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บทคดัย่อ 

 บริษทั ปัณณภทัร ดิเวลอฟเมน้ท์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท ถุง

กรองฝุ่ น ถุงกรองของเหลว ไส้กรอง และอุปกรณ์อ่ืนๆเก่ียวกบัการกรองในระบบอุตสาหกรรมจดั

จาํหน่าย โดยมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลาท่ีผ่านมาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ

ตอบสนองทุกความตอ้งการของผูใ้ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพทางบริษทั

มีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ในส่วนการนาํเขา้จาํเป็นตอ้งเขา้ใจในเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการทาํงานและใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   
 จากการท่ีเราไดเ้ขา้มาศึกษาจึงได้คิดว่าจะทาํการส่งเสริมการตลาดและศึกษาเอกสารในการ

นาํเขา้ของวตัถุดิบของบริษทั ปัณณภทัร ดิเวลอฟเมน้ท์ จาํกดั มีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัเพื่อให้เขา้ใจใน

รูปแบบและวิธีส่งเสริมการตลาดจากวตัถุดิบนาํเขา้ และเขา้ใจถึงเอกสารต่างๆท่ีตอ้งใช้ อนัจะนาํไปสู่

การลดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกการ

ส่งเสริมการตลาดและการขาย การส่งเสริมผลิตภณัฑ์จาํเป็นต้องมีความรู้ของผลิตภณัฑ์นั้น ตั้ งแต่

วตัถุดิบจนกระทั่งผลิตเสร็จสมบูรณ์ ต้องรู้เอกสารท่ีต้องใช้ ถ้าหากเราไม่มีความรู้จะทําให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได ้
  
คําสําคัญ:  การส่งเสริมการตลาด/การนาํเขา้/บริษทัปัณณภทัรดิเวลอฟเมน้ท ์จาํกดั 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

            บริษทั ปัณณภทัร ดิเวลอฟเมน้ท ์จาํกดั คือหน่ึงในผูผ้ลิตและ ผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ ์Filter หรืออุปกรณ์การ

กรองระยะเวลามาเกือบ 4 ปี ไดก่้อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีกรุงเทพมหานคร ดว้ยวตัถุประสงค์

ก่อตั้งเพ่ือขยายตลาดและเพิ่มความชาํนาญในสินคา้เฉพาะอยา่ง วสัดุ ช้ินส่วน และวตัถุดิบ ของบริษทั ส่วนใหญ่

จะถูกนาํเขา้จากต่างประเทศ เพ่ือเกิดการผลิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ บริษทัน้ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์Filter press เคร่ืองอดั

ตะกอน รวมถึงอุปกรณ์การกรองทุกชนิด โดยคาํนึงถึงคุณภาพควบคู่กบัการประหยดัค่าใชจ่้าย “ลดตน้ทุนการ

ผลิต ยืดอายุการใชง้าน” สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ Filter หรืออุปกรณ์การกรอง บริษทัมีความ

ชาํนาญและเขา้ใจในระบบการกรองในสภาวะต่างๆเป็นอยา่งดี ผลิตภณัฑข์องเราไดแ้ก่ Filter press(เคร่ืองอดั

ตะกอน) Filter plate(จานอดัตะกอน) มีมากกว่า 10 ขนาด,Filter cloth(ผา้กรอง) Wire mesh stainless มีให้

เลือกใชใ้นทุกประเภทของอุตสาหกรรรม 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในฝ่ายผูช่้วยในการส่งเสริมการตลาด ของบริษทั ปัณณภทัร 

ดิเวลอฟเมน้ทจ์าํกดั เรามีหนา้ท่ีในการดาํเนินงานเก่ียวกบันาํเสนอสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งทาง

ส่ือต่างๆ, Social, ออกบูธ, การนาํเสนอสินคา้ตามโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น สร้าง Line add เพ่ือใหลู้กคา้

เขา้ถึงเราไดง่้ายข้ึน อพัเดท Facebook ของบริษทัใหมี้ความเคล่ือนไหว โดยการสร้าง Content ท่ีน่าสนใจ ลงรูป

ผลงานบา้ง โปรโมทสินคา้บา้ง ใหมี้การอพัเดทอยูต่ลอดเวลา ใหดู้มีความน่าเช่ือถือ มีทั้งเพจท่ีเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และไดส้ร้างโฆษณาบริษทัผา่นทาง Google Adwords และมีการส่ง E-Mail ไปยงัลูกคา้ใหม่ เพ่ือ

แนะนาํบริษทัและสินคา้ของเรา และส่ง E-Mail ไปยงัลูกคา้เก่า ท่ีขาดการติดต่อการซ้ือขายในระยะเวลาท่ีนาน

แลว้ เพ่ือถามไถ่ถึงการใชสิ้นคา้ว่าเป็นอย่างไรบา้ง หรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมอะไรให้ทางเราไหม เพ่ือพฒันา

บริษทั และมีการออกไปพบลูกคา้ตามบริษทัอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือนาํเสนอสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ และมี

การใหท้ดลองใชสิ้นคา้ของเราก่อน นอกจากน้ียงัไดไ้ปออกบูธแสดงสินคา้ตามโครงการอุตสาหรรม และไดไ้ป

อบรมวิธีการนาํเขา้ของโครงการอาหารและยา  
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อใหเ้ขา้ใจการทาํเอกสารนาํเขา้และส่งออก 
1.2.2 ศึกษาวิธีการส่งเสริมการตลาด 
1.2.3 เพ่ือลดความผิดพลาดในการส่งเสริมการตลาด 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษาปัญหาใน การส่งเสริมวิธีส่งเสริมการตลาดของ บริษทั 
1.3.2 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี   ศึกษาเฉพาะแผนกการตลาด ฝ่ายขาย บริษทั ปัณณภทัร ดิเวลอฟเมน้ท ์จาํกดั  
1.3.3 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ พนกังานในแผนกการตลาดการขาย 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา    ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2560 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1  ทาํใหเ้กิดความรู้และความเขา้ใจในเอกสารท่ีจาํเป็นการนาํเขา้และส่งออก 
1.4.2  ทาํใหเ้ขา้ใจกระบวนการส่งเสริมการตลาด และการวางแผนงานในระบบการตลาด 
1.4.3  ช่วยลดความผิดพลาดใหน้อ้ยลงประหยดัเวลาในการทาํงานใหน้อ้ยลง 
1.4.4  สามารถนาํขอ้มูลและประสบการณ์ในการทาํงานไปใชไ้ดจ้ริง 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
โครงงาน “รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการตลาดจากวัตถุดิบนําเข้า กรณีศึกษาเร่ือง 

ผลิตภณัฑไ์สก้รองและผา้กรองสาํหรับตลาดในประเทศ” มีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี.- 

2.1  การส่งเสริมการตลาด           
  2.2 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

2.3 ความสาํคญัของการส่งเสริมการตลาด  
2.4 วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด 

 
2.1 การส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) "เป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึง
องค์กรใชเ้พื่อแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการขององคก์รซ่ึงตอ้งอาศยั

กระบวนการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ" 
 

2.2 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotional Mix) หมายถึง เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสาร

ทางการตลาดเพ่ือแจง้ข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือของตลาด ส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย 4 ประการคือ  

1. การโฆษณา 
2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย  
3. การส่งเสริมการขาย 
4. การใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ์ 
1. การโฆษณา (Advertising) "เป็นรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคา้หรือบริการ โดย

ไม่ใชพ้นกังานขาย และตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ" การโฆษณาจึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ 
เป็นการเสนอขายสินคา้ บริการ หรือความคิดโดยการใชส่ื้อ และตอ้งการจ่ายเงินค่าส่ือโดยผูอุ้ปถมัภ์
รายการ 

2. การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) "เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบ
เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีคาดหวงั" การขายโดยใชพ้นกังานขาย ถือเป็นการติดต่อส่ือสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) 
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3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นท่ีใชส่้งเสริมการขาย
ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชามสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถ
กระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือของลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดั
จาํหน่ายแต่ละระดับ" หรืออาจหมายถึง "กิจกรรมระยะสั้ นซ่ึงใช้ช่วยและเสริมการขายโดยใช้
พนกังานและการโฆษณา" การส่งเสริมการขายอาจใชร่้วมกบัการโฆษณา หรือการขายโดยพนกังาน
ขาย 

4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Plublicity and Public Relation) "การใหข่้าว เป็น
การส่งเสริมการขายโดยไม่ใชบุ้คคลโดยไม่มีการจ่ายเงินจากองคก์รท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากการให้

ข่าวนั้น" การประชาสัมพนัธ์หมายถึง "การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มท่ีเป็นลูกคา้และไม่ใชลู้กคา้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ประชาชนทัว่ไป พนกังานในองคก์ร ผูถื้อหุ้น และหน่วยราชการ หรืออาจหมายถึง 
"ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ให้เกิดกบักลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง" การใหข่้าวจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ์ 

 
2.3 ความสําคญัของการส่งเสริมการตลาด  

การส่งเสริมการตลาดเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการซ้ือ ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งอาศยั
การส่งเสริมการตลาดดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 

ระยะทางระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคอยูห่่างไกลกนัและจาํนวนลูกคา้ท่ีคาดหวงัก็มีจาํนวน

เพิ่มข้ึน ดว้ยเหตุน้ีทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารทางการตลาดมีความสาํคญัมากข้ึน 
การติดต่อส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคนั้นไม่เพียงพอ จาํเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารโดยผา่นคนกลาง 

โดยตอ้งใหข้อ้มูลแก่คนกลาง แลว้คนกลางจะตอ้งส่งเสริมไปยงัผูบ้ริโภคอีกต่อ  
เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลิตภณัฑเ์พื่อสนองความตอ้งการ

พื้นฐานหรือสนองความตอ้งการดา้นจิตวิทยาของลูกคา้จะทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้

มากยิ่ง ข้ึนด้วยเหตุน้ีโปรแกรมการส่งเสริมท่ีดีเท่านั้ นท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและจูงใจ

กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือได ้
การส่งเสริมการตลาดจะมีความจาํเป็นมากในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเน่ืองจากในช่วงนั้นไม่มี

ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์หรือช่องทางการจดัจาํหน่ายและราคาสินคา้ยงัคงเดิม แต่บุคคลขาดอาํนาจซ้ือ 
ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะสามารถกระตุน้ยอดขายได ้
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2.4 วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด 

วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาดก็คือ กระตุน้ความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ (Demand) 
ซ่ึงมี 2 ลกัษณะคือ  

1. ส่งเสริมหรือสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีดีอยูแ่ลว้ ไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ  
2. เปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาดเป้าหมาย 
 
วตัถุประสงคพ์ื้นฐานในการส่งเสริมการตลาดมี 3 ประการคือ 
1. เพื่อแจง้ข่าวสาร (To Inform) อาจเป็นการแนะนาํสินคา้ใหม่หรืออธิบายลกัษณะใหม่ของ

ผลิตภณัฑห์รือช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เช่น ไดเอทโคก้ แจง้ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีแคลอร่ี
นอ้ยกวา่หน่ึงแคลอร่ีต่อ 100 กรัม 

2. เพื่อจูงใจ (To Persude) เป็นการช้ีจุดเด่นของสินคา้เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการ
และเกิดการตดัสินใจซ้ือ เช่น เป๊ปซ่ี ใชส้โลแกนวา่ รสชาติของคนรุ่นใหม่ 

3. เพื่อเตือนความจาํ (To Remind) เป็นการส่งเสริมใหลู้กคา้ระลึกถึงสินคา้นั้นอยูเ่สมอ เช่น 
นมตราหมีใหพ้าดหวัวา่ เพื่อคนท่ีคุณรัก 
 
กระบวนการยอมรับผลติภัณฑ์ (Adaption Process)   

"เป็นขั้นตอนท่ีแต่ละบุคคลจะมีการยอมรับหรือปฏิเสธความคิดใหม่" ประกอบดว้ยลาํดบั
ขั้นตอนคือ  

1. การรู้จกั (Awareness) 
2. ความสนใจ (Interest) 
3. การประเมินผล (Evaluation)  
4. การทดลอง (Trial) 
5. การตดัสินใจ (Decision) 
6. การยนืยนัการตดัสินใจ (Confirmation) 

 
การส่งเสริมการตลาดกบัการติดต่อส่ือสาร  

เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้ง
เขา้ใจถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร 
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กระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) หมายถึง "ระบบซ่ึงแหล่งข่าว (ผูส่้ง
ข่าวสาร) ส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บ" หรืออาจหมายถึง "การแสดงวิธีการซ่ึงแหล่งข่าวสารพยายามเขา้ถึง
ผูรั้บข่าวสารโดยอาศยัข่าวสาร" จากความหมายน้ีกระบวนการติดต่อส่ือสารจึงประกอบดว้ย  

1. ข่าวสาร 
2. แหล่งข่าวสาร 
3. ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
4. ผู้รับข่าวสาร 

ข่าวสารท่ีมีการส่งจากแหล่งข่าวสารตอ้งมีการใส่รหัสและเม่ือส่งผ่านไปยงัผูรั้บข่าวสาร 
ผูรั้บข่าวสารตอ้งมีการถอดรหสั และผูรั้บข่าวสารรับข่าวสารแลว้จะมีการป้อนกลบัของข่าวสารว่ามี
ความเขา้ใจในข่าวสารนั้นมากนอ้ยเพียงใด 

รูปแสดงกระบวนการติดต่อส่ือสาร 
แหล่งข่าวสาร (Source) หรือ ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) หมายถึง ผูท่ี้ทาํการส่งข่าวสารไปยงั

ผูรั้บอาจจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูพ้ดู ผูเ้ขียน ผูส่้งข่าวสาร หรือผูแ้สดงกิริยา อาการใดๆ ก็ตาม ผูส่้งข่าวสาร
อาจจะเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือคนกลางทางการตลาด 

การใส่รหัส (Encoding) "เป็นการตดัสินใจของแหล่งข่าวสารวา่จะพดูหรือส่ือความข่าวสาร
ในรูปคาํพดู หรือสัญลกัษณ์เพื่อใหผู้รั้บเกิดความเขา้ใจในข่าวสารเช่นเดียวกบัผูส่ื้อสาร" เช่นการใส่
รหัสของการโฆษณาผลิตภณัฑว์ิสเปอร์ขนาดบางเฉียบ 2 มิลลิเมตร โดยมีตวัอย่างส่วนหน่ึงของ
ผา้อนามยัวิสเปอร์ใหผู้บ้ริโภคพิสูจน์ประสิทธิภาพวา่ซึมซบัไดดี้กวา่แผน่หนา 

ช่องทางข่าวสาร (Messenge Channel) หมายถึง บุคคลหรือส่ือท่ีใชส่้งข่าวสาร ไดแ้ก่ 
พนกังานขาย โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ 

การถอดรหัส (Decoding) "เป็นการแปลความหมายข่าวสารของผูรั้บข่าวสาร" เช่น แปล
ความหมายข่าวสารการโฆษณาวิสเปอร์ โดยมีการเห็นดว้ยกบัข่าวสาร 

ผู้รับข่าวสาร (Reciever) จะเป็นบุคคลท่ีผูส่้งข่าวสารตอ้งการให้ไดรั้บข่าวอาจจะเป็นผูฟั้ง 
ชม หรือ อ่านข่าวสารอยู ่เป็นตน้ 

การป้อนกลบั (Feedback) เป็นปฏิกิริยาท่ีผูรั้บข่าวสารแสดงออกมาหลงัจากรับข่าวสารแลว้ 
ส่ิงรบกวน (Noise) เป็นส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการติดต่อส่ือสารเช่น เสียง

รบกวนคล่ืน 
 
ปัญหาพืน้ฐานของการเลอืกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

การพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัจะเก่ียวขอ้งกบัคาํถาม 6 ประการ คาํตอบ
ท่ีไดจ้ะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ ดงักล่าวมาแลว้ 
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เม่ือใดทีค่วรใช้การขายโดยพนักงานขายเป็นหลกั คาํตอบมีดงัน้ี 
 เม่ือบริษทัมีเงินทุนไม่เพียงพอ 
 เม่ือตลาดอยูร่วมกลุ่มกนั  
 เม่ือบุคลิกภาพของพนกังานขาย จะช่วยสร้างการยอมรับในผลิตภณัฑ ์
 เม่ือสินคา้มีราคาต่อหน่วยสูง 
 สินคา้ตอ้งอาศยัการสาธิต  
 เม่ือตอ้งมีการสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เป็นการขายท่ีเก่ียวกบัการนาํสินคา้เก่ามาเปล่ียน 

 
เ ม่ือใดที่ควรใช้การโฆษณาเป็นหลัก  คําตอบก็คือ  ถ้าหากลูกค้าอยู่กระจัดกระจาย   

และต้องการแจ้ง ข่ าวสารแก่ บุคคลจํานวนมากในเวลา ท่ีรวด เ ร็ว  สินค้า ทุกอย่ า งไ ม่   
สามารถโฆษณาไดห้มด ศาสตราจารย ์Neil Borden ไดร้ะบุเกณฑ์ 5 ประการสําหรับ 
สินคา้ท่ีเหมาะกบัการใชโ้ฆษณาคือ 

 ตอ้งเป็นการโฆษณาเพื่อกระตุน้ความตอ้งการขั้นพื้นฐานอยูแ่ลว้ โฆษณาจะ  
ไม่ไดผ้ลถา้คนไม่มีความตอ้งการ 

 สินคา้ท่ีโฆษณาตอ้งเปิดโอกาสใหส้ร้างความแตกต่างในสินคา้ได ้เช่น รถยนต์
หรือเคร่ืองสาํอางค ์จะทาํการโฆษณาไดง่้ายกวา่เกลือหรือนํ้าตาล 

 ผลิตภณัฑน์ั้นควรมีคุณภาพท่ีซ่อนเร้นอยู ่
 ผลิตภณัฑน์ั้นควรมีแรงจูงใจดา้นเหตุผลหรือดา้นอารมณ์  
 บริษทัตอ้งมีเงินทุนในการโฆษณาท่ีเพียงพอ 

 
เม่ือใดควรใช้การส่งเสริมการตลาดทีมุ่่งทีผู้่ค้าปลกี คาํตอบมีดงัน้ี 

 ผูค้า้ปลีกรู้ตลาดดีกวา่ผูผ้ลิต 
 ผลิตภณัฑส์ามารถวดัคุณภาพได ้ณ จุดซ้ือและมีมาตรฐานสูง ซ่ึงตอ้งอาศยัผู ้ 

ขายในการจดัแสดงสินคา้เพือ่ใหผ้ลิตภณัฑน์ั้น เกิดการซ้ือกะทนัหนั 
 ผูค้า้ปลีกมีช่ือเสียงดีกวา่ผูผ้ลิต 

 
เ ม่ือใดควรใช้การโฆษณาร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตและผู้ ค้าปลีก  มีประ เด็นท่ีควร   

พิจารณา 3 ประเดน็คือ 
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 ตอ้งระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้าํหน่ายสินคา้ของเขาในการโฆษณา ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือ 
ผูผ้ลิตมีการเลือกใชน้โยบายการจดัจาํหน่ายแบบเลือกสรร (Selective Distribution) 
หรือแบบผกูขาด (Exculsive Distribution)  

 เม่ือผูผ้ลิตตอ้งการใหพ้อ่คา้ปลีกกล่าวถึงสินคา้ของผูผ้ลิตในการโฆษณาของพอ่คา้ 
ปลีกโดยผูผ้ลิตจะช่วยออกค่าโฆษณาของพอ่คา้ปลีก 

 เม่ือพอ่คา้ปลีกตอ้งการเนน้ช่ือสินคา้ของผูผ้ลิตในการโฆษณาและจดัแสดงสินคา้ 
ของเขาเพราะเห็นวา่ช่ือของผูผ้ลิตมีความสาํคญัต่อการส่งเสริม 
 

เม่ือใดผู้ผลติควรใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบกลยุทธ์ผลกัหรือกยุทธ์ดึง 
กลยุทธ์ผลกั (Push Strategy) หมายถึง "การท่ีผูผ้ลิตใชก้ารส่งเสริมการตลาดมุ่งท่ีคนกลาง

ในช่องทางการจดัจาํหน่ายของผูผ้ลิต" หรืออาจหมายถึง "การใช้ความพยายามในการส่งเสริม
การตลาดเพื่อช่วยการขายโดยมุ่งท่ีสมาชิกในช่องทาง" หรืออาจหมายถึง "กิจกรรมการตลาดของ
ผูผ้ลิต (โดยทัว่ไปใชก้บัพนกังานขายและการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง) เพ่ือจูงใจคนกลางให้
สัง่ซ้ือ จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์และส่งเสริมผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิต" โดยทัว่ไปผูผ้ลิตจะส่งเสริมมุ่งท่ีผูค้า้ส่ง
กจ็ะใหก้ลยทุธ์ผลกักบัผูค้า้ปลีกเพื่อใหพ้่อคา้ปลีกเขา้ถึงลูกคา้ผูบ้ริโภค เคร่ืองมือท่ีใชม้ากสาํหรับกล
ยุทธ์ผลกั คือการขายโดยใชพ้นักงานขายและอาจใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการขายช่วยการสาธิตหรือ
ช่วยการจดัแสดงสินคา้ให้กบัร้านคา้คนกลาง กลยุทธ์ผลกัใชก้บัสินคา้อุตสาหกรรมเช่นเดียวกบั
สินคา้บริโภค 

กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) หมายถึง "การมุ่งส่งเสริมสินคา้ไปยงัผูใ้ชค้นสุดทา้ย (End User) 
เพื่อใหเ้ขา้มาถามซ้ือผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตจากคนกลาง" ผูใ้ชข้ั้นสุดทา้ยส่วนใหญ่จะเป็นผูบ้ริโภคขั้น
สุดทา้ย กลยทุธ์น้ีตอ้งใชก้ารโฆษณาอยา่งมากรวมกบัการส่งเสริมการขายท่ีเป็นไปได ้เช่น ของแถม 
จดัแสดงสินคา้ ฯลฯ กลยทุธ์ดึงมีวตัถุประสงคก์็เพ่ือตอ้งการสร้างความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคให้
เกิดข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคมาถามซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิตจากร้านคา้ปลีกใดๆ ก็ได ้ผูค้า้ปลีกก็จะไปถามซ้ือ
จากผูค้า้ส่ง ผูค้า้ส่งก็จะถามซ้ือจากผูผ้ลิต วิธีน้ีจึงถือว่าเป็นการดึงลูกคา้ให้มาสนใจผลิตภณัฑ์ของ
บริษทั กลยทุธ์น้ีใชส้าํหรับสินคา้บริโภคท่ีตอ้งมีบรรจุหีบห่อท่ีดีและสวยงาม (Consumer Package 
Goods) ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดดี้ 

โดยทัว่ไปบริษทัอาจจะใช้ทั้งสองเคร่ืองมือร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นบริษทัจอห์นสัน แอนด ์
จอห์นสัน ไอบีเอ็ม คูปอง โกดกั ฯลฯ บริษทัเหล่าน้ีมีการโฆษณาไปยงัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย และ
ขณะเดียวกนัใชพ้นกังานท่ีมีความชาํนาญเพ่ือส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยมุ่งกระตุน้ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก

รายใหญ่ดว้ย 
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บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
บริษทั ปัณณภทัร เดเวอลอฟเมน้ท ์จาํกดั (สํานักงานใหญ่) Punnaphat Development 

Co.,Ltd.                                                
ท่ีตั้ง 244,246  ซอยกลัปพฤกษ ์6 ถนนกลัปพฤกษ ์แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

10150  
โทรศพัท ์ 02-454-5405 โทรสาร   02-454-5409 
Email : pattanut_t@hotmail.com 
Sale Contact : Line1 Mobile  086-355-1557, Line2 Mobile  082-445-5641 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั 

 



10 
 

 
รูปท่ี  3.2 บริษทั ปัณณภทัร ดิเวลอฟเมน้ท ์จาํกดั 

 
ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 

 บริษทั ปัณณภทัร ดิเวลอฟเมน้ท ์จาํกดั  ผูผ้ลิตและจาํหน่าย ระยะเวลานานมาเกือบ 4 ปี ได้
ก่อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ.2555  ท่ีกรุงเทพมหานคร ดว้ยวตัถุประสงคก่์อตั้งเพื่อ
สร้างขยายตลาดและเพ่ิมความชาํนาญในสินคา้เฉพาะอยา่ง 

 บริษทัดาํเนินกิจการ นาํเขา้วสัดุ ช้ินส่วน คุณภาพดีจากต่างประเทศ. เพื่อผลิต และ จาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์  Filter press เคร่ืองอดัตะกอน รวมถึงอุปกรณ์การกรองทุกชนิด โดยคาํนึงถึง
คุณภาพ ควบคู่กบัการประหยดัค่าใชจ่้าย “ลดตน้ทุนการผลิต ยืดอายุการใชง้าน” สาํหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม 
 ผลิตภณัฑ ์Filter หรืออุปกรณ์การกรอง บริษทัมีความชาํนาญและเขา้ใจในระบบการกรอง

ในสภาวะต่างๆเป็นอย่างดี ผลิตภณัฑข์องเราไดแ้ก่ Filter press เคร่ืองอดัตะกอน Filter 
plate จานอดัตะกอน มีมากกว่า 10 ขนาด, Filter cloth ผา้กรอง Wire mesh stainless  มีให้
เลือกใชใ้นทุกประเภทของอุตสาหกรรม. 
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วสัิยทศัน์ของบริษัท (Corporate Vision) 
 มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑผ์า้กรองและไส้กรองใหค้รอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ย
ความรู้ความเอาใจใส่และความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในการผลิตผา้กรอง และไส้กรอง เพื่อกา้วสู่การ
เป็นผูน้าํกลุ่มธุรกิจผา้กรองและไสก้รองในระดบัสากล 
 
พนัธกจิของบริษัท (Corporate Mission) 

1. ผลิตและจาํหน่ายผา้กรอง และไสก้รอง ดว้ยคุณภาพ และบริการท่ีได ้มาตรฐาน 
2. การนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกคา้และคู่คา้ทุกระดบัดว้ย ความจริงใจ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
3. การเพิ่มพูนองค์ความรู้และพฒันาบุคลากรอยู่เสมอ เพื่อเป็นกลไกท่ีสําคญั ในการ

ขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้จริญรุดหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ปลูกฝังการคิดนอกกรอบโดยไม่กงัวลต่ออุปสรรค การสร้างจิตสาํนึกของ  ความเป็น

เจา้ของและการสร้างมุมมองความคิดเชิงบวกในทุกโอกาสใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ี แขง็แกร่ง 
5. การใส่ใจต่อการสร้างคุณภาพชีวิตและการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายใน ชุมชน เพื่อความสุข

อยา่งย ัง่ยนืถาวรในการอยูร่่วมกนัของชุมชนและธุรกิจ 
6. การดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของผูมี้ ส่วนได ้ ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 
ค่านิยมขององค์การ  

ลูกคา้ - สินคา้ไดรั้บตรงเวลาตามกาํหนด สินคา้ท่ีจดัส่งตอ้งไม่อยู่ในสภาพเสียหาย ความ
ปลอดภยัในการขนส่งมีประสิทธิภาพ ลูกคา้ตอ้งไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

ผูข้ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการ – การส่ือสารตอ้งถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน กาํหนดระบบงานให้
มีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอ้มตอ้งมีความปลอดภยั 

พนักงาน – พฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง พนักงาน
สามารถเขา้ใจและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแสดงความคิดเห็นได ้
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

เป็นผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายผา้กรอง และไส้กรองชั้นนําของไทยและเป็นศูนยบ์ริการด้าน
ผลิตภณัฑ ์ผา้กรองแบบครบวงจร โดยมีผลิตภณัฑน์านาชนิดท่ีเหมาะกบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
อาทิเช่น ผา้กรองไนลอน  (Nylon Filter)  ไส้กรอง   (Cartridge Filter)  แมคทิล (Maxtil) และ

ผลิตภณัฑผ์า้กรองไส้กรองอ่ืนๆอีกมากมาย ในทุกขั้นตอนการผลิตอยา่งเขม้ขน้พิถีพิถนั ทั้งในเร่ือง
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คุณสมบติัทางกล ส่วนประกอบทางเคมีและ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด  
 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 

 จาํหน่าย ถงักรอง ผา้กรองของเหลว ผา้กรองฝุ่ น ไส้กรอง ตะแกรงสแตนเลส เคร่ืองอดั
ตะกอน  ฟิวเตอร์เพลท สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   

 บริการซ่อม & รับปรึกษาจดัหาเทียบผลิตภณัฑ ์ใชท้ดแทนไดทุ้กยีห่อ้ ทุกรุ่น       
 รับผลิตช้ินส่วน (spare part) ตามแบบ (Make to Order) ดว้ยวสัดุต่างๆ  
 รับข้ึนรูป หล่อ ยาง(Rubber) ตามแบบ (Make to Order) ดว้ยวสัดุต่างๆ อาทิเช่น  

NBR,Viton,EPDM,Silicone 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 ชนิดผา้ต่างๆท่ีใชต้ดั 
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รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งผา้กรองสาํเร็จรูป 

 

 
รูปท่ี 3.5 เคร่ืองกรองนํ้า 
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รูปท่ี 3.6 แผน่กรองอากาศ 

 
รูปท่ี 3.7 ฟิวเตอร์เพลท 

 
กลุ่มลูกค้า 

 กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้าตาล ไดแ้ก่ นํ้าตาลมิตรผล นํ้าตาลวงัขนาน นํ้าตาลขอนแก่น 
 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ อายิโนะโมะโต๊ะ ฟ้าไทย เบทราโกร พนัทา้ยนรสิงห์ 

มิตรภาพอาหารสตัว ์เบอร์ล่ียคุเกอร์ 
 กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ ามนั ได้แก่ ลํ่าสูง(นํ้ ามนัพืช) ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาล์ม สห

อุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ 
 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ไดแ้ก่ เอกรัฐพฒันา อินโดรามา ทีโอเอกรุ๊ป ซิลิคเคมิคอล 
 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ ไดแ้ก่ ริเวอร์โปร กระดาษสหไทย 



15 
 

 
3.3 รูปแบบองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.8 รูปแบบโครงสร้างองคก์ร 
 
3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นักศึกษาปฏิบัติงานในตําแหน่งผู ้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการตลาด  ลักษณะงานท่ีได้รับ      
มอบหมาย ดงัต่อไปน้ี  

  - โปรโหมดสินคา้ผา่นส่ือ social ต่างๆ 
  - ออกงานจดับูธ 
-   ติดต่อลูกคา้เก่าท่ีเคยซ้ือ-ขาย 

   - หาขอ้มูลวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ 
   - รวบรวมขอ้มูลบริษทัทาํเอกสาร ISO9001 
   - หาขอ้มูลลูกคา้ใหม่เพื่อแนะนาํสินคา้ 
3.5 ช่ือตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณรัชนี   จตุรพรภิญโญ  ตาํแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการตลาด  
เบอร์โทร 086-411-6286 

 
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนับตั้งแต่  
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 สปัดาห์ 

 
 

นางสาวรัชนี  จตุรพรภิญโญ 
ประธานกรรมการบริหาร 

นางสาวรัชนี     จตุรพรภิญโญ
ฝ่ายบริหารงานธุรการ 

นายปัฐฐานฐั    ตนัตินฤภยั 
ฝ่ายการตลาด 

นายพงษอ์มร    จตุรพรภิญโญ
ฝ่ายบริหารงานวางแผน 

นางสาวนนธ์ธาลี   เหมือนเพชร
ฝ่ายบัญชี 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 
1.  กาํหนดโครงเร่ืองหลงัจากได้ปฏิบติังานมาระยะหน่ึงในแผนกส่งเสริมการขายและ

การตลาด ซ่ึงเป็นผูค้อยหาขอ้มูลจากท่ีต่างๆ 
2. รวบรวมขอ้มูลการจดัการส่งเสริมการขายและการตลาดจากภายในบริษทัและภายนอก 
3. หาวิธีแกไ้ขปัญหา ปรึกษา และรับคาํแนะนาํในการเขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และพนกังานท่ีปรึกษา 
4. ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดาํเนินงาน จดัทาํเอกสารตามรูปแบบของโครงงาน 
5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 
 

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-  ตายางตวัป้ัม, เทปกาว 
-  แมก็ซ์, ท่ีถอนลวด, ท่ีหนีบกระดาษ  
-  สมุดจดบนัทึก, ปากกา, ดินสอ 
-  คอมพิวเตอร์,โน๊ตบุค้ 

 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2560 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
1. กาํหนดโครงเร่ือง     
2. เกบ็รวบรวมขอ้มูล     
3. คน้หาวิธีแกปั้ญหา     
4. ดาํเนินกาแกปั้ญหา     
5. สรุปผลโครงงาน     
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บทที4่ 

ผลการปฏิบตังิานตามโครงงาน 

 โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการตลาดจากวตัถุดิบนาํเขา้ ของบริษทั 

ปัณณภทัร ดิเวลอฟเมน้ทจ์าํกดั จากการปฏิบติังานของคณะผูจ้ดัทาํ ปัญหาท่ีไดพ้บของฝ่ายส่งเสริมการตลาด

การขายคือ บริษทัแห่งน้ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั การตลาดยงัแคบ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผูค้น ยงัไม่เคยๆไดย้นิ 

ยงัไม่เป็นท่ีคุน้ตา ระเบียบการทาํงานยงัไม่เป็นระบบท่ีดีพอ และทาํให้เขา้ใจถึงความสําคญักบัการนาํเขา้

วตัถุดิบ เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพต่อบริษทัเพียงใด  คณะผูจ้ดัทาํจึงได ้คิดและสรุปไดว้่า ส่ิงแรกท่ีบริษทั

จะเจริญเติบโตได ้จะสาํเร็จได ้ตอ้งให้สินคา้และตวับริษทัเป็นท่ีรู้จกัหรือไดผ้า่นตาลูกคา้เสียก่อน ทาํระบบ

ให้เป็นระเบียบมากข้ึน สรุปงานในแต่ละวนั หาวิธีลงสู่ตลาดใหม่ๆ เร่ิมจากเขา้หาลูกคา้ตามโรงงานของลุก

คา้ มีทดลองให้ใชสิ้นคา้ โปรโมทโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ อพัเดทเพจของบริษทัอยูส่มํ่าเสมอ มีขอ้มูลให้ดูทั้ง

เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางการ อบรมตามโครงการต่างๆ ออกบูธตามงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เพ่ือให้เจอลูกคา้ใหม่ๆ คู่แข่ง เพ่ือจะไดน้าํมาปรับใชก้บับริษทัได ้จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํ

ไดป้ฏิบติังาน มีโครงการท่ีไดเ้ขา้ร่วมสาํคญั ดงัน้ี 

 4.1 โครงการท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 4.1.1 โครงการอบรม การยืน่แจง้รายละเอียดผลิตภณัฑสุ์ขภาพก่อนนาํเขา้ และเอกสารประกอบการ

ตรวจสอบของด่านอาหารและยาของสมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทย ณ.หอ้งประชุมสาํนกังานคระกรรมการ

ตรวจสอบของด่านอาหารและยา 

ส่ิงท่ีไดรั้บจากการอบรม 

- ขั้นตอนการแจง้รายละเอียดผลิตภณัฑก่์อนนาํเขา้ (License per Invoice) หรือ LPI 

- ปัญหาท่ีพบในการนาํเขา้ 

- การแจง้ขอยกเลิกและตรวจสอบสถานะยกเลิก   
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รูปท่ี4.1 หอ้งประชุมสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 
รูปท่ี4.2 บรรยากาศในหอ้งประชุม 
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 4.1.2โครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ (SME Strong/ Regular Level) ของ สาํนกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขยาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ณ. โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้า กรุงเทพฯ 

 ส่ิงท่ีไดรั้บ 

- รู้ถึงไหวพริบ วิธีแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  

- รู้จกัการทาํงานเป็นทีม 

- ไดค้วามรู้ในการทาํธุรกิจขนาดยอ่ม 

 

 
รูปท่ี4.3 บรรยากาศหนา้งาน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ้ า 

 

 
รูปท่ี4.4 ภาพบรรยากาศรวมในงาน 
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รูปท่ี4.5 บริเวณ บูธ ของบริษทั 

 

 
รูปท่ี4.6 บรรยากาศในงาน 
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4.2 วธีิการส่งเสริมการตลาดของบริษัทและการทาํจดหมายส่งลูกค้า 

ความหมายของการส่งเสริมการตลาด 

 กระบวนการทางดา้นการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ระหว่างผูซ้ื้อ-ผูข้าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในกระบวนการการซ้ือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลท่ีชกัจูงใจ หรือตอกย ํ้าผลิตภณัฑแ์ละตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้

เกิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

 ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นการผสานงานของผูข้ายในการพยายามใช้ความคิด

สร้างสรรคเ์พื่อแจง้ขอ้มูลและจูงใจ เพื่อขายสินคา้และบริการ การส่งเสริมการตลาดถือเป็นหน้าท่ีสําคญั

หน้าท่ีหน่ึงของการตลาดเพ่ือการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยข่าวสารอาจเป็น ข่าวสารเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์ราคา หรือคนกลางในช่องทางการจดัจาํหน่ายกไ็ด ้

ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด  

 เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ในการติดต่อส่ือสารทางการตลาดของ

องคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 

- การโฆษณา (Advertising) 

- การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

- การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) 

- การใหข่้าวและประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Publicrelation) 

- การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

จากการท่ีไดป้ฏิบติั โดยรวมแลว้ บริษทัไดมี้การส่งเสริมการตลาดอยูแ่ลว้บา้ง แต่พวกเราคิดว่า ควร

มีมากกว่าน้ี และไดส้รุปมาว่า เพิ่มการโฆษณา การใหข่้าวสารและประชาสัมพนัธ์ผา่นโลกอินเตอร์เน็ต เช่น 

ทางเฟสบุค๊ ทางอีเมล การไปเสนอขายโดยตรงตามโรงงานอุตสาหกรรม  
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4.2.1รูปแบบจดหมายท่ีใชส่้งลูกคา้ทาง E-Mail 

จาํแนกออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 

1.จดหมายสาํหรับลูกคา้เก่า 

เป็นการเขียนถามไถ่ถึงการซ้ือ-ขายท่ีเคยเกิดข้ึน และขาดการติดต่อกนัในระยะเวลาท่ีนาน

พอสมควร และทาํการเชิญชวนใหก้ลบัมาซ้ือ-ขายกนัใหม่อีกคร้ัง 

 

 
รูปท่ี4.7 จดหมายสาํหรับลูกคา้เก่า 
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2.จดหมายสาํหรับลูกคา้ใหม่ 

เป็นการเขียนแนะนาํบริษทัและสินคา้ว่า ทาํอะไร อยูท่ี่ไหน ประสบการณ์เป็นอยา่งไร พร้อมแนบ

รูปสินคา้ไปดว้ย เพื่อเกิดความเขา้ใจมากข้ึน 

 

 
รูปท่ี4.8 จดหมายลูกคา้ใหม่ 
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 3.จดหมายเป็นภาษาองักฤษ 

  

 
รูปท่ี 4.9 จดหมายภาษาองักฤษ 
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4.2.2การสร้างเพจบริษทัทาง Facebook 

 ในปัจจุบนัน้ี  Facebook เป็นอีกหน่ึงช่องทางการส่ือสารท่ีใหญ่ ผูค้นสามารถเห็น สินคา้และบริษทั 

ไดง่้ายมากข้ึน สามารถอพัเดทความเคล่ือนไหวของเราไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีคู่แข่งของเราก็มีมากเช่นกนั เราจึง

ตอ้งสร้าง Content ใหค้นสนใจเรา มีความเคล่ือนไหวตลอด เพื่อใหค้นท่ีเขา้มาดูมีความสนใจและเช่ือถือ ซ่ึง

ทางเราไดท้าํ ออกมาสองเพจ คือ เพจหน่ึงเป็นภาษาไทยและอีกเพจเป็นภาษาองักฤษ เพื่อครอบคลุมทั้งคน

ไทยและคนต่างชาตินัน่เอง ทั้งน้ีการส่ือสารท่ีดีกเ็ป็นส่ิงสาํคญั เรากจ็ะจดัคนไวค้อยตอบลูกคา้อยา่งฉบัไว 

 

 
รูปท่ี4.10 Facebook ของบริษทั 
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รูปท่ี4.11 เพจภาษาไทย 

 

 

 
รูปท่ี 4.12 เพจภาษาองักฤษ 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

          5.1.1หลงัจากทีไ่ด้มีการดําเนินงาน 

จากการศึกษาขั้นตอนการส่งเสริมการตลาดทาํให้การปฏิบติังานตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละ

เกิดประโยชน์ต่อผูจ้ดัทาํและสถานประกอบการในการทาํงานร่วมกนั 

   1. สามารถเขา้ใจและไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการทาํส่ือโฆษณาในโซเชียล  

         2. ประหยดัเวลา ทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการดาํเนินงานมากข้ึน 

   3. สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัถ่วงที 

           5.1.2ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

    -การใชโ้ปรแกรมในการทาํงานท่ียงัเช่ืองชา้ ไม่ทนัสมยั 

    -การส่ือสารระหวา่งผูร่้วมงานในแผนก และแผนกอ่ืนๆ 

    -พนกังานยงัมีความเคยชินกบัระเดิมอยู ่อาจตอ้งใชเ้วลาปรับเปล่ียน 

           5.1.3ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 

 การทบทวนเน้ือหาในการเรียนการสอนเป็นส่ิงสาํคญัในการนาํมาใชใ้นการปฎิบติังานจริงและมี
ความรับผดิชอบต่องานท่ีตนเองไดรั้บมากท่ีสุด 
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5.2สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ไดป้ระสบการณ์จากการทาํงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง โดยไดเ้รียนรู้ 

ระบบงานต่างๆไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆมากข้ึน เพื่อไปพฒันาการทาํงานในอนาคต 
2. ไดฝึ้กทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกความอดทน 
3. การปฏิบติังานทาํใหผู้ป้ฏิบติัไดฝึ้กฝนความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย การ

ตรงต่อเวลาและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน 

                          5.2.2ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

          1.การทาํงานฝ่ายการส่งเสริมการตลาด ต้องมีความคิดท่ีสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาได้เร็ว 
ส่ือสารเขา้ใจง่าย ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมหรืออบรม ตอ้งจดบนัทึกไว ้เพื่อในคร้ังต่อไปเราจะไดแ้กไ้ข
ทนัถ่วงที 

           2.การใช้ส่ือต่างๆในการโฆษณา ตอ้งระมดัระวงัการพิมพ ์การใช้คาํท่ีเหมาะสม รูปภาพ
เพราะมีผลเป็นอยา่งมาก ในการโฆษณาตามส่ือ 

          3.การส่ือสารระหวา่งผูร่้วมงาน ซ่ึงการทาํงานในบริษทั ในบางคร้ังเราอาจไม่ไดป้ฏิบติังานแค่
ในแผนกของเรา เราอาจตอ้งส่ือสารให้ละเอียดและสรุปให้เขา้ใจ การกระจายงานต่างๆจะไดเ้กิด
ปัญหาไดน้อ้ยท่ีสุด 

                 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

     1.การปฏิบติังานสหกิจศึกษาเพื่อลดขอ้ผิดพลาด และปัญหาในการทาํงานให้มากข้ึน ควรมี
การวางแผนการทาํงานกบัทุกแผนกท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากข้ึนเพื่อลดเวลาในการปฏิบติังาน 

               2. ควรหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน เป็นการแสดงความตั้งใจ ใน
การทาํงาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบติังาน 
 
            3. เม่ือตอ้งทาํงานในหลายแผนก ก็อาจมีการจดบนัทึกวิธี หรือคิดวิธีใหม่อยูเ่สมอๆ หรือทาํ
ความเขา้ใจกบัตวัเอกสารของแต่ละแผนกไว ้เพื่อท่ีจะไดน้าํมาอ่านทบทวนและทาํงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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