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บทคัดย่อ 
 

บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จาํกดั เป็นบริษทัคา้ขาย จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม ปัจจุบนัลูกคา้ทีเขา้มาติดต่อมีจาํนวนมาก ทางบริษทัจึง
เล็งเห็นว่า อาจตอ้งมีการติดตามลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพือสร้างฐานและโอกาสในการขยายงานขาย 
ของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด 

 การติดตามลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพือสร้างโอกาสในการขยายงานขาย ของบริษทั มาร์กอน 
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ขอ้มูลเพือทาํการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยใชก้ารสํารวจติดตามลูกคา้ทีมีความสนใจใน
ตวัสินคา้ กลุ่มลูกคา้ทีอยู่ตามหนา้งาน เมือไดก้ลุ่มลูกคา้ จึงมาหาขอ้มูล เพือให้ไดลู้กคา้ใหม่ ว่ามีบริษทั
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โดยตรงด้วยใบเสนอสินค้า (Brochures) ติดต่อสอบถามลูกค้าว่าได้รับข้อมูลหรือไม่  และเสนอ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เป็นผลทาํให้เพือให้ลูกคา้เกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ และการบริการของทาง
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 บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) เป็นเทคโนโลยีท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบั วงจรไฟฟ้าท่ีประกอบดว้ย อุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น หลอดสุญญากาศ, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด และช้ินส่วนอ่ืน ๆ อีกหลายแขนง อิเล็กทรอนิกส์
ถูกใชก้นัอย่างแพร่หลายในการส่ือสารขอ้มูลโทรคมนาคม ความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์ปิด-เปิดวงจร ถูกน าไปใช้ในวงจร ลอจิกเกต ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญหลักในระบบ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ยงัถูกน ามาใช้กับผลิตภณัฑ์จ าพวกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ หลอดไฟฟ้า พดัลม หรือแอร์ หรือในการส่งพลงังานไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล ๆ การ
ผลิตพลงังานทดแทน และอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมาย 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าเป็นส่ิงจ าเป็นและมีอิทธิพลมากในชีวิตประจ าวนัของตวัเราเอง ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่
ตาย เราสามารถน าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆไดอ้ย่างมาก เช่น ดา้นแสงสว่าง ดา้นความร้อน 
ดา้นพลงังาน ดา้นเสียง และการใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้านั้น ไม่เพียงแต่จะใชไ้ดต้ามความตอ้งการ หาก
ต้องมีการใช้อย่างระมัดระวงั มีการเรียนรู้การใช้งานอย่างไฟฟ้าถูกวิธี เรียนรู้การป้องกันการเกิด
อุบติัเหตุจากไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง ไฟฟ้ามีดว้ยกนั 2 ประเภท ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลบั โดย
อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์นั้นมีความส าคัญในตัวเองเสมอ แต่วิธีการใช้ จะใช้อย่างไร มักขึ้นอยู่กับความ
ตอ้งการการใชง้านในงานนั้น ๆ โดยปัจจุบนัไฟฟ้าเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต รวมไป
ถึงการใช้งานต่างๆในการท างาน เช่น งานทางการแพทย์ งานอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืองาน
โรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็ก และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็มีส่วนการน าไฟฟ้ามาใช้งาน
เช่นเดียวกนั 

หุ่นยนต์ คือ เคร่ืองยนต์ชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะโครงสร้างแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัการใช้งานตาม
วตัถุประสงค์ความต้องการ หุ่นยนต์แต่ละประเภทจึงมีหน้าท่ีการท างานในด้านต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป อาจมีการควบคุมโดยตรงผ่านมนุษย ์หรืออาจมีการตั้งค่าให้หุ่นยนตส์ามารถตดัสินใจเองไดใ้น
ระดบัใดระดบัหน่ึง การควบคุมระบบต่างของหุ่นยนต์นั้น ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย ์
สามารถท าไดโ้ดยทางออ้มและอตัโนมติั โดยทัว่ไปหุ่นยนตจ์ะถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อ ส าหรับงานท่ีมีความ
ยากล าบากหรืออนัตรายส าหรับมนุษย ์เช่น งานส ารวจในบริเวณท่ีเกิดภยัพิบติั หรืองานส ารวจบนผิว
ดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะห์ท่ีต่างๆ ปัจจุบนัหุ่นยนต ์ไดเ้ร่ิมเขา้มีบทบาทในชีวิตประจ าวนัอย่างมากมาย
หลากหลายดา้น เช่น ดา้นการแพทย ์ดา้นงานส ารวจโลก งานส ารวจในอวกาศ งานบนัเทิง หรืองานใน
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วงอุตสาหกรรมการผลิตท่ีทางหลายๆโรงงานได้ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยความสามารถของ
หุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม มีความตอ้งการดา้นแรงงานเป็นอย่างมาก การจา้งแรงงานจ านวนมากเพื่อ
ใชใ้นงานอุตสาหกรรม ท าให้ตน้ทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจ านวนมากขึ้น และ
งานอุตสาหกรรมบางงาน ไม่สามารถท่ีจะใชแ้รงงานเขา้ไปท าได ้ซ่ึงบางงานนั้นอนัตราย และมีความ
เส่ียงเป็นอยา่งมาก หรือเป็นงานท่ีตอ้งการความรวดเร็ว และแม่นย  าในการผลิต รวมทั้งเป็นการประหยดั
ระยะเวลา ท าใหหุ่้นยนตก์ลายเป็นทางออกของงานดา้นอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและสร้าง
เคร่ืองมือ หรือระบบคอมพิวเตอร์ และระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์สั่งการ โดยศาสตร์น้ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาทางดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การส่ือสาร และความเก่ียวเน่ืองระหว่างเร่ืองทั้งสาม หลกัสูตร
การฝึกฝนปฏิบติัของทางดา้นวิศวะกรรมไฟฟ้า และคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์
เข้ากับปัญหาทางการออกแบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ งานด้านวิศวะกรรม
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัๆคือ ดา้นฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมทางดา้นฮาร์ดแวร์
ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจยั พฒันา ออกแบบและทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ งานน้ีสามารถมีช่วง
จากแผงวงจร และไมโครโพรเซสเซอร์ จนถึงเราเตอร์ บางคนปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยงัสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัซอฟต์แวร์ใหม่ได ้ส่วนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์จะมีการพฒันา ออกแบบและทดสอบซอฟตแ์วร์ บางวิศวกรซอฟตแ์วร์ ออกแบบ สร้างและ
บ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบริษทัทัว่ไป และยงัสามารถท างานออกแบบแอปพลิเคชนั 
งานเก่ียวขอ้งกับการออกแบบหรือการเขา้รหัสโปรแกรมและแอปพลิชันใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจทัว่ไป หรือบุคคล 

ในอดีตการสั่งซ้ือสินคา้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนขา้งล าบาก และท าไดย้าก เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลา
และประสบการณ์ในการซ้ือค่อนขา้งมาก และมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั จึง
เร่ิมเป็นตวัแทนจ าหน่าย การน าเขา้ ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ เม่ือมีการสั่งซ้ือเพิ่มมากขึ้น สินคา้มีไม่เพียงพอต่อการขาย จุดเร่ิมต้นการผลิตและจัด
จ าหน่ายเองของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรดจึงเร่ิมตน้ขึ้น 

ปัจจุบนั บริษทัเป็นผูน้ าเขา้และผูผ้ลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั E-flex SMT Microsystems 
co. Ltd. การผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรของ
ทางบริษทัอีกด้วย ท่ีมีการส่งขายสู่บริษทัชั้นน าหลายๆบริษทั เช่น บริษทั HITACHI, MISUBISHI, 
CELESTICA, และ PANASONIC เป็นตน้  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อทราบถึงขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้ในประเทศ ท่ีเขา้มาใชบ้ริการบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด 
จ ากดั 

1.2.2 เพื่อศึกษารวบรวมกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนในการหากลุ่มลูกคา้ใหม่ในบริษทั  
1.2.3 เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่งเสริมการขายให้มากยิ่งขึ้น โดยใชก้ลยุทธ์การขาย ให้เป็นท่ี

รู้จกัในกลุ่มงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำร 

1.3.1 ดา้นเน้ือหา : ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยใช้
การส ารวจติดตามลูกคา้ท่ีมีความสนใจในตวัสินคา้ กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูต่ามหนา้งาน 

1.3.2 ดา้นประชากร : ศึกษาและรวบรวมรายช่ือของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาใช้บริการจ านวนมาก
ท่ีสุด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และแบ่งตามจงัหวดัท่ีเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด 

1.3.3 ดา้นระยะเวลา : ศึกษาช่วงวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี  30 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ  

1.4.1 ไดท้ราบถึงขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของ บริษทั มาร์กอน ออร์โต ้จ ากดั  
1.4.2 ไดท้ราบไดรู้้กลุ่มลูกคา้ของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
1.4.3 บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั สามารถเพิ่มยอดขายไดม้ากยิง่ขึ้น 



 

 

บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม 

 
การศึกษาเร่ือง “การส ารวจกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั” 
มีการทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี 

2.1 การวิเคราะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (6W 1H) 
2.2 กลยทุธ์การตลาด (STP Marketing) 
2.3 การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหายโดยการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 

 2.4 สินคา้และผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 
พรชณิตว ์แกว้เนตร (2551) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W 1H) ดั้งน้ี 
2.1. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (6W 1H) 

2.1.1 ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (What) ส ารวจและประเมิณจากลูกคา้เป้าหมายวา่กลุ่มลูกคา้ของ
เรานั้นตอ้งการส่ิงใดมากท่ีสุด เช่น ความสะดวกสบาย ราคาท่ีเหมาะสม หรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ลูกคา้
ของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากัด ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ มีศูนยก์ระจาย
สินคา้มากมาย อาจมีหนา้ร้าน หรือไม่มีหนา้ร้าน และลูกคา้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 

2.1.2 ตลาดเป้าหมาย (Who) ไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายดา้นใด พนกังานบริษทั เจา้ของโรงงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มคนโรงงานอะไหล่รถยนต ์นกัธุรกิจ บุคลากรทัว่ไป บุคคลเกือบทุกประเภท จดัเป็น
ตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้อุตสาหกรรม ในดา้นลูกคา้
ส่วนมากตอ้งการอุปกรณ์ ท่ีสามารถท าให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่ติดขดัและเป็นอุปกรณ์
ท่ีประหยดัการใชม้นุษย ์และเนน้ไปทางดา้นความรวดเร็วในการท าสินคา้ 

2.1.3 ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) กลุ่มลูกคา้จะซ้ือของเราต้องมีส่วนส าคัญท่ีจะซ้ือได้ เช่น 
ราคาถูก มีโปรโมชัน่หลากหลาย หรืออาจไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน ดว้ยทางบริษทัเป็นบริษทัท่ีท า
ตามความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ หากมีอุปกรณ์งานท่ีเร่งด่วน ไม่สามารถรอได ้ทางบริษทัพร้อม
ยินดีให้บริการเสมอ เพื่อความตอ้งการของลูกคา้ จึงเป็นส่ิงตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ โดยท่ี
หลายๆบริษทัไม่อาจท าได ้

2.1.4 ใครมีอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือ (Whom) ได้แก่ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช้ ผูริ้เร่ิม ผูต้ ัดสินใจซ้ือ ผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการซ้ือ ซ่ึงสามารถท าให้ตวัผลิตภณัฑไ์ดจ้ดัจ าหน่ายได ้บางคร้ังการใชบ้ริการก็อาจเกิดขึ้น
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ลูกคา้ปลายทางเป็นผูก้  าหนดให้บริษทัผูผ้ลิต หรือผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ใชบ้ริการในการผลิต ในนามของ
บริษทัมาร์กอน ออร์โตเ้ทรดเท่านั้น 

2.1.5 ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) เช่น เวลาตอ้งการไปเดินช้อปป้ิง เวลามีเงิน เวลาตอ้งการส่ิง
แปลกใหม่ เวลาตอ้งการความทนัสมยั หากนึกถึงบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั ในส่วนงานลูกคา้
มีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ในทุก ๆวนัอยูแ่ลว้ ยอ่มมีการสึกหรอ มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานและมีโอกาส
ท่ีจะเสีย หรือพงัได้ ทางเราจึงมีการบริการได้ ตามความตอ้งการของลูกคา้เม่ือตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็น
บริการ ซ้ือ-ขาย ซ่อมหรือเปล่ียน และมีการเปิดใชบ้ริการใน วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. 

2.1.6 ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) ได้แก่ ห้างสรรพสินคา้ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยจ์ดังาน
ตามบูทจดัแสดงสินคา้ต่าง ๆ โดยลูกคา้ของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั สามารถสั่งซ้ือสินคา้ ได้
ตลอดเวลาไดท้างเวบ็ไซต์ www.margonautotrade.com หรือช่องทางอีเมล tom@margonautotrade.com 
และช่องทางโทรศพัทเ์พื่อสอบถามขอ้มูลไดท่ี้ 033-043505 

2.1.7 ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออย่างไร (How) อาจจะประกอบไปดว้ย ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
และการประเมินผลทางเลือก เพื่อเป็นตวัช้ีวดัความตอ้งการจริง ๆ ของผูบ้ริโภค ทางบริษทั มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด จ ากดั ไดมี้การประเมินราคาก่อนจดัการ การบริการ ส่งไวใ้ห้ลูกคา้ไดต้ดัสินใจก่อนอย่าง
ตรงไปตรงมา ความพึงพอใจในตวัสินคา้-บริการ ลูกคา้จึงเป็นผูก้  าหนดและตดัสินใจเอง ทางบริษทัเช่ือ
ว่า การน าเสนอราคาท่ีแทจ้ริง ไวใ้ห้ลูกคา้ใชพ้ิจารณาก่อนซ้ือขายเสมอ จะเป็นตวัยึดมัน่ให้ลูกคา้ มัน่ใจ
ต่อการซ้ือ-ขายไดอ้ยา่งปลอดภยั และเลือกใชบ้ริการของเรา 
 
เวบ็ไซต ์Greedisgoods.com ไดใ้หบ้ทความความหมายของ กลยทุธ์การตลาด (STP Marketing) ไวด้งัน้ี  
2.2 กลยุทธ์การตลาด (STP Marketing) 
 2.2.1 S: Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาด อาจจะแบ่งได้ตามสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ใน
เบ้ืองตน้นั้น สามารถแบ่งไดจ้าก ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หลกัจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ 
 2.2.2 T: Target คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเพื่อกระจายสินคา้ให้เป็นท่ีตอ้งการ  ว่าเรา
จะจบักลุ่มลูกคา้กลุ่มไหน จะขายให้ใครเป็นหลกั โดยในการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้น สามารถท าได ้3วิธี 
ไดแ้ก่ Mass Market คือ การเลือกตลาดใหญ่ท่ีครอบคลุมทุก Segment จบัลูกคา้ทุกกลุ่ม ไม่ไดเ้ลือกลูกคา้
กลุ่มใดเป็นพิเศษ กรณีน้ี อาจจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีค่อนขา้งใหญ่จึงจะท าแบบน้ีได ้เพราะตอ้งใช้เงินทุน
ค่อนขา้งสูงในการส่งเสริมการตลาด Segment Market เป็นการ Targeting ดว้ยการเลือกมาจาก Segment 
ท่ีแบ่งไวใ้นตอน Segmentation เช่น แบ่งดว้ยพฤติกรรมศาสตร์ แลว้เลือก Target เป้าหมายการซ้ือซ ้ า 
และ Niche Market คือ การเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีขนาดเล็ก มีความเฉพาะทาง เช่น
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สายงานดา้นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยวิธีน้ีถึงจะมีลูกคา้ไม่มาก แต่การขายไดใ้นแต่ละคร้ัง จะไดเ้งิน
จากลูกคา้เป็นจ าวนมาก จากการท่ีมีส้นคา้ลกัษณะน้ีอยูน่อ้ย ท าใหลู้กคา้พร้อมจะจ่าย 
 2.2.3 P: Positioning คือ การก าหนดจุดยืนของผลิตภณัฑ์และบริการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ด้านหลัก ๆ ได้แก่ จุดยืนด้านอารมณ์ เป็นจุดยืนท่ีเน้นด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร บรรยากาศ และ
อารมณ์ร่วมกับสินคา้ จุดยืนด้านการใช้งาน เป็นจุดยืนท่ีเน้นเก่ียวกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการ 
ฟังก์ชัน่ต่าง ๆ ในการใชง้าน รวมทั้งความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์
จะตอ้งมีคุณภาพสูงเสมอไป อาจจะเป็นสินคา้คุณภาพต ่าลงมา แต่มีราคาสมเหตุสมผลก็ได ้และจุดยืน
สุดทา้ย จุดยนืดา้นความแตกต่าง เป็นจุดยนืท่ีเนน้สร้างแต่ความแตกต่าง แปลกใหม่ เนน้ท าส่ิงท่ีไม่มีใคร
เหมือน และไม่สามาหาส่ิงทดแทนผลิตภณัฑเ์ราไดเ้ม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
 
2.3 การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
โดยในการแบ่งส่วนการตลาด หรือการแบ่ง Segmentation ในเบ้ืองตน้ สามารถแบ่งไดจ้าก 

2.3.1 Demographic (ประชากรศาสตร์) แบ่งด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน สถานะ และศาสนาเป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น เพศชาย สถานะโสด โดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อท า
การตลาดในการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยใชก้ารส ารวจติดตามฐานลูกคา้ท่ีมีความสนใจในตวัสินคา้ 
กลุ่มลูกคา้ตามหนา้งาน 

2.3.2 Geographic (ภูมิศาสตร์) แบ่งดว้ย ภูมิศาสตร์ดา้นต่าง ๆ เช่น ภูมิภาค จงัหวดั สภาพอากาศ 
อยู่ในเขตนอกเมือง อยู่ในเขตเมือง และขนาดเมืองเป็นตน้ ตวัอย่างเช่น อยู่ในภาคกลาง  ทางบริษทั
มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด มีการแยกกลุ่มเป้าหมายตามค่าสถิติท่ีบนัทึกไว ้โดย3 อนัดบัอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ใชบ้ริการมากท่ีสุด 3 จงัหวดัคือ จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง 

2.3.3 Psychological (หลกัจิตวิทยา) เป็นการแบ่งดว้ยหลกัจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น บุคลิกของลูกคา้ 
วฒันธรรม ความชอบ ตวัอยา่งเช่น ชอบออกก าลงักาย รักสุขภาพ  

2.3.4 Behavioral (พฤติกรรมศาสตร์) แบ่งดว้ย พฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ความถ่ีในการซ้ือสินคา้
หรือการใชก้ารบริการ จ านวนท่ีใชสิ้นคา้แต่ละคร้ังเป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น ซ้ือเส้ือผา้สัปดาห์ละคร้ัง 
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เวบ็ไซต ์Odis3supply.com ไดใ้หบ้ทความความหมายของ สินคา้ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ไวด้งัน้ี 
2.4 สินค้าผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์หมายถึง การน าผลิตผล หรือวตัถุดิบท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เช่น ผลไม ้ผกั เน้ือ หรือ
แร่ธาตุต่าง ๆ มาผา่นกรรมวิธีในการผลิต อาจจะมีการใชเ้คร่ืองจกัรออกมาเป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์
โดย สินคา้อุตสาหกรรม คือ สินคา้ท่ีซ้ือไปเพื่อใชใ้นการหรือด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั 
 2.4.1 วตัถุดิบและช้ินส่วน (Material and Parts) คือ สินคา้ท่ีซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิต 
แลว้ไดสิ้นคา้ส าเร็จรูปออกมา เช่น แร่ธาตุเงิน ทองแดง เป็นวตัถุดิบในการหล่อช้ินงานอุตสาหกรรม 
 2.4.2 สินคา้ทุน (Capital Goods) เป็นสินคา้ท่ีช่วยในการผลิต เช่น เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการหล่อ
ช้ินงาน แลว้น ามาผา่นกรรมวิธีต่าง ๆ ทางเคมี เพื่อใหแ้ปรสภาพเป็นแท่งช้ินงาน เป็นตน้ 
 2.4.3 วสัดุใชส้อยและบริการ (Supplier and Service) เป็นสินคา้ท่ีช่วยอ านวนความสะดวกใน
การผลิตใหส้ะดวกคล่องตวั เช่น วสัดุในการซ่อมแซม และบ ารุงเคร่ืองจกัร วสัดุ 
ดงันั้นสินคา้ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจึงมีความส าคญัท่ีแตกต่างกนัในแต่ลละรูปแบบการใชง้าน การ
เลือกใชสิ้นคา้แต่ละชนิดจึงตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 



 

 

บทที่ 3  
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานท่ีประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ เลขท่ี 152/97 หมู่ท่ี 7 ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา ชลบุรี 

20110 (Head Office) 
     โทรศพัท ์: +66(0)33 043505 
     Email: tom@margonautotrade.com 

 
รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 

 

mailto:tom@margonautotrade.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
3.2.1 เก่ียวกบับริษทัมาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 

บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั เป็นบริษทัคา้ขาย น าเขา้-ส่งออกผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสินคา้
อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ไดมี้การโดยจดทะเบียนในรูปแบบ บริษทั
มาร์กอน  ออร์โตเ้ทรด จ ากดั เม่ือวนัท่ี 05 มิถุนายน 2558 (4 ปีจนถึงปัจจุบนั) ในกลุ่มอุตสาหกรรมขาย
ส่งอุปกรณ์ ช้ินส่วน อะไหล่ และจ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์
ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เช่น Vertical belt buffers, Economic conveyors (สายพานล าเลียงสินคา้
อุตสาหกรรม) เป็นตน้ 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 เคร่ือง Vertical belt buffers 
เคร่ืองสายพานชุดล าเลียงสินคา้และระบบล าเลียง สามารถบรรจุสินคา้ไดทุ้กประเภท เมลด็เลก็ 

อุปกรณ์งานช้ินเลก็ บรรจุลงในถุงซอง เช่น ไมโครชิบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ 
แผงวงจร มีระบบตรวจสอบความถูกตอ้ง รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง ออกแบบมามีน ้าหนกัเบา 
โครงสร้างแขง็แรง ติดตั้งง่าย 
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รูปท่ี 3.4 เคร่ือง Economic conveyors (สายพานล าเลียงสินคา้ทุกชนิดขนาดเลก็) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้รงขบัจากมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใหส้ายพานเคล่ือนตวัไปอยา่งต่อเน่ือง โดยวสัดุ

ท่ีใชใ้นการล าเลียงจะวางอยูบ่นสายพาน หรือบนลูกกลิ้งท่ีขบัหมุนดว้ยสายพานเคล่ือนท่ี ในการ
เคล่ือนยา้ยวสัดุจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งแบบต่อเน่ืองและหยดุชะงกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
การควบคุมในการขนยา้ย ไดท้ั้งระยะสั้น ระยะยาว แนวระดบั แนวลาดเอียงขึ้น และลาดเอียงลง โดย
สามารถเลือกปรับระดบัความเร็วได ้

          ดงันั้นระบบสายพานล าเลียง จึงเหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ท่ีใช้
ระบบสายพานล าเลียงในกระบวนการผลิต 

 
3.2.2 บริการของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
 ทางบริษทัมาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั รับออกแบบเคร่ืองมืออุตสาหกรรมในโรงงานและ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซ้ือ-ขาย, น าเขา้-ส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมมือ1 หรือมือ2 ทั้งในและต่างประเทศ 
เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง รัสเซีย อเมริกา และมีการบริการดูแลซ่อมรักษาเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมใน
โรงงานในประเทศ 
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3.2.3 ผลิตภณัฑข์องบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรดจ ากดั 
โดยทางบริษทั มีตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัร การใชบ้ริการดว้ยกนัทั้งหมด 7 รายการใหญ่ๆ คือ  
 3.2.3.1 Automation เคร่ืองระบบอตัโนมติั คือ เคร่ืองท่ีช่วยท าใหมี้การท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ รู้จกักนัดีในนาม พีแอลซี (PLC : Programmable Logic Controller)  คือ หน่วย

ประมวลผลท่ีสามารถแปลงโปรแกรมได ้ เพื่อช่วยจดัการควบคุม สั่งงาน รับค่าเซนเซอร์ ต่าง ๆ และ

ก าหนดการท างานของระบบควบคุมอตัโนมติั  ท่ีออกแบบมาส าหรับใชง้านควบคุมทางดา้น

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการทนต่อสัญญาณรบกวน หรือใชง้านในสภาวะอากาศท่ีเลวร้าย 

มีฝุ่ น ความช้ืน ละอองน ้า น ้ามนั ใชใ้นสภาพอากาศ ร้อน หนาว  และการใชง้านท่ีตอ้งท างานตลอดเวลา 

24 ชม.  พีแอลซี จึงเป็นท่ีนิยมส าหรับการน ามาควบคุมระบบเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั 

 3.2.3.2 Robotic ผลิตภณัฑหุ่์นยนต ์คือ เคร่ืองจกัรใชง้านแทนมนุษย ์ท่ีออกแบบใหส้ามารถตั้ง

ล าดบัการท างาน การใชง้านไดห้ลากหลายหนา้ท่ี ใชเ้คล่ือนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ 

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์พิเศษ ตลอดจนการเคล่ือนท่ีไดห้ลากหลาย ตามท่ีตั้งล าดบัการท างาน เพื่อส าหรับ

ใชใ้นงานหลากหลายประเภท เช่น การยกของหนกัๆ ท่ีมนุษยไ์ม่สามารถยกได ้หรือการเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของอนัตราย ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษและอนัตรายต่อมนุษย ์

 3.2.3.3 Machine ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัร คือ เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีประกอบขึ้นจากส่วนหน่ึงหรือ

ส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซ่ึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอยา่งหน่ึง เคร่ืองจกัร

เป็นอุปกรณ์ท่ีมีพลงัขบัเคล่ือน ซ่ึงมกัจะเป็นพลงังานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นตน้ และ

บ่อยคร้ังก็ถูกท าใหเ้ป็นเคร่ืองยนตเ์พื่อใชใ้นการผลิตช้ินงาน 

 3.2.3.4 Measurement ผลิตภณัฑก์ารวดัระดบัของเคร่ืองจกัร คือเคร่ืองท่ีใชก้ารวดัประสิทธิผล

โดยรวมของเคร่ืองจกัร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็นวิธีการท่ีดีวิธีหน่ึงท่ีนอกจากท า

ใหรู้้ประสิทธิผลของเคร่ืองจกัรแลว้ยงัรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นทั้งในภาพใหญ่ คือ สามารถ

แยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้น ท าใหส้ามารถท่ีจะปรับปรุง ลดความสูญเสียท่ี

เกิดขึ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ 
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 3.2.3.5 Chemical ผลิตภณัฑเ์คมี คือ สสารวสัดุ ท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมหรือไดจ้าก

กระบวนการเคมี อาทิ สารประกอบเคมี (chemical compound) คือสสารท่ีประกอบดว้ย ธาตุเคมีตั้งแต่

สองตวัขึ้นไปมาผสมกนัทางเคมีในอตัราส่วนท่ีแน่นอน เพื่อใชใ้นการหล่อหลอมงาน หรือผสมส่วน

ช้ินงานต่างๆ 

 3.2.3.6 Tools ผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือช่าง คือ ส่ิงท่ีใชใ้นการซ่อม สร้าง และดดัแปลงเก่ียวกบังาน

ช่าง ไดแ้ก่ การตดั การตอก การวดั การเจาะ การไส การประสาน การประกอบ การติดตั้ง ในการท างาน

ช่าง ส่ิงส าคญัคือ เคร่ืองมือ เพราะเคร่ืองมือจะช่วยใหก้ารท างานสะดวก รวดเร็ว บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานช่างต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นงานบ ารุงรักษา งานติดตั้ง งานซ่อมแซม 

ดดัแปลง หรืองานผลิตส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองมือวดั ตดั ตอก เจาะไส ประกอบ ตืดตั้ง หรือการเช่ือม

ประสาน 

 3.2.3.7 Consumer อุปกรณ์เคร่ืองมือ คือ อุปกรณ์ส าหรับผูป้ฏิบติังานในการสวมใส่ขณะท างาน

เพื่อป้องกนัอนัตราย เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุได ้หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจาก

หนกัใหเ้ป็นเบา เช่น ถา้ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ความปลอดภยัก็จะท าใหล้ดความเส่ียงในการท างานมาก

กวา่เดิม การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ความปลอดภยัเป็นวิธีการหน่ึงในหลายวิธีในการป้องกนัอนัตราย

จากการท างาน ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการป้องกนัและควบคุมท่ีสภาพและส่ิงแวดลอ้มของการท างานก่อนอยู่

แลว้ และอุปกรณ์เหล่าน้ีก็เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงนัน่เอง  
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รูปท่ี 3.5 Automation เคร่ืองระบบอตัโนมติั ท่ีมีการใชง้าน PLC SENSOR ระบบตรวจจบัสัญญาณ การ
ประมวลผลภาพ หนา้จอสัมผสั เป็นตน้ 
 

 
 
รูปท่ี 3.6 Robotic ผลิตภณัฑหุ่์นยนต ์หลากหลายแกนตามความตอ้งการ รวมไปถึงระบบซอฟต์แวร์และ
การเขียนโปรแกรม 
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รูปท่ี 3.7 Machine ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักร  เช่นเคร่ืองเช่ือมเหล็ก CNC เคร่ืองล าเลียง CONVETOR 
MOTOR (AC/DC) หรือ SERVO MORTOR 
 

 
 
รูปท่ี 3.8 Measurement ผลิตภณัฑ์การวดัระดบัของเคร่ืองจกัร โดยใช้ระบบ METER OSCILOSCOPE 
เพื่อใชใ้นการวดังานต่างๆของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 
 



15 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.9 Chemical ผลิตภณัฑเ์คมี เพื่อท าความสะอาด หรือเพื่อใชใ้นงานท่ีมีสารอนัตราย 
 

 
 

รูปท่ี 3.10 Tools ผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือช่าง เพื่อใชใ้นงาน เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 3.11 Consumer อุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 
 
3.2.4 วิสัยทศัน์ 
 บริษทัมาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั มีวิสัยทศัน์โดยมีใจความดงัน้ี “ มุ่งมัน่ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยสีร้างระบบอตัโนมติั เพื่อพฒันาคุณภาพ และลดตน้ทุนการผลิตแก่ลูกคา้” 
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3.3 รูปแบบของการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.12 ลกัษณะผงังานการท างานขององคก์ร 

คณุศราวฒุิ  มลิชยั 

ประธานกรรมการ/ผู้จดัการบริษทั 

คณุอรรถพล  ปรุงแต่ง 

พนกังานเอกสาร/การจดัซือ้ 

คณุสภุสรณ์  ค าผยุ 

พนกังานฝ่ายผลิต 

คณุชาตรี ตวงมณีต่อวงศ ์

พนกังานวิศวะไฟฟ้า 

คณุเทวะ  จะปาเลียง 
พนกังานวิศวะออกแบบ 

คณุสดุารัตน์  รัตนจนัทร์ 

พนกังานบญัช ี

ฝ่ายออกแบบ 

ฝ่ายไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายจดัซือ้ 

ฝ่ายเสมียน/บญัชี 

คณุฉตัรชยั  ทองเทพ 

พนกังานฝ่ายบริการลกูค้า 

ฝ่ายบริการ 

คณุสมุิตร อู่อรุณ 
พนกังานวิศวะออกแบบ 

 

นางสาวอภิรตา  กะรัมย์ 

นกัศกึษาฝึกงานฝ่ายบริการงาน

เอกสาร/การตลาด 

คณุกฤษดา ลิม้ประจนัทร์  

พนกังานฝ่ายการจดัซือ้ 

คณุสมุนสั ยินขดุทด 

พนกังานคมุเคร่ืองจกัร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

• นางสาวอภิรตา กะรัมย ์ ต าแหน่งผูช่้วยงานเอกสาร/การบริการ/การตลาด 
3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายด าเนินโครงงาน ไดรั้บมอบหมายงานนอกเหนือจากการ

โครงงานคือ เป็นผูช่้วยประสานงานฝ่ายขายในการท าเอกสารใบเสนอราคา การสั่งซ้ือ, การจดัซ้ือสินคา้ 
และเป็นผูช่้วยในดา้นการบญัชี ก่อนเขา้สู่กระบวนการซ้ือ-ขาย 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

3.5.1 นายฉตัรชยั ทองเทพ ต าแหน่งงาน พนกังานฝ่ายบริการลูกคา้  
3.5.2 ต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา พนกังานฝ่ายบริการลูกคา้ 
 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 3.7.1 เตรียมงาน หากลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของทางบริษทั ปัจจุบนัวา่มีลูกคา้และสินคา้
ประเภทไหน ดูไดจ้ากประวติัการซ้ือ-ขายในใบเสนอราคา 
 3.7.2 หากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หาขอ้มูล เพื่อใหไ้ดลู้กคา้ใหม่ ท่ีมีสินคา้ตามกลุ่มท่ี 1 หรืออาจจะ
แยกหาเป็นจงัหวดัหรือเขต 
 3.7.3 การติดต่อขอ้มูลข่าวสาร ส่ง Company Profile ทางอีเมลล์ูกคา้ หรือเสนอขายสินขาย
โดยตรงผา่นใบเสนอสินคา้ หากลูกคา้สนใจจะมีการตอบรับ และส่งรายละเอียดความตอ้งการของ
บริษทักลบัมา รอการยนืยนัการซ้ือ-ขาย เพื่อปิดการขายและรับโปรเจคการท างาน 
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ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค.61 
1.วางแผนการด าเนินโครงงาน                 
2.รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด                 
3.ออกแบบโครงงาน                 
4.จดัท าโครงการ                 
5.ตรวจสอบโครงงาน                 
6.จดัท าเอกสาร                 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
2. เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 
3. โทรศพัทมื์อถือ (Smartphone) 
4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Photocopier) 

3.8.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 
1. โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2010 
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 



 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
จากการติดตามลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขาย  
ของ บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั มีผลการปฏิบติังานตามโครงงานดงัน้ี 
 
4.1 ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 
 4.1.1 กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการในปัจจุบนั 

กลุ่มลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการในปัจจุบนัของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั โดยบริษทัท่ีมีการ
ใช้บริการหลกัๆบ่อยคร้ัง มีด้วยกัน 3 จงัหวดั อาทิ จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดั
ระยอง จากประวติัการซ้ือ-ขายของใบเสนอราคาสินคา้ โดยแบ่งตามตารางดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการในปัจจุบนั : จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ล าดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์ติดต่อ 

1 
Panasonic Automotive 

Systems Asia Pacific Co.,Ltd. 

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

02-7233100 

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 

5 GPV Asia (Thailand) Co.,Ltd. 
834 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate,Soi 
11-12 SukhumvitRoad, Praksa,Muang Dis, 
Samutprakarn 10280 Thailand 

081-8252718 

 
 

mailto:yukon1.db@gmail.com
mailto:yukon1.db@gmail.com
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ตารางท่ี 4.2 รายช่ือกลุ่มลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการในปัจจุบนั: จงัหวดัชลบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์ติดต่อ 

1 
Furukawa Automotive 

Systems (Thailand) Co., Ltd. 

789/72 Moo 1 Pinthong Industrial Estate 
Nong Khor-Laem Chabang Road Tumbon 
NongKham Amphur Sriracha Chonburi 
20230 Thailand 

038-348134-5 

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

038-493562 

3 ANPN TRADING CO., LTD 
82/33 Moo 10 T. Nongprue A.Banglamung 
Chonburi 20150 

090-9783692  

4 
Cobra Advanced Composites 

Co Ltd. 

700/478 Amata Nakorn Industrial 
EstateMoo 7, Donhuaror, Muang 
District,Chonburi 20000, Thailand 

085-2860123 
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ตารางท่ี 4.3 รายช่ือกลุ่มลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการในปัจจุบนั: จงัหวดัระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์ติดต่อ 

1 
Hitachi Tochigi Electronics 

(Thailand) Co., Ltd. 

Eastern Seaboard Industrial Estate, 64 
39 M.4 T.Pluakdaeng, A.Pluakdaeng, 
Rayong 21140 ,  

03-8954372 

2 
PTT Public Company 

Limited 

Rayong Gas Separation Plant 555 
Sukhumvit Rd., Map Ta Phut, Rayong 
21150 

02-537-2000 ต่อ 
6000 

3 
Yonezawa Engineering Asia 

(Thailand) Co., Ltd. 
64/104 M.4, T.Pluakdaeng, A. 
Pluadaeng , Rayong 21140 

02-7553641 

4 
SEWS COMPONETS 

(THAILAND) LIMITED. 
(HEAD OFFICE) 

7/129 Moo.4 Mabyangporn, 
Pluakdaeng, Rayong 21140 

03-8016821-6 
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4.1.2 กลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั 
กลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีใช้บริการในปัจจุบนัของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 3 จงัหวดั อาทิ 

จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง จากประวติัการซ้ือ-ขายของใบเสนอราคาสินคา้ 
โดยแบ่งตามตารางดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.4 รายช่ือกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีใชบ้ริการ: จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ล าดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์ติดต่อ 

1 
TNS Technical Service (Thailand) 

Co.,Ltd. 
VS Technology (Thailand) Co.,Ltd. 

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

02-0111700 
02-1365718 

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 

 
ตารางท่ี 4.5 รายช่ือกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีใชบ้ริการ : จงัหวดัชลบุรี 

 

 
 

ล าดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์ติดต่อ 

1 
Kimball Electronics 

(Thailand) LTD 

49/45 MOO 5 Laem Chabang Industrial 
EstateSukhumvit RoadThungsukhla 
Sriracha Chonburi, 20230Thailand 

094-9929624 

086-8445111 

2 
Yamazaki Electronics -

Thailand Co.,Ltd. 
Pinthong Industrial Estate 3219/28 Moo 6 
T.Bo win A.Sriracha Chonburi 20230 

038-110123-
7 

3 
Azbil Production (Thailand) 

Co.,Ltd. 

700/1013 Amata Nakorn Industrail Estate 
M.9, T.Mabpong A.Phanthong Chonburi 
20160 Thailand. 

03-8109301 
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ตารางท่ี 4.6 รายช่ือกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีใชบ้ริการ : จงัหวดัระยอง 

 
4.2 สร้างโอกาสในการขยายช่องทางการขายสินค้า ทางอเีมล์ (E-mail)  
 เม่ือไดช่ื้อ และเบอร์ติดต่อทางบริษทัของกลุ่มลูกคา้เรียบร้อยแลว้ จะด าเนินการขายสินคา้ โดยมี
ขั้นตอนการเสนอขายดงัน้ี 
 4.2.1 ส่ง Company Profile ทางอีเมล์ลูกคา้ ให้กลุ่มลูกคา้ทางอีเมล์ (E-mail) หรือขายโดยตรง
ดว้ยใบเสนอขายสินคา้ (brochures) 

การเสนอขายทางอีเมล์อาจเกิดขึ้น เม่ือลูกคา้ยินดีตอ้นรับการเสนอขาย หรือการขายจะเกิดขึ้น 
เม่ือทางบริษทั ไดจ้ดัออกบูทงานใหญ่ๆ โดยล่าสุด ทางบริษทั ไดมี้การจดับูท ท่ี Bitec Bangna ในงาน 
NEPCON Thailand 2019 ใน Hall98 บูท 8E48 เป็นเวลา 3 วนั ระหวา่งวนัท่ี 19-22 มิถุนายน 2562 ณ ไบ
เทคบางนา  
 4.2.2 ส่ง E-mail สอบถามลูกคา้  
 หลงัจากส่งอีเมล ์(E-mail) ใหลู้กคา้ 3 วนั จะมีการตรวจสอบการยนืยนัการรับอีเมล ์หากไม่ได้
รับจะมีการส่งอีกคร้ัง และรอผลการติดต่อ หากลูกคา้สนใจจะมีการตอบรับ และส่งรายละเอียดความ
ตอ้งการของบริษทักลบัมา 
 4.2.3 รอการยนืยนัการซ้ือ-ขาย เพื่อปิดการขายและรับโปรเจคการท างาน 
 หากมีการยืนยนัการซ้ือ-ขายสินคา้ เราจะท าการนดัวนั-เวลาท่ีลูกคา้ไดท้ าการตกลงไว ้ให้ท า
การเขา้พบกบัลูกคา้เพื่ออธิบายขอ้มูลเพิ่มเติม 

ล าดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์ติดต่อ 

1 
YOKOHAMA TIRE 
MANUFACTURING 

(THAILAND) CO., LTD 

7/216 Moo.6 Amata City Industrial Estste, 
T.Mapyangpoorn, A.Pluakdang, Rayong 
21140 

089-8110473 

2 Crathco Ltd. 
8/10 Moo 3 T.Samnakton A.Banchang 
Rayong 21130 

081-9458404 

3 
STANLEY Engineered 

FasteningInfastech Thai Co., 
Ltd. 

Easternseaboard Industrial Estate 64/132 
M.4 Pluakdaeng sub-district, Pluakdaeng 
district, Rayong 21140 

Khemruji.Tho
ngruang 

@sbdinc.com 

4 บริษทั สยาม ชูโย จากดั 
500/13 หมู่ 3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง 21140 

03-3012022 

mailto:Khemruji.Thongruang@%20sbdinc.com
mailto:Khemruji.Thongruang@%20sbdinc.com
mailto:Khemruji.Thongruang@%20sbdinc.com


25 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 ส่ง Company Profile ทางอีเมลล์ูกคา้ ใหก้ลุ่มลูกคา้ทางอีเมล ์(E-mail) 
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รูปท่ี 4.2 ผลตอบรับการสั่งซ้ือ-ขายของลูกคา้ และเง่ือนไขต่าง ๆ ในการสั่งซ้ือ 
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รูปท่ี 4.3 ยนืยนัการซ้ือ-ขาย และปิดการซ้ือขายเพื่อรับโปรเจคการท างาน 
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4.3 กลยุทธ์ในการเสนอขายสินค้า 
 4.3.1 บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั มีกลยทุธ์ในดา้นการส่งเสริมราคาขายสินคา้ เม่ือมีการ
ซ้ือ-ขายจ านวนท่ีมากขึ้น สามารถมีการวางมดัจ าการซ้ือขายไดก่้อน 50% ของราคาซ้ือขาย และมีส่วนลด
เพิ่มเติม ในตามขอ้ตกลงการซ้ือ-ขายสินคา้ตามจ านวนท่ีตกลงกนัไว ้และความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ 
 4.3.2 กลุ่มลูกคา้ของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั จะมีลูกคา้ใหม่แวะเวียนและลูกคา้เก่า
ลูกคา้ประจ าเสมอ ส่วนใหญ่ทางบริษทั จะเน้นให้ความส าคญักบัลูกคา้เก่า ท่ีมีการใช้บริการมากท่ีสุด 
และการบริการของแต่ละองคก์รจะใชก้ลยทุธ์แตกต่างกนัออกไป ตามความเหมาะสม ตวัอยา่งเช่น 
 ลูกคา้เก่า (ลูกคา้ประจ า) จ าตอ้งท าการใช้บริการของทางบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
โดยแต่ละยอดของแต่ละเดือน ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 30,000 บาทขึ้นไป บริษทัจะมีเครดิตในการซ้ือ-ขายให้เป็น
เวลา 30 วนั รวมถึงความรวดเร็วในการบริการในแต่ละคร้ัง 
 ลูกคา้ใหม่ (ลูกคา้แวะเวียน) จะไดรั้บการบริการแบบมาตรฐานการให้บริการ และมีเครดิตการ
ซ้ือ-ขายเป็นเวลา 15 วนั 
 
 จากกลยุทธ์ในการซ้ือ-ขายเพื่อขยายโอกาสในการขยายงานขายของบริษทั มาร์กอนออร์โตเ้ท
รด ไดมี้การก าหนด ต าแหน่งผลิตภณัฑก์ารบริการของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั โดยหลกั จะ
เนน้การบริการท่ีรวดเร็ว สามารถเรียกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ แมไ้ม่ใช่วนัท าการปกติ (อาจมีค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมเลก็นอ้ย) และยงัมีการก าหนดค่าบริการในราคาท่ีถูก พบวา่ กลุ่มลูกคา้มีการซ้ือ-ขายเพิ่มมากขึ้น 
และบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเพิ่ม
ยอดขายไดม้ากยิง่ขึ้น ตามวตัถุประสงคอี์กดว้ย 
 



 

 

บทที่ 5  
สรุปผลปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลจากโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
พบว่า ทราบถึงขอ้มูลรายช่ือ ของกลุ่มลูกคา้ในประเทศท่ีเขา้มาใชบ้ริการของ บริษทั มาร์กอน 

ออร์โต ้จ ากดั ทราบกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ตามต าแหน่งท่ีตั้งท่ีอยู่ในจงัหวดั สมุทรปราการ ชลบุรี และ
ระยอง โดยตรวจสอบจากประวติัการซ้ือ-ขายสินคา้ และบริการ และยงัสามารถเพิ่มยอดขายไดม้าก
ยิง่ขึ้น ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

5.1.1.1 สรุปผลของกลุ่มขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ จากการติดตาม โดยมีวิธีการ คือ  
ส่ง Company Profile ทางอีเมลล์ูกคา้ ใหก้ลุ่มลูกคา้ทางอีเมล ์(E-mail) หรือขายโดยตรงดว้ยใบเสนอขาย
สินคา้ (brochures) การเสนอขายทางอีเมลอ์าจเกิดขึ้น เม่ือลูกคา้ยินดีตอ้นรับการเสนอขาย หรือการขาย
จะเกิดขึ้น เม่ือทางบริษทั ไดจ้ดัออกบูทงานใหญ่ๆ หลงัจากส่งอีเมล์ (E-mail) ให้ลูกคา้ 3 วนั จะมีการ
ตรวจสอบการยืนยนัการรับอีเมล ์หากไม่ไดรั้บจะมีการส่งอีกคร้ัง และรอผลการติดต่อ หากลูกคา้สนใจ
จะมีการตอบรับ และส่งรายละเอียดความตอ้งการของบริษทักลบัมา และขั้นสุดทา้ย คือ รอการยืนยนั
การซ้ือ-ขาย เพื่อปิดการขายและรับโปรเจคการท างาน หากมีการยืนยนัการซ้ือ-ขายสินคา้ เราจะท าการ
นดัวนั-เวลาท่ีลูกคา้ไดท้ าการตกลงไว ้ใหท้ าการเขา้พบกบัลูกคา้เพื่ออธิบายขอ้มูลเพิ่มเติม และท าการปิด
การขายตามระบบ 

5.1.1.2 การติดตามกลุ่มลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ ไดท้ราบไดรู้้กลุ่มลูกคา้ของบริษทั มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด จ ากดั พบวา่ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ตามต าแหน่งท่ีตั้งท่ีอยูใ่นจงัหวดั สมุทรปราการ ชลบุรี 
และระยอง โดยตรวจสอบจากประวติัการซ้ือ-ขายสินคา้ และบริการของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด 
จ ากดั 

5.1.1.3 บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั มีกลยุทธ์ในดา้นการส่งเสริมราคาขายสินคา้ เม่ือมี
การซ้ือ-ขายจ านวนท่ีมากขึ้น สามารถมีการวางมดัจ าการซ้ือขายไดก่้อน 50% ของราคาซ้ือขาย และมี
ส่วนลดเพิ่มเติม ในตามขอ้ตกลงการซ้ือ-ขายสินคา้ตามจ านวนท่ีตกลงกนัไว ้และความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูใ้ช้บริการ กลุ่มลูกคา้ของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั จะมีลูกคา้ใหม่แวะ
เวียนและลูกคา้เก่าลูกคา้ประจ าเสมอ ส่วนใหญ่ทางบริษทั จะเนน้ให้ความส าคญักบัลูกคา้เก่า ท่ีมีการใช้
บริการมากท่ีสุด และการบริการของแต่ละองคก์รจะใชก้ลยุทธ์แตกต่างกนัออกไป ตามความเหมาะสม 
ตวัอยา่งเช่น 
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 ลูกคา้เก่า (ลูกคา้ประจ า) จ าตอ้งท าการใชบ้ริการของทางบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด 
จ ากดั โดยแต่ละยอดของแต่ละเดือน ตอ้งไม่ต ่ากว่า 30,000 บาทขึ้นไป บริษทัจะมีเครดิตในการซ้ือ-ขาย
ใหเ้ป็นเวลา 30 วนั รวมถึงความรวดเร็วในการบริการในแต่ละคร้ัง 

 ลูกคา้ใหม่ (ลูกคา้แวะเวียน) จะไดรั้บการบริการแบบมาตรฐานการให้บริการ และมี
เครดิตการซ้ือ-ขายเป็นเวลา 15 วนั 

 จากกลยุทธ์ในการซ้ือ-ขายเพื่อขยายโอกาสในการขยายงานขายของบริษทั มาร์กอ
นออร์โตเ้ทรด ไดมี้การก าหนด ต าแหน่งผลิตภณัฑ์การบริการของบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
โดยหลกั จะเนน้การบริการท่ีรวดเร็ว สามารถเรียกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ แมไ้ม่ใช่วนัท าการปกติ (อาจ
มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเล็กนอ้ย) และยงัมีการก าหนดค่าบริการในราคาท่ีถูก พบว่า กลุ่มลูกคา้มีการซ้ือ-ขาย
เพื่มมากขึ้น และบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด ได้เป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเพิ่มยอดขายไดม้ากยิง่ขึ้น ตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อเสนอแนะสถานประกอบการ 
ผูจ้ดัท าขอให้ขอ้เสนอแนะสถานประกอบการเพื่อใช้เป็นแนวทางการจดัการปัญหา และหา

แนวทางป้องกนัอุปสรรค ดงัน้ี 
5.2.1.1 บริษทัควรจดัตารางการหยุด-ลางานของพนักงานให้มีการหยุดให้ตรงตามท่ี

กฎหมายแรงงาน 13 วนั ให้อย่างชดัเจน และให้มีการลาหยุดอย่างเป็นระบบ โดยตอ้งไม่ส่งผล
เสียต่อลูกคา้ และพนกังานท่านอ่ืนๆ 

5.2.1.2 เร่ืองสุขอนามยั ควรมีการแบ่งหน้าท่ีการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อสุขภาพ
อนามยัท่ีดี แลว้ยงัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัอีกดว้ย 

5.2.1.3 การแบ่งหนา้ท่ีการท างาน ควรระบุใหช้ดัเจน ในต าแหน่งหนา้ท่ี เพื่อการท างาน
จะไดร้าบร่ืนไม่ขดัแยง้กนัในการบริการลูกคา้ 
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5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1.1 มีโอกาสไดป้ฏิบติังานจริง ไดป้ระสบการณ์การท างานในระบบอุตสาหกรรม 
ทราบกระบวนการการท างานของฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซ้ือ เรียนรู้โครงสร้างการท างานของบริษทั 

5.3.1.2 ได้น าความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนมา ได้ใช้ปฏิบัติจริงภายในงานได้ ทั้ ง
ทางดา้นทฤษฎี และการปฏิบติั 

  5.3.1.3 ไดเ้รียนรู้การแกส้ถานการณ์เฉพาะหนา้ เม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น 
  5.3.1.4 ไดเ้รียนรู้การท างานจริง มีความรับผิดชอบต่อการท างาน 

5.3.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  5.3.2.1 ไม่สามารถออกไปพบเจอลูกคา้ดว้ยตนเองได ้เพราะยงัใชย้านพาหนะไม่เป็น 
  5.3.2.2 เกิดขอ้ผิดพลาดในการท างานบ่อยคร้ัง เน่ืองจากไม่เคยปฏิบติังานจริงมาก่อน 

5.3.2.3 ขอ้มูลส่วนท่ีส าคัญไม่ สามารถน ามาใส่ในรูปเล่มรายงานได้ เน่ืองจากเป็น
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยกบันกัศึกษาได ้

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.1 วิธีแก้ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  5.4.1.1 ฝึกฝนการขบัขี่ ใชย้านพาหนะใหเ้ป็นเพื่อสะดวกในการติดต่อลูกคา้ 

5.4.1.2 เรียนรู้การท างานให้มากขึ้น ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหเ้กิดขอ้บกพร่องให้
นอ้ยท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเอง และบริษทั 

  5.4.1.3 น าขอ้มูลในส่วนท่ีบริษทัอนุญาตใหเ้ปิดเผยได ้มาจดัท ารูปเล่มรายงาน 
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 ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบติังาน 

 

 
 

รูปท่ี ก.1 สถานท่ีประกอบการ Head Office จงัหวดัชลบุรี 
 

 
 

รูปท่ี ก.2 บรรยากาศภายในสถานท่ีปฏิบติังาน จงัหวดัชลบุรี 
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รูปท่ี ก.3 เอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ภายในบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด 
 

 
 

รูปท่ี ก.4 ภาพบรรยากาศ บูทแสดงสินคา้งาน NEPCON Thailand 2019 ใน Hall98 บูท 
8E48 ระหวา่งวนัท่ี 19-22 มิถุนายน 2562 ณ ไบเทคบางนา 
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รูปท่ี ก.5 ภาพการปฏิบติังานของพนกังาน ภายในบริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
 

 
 

รูปท่ี ก.6 ภาพการคน้ควา้หาขอ้มูลเอกสารงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจดัท ารายงาน 
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การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายงานขาย  
ของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จ ากดั 

Following up with Existing Customers and New Customers for Building the Opportunity of 
sales Expansion of Margon Autotrade Co. Ltd. 

นางสาวอภิรตา  กะรัมย์ 5804300362 
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

E-mail: Marugee01@gmail.com 
 

บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั เป็น
บริษัทค้าขาย จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก อุปกรณ์
ไฟฟ้า  อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ทาง
วิศวกรรม ปัจจุบนัลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อมีจ านวน
มาก ทางบริษทัจึงเลง็เห็นวา่ อาจตอ้งมีการติดตาม
ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพื่อสร้างฐานและโอกาส
ในการขยายงานขาย ของบริษทั มาร์กอน ออร์โต้
เทรด 

 การติดตามลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพื่อ
สร้างโอกาสในการขยายงานขาย ของบริษัท 
มาร์กอน ออร์โต้เทรด จ ากัดมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ท่ีเข้ามาใช้บริการ
บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั เพื่อน าขอ้มูลมา
ศึกษารวบรวมหากลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนในการหา
กลุ่มลูกค้าใหม่ในบริษัท และ เพื่อเพิ่มยอดของ
แผนกส่งเสริมการขายให้มากยิ่งข้ึน มีผลการศึกษา 
โดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการตลาดใน
การเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้การส ารวจ
ติดตามลูกคา้ท่ีมีความสนใจในตวัสินคา้ กลุ่มลูกคา้
ท่ีอยู่ตามหนา้งาน เม่ือไดก้ลุ่มลูกคา้ จึงมาหาขอ้มูล 
เพื่อให้ไดลู้กคา้ใหม่ ว่ามีบริษทัไหนบา้ง ท่ีมีสินคา้
ตามกลุ่มท่ีตอ้งการ อาจหาจากอินเทอร์เน็ต เเยกหา

เป็น จังหวดัหรือเขต เม่ือได้ช่ือบริษัทฯ มาเสร็จ
ด าเนินการขายตามระบบ ขั้นตอนต่อไป คือ ส่ง 
Company Profile ทางอีเมล์ หรือให้โดยตรงดว้ยใบ
เสนอสินค้า (Brochures) ติดต่อสอบถามลูกค้าว่า
ได้รับขอ้มูลหรือไม่ และเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มี
ผลท าให้ เพื่ อให้ลูกค้า เ กิดความสนใจในตัว
ผลิตภณัฑ ์และการบริการของทางบริษัท มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 

 
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 

mailto:Marugee01@gmail.com
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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. เพื่อทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าใน
ประเทศ ท่ีเขา้มาใช้บริการบริษทั มาร์กอน ออร์
โตเ้ทรด จ ากดั 

2. เพื่อศึกษารวบรวมกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในการหากลุ่มลูกคา้ใหม่และเก่าในบริษทั  
3. เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่งเสริมการ
ขายให้มากยิง่ข้ึน โดยใชก้ลยุทธ์การขาย ใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัในกลุ่มงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

ขอบเขต 
การศึกษาเร่ืองการติดตามกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรมมีขอบเขตดงัน้ี 
1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการตลาดใน
การเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยใช้การส ารวจ
ติดตามลูกค้าท่ีมีความสนใจในตัวสินค้า กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีอยูต่ามหนา้งาน 
2.ศึกษาและรวบรวมรายช่ือของกลุ่ม เป้าหมาย ท่ี
เข้ามาใช้บริการจ านวนมากท่ีสุด โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และแบ่งตามจงัหวดั
ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด 
3. ศึกษาช่วงวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง
วนัท่ี  30 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้ทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการของ บริษทั มาร์กอน ออร์โต ้จ ากดั  
2. ได้ทราบได้รู้กลุ่มลูกคา้ของบริษทั มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
3. บริษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จ ากัด สามารถ
เพิ่มยอดขายไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขาย 
ลูกคา้รายใหม่และลูกคา้เก่า โดยหากลุ่มลูกคา้ท่ี
ใช้บริการของทางบริษทั ปัจจุบนัว่ามีกลุ่มลูกคา้
จงัหวกัหลกัๆจงัหวดัใดบา้ง ดูไดจ้ากประวติัการ
ซ้ือ-ขายในใบเสนอราคาเม่ือได้ช่ือ และเบอร์
ติดต่อทางบริษทัของกลุ่มลูกคา้เรียบร้อยแลว้ จะ
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ด าเนินการขายสินคา้ โดยมีขั้นตอนการเสนอขาย
ดงัน้ี 
1. ส่ง Company Profile ทางอีเมล์ลูกคา้ ให้กลุ่ม
ลูกคา้ทางอีเมล ์(E-mail) หรือขายโดยตรงดว้ยใบ
เสนอขายสินคา้ (brochures) 
การเสนอขายทางอีเมลอ์าจเกิดข้ึน เม่ือลูกคา้ยนิดี
ตอ้นรับการเสนอขาย หรือการขายจะเกิดข้ึน เม่ือ
ทางบริษทั ไดจ้ดัออกบูทงานใหญ่ๆ 
2. ส่ง E-mail สอบถามลูกค้า และหลังจากส่ง
อีเมล ์(E-mail) ใหลู้กคา้ 3 วนั จะมีการตรวจสอบ
การยืนยนัการรับอีเมล์ หากไม่ไดรั้บจะมีการส่ง
อีกคร้ัง และรอผลการติดต่อ หากลูกคา้สนใจจะมี
การตอบรับ และส่งรายละเอียดความต้องการ
ของบริษทักลบัมา 
3. รอการยืนยนัการซ้ือ-ขาย เพื่อปิดการขายและ
รับโปรเจคการท างาน หากมีการยืนยนัการซ้ือ-
ขายสินคา้ เราจะท าการนดัวนั-เวลาท่ีลูกคา้ไดท้ า
การตกลงไว้ ให้ท าการเข้าพบกับลูกค้า เพื่อ
อธิบายขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
รายละเอียดของโครงงาน 

การศึกษาเร่ือง การติดตามกลุ่มลูกคา้เก่า
และลูกคา้ใหม่ เพื่อสร้างโอกาศในการขยายงาน
ขายของ บริษทั มาร์กอน ออร์โต้เทรด จ ากัด มี
วตัถุประสงค์ เพื่อทราบถึงขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้
ในประเทศ ท่ีเข้ามาใช้บริการบริษัท มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด จ ากดั ศึกษารวบรวมกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีชัดเจนในการหากลุ่มลูกค้าใหม่และเก่าใน
บริษทั เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่งเสริม
การขายให้มากยิ่งข้ึน โดยใช้กลยุทธ์การขาย ให้

เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ดา้นอิเลก็ทรอนิกส์  
 
สรุปผล 

จากรายงานพบว่า ได้ทราบถึงข้อมูล
รายช่ือ ของกลุ่มลูกค้าในประเทศท่ีเข้ามาใช้
บริการของ บริษทั มาร์กอน ออร์โต ้จ ากดั ทราบ
กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ตามต าแหน่งท่ีตั้งท่ีอยู่ใน
จังหวดั สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง โดย
ตรวจสอบจากประวัติการซ้ือ-ขายสินค้า และ
บริการ จากการศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีนั้น สามารถ
ท าให้เราได้ท าการสืบค้นและหาข้อมูลในการ
เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ไดอ้ย่างชดัเจน และ
เพิ่มยอดขายไดเ้พิ่มมากข้ึน ท าใหบ้ริษทั มาร์กอน 
ออ ร์โต้ เทรด  จ ากัด  ได้ เ ป็น ท่ี รู้ จักในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
วตัถุประสงค ์
 
กิตติกรรมประกาศ 

การ ท่ี ผู ้จั ดท า ได้ม าป ฏิบั ติ ง านใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั มาร์กอน ออร์โต้
เทรด จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 ส่งผลให้ผูจ้ดัท า
ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบัติงานใน
อนาคต เก่ียวกับการปฏิบัติงานต าแหน่ง การ
บริการงานเอกสาร/การตลาด ณ บริษทั มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด จ ากดั สามารถน าท่ีไดไ้ปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยไดรั้บความร่วมมือ
จาก บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั ไดส้อน 
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ไดเ้รียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการท างานใน
แผนกต่าง  ๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ี น้ี  และ
สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 
1.นายศราวุฒิ มลิชยั ประธานกรรมการบริษทั 
2.นายฉตัรชยั ทองเทพ พนกังานฝ่ายบริการ 
3. อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคลากรท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้กล่าว
นามทุกท่านท่ีได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการ
จดัท ารายงาน 

ผู ้จัดท าขอขอบพระคุณผู ้ ท่ี มี ส่ วน
เก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจน
เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ
เข้า ใจ ใน ชี วิ ต การท า ง านจ ริ ง  ซ่ึ งผู ้จัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายงานขาย  
ของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จ ากัด 

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 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ 
 
บทคัดย่อ 

บริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จ ากัด 
เ ป็นบริษัทค้าขาย จ าหน่าย น า เข้า  ส่งออก 
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์
ทางวิศวกรรม ปัจจุบันลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อมี
จ านวนมาก ทางบริษทัจึงเล็งเห็นว่า อาจต้องมี
การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้าง
โอกาสในการขยายงานขาย ของบริษัท มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด 
  การติดตามลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพื่อ
สร้างโอกาสในการขยายงานขาย ของบริษทั 
มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดัมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ทราบถึงขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั เพื่อน า
ขอ้มูลมาศึกษารวบรวมหากลุ่มเป้าหมายท่ี
ชดัเจนในการหากลุ่มลูกคา้ใหม่ในบริษทั และ 
เพื่อเพิ่มยอดของแผนกส่งเสริมการขายใหม้าก
ยิง่ขึ้น มีผลการศึกษา โดยศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อท าการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย โดยใชก้ารส ารวจติดตามลูกคา้ท่ีมี
ความสนใจในตวัสินคา้ กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูต่ามหนา้
งาน เม่ือไดก้ลุ่มลูกคา้ จึงมาหาขอ้มูล เพื่อใหไ้ด้

ลูกคา้ใหม่ วา่มีบริษทัไหนบา้ง ท่ีมีสินคา้ตาม
กลุ่มท่ีตอ้งการ อาจหาจากอินเทอร์เน็ต เเยกหา
เป็น จงัหวดัหรือเขต เม่ือไดช่ื้อบริษทัฯ มาเสร็จ
ด าเนินการขายตามระบบ ขั้นตอนต่อไป คือ ส่ง 
Company Profile ทางอีเมล ์หรือใหโ้ดยตรงดว้ย
ใบเสนอสินคา้ (Brochures) ติดต่อสอบถาม
ลูกคา้วา่ไดรั้บขอ้มูลหรือไม่ และเสนอผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เป็นผลท าใหเ้พื่อให้ลูกคา้เกิดความสนใจ
ในตวัผลิตภณัฑ ์และการบริการของทางบริษทั 
มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าใน
ประเทศ ท่ีเขา้มาใชบ้ริการบริษทั มาร์กอน ออร์
โตเ้ทรด จ ากดั 

2. เพื่อศึกษารวบรวมกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในการหากลุ่มลูกคา้ใหม่และเก่าในบริษทั  
3. เพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกส่งเสริมการ
ขายใหม้ากยิง่ขึ้น โดยใชก้ลยทุธ์การขาย ใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัในกลุ่มงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้ทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการของ บริษทั มาร์กอน ออร์โต ้จ ากดั  
2. ได้ทราบได้รู้กลุ่มลูกคา้ของบริษทั มาร์กอน 
ออร์โตเ้ทรด จ ากดั 
3. บริษทั มาร์กอน ออร์โตเ้ทรด จ ากดั สามารถ
เพิ่มยอดขายไดม้ากยิง่ขึ้น
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สรุปผล 
จากรายงานพบว่า ได้ทราบถึงข้อมูล

รายช่ือ ของกลุ่มลูกคา้ในประเทศท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ของ บริษัท มาร์กอน ออร์โต้ จ ากัด ทราบกลุ่ม
ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูต่ามต าแหน่งท่ีตั้งท่ีอยู่ในจงัหวดั 
สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง โดยตรวจสอบ
จากประวัติการซ้ือ-ขายสินค้า และบริการ จาก
การศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีนั้น สามารถท าให้เราไดท้ า
การสืบค้นและหาข้อมูลในการเจาะกลุ่มตลาด
เป้าหมายใหม่ไดอ้ย่างชดัเจน และเพิ่มยอดขายได้
เพิ่มมากขึ้น ท าให้บริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด 
จ ากดั ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ ตามวตัถุประสงค ์

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. บริษัทควรจัดตารางการหยุด-ลางาน
ของพนักงานให้มีการหยุดให้ตรงตามท่ีกฎหมาย
แรงงาน 13 วนั ให้อย่างชัดเจน และให้มีการลา
หยดุอยา่งเป็นระบบ โดยตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อลูกคา้ 
และพนกังานท่านอ่ืน ๆ 

2. เร่ืองสุขอนามยั ควรมีการแบ่งหน้าท่ี
การดูแลรักษาความสะอาด เพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดี 
แลว้ยงัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัอีกดว้ย 

3. การแบ่งหน้าท่ีการท างาน ควรระบุให้
ชัดเจน ในต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อการท างานจะได้
ราบร่ืนไม่ขดัแยง้กนัในการบริการลูกคา้ 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
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