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บทคัดย่อ
บริษัทมุลเลอร์ แมคคานิค จากัดเป็ นบริ ษทั ที่จดั จาหน่าย
มอเตอร์หรื อเป็ นเครื่ องส่ งแรงให้เครื่ องจักรสามารถ
ทางานได้ เป็ นสิ่ งที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายการ โดย
บริ ษทั จะขึ้นอยูก่ บั ลูกค้าเป็ นซะส่ วนใหญ่ในการเลือกซื้อ
เพราะมีคู่แข่งมากมาย ส่ วนใหญ่บริ ษทั จะติดต่อทาง
โทรศัพท์ ไม่ก็ทาง Email และ Line จะมีการใช้โทรศัพท์
เป็ นส่ วนใหญ่ เพื่อคุยกับลูกค้า บริ ษทั จะมีการติดต่อ
ลูกค้าเก่า บ่อยครั้งเพื่อรักษาลูกค้าเก่าไว้ จะมีการติดกับ
รู้สึกเป็ นกันเองกับลูกค้า ทาไมมีลูกค้าเก่า อยูม่ าก ส่ วน
ลูกค้าใหม่เราต้องค้นหาจากทางอินเตอร์เน็ท หรื อจาก
การโฆษณาต่าง ลูกค้าใหม่น้ นั เราดูแลอย่างดีไม่ต่างจาก
ลูกค้าเก่าเราจะเข้าไปหาถึงที่เพื่อดู สิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
มอเตอร์ที่จะใช้กบั เครื่ องจักร แต่ลูกค้าใหม่จะรักษาได้
อยากกว่าเพราะส่ วนมากจะเป็ นพวกที่ เคยใช้ยหี่ ้อที่มี
คุณภาพสูงและราคาแพง บางรายลูกค้าก็สนใจสิ นค้า
บริ ษทั เราเพราะมีราคาไม่แพงและคุณภาพก็ดี เดิมที่
บริ ษทั มีการสารวจจากลูกค้าต่างๆโดยสอบถามแบบไม่
เจาะลึก โดยจะถามถึง ข้อมูลเบื้องต้น และก็ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ใช้สินค้ายีห่ ้ออะไรบ้าง จานวนกี่ตวั ที่ใช้ภายใน
บริ ษทั อาจจะไม่ได้ขอ้ มูลในการปรับปรุ งอย่างมาก คณะ
จัดทาเลยได้ ทาการปรับปรุ งแบบสอบถามเพื่อให้มีการ
เจาะลึกมากขึ้นเพื่อให้ได้รู้ว่าลูกค้า พอใจกับสิ นค้าและ
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั รวมถึงการบริ การที่มีแต่ลูกค้าของ
บริ ษทั เมื่อได้ผลแล้วจะทาการสรุ ปแบบสอบถามว่า
.

ลูกค้ามีความพึงพอใจหรื อใหม่ ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้า
ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
Abstract
The Muller magcanic Co., Ltd. As . That sell
moter gear for support machine to be work efficiency
then it also popular. This company are depend on
customer about selling because it have many
competitor. This company will contact to client from
telephone email or line but more than use telephone for
talk to customer. The company which usually contact to
old customer for save our customer and make to the
good relationship with them. For new customer we are
find from internet or advertise
That we take care same old customer and
will to always visit them for know about demand but
new customer are use brand thing , expensive and high
quality someone will interest our company because the
low price and high quality. Previously we are explore
from customer and ask to primary information such as
product , how many are you use my product, but this
time have a adjust questionnaire to deep detail more.
When we get rehearsal already
, we will summary satisfaction for both customer and
increase efficiency in process

ปัญหาของบริษัท

3.ขอบเขตประชากรกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มีต่อ

1.มีการประสานงานที่ไม่ตรงกันหรื อสื่ อสารไม่ตรงกัน

มอเตอร์เกียร์ของบริ ษทั มุลเลอร์แมคคานิค

ทาให้เกิดปัญหาในการทางาน
2.มีค่แู ข่งเยอะขึ้นทาให้มีการรายการขายน้อยลงบ้างใน
บางช่วง
3.เศรษฐกิจแย่ลงทาให้ผลกาไรที่ได้ก็ลดลงตาม
สถานการณ์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
เมื่อผลงานนี้สาเร็ จแล้วทางบริ ษทั อาจจะได้
รับรู้ขอ้ มูลต่างๆไม่มากก็ไม่นอ้ ย ทาให้พนักงานอาจมี
ประสิ ทธิภาพได้มากขึ้นในเรื่ องการดูแลและหาลูกค้าราย
ใหม่ หรื อ ลูกค้ารายเก่า เพราะส่ วนมากบริ ษทั มุลเลอร์

วัตถุประสงค์

แมคคานิคจะเป็ นการหาลูกค้าซะส่ วนมาก โดยเป็ นการ

1.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคที่

เจาะกลุ่มตลาดจึงอาจจะมีประโยชน์ในข้อมูลนี้

มีต่อมอเตอร์ของบริ ษทั มุลเลอร์แมคคานิคจากัด
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การของ

1.ได้เห็นพฤติกรรมและปัญหา ที่สามารถในการเข้าถึง

ผูบ้ ริ โภค มีต่อมอเตอร์ของบริ ษทั มุลเลอร์แมคคานิค

ลูกค้าได้มากขึ้น ว่าพอเวลาติดต่อลูกค้าแล้วลูกค้ามีการ

จากัด

ตอบรับเราอย่างไร

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค มีต่อมอเตอร์

2.เป็ นแนวทางให้บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัดนาไป

ของบริ ษทั มุลเลอร์แมคคานิค

ปรับประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่บริ ษทั ไม่มากก็ไม่นอ้ ย

4. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุ ง การดูแลลูกค้า และ

3.ได้ทราบถึงแนวทางในการเข้าหาลูกค้าหรื ออาจจะทา

การหาลูกค้าใหม่

ให้มีเทคนิคในการพูดกับลูกค้าได้ดีข้ ึนโดยรายงานฉบับ

ขอบเขตของงานวิจัย
1.ศึกษาลักษณะทัว่ ไปโดยได้กาหนดตัวแปรการศึกษา
คือ เพศ อายุ บริ ษทั ตาแหน่ง อาชีพ รายได้
2.ความพึงพอใจ ได้ศึกษาลักษณะเฉพาะในด้านการ
บริ การ มีการเทคแคร์ลูกค้าอย่างที่ลูกค้าต้องการ หรื อมี
การบริ การก่อนการขาย และหลังการขาย เช่น ก่อนการ
ขายก็จะมีการเทคแคร์ โทรตามลูกค้าว่าสิ นค้าตัวนี้ที่
ส่ งไปให้เป็ นยังไงบ้างและมีการติดตั้งให้ฟรี และส่ งถึงที่
หลังการขายเราก็จะมีการติดต่อลูกค้าว่าสิ นค้านี้เป็ นยังไง
บ้างและถ้าเมื่อเกิดการชารุ ดหรื อเกิดการมีปัญหาก็จะไป
รับมาซ่อมหรื อสามารถไปดูอาการที่เป็ นปัญหาถึงที่เพื่อ
ความสะดวกของลูกค้าและโดยเราจะเข้าถึงลูกค้าซะส่ วน
ใหญ่

นี้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. รวบรวมความต้องการ
ผูพ้ ฒั นาระบบต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ น
ในการพัฒนาระบบได้แก่ขอ้ มูลพนักงานในแต่ละแผนก
ของบริ ษทั เพื่อนามาจัดทาฐานข้อมูลพนักงานที่ใช้บริ การ
จากแผนก IT และสารวจความต้องการในการใช้งาน
ระบบของแผนก IT เพื่อนามาออกแบบระบบที่ตรงตาม
ความต้องการ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางบริ ษทั
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นได้แล้ว
ผูพ้ ฒั นานาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์การไหลข้อมูลโดย
ใช้เครื่ องมือคือ Data Flow Diagram และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย Entity Relationship
Diagram

3 เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นการออกแบบระบบในส่ วนของหน้าจอ
โดยต้องออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของแผนก IT มากที่สุดและมีการออกแบบ
ฐานข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์กนั ของตาราง (table)
4.วิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมมา
เป็ นการนาภาษาโปรแกรมมาเรี ยงลาดับเป็ น
ขั้นตอนการทางานเพื่อสร้างโปรแกรมให้สามารถใช้งาน
ได้
5.จัดทาเอกสาร
หลังจากพัฒนาโปรแกรมจนสามารถใช้งานได้
ในลักษณะของระบบต้นแบบ (prototype) แล้วต้องมีการ
ทดสอบโปรแกรมโดยการนาระบบต้นแบบดังกล่าวให้
พนักงานในแผนก IT และแผนกอื่นๆได้ทดลองใช้
จากนั้นจึงสอบถามความพึงพอใจจากการทดลองใช้งาน
ระบบมาปรับปรุ งโปรแกรมใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและถูกต้องมากที่สุดซึ่งการทดสอบโปรแกรมนี้
จาเป็ นต้องทาหลายๆครั้งจนกว่าจะได้ระบบที่ทางานได้
ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด
6.ส่ งเอกสาร
การทาเอกสารประกอบแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่
- System Manual
เป็ นเอกสารอธิบายโครงสร้างและการ
ออกแบบการทางานของโปรแกรมให้สอดคล้องกับ
ระบบการทางานและเพื่อใช้อา้ งอิงในการนาไปพัฒนา
ต่อไป
- User Manual
เป็ นเอกสารอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งาน
ของโปรแกรม

ซอฟต์แวร์
1.โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม ExpressI
ลักษณะการทางานของระบบ
ตัวอย่างและลักษณะการทางานจะเป็ นการโทร
ติดต่อลูกค้า ซะส่ วนใหญ่

รูป1 การติดต่อลูกค้าใหม่รวมถึงลูกค้าเก่า

รูปที่ 2 การจัดเตรียมส่ งเอกสารให้ ลูกค้าใหม่

อุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการทารายงาน
ฮาร์ ดแวร์
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์
2.กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
รูปที่ 3 การจัดส่ งFAXเอกสารให้ ลูกค้า
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คณะบริ ษทั มหาวิทยาลัยสยามในการพัฒนาด้านบริ การนี้

พิบลู ทีปะปาล. (2535 : 10).เสรี วงษ์มณฑา. ( 2543 :
42), แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
,จากhttp://www.l3nr.org/posts/166516

ภาคผนวก ค ใบผ่านการฝึ กงาน

