บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด
11 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 47 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษี เ จริ ญ
กรุ งเทพมหานคร 10160
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดเล็กที่มีคุณภาพสู ง พร้อม
ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่ ตั้งแต่การออกแบบที่ เรี ยบง่ าย เหมาะกับการตกแต่งห้องในทุ ก
รู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการตกแต่งห้องแนวลอฟท์ แต่งห้องแนวมินิมอล แต่งห้องแนวฮิปสเตอร์ หรื อ
แม้กระทัง่ ยังสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ๆคุ ณต้องการ ด้วยขนาดที่กระทัดรัดแต่มีฟังค์ชนั่ การ
ใช้งานที่ใหญ่เกิ นตัว เฟอร์ นิเจอร์ ทุกชิ้ นของเราได้รับการตรวจสอบแบบชิ้ นต่อชิ้ นเหมือนกับงาน
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้แฮนด์เมดแบบพรี เมี่ยม คุ ณจึงมัน่ ใจได้ว่า สิ นค้าที่คุณได้รับจะแข็งแรง คงทน แถม
ด้วยงานไม้คุณภาพเยีย่ ม ที่จะยิง่ สวยงามตามกาลเวลา ด้วยราคาที่ทุกคนเป็ นเจ้าของได้
บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1985 โดยนายจิรยุทธ วีรวัฒนานนท์ เริ่ ม
ดาเนิ นกิจการด้วยพนักงานเพียง 4 คน เพื่อผลิตกรอบรู ปไม้สาเร็ จ และขายส่ งให้กบั ร้านอัดรู ปจาก
ฟิ ล์มทัว่ กรุ งเทพมหานคร ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 – 1995 บริ ษทั ฯ ได้ผลิตกรอบรู ปลายกนก และขยาย
สู่ ตลาดต่างจังหวัดจนครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 – 2000 เมื่อกรอบรู ปไม้ทาสี
สไตล์ตะวันตกเป็ นที่นิยม บริ ษทั ฯจึงเริ่ มเปิ ดตลาดกับประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยให้บริ ษทั Milano
Series เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ าย และในปี ค.ศ. 2010-2014 สิ นค้าตกแต่งบ้านชิ้นเล็กถูกผลิ ตและส่ งขายที่
ประเทศญี่ปุ่น โดยมี บริ ษทั ยามาดะ เป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย และในปั จจุบนั บริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด มี
การพัฒนาและขยายไลน์สินค้าครั้งใหญ่ ที่กลายมาเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั ฯ คือ ผลิตภัณฑ์ Lifestyle
Support ที่มีฟังก์ชนั่ และความสวยงาม เหมาะกับคนในยุคปั จจุบนั ภายใต้แบรน mobel และยังมี
บริ การรับผลิ ตงานไม้ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการสร้างแบรนด์เป็ นของ
ตัวเองอีกด้วย
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บริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตจากไม้ เป็ นเวลายาวนาน จากรุ่ น….
สู่ …..รุ่ น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมทีมงานคุณภาพ และแนวคิดที่ทนั สมัย mobel จะ
เป็ นแบรนด์ Lifestyle Support ที่อยูใ่ นใจของทุกคน
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การหลักของบริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด
1. มินิเฟอร์ นิเจอร์ เพราะที่พกั อาศัยในปั จจุบนั มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างจากัด การสร้างสรรค์
เฟอร์ นิเจอร์ ขนาดเล็กแต่เต็มเปี่ ยมด้วยประโยชน์ใช้สอยจึงเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนที่ไม่อาจมองข้าม
เราจึ ง มุ่ง มัน่ ที่ จะผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ที่ ไม่ ได้มีดีแค่ ดีไ ซน์ สวยงามไว้ประดับตกแต่ง แต่จะต้องช่ วย
ประหยัดพื้นที่อีกทั้งยังใช้งานได้จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สิ นค้าไลฟ์ สไตล์ ไม่ว่าคุ ณจะมีไลฟ์ สไตล์แบบใด เฟอร์ นิเจอร์ ของเราถูกออกแบบมา
เพื่อให้ลงตัวกับทุกไลฟ์ สไตล์ของคุณอย่างมาก ด้วยการมีขนาดที่มีความกะทัดรัด พับเก็บง่าย พกพา
ไปไหนง่ า ย และสะดวกไปได้ใ นทุ ก ที่ ที่ คุ ณต้อ งการ เพื่ อเป็ นสิ นค้า ไลฟ์ สไตล์ที่ ตอบโจทย์ทุ ก
กิจกรรมในการดาเนินชีวติ ของคนรุ่ นใหม่อย่างแท้จริ ง
3. ของแต่งบ้านและคอนโด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ของเรามีการดีไซน์ที่เน้นความเรี ยบง่าย ด้วย
เนื้ อไม้ระดับคุณภาพหลากหลายแบบที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ทาให้เฟอร์ นิเจอร์ ของเราลง
ตัวกับการตกแต่งห้องทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นแนวลอฟท์ แนวมินิมอล แนวฮิปสเตอร์ หรื อจะใช้
เฟอร์ นิเจอร์ เหล่านี้ในกิจกรรมนอกบ้านก็ยงั ได้
4. บริ การรับผลิต นอกจากเฟอร์ นิเจอร์ ในแบรนด์ของ IdeeMobel แล้ว โรงงานของเรายัง
รับผลิตงานไม้คุณภาพสู ง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานรุ่ นต่อรุ่ น ด้วยทีมงานที่เป็ นมืออาชี พที่ใส่ ใจ
ในทุกชิ้ นงานทุกชิ้ นส่ วน และรายละเอียดงานอย่างรอบคอบ ที่จะทาให้งานไม้ของคุ ณเป็ นผลงาน
ชิ้นพิเศษสุ ด สวยงาม คงทน และมีคุณค่า ต่อผูใ้ ช้

รู ปที่ 3.1 ตัวอย่างสิ นค้าของบริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด
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รู ปที่ 3.1 ตัวอย่างสิ นค้าของบริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด (ต่อ)
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การ และการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด ประกอบกิจการในรู ปแบบธุ รกิจในครอบครัว เป็ นบริ ษทั ขนาด
เล็กที่ มุ่งเน้นการทางาน และบริ หารงานแบบญาติมิตร โดยมี คุณจิราทิพย์ วีรวัฒนานนท์ ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร และดูแลฝ่ ายขายและการตลาด คุณจักรวรรธ วีรวัฒนานนท์ ดูแล
ฝ่ ายการผลิต คุณสุ ชานันท์ วีรวัฒนานนท์ ดูแลฝ่ ายการจัดซื้ อ และคุ ณสมสุ ดา วีรวัฒนานนท์ ดูแล
ฝ่ ายสต็อก และคลังสิ นค้า มีพนักงานรวมทั้งสิ้ น 24 คน

18
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นางสาวสุ ดารัตน์ สวนเศรษฐ
2. นายพิตตินนั ท์ ม่วงปาอินทร์
ตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ :
Sales and Marketing Executive
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานหลายตาแหน่ง โดยหลักๆ
แล้วจะแบ่งออกเป็ น
- ทาการตลาดออนไลน์: นาภาพสิ นค้า และคุณสมบัติสินค้า Post ตามเว็บไซต์ของบริ ษทั
https://mobelthailand.com และเว็ บ ไซต์ ที่ เ ปิ ดช่ อ งทางการขายต่ า งๆ เช่ น www.Lazada.com,
http://www.11street.co.th, https://shopee.co.th, https://www.wazzadu.com/ เป็ นต้น
- List รายชื่อลูกค้า: ค้นหาชื่ อกลุ่มลูกค้า B to B ทางช่องทางเว็บไซต์ต่างๆ กลุ่มลูกค้าที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ ให้ได้มากที่สุด เช่น โรงแรม บริ ษทั รับออกแบบ-ตกแต่งภายใน
- นัดวันเวลาที่จะนาสิ นค้าไปแนะนา: หลังจากListรายชื่ อลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเรี ยบร้อยแล้ว
เราจะ ทาการ โทรศัพท์ เพื่อแนะนาสิ่ ง ที่บริ ษทั เรา รับทา และทาได้ ให้แก่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย หาก
คนที่เราโทรนั้น ต้องการสิ นค้าของเรา ก็จะนัดวันเวลาเข้าพบเพื่อนาเสนอสิ นค้ากัน
- เข้าพบลูกค้า: หลังจากที่เรานัดวันเวลา จะลูก ค้าที่สนใจได้แล้ว เราทาการเข้าไปพบเพื่อ
นาเสนอสิ นค้าและบริ การ และอธิ บาย ถึ งคุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ ให้ลูกค้าทราบ และสอบถามว่า
ลูกค้าต้องการอะไร เราสามารถทาอะไรได้ และรับคาสัง่ ลูกค้าต่อไป
- ใบเสนอราคา: หลังจากที่ตกลงราคา และขอบเขตสิ นค้า สิ่ งที่ลูกค้าต้องการเรี ยบร้อยแล้ว
เราจะทาใบเสนอราคาขึ้นมา ให้ลูกค้า เพื่อยืนยันความถูกต้อง และรายละเอียดทั้งหมดของสิ นค้าที่
ลูกค้าต้องการ ให้ลูกค้าตรวจสอบ และเซ็นยืนยัน หากลูกค้ายืนยันและเซ็ นต์รับรองในส่ วนนี้ แล้ว
เราจะให้ลูกค้าทาการมัดจาการสัง่ ผลิต 50% แล้วจึงเริ่ มผลิต
- สั่งผลิต : แจ้งรายละเอียดสิ นค้าทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการ ให้แก่ฝ่ายผลิตรับทราบ และคอย
ตาม สิ นค้ากับฝ่ ายผลิต เพื่อให้เสร็ จตามวันเวลาที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า
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- โทรสอบถามลูกค้าหลังบริ การ : หลังลูกค้าได้รับสิ นค้า หมัน่ โทรตรวจสอบว่า สิ นค้าที่
ลูกค้าได้รับพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน มีตาหนิ หรื อไม่ และให้ลูกค้าทาแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อนาไว้ปรับปรุ งองค์กร
- แนะนาสิ นค้า ณ งานจัดแสดง: บริ ษทั เราออกงานจัดแสดงสิ นค้าบ่อยครั้ง หน้าที่ เราคือ
แนะนาสิ นค้าและบริ การ แก่ ลูกค้าในงาน ทั้งกลุ่มลูกค้า B to B และ B to C
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนังงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
ตาแหน่ง

:
:

คุณจิราทิพย์ วีรวัฒนานนท์
ประธานกรรมการบริ หาร

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน

:
:

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 คิดหัวข้อโครงงานที่ตอ้ งการศึกษา
ทาการศึกษา และกาหนดหัวข้อโครงงานจากปั ญหาที่พบเจอในขณะปฏิ บตั ิงาน
จริ ง ซึ่ งพบว่า สภาพตลาดของธุ รกิจจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และต้อง
เผชิญกับปั ญหาสภาพเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้
ทราบถึงความต้องการซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั และช่องทางในการสื่ อสารที่สามารถ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีความต้องการที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อ
การรับสื่ อของลูกค้าบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด
3.7.2 ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทาการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และทฤษฎีการเปิ ดรับสื่ อ เพื่อนามาจัดทาเป็ นแบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามลูกค้าของบริ ษทั ไอ
ดีโมเบล จากัด ศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W
1H (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) และศึกษาการรับสื่ อของลูกค้าบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด ผ่านช่องทางที่
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บริ ษทั ดาเนิ นการอยู่ ได้แก่ งานแสดงสิ นค้า ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ และสื่ อโฆษณาออนไลน์ เช่ น
Line/ Facebook/ เวปไซต์
3.7.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ทาการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามส่ งไปยังลูกค้าของบริ ษทั ไอดี โม
เบล จากัด จานวน 200 คน โดยใช้วิธีการส่ งอีเมลล์ไปยังลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้า และเข้าชมสิ นค้าของ
บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้
โดยนารายชื่อลูกค้า และอีเมลล์ในการติดต่อจากฝ่ ายขายและการตลาดของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด
3.7.4 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เมื่ อ ลู ก ค้า ตอบแบบสอบถามกลับมา ผูศ้ ึ ก ษาน าข้อมู ล ที่ ไ ด้มาประมวลผลการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS
3.7.5 สรุ ปผลและจัดทารายงาน
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากโปรแกรม SPSS ผูศ้ ึกษานาผลที่ได้มาสรุ ปลง
ตารางการวิเคราะห์ผล สรุ ปผลการศึกษา และข้อข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
3.7.6 ส่ งโครงงานสหกิจศึกษา
นาเสนอโครงงานต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงานที่ปรึ กษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาโครงงาน
3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน
1. คิดหัวข้อโครงงานที่ตอ้ งการศึกษา
2. ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
5. สรุ ปผลและจัดทารายงาน
6. ส่ งโครงงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและการรับสื่ อของลูกค้า
บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด ประกอบไปด้วยเครื่ องมือฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ดังนี้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ อง Printer
- เครื่ อง Scanner
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.2 ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft Word 2010
- โปรแกรม Microsoft Excel 2010
- โปรแกรม Microsoft Outlook 2010
- โปรแกรม SPSS

