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บทคัดย่อ
บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จํากัด เป็ นบริ ษทั ค้าขาย จําหน่าย นําเข้า ส่ งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) เป็ นเทคโนโลยีที่ได้เกี่ยวข้องกับ วงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วย อุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น หลอดสุ ญญากาศ, ทรานซิ สเตอร์ , ไดโอด และชิ้นส่ วนอื่น ๆ อีกหลายแขนง อิเล็กทรอนิกส์
ถูกใช้กนั อย่างแพร่ หลายในการสื่ อสารข้อมูลโทรคมนาคม ความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่
ท าหน้า ที่ เป็ นสวิตช์ปิ ด-เปิ ดวงจร ถูก นาไปใช้ใ นวงจร ลอจิ ก เกต ซึ่ งเป็ นส่ วนส าคัญหลัก ในระบบ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ยงั ถูกนามาใช้กับผลิตภัณฑ์จาพวกเครื่ องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรื อน เช่น ตูเ้ ย็น หลอดไฟฟ้า พัดลม หรื อแอร์ หรื อในการส่งพลังงานไฟฟ้าเป็ นระยะทางไกล ๆ การ
ผลิตพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมาย
ไฟฟ้า ไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีอิทธิ พลมากในชี วิตประจาวันของตัวเราเอง ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่
ตาย เราสามารถนาไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างมาก เช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน
ด้านพลังงาน ด้านเสี ยง และการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้า นั้น ไม่เพียงแต่จะใช้ได้ตามความต้องการ หาก
ต้องมี ก ารใช้อย่า งระมัด ระวัง มี ก ารเรี ย นรู ้ ก ารใช้งานอย่างไฟฟ้ า ถูก วิธี เรี ย นรู ้ ก ารป้ องกันการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจากไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ไฟฟ้ามีดว้ ยกัน 2 ประเภท ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ โดย
อุ ป กรณ์ ทุ ก อุ ป กรณ์ น้ ันมี ค วามส าคัญในตัวเองเสมอ แต่ วิธี ก ารใช้ จะใช้อย่า งไร มัก ขึ้ นอยู่กับความ
ต้องการการใช้งานในงานนั้น ๆ โดยปัจจุบนั ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในการใช้ ชีวิต รวมไป
ถึ ง การใช้ง านต่า งๆในการท างาน เช่ น งานทางการแพทย์ งานอุตสาหกรรมในครั วเรื อน หรื องาน
โรงงานอุส าหกรรมขนาดเล็ก และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็มี ส่วนการนาไฟฟ้ ามาใช้งาน
เช่นเดียวกัน
หุ่ นยนต์ คือ เครื่ องยนต์ชนิ ดหนึ่ งที่มีลกั ษณะโครงสร้างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั การใช้งานตาม
วัตถุป ระสงค์ค วามต้องการ หุ่ นยนต์แต่ล ะประเภทจึ งมี หน้าที่ก ารทางานในด้านต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป อาจมีการควบคุมโดยตรงผ่านมนุษย์ หรื ออาจมีการตั้งค่าให้หุ่นยนต์สามารถตัดสิ นใจเองได้ใน
ระดับใดระดับหนึ่ ง การควบคุมระบบต่างของหุ่ นยนต์น้ นั ในการสั่งงานระหว่างหุ่ นยนต์และมนุ ษย์
สามารถทาได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ โดยทัว่ ไปหุ่นยนต์จะถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อ สาหรับงานที่มีความ
ยากลาบากหรื ออันตรายสาหรับมนุษย์ เช่น งานสารวจในบริ เวณที่เกิดภัยพิบตั ิ หรื องานสารวจบนผิว
ดวงจันทร์ หรื อดาวเคราะห์ที่ต่างๆ ปั จจุบนั หุ่ นยนต์ ได้เริ่ มเข้ามีบทบาทในชีวิตประจาวันอย่างมากมาย
หลากหลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านงานสารวจโลก งานสารวจในอวกาศ งานบันเทิง หรื องานใน
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วงอุตสาหกรรมการผลิ ตที่ ท างหลายๆโรงงานได้ใ ช้ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์ โดยความสามารถของ
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม มีความต้องการด้านแรงงานเป็ นอย่างมาก การจ้างแรงงานจานวนมากเพื่อ
ใช้ในงานอุตสาหกรรม ทาให้ตน้ ทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจานวนมากขึ้น และ
งานอุตสาหกรรมบางงาน ไม่สามารถที่จะใช้แรงงานเข้าไปทาได้ ซึ่ งบางงานนั้นอันตราย และมีความ
เสี่ ยงเป็ นอย่างมาก หรื อเป็ นงานที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว และแม่นยาในการผลิต รวมทั้งเป็ นการประหยัด
ระยะเวลา ทาให้หุ่นยนต์กลายเป็ นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม
วิศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ ใ นงานอุตสาหกรรม เป็ นศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้องกับการออกแบบและสร้ าง
เครื่ อ งมื อ หรื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบที่ ใ ช้ค อมพิ วเตอร์ สั่ ง การ โดยศาสตร์ น้ ี เกี่ ย วข้องกับ
การศึกษาทางด้านฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ การสื่ อสาร และความเกี่ยวเนื่ องระหว่างเรื่ องทั้งสาม หลักสู ตร
การฝึ กฝนปฏิบตั ิของทางด้านวิศวะกรรมไฟฟ้า และคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์
เข้า กับ ปั ญ หาทางการออกแบบคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ค อมพิ ว เตอร์ งานด้า นวิ ศ วะกรรม
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลักๆคือ ด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมทางด้านฮาร์ดแวร์
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการวิจยั พัฒนา ออกแบบและทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ งานนี้ สามารถมีช่วง
จากแผงวงจร และไมโครโพรเซสเซอร์ จนถึงเราเตอร์ บางคนปรับปรุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และยังสามารถที่จะทางานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ใหม่ได้ ส่ วนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนา ออกแบบและทดสอบซอฟต์แวร์ บางวิศวกรซอฟต์แวร์ ออกแบบ สร้างและ
บารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับบริ ษทั ทัว่ ไป และยังสามารถทางานออกแบบแอปพลิเคชัน
งานเกี่ยวข้องกับการออกแบบหรื อการเข้ารหัสโปรแกรมและแอปพลิ ชันใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจทัว่ ไป หรื อบุคคล
ในอดีตการสั่งซื้ อสิ นค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ค่อนข้างลาบาก และทาได้ยาก เนื่ องจากต้องใช้เวลา
และประสบการณ์ในการซื้ อค่อนข้างมาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูง บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด จึง
เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย การนาเข้า ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เมื่ อมี การสั่งซื้ อเพิ่ มมากขึ้ น สิ นค้ามี ไม่เพียงพอต่ อการขาย จุ ดเริ่ มต้นการผลิ ตและจัด
จาหน่ายเองของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรดจึงเริ่ มต้นขึ้น
ปัจจุบนั บริ ษทั เป็ นผูน้ าเข้าและผูผ้ ลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั E-flex SMT Microsystems
co. Ltd. การผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเครื่ องจักรของ
ทางบริ ษ ทั อี ก ด้วย ที่ มี ก ารส่ ง ขายสู่ บ ริ ษ ทั ชั้นนาหลายๆบริ ษ ทั เช่ น บริ ษ ทั HITACHI, MISUBISHI,
CELESTICA, และ PANASONIC เป็ นต้น
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลู กค้าในประเทศ ที่เข้ามาใช้บริ การบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด
จากัด
1.2.2 เพื่อศึกษารวบรวมกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจนในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ในบริ ษทั
1.2.3 เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่ งเสริ มการขายให้มากยิง่ ขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การขาย ให้เป็ นที่
รู ้จกั ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ขอบเขตของโครงกำร
1.3.1 ด้านเนื้อหา : ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้
การสารวจติดตามลูกค้าที่มีความสนใจในตัวสิ นค้า กลุ่มลูกค้าที่อยูต่ ามหน้างาน
1.3.2 ด้านประชากร : ศึกษาและรวบรวมรายชื่ อของกลุ่มเป้ าหมายที่เข้ามาใช้บริ การจานวนมาก
ที่สุด โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม และแบ่งตามจังหวัดที่เข้ามาใช้บริ การมากที่สุด
1.3.3 ด้านระยะเวลา : ศึกษาช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การของ บริ ษทั มาร์กอน ออร์ โต้ จากัด
1.4.2 ได้ทราบได้รู้กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั มาร์กอน ออร์ โต้เทรด จากัด
1.4.3 บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด สามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิง่ ขึ้น

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
การศึกษาเรื่ อง “การสารวจกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด”
มีการทบทวนวรรณกรรมดังนี้
2.1 การวิเคราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (6W 1H)
2.2 กลยุทธ์การตลาด (STP Marketing)
2.3 การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหายโดยการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)
2.4 สิ นค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พรชณิตว์ แก้วเนตร (2551) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (6W 1H) ดั้งนี้
2.1. การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (6W 1H)
2.1.1 สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ (What) สารวจและประเมิณจากลูกค้าเป้าหมายว่ากลุ่มลูกค้าของ
เรานั้นต้องการสิ่ งใดมากที่สุด เช่น ความสะดวกสบาย ราคาที่เหมาะสม หรื อประโยชน์ที่จะได้รับ ลูกค้า
ของบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด ส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มี ศูนย์กระจาย
สิ นค้ามากมาย อาจมีหน้าร้าน หรื อไม่มีหน้าร้าน และลูกค้าเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง
2.1.2 ตลาดเป้าหมาย (Who) ได้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายด้านใด พนักงานบริ ษทั เจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มคนโรงงานอะไหล่รถยนต์ นักธุ รกิจ บุคลากรทัว่ ไป บุคคลเกือบทุกประเภท จัดเป็ น
ตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม ในด้านลูกค้า
ส่ วนมากต้องการอุปกรณ์ ที่สามารถทาให้การทางานนั้นเป็ นไปอย่างราบรื่ น ไม่ติดขัดและเป็ นอุปกรณ์
ที่ประหยัดการใช้มนุษย์ และเน้นไปทางด้านความรวดเร็วในการทาสิ นค้า
2.1.3 ทาไมผูบ้ ริ โภคจึ งซื้ อ (Why) กลุ่มลูกค้าจะซื้ อของเราต้องมี ส่วนส าคัญที่ จะซื้ อได้ เช่ น
ราคาถูก มีโปรโมชัน่ หลากหลาย หรื ออาจได้รับคาแนะนาจากบุคคลอื่น ด้วยทางบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่ทา
ตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ หากมีอุปกรณ์งานที่เร่ งด่วน ไม่สามารถรอได้ ทางบริ ษทั พร้อม
ยินดีให้บริ การเสมอ เพื่ อความต้องการของลูกค้า จึงเป็ นสิ่ งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยที่
หลายๆบริ ษทั ไม่อาจทาได้
2.1.4 ใครมี อิท ธิ พ ลการตัดสิ นใจซื้ อ (Whom) ได้แก่ ผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ช้ ผูร้ ิ เริ่ ม ผูต้ ัดสิ นใจซื้ อ ผูท้ ี่ มี
อิทธิ พลต่อการซื้ อ ซึ่ งสามารถทาให้ตวั ผลิตภัณฑ์ได้จดั จาหน่ ายได้ บางครั้งการใช้บริ การก็อาจเกิ ดขึ้น
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ลูกค้าปลายทางเป็ นผูก้ าหนดให้บริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าใช้บริ การในการผลิต ในนามของ
บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรดเท่านั้น
2.1.5 ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When) เช่น เวลาต้องการไปเดินช้อปปิ้ ง เวลามีเงิน เวลาต้องการสิ่ ง
แปลกใหม่ เวลาต้องการความทันสมัย หากนึกถึงบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด ในส่ วนงานลูกค้า
มีการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ ในทุก ๆวันอยูแ่ ล้ว ย่อมมีการสึ กหรอ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีโอกาส
ที่จะเสี ย หรื อพังได้ ทางเราจึงมีการบริ การได้ ตามความต้องการของลูกค้าเมื่อต้องการ ไม่ว่าจะเป็ น
บริ การ ซื้อ-ขาย ซ่อมหรื อเปลี่ยน และมีการเปิ ดใช้บริ การใน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
2.1.6 ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน (Where) ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์จดั งาน
ตามบูทจัดแสดงสิ นค้าต่าง ๆ โดยลูกค้าของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด สามารถสัง่ ซื้อสิ นค้า ได้
ตลอดเวลาได้ทางเว็บไซต์ www.margonautotrade.com หรื อช่องทางอีเมล tom@margonautotrade.com
และช่องทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 033-043505
2.1.7 ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ ออย่างไร (How) อาจจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
และการประเมินผลทางเลือก เพื่อเป็ นตัวชี้ วดั ความต้องการจริ ง ๆ ของผูบ้ ริ โภค ทางบริ ษทั มาร์ กอน
ออร์ โต้เทรด จากัด ได้มีการประเมินราคาก่อนจัดการ การบริ การ ส่ งไว้ให้ลูกค้าได้ตดั สิ นใจก่อนอย่าง
ตรงไปตรงมา ความพึงพอใจในตัวสิ นค้า -บริ การ ลูกค้าจึงเป็ นผูก้ าหนดและตัดสิ นใจเอง ทางบริ ษทั เชื่อ
ว่า การนาเสนอราคาที่แท้จริ ง ไว้ให้ลูกค้าใช้พิจารณาก่อนซื้ อขายเสมอ จะเป็ นตัวยึดมัน่ ให้ลูกค้า มัน่ ใจ
ต่อการซื้อ-ขายได้อย่างปลอดภัย และเลือกใช้บริ การของเรา
เว็บไซต์ Greedisgoods.com ได้ให้บทความความหมายของ กลยุทธ์การตลาด (STP Marketing) ไว้ดงั นี้
2.2 กลยุทธ์ การตลาด (STP Marketing)
2.2.1 S: Segmentation คือ การแบ่งส่ วนตลาด อาจจะแบ่งได้ตามสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ใน
เบื้องต้นนั้น สามารถแบ่งได้จาก ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หลักจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
2.2.2 T: Target คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการเพื่อกระจายสิ นค้าให้เป็ นที่ตอ้ งการ ว่าเรา
จะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน จะขายให้ใครเป็ นหลัก โดยในการเลือกกลุ่มเป้ าหมายนั้น สามารถทาได้ 3วิธี
ได้แก่ Mass Market คือ การเลือกตลาดใหญ่ที่ครอบคลุมทุก Segment จับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ได้เลือกลูกค้า
กลุ่มใดเป็ นพิเศษ กรณี น้ ี อาจจะต้องเป็ นบริ ษทั ที่ค่อนข้างใหญ่จึงจะทาแบบนี้ ได้ เพราะต้องใช้เงินทุน
ค่อนข้างสูงในการส่งเสริ มการตลาด Segment Market เป็ นการ Targeting ด้วยการเลือกมาจาก Segment
ที่แบ่งไว้ในตอน Segmentation เช่น แบ่งด้วยพฤติกรรมศาสตร์ แล้วเลือก Target เป้ าหมายการซื้ อซ้ า
และ Niche Market คือ การเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดเล็ก มีความเฉพาะทาง เช่น
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สายงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น โดยวิธีน้ ี ถึงจะมีลูกค้าไม่มาก แต่การขายได้ในแต่ละครั้ง จะได้เงิน
จากลูกค้าเป็ นจาวนมาก จากการที่มีส้นค้าลักษณะนี้อยูน่ อ้ ย ทาให้ลูกค้าพร้อมจะจ่าย
2.2.3 P: Positioning คือ การกาหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์และบริ การ สามารถแบ่งออกเป็ น 3
ด้า นหลัก ๆ ได้แก่ จุ ดยืนด้า นอารมณ์ เป็ นจุ ดยืนที่ เน้นด้า นภาพลักษณ์ ข ององค์กร บรรยากาศ และ
อารมณ์ร่วมกับสิ นค้า จุดยืนด้านการใช้งาน เป็ นจุดยืนที่เน้นเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ ก าร
ฟั งก์ชนั่ ต่าง ๆ ในการใช้งาน รวมทั้งความคุม้ ค่าที่ได้รับ ซึ่ งไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์
จะต้องมีคุณภาพสู งเสมอไป อาจจะเป็ นสิ นค้าคุณภาพต่าลงมา แต่มีราคาสมเหตุสมผลก็ได้ และจุดยืน
สุ ดท้าย จุดยืนด้านความแตกต่าง เป็ นจุดยืนที่เน้นสร้างแต่ความแตกต่าง แปลกใหม่ เน้นทาสิ่ งที่ไม่มีใคร
เหมือน และไม่สามาหาสิ่ งทดแทนผลิตภัณฑ์เราได้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2.3 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายโดยการแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
โดยในการแบ่งส่วนการตลาด หรื อการแบ่ง Segmentation ในเบื้องต้น สามารถแบ่งได้จาก
2.3.1 Demographic (ประชากรศาสตร์ ) แบ่งด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อ
เดือน สถานะ และศาสนาเป็ นต้น ตัวอย่างเช่น เพศชาย สถานะโสด โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อทา
การตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้การสารวจติดตามฐานลูกค้าที่มีความสนใจในตัวสิ นค้า
กลุ่มลูกค้าตามหน้างาน
2.3.2 Geographic (ภูมิศาสตร์) แบ่งด้วย ภูมิศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ เช่น ภูมิภาค จังหวัด สภาพอากาศ
อยู่ในเขตนอกเมือง อยู่ในเขตเมือง และขนาดเมืองเป็ นต้น ตัวอย่างเช่น อยู่ในภาคกลาง ทางบริ ษทั
มาร์กอน ออร์โต้เทรด มีการแยกกลุ่มเป้าหมายตามค่าสถิติที่บนั ทึกไว้ โดย3 อันดับอุตสาหกรรมที่มีการ
ใช้บริ การมากที่สุด 3 จังหวัดคือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
2.3.3 Psychological (หลักจิตวิทยา) เป็ นการแบ่งด้วยหลักจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น บุคลิกของลูกค้า
วัฒนธรรม ความชอบ ตัวอย่างเช่น ชอบออกกาลังกาย รักสุขภาพ
2.3.4 Behavioral (พฤติกรรมศาสตร์) แบ่งด้วย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่น ความถี่ในการซื้อสิ นค้า
หรื อการใช้การบริ การ จานวนที่ใช้สินค้าแต่ละครั้งเป็ นต้น ตัวอย่างเช่น ซื้อเสื้ อผ้าสัปดาห์ละครั้ง
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เว็บไซต์ Odis3supply.com ได้ให้บทความความหมายของ สิ นค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไว้ดงั นี้
2.4 สิ นค้ าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนาผลิตผล หรื อวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ผลไม้ ผัก เนื้อ หรื อ
แร่ ธาตุต่าง ๆ มาผ่านกรรมวิธีในการผลิต อาจจะมีการใช้เครื่ องจักรออกมาเป็ นสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
โดย สิ นค้าอุตสาหกรรม คือ สิ นค้าที่ซ้ือไปเพื่อใช้ในการหรื อดาเนิ นงาน แบ่งเป็ น 3 กลุ่มด้วยกัน
2.4.1 วัตถุดิบและชิ้นส่ วน (Material and Parts) คือ สิ นค้าที่ซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
แล้วได้สินค้าสาเร็จรู ปออกมา เช่น แร่ ธาตุเงิน ทองแดง เป็ นวัตถุดิบในการหล่อชิ้นงานอุตสาหกรรม
2.4.2 สิ นค้าทุน (Capital Goods) เป็ นสิ นค้าที่ช่วยในการผลิต เช่น เครื่ องจักรที่ใช้ในการหล่อ
ชิ้นงาน แล้วนามาผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ทางเคมี เพื่อให้แปรสภาพเป็ นแท่งชิ้นงาน เป็ นต้น
2.4.3 วัสดุใช้สอยและบริ การ (Supplier and Service) เป็ นสิ นค้าที่ช่วยอานวนความสะดวกใน
การผลิตให้สะดวกคล่องตัว เช่น วัสดุในการซ่อมแซม และบารุ งเครื่ องจักร วัสดุ
ดังนั้นสิ นค้าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงมีความสาคัญที่แตกต่างกันในแต่ลละรู ปแบบการใช้งาน การ
เลือกใช้สินค้าแต่ละชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานที่ประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ เลขที่ 152/97 หมู่ที่ 7 ตาบลสุ รศักดิ์ อาเภอศรี ราชา ชลบุรี
20110 (Head Office)
โทรศัพท์ : +66(0)33 043505
Email: tom@margonautotrade.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
3.2.1 เกี่ยวกับบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด
บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด เป็ นบริ ษทั ค้าขาย นาเข้า-ส่ งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ นค้า
อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ได้มีการโดยจดทะเบียนในรู ปแบบ บริ ษทั
มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2558 (4 ปี จนถึงปัจจุบนั ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมขาย
ส่ งอุปกรณ์ ชิ้นส่ วน อะไหล่ และจาหน่าย นาเข้า ส่ งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ทางวิศ วกรรม คอมพิ วเตอร์ เช่ น Vertical belt buffers, Economic conveyors (สายพานล าเลี ยงสิ นค้า
อุตสาหกรรม) เป็ นต้น

รู ปที่ 3.3 เครื่ อง Vertical belt buffers
เครื่ องสายพานชุดลาเลียงสิ นค้าและระบบลาเลียง สามารถบรรจุสินค้าได้ทุกประเภท เมล็ดเล็ก
อุปกรณ์งานชิ้นเล็ก บรรจุลงในถุงซอง เช่น ไมโครชิบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
แผงวงจร มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง รวดเร็ ว ประสิ ทธิภาพสู ง ออกแบบมามีน้ าหนักเบา
โครงสร้างแข็งแรง ติดตั้งง่าย
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รู ปที่ 3.4 เครื่ อง Economic conveyors (สายพานลาเลียงสิ นค้าทุกชนิดขนาดเล็ก)
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้แรงขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สายพานเคลื่อนตัวไปอย่างต่อเนื่อง โดยวัสดุ
ที่ใช้ในการลาเลียงจะวางอยูบ่ นสายพาน หรื อบนลูกกลิ้งที่ขบั หมุนด้วยสายพานเคลื่อนที่ ในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั แบบต่อเนื่ องและหยุดชะงัก ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั
การควบคุมในการขนย้าย ได้ท้ งั ระยะสั้น ระยะยาว แนวระดับ แนวลาดเอียงขึ้น และลาดเอียงลง โดย
สามารถเลือกปรับระดับความเร็วได้
ดังนั้นระบบสายพานลาเลียง จึงเหมาะสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้
ระบบสายพานลาเลียงในกระบวนการผลิต
3.2.2 บริ การของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด
ทางบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด รับออกแบบเครื่ องมืออุตสาหกรรมในโรงงานและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ-ขาย, นาเข้า-ส่งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมมือ1 หรื อมือ2 ทั้งในและต่างประเทศ
เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง รัสเซีย อเมริ กา และมีการบริ การดูแลซ่อมรักษาเครื่ องจักรอุตสาหกรรมใน
โรงงานในประเทศ
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3.2.3 ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรดจากัด
โดยทางบริ ษทั มีตวั อย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องจักร การใช้บริ การด้วยกันทั้งหมด 7 รายการใหญ่ๆ คือ
3.2.3.1 Automation เครื่ องระบบอัตโนมัติ คือ เครื่ องที่ช่วยทาให้มีการทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รู ้จกั กันดีในนาม พีแอลซี (PLC : Programmable Logic Controller) คือ หน่วย
ประมวลผลที่สามารถแปลงโปรแกรมได้ เพื่อช่วยจัดการควบคุม สั่งงาน รับค่าเซนเซอร์ ต่าง ๆ และ
กาหนดการทางานของระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่ออกแบบมาสาหรับใช้งานควบคุมทางด้าน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็ นการทนต่อสัญญาณรบกวน หรื อใช้งานในสภาวะอากาศที่เลวร้าย
มีฝนุ่ ความชื้น ละอองน้ า น้ ามัน ใช้ในสภาพอากาศ ร้อน หนาว และการใช้งานที่ตอ้ งทางานตลอดเวลา
24 ชม. พีแอลซี จึงเป็ นที่นิยมสาหรับการนามาควบคุมระบบเครื่ องจักรกลอัตโนมัติ
3.2.3.2 Robotic ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ คือ เครื่ องจักรใช้งานแทนมนุษย์ ที่ออกแบบให้สามารถตั้ง
ลาดับการทางาน การใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์พิเศษ ตลอดจนการเคลื่อนที่ได้หลากหลาย ตามที่ต้ งั ลาดับการทางาน เพื่อสาหรับ
ใช้ในงานหลากหลายประเภท เช่น การยกของหนักๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถยกได้ หรื อการเคลื่อนย้าย
สิ่ งของอันตราย ต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษและอันตรายต่อมนุษย์
3.2.3.3 Machine ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักร คือ เครื่ องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรื อ
ส่วนต่าง ๆ หลายส่ วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่ องจักร
เป็ นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็ นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรื อไฟฟ้า เป็ นต้น และ
บ่อยครั้งก็ถูกทาให้เป็ นเครื่ องยนต์เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นงาน
3.2.3.4 Measurement ผลิตภัณฑ์การวัดระดับของเครื่ องจักร คือเครื่ องที่ใช้การวัดประสิ ทธิผล
โดยรวมของเครื่ องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็ นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่นอกจากทา
ให้รู้ประสิ ทธิผลของเครื่ องจักรแล้วยังรู ้ถึงสาเหตุของความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นทั้งในภาพใหญ่ คือ สามารถ
แยกประเภทการสู ญเสี ยและรายละเอียดของสาเหตุน้ นั ทาให้สามารถที่จะปรับปรุ ง ลดความสู ญเสี ยที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็ นระบบ
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3.2.3.5 Chemical ผลิตภัณฑ์เคมี คือ สสารวัสดุ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อได้จาก
กระบวนการเคมี อาทิ สารประกอบเคมี (chemical compound) คือสสารที่ประกอบด้วย ธาตุเคมีต้ งั แต่
สองตัวขึ้นไปมาผสมกันทางเคมีในอัตราส่ วนที่แน่นอน เพื่อใช้ในการหล่อหลอมงาน หรื อผสมส่วน
ชิ้นงานต่างๆ
3.2.3.6 Tools ผลิตภัณฑ์เครื่ องมือช่าง คือ สิ่ งที่ใช้ในการซ่ อม สร้าง และดัดแปลงเกี่ยวกับงาน
ช่าง ได้แก่ การตัด การตอก การวัด การเจาะ การไส การประสาน การประกอบ การติดตั้ง ในการทางาน
ช่าง สิ่ งสาคัญคือ เครื่ องมือ เพราะเครื่ องมือจะช่วยให้การทางานสะดวก รวดเร็ว บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในงานช่างต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานบารุ งรักษา งานติดตั้ง งานซ่อมแซม
ดัดแปลง หรื องานผลิตส่ วนใหญ่จะใช้เครื่ องมือวัด ตัด ตอก เจาะไส ประกอบ ตืดตั้ง หรื อการเชื่อม
ประสาน
3.2.3.7 Consumer อุปกรณ์เครื่ องมือ คือ อุปกรณ์สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในการสวมใส่ขณะทางาน
เพื่อป้องกันอันตราย เพราะสิ่ งเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุได้ หรื อช่วยลดอาการบาดเจ็บจาก
หนักให้เป็ นเบา เช่น ถ้าใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะทาให้ลดความเสี่ ยงในการทางานมาก
กว่าเดิม การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็ นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการป้องกันอันตราย
จากการทางาน ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมีการป้องกันและควบคุมที่สภาพและสิ่ งแวดล้อมของการทางานก่อนอยู่
แล้ว และอุปกรณ์เหล่านี้ก็เป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งนัน่ เอง
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รู ปที่ 3.5 Automation เครื่ องระบบอัตโนมัติ ที่มีการใช้งาน PLC SENSOR ระบบตรวจจับสัญญาณ การ
ประมวลผลภาพ หน้าจอสัมผัส เป็ นต้น

รู ปที่ 3.6 Robotic ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ หลากหลายแกนตามความต้องการ รวมไปถึงระบบซอฟต์แวร์และ
การเขียนโปรแกรม
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รู ป ที่ 3.7 Machine ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งจัก ร เช่ น เครื่ อ งเชื่ อ มเหล็ ก CNC เครื่ อ งล าเลี ย ง CONVETOR
MOTOR (AC/DC) หรื อ SERVO MORTOR

รู ปที่ 3.8 Measurement ผลิตภัณฑ์การวัดระดับของเครื่ องจักร โดยใช้ระบบ METER OSCILOSCOPE
เพื่อใช้ในการวัดงานต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
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รู ปที่ 3.9 Chemical ผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อทาความสะอาด หรื อเพื่อใช้ในงานที่มีสารอันตราย

รู ปที่ 3.10 Tools ผลิตภัณฑ์เครื่ องมือช่าง เพื่อใช้ในงาน เครื่ องจักรอุตสาหกรรม
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รู ปที่ 3.11 Consumer อุปกรณ์เครื่ องมืออื่นๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
3.2.4 วิสัยทัศน์
บริ ษทั มาร์กอน ออร์ โต้เทรด จากัด มีวิสัยทัศน์โดยมีใจความดังนี้ “ มุ่งมัน่ ส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีสร้างระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตแก่ลูกค้า”
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3.3 รู ปแบบของการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
คุณศราวุฒิ มลิชยั
ประธานกรรมการ/ผู้จดั การบริษทั
คุณเทวะ จะปาเลียง
พนักงานวิศวะออกแบบ

ฝ่ ายออกแบบ

คุณสุมิตร อู่อรุณ
พนักงานวิศวะออกแบบ
ฝ่ ายไฟฟ้า

คุณชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์
พนักงานวิศวะไฟฟ้า

ฝ่ ายผลิต

คุณสุภสรณ์ คาผุย
พนักงานฝ่ ายผลิต
คุณสุมนัส ยินขุดทด
พนักงานคุมเครื่ องจักร

ฝ่ ายจัดซื ้อ

คุณกฤษดา ลิ ้มประจันทร์
พนักงานฝ่ ายการจัดซื ้อ
คุณอรรถพล ปรุงแต่ง
พนักงานเอกสาร/การจัดซื ้อ
คุณฉัตรชัย ทองเทพ
พนักงานฝ่ ายบริการลูกค้ า

ฝ่ ายบริการ

ฝ่ ายเสมียน/บัญชี

คุณสุดารัตน์ รัตนจันทร์
พนักงานบัญชี

รู ปที่ 3.12 ลักษณะผังงานการทางานขององค์กร

นางสาวอภิรตา กะรัมย์
นักศึกษาฝึ กงานฝ่ ายบริการงาน
เอกสาร/การตลาด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
• นางสาวอภิรตา กะรัมย์ ตาแหน่งผูช้ ่วยงานเอกสาร/การบริ การ/การตลาด
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายดาเนินโครงงาน ได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการ
โครงงานคือ เป็ นผูช้ ่วยประสานงานฝ่ ายขายในการทาเอกสารใบเสนอราคา การสั่งซื้อ, การจัดซื้อสิ นค้า
และเป็ นผูช้ ่วยในด้านการบัญชี ก่อนเข้าสู่ กระบวนการซื้อ-ขาย
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 นายฉัตรชัย ทองเทพ ตาแหน่งงาน พนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้า
3.5.2 ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา พนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้า
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 - 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 เตรี ยมงาน หากลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การของทางบริ ษทั ปัจจุบนั ว่ามีลูกค้าและสิ นค้า
ประเภทไหน ดูได้จากประวัติการซื้อ-ขายในใบเสนอราคา
3.7.2 หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หาข้อมูล เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ที่มีสินค้าตามกลุ่มที่ 1 หรื ออาจจะ
แยกหาเป็ นจังหวัดหรื อเขต
3.7.3 การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ส่ง Company Profile ทางอีเมล์ลูกค้า หรื อเสนอขายสิ นขาย
โดยตรงผ่านใบเสนอสิ นค้า หากลูกค้าสนใจจะมีการตอบรับ และส่งรายละเอียดความต้องการของ
บริ ษทั กลับมา รอการยืนยันการซื้อ-ขาย เพื่อปิ ดการขายและรับโปรเจคการทางาน
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.วางแผนการดาเนินโครงงาน
2.รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
3.ออกแบบโครงงาน
4.จัดทาโครงการ
5.ตรวจสอบโครงงาน
6.จัดทาเอกสาร

พ.ค.61

มิ.ย. 61

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computer)
2. เครื่ องพิมพ์เอกสาร (Printer)
3. โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)
4. เครื่ องถ่ายเอกสาร (Photocopier)
3.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1. โปรแกรม Microsoft Office Word 2010
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2010
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

ก.ค. 61

ส.ค.61

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขาย
ของ บริ ษทั มาร์กอน ออร์ โต้เทรด จากัด มีผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงานดังนี้
4.1 ข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเก่ าและลูกค้ าใหม่
4.1.1 กลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้บริ การในปัจจุบนั
กลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้บริ การในปัจจุบนั ของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด โดยบริ ษทั ที่มีการ
ใช้บริ การหลักๆบ่อยครั้ ง มีด้วยกัน 3 จังหวัด อาทิ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง จากประวัติการซื้อ-ขายของใบเสนอราคาสิ นค้า โดยแบ่งตามตารางดังนี้
ตารางที่ 4.1 รายชื่อกลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้บริ การในปัจจุบนั : จังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

1

Panasonic Automotive
Systems Asia Pacific Co.,Ltd.

2

DB Function Technical
Engineering Design Co., Ltd.

164/45 M.3 Bangphliyai,
Bangphli,Samutprakan 10540

yukon1.db
@gmail.com

3

THE SINEG ENGINEERING
LTD., PART

138/4 M.3 T. BANGKAEW, A.
BANGPLEE, SAMUSTPRAKARN 10540

02-7535884

4

KANG YONG ELECTRIC
PUBLIC COMPANY
LIMITED

67 Moo11, Bangna-Trad K.M.20
Bangplee,Samutprakarn 10540,Thailand

02-3372900

834 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate,Soi
11-12 SukhumvitRoad, Praksa,Muang Dis,
Samutprakarn 10280 Thailand

081-8252718

5

GPV Asia (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยูบ่ ริ ษทั
101 Moo 2 Teparak Road, T.Bangsaothong,
A.Bangsaothong, Samutprakarn 10540
Thailand.

เบอร์ติดต่อ
02-7233100
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ตารางที่ 4.2 รายชื่อกลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้บริ การในปัจจุบนั : จังหวัดชลบุรี
ลาดับ

1

ชื่อบริ ษทั

789/72 Moo 1 Pinthong Industrial Estate
Furukawa Automotive
Nong Khor-Laem Chabang Road Tumbon
Systems (Thailand) Co., Ltd. NongKham Amphur Sriracha Chonburi
20230 Thailand

2

Celestica Thailand

3

ANPN TRADING CO., LTD

4

ที่อยูบ่ ริ ษทั

49/18 Moo 5, Laem Chabang Industrial
Estate, Tungsukla Sriracha, Chon Buri
Thailand 20230

82/33 Moo 10 T. Nongprue A.Banglamung
Chonburi 20150
700/478 Amata Nakorn Industrial
Cobra Advanced Composites
EstateMoo 7, Donhuaror, Muang
Co Ltd.
District,Chonburi 20000, Thailand

เบอร์ติดต่อ

038-348134-5

038-493562

090-9783692
085-2860123
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ตารางที่ 4.3 รายชื่อกลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้บริ การในปัจจุบนั : จังหวัดระยอง
ลาดับ
1

2
3
4

ชื่อบริ ษทั

ที่อยูบ่ ริ ษทั
Eastern Seaboard Industrial Estate, 64
Hitachi Tochigi Electronics
39 M.4 T.Pluakdaeng, A.Pluakdaeng,
(Thailand) Co., Ltd.
Rayong 21140 ,
Rayong Gas Separation Plant 555
PTT Public Company
Sukhumvit Rd., Map Ta Phut, Rayong
Limited
21150
Yonezawa Engineering Asia 64/104 M.4, T.Pluakdaeng, A.
(Thailand) Co., Ltd.
Pluadaeng , Rayong 21140
SEWS COMPONETS
7/129 Moo.4 Mabyangporn,
(THAILAND) LIMITED.
Pluakdaeng, Rayong 21140
(HEAD OFFICE)

เบอร์ติดต่อ
03-8954372
02-537-2000 ต่อ
6000
02-7553641
03-8016821-6

23

4.1.2 กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใช้บริ การอยูใ่ นปัจจุบนั
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใช้บริ การในปั จจุบนั ของบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด 3 จังหวัด อาทิ
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จากประวัติการซื้ อ-ขายของใบเสนอราคาสิ นค้า
โดยแบ่งตามตารางดังนี้
ตารางที่ 4.4 รายชื่อกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใช้บริ การ: จังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

ที่อยูบ่ ริ ษทั
909/216 Moo.2 T.Preaksamai A.Meuang
Samutprakarn 10280
29/15 Moo.5 Bangna Trad,Bangsaothong,
Bangsaothong, Samutprakarn 10540

เบอร์ติดต่อ

1

TNS Technical Service (Thailand)
Co.,Ltd.
VS Technology (Thailand) Co.,Ltd.

2

Asia Magnetic Winding Co., Ltd

999 Moo 7 Bangplee Kingkaew Rd. Bangplee Yai,
Bangplee, Samutprakarn 10540

02-7511260

3

SIIX EMS (THAILAND) CO.,
LTD.

172/7 Moo 8 Soi Suksawadi 74, Suksawadi Road,
Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakan, 10130
THAILAND

02-4628333

02-0111700
02-1365718

ตารางที่ 4.5 รายชื่อกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใช้บริ การ : จังหวัดชลบุรี
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

1

Kimball Electronics
(Thailand) LTD

2

Yamazaki Electronics Thailand Co.,Ltd.

3

Azbil Production (Thailand)
Co.,Ltd.

ที่อยูบ่ ริ ษทั

49/45 MOO 5 Laem Chabang Industrial
EstateSukhumvit RoadThungsukhla
Sriracha Chonburi, 20230Thailand
Pinthong Industrial Estate 3219/28 Moo 6
T.Bo win A.Sriracha Chonburi 20230
700/1013 Amata Nakorn Industrail Estate
M.9, T.Mabpong A.Phanthong Chonburi
20160 Thailand.

เบอร์ติดต่อ

094-9929624
086-8445111
038-1101237
03-8109301
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ตารางที่ 4.6 รายชื่อกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใช้บริ การ : จังหวัดระยอง
ลาดับ
1

ชื่อบริ ษทั
YOKOHAMA TIRE
MANUFACTURING
(THAILAND) CO., LTD

2

Crathco Ltd.

3

STANLEY Engineered
FasteningInfastech Thai Co.,
Ltd.

4

บริ ษทั สยาม ชูโย จากัด

ที่อยูบ่ ริ ษทั
7/216 Moo.6 Amata City Industrial Estste,
T.Mapyangpoorn, A.Pluakdang, Rayong
21140
8/10 Moo 3 T.Samnakton A.Banchang
Rayong 21130
Easternseaboard Industrial Estate 64/132
M.4 Pluakdaeng sub-district, Pluakdaeng
district, Rayong 21140
500/13 หมู่ 3 ต.ตาสิ ทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง 21140

เบอร์ติดต่อ
089-8110473
081-9458404
Khemruji.Tho
ngruang
@sbdinc.com
03-3012022

4.2 สร้ างโอกาสในการขยายช่ องทางการขายสินค้า ทางอีเมล์ (E-mail)
เมื่อได้ชื่อ และเบอร์ติดต่อทางบริ ษทั ของกลุ่มลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว จะดาเนินการขายสิ นค้า โดยมี
ขั้นตอนการเสนอขายดังนี้
4.2.1 ส่ ง Company Profile ทางอีเมล์ลูกค้า ให้กลุ่มลูกค้าทางอีเมล์ (E-mail) หรื อขายโดยตรง
ด้วยใบเสนอขายสิ นค้า (brochures)
การเสนอขายทางอีเมล์อาจเกิดขึ้น เมื่อลูกค้ายินดีตอ้ นรับการเสนอขาย หรื อการขายจะเกิดขึ้น
เมื่อทางบริ ษทั ได้จดั ออกบูทงานใหญ่ๆ โดยล่าสุ ด ทางบริ ษทั ได้มีการจัดบูท ที่ Bitec Bangna ในงาน
NEPCON Thailand 2019 ใน Hall98 บูท 8E48 เป็ นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 ณ ไบ
เทคบางนา
4.2.2 ส่ง E-mail สอบถามลูกค้า
หลังจากส่งอีเมล์ (E-mail) ให้ลูกค้า 3 วัน จะมีการตรวจสอบการยืนยันการรับอีเมล์ หากไม่ได้
รับจะมีการส่ งอีกครั้ง และรอผลการติดต่อ หากลูกค้าสนใจจะมีการตอบรับ และส่ งรายละเอียดความ
ต้องการของบริ ษทั กลับมา
4.2.3 รอการยืนยันการซื้อ-ขาย เพื่อปิ ดการขายและรับโปรเจคการทางาน
หากมีการยืนยันการซื้ อ-ขายสิ นค้า เราจะทาการนัดวัน -เวลาที่ลูกค้าได้ทาการตกลงไว้ ให้ทา
การเข้าพบกับลูกค้าเพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
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รู ปที่ 4.1 ส่ง Company Profile ทางอีเมล์ลูกค้า ให้กลุ่มลูกค้าทางอีเมล์ (E-mail)
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รู ปที่ 4.2 ผลตอบรับการสัง่ ซื้ อ-ขายของลูกค้า และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการสัง่ ซื้อ
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รู ปที่ 4.3 ยืนยันการซื้อ-ขาย และปิ ดการซื้อขายเพื่อรับโปรเจคการทางาน

28

4.3 กลยุทธ์ ในการเสนอขายสิ นค้ า
4.3.1 บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด มีกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริ มราคาขายสิ นค้า เมื่อมีการ
ซื้อ-ขายจานวนที่มากขึ้น สามารถมีการวางมัดจาการซื้อขายได้ก่อน 50% ของราคาซื้อขาย และมีส่วนลด
เพิ่มเติม ในตามข้อตกลงการซื้ อ-ขายสิ นค้าตามจานวนที่ตกลงกันไว้ และความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
สิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การ
4.3.2 กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด จะมีลูกค้าใหม่ แวะเวียนและลูกค้าเก่า
ลูกค้าประจาเสมอ ส่ วนใหญ่ทางบริ ษทั จะเน้นให้ความสาคัญกับลูกค้าเก่า ที่มีการใช้บริ การมากที่สุด
และการบริ การของแต่ละองค์กรจะใช้กลยุทธ์แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น
ลูกค้าเก่า (ลูกค้าประจา) จาต้องทาการใช้บริ การของทางบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด
โดยแต่ละยอดของแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ากว่า 30,000 บาทขึ้นไป บริ ษทั จะมีเครดิตในการซื้อ-ขายให้เป็ น
เวลา 30 วัน รวมถึงความรวดเร็ วในการบริ การในแต่ละครั้ง
ลูกค้าใหม่ (ลูกค้าแวะเวียน) จะได้รับการบริ การแบบมาตรฐานการให้บริ การ และมีเครดิตการ
ซื้อ-ขายเป็ นเวลา 15 วัน
จากกลยุทธ์ในการซื้ อ-ขายเพื่อขยายโอกาสในการขยายงานขายของบริ ษทั มาร์กอนออร์ โต้เท
รด ได้มีการกาหนด ตาแหน่งผลิตภัณฑ์การบริ การของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด โดยหลัก จะ
เน้นการบริ การที่รวดเร็ ว สามารถเรี ยกใช้ได้ตามความต้องการ แม้ไม่ใช่วนั ทาการปกติ (อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมเล็กน้อย) และยังมีการกาหนดค่าบริ การในราคาที่ถูก พบว่า กลุ่มลูกค้ามีการซื้ อ-ขายเพิ่มมากขึ้น
และบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ สามารถเพิ่ม
ยอดขายได้มากยิง่ ขึ้น ตามวัตถุประสงค์อีกด้วย

บทที่ 5
สรุปผลปฏิบัติงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลจากโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
พบว่า ทราบถึงข้อมูลรายชื่อ ของกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เข้ามาใช้บริ การของ บริ ษทั มาร์กอน
ออร์โต้ จากัด ทราบกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่อยู่ตามตาแหน่งที่ต้ งั ที่อยู่ในจังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี และ
ระยอง โดยตรวจสอบจากประวัติการซื้ อ-ขายสิ นค้า และบริ การ และยังสามารถเพิ่มยอดขายได้มาก
ยิง่ ขึ้น ให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
5.1.1.1 สรุ ปผลของกลุ่มข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ จากการติดตาม โดยมีวิธีการ คือ
ส่ง Company Profile ทางอีเมล์ลูกค้า ให้กลุ่มลูกค้าทางอีเมล์ (E-mail) หรื อขายโดยตรงด้วยใบเสนอขาย
สิ นค้า (brochures) การเสนอขายทางอีเมล์อาจเกิดขึ้น เมื่อลูกค้ายินดีตอ้ นรับการเสนอขาย หรื อการขาย
จะเกิดขึ้น เมื่อทางบริ ษทั ได้จดั ออกบูทงานใหญ่ๆ หลังจากส่ งอีเมล์ (E-mail) ให้ลูกค้า 3 วัน จะมีการ
ตรวจสอบการยืนยันการรับอีเมล์ หากไม่ได้รับจะมีการส่ งอีกครั้ง และรอผลการติดต่อ หากลูกค้าสนใจ
จะมีการตอบรับ และส่ งรายละเอียดความต้องการของบริ ษทั กลับมา และขั้นสุ ดท้าย คือ รอการยืนยัน
การซื้ อ-ขาย เพื่อปิ ดการขายและรับโปรเจคการทางาน หากมีการยืนยันการซื้ อ-ขายสิ นค้า เราจะทาการ
นัดวัน-เวลาที่ลูกค้าได้ทาการตกลงไว้ ให้ทาการเข้าพบกับลูกค้าเพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และทาการปิ ด
การขายตามระบบ
5.1.1.2 การติดตามกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ได้ทราบได้รู้กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั มาร์ กอน
ออร์โต้เทรด จากัด พบว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ตามตาแหน่งที่ต้ งั ที่อยูใ่ นจังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี
และระยอง โดยตรวจสอบจากประวัติการซื้ อ-ขายสิ นค้า และบริ การของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด
จากัด
5.1.1.3 บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด มีกลยุทธ์ในด้านการส่ งเสริ มราคาขายสิ นค้า เมื่อมี
การซื้ อ-ขายจานวนที่มากขึ้น สามารถมีการวางมัดจาการซื้ อขายได้ก่อน 50% ของราคาซื้ อขาย และมี
ส่ วนลดเพิ่มเติม ในตามข้อตกลงการซื้ อ-ขายสิ นค้าตามจานวนที่ตกลงกันไว้ และความพึงพอใจในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การ กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด จะมีลูกค้าใหม่แวะ
เวียนและลูกค้าเก่าลูกค้าประจาเสมอ ส่ วนใหญ่ทางบริ ษทั จะเน้นให้ความสาคัญกับลูกค้าเก่า ที่มีการใช้
บริ การมากที่สุด และการบริ การของแต่ละองค์กรจะใช้กลยุทธ์แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น
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ลูกค้าเก่า (ลูกค้าประจา) จาต้องทาการใช้บริ การของทางบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด
จากัด โดยแต่ละยอดของแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ากว่า 30,000 บาทขึ้นไป บริ ษทั จะมีเครดิตในการซื้อ-ขาย
ให้เป็ นเวลา 30 วัน รวมถึงความรวดเร็ วในการบริ การในแต่ละครั้ง
ลูกค้าใหม่ (ลูกค้าแวะเวียน) จะได้รับการบริ การแบบมาตรฐานการให้บริ การ และมี
เครดิตการซื้อ-ขายเป็ นเวลา 15 วัน
จากกลยุทธ์ในการซื้ อ-ขายเพื่อขยายโอกาสในการขยายงานขายของบริ ษทั มาร์ กอ
นออร์โต้เทรด ได้มีการกาหนด ตาแหน่งผลิตภัณฑ์การบริ การของบริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด
โดยหลัก จะเน้นการบริ การที่รวดเร็ว สามารถเรี ยกใช้ได้ตามความต้องการ แม้ไม่ใช่วนั ทาการปกติ (อาจ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย) และยังมีการกาหนดค่าบริ การในราคาที่ถูก พบว่า กลุ่มลูกค้ามีการซื้ อ-ขาย
เพื่มมากขึ้น และบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
สามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิง่ ขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อเสนอแนะสถานประกอบการ
ผูจ้ ดั ทาขอให้ขอ้ เสนอแนะสถานประกอบการเพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดการปั ญหา และหา
แนวทางป้องกันอุปสรรค ดังนี้
5.2.1.1 บริ ษทั ควรจัดตารางการหยุด -ลางานของพนักงานให้มีการหยุดให้ตรงตามที่
กฎหมายแรงงาน 13 วัน ให้อย่างชัดเจน และให้มีการลาหยุดอย่างเป็ นระบบ โดยต้องไม่ส่งผล
เสี ยต่อลูกค้า และพนักงานท่านอื่นๆ
5.2.1.2 เรื่ องสุ ขอนามัย ควรมีการแบ่งหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาด เพื่อสุ ขภาพ
อนามัยที่ดี แล้วยังเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั อีกด้วย
5.2.1.3 การแบ่งหน้าที่การทางาน ควรระบุให้ชดั เจน ในตาแหน่งหน้าที่ เพื่อการทางาน
จะได้ราบรื่ นไม่ขดั แย้งกันในการบริ การลูกค้า
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5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1.1 มีโอกาสได้ปฏิบตั ิงานจริ ง ได้ประสบการณ์การทางานในระบบอุตสาหกรรม
ทราบกระบวนการการทางานของฝ่ ายขาย ฝ่ ายจัดซื้อ เรี ยนรู ้โครงสร้างการทางานของบริ ษทั
5.3.1.2 ได้นาความรู ้ ค วามสามารถที่ ไ ด้เรี ย นมา ได้ใ ช้ป ฏิ บ ัติจริ ง ภายในงานได้ ทั้ง
ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบตั ิ
5.3.1.3 ได้เรี ยนรู ้การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
5.3.1.4 ได้เรี ยนรู ้การทางานจริ ง มีความรับผิดชอบต่อการทางาน
5.3.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.2.1 ไม่สามารถออกไปพบเจอลูกค้าด้วยตนเองได้ เพราะยังใช้ยานพาหนะไม่เป็ น
5.3.2.2 เกิดข้อผิดพลาดในการทางานบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่เคยปฏิบตั ิงานจริ งมาก่อน
5.3.2.3 ข้อมูลส่ วนที่สาคัญไม่ สามารถนามาใส่ ใ นรู ปเล่มรายงานได้ เนื่ องจากเป็ น
ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยกับนักศึกษาได้
5.4 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 วิธีแก้ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1.1 ฝึ กฝนการขับขี่ ใช้ยานพาหนะให้เป็ นเพื่อสะดวกในการติดต่อลูกค้า
5.4.1.2 เรี ยนรู ้การทางานให้มากขึ้น ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดข้อบกพร่ องให้
น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และบริ ษทั
5.4.1.3 นาข้อมูลในส่วนที่บริ ษทั อนุญาตให้เปิ ดเผยได้ มาจัดทารู ปเล่มรายงาน
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การติดตามลูกค้ าเก่ าและลูกค้ าใหม่ เพื่อสร้ างโอกาสในการขยายงานขาย
ของบริษัท มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด
Following up with Existing Customers and New Customers for Building the Opportunity of
sales Expansion of Margon Autotrade Co. Ltd.
นางสาวอภิรตา กะรัมย์ 5804300362
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail: Marugee01@gmail.com
บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด เป็ น
บริ ษ ัท ค้า ขาย จ าหน่ า ย น าเข้า ส่ ง ออก อุ ป กรณ์
ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ อุ ป กรณ์ ท าง
วิศวกรรม ปั จจุ บนั ลูกค้าที่ เข้า มาติ ดต่อ มี จ านวน
มาก ทางบริ ษทั จึงเล็งเห็นว่า อาจต้องมีการติดตาม
ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างฐานและโอกาส
ในการขยายงานขาย ของบริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้
เทรด
การติ ดตามลูกค้าเก่ าและลูกค้าใหม่ เพื่อ
สร้ า งโอกาสในการขยายงานขาย ของบริ ษั ท
มาร์ กอน ออร์ โต้เ ทรด จ ากัด มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ทราบถึ ง ข้อ มู ล ของกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก าร
บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด เพื่อนาข้อมูลมา
ศึกษารวบรวมหากลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนในการหา
กลุ่ ม ลู ก ค้า ใหม่ ใ นบริ ษ ัท และ เพื่ อ เพิ่ ม ยอดของ
แผนกส่ งเสริ มการขายให้มากยิ่งขึ้น มีผลการศึกษา
โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการตลาดใน
การเจาะกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย โดยใช้ก ารส ารวจ
ติดตามลูกค้าที่มีความสนใจในตัวสิ นค้า กลุ่มลูกค้า
ที่อยู่ตามหน้างาน เมื่อได้กลุ่มลูกค้า จึงมาหาข้อมูล
เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ว่ามีบริ ษทั ไหนบ้าง ที่มีสินค้า
ตามกลุ่มที่ตอ้ งการ อาจหาจากอินเทอร์ เน็ต เเยกหา

เป็ น จัง หวัด หรื อ เขต เมื่ อ ได้ชื่อ บริ ษ ัท ฯ มาเสร็ จ
ด าเนิ นการขายตามระบบ ขั้นตอนต่ อ ไป คื อ ส่ ง
Company Profile ทางอีเมล์ หรื อให้โดยตรงด้วยใบ
เสนอสิ นค้า (Brochures) ติ ด ต่ อ สอบถามลูกค้าว่า
ได้รับข้อมูลหรื อไม่ และเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ มี
ผลท าให้ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความสนใจในตั ว
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การของทางบริ ษ ัท มาร์กอน
ออร์โต้เทรด จากัด
Margon Autotrade Co., Ltd. is a
company providing sales, import and export of
electrical equipment, and engineering
equipment. Nowadays, there are a lot of
customers, and the company foresees that it must
have the process of following up with existing
customers and new customers in order to build a
customer base and increase the opportunity for
sales expansion for Margon Autotrade Co., Ltd.
The following up with existing
customers and new customers for building the
opportunity on sale expansion of Margon
Autotrade Co., Ltd, has the intention to know the
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customers who use the company’s service, to
study and collect information, analyze the target
group for new customers, and to increase the
volume off the sales promotion department.
From studying through surveys of our existing
customers on the type of customers and products,
when we get the customer group, we will find
information to get new customers who have the
desired product, and we can find them from the
internet by searching from province or district.
When we get the customer names, we follow the
sale process and the next step is sending
company profile via email or sending them
brochures directly. We then call the customers to
make sure that they received the company profile
and propose new products to make the customers
interested and know the service of Margon
Autotrade Company Limited.
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ทราบถึ ง ข้อ มู ล ของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใน
ประเทศ ที่เข้ามาใช้บริ การบริ ษทั มาร์ กอน ออร์
โต้เทรด จากัด
2. เพื่อศึกษารวบรวมกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
ในการหากลุ่มลูกค้าใหม่และเก่าในบริ ษทั
3. เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่ งเสริ มการ
ขายให้มากยิง่ ขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การขาย ให้เป็ น
ที่รู้จกั ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขต
การศึ ก ษาเรื่ อ งการติ ด ตามกลุ่ ม ลู ก ค้า
อุตสาหกรรมมีขอบเขตดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการตลาดใน
การเจาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยใช้การสารวจ
ติ ด ตามลู กค้า ที่ มีค วามสนใจในตัว สิ น ค้า กลุ่ม
ลูกค้าที่อยูต่ ามหน้างาน
2.ศึกษาและรวบรวมรายชื่อของกลุ่ม เป้าหมาย ที่
เข้ า มาใช้ บ ริ การจ านวนมากที่ สุ ด โดยแบ่ ง
ออกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม และแบ่งตามจังหวัด
ที่เข้ามาใช้บริ การมากที่สุด
3. ศึ กษาช่ ว งวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึ ง
วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ได้ท ราบถึ ง ข้อ มูล ของกลุ่ มลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาใช้
บริ การของ บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้ จากัด
2. ได้ท ราบได้รู้กลุ่มลู กค้า ของบริ ษทั มาร์ กอน
ออร์โต้เทรด จากัด
3. บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด สามารถ
เพิ่มยอดขายได้มากยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการขยายงานขาย
ลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเก่า โดยหากลุ่มลูกค้าที่
ใช้บริ การของทางบริ ษทั ปั จจุบนั ว่ามีกลุ่มลูกค้า
จังหวักหลักๆจังหวัดใดบ้าง ดูได้จากประวัติการ
ซื้ อ -ขายในใบเสนอราคาเมื่ อ ได้ชื่ อ และเบอร์
ติดต่อทางบริ ษทั ของกลุ่มลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว จะ
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ดาเนินการขายสิ นค้า โดยมีข้นั ตอนการเสนอขาย
ดังนี้
1. ส่ ง Company Profile ทางอี เมล์ลูกค้า ให้กลุ่ม
ลูกค้าทางอีเมล์ (E-mail) หรื อขายโดยตรงด้วยใบ
เสนอขายสิ นค้า (brochures)
การเสนอขายทางอีเมล์อาจเกิดขึ้น เมื่อลูกค้ายินดี
ต้อนรับการเสนอขาย หรื อการขายจะเกิดขึ้น เมื่อ
ทางบริ ษทั ได้จดั ออกบูทงานใหญ่ๆ
2. ส่ ง E-mail สอบถามลู ก ค้า และหลัง จากส่ ง
อีเมล์ (E-mail) ให้ลูกค้า 3 วัน จะมีการตรวจสอบ
การยืนยันการรับอีเมล์ หากไม่ได้รับจะมีการส่ ง
อีกครั้ง และรอผลการติดต่อ หากลูกค้าสนใจจะมี
การตอบรั บ และส่ ง รายละเอี ยดความต้อ งการ
ของบริ ษทั กลับมา
3. รอการยืนยันการซื้ อ-ขาย เพื่อปิ ดการขายและ
รั บโปรเจคการทางาน หากมี การยืนยันการซื้ อขายสิ นค้า เราจะทาการนัดวัน-เวลาที่ลูกค้าได้ทา
การตกลงไว้ ให้ ท าการเข้า พบกั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ
อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดของโครงงาน
การศึกษาเรื่ อง การติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า
และลูกค้าใหม่ เพื่อสร้ างโอกาศในการขยายงาน
ขายของ บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด มี
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้า
ในประเทศ ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ การบริ ษ ัท มาร์ กอน
ออร์โต้เทรด จากัด ศึกษารวบรวมกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ ชัด เจนในการหากลุ่ ม ลู ก ค้า ใหม่ แ ละเก่ า ใน
บริ ษทั เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่ ง เสริ ม
การขายให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การขาย ให้

เป็ นที่ รู้ จัก ในกลุ่ ม งานอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก
ด้านอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผล
จากรายงานพบว่ า ได้ท ราบถึ ง ข้อ มู ล
รายชื่ อ ของกลุ่ ม ลู ก ค้า ในประเทศที่ เ ข้า มาใช้
บริ การของ บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้ จากัด ทราบ
กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่อยู่ตามตาแหน่งที่ต้ งั ที่อยู่ใน
จัง หวัด สมุท รปราการ ชลบุ รี และระยอง โดย
ตรวจสอบจากประวัติ ก ารซื้ อ -ขายสิ น ค้า และ
บริ การ จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ น้ ัน สามารถ
ทาให้เ ราได้ทาการสื บ ค้นและหาข้อ มูล ในการ
เจาะกลุ่มตลาดเป้ าหมายใหม่ได้อย่างชัดเจน และ
เพิม่ ยอดขายได้เพิม่ มากขึ้น ทาให้บริ ษทั มาร์กอน
ออร์ โต้ เ ทรด จ ากั ด ได้ เ ป็ นที่ รู้ จั ก ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ด้านอิเล็กทรอนิ กส์ ตาม
วัตถุประสงค์
กิตติกรรมประกาศ
กา รที่ ผู ้ จั ด ท า ได้ ม า ปฏิ บั ติ ง า นใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั มาร์ กอน ออร์โต้
เทรด จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562 ส่ งผลให้ผูจ้ ดั ทา
ได้รั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นและการปฏิ บ ัติ ง านใน
อนาคต เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านต าแหน่ ง การ
บริ การงานเอกสาร/การตลาด ณ บริ ษทั มาร์กอน
ออร์ โต้เทรด จากัด สามารถนาที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมือ
จาก บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด ได้สอน
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ได้เรี ยนรู ้งาน และปั ญหาที่พบในการทางานใน
แผนกต่ า ง ๆ จึ ง ขอขอบคุ ณ มา ณ ที่ น้ ี และ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1.นายศราวุฒิ มลิชยั ประธานกรรมการบริ ษทั
2.นายฉัตรชัย ทองเทพ พนักงานฝ่ ายบริ การ
3. อาจารย์ม นทิ ร า ตัน ตระวาณิ ช ย์ อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษา
และบุ คลากรท่ า นอื่ น ๆ ที่ ไม่ได้ก ล่ า ว
นามทุกท่านที่ ได้ให้คาแนะนาช่ วยเหลื อในการ
จัดทารายงาน
ผู ้ จั ด ท าขอขอบพ ระคุ ณ ผู ้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้อ งทุ กท่ า นที่ มีส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้อ มู ล
และเป็ นที่ ป รึ ก ษาในการท ารายงานฉบับ นี้ จ น
เสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ
เข้ า ใจในชี วิ ต การท า งา นจ ริ ง ซึ่ งผู ้ จั ด ท า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
อ้างอิง
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การติดตามลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ เพื่อสร้ างโอกาสในการขยายงานขาย
ของบริษัท มาร์ กอน ออร์ โต้ เทรด จากัด
Following up with Existing Customers and New Customers for Building
the Opportunity of sales Expansion of Margon Autotrade Co. Ltd.
ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
นางสาวอภิรตา กะรัมย์ 580430032
อาจารย์ ที่ปรึกษา : อาจารย์ มนทิรา ตันตระวาณิชย์
บทคัดย่ อ
บริ ษัท มาร์ ก อน ออร์ โ ต้เ ทรด จ ากัด
เป็ นบริ ษั ท ค้ า ขาย จ าหน่ า ย น าเข้ า ส่ ง ออก
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ อุป กรณ์
ทางวิ ศ วกรรม ปั จ จุ บัน ลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาติ ด ต่ อ มี
จานวนมาก ทางบริ ษทั จึ งเล็งเห็ นว่า อาจต้องมี
การติ ด ตามลู กค้า เก่ า และลู กค้า ใหม่ เพื่ อสร้ า ง
โอกาสในการขยายงานขาย ของบริ ษัท มาร์ กอน
ออร์โต้เทรด
การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อ
สร้างโอกาสในการขยายงานขาย ของบริ ษทั
มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัดมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด เพื่อนา
ข้อมูลมาศึกษารวบรวมหากลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ในบริ ษทั และ
เพื่อเพิ่มยอดของแผนกส่ งเสริ มการขายให้มาก
ยิง่ ขึ้น มีผลการศึกษา โดยศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อทาการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยใช้การสารวจติดตามลูกค้าที่มี
ความสนใจในตัวสิ นค้า กลุ่มลูกค้าที่อยูต่ ามหน้า
งาน เมื่อได้กลุ่มลูกค้า จึงมาหาข้อมูล เพื่อให้ได้

ลูกค้าใหม่ ว่ามีบริ ษทั ไหนบ้าง ที่มีสินค้าตาม
กลุ่มที่ตอ้ งการ อาจหาจากอินเทอร์เน็ต เเยกหา
เป็ น จังหวัดหรื อเขต เมื่อได้ชื่อบริ ษทั ฯ มาเสร็ จ
ดาเนินการขายตามระบบ ขั้นตอนต่อไป คือ ส่ ง
Company Profile ทางอีเมล์ หรื อให้โดยตรงด้วย
ใบเสนอสิ นค้า (Brochures) ติดต่อสอบถาม
ลูกค้าว่าได้รับข้อมูลหรื อไม่ และเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เป็ นผลทาให้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ และการบริ การของทางบริ ษทั
มาร์กอน ออร์โต้เทรด จากัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ทราบถึ ง ข้อ มู ล ของกลุ่ ม ลู ก ค้า ใน
ประเทศ ที่เข้ามาใช้บริ การบริ ษทั มาร์ กอน ออร์
โต้เทรด จากัด
2. เพื่อศึกษารวบรวมกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
ในการหากลุ่มลูกค้าใหม่และเก่าในบริ ษทั
3. เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่ งเสริ มการ
ขายให้มากยิง่ ขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การขาย ให้เป็ น
ที่รู้จกั ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ได้ทราบถึ งข้อมู ลของกลุ่ มลู กค้า ที่ เ ข้า มาใช้
บริ การของ บริ ษทั มาร์กอน ออร์โต้ จากัด
2. ได้ทราบได้รู้กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั มาร์ กอน
ออร์โต้เทรด จากัด
3. บริ ษทั มาร์ กอน ออร์ โต้เทรด จากัด สามารถ
เพิ่มยอดขายได้มากยิง่ ขึ้น
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สรุปผล
จากรายงานพบว่ า ได้ ท ราบถึ ง ข้อ มู ล
รายชื่อ ของกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เข้ามาใช้บริ การ
ของ บริ ษัท มาร์ ก อน ออร์ โ ต้ จ ากัด ทราบกลุ่ ม
ลูกค้าส่ วนใหญ่อยูต่ ามตาแหน่งที่ต้ งั ที่อยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง โดยตรวจสอบ
จากประวัติ ก ารซื้ อ -ขายสิ น ค้า และบริ ก าร จาก
การศึกษาข้อมูลเหล่านี้ น้ นั สามารถทาให้เราได้ทา
การสื บ ค้น และหาข้อ มู ล ในการเจาะกลุ่ ม ตลาด
เป้ าหมายใหม่ได้อย่างชัดเจน และเพิ่มยอดขายได้
เพิ่ มมากขึ้ น ทาให้บริ ษ ัท มาร์ กอน ออร์ โ ต้เ ทรด
จากัด ได้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัตถุประสงค์

ข้ อเสนอแนะ
1. บริ ษัทควรจัด ตารางการหยุด -ลางาน
ของพนักงานให้มีการหยุดให้ตรงตามที่กฎหมาย
แรงงาน 13 วัน ให้อย่า งชัด เจน และให้มีการลา
หยุดอย่างเป็ นระบบ โดยต้องไม่ส่งผลเสี ยต่อลูกค้า
และพนักงานท่านอื่น ๆ
2. เรื่ องสุ ขอนามัย ควรมี การแบ่งหน้า ที่
การดูแลรักษาความสะอาด เพื่อสุ ขภาพอนามัยที่ดี
แล้วยังเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั อีกด้วย
3. การแบ่งหน้าที่การทางาน ควรระบุให้
ชัด เจน ในตาแหน่ งหน้า ที่ เพื่ อการทางานจะได้
ราบรื่ นไม่ขดั แย้งกันในการบริ การลูกค้า
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