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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั ของเราเป็ นบริ ษทั ลูกในประเทศไทยภายใต้ บริ ษทั
ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ น
“บริ ษทั การค้าที่ รับติดตั้งสายเคเบิล ” ซึ่ งได้รับการยอมรับเป็ นอย่างดี บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
มุ่งเน้นธุ รกิจกระจายสิ นค้า พยายามพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดย
ร่ วมมือกับผูผ้ ลิตหลักและผูผ้ ลิตย่อย
เริ่ มแรกก่อตั้งในรู ปแบบของสานักงานตัวแทนใ นการรับติดตั้งสายเคเบิลทัว่ ไป ปี 2530
ต่อมาในปี 2545 จึง ได้รับการประมูลงานจาก บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จากนั้นเป็ นต้นมา
ในฐานะของบริ ษทั การค้าสายไฟ และสายเคเบิล ที่ตอบทุกความต้องการของผูใ้ ช้ เรากาลัง
สร้างสต็อกสิ นค้าเพื่อวางระบบที่สามารถส่ งสิ นค้าอย่างรวดเร็ วและวางใจได้ในทุกๆทีที่ตอ้ งการ
ด้วยความเป็ นมิตร ความซื่ อสัตย์ และการพัฒนา เป็ นนโยบายพื้นฐาน เราจะตอบความ
ต้องการอันหลากหลายของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมไฟฟ้ า และอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าเราจะทาประโยชน์ให้กบั ลูกค้าและ
อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดได้ โดยผ่านการทาการตลาดที่เสนอทางแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าซึ่ งอาศัย
เทคโนโลยีและความสามารถในการแก้ปัญหาที่สั่งสมมา
ส่ วนกิจการเคเบิลทีวี และสายเคเบิล ในประเทศไทยที่ถือว่าเป็ นทางการจริ งๆนั้น ได้เริ่ มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2532 โดย IBC (International Broadcasting Corporation) เป็ นผูใ้ ห้บริ การ มีการแพร่ ภาพ
โดยใช้ระบบ MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System) ซึ่ งต่อมามีผปู ้ ระกอบการ
หลักๆในกรุ งเทพอยูส่ ามรายด้วยกัน คือ IBC UTV และ Sky TV
การเติบโตของระบบเคเบิลในประเทศไทยนั้น เป็ นในลักษณะต่างคนต่างทา ล้มลุก
คลุกคลาน เริ่ มจากหน่วยงานที่ให้อนุญาตที่แตกต่างกัน คือ กรมประชาสัมพันธ์ (Sky TV) และ
อสมท. (IBC และ UTV) อีกทั้ง ระบบการส่ งสัญญาณก็มีความแตกต่างกัน คือมีท้ งั การแพร่ ภาพทาง
อากาศ (IBC และ Sky TV) และทางสายเคเบิ้ลใยแก้ว (UTV) ผลเสี ยที่เห็นคือการแข่งขันทางธุ รกิจที่
ไม่ได้อยูบ่ นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และขาดการศึกษาถึงความเหมาะสมด้านราคา ความต้องการและ
เนื้อหารายการที่ควรเป็ น ผลที่ตามมาก็คือการขาดทุน ในที่สุด เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ Sky TV
ต้องเลิกกิจการพร้อมหนี้สินจานวนมาก ขณะที่ IBC ต้องควบกิจการเนื่องจากความจาเป็ นในการอยู่
รอดทางธุ รกิจ กับ UTV จนกลายเป็ น UBC อย่างที่เห็นทุกวันนี้ นี่คือวิกฤติที่เกิดขึ้นแล้ว
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ตลาดของธุ รกิจสายเคเ บิ ลนั้น ปั จจุบนั เป็ นธุ รกิจที่ได้มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากเทคโนโลยีในการสื่ อสาร มีความสาคัญต่อสังคม ทาให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่น
ทีวดี ิจิตอล , อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง 3 G , 4G , Wifi , กล่องรับชมสัญญาณโทรทัศน์ เป็ นต้น ทาให้
ธุ รกิจประเภทนี้สามารถขยายตลาดออกเป็ นวงกว้างได้มากขึ้นเรื่ อย ๆ และสามารถทารายได้เป็ น
จานวนมากให้แก่บริ ษทั หรื อองค์กร ดังนั้นในอนาคตธุ รกิจประเภทนี้จะมีความสาคัญเพิ่มขึ้น และ
จะสามารถขยายตลาดออกไปได้อีก
ในธุ รกิจการขาย และการบริ การหลังการขายของบริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง
จากัด ในปัจจุบนั ต้องอาศัยพนักงานขายเพื่อเป็ น การกระจายสิ นค้า และเป็ นการสนับสนุน ส่ งเสริ ม
เพื่อเพิ่มยอดขายหรื อผลกาไร โดยการให้พนักงานขายนาเสนอขายสิ นค้าของบริ ษทั และบริ การหลัง
การขาย เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ของธุ รกิจให้มากขึ้น โดย พนักงานขายจะต้องรู ้ข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อที่จะใช้พนักงานขายเป็ นสื่ อกลาง ในการสร้างภาพลักษณ์และสัมพันธ์อนั
ดี กับผูบ้ ริ โภค
ร้านค้า และตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า เนื่องจากพนักงานขายสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย และเข้าถึงปั ญหาของกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย ซึ่ งจะช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ และช่วย
ในการขายสิ นค้าหรื อการกระจายสิ นค้าให้เป็ นไปยังในทิศทางที่ธุรกิจกาหนด แต่บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูล
หรื อแนวทางในการแก้ไข
ดังนั้นการมีพนักงานขาย
ที่รู้ข้ นั ตอนการดาเนินงาน ในของบริ ษทั จะสามารถทาให้ธุรกิจ
เพิ่มยอดขาย ผลกาไร หรื อลูกค้ารายใหม่ๆได้ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดปั จจุบนั ได้
จึงต้องทาการพัฒนาตลาดโดยการทาแบบสอบถามไปยังลูกค้าเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาของ
บริ ษทั ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1
เพื่อศึกษาลาดับขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่รับงาน-จนเสร็ จงาน
1.2.2
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค( SWOT) ของบริ ษทั โอเวอร์ซี
เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานบริ การหลังการขายของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
การปฏิบตั ิงานครั้งนี้เป็ นการปฏิบตั ิงานเกี่ยว กับขั้นตอนการดาเนินงานและความพึงพอใจ
ในงานบริ การหลังการขาย ของ บริ ษทั โอเว อร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด เพื่อเป็ นการ เพิ่ม
ยอดขายขยายตลาด และรักษาลูกค้าของบริ ษทั ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา มุ่งการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องขั้นตอนการรับงาน-จนเสร็ จงานและความพึง
พอใจในงานบริ การหลังการขาย ของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียงิ่ จากัด
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ให้บริ การของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด หมายถึง
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ขอบเขตด้ านระยะเวลา ในการปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2557 ถึง 27 มิถุนายน
2557
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1
ได้เข้าถึงขั้นตอนการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั
โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
1.4.2 ได้เข้าถึงความพึงพอใจในงานบริ การหลังการขายของลูกค้าที่มีต่อ บริ ษทั โอเวอร์ซี
เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
1.4.3 เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุ งการบริ การที่ดีให้แก่บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด

