รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
รู ปแบบและวิธีส่งเสริมการตลาดสิ นค้ าจากวัตถุดบิ นําเข้ าบริษทั ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้ นท์ จํากัด
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ ไส้ กรองและผ้ ากรองตามคําสั่ งซื้อของลูกค้ า
Sales promotion Of Punnaphat Development Co.,Ltd

โดย
นางสาว ภัรจิรา วันนอก 5604320039
นางสาว สาลิณี เชื้อบัญฑิต 5604300522

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั งิ านวิชา สหกิจศึกษา
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษา 2560

: รู ปแบบและวิธีส่งเสริ มการตลาดสิ นค้าจากวัตถุดิบนําเข้า
บริ ษทั ปั ณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จํากัด
กรณี ศึกษา ผลิตภัณฑ์ไส้กรองและผ้ากรองตามคําสั่งซื้อของลูกค้า
หน่ วยกิต
:5
ผู้จัดทํา
: นางสาวภัรจิรา วันนอก 5604320039
: นางสาวสาลิณี เชื้อบัญฑิต 5604300522
อาจารย์ ทปี่ รึกษา : ดร. ชลิศา รัตรสาร
ระดับการศึกษา : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชา
: การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
คณะ
: บริ หารธุ รกิจ
ภาคการศึกษาปี การศึกษา/ : 3/2559
ชื่ อโครงงาน

บทคัดย่ อ
บริ ษทั ปั ณณภัทร ดิ เวลอฟเม้นท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ผลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ประเภท ถุ ง
กรองฝุ่ น ถุ งกรองของเหลว ไส้ กรอง และอุ ป กรณ์ อื่นๆเกี่ ยวกับการกรองในระบบอุ ตสาหกรรมจัด
จํา หน่ า ย โดยมี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ตลอดเวลาที่ ผ่า นมาเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองทุกความต้องการของผูใ้ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพทางบริ ษทั
มี การนําเข้าวัตถุ ดิบจากต่างประเทศ ในส่ วนการนําเข้าจําเป็ นต้องเข้าใจในเอกสารต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
จากการที่เราได้เข้ามาศึ กษาจึ งได้คิดว่าจะทําการส่ งเสริ มการตลาดและศึกษาเอกสารในการ
นําเข้าของวัตถุ ดิบของบริ ษทั ปั ณณภัทร ดิ เวลอฟเม้นท์ จํากัด มีวตั ถุ ประสงค์ที่สําคัญเพื่อให้เข้าใจใน
รู ปแบบและวิธีส่งเสริ มการตลาดจากวัตถุ ดิบนําเข้า และเข้าใจถึงเอกสารต่างๆที่ตอ้ งใช้ อันจะนําไปสู่
การลดความผิดพลาดในการปฏิ บตั ิ งาน จากการที่ ผูจ้ ดั ทําได้ไปปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาในแผนกการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดและการขาย การส่ ง เสริ ม ผลิ ตภัณฑ์จาํ เป็ นต้องมี ค วามรู้ ข องผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ตั้ง แต่
วัต ถุ ดิ บ จนกระทั่ง ผลิ ต เสร็ จ สมบู ร ณ์ ต้อ งรู ้ เ อกสารที่ ต้อ งใช้ ถ้า หากเราไม่ มี ค วามรู ้ จ ะทํา ให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้
คําสํ าคัญ: การส่ งเสริ มการตลาด/การนําเข้า/บริ ษทั ปั ณณภัทรดิเวลอฟเม้นท์ จํากัด
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษทั ปั ณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จํากัด คือหนึ่งในผูผ้ ลิตและ ผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ Filter หรื ออุปกรณ์การ
กรองระยะเวลามาเกือบ 4 ปี ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่กรุ งเทพมหานคร ด้วยวัตถุประสงค์
ก่อตั้งเพื่อขยายตลาดและเพิ่มความชํานาญในสิ นค้าเฉพาะอย่าง วัสดุ ชิ้นส่ วน และวัตถุดิบ ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่
จะถูกนําเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเกิดการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ บริ ษทั นี้จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ Filter press เครื่ องอัด
ตะกอน รวมถึงอุปกรณ์การกรองทุกชนิ ด โดยคํานึ งถึงคุณภาพควบคู่กบั การประหยัดค่าใช้จ่าย “ลดต้นทุนการ
ผลิต ยืดอายุการใช้งาน” สําหรั บโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ Filter หรื ออุปกรณ์การกรอง บริ ษทั มีความ
ชํานาญและเข้าใจในระบบการกรองในสภาวะต่างๆเป็ นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ของเราได้แก่ Filter press(เครื่ องอัด
ตะกอน) Filter plate(จานอัดตะกอน) มีมากกว่า 10 ขนาด,Filter cloth(ผ้ากรอง) Wire mesh stainless มีให้
เลือกใช้ในทุกประเภทของอุตสาหกรรรม
จากการที่ คณะผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิ บตั ิ งานในฝ่ ายผูช้ ่ วยในการส่ งเสริ มการตลาด ของบริ ษทั ปั ณณภัทร
ดิเวลอฟเม้นท์จาํ กัด เรามีหน้าที่ในการดําเนิ นงานเกี่ยวกับนําเสนอสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งทาง
สื่ อต่างๆ, Social, ออกบูธ, การนําเสนอสิ นค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น สร้าง Line add เพื่อให้ลูกค้า
เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น อัพเดท Facebook ของบริ ษทั ให้มีความเคลื่อนไหว โดยการสร้าง Content ที่น่าสนใจ ลงรู ป
ผลงานบ้าง โปรโมทสิ นค้าบ้าง ให้มีการอัพเดทอยูต่ ลอดเวลา ให้ดูมีความน่าเชื่อถือ มีท้ งั เพจที่เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้สร้างโฆษณาบริ ษทั ผ่านทาง Google Adwords และมีการส่ ง E-Mail ไปยังลูกค้าใหม่ เพื่อ
แนะนําบริ ษทั และสิ นค้าของเรา และส่ ง E-Mail ไปยังลูกค้าเก่า ที่ขาดการติดต่อการซื้ อขายในระยะเวลาที่นาน
แล้ว เพื่อถามไถ่ถึงการใช้สินค้าว่าเป็ นอย่างไรบ้าง หรื อมี คาํ แนะนําเพิ่มเติมอะไรให้ทางเราไหม เพื่อพัฒนา
บริ ษทั และมีการออกไปพบลูกค้าตามบริ ษทั อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนําเสนอสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า และมี
การให้ทดลองใช้สินค้าของเราก่อน นอกจากนี้ ยงั ได้ไปออกบูธแสดงสิ นค้าตามโครงการอุตสาหรรม และได้ไป
อบรมวิธีการนําเข้าของโครงการอาหารและยา
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อให้เข้าใจการทําเอกสารนําเข้าและส่ งออก
1.2.2 ศึกษาวิธีการส่ งเสริ มการตลาด
1.2.3 เพื่อลดความผิดพลาดในการส่งเสริ มการตลาด
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัญหาใน การส่งเสริ มวิธีส่งเสริ มการตลาดของ บริ ษทั
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะแผนกการตลาด ฝ่ ายขาย บริ ษทั ปั ณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จํากัด
1.3.3 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ พนักงานในแผนกการตลาดการขาย
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทําให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเอกสารที่จาํ เป็ นการนําเข้าและส่ งออก
1.4.2 ทําให้เข้าใจกระบวนการส่ งเสริ มการตลาด และการวางแผนงานในระบบการตลาด
1.4.3 ช่วยลดความผิดพลาดให้นอ้ ยลงประหยัดเวลาในการทํางานให้นอ้ ยลง
1.4.4 สามารถนําข้อมูลและประสบการณ์ในการทํางานไปใช้ได้จริ ง
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงาน “รู ป แบบและวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดจากวัต ถุ ดิ บ นํา เข้า กรณี ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ผลิตภัณฑ์ไส้กรองและผ้ากรองสําหรับตลาดในประเทศ” มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.2.1 การส่ งเสริ มการตลาด
2.2 ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
2.3 ความสําคัญของการส่ งเสริ มการตลาด
2.4 วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาด
2.1 การส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) "เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ ง
องค์กรใช้เพื่อแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์กรซึ่ งต้องอาศัย
กระบวนการติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ือเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ"
2.2 ส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาด
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotional Mix) หมายถึง เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสาร
ทางการตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของตลาด ส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย 4 ประการคือ
1. การโฆษณา
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย
3. การส่ งเสริ มการขาย
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
1. การโฆษณา (Advertising) "เป็ นรู ปแบบการเสนอขาย ความคิด สิ นค้าหรื อบริ การ โดย
ไม่ใช้พนักงานขาย และต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ" การโฆษณาจึงมีลกั ษณะเฉพาะ คือ
เป็ นการเสนอขายสิ นค้า บริ การ หรื อความคิดโดยการใช้สื่อ และต้องการจ่ายเงินค่าสื่ อโดยผูอ้ ุปถัมภ์
รายการ
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) "เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายและลูกค้าที่คาดหวัง" การขายโดยใช้พนักงานขาย ถือเป็ นการติดต่อสื่ อสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication)
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3. การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริ มการขาย
ที่ นอกเหนื อจากการโฆษณา การขายโดยใช้พ นักงานขายและการประชามสัมพันธ์ซ่ ึ งสามารถ
กระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้อของลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัด
จําหน่ า ยแต่ ละระดับ" หรื ออาจหมายถึ ง "กิ จกรรมระยะสั้น ซึ่ งใช้ช่วยและเสริ มการขายโดยใช้
พนักงานและการโฆษณา" การส่ งเสริ มการขายอาจใช้ร่วมกับการโฆษณา หรื อการขายโดยพนักงาน
ขาย
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Plublicity and Public Relation) "การให้ข่าว เป็ น
การส่ งเสริ มการขายโดยไม่ใช้บุคคลโดยไม่มีการจ่ายเงินจากองค์กรที่ได้รับผลประโยชน์จากการให้
ข่าวนั้น" การประชาสัมพันธ์หมายถึง "การติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มที่เป็ นลูกค้าและไม่ใช้ลูกค้า ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประชาชนทัว่ ไป พนักงานในองค์กร ผูถ้ ือหุ ้น และหน่ วยราชการ หรื ออาจหมายถึง
"ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่ งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้เกิ ดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง" การให้ข่าวจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
2.3 ความสํ าคัญของการส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นตัวกระตุน้ ความต้องการซื้ อ ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งอาศัย
การส่ งเสริ มการตลาดด้วยเหตุผลต่อไปนี้
ระยะทางระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคอยูห่ ่ างไกลกันและจํานวนลูกค้าที่คาดหวังก็มีจาํ นวน
เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุน้ ีทาํ ให้การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดมีความสําคัญมากขึ้น
การติดต่อสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคนั้นไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารโดยผ่านคนกลาง
โดยต้องให้ขอ้ มูลแก่คนกลาง แล้วคนกลางจะต้องส่ งเสริ มไปยังผูบ้ ริ โภคอีกต่อ
เนื่ องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
พื้นฐานหรื อสนองความต้องการด้านจิตวิทยาของลูกค้าจะทําให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้ อสิ นค้า
มากยิ่ ง ขึ้ นด้ ว ยเหตุ น้ ี โปรแกรมการส่ ง เสริ มที่ ดี เ ท่ า นั้ นที่ จ ะเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายและจู ง ใจ
กลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความต้องการซื้อได้
การส่ งเสริ มการตลาดจะมีความจําเป็ นมากในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเนื่องจากในช่วงนั้นไม่มี
ปั ญหาด้านผลิตภัณฑ์ หรื อช่องทางการจัดจําหน่ายและราคาสิ นค้ายังคงเดิม แต่บุคคลขาดอํานาจซื้อ
ดังนั้นการส่ งเสริ มการตลาดจึงเป็ นเครื่ องมือที่จะสามารถกระตุน้ ยอดขายได้
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2.4 วัตถุประสงค์ ของการส่ งเสริมการตลาด
วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาดก็คือ กระตุน้ ความต้องการซื้ อของลูกค้า (Demand)
ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ
1. ส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่ดีอยูแ่ ล้ว ไปสู่ พฤติกรรมการซื้อ
2. เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของตลาดเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์พ้ืนฐานในการส่ งเสริ มการตลาดมี 3 ประการคือ
1. เพื่อแจ้งข่าวสาร (To Inform) อาจเป็ นการแนะนําสิ นค้าใหม่หรื ออธิบายลักษณะใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์หรื อชี้ แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ไดเอทโค้ก แจ้งว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่มีแคลอรี่
น้อยกว่าหนึ่งแคลอรี่ ต่อ 100 กรัม
2. เพื่อจูงใจ (To Persude) เป็ นการชี้จุดเด่นของสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการ
และเกิดการตัดสิ นใจซื้อ เช่น เป๊ ปซี่ ใช้สโลแกนว่า รสชาติของคนรุ่ นใหม่
3. เพื่อเตือนความจํา (To Remind) เป็ นการส่ งเสริ มให้ลูกค้าระลึกถึงสิ นค้านั้นอยูเ่ สมอ เช่น
นมตราหมีให้พาดหัวว่า เพื่อคนที่คุณรัก
กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Adaption Process)
"เป็ นขั้นตอนที่แต่ละบุคคลจะมีการยอมรับหรื อปฏิเสธความคิดใหม่" ประกอบด้วยลําดับ
ขั้นตอนคือ
1. การรู ้จกั (Awareness)
2. ความสนใจ (Interest)
3. การประเมินผล (Evaluation)
4. การทดลอง (Trial)
5. การตัดสิ นใจ (Decision)
6. การยืนยันการตัดสิ นใจ (Confirmation)
การส่ งเสริมการตลาดกับการติดต่ อสื่ อสาร
เนื่ องจากการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นการติดต่อสื่ อสารทางการตลาด ดังนั้นจึ งจําเป็ นต้อง
เข้าใจถึงกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
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กระบวนการติดต่ อสื่ อสาร (Communication Process) หมายถึง "ระบบซึ่งแหล่งข่าว (ผูส้ ่ ง
ข่าวสาร) ส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับ" หรื ออาจหมายถึง "การแสดงวิธีการซึ่ งแหล่งข่าวสารพยายามเข้าถึง
ผูร้ ับข่าวสารโดยอาศัยข่าวสาร" จากความหมายนี้กระบวนการติดต่อสื่ อสารจึงประกอบด้วย
1. ข่ าวสาร
2. แหล่งข่ าวสาร
3. ช่ องทางการติดต่ อสื่ อสาร
4. ผู้รับข่ าวสาร
ข่าวสารที่มีการส่ งจากแหล่งข่าวสารต้องมีการใส่ รหัสและเมื่อส่ งผ่านไปยังผูร้ ับข่าวสาร
ผูร้ ับข่าวสารต้องมีการถอดรหัส และผูร้ ับข่าวสารรับข่าวสารแล้วจะมีการป้ อนกลับของข่าวสารว่ามี
ความเข้าใจในข่าวสารนั้นมากน้อยเพียงใด
รูปแสดงกระบวนการติดต่ อสื่ อสาร
แหล่ งข่ าวสาร (Source) หรือ ผู้ส่งข่ าวสาร (Sender) หมายถึง ผูท้ ี่ทาํ การส่ งข่าวสารไปยัง
ผูร้ ับอาจจะทําหน้าที่เป็ นผูพ้ ดู ผูเ้ ขียน ผูส้ ่ งข่าวสาร หรื อผูแ้ สดงกิริยา อาการใดๆ ก็ตาม ผูส้ ่ งข่าวสาร
อาจจะเป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จําหน่าย หรื อคนกลางทางการตลาด
การใส่ รหัส (Encoding) "เป็ นการตัดสิ นใจของแหล่งข่าวสารว่าจะพูดหรื อสื่ อความข่าวสาร
ในรู ปคําพูด หรื อสัญลักษณ์เพื่อให้ผรู ้ ับเกิดความเข้าใจในข่าวสารเช่นเดียวกับผูส้ ื่ อสาร" เช่นการใส่
รหัสของการโฆษณาผลิตภัณฑ์วิสเปอร์ ขนาดบางเฉี ยบ 2 มิลลิเมตร โดยมีตวั อย่างส่ วนหนึ่ งของ
ผ้าอนามัยวิสเปอร์ให้ผบู ้ ริ โภคพิสูจน์ประสิ ทธิภาพว่าซึมซับได้ดีกว่าแผ่นหนา
ช่ องทางข่ าวสาร (Messenge Channel) หมายถึง บุคคลหรื อสื่ อที่ใช้ส่งข่าวสาร ได้แก่
พนักงานขาย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
การถอดรหัส (Decoding) "เป็ นการแปลความหมายข่าวสารของผูร้ ับข่าวสาร" เช่ น แปล
ความหมายข่าวสารการโฆษณาวิสเปอร์ โดยมีการเห็นด้วยกับข่าวสาร
ผู้รับข่ าวสาร (Reciever) จะเป็ นบุคคลที่ผสู ้ ่ งข่าวสารต้องการให้ได้รับข่าวอาจจะเป็ นผูฟ้ ั ง
ชม หรื อ อ่านข่าวสารอยู่ เป็ นต้น
การป้อนกลับ (Feedback) เป็ นปฏิกิริยาที่ผรู ้ ับข่าวสารแสดงออกมาหลังจากรับข่าวสารแล้ว
สิ่ งรบกวน (Noise) เป็ นสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดต่อสื่ อสารเช่น เสี ยง
รบกวนคลื่น
ปัญหาพืน้ ฐานของการเลือกใช้ กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
การพิจารณาส่ วนประสมทางการตลาดของบริ ษทั จะเกี่ยวข้องกับคําถาม 6 ประการ คําตอบ
ที่ได้จะเกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4 ประการ ดังกล่าวมาแล้ว
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เมื่อใดทีค่ วรใช้ การขายโดยพนักงานขายเป็ นหลัก คําตอบมีดงั นี้
 เมื่อบริ ษทั มีเงินทุนไม่เพียงพอ
 เมื่อตลาดอยูร่ วมกลุ่มกัน
 เมื่อบุคลิกภาพของพนักงานขาย จะช่วยสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์
 เมื่อสิ นค้ามีราคาต่อหน่วยสูง
 สิ นค้าต้องอาศัยการสาธิต
 เมื่อต้องมีการสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
 เป็ นการขายที่เกี่ยวกับการนําสิ นค้าเก่ามาเปลี่ยน
เมื่ อ ใดที่ ค วรใช้ การโฆษณาเป็ นหลั ก คํา ตอบก็ คื อ ถ้า หากลู ก ค้า อยู่ ก ระจัด กระจาย
และต้ อ งการแจ้ ง ข่ า วสารแก่ บุ ค คลจํ า นวนมากในเวลาที่ ร วดเร็ ว สิ นค้ า ทุ ก อย่ า งไม่
สามารถโฆษณาได้หมด ศาสตราจารย์ Neil Borden ได้ระบุเกณฑ์ 5 ประการสําหรั บ
สิ นค้าที่เหมาะกับการใช้โฆษณาคือ
 ต้องเป็ นการโฆษณาเพื่อกระตุน้ ความต้องการขั้นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว โฆษณาจะ
ไม่ได้ผลถ้าคนไม่มีความต้องการ
 สิ นค้าที่โฆษณาต้องเปิ ดโอกาสให้สร้างความแตกต่างในสิ นค้าได้ เช่น รถยนต์
หรื อเครื่ องสําอางค์ จะทําการโฆษณาได้ง่ายกว่าเกลือหรื อนํ้าตาล
 ผลิตภัณฑ์น้ นั ควรมีคุณภาพที่ซ่อนเร้นอยู่
 ผลิตภัณฑ์น้ นั ควรมีแรงจูงใจด้านเหตุผลหรื อด้านอารมณ์
 บริ ษทั ต้องมีเงินทุนในการโฆษณาที่เพียงพอ
เมื่อใดควรใช้ การส่ งเสริมการตลาดทีม่ ่ ุงทีผ่ ้ ูค้าปลีก คําตอบมีดงั นี้
 ผูค้ า้ ปลีกรู ้ตลาดดีกว่าผูผ้ ลิต
 ผลิตภัณฑ์สามารถวัดคุณภาพได้ ณ จุดซื้อและมีมาตรฐานสูง ซึ่งต้องอาศัยผู ้
ขายในการจัดแสดงสิ นค้าเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เกิดการซื้อกะทันหัน
 ผูค้ า้ ปลีกมีชื่อเสี ยงดีกว่าผูผ้ ลิต
เมื่ อ ใดควรใช้ การโฆษณาร่ วมกั น ระหว่ างผู้ ผลิ ต และผู้ ค้ าปลี ก มี ป ระเด็ น ที่ ค วร
พิจารณา 3 ประเด็นคือ
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 ต้องระบุชื่อและที่อยูข่ องผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าของเขาในการโฆษณา ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูผ้ ลิตมีการเลือกใช้นโยบายการจัดจําหน่ายแบบเลือกสรร (Selective Distribution)
หรื อแบบผูกขาด (Exculsive Distribution)
 เมื่อผูผ้ ลิตต้องการให้พอ่ ค้าปลีกกล่าวถึงสิ นค้าของผูผ้ ลิตในการโฆษณาของพ่อค้า
ปลีกโดยผูผ้ ลิตจะช่วยออกค่าโฆษณาของพ่อค้าปลีก
 เมื่อพ่อค้าปลีกต้องการเน้นชื่อสิ นค้าของผูผ้ ลิตในการโฆษณาและจัดแสดงสิ นค้า
ของเขาเพราะเห็นว่าชื่อของผูผ้ ลิตมีความสําคัญต่อการส่ งเสริ ม
เมื่อใดผู้ผลิตควรใช้ กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดแบบกลยุทธ์ ผลักหรือกยุทธ์ ดึง
กลยุทธ์ ผลัก (Push Strategy) หมายถึง "การที่ผผู ้ ลิตใช้การส่ งเสริ มการตลาดมุ่งที่คนกลาง
ในช่ องทางการจัดจําหน่ ายของผูผ้ ลิ ต" หรื ออาจหมายถึ ง "การใช้ความพยายามในการส่ งเสริ ม
การตลาดเพื่อช่วยการขายโดยมุ่งที่สมาชิกในช่องทาง" หรื ออาจหมายถึง "กิจกรรมการตลาดของ
ผูผ้ ลิต (โดยทัว่ ไปใช้กบั พนักงานขายและการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง) เพื่อจูงใจคนกลางให้
สัง่ ซื้อ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิต" โดยทัว่ ไปผูผ้ ลิตจะส่ งเสริ มมุ่งที่ผคู ้ า้ ส่ ง
ก็จะให้กลยุทธ์ผลักกับผูค้ า้ ปลีกเพื่อให้พ่อค้าปลีกเข้าถึงลูกค้าผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือที่ใช้มากสําหรับกล
ยุทธ์ผลัก คือการขายโดยใช้พนักงานขายและอาจใช้เครื่ องมือส่ งเสริ มการขายช่ วยการสาธิ ตหรื อ
ช่ วยการจัดแสดงสิ นค้าให้กบั ร้ านค้าคนกลาง กลยุทธ์ผลักใช้กบั สิ นค้าอุตสาหกรรมเช่ นเดี ยวกับ
สิ นค้าบริ โภค
กลยุทธ์ ดึง (Pull Strategy) หมายถึง "การมุ่งส่ งเสริ มสิ นค้าไปยังผูใ้ ช้คนสุ ดท้าย (End User)
เพื่อให้เข้ามาถามซื้อผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตจากคนกลาง" ผูใ้ ช้ข้ นั สุ ดท้ายส่ วนใหญ่จะเป็ นผูบ้ ริ โภคขั้น
สุ ดท้าย กลยุทธ์น้ ีตอ้ งใช้การโฆษณาอย่างมากรวมกับการส่ งเสริ มการขายที่เป็ นไปได้ เช่น ของแถม
จัดแสดงสิ นค้า ฯลฯ กลยุทธ์ดึงมีวตั ถุประสงค์ก็เพื่อต้องการสร้างความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคให้
เกิดขึ้น ทําให้ผบู ้ ริ โภคมาถามซื้ อสิ นค้าของผูผ้ ลิตจากร้านค้าปลีกใดๆ ก็ได้ ผูค้ า้ ปลีกก็จะไปถามซื้ อ
จากผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ส่ งก็จะถามซื้ อจากผูผ้ ลิต วิธีน้ ี จึงถือว่าเป็ นการดึงลูกค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั กลยุทธ์น้ ี ใช้สาํ หรับสิ นค้าบริ โภคที่ตอ้ งมีบรรจุหีบห่ อที่ดีและสวยงาม (Consumer Package
Goods) ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ดี
โดยทัว่ ไปบริ ษทั อาจจะใช้ท้ งั สองเครื่ องมือร่ วมกันไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั จอห์นสัน แอนด์
จอห์นสัน ไอบีเอ็ม คูปอง โกดัก ฯลฯ บริ ษทั เหล่านี้ มีการโฆษณาไปยังผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย และ
ขณะเดียวกันใช้พนักงานที่มีความชํานาญเพื่อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยมุ่งกระตุน้ ผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีก
รายใหญ่ดว้ ย
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและสถานประกอบการ
บริ ษทั ปั ณณภัทร เดเวอลอฟเม้นท์ จํากัด (สํานักงานใหญ่) Punnaphat Development
Co.,Ltd.
ที่ต้ งั 244,246 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ
10150
โทรศัพท์ 02-454-5405 โทรสาร 02-454-5409
Email : pattanut_t@hotmail.com
Sale Contact : Line1 Mobile 086-355-1557, Line2 Mobile 082-445-5641

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั
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รู ปที่ 3.2 บริ ษทั ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จํากัด
ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
 บริ ษทั ปั ณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จํากัด ผูผ้ ลิตและจําหน่าย ระยะเวลานานมาเกือบ 4 ปี ได้
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่กรุ งเทพมหานคร ด้วยวัตถุประสงค์ก่อตั้งเพื่อ
สร้างขยายตลาดและเพิ่มความชํานาญในสิ นค้าเฉพาะอย่าง
 บริ ษทั ดําเนินกิจการ นําเข้าวัสดุ ชิ้นส่ วน คุณภาพดีจากต่างประเทศ. เพื่อผลิต และ จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ Filter press เครื่ องอัดตะกอน รวมถึงอุปกรณ์การกรองทุกชนิด โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ควบคู่กบั การประหยัดค่าใช้จ่าย “ลดต้นทุนการผลิต ยืดอายุการใช้งาน” สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
 ผลิตภัณฑ์ Filter หรื ออุปกรณ์การกรอง บริ ษทั มีความชํานาญและเข้าใจในระบบการกรอง
ในสภาวะต่างๆเป็ นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ของเราได้แก่ Filter press เครื่ องอัดตะกอน Filter
plate จานอัดตะกอน มีมากกว่า 10 ขนาด, Filter cloth ผ้ากรอง Wire mesh stainless มีให้
เลือกใช้ในทุกประเภทของอุตสาหกรรม.
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วิสัยทัศน์ ของบริษัท (Corporate Vision)
มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ กรองและไส้กรองให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ด้วย
ความรู ้ความเอาใจใส่ และความเข้าใจอย่างแท้จริ งในการผลิตผ้ากรอง และไส้กรอง เพื่อก้าวสู่ การ
เป็ นผูน้ าํ กลุ่มธุรกิจผ้ากรองและไส้กรองในระดับสากล
พันธกิจของบริษัท (Corporate Mission)
1. ผลิตและจําหน่ายผ้ากรอง และไส้กรอง ด้วยคุณภาพ และบริ การที่ได้ มาตรฐาน
2. การนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่คา้ ทุกระดับด้วย ความจริ งใจ
โปร่ งใส และเป็ นธรรม
3. การเพิ่มพูนองค์ความรู ้ และพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ เพื่อเป็ นกลไกที่สําคัญ ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริ ญรุ ดหน้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ปลูกฝั งการคิดนอกกรอบโดยไม่กงั วลต่ออุปสรรค การสร้างจิตสํานึ กของ ความเป็ น
เจ้าของและการสร้างมุมมองความคิดเชิงบวกในทุกโอกาสให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ แข็งแกร่ ง
5. การใส่ ใจต่อการสร้างคุณภาพชีวิตและการรักษาสิ่ งแวดล้อมภายใน ชุมชน เพื่อความสุ ข
อย่างยัง่ ยืนถาวรในการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนและธุรกิจ
6. การดําเนิ นธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของผูม้ ี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ทุกฝ่ าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
ค่ านิยมขององค์ การ
ลูกค้า - สิ นค้าได้รับตรงเวลาตามกําหนด สิ นค้าที่จดั ส่ งต้องไม่อยู่ในสภาพเสี ยหาย ความ
ปลอดภัยในการขนส่ งมีประสิ ทธิภาพ ลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด
ผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ – การสื่ อสารต้องถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน กําหนดระบบงานให้
มีประสิ ทธิภาพ สภาพแวดล้อมต้องมีความปลอดภัย
พนัก งาน – พัฒนาทัก ษะความรู ้ ความสามารถให้แ ก่ พ นักงานอย่างต่ อเนื่ อง พนักงาน
สามารถเข้าใจและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด สามารถแสดงความคิดเห็นได้
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
เป็ นผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าํ หน่ ายผ้ากรอง และไส้กรองชั้นนําของไทยและเป็ นศูนย์บริ การด้าน
ผลิตภัณฑ์ ผ้ากรองแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย
อาทิเช่น ผ้ากรองไนลอน (Nylon Filter) ไส้กรอง (Cartridge Filter) แมคทิล (Maxtil) และ
ผลิตภัณฑ์ผา้ กรองไส้กรองอื่นๆอีกมากมาย ในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถนั ทั้งในเรื่ อง
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คุณสมบัติทางกล ส่ วนประกอบทางเคมีและ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและตรง
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 จําหน่ าย ถังกรอง ผ้ากรองของเหลว ผ้ากรองฝุ่ น ไส้กรอง ตะแกรงสแตนเลส เครื่ องอัด
ตะกอน ฟิ วเตอร์เพลท สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 บริ การซ่อม & รับปรึ กษาจัดหาเทียบผลิตภัณฑ์ ใช้ทดแทนได้ทุกยีห่ อ้ ทุกรุ่ น
 รับผลิตชิ้นส่ วน (spare part) ตามแบบ (Make to Order) ด้วยวัสดุต่างๆ
 รั บขึ้นรู ป หล่อ ยาง(Rubber) ตามแบบ (Make to Order) ด้วยวัสดุ ต่างๆ อาทิ เช่ น
NBR,Viton,EPDM,Silicone

รู ปที่ 3.3 ชนิดผ้าต่างๆที่ใช้ตดั
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รู ปที่ 3.4 ตัวอย่างผ้ากรองสําเร็ จรู ป

รู ปที่ 3.5 เครื่ องกรองนํ้า
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รู ปที่ 3.6 แผ่นกรองอากาศ

รู ปที่ 3.7 ฟิ วเตอร์เพลท
กลุ่มลูกค้ า
 กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้าตาล ได้แก่ นํ้าตาลมิตรผล นํ้าตาลวังขนาน นํ้าตาลขอนแก่น
 กลุ่ มอุ ตสาหกรรมอาหาร ได้แ ก่ อายิโนะโมะโต๊ะ ฟ้ าไทย เบทราโกร พัน ท้า ยนรสิ งห์
มิตรภาพอาหารสัตว์ เบอร์ลี่ยคุ เกอร์
 กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามัน ได้แ ก่ ลํ่าสู ง(นํ้ามัน พืช) ชุ มพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม สห
อุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ได้แก่ เอกรัฐพัฒนา อินโดรามา ทีโอเอกรุ๊ ป ซิลิคเคมิคอล
 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ ได้แก่ ริ เวอร์โปร กระดาษสหไทย
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3.3 รู ปแบบองค์ กร
นางสาวรัชนี จตุรพรภิญโญ
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวรัชนี จตุรพรภิญโญ
ฝ่ ายบริหารงานธุรการ

นายปัฐฐานัฐ ตันตินฤภัย
ฝ่ ายการตลาด

นายพงษ์อมร จตุรพรภิญโญ
ฝ่ ายบริหารงานวางแผน

นางสาวนนธ์ธาลี เหมือนเพชร
ฝ่ ายบัญชี

รู ปที่ 3.8 รู ปแบบโครงสร้างองค์กร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ง านในตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยฝ่ ายส่ ง เสริ มการตลาด ลัก ษณะงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย ดังต่อไปนี้
- โปรโหมดสิ นค้าผ่านสื่ อ social ต่างๆ
- ออกงานจัดบูธ
- ติดต่อลูกค้าเก่าที่เคยซื้อ-ขาย
- หาข้อมูลวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ
- รวบรวมข้อมูลบริ ษทั ทําเอกสาร ISO9001
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่เพื่อแนะนําสิ นค้า
3.5 ชื่อตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณรัชนี จตุรพรภิญโญ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด
เบอร์โทร 086-411-6286
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงงานสหกิ จศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. กําหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ปฏิบตั ิ งานมาระยะหนึ่ งในแผนกส่ งเสริ มการขายและ
การตลาด ซึ่งเป็ นผูค้ อยหาข้อมูลจากที่ต่างๆ
2. รวบรวมข้อมูลการจัดการส่ งเสริ มการขายและการตลาดจากภายในบริ ษทั และภายนอก
3. หาวิธีแก้ไขปั ญหา ปรึ กษา และรับคําแนะนําในการเขียนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และพนักงานที่ปรึ กษา
4. ดําเนินการแก้ไขปั ญหาดําเนินงาน จัดทําเอกสารตามรู ปแบบของโครงงาน
5. สรุ ปผลโครงงานติดตามผลงานและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน

2560
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

1. กําหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหาวิธีแก้ปัญหา
4. ดําเนินกาแก้ปัญหา
5. สรุ ปผลโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- ตายางตัวปั้ม, เทปกาว
- แม็กซ์, ที่ถอนลวด, ที่หนีบกระดาษ
- สมุดจดบันทึก, ปากกา, ดินสอ
- คอมพิวเตอร์,โน๊ตบุค้
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บทที4่
ผลการปฏิบตั งิ านตามโครงงาน
โครงงานสหกิจศึกษาในเรื่ อง รู ปแบบและวิธีการส่ งเสริ มการตลาดจากวัตถุดิบนําเข้า ของบริ ษทั
ปั ณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์จาํ กัด จากการปฏิบตั ิงานของคณะผูจ้ ดั ทํา ปั ญหาที่ได้พบของฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด
การขายคือ บริ ษทั แห่ งนี้ ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั การตลาดยังแคบ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผูค้ น ยังไม่เคยๆได้ยนิ
ยังไม่เป็ นที่คุน้ ตา ระเบียบการทํางานยังไม่เป็ นระบบที่ดีพอ และทําให้เข้าใจถึงความสําคัญกับการนําเข้า
วัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพต่อบริ ษทั เพียงใด คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้ คิดและสรุ ปได้ว่า สิ่ งแรกที่บริ ษทั
จะเจริ ญเติบโตได้ จะสําเร็ จได้ ต้องให้สินค้าและตัวบริ ษทั เป็ นที่รู้จกั หรื อได้ผา่ นตาลูกค้าเสี ยก่อน ทําระบบ
ให้เป็ นระเบียบมากขึ้น สรุ ปงานในแต่ละวัน หาวิธีลงสู่ ตลาดใหม่ๆ เริ่ มจากเข้าหาลูกค้าตามโรงงานของลุก
ค้า มีทดลองให้ใช้สินค้า โปรโมทโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ อัพเดทเพจของบริ ษทั อยูส่ มํ่าเสมอ มีขอ้ มูลให้ดูท้ งั
เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการ อบรมตามโครงการต่างๆ ออกบูธตามงานที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้า เพื่อให้เจอลูกค้าใหม่ๆ คู่แข่ง เพื่อจะได้นาํ มาปรับใช้กบั บริ ษทั ได้ จากการที่คณะผูจ้ ดั ทํา
ได้ปฏิบตั ิงาน มีโครงการที่ได้เข้าร่ วมสําคัญ ดังนี้
4.1 โครงการที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
4.1.1 โครงการอบรม การยืน่ แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนําเข้า และเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบของด่านอาหารและยาของสมาคมชิปปิ้ งแห่ งประเทศไทย ณ.ห้องประชุมสํานักงานคระกรรมการ
ตรวจสอบของด่านอาหารและยา
สิ่ งที่ได้รับจากการอบรม
- ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ก่อนนําเข้า (License per Invoice) หรื อ LPI
- ปั ญหาที่พบในการนําเข้า
- การแจ้งขอยกเลิกและตรวจสอบสถานะยกเลิก
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รู ปที่4.1 ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รู ปที่4.2 บรรยากาศในห้องประชุม
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4.1.2โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจ (SME Strong/ Regular Level) ของ สํานักงานส่ งเสริ ม
วิสาหกิจขยาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ. โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ กรุ งเทพฯ
สิ่ งที่ได้รับ
- รู ้ถึงไหวพริ บ วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- รู ้จกั การทํางานเป็ นทีม
- ได้ความรู ้ในการทําธุรกิจขนาดย่อม

รู ปที่4.3 บรรยากาศหน้างาน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ าํ

รู ปที่4.4 ภาพบรรยากาศรวมในงาน

20

รู ปที่4.5 บริ เวณ บูธ ของบริ ษทั

รู ปที่4.6 บรรยากาศในงาน
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4.2 วิธีการส่ งเสริมการตลาดของบริษัทและการทําจดหมายส่ งลูกค้ า
ความหมายของการส่ งเสริ มการตลาด
กระบวนการทางด้านการติดต่อสื่ อสารทางการตลาด ระหว่างผูซ้ ้ื อ-ผูข้ าย และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการการซื้ อ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลที่ชกั จูงใจ หรื อตอกยํ้าผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้
เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู ้สึก และพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
ดังนั้นการส่ งเสริ มการตลาดจึ งเป็ นการผสานงานของผูข้ ายในการพยายามใช้ความคิด
สร้ างสรรค์เพื่อแจ้งข้อมูลและจูงใจ เพื่อขายสิ นค้าและบริ การ การส่ งเสริ มการตลาดถื อเป็ นหน้าที่สําคัญ
หน้าที่หนึ่ งของการตลาดเพื่อการติ ดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยข่าวสารอาจเป็ น ข่าวสารเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคา หรื อคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่ายก็ได้
ส่ วนประสมของการส่ งเสริ มการตลาด
เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ในการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดของ
องค์การ ซึ่งประกอบด้วย
- การโฆษณา (Advertising)
- การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
- การขายโดยพนักงาน (Personal Selling)
- การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Publicrelation)
- การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
จากการที่ได้ปฏิบตั ิ โดยรวมแล้ว บริ ษทั ได้มีการส่ งเสริ มการตลาดอยูแ่ ล้วบ้าง แต่พวกเราคิดว่า ควร
มีมากกว่านี้ และได้สรุ ปมาว่า เพิ่มการโฆษณา การให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผา่ นโลกอินเตอร์ เน็ต เช่น
ทางเฟสบุค๊ ทางอีเมล การไปเสนอขายโดยตรงตามโรงงานอุตสาหกรรม
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4.2.1รู ปแบบจดหมายที่ใช้ส่งลูกค้าทาง E-Mail
จําแนกออกเป็ น 3 รู ปแบบใหญ่ๆ คือ
1.จดหมายสําหรับลูกค้าเก่า
เป็ นการเขียนถามไถ่ถึงการซื้อ-ขายที่เคยเกิดขึ้น และขาดการติดต่อกันในระยะเวลาที่นาน
พอสมควร และทําการเชิญชวนให้กลับมาซื้อ-ขายกันใหม่อีกครั้ง

รู ปที่4.7 จดหมายสําหรับลูกค้าเก่า
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2.จดหมายสําหรับลูกค้าใหม่
เป็ นการเขียนแนะนําบริ ษทั และสิ นค้าว่า ทําอะไร อยูท่ ี่ไหน ประสบการณ์เป็ นอย่างไร พร้อมแนบ
รู ปสิ นค้าไปด้วย เพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้น

รู ปที่4.8 จดหมายลูกค้าใหม่
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3.จดหมายเป็ นภาษาอังกฤษ

รู ปที่ 4.9 จดหมายภาษาอังกฤษ
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4.2.2การสร้างเพจบริ ษทั ทาง Facebook
ในปั จจุบนั นี้ Facebook เป็ นอีกหนึ่งช่องทางการสื่ อสารที่ใหญ่ ผูค้ นสามารถเห็น สิ นค้าและบริ ษทั
ได้ง่ายมากขึ้น สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลา ทั้งนี้คู่แข่งของเราก็มีมากเช่นกัน เราจึง
ต้องสร้าง Content ให้คนสนใจเรา มีความเคลื่อนไหวตลอด เพื่อให้คนที่เข้ามาดูมีความสนใจและเชื่อถือ ซึ่ง
ทางเราได้ทาํ ออกมาสองเพจ คือ เพจหนึ่ งเป็ นภาษาไทยและอีกเพจเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อครอบคลุมทั้งคน
ไทยและคนต่างชาตินน่ั เอง ทั้งนี้การสื่ อสารที่ดีกเ็ ป็ นสิ่ งสําคัญ เราก็จะจัดคนไว้คอยตอบลูกค้าอย่างฉับไว

รู ปที่4.10 Facebook ของบริ ษทั
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รู ปที่4.11 เพจภาษาไทย

รู ปที่ 4.12 เพจภาษาอังกฤษ
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บทที5่
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1หลังจากทีไ่ ด้ มีการดําเนินงาน
จากการศึกษาขั้นตอนการส่ งเสริ มการตลาดทําให้การปฏิบตั ิงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้และ
เกิดประโยชน์ต่อผูจ้ ดั ทําและสถานประกอบการในการทํางานร่ วมกัน
1. สามารถเข้าใจและได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการทําสื่ อโฆษณาในโซเชียล
2. ประหยัดเวลา ทําให้เกิดความรวดเร็ วในการดําเนินงานมากขึ้น
3. สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและทันถ่วงที
5.1.2ข้ อจํากัดหรือปัญหาของโครงงาน
-การใช้โปรแกรมในการทํางานที่ยงั เชื่องช้า ไม่ทนั สมัย
-การสื่ อสารระหว่างผูร้ ่ วมงานในแผนก และแผนกอื่นๆ
-พนักงานยังมีความเคยชินกับระเดิมอยู่ อาจต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยน
5.1.3ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก่ผู้อนื่
การทบทวนเนื้ อหาในการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งสําคัญในการนํามาใช้ในการปฎิบตั ิงานจริ งและมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมากที่สุด
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5.2สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ประสบการณ์จากการทํางานเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยได้เรี ยนรู ้
ระบบงานต่างๆได้พฒั นาตนเองในด้านต่างๆมากขึ้น เพื่อไปพัฒนาการทํางานในอนาคต
2. ได้ฝึกทักษะการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและฝึ กความอดทน
3. การปฏิบตั ิงานทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีข้ ึน
5.2.2ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.การทํา งานฝ่ ายการส่ ง เสริ ม การตลาด ต้อ งมี ค วามคิ ด ที่ ส ร้ า งสรรค์ แก้ไ ขปั ญ หาได้เ ร็ ว
สื่ อสารเข้าใจง่าย ทุกครั้งที่มีการประชุมหรื ออบรม ต้องจดบันทึกไว้ เพื่อในครั้งต่อไปเราจะได้แก้ไข
ทันถ่วงที
2.การใช้สื่อต่างๆในการโฆษณา ต้องระมัดระวังการพิมพ์ การใช้คาํ ที่ เหมาะสม รู ปภาพ
เพราะมีผลเป็ นอย่างมาก ในการโฆษณาตามสื่ อ
3.การสื่ อสารระหว่างผูร้ ่ วมงาน ซึ่งการทํางานในบริ ษทั ในบางครั้งเราอาจไม่ได้ปฏิบตั ิงานแค่
ในแผนกของเรา เราอาจต้องสื่ อสารให้ละเอียดและสรุ ปให้เข้าใจ การกระจายงานต่างๆจะได้เกิด
ปัญหาได้นอ้ ยที่สุด
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1.การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเพื่อลดข้อผิดพลาด และปั ญหาในการทํางานให้มากขึ้น ควรมี
การวางแผนการทํางานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อลดเวลาในการปฏิบตั ิงาน
2. ควรหาความรู ้เกี่ยวกับองค์กรก่อนที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน เป็ นการแสดงความตั้งใจ ใน
การทํางาน เพื่อเตรี ยมพร้อมสู่การปฏิบตั ิงาน
3. เมื่อต้องทํางานในหลายแผนก ก็อาจมีการจดบันทึกวิธี หรื อคิดวิธีใหม่อยูเ่ สมอๆ หรื อทํา
ความเข้าใจกับตัวเอกสารของแต่ละแผนกไว้ เพื่อที่จะได้นาํ มาอ่านทบทวนและทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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