆพบว่า
1) นิคมอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ใช้สเปรย์เคมี
และน้ ายาเคมีต่างๆในการรักษาเครื่ องจักร
หรื อชิ้นงาน
2) สเปรย์เคมีแต่ละชนิดมีการใช้งานที่
แตกต่างกัน
3) เมื่อใช้สเปรย์เคมีน้ ีสามารถรักษาชิ้นงาน
หรื อเครื่ องจักรให้มีประสิ ทธิภาพในการผลิต
สู งสุ ด

จากการที่ได้ไปส่ งสิ นค้ายังบริ ษทั ต่างๆพบว่า
อุตสาหกรรมต่างๆต้องใช้สเปรย์เหล่านี้ในการ
ป้ องกันรักษาชิ้นงานและเครื่ องจักร โดยได้ทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ตลอดระยะ 14
สัปดาห์ และใช้เวลาในการประเมิน 1 สัปดาห์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ:
1.ช่วยแพร่ กระจายสิ นค้าของบริ ษทั
2. ลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณสมบัติของสิ นค้าและการใช้
งาน ให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3.ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าจากรถขนส่ ง
สิ นค้าของบริ ษทั

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน:
1. รวบรวมข้อมูล และเอกสารต่างๆ : โดยการ
สัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา และขอเอกสาร
ตัวอย่าง เพื่อประกอบในการทาโครงงาน
ทั้งตัวอย่างใบวางบิล ใบกากับภาษี/ใบส่ ง
สิ นค้า ใบสั่งซื้ อ ต่างๆ ที่จะนามาแสดงใน
ภาคผนวกต่อไป
2. วิเคราะห์ระบบ: การที่เราวิเคราะห์ตลาด
เกี่ยวกับสิ นค้าของคู่แข่งขันและสิ นค้าของ
เราสามารถสู ้กบั คู่แข่งได้หรื อไม่โดยดูจาก
ผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ ขนาดบรรจุ และ
ราคาของสิ นค้า
3. ค้นหาอุปสรรคและปัญหา: การที่นิคม
อุตสาหกรรมหรื อบริ ษทั อุตสาหกรรมต่างๆ
ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้สเปรย์เคมี น้ ายา
เคมีต่างๆที่จะสามารถรักษา บารุ งเครื่ องจักร

จึงจัดทาโรงงานเล่มนี้ข้ ึนเพื่ออธิ บายถึง
คุณสมบัติต่างๆของสเปรย์เคมี และน้ ายาเคมี
ต่างๆและการใช้งานของสเปรย์เคมี และ
น้ ายาเคมีแต่ละชนิดในเข้ากับเครื่ องจักร จึง
ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า:เปรี ยบเทียบราคา
สิ นค้าของบริ ษทั กับ supplier ว่าสิ นค้าของ
บริ ษทั มีคุณภาพมากแค่ไหน มีราคาแตกต่าง
กับคู่แข่งรายอื่นอย่างไร
5. จัดทาแฟ้ มเสนอราคาเปรี ยบเทียบสิ นค้า:
รวบรวมข้อมูลสิ นค้า ทุกอย่างที่ได้ทาการ
เปรี ยบเทียบกับ supplier จัดทาเป็ นรู ปเล่ม
รายงานเสนอแก่หวั หน้า
6. สรุ ปการนาเสนอราคาเปรี ยบเทียบสิ นค้า:
จากการที่ได้จดั ทาแฟ้ มรายงานเสนอราคา
เปรี ยบเทียบสิ นค้ากับ supplier พบว่าสิ นค้า
ของทางบริ ษทั นั้นมีคุณภาพ และราคา
ใกล้เคียงกันกับคู่แข่งภายในตลาด จึงมีการ
จัดทาโปรโมชัน่ คือ ลูกค้าสามารถทดลอง
ใช้สินค้าได้ก่อนสั่งซื้ อ

