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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมและการขายของบริษทัโตโยตา้ จ  ากดั”มีวตัถุประสงค์คือ 1) 
เพื่อให้พนกังานขายสามารถติดตามลูกคา้ท่ีมาใช้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก 2) เพื่อสร้าง
ความประทบัใจกบัลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการในศูนยร์ถยนตบ์ริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จ ากดั สาขา
ในเมือง  ในการออบูทจดัแสดงสินคา้เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมากข้ึนซ่ึงรถยนตท่ี์น าไปออกบูทในแต่
ละคร้ังไม่สามารถใหลู้กคา้ทดลองขบัได ้ท าใหเ้สียโอกาสท่ีจะไดลู้กคา้ในการจองหรือซ้ือของลูกคา้
จ านวนหลายราย จึงแกปั้ญหาน้ีโดยการท่ีใหส่้วนลดกบัลูกคา้เป็นพิเศษและมีของแถมใหก้บัลูกคา้ท่ี
จองภายในวนัท่ีออกบูท ท าใหลู้กคา้มีความสนใจ พึงพอใจกบัขอ้เสนอน้ีเป็นอยา่งมาก 
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Abstract 
 

This study is entitled "Promotion and Sales of Toyota Co., Ltd." The objectives of this 
study are 1) to help salespeople follow customers who use the service effectively, 2) to impress 
with the customers who come to use the service in the car center Toyota Samutsakhon Co., Ltd. 
(Amphur Muang) Branch. The author was assigned to attend a trade for car exhibition to reach 
more customers. Each car that was brought to the show room were for viewing only, and customers 
could not drive them. This made it difficult to obtain buying opportunities. In order to solve this 
problem, the company offered special discounts to customers and gave away free gifts to any 
customer that booked during the exhibition. This helped to create more interest and raise overall 
satisfaction. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 

 ในปัจจุบนัการใชเ้วลาในการเดินทางใหน้อ้ยท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดเพื่อใหถึ้งท่ีทาํงานหรือท่ี

บา้น สถานท่ีต่าง ๆ ถือเป็นเร่ืองท่ีสําคญัเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตวั หรือการ

เดินทางดว้ยรถโดยสาร ผูค้นตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทางสามารถลดเวลาการเดินทางท่ีนาน

ส่ิงท่ีทาํให้คนในยุคปัจจุบนัหนัมาซ้ือรถยนตร์ส่วนตวัเพิ่มมากข้ึน อีกทัง่ยงัเกิดความสะบายต่อการ

เดินทางไปท่ีไกล ๆ ยงัแวะพกัตามสถานท่ีต่าง ๆท่ีเป็นทางผ่านได ้ และการเดินทางไปทาํงานใน

สถานท่ีไกลหรือใกล ้ก็สามารถสะดวกต่อเดินทางไม่เสียเวลากบัการรอรถโดยสานเป็นเวลานาน 

หรือการท่ีตอ้งไปเบียดกบัผูค้นมากมายบนรถโดยสาร ปัจจุบนัน้ีการออกรถยนตส่์วนตวัเป็นเร่ืองท่ี

ง่ายมาก ๆ โดยแต่ละท่ีท่ีจาํหน่ายรถยนตไ์ดมี้การจดัโปรโมชัน่ ของแถม ส่ิงจูงใจต่าง ๆ รวมถึงการ

ดาวน์รถยนตท่ี์มนุษยเ์งินเดือนรายไดน้อ้ยสามารถจบัตอ้งได ้

 แผนการตลาดของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดผ้ลิตรถยนต์ท่ีมีคุณภาพ

ออกสู่ตลาดมาจนถึงรถยนต ์โตโยตา้ โซลูน่า ซ่ึงเป็นรถยนตน์ัง่ท่ีออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

และมีราคาถูก อะไหล่ของรถโตโยตา้หาซ้ือเปล่ียนไดง่้ายและมีราคาท่ีถูก ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบกว่า

ยี่ห้ออ่ืนๆ ปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนรูปร่างหรือภายในตวัรถให้มีความทนัสมยั โดดเด่น สวยงาม 

หรูหรา เพื่อดึงดูดความตอ้งการของลูกคา้ 

  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อใหพ้นกังานขายสามารถติดตามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก 

 1.2.2 เพื่อสร้างความประทบัใจกบัลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการในศูนยร์ถยนต์บริษทัโตโยตา้ 

สมุทรสาคร จาํกดั สาขาในเมือง 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 การศึกษาเร่ือง การส่งเสริมและการขายของศูนยร์ถยนต์บริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั 

สาขาในเมือง มีขอบเขตของโครงงานดงัน้ี 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

          การส่งเสริมและการขายของศูนยร์ถยนต ์บริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาใน

เมือง โดยการทาํบอร์ดลูกคา้มุ่งหวงั การตกแต่งศูนยร์ถยนต ์

 

 



2 
 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลาระยะเวลา 

          ช่วงเวลาในการศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของบริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร 

จาํกดั สาขาในเมือง อยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561   

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 1.4.1 พนกังานขายสามารถติดตามลูกคา้มุ่งหวงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 1.4.2 ลูกค้าเกิดความประทบัใจจากการเข้ามารับบริการในศูนย์รถยนต์บริษัทโตโยต้า 

สมุทรสาคร จาํกดั สาขาในเมือง 

 

1.5  คํานิยามศัพท์ 

 การส่งเสริมการขาย คือกิจกรรมทางการตลาดท่ีทาํให้เกิดการกระตุน้ในการขายไดใ้นทนัที 

ทั้งในทางการโฆษณาหรือเคร่ืองมือการขาย การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาแบบชัว่คราวเพื่อ

เพิ่มยอดขายให้มากข้ึนเป็นการจูงใจท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้

เกิดการซ้ือจาํนวนมากข้ึน ตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วหรือเกิดความตอ้งการท่ีจะทดลองใช้สินคา้ การ

ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พ่อคา้คนกลาง เพื่อกระตุน้ให้คน

กลางแนะนาํผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ใหม่ๆ กระตุน้ให้คนกลางซ้ือและเก็บผลิตภณัฑ์ไวเ้พื่อการจา

หน่ายในปริมาณท่ีมากข้ึน การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงาน เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งให้

พนกังาน หรือแผนกงานขายใชค้วามพยายามในการขายสินคา้ใหไ้ดม้ากข้ึน หรือเป็นการกระตุน้ให้

หาลูกคา้รายใหม่หรือหาผูจ้ดัจาํหน่ายเพิ่มเติมใหก้บับริษทั 

 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมและการขายของบริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาใน

เมือง” มีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 2.2 แนวคิดการส่งเสริมการขาย 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Decision Process) ผูบ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั 

มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Kotler, 1997) 
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 2.1.1 การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) การรู้สึก

กับส่ิงท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนทาํให้เกิดการท่ีอยากจะเติมเต็มส่วนนั้น ๆ ให้ข้ึนมาโดยหาส่ิงท่ี

ทดแทนความรู้สึกน้ีได ้โดยมีสาเหตุมาจากดงัต่อไปน้ี 

  2.1.1.1 ส่ิงของท่ีใช้อยู่เดิมหมดไปเม่ืออายุการใช้งานของส่ิงของเดิมหมดไป จึง

ก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะหาส่ิงของใหม่มาทดแทน 

  2.1.1.2 ผลของการแกปั้ญหาในอดีตนาํไปสู่ปัญหาใหม่การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ี

ไม่ถูกวิธีหรือการใช้ส่ิงของท่ีจะมาทดแทนส่ิงท่ีเสียไปไม่ได้มาตรฐานทาํให้เกิดผลกระทบใน

อนาคต 

  2.1.1.3 การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคลการเติบโตทางดา้นร่างกายและจิตใจมีผลต่อ

ส่ิงเร้าใหม่ท่ีดีกวา่ทาํใหเ้กิดแรงกระตุน้ท่ีอยากไดต้ามความตอ้งการหรือส่ิงท่ีน่าจะเป็น 

  2.1.1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว การท่ีมีครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึนของ

สมาชิกทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากการดูแลท่ีเท่าเทียมกนัส่งผลในทางท่ีดีต่อจิตใจ

ของสมาชิกในครอบครัว 

  2.1.1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงินสถานะทางการเงินเป็นตวัช้ีวดัการ

ตดัสินใจซ้ือและมีการคาํนวณผลท่ีจะตามมาหลงัการซ้ือ 

  2.1.1.6 ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิงการเปล่ียนสภาพสังคมท่ีเป็นอยูมี่อิทธิพลต่อ

การเลือกซ้ือหรือการเป็นอยูท่ี่ส่งผลต่อภาพรวมหรือการไม่แบ่งแยกจากกลุ่มนั้น ๆ  

   2.1.1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาดการมีแรงดึงดูดการส่ือโฆษณา 

ลด แลก แจก แถม ทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ท่ีเพิ่มข้ึน และคิดวา่คุม้ค่ากบัการตดัสินใจซ้ือ 

 

 2.1.2 การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจหรือมีความ

ตอ้งการอยา่งมาก สามารถเจาะแสวงหาขอ้มูลไดจ้ากหลายแหล่งเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนทาํ

การซ้ือ ดงัน้ี 

   2.1.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) สอบถามจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น เพื่อน ญาติ

ครอบครัว 

   2.1.2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) ณ สถานประกอบท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย 

หรือแหล่งท่ีเป็นผูผ้ลิต ร้านคา้ บริษทั 

   2.1.2.3 แหล่งข่าวทัว่ไป (Public Search) รับรู้ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ แผน่

ป้าย โทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต 
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 2.1.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

   การตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด โดยเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของตวั

สินคา้แต่ละชนิด  จากหลายๆ ยี่ห้อให้เหลือเพียงยีห่้อเดียวเท่านั้น ทั้งน้ีอาจข้ึนกบัประสบการณ์ของ

ผูบ้ริโภค หรือการไดรั้บรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากตวัยี่ห้อของตวัสินคา้ท่ี ผูบ้ริโภคตอ้งการเพื่อทาํให้การ

ตดัสินใจง่ายข้ึน 

   2.1.3.1 คุณสมบติั (Attributes) จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างจาก

คู่แข่ง และผลประโยชน์โดยรวมท่ีจะไดรั้บ 

  2.1.3.2 ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) ดูตามความเหมาะสมของ

ผลิตภณัฑก์บัราคาวา่มีความสอดคลอ้งกนั 

  2.1.3.3 ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์มีความ

น่าเช่ือถือ มีภาพลกัษณะรวมท่ีดี  

  2.1.3.4 ความพอใจ (Utility Function) ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ตรง

ตามตามความตอ้งการท่ีจะซ้ือ  

 

 2.1.4 การตดัสินใจซ้ือ (Decision Procedure) 

    ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ผู ้บ ริโภคต้องศึกษาข้อมูลและ

ผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ให้ครบถ่ีถว้น ผลิตภณัฑ์ตอ้งตอบโจทยห์รือใกลเ้คียงต่อความตอ้งการ

ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

  

 2.1.5หลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ได้รับความพึงพอใจในการใช้มากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับการ  

คาดหวงัในตวัผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคแต่ละบุคคล ซ่ึงถา้มีระดบัความพงึพอใจเป็นไป ต า ม ท่ี ห วั ง

หรือมากกว่านั้นโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะกลบัมาใช้ผลิตภณัฑ์เดิมหรือในสายผลิตภณัฑ์นั้น ๆ สูงมาก 

และอาจมีการแนะนาํบุคคลอ่ืนมาใช้ลิตภณัฑ์น้ีด้วย ในทางกลบักนัถา้ผูบ้ริโภคไม่ได้รับความพึง

พอใจต่อผลิตภณัฑจ์ะทาํใหเ้กิดผลสียตามมาเป็นลาํดบั  

 

2.2 แนวคิดการส่งเสริมการขาย  

 ความหมายของการส่งเสริมการขาย ( Sale Promotion) หมายถึงการซ้ือผลิตภณัฑ์สินคา้

หรือบริการของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ขั้นสุดทา้ย บุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนกังานขายของ

กิจการ การส่งเสริมการขายไม่สามารถใชเ้พียงเคร่ืองมือเพียงอยา่งเดียว โดยทัว่ไปองคก์รหริบริษทั

มกัจะใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด ร่วมกบัการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 

หรือการขายโดยใชพ้นกังานขาย (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547)     

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2/#_ENREF_2
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  ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบติั

ตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Kotler, Philip.1999) 

 การส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจาก การโฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้

พนกังานขาย และการประชาสัมพนัธ์ท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว เพื่อกระตุน้ความสนใจการทดลองใช้ 

หรือการซ้ือของลูกคา้ขั้นสุดท้าย บุคคลในช่องทางการตลาดหรือพนักงานขายของกิจการ การ

ส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได้ โดยทั่วไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา 

การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใชพ้นกังานขาย เช่นโฆษณาใหรู้้วา่มีการลด แลก แจก แถม หรือ 

ส่งพนกังานขายไปแจกสินคา้ตวัอยา่งตามบา้นเป็นตน้ วตัถุประสงคส์ําคญัในการจดัทาํการส่งเสริม

การขายนั้นก็ เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายของกิจการ และการแนะนาํสินคา้สู่ลูกคา้ทั้งน้ียงัสืบเน่ือง

กบัความพึงพอใจท่ีดีของลูกคา้ในการบริโภคหรืออุปโภคสินคา้ เพื่อการสร้างเครือข่ายความเป็นไป

ได ้ในการเลือกบริโภคหรืออุปโภคสินคา้นั้น ๆ ประกอบกบัการแนะนาํสินคา้โดยอาศยัช่องทาง

แบบปากต่อปาก (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543:267) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545 อ้างใน รัชวลี วรวุฒิ, 2548, หน้า 8) ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าวา่ความรู้สึก 

หรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

 รัชวลี  วรวุฒิ (2548) ความพึงพอใจเป็นพฤติกรรมของมนุษยคื์อ ความพยายามท่ีจะขจดั

ความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ไดดุ้ลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงนั้นไดแ้ลว้

มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ ความพึงพอใจดา้นจิตวิทยา คือ ความรู้สึกของผู ้

ท่ีมารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการใน

สถานท่ีบริการ หรือความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลความพึงพอใจเป็นส่ิง

ท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น 

 Schmenner (1995) ไดก้ล่าววา่คุณภาพการให้บริการไวว้า่ คุณภาพการให้บริการไดม้า จาก

การรับรู้ท่ีได้รับจริงกบัความคาดหวงัท่ีคาดว่าจะได้รับจากการบริการ หากการรับรู้ในบริการท่ี

ไดรั้บมีนอ้ยกวา่ความคาดหวงัก็จะทาํให้ผูรั้บบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้

ว่าการบริการไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควรจะไดรั้บ ตรงกนัขา้มกนัหากผูรั้บบริการรับรู้ว่าบริการท่ีไดรั้บ

จริงนั้น มากกว่าส่ิงท่ีเขาคาดหวงั คุณภาพการให้บริการก็จะเป็นบวกหรือมีคุณภาพในการบริการ

นั้นเอง 
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 Zineldin (1996) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงั 

ของผูรั้บบริการในดา้นของคุณภาพหลงัจากท่ีเขาไดข้อ้มูลเก่ียวกบับริการ และมีความตอ้งการจะใช้

บริการ รวมทั้งการท่ีเขาไดท้าํการประเมินและเลือกท่ีจะใชบ้ริการน้ีธุรกิจหรือกิจการ ไม่วา่จะเป็น

ของภาครัฐหรือเอกชนควรจะเนน้สนบัสนุนหรือผลกัดนัเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการใหม้าก

ข้ึน โดยจะตอ้งใส่คุณภาพลงไปดว้ย ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้จะจดจาํไดง่้าย และไม่เพียงเฉพาะธุรกิจท่ี

ให้บริการอยา่งเดียวเท่านั้นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัขายสินคา้ก็ตอ้งใส่การให้บริการลงไปในธุรกิจนั้นดว้ย

เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดต้ดัสินใจแค่ตวัสินคา้อยา่งเดียว อีกทั้งยงัตอ้งเจอกบัสภาวะการต่อสู้แข่งขนักบั

คู่แข่งท่ีรุนแรงจึงตอ้งทาํทุกวถีิทางท่ีจะสร้าง 13 เกราะป้องกนัการต่อสู้แข่งขนัและดาํเนินอยูร่อดให้

ไดต่้อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :   บริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาในเมือง 

    Toyota Samutsakorn Co., Ltd. 

ทีอ่ยู่สถานประกอบการ : 927/112 ถนน เศรษฐกิจ ตาํบลมหาชยั  

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท์ :    034-411921, 034-425921, 034-810302 

แฟกซ์  :   034-810304 

อเีมล  :    - 

เวบ็ไซต์  :   http://www.toyota.co.th 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1  ตราสัญลกัษณ์บริษทัโตโยตา้ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.2  แผนท่ีบริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาในเมือง 

http://www.toyota.co.th/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ระบบของกลุ่มกิจกรรมท่ีมีการประสานงานระหวา่งกนัหรือการรวมกลุ่มของ บุคคลตั้งแต่2 

คนข้ึนไป บริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาในเมือง เป็นองค์การแบบหวงัผลกาํไร หรือ

องคก์ารธุรกิจถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรจากการขายสินคา้และบริการ 

 

วสัิยทศัน์ 

1. เป็นบริษทัแกนนาํของโตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค และเครือข่ายโตโยตา้ทัว่โลก 

2. เป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งท่ีสุดในประเทศไทย 

 

พนัธกจิ  

1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบติังานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอเชีย

แปซิฟิก 

2. บรรลุการเป็นผูน้าํในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้และในดา้นสัดส่วนการตลาด 

3. กาํหนดใหค้วามปลอดภยัเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสุดของกิจกรรมรากฐานของบริษทั 

4. สร้างสงัคมท่ีมีคุณภาพโดยการทาํกิจกรรมท่ีมีคุณค่าเพื่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 บริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาในเมือง 
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ผู้บริหาร

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายการขาย

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

ธุรการฝ่ายขาย หวัหนา้เซลลที์ม A

(Sale Suppervisor)

พนงังานขาย (Sale)

พนงังานขาย (Sale)

พนงังานขาย (Sale)

พนงังานขาย (Sale)

หวัหนา้เซลลที์ม B 

(Sale Suppervisor)

พนงังานขาย (Sale)

พนงังานขาย (Sale)

พนงังานขาย (Sale)

พนงังานขาย (Sale)

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายซ่อมบาํรุง

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.4 โครงสร้างของบริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาในเมือง 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

 3.4.1 นางสาวธญัญน์ลิน  ภูริโชติเดชาพฒัน์      

           ตําแหน่งงาน :  นกัศึกษาฝึกงาน 

            ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  :    

1.  ถ่ายเอกสารและสแกนขอ้มลูลงไฟลง์านใส่ลงในคอม     

2.  ตรวจสอบและอพัเดตสถานะลูกคา้ประจาํวนัใหเ้ป็นปัจจุบนั    

3.  Update ไฟลร์ายงานลูกคา้ Traffic (โชวรู์ม) และรายช่ือลูกคา้ท่ีออกบูธ   

4.  จดัเตรียมเอกสารในการออกบูธ 

5.  ประสานงานเอกสารระหวา่งพนกังานขายกบัธุรการขาย 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา     

นายอวยชยั บวัสง่า 

ตําแหน่งงาน  :   ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   

 

 3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน   

ระยะเวลา 15 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561  ถึง 31 สิงหาคม 2561   

 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนกระบวนการการวเิคราะห์  มีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

3.7.1  ขั้นตอนเตรียมงาน 

   เรียนรู้งานกบัพี่เล้ียงในส่วนต่าง ๆของบริษทัและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.7.2  ขั้นตอนคน้หาขอ้มูล 

   ทาํการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรุ่นรถยนต ์ประเภทรถยนต ์จากแผน่โบวชวัร์ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ สเปคของตวัรถยนต ์ สี ราคา รายละเอียดการผอ่นชาํระและขอ้เสนอพิเศษ 

3.7.3  ขั้นตอนวเิคราะห์ขอ้มูล  

   เม่ือไดท้ราบขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้งการแลว้สามารถทาํรายงานไดง่้ายมากยิง่ข้ึน  

3.7.4  ขั้นตอนสรุปผล 

    จดัทาํการรายงานลูกคา้มุ่งหวงัจากการท่ีไดอ้อกบูธเพื่อมาพฒันาในส่วนท่ีขาดหาย

หรือยงัดีไม่พอและคียข์อ้มูลลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการซ้ือรถหรือทาํการจองไวล้งในคอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงงาน 

 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.วางแผนการดาํเนิน

โครงงาน 
                

2.รวบรวมขอ้มูลและ

แนวคิด 
                

3.ออกแบบโครงงาน                 

4.จดัทาํโครงงาน                 

5.ตรวจสอบโครงงาน                 

6.จดัทาํเอกสาร                 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้   

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)   

3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer)   

3.8.1.2 โทรศพัทมื์อถือ (Smartphone)   

3.8.1.3 เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Photocopier)   

3.8.1.4 เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer)    

   3.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 

3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Excel 2010  

3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Word 2010  

3.8.2.3 โปรแกรม PowerPoint 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

 

การศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมและการขายของบริษทัโตโยตา้ สมุทรสาคร จาํกดั สาขาใน

เมือง” ไดศึ้กษาเร่ืองยีห่อ้รถยนต ์ดงัน้ี   

  

4.1 รถแต่ละรุ่นของ บริษัทโตโยต้า สมุทรสาคร จํากดั สาขาในเมือง  

4.1.1 Toyota Revo Standard Cab 2.4J chassis โตโยต้า รีโว่ ปี 2018 

 

รูปท่ี 4.1 Toyota Revo Standard Cab 2.4J chassis 

 

  ประเภท  : รถกระบะ 2 ประตู (ตอนเดียว) 

  เคร่ืองยนต ์ : 2,393 cc., 150 แรงมา้ (PS) 

  รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ :    2GD-FTV (High), 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 

          VN เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 

  ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนลอ้หลงั 

  ราคา  : 528,000 บาท 

  จุดเด่น  :    ไฮลกัซ์ รีโว ่ รุ่นมาตรฐาน 2.4J แค็บและแชสซีส์  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการ ท่ีตอ้งการยานพาหนะท่ีมีสมรรถนะสูง ทนทาน 

และสามารถใชจ้ดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ทัว่ประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยสมรรถนะอนัยอด

เยี่ยมจากเคร่ืองยนต ์GD Efficient Boost 2.4 ลิตร เกียร์ธรรมดา 5 สปีด และประสิทธิภาพในการยดึ

เกาะถนนอย่างดีเยี่ยมของระบบช่วงล่าง DCS รวมถึงระบบความปลอดภยัท่ีเหนือชั้นด้วยระบบ

ป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) และระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic 

https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2373
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Brake-Force Distribution) ท่ีมาพร้อมถุงลมนิรภยั 3 จุด ท่ีมีในรุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ เพื่อ

สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัของผูข้บัข่ี 

 

4.1.2 Toyota Revo Smart Cab 4X2 2.4J โตโยต้า รีโว่ ปี 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.2 Toyota Revo Smart Cab 4X2 2.4J 

 

 ประเภท  : รถกระบะ 2 ประตู (แคบ็) 

 เคร่ืองยนต ์ : 2,393 cc., 150 แรงมา้ (PS) 

 รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ : 2GD-FTV, 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ 

     อินเตอร์คูลเลอร์ 

 ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนลอ้หลงั 

 ราคา  : 584,000 บาท 

 จุดเด่น  : Hilux Revo Smart Cab นับเป็นความภาคภูมิใจของโตโยตา้ ถือ

ได้ว่าเป็นการปฏิวติัทุกมิติของรถกระบะอย่างแท้จริงกับการเปล่ียนโฉมใน ทุกตารางน้ิวเพื่อ

ตอบสนองทุกความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งเหนือ ความคาดหมาย ภายใตช่ื้อใหม่

ว่า "Hilux REVO (ไฮลกัซ์ รีโว่)" เป็นรถกระบะผูก้าํหนดนิยามใหม่แห่ง "ความแกร่ง" สะทอ้น

ภาพลกัษณ์ตามแนวคิด "ยคุใหม่แห่งกระบะ ทุกตารางน้ิวตอ้งไฮลกัซ์"เคร่ืองยนตใ์หม่ GD Efficient 

Boost บนโครงสร้างแชสซีส์ใหม่กับแรงบิดท่ีสูงข้ึน ลดระดับเสียงรบกวนจากการทาํงานของ

เคร่ืองยนต์ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประหยดันํ้ ามนัเช้ือเพลิง - ระบบเกียร์แบบใหม่ท่ีช่วย

ปลดปล่อยศกัยภาพของเคร่ืองยนตใ์หม่อยา่งเต็มสมรรถนะ ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control 

Suspension) ท่ีนุ่มนวลยิ่งข้ึน ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะกับสภาพถนนของประเทศไทย

โดยเฉพาะ ระบบความปลอดภยัเหนือระดบักวา่รถรุ่นเดียวกนั 

 

https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2365
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4.1.3 Toyota Revo Double Cab 4x4 2.4E Plus โตโยต้า รีโว่ ปี 2018 

 
รูปท่ี 4.3 Toyota Revo Double Cab 4x4 2.4E Plus 

 

 ประเภท  : รถกระบะ 4 ประตู 

 เคร่ืองยนต ์ : 2,393 cc., 150 แรงมา้ (PS) 

 รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ : 2GD-FTV (High), 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN 

     เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ 

 ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนลอ้หลงั 

 ราคา  : 935,000 บาท 

 จุดเด่น  : Hilux Revo Double Cab Prerunner E Plus เป็นอีกหน่ึงทางเลือก

พิเศษ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและความบนัเทิงครบ

ครัน ภายนอกแกร่ง เร้าใจทุกองศา ไฟหนา้ LED โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบปรับระดบัสูง-ตํ่า และ

ไฟ Daytime Running Light และสัญญาณไฟถอย ทั้ง 2 ดา้น ภายใน หรูหราทุกรายละเอียด (ในเกรด 

E และ E Plus ทุกรุ่น) จอ DVD พร้อมกลอ้งมองหลงั (เฉพาะเกรด E Plus) พวงมาลยัหุ้มหนงั หัว

เกียร์หุ้มหนงัพร้อมแถบสีเงิน และฐานเกียร์แถบสีเงิน มือเปิดประตูดา้นในโครเมียม และแผงขา้ง

ประตูแถบสีเงิน และปุ่มกดเบรกมือแบบโครเมียม เคร่ืองยนต์ใหม่ GD Efficient Boost บน

โครงสร้างแชสซีส์ใหม่กบัแรงบิดท่ีสูงข้ึน ลดระดบัเสียงรบกวนจากการทาํงานของเคร่ืองยนต์ 

พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประหยดันํ้ามนัเช้ือเพลิง - ระบบเกียร์แบบ 6 สปีดใหม่ท่ีช่วยปลดปล่อย

ศักยภาพของเค ร่ืองยนต์ใหม่อย่าง เต็มสมรรถนะ ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control 

Suspension) ท่ีนุ่มนวลยิ่งข้ึน ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะกับสภาพถนนของประเทศไทย

โดยเฉพาะ ระบบความปลอดภยัเหนือระดบักวา่รถรุ่นเดียวกนั 

https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2370
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4.1.4 Toyota Yaris 1.2 G+ โตโยต้า ยาริส ปี 2018 

 

 

รูปท่ี 4.4 Toyota Yaris 1.2 G+ 

 

 ประเภท  : รถเก๋ง 5 ประตู, Eco Car - รถอีโคคาร์ 

 เคร่ืองยนต ์ : 1,197 cc., 86 แรงมา้ (PS) 

 รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ : 3NR-FE, 4 สูบ DOHC 16 วาลว์ Dual VVT-i 

 ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 

 ราคา  : 639,000 บาท 

 จุดเด่น  : พร้อมDVD หนา้จอสัมผสั 7 น้ิว พร้อมเช่ือมต่อ Bluetooth, USB, 

HDMI และ MicroSD Card ตอบรับความบนัเทิงได้หลากหลายรูปแบบ ลาํโพง 6 ตาํแหน่งรอบ

คนั กล้องมองหลงั ในขณะถอยรถ กระจงัหน้าสีดาํเงา กระจกมองขา้งสีดาํเงา มาพร้อมดีไซน์ 5 

ประตู เน้นความสปอร์ตด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อม LED Light Duiding พร้อม Daytime 

Running Light แบบ LED ล้ออัลลอยขนาด 15 น้ิว ปัดเงาสีทูโทน ภายในตกแต่งสีดําเปียโน

แบล็ค เบาะนั่งหุ้มหนัง ตกแต่งด้ายสีแดง ระบบปรับอากาศอตัโนมติั พร้อมจอ LCD สมรรถนะ 

เคร่ืองยนต์ DUAL VVT-i ขนาด 1.2 ลิตร ผสานกับระบบเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i ให้การ

ตอบสนองท่ีดีมากข้ึน ทั้งยงัช่วยประหยดันํ้ามนัเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งดีเยีย่ม ใหก้าํลงั 86 แรงมา้ ท่ี 6,000 

รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 108 นิวตนั-เมตร ท่ี 4,000 รอบต่อนาที ยงัคงใหค้วามมัน่ใจดว้ยมาตรฐาน

ความปลอดภยัสูงสุดครบครัน เป็นมาตรฐานในทุกรุ่น พร้อมดว้ยถุงลมนิรภยั 7 ตาํแหน่งในทุกรุ่น 

 

https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2363
https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2376
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4.1.5 Toyota Altis (Corolla) 1.8 S MY18 โตโยต้า อลัติส(โคโรลล่า) ปี 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 Toyota Altis (Corolla) 1.8 S MY18 

  

 ประเภท  : รถเก๋ง 4 ประตู 

 เคร่ืองยนต ์ : 1,798 cc., 141 แรงมา้ (PS) 

 รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ : 2ZR-FBE, 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาลว์ Dual VVT-i 

 ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 

 ราคา  : 959,000 บาท 

 จุดเด่น  : Toyota Corolla Altis 1.8S รุ่นปี 2018 ใหม่มาพร้อมชุดไฟหน้า 

Bi-Beam LED Projector (ปรับระดบัแบบอตัโนมติั) ปรับระดบัสูง - ตํ่า พร้อมไฟส่องสวา่งกลางวนั

แบบ LED Daytime Running Lights กลอ้งบนัทึกภาพหน้ารถยนต์...เก็บภาพทุกความเคล่ือนไหว 

ช่วยให้มัน่ใจทุกคร้ังในการออกเดินทาง เบาะหนงัสีดาํ เบาะนัง่คู่หนา้แบบสปอร์ตคู่หนา้ปรับดว้ย

ไฟฟ้า ปรับระดบั 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดนัหลงัไฟฟ้า ดา้นคนขบั หนา้จอระบบสัมผสัใหม่ขนาด 

7 น้ิ ว  ก ล้ อ ง ม อ ง ห ลั ง  ะ บ บ เ ช่ื อ ม ต่ อ  Bluetooth ร ะ บ บ ส ต า ร์ ท แ ล ะ ร ะ บ บ เ ปิ ด ป ร ะ ตู

อจัฉริยะ เคร่ืองปรับอากาศอตัโนมติั ช่วงล่างแบบสปอร์ต ลอ้อลัลอย 17 น้ิว Toyota Corolla Altis 

1.8S รุ่นปี 2018 เคร่ืองยนตเ์บนซิน DOHC Dual VVT-i 4 สูบแถวเรียง ขนาด 1,800 ซีซี 141 แรงมา้ 

และระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ Super CVT-i 7 สปีด ท่ีถูกพฒันาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ให้

สมรรถนะการขบัข่ีท่ีเหนือชั้น และประหยดันํ้ ามนัท่ีดีเยี่ยม พร้อมดว้ยช่วงล่างท่ีปรับปรุงใหม่ ช่วย

ให้การขบัข่ีนุ่มนวล เกาะถนนดียิ่งข้ึน มีการควบคุมบงัคบัท่ีคล่องตวั ระบบเบรคแม่นยาํฉับไว 

ตลอดจนระบบมาตรฐานความปลอดภยัท่ีสมบูรณ์ 

 

https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2362
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4.1.6 Toyota C-HR 1.8 Entry โตโยต้า ซี-เอชอาร์ ปี 2018 

 
รูปท่ี 4.6 Toyota C-HR 1.8 Entry 

 

 ประเภท  : รถอเนกประสงค ์SUV (Crossover) 

 เคร่ืองยนต ์ : 1,798 cc., 140 แรงมา้ (PS) 

 รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ : 2ZR-FBE, 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาลว์ Dual VVT-i 

 ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 

 ราคา  : 979,000 บาท 

 จุดเด่น  : Toyota C-HR 2018 ปรับปรุงโฉมใหม่ ท่ีได้รับการพัฒนาข้ึน

ภายใตค้อนเซ็ปต์ Futuristic Prestige เพื่อยกระดบัความโดดเด่น ทนัสมยั ดา้นดีไซน์ ทั้งภายนอก

และภายใน เพิ่มเติมฟังกช์นัการใชง้านของอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ นอกจากนั้นยงัพฒันา

สมรรถนะการขบัข่ีท่ีเหนือชั้น และประสิทธิภาพความประหยดันํ้ามนัท่ีดีเยีย่ม ตลอดจนระบบความ

ปลอดภยัท่ีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่น มาพร้อม Concept "So Excited Ever เร้าใจกว่าท่ีเคย

Toyota C-HR 2018 ภายในมีพื้นท่ีห้องโดยสารท่ีกวา้งขวาง พร้อมพื้นท่ีเก็บสัมภาระท่ีใหญ่ข้ึน มี

การจดัวางตาํแหน่งของเบาะนัง่ พวงมาลยั และอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีให้อารมณ์แบบสปอร์ต เคร่ืองยนต์

เบนซิน DOHC Dual VVT-i 4 สูบแถวเรียง ขนาด 1,800 ซีซี 140 แรงมา้ และระบบเกียร์อตัโนมติั

แบบ Super CVT-i 7 สปีด ท่ีถูกพฒันาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ให้สมรรถนะการขบัข่ีท่ีเหนือชั้น 

และประหยดันํ้ ามนัท่ีดีเยีย่ม พร้อมดว้ยช่วงล่างท่ีปรับปรุงใหม่ ช่วยให้การขบัข่ีนุ่มนวล เกาะถนนดี

ยิ่งข้ึน มีการควบคุมบงัคบัท่ีคล่องตวั ระบบเบรคแม่นยาํฉับไว ตลอดจนระบบมาตรฐานความ

ปลอดภยัท่ีสมบูรณ์ TNGA นวตักรรมโครงสร้างตวัถงัมาตรฐานใหม่ของรถโตโยตา้ ท่ีไดรั้บการ

ออกแบบและพฒันาเพือ่สมรรถนะท่ียอดเยีย่ม และสมบูรณ์แบบทุกการขบัเคล่ือนในทุกสภาพถนน  

LOW GRAVITY C-HR มีศูนยถ่์วงตวัรถตํ่าท่ีสุดในระดบัเดียวกนั ลดอาการโคลงของตวัรถ ช่วย

เ ร่ื อ ง ก า ร ท ร ง ตั ว  แ ล ะ ก า ร เ ข้ า โ ค้ ง ดี ข้ึ น  เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร เ ก า ะ ถ น น 

GOOD HANDLING C-HR พวงมาลัยมีการปรับจูนใหม่ ตอบสนองแม่นยาํมากข้ึน เพื่อให้การ

https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2367
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ควบคุมรถท่ีง่ายเป็นไปอย่างมัน่ใจ DOUBLE WISHBONE SUSPENSION ช่วงล่างอิสระแบบปี

กนกคู่เพิ่มความนุ่มนวลในการขับข่ี แต่ยงัคงไว้ซ่ึงการเกาะถนนอย่างดีเยี่ยม EXCELLENT 

VISIBILITY ด้วยการออกแบบเสาหลังคาคู่หน้าให้เรียวบางลง ทาํให้ โตโยต้า C-HR มีความ

ปลอดภยั จากมุมมองท่ีชดัเจน และใหท้ศันวสิัยจากตาํแหน่งผูข้บัท่ีดีกวา่โดยรอบ 

 

4.1.7 Toyota Vellfire 2.5 MY2018 โตโยต้า เวลไฟร์ ปี 2018 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 Toyota Vellfire 2.5 MY2018 

 

 ประเภท  : รถอเนกประสงค ์MPV  

 เคร่ืองยนต ์ : 2,494 cc., 180 แรงมา้ (PS) 

 รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ : 16 วาลว์ DOHC Dual VVT-i 

 ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 

 ราคา  : 3,809,000 บาท 

 จุดเด่น  : Toyota Vellfire ท่ีสุดของความสปอร์ต หรูหรา โฉบเฉ่ียวทุกการ

เดินทาง ถูกออกแบบภายใตค้อนเซ็ปต์ Avant-Grand ท่ีผสมผสานความสง่างาม ลุ่มลึก และ ความ

สร้างสรรค ์คล่องตวั ไวด้ว้ยกนั โดยมีจุดเด่น 4 จุดหลกั ดงัน้ี 1.รูปลกัษณ์ท่ีโฉบเฉ่ียว โดดเด่น แต่ยงั

คงไวซ่ึ้งความแข็งแกร่ง 2.สมรรถนะการขับข่ีระดับมาตรฐานของรถยนต์ระดับหรู 3.ความ

กวา้งขวางสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร 4.อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ีเลิศหรู เหนือระดบั

Toyota Vellfire ดีไซน์ท่ีโฉบเฉ่ียวโดดเด่นและสง่างาม ยงัคงไวซ่ึ้งความแข็งแกร่งดว้ยสมรรถนะใน

การขบัข่ีและการทรงตวัท่ีดีเยี่ยมตามหลกัอากาศพลศาสตร์ รวมถึงห้องโดยสารท่ีสะดวกสบาย

เหมาะกบัทุกวถีิชีวติ 
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4.1.8 Toyota Alphard 2.5 Hybrid MY2018 โตโยต้า อลัฟาร์ด ปี 2018 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 Toyota Alphard 2.5 Hybrid MY2018 

 

 ประเภท  : รถอเนกประสงค ์MPV 

 เคร่ืองยนต ์ : 2,494 cc., 150 แรงมา้ (PS) 

 รายละเอียดเคร่ืองยนต ์ : 16 วาล์ว DOHC VVT-i +มอเตอร์ไฟฟ้า 105 กิโลวตัต์

 ระบบขบัเคล่ือน : ขบัเคล่ือนส่ีลอ้ Full Time (Electric 4WD System (E-Four)) 

 ราคา  : 3,939,000 บาท 

 จุดเด่น  : Toyota Alphard สะท้อนความสมบูรณ์แบบเหนือระดับ ด้วย

รูปลกัษณ์โดดเด่น และความสะดวกสบายครบครันอนัเป็นเอกลกัษณ์ มาพร้อมกบัความเหนือกวา่ท่ี

พิเศษสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ กบัชุดแต่งสเกิร์ตดา้นหนา้และดา้นหลงั อุปกรณ์บริหารหลงั

แบบไฟฟ้า สัญญาณทีวีดิจิตอล อีกทั้งระบบ T-connect Telematics Toyota Alphard เจนเนอเรชัน่ท่ี 

3 มีให้เลือกทั้งแบบ 3.5 VIP และ 2.5 Hybrid มาพร้อมดีไซน์ท่ีโฉบเฉ่ียวโดดเด่นและสง่างาม ยงั

คงไวซ่ึ้งความแข็งแกร่งด้วยสมรรถนะในการขับข่ีและการทรงตัวท่ีดีเยี่ยม ตามหลักอากาศ

พลศาสตร์ รวมถึงหอ้งโดยสารท่ีสะดวกสบายเหมาะกบัทุกวถีิชีวติ 

 

 

 

 

 

https://www.checkraka.com/price/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/?cartype=2368
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4.2 ผลที่ได้จากการส่งเสริมและการขาย ของบริษัทโตโยต้า สมุทรสาคร จํากัด สาขาในเมือง” มี

รายละเอยีดดังนี ้

ธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จส่วนใหญ่มีปัจจยัหลกัมาจากการแผนการตลาดท่ีดี นั้นก็คือการ

นาํกลยุทธ์ต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นการวางแผนเพื่อกระตุน้ยอดขายหรือทาํให้ธุรกิจมีความเคล่ือนไหวใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง การส่งเสริมการขาย หรือ sales promotion มีบทบาทสําคญัมากในภาวะท่ี

ตลาดมีการแข่งขนักนัสูง เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยช้ีนาํใหลู้กคา้เห็นถึงความแตกต่างและสามารถเอาชนะ

คู่แข่งขนัหรือแบ่งพื้นท่ีการตลาดมาไดบ้า้งไม่มากก็นอ้ย 

การส่งเสริมการขายคือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการขายไดใ้นทนัที 

ไม่วา่จะในทางการโฆษณาหรือเคร่ืองมือการขาย ลกัษณะการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาแบบ

ชัว่คราวเพื่อเพิ่มยอดขายใหม้ากข้ึนเป็นการจูงใจท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค เพื่อจูงใจให้เกิดการซ้ือจาํนวนมากข้ึน ตดัสินใจซ้ือ

ไดร้วดเร็วหรือเกิดความตอ้งการท่ีจะทดลองใชสิ้นคา้ 

2. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พ่อคา้คนกลาง ผูจ้ดั

จาํหน่าย หรือผูข้าย เพื่อกระตุน้ให้คนกลางแนะนาํผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ใหม่ๆ กระตุน้ให้คนกลาง

ซ้ือและเก็บผลิตภณัฑไ์วเ้พื่อการจาํหน่ายในปริมาณท่ีมากข้ึน 

3. การส่งเสริมการขายทีมุ่่งสู่พนักงาน เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งใหพ้นกังาน หรือแผนก

งานขายใช้ความพยายามในการขายสินคา้ให้ไดม้ากข้ึน หรือเป็นการกระตุน้ให้หาลูกคา้รายใหม่

หรือหาผูจ้ดัจาํหน่ายเพิ่มเติมใหก้บับริษทั 

การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมท่ีมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดยใช้

พนกังานขาย เช่นโฆษณาใหรู้้วา่มีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนกังานขายไปแจกสินคา้ตวัอยา่ง

ตามบา้น เป็นความพยายามทางการตลาดท่ีไม่ใช่งานดา้นการขายท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ 

  

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลจากโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  การตอ้นรับกลุ่มลูกคา้ในเบ้ืองตน้ทาํให้เกิดความประทบัใจโดยการเสิร์ฟนํ้ าหรือ

ของว่างให้กบัลูกคา้ในเบ้ืองตน้อีกทั้งยงัมีบริการอาหารว่างท่ีพร้อมเสิร์ฟทาํให้กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการท่ีบา้งคร้ังเป็นเวลานานและการติดตามกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการการจากท่ีกลุ่มลูกคา้ไดมี้การ

แนะนําบุคคลรอบข้างให้มาใช้บริการหรือซ้ือสินคา้ภายในโชว์รูมรถยนต์และพึงพอใจกบัการ

ใหบ้ริการโดยสังเกตจากรอยยิม้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการหรือซ้ือรถยนต ์   

 5.1.2 ปัญหาท่ีพบจากผลของโครงงาน 

  ในการออกบูธเพื่อจดัแสดงสินคา้ ทาํให้ไม่มีการทดลองขบัข่ีก่อนการซ้ือทาํให้

กลุ่มลูกคา้บางกลุ่มเกิดความลงัเลในการตดัสินใจมากข้ึน และการออกบูธกลางแจง้ทาํให้เกิดสภาพ

อากาศท่ีไม่สามารถคาดเดาไดท้าํใหก้ลุ่มลูกคา้นอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นทางในการดาํเนินงาน 

  ในบางคร้ัง ท่ี มีสภาพอากาศท่ีไม่ เ ป็นใจเราก็พร้อมท่ีจะรับมือและแก้ไข

สถานะการณ์ไดท้นัถ่วงที  

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  -  ได้มีประสบการณ์ก่อนทาํงานจริง สามารถทาํให้เรารับรู้ปัญหาและมีวิธีท่ีจะ

รับมือกบัปัญหาไดถู้กวธีิ  

  -  ไดค้าํแนะนาํและขอ้คิดท่ีดีจากพนงังานทุกคน ทาํให้เราไดเ้ปิดมุมมองใหม่ใน

การคิดและไดรู้้ในส่ิงท่ีไม่เคยไดรู้้ 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  -  การรับมือกบัอารมณ์ของกลุ่มลูกคา้ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

  -  การบริการไม่ทัว่ถึงของกลุ่มลูกคา้ทาํใหเ้สียโอกาสในการซ้ือ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

 ลูกคา้คือคนท่ีสาํคญัท่ีเราจะตอ้งใส่ใจทุกรายละเอียดและบริการท่ีมาจากใจ 
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รูปท่ี ก.1 ทาํเอกสาร 
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รูปท่ี ก.3 เอกสาร 

 

 

รูปท่ี ก.4 ออกบูช 
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