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บทคัดย่อ 
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ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

 

คําสําคัญ : ส่ือการโฆษณา 

 

 



ง 
 

Project Title : Sales Promotion Media of Solex International Co. Ltd.  

Credits    : 5 

By    : Miss Budsakorn Sangsomsak 5904300303 

Advisor    : Professor Monthira Tantrawanich 

Degree    : Bachelor of Business Administration 

Major    : Marketing 

Faculty    : Business Administration 

Semester / Academic Year : 3/2018 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the use of advertising media and to study the methods of 

selling car accessories and home appliances of Solex International Co. Ltd.. This study also 

investigated the company’s distribution channels,  public relations, planning and operations. The 

company promoted its products via several channels, including Internet and online media. The author 

prepared an ads banner on the website to attract potential customers and to increase sales and meet 

needs. The selected media type was the Internet, as it is an effective channel used to spread news 

quickly to the target group. This selected channel can respond the consumers’ needs, stimulating sales 

and sales volumes.  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การใชส่ื้อในการขายมีมากมายหลากหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นการใช ้ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือนอก

สถานท่ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือนอกอาคารสถานท่ีและส่ืออ่ืน ๆ ดงันั้นการเลือกใชส่ื้อแต่ละประเภท

ตอ้งคาํนึงถึงจุดเด่นและจุดดอ้ย เพราะส่ือแต่ละประเภทมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั มีขอ้ดีขอ้เสียไม่

เหมือนกัน การตดัสินใจเลือกใช้ส่ือเพื่อให้มีประสิทธิภาพจาํเป็นจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนส่ือ 

ความสามารถในการส่ือสารและลกัษณะของกลุ่มผูรั้บข่าวสารเป็นส่ิงสําคญั เพื่อจะเป็นตวักาํหนด

วา่ ควรใชส่ื้อชนิดไหน ดว้ยวิธีใด จะใชเ้ม่ือไร และจะใช้ท่ีไหน จึงจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงปัจจุบันการส่ือสารมีสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการทําการตลาด ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงใหค้วามสาํคญักบัการเลือกใชส่ื้อสารมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อนาํเสนอส่ิง

ท่ีเป็นประประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในช่วงท่ีสถาณการณ์ทางการตลาดมีการแข่งขนักนั

อยา่งเขม้ขน้รุนแรง ปัจจุบนัส่ือท่ีไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากก็

คือส่ืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางการส่ือสารสมยัใหม่ ท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงโลกไป

อยา่งรวดเร็วและมีอิทธิพลกบัวถีิชีวิตของคนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีโอกาส

ได้รับรู้และแสวงหาขอ้มูลดา้นการโฆษณาจากส่ืออินเทอร์เน็ต ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัการรับรู้

ทางส่ืออ่ืน ๆ 

ในปัจจุบันโลกอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ในลักษณะ Social Networking Service ออกมา

มากมาย ซ่ึงเป็นบริการผา่นเวบ็ไซตท่ี์เป็นจุดเช่ือมโยงระหวา่งบุคคลแต่ละคนท่ีมีเครือข่ายสังคมของ

ตวัเองผา่นเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ต โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking) เป็นช่อง

ทางการส่ือสารส่ือใหม่ท่ีนิยมมากจนกลายเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 

เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นการบริการพื้นฐานของเว็บไซต์ท่ีผูใ้ช้สามารถ

แสดงให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือเว็บไซต์ (web page) ของตวัเอง และ

อนุญาติใหผู้อ่ื้นท่ีใชบ้ริการเดียวกนัเขา้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัผูใ้ชน้ั้น ๆ ได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการใช้ส่ือโฆษณาของบริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

1.2.2 เพื่อศึกษาวธีิการขายสินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์ประดบัยนต ์อุปกรณ์บา้น ของบริษทั โซเล็กซ์ 

อเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ระยะเวลาดาํเนินงาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 

1.3.2 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ไดท้ราบการใชส่ื้อโฆษณาของบริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

1.4.2 รู้วธีิการเพิ่มยอดขายสินคา้ โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ส่ือโฆษณา ส่ืออินเทอร์เน็ต การออกบูธ 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารวรรณกรรม 

2.1 ความหมายและความสําคัญของการโฆษณา 

การโฆษณา หมายถึง เป็นการประกาศสินคา้หรือบริการใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปทราบ เป็น

เคร่ืองมือส่ือสารเพื่อบอกกล่าวใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ปัจจุบนัมีการเผยแพร่งานโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ อาทิเช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ

โทรทศัน์ ส่ือวทิย ุส่ือโซเชียล และส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

 

2.2 ความสําคัญของการโฆษณา  

Belch & Belch (2012 กล่าววา่ การโฆษณามีความสาํคญัต่อส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การโฆษณาเป็นวธีิการติดต่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากท่ีมีค่าใชจ่้ายอย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. การโฆษณาสามารถใชเ้พื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้และสัญลกัษณ์ของบริษทัซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อบริษทัในการขายสินคา้และบริการเป็นอยา่งยิ่ง และยงัเป็นส่ิงท่ีง่ายกวา่การสร้าง

ความแตกต่างโดยอาศยัคุณสมบติัของสินคา้ 

3. การโฆษณาสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของลูกคา้ไดดี้กวา่ เม่ือองคป์ระกอบของ

ส่วนผสมทางการตลาดอ่ืน ๆ ไม่สามารถทาํได ้การรณรงคห์รือโฆษณาท่ีไดรั้บความนิยม สามารถ 

ดึงดูดความสนใจของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ นอกจากน้ียงัสามารถส่งผลถึงความสําเร็จของ

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ได ้

นอกจากน้ี การโฆษณายงัมีความสําคัญโดยรวมอีกหลายประการดังท่ี  วิไลลักษณ์ 

ซ่อนกล่ินและศิริชยั สุวรรณประภา (2550) กล่าวไว ้4 ประการ ดงัน้ี  

1. การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร การแจง้ข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับสินค้า 

คุณสมบติัของสินคา้ ประโยชน์ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ จะตอ้งมีความแตกต่างไปจากสินคา้

ของคู่แข่งขนัและทาํใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัเกิดความสนใจ อยากไดเ้ป็นเจา้ของและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
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2. การโฆษณาช่วยในการพฒันาและฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองมาจากการ

โฆษณาท่ีมีส่วนท่ีจะช่วยให้สินคา้เขา้สู่ตลาดอยา่งกวา้งขวาง ทาํให้มีการขายมากข้ึน ความตอ้งการ

ดา้น วตัถุดิบ แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีมากตามไปดว้ย ส่งผลให้มีการจา้งงาน รายไดมี้มากข้ึน 

โรงงานขยายตวัมากข้ึน รับสมคัรงานมากข้ึน 

3. การโฆษณาช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม โดยเฉพาะการช่วย 

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ข้ึนมา เกิดเป็นสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ สู่ผู ้บริโภค 

ประชาชนมีรายไดม้ากข้ึน ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน 

4. การโฆษณาทาํให้เกิดการแข่งขนัระหว่างธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค ์เกิดเป็นนวตักรรมใหม่สู่ตลาด มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ กิจการแข่งขนัในธุรกิจ เกิด

ผลดีต่อการพฒันาประเทศ 

2.3 วตัถุประสงค์พืน้ฐานของการโฆษณา ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ 3 ประเภท ได้แก่ 

1.  เพื่อแจง้ข่าวสารขอ้มูล (Informative Advertising) มกัจะถูกนาํมาใช้ในกรณีต่างๆ เช่น 

เพื่อการแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อสร้างภาพพจน์ของบริษทั เพื่อลดความเส่ียงภยัของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

สินคา้ เพื่อแนะนาํวธีิใชผ้ลิตภณัฑ์ เพื่อแจง้ข่าวสารใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงในส่วนประสมทาง

การตลาด 

2. เพื่อชักจูง (Persuasive Advertising) นักการตลาดแนะนํามาใช้เม่ือตอ้งการชักจูงใจให้

เกิดการซ้ือทนัทีหรือเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานขายไดมี้โอกาสในการแสดงสินคา้ให้ผูอ่ื้นเห็น ใช้

สร้างการเจาะจง ใช้ตราสินคา้ (Selective Demand) หรือเพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความชอบในตรา

ยีห่อ้ของกิจการ (Brand Preference) 

3. เพื่อเตือนความทรงจาํ (Reminder Advertising) มักจะถูกนํามาใช้เม่ือมีเป้าหมายย่อย

ดงัต่อไปน้ี คือเพื่อการกระตุน้ความจาํของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตรายีห่้อของสินคา้ของกิจการเพื่อรักษา

ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์และบริษทัใหค้งไวเ้สมอ เพื่อเตือนความจาํให้ผูซ้ื้อรู้แหล่งท่ีจะซ้ือสินคา้เป็น

ตน้ 
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2.4 ป้ายโฆษณากล้างแจ้ง (Outdoor Advertising) 

 เป็นส่ือโฆษณาท่ีจดัทาํเป็นป้ายแสดงส่ิงโฆษณาท่ีติดตั้งอยู่กบัท่ีเพื่อให้ผูค้นท่ีผ่านไปมา

มองเห็นไดโ้ดยมีจุดประสงคท่ี์สําคญัเพื่อมุ่งเนน้เพื่อเสริมแรงการจาํช่ือตราของผลิตภณัฑ์ท่ีโฆษณา 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคจาํได ้ 

ประเภทของป้ายโฆษณากลา้งแจง้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ป้ายโปสเตอร์ (Posters of Billboards) 

2. ป้ายเขียน (Painted Bulletines or Painted Displays) 

3. ป้ายท่ีตบแต่งเป็นพิเศษดว้ยไฟฟ้า (Electric Spectaculars)  

 

สําหรับป้ายแต่ละประเภท การเลือกทาํเลท่ีตั้งป้ายรวมท่ีงจุดแข็งจุดอ่อน พอสรุปไดด้้งน้ี 

(เจริญศกัด์ิ อ้ึงเจริญวฒันา 2531 : 230-233) 

 

2.5 การตัดสินใจเกีย่วกบังบโฆษณา ปัจจัยทีสํ่าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

 1. ช่วงของผลิตภณัฑ์ในวงจรชีวิต ผลิตภณัฑ์ใหม่มกัจะไดรั้บโฆษณาสูงเพื่อสร้างให้เกิด

การรับรู้และให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใช ้ตราสินคา้ท่ีสร้างข้ึนมกัไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ

ตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบัอตัราท่ีจะขาย 

 2. ส่วนแบ่งตลาดและฐานผูบ้ริโภค ตราสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงมกัจะไม่ตอ้งการ การ

ใช้จ่ายด้านโฆษณามากนกัเม่ือคิดเป็นอตัราส่วนกบัการขายเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว ้การสร้าง

ส่วนแบ่งตลาดดว้ยการขยายขนาดตลาดนั้นตอ้งการงบโฆษณามากกวา่นอกจากน้ีในดา้นตน้ทุนต่อ

ความสนใจไม่เปลืองค่าใช้จ่ายท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ ให้ใช้ตราสินคา้น้ีมากเท่าการเขา้ถึงลูกคา้ในตรา

สินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดตํ่า 

 3. การแข่งขนัและจาํนวนคู่แค่งขนั ในตลาดท่ีมีคู่แข่งขนัจาํนวนมากและมีการใช้จ่ายใน

การโฆษณาสูงตอ้งมีการโฆษณาอย่างหนักเพื่อให้ตราสินค้าติดหู แมแ้ต่กบัรายท่ีอาจจะไม่ใช่คู่

แข่งขนัโดยตรงก็ยงัควรจะทุ่มโฆษณาอยูดี่ 

 4. ความถ่ีในการโฆษณา การย ํ้าโฆษณาสู่ผูบ้ริโภคนั้นเป็นส่ิงสําคญัมากสําหรับการสร้าง

แรงกระทบจากการใชง้บเพื่อการโฆษณา 
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 5. การแทนท่ีผลิตภณัฑ์ สินคา้ในกลุ่มท่ีมีการแข่งขนั (เช่น บุหร่ี เบียร์ เคร่ืองด่ืม) ตอ้งการ

การโฆษณาอย่างหนกัเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่าง โฆษณามีส่วนสําคญัมากเม่ือตอ้งการให้เห็น

ภาพความพิเศษเป็นหน่ึงเดียวของตราสินคา้นั้น 

 

2.6 การเลอืกใช้ส่ือ (selecting the media)  

เป็นเร่ืองท่ีสามท่ีจะตอ้งพิจารณาตดัสินใจในการวางแผนกลยุทธ์การใชส่ื้อ ปัญหาท่ีจะตอ้ง

ตดัสินใจคือ การเลือกใชส่ื้อใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์การใชส่ื้อนั้นอาจเลือกใชเ้พียงส่ือเดียวก็

ได ้ถา้มัน่ใจวา่จะไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้ามตอ้งการ รวมทั้งสามารถรถสร้างผลกระทบ 

ก่อให้เกิดความประทบัใจในตราสินคา้ท่ีนาํเสนอเด่นเป็นพิเศษอย่างเพียงพอ และท่ีสําคญัก็คือ ทาํ

ให้ประหยดัค่าใช้จ่ายอย่างมากอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากใช้ส่ือเดียวไม่สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์ก็จะตอ้ง 

หันมาพิจารณาการใช้ ส่ือผสม (media mix) 2 ส่ือ หรือมากกว่าเข้ามาช่วยเสริม (Confer and Mc 

Glathery ,quoted in Bovee, et al, 1995 :357) เพราะการใช้ส่ือผสมร่วมกนัจะทาํให้เกิดผลกระทบ

ร่วมท่ีเสริมกนั (synergy) 

 

2.7 ความหมายและความสําคัญของการตลาด 

การตลาดคือกิจกรรมของธุรกิจท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อจะอาํนวยความสะดวก และก่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนระหวา่งผูผ้ลิตหรือผูข้ายกบัผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ โดยจะตอ้งมุ่งสนองความพึงพอใจของผู ้

ซ้ือเป็นสาํคญั 

 

2.8 ความหมายของการขาย 

การขาย หมายถึง การติดต่อส่ือสาร ( Communication) ซ่ึงมีพนกังานขายเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ี

ติดต่อส่ือสารโดยนาํขอ้มูล เก่ียวกบัสินคา้ นโยบายของบริษทั เสนอให้กบัลูกคา้ ในขณะเดียวกนั

พนกังานขายทาํหนา้ท่ีรับฟังขอ้มูลจากลูกคา้ในเร่ืองของสินคา้ ราคา อ่ืน กลบัสู่บริษทั ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
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2.9 การส่งเสริมการขาย 

การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจากการ

โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพนัธ์ ท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ัง

คราวเพื่อกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือของลูกค้าขั้นสุดท้าย บุคคลในช่องทาง

การตลาด หรือพนักงานขายของกิจการ การส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได ้

โดยทัว่ไปมกัจะใช้ร่วมกบัการโฆษณา การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่น

โฆษณาใหรู้้วา่มีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนกังานขายไปแจกสินคา้ตวัอยา่งตามบา้นเป็นตน้ 

   ดงันั้นการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ์และการขายโดยพนักงานขาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือ

หรือเพิ่มยอดขายของกิจการรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนกลางในการจดัจาํหน่าย โดยการจดั

และตกแต่งร้าน การแสดงสินคา้ การสาธิตการใชง้าน และความพยายามทางการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่

งานดา้นการขายท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ 



 
 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)  

 จาํกดั 

: Solex international Thailand Company Limited 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ : 626,628 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม  

  เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

3.1.3 โทรศพัท ์   : 02-8973900, 06-1846-5666 

3.1.4 อีเมล    : support@solextoplock.com 

3.1.5 เวบ็ไซต ์   : www.solexonline.com 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญญาลกัษณ์ บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 
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รูป ท่ี 

3.2 

แผนท่ีตั้ง บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

3.2.1 เก่ียวกบับริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั  

 บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั จดทะเบียนท่ี 1.5ลา้น เป็นธุรกิจ

ประเภท กุญแจ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ละอุปกรณ์ประดบัยนต ์กุญแจละดบัโลก ดว้ยฝีมือคนไทยอยูคู่่กบั

คนไทยมานากว่า 50 ปี บริษทัมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัลูกคา้

ต่างประเทศทั่วโลกและนํามาปรับใช้ให้มีจุดด้อยน้อยท่ีสุดและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

ตอบสนองกบัคนรุ่นใหม่ การผลิตทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบอยา่งละเอียดจนกระทัง่การตรวจสอบ

คุณภาพของสินคา้ก่อนออกสู่ตลาด ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ 9001:2008โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีการ

คิดคน้เทคโนโลยใีหม่ๆ  

 3.2.2 บริการของบริษทั โซเลก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทัมีการให้บริการกบัลูกคา้โดยการทาํการติดตั้งสินคา้นอกสถานท่ีให้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ

หรือช่างเทคนิคของบริษทั อาทิเช่น การติดตั้งตามบา้น สํานกังาน คอนโดมิเนียมหรือ อพาร์ทเมน้ 

หากลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ทางบริษทัไปแลว้สินคา้เกิดมีปัญหาทางบริษทัมีบริการหลงัการขายโดยการให้

ลูกคา้ส่งสินคา้กลบัมาทางบริษทัเพื่อทาํการตรวจสอบ อีกทางเลือกนึงถา้ลูกคา้ไม่สะดวกสามารถ

แจง้ทางบริษทัใหพ้นกังานไปรับสินคา้ของท่านได ้
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

รูปท่ี 3.3 ลกัษณะแผนผงัการทาํงานและการบริหารงานของบริษทั  

โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ-นามสกุล: นางสาว บุษกร สงัสมศกัด์ิ 

 ตําแหน่งงาน: ผูช่้วยฝ่ายการตลาด 

ลกัษณะการทาํงานงาน: ทาํหน้าท่ีเป็นผูดู้แลการทาํป้ายผา้ใบไปติดร้านคา้และออกแบบ

ภาพลงเวบ็ไซท ์ดูแลเวบ็ รวมถึงรับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาสอบถามสินคา้หรือซ้ือสินคา้ 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกุล: นางสาว ศศิวมิล ปิติเศรษฐการ 

ตําแหน่งงาน: ผูบ้ริหารฝ่ายการตลาด 
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ช่ือ-นามสกุล: นางสาว อมรรัตน์ โพธ์ิจนัทร์ 

ตําแหน่งงาน:  เจา้หนา้ท่ีขายสินคา้ฝ่ายการตลาด 

ช่ือ-นามสกุล: นาย ชยัณรงค ์พลอยเล้ียง 

ตําแหน่งงาน: เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงานวนัท่ี  15 พฤษภาคม 2562 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

3.6.2 วนัและเวลาการปฏิบติัสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 10:30 – 18:00 น. 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

3.7.1 วางแผนการดาํเนินโครงงาน 

3.7.2 รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด 

3.7.3 ออกแบบโครงการ 

3.7.4 จดัทาํโครงการ 

3.7.5 ตรวจสอบโครงงาน 

3.7.6 จดัทาํอกสาร 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  พ.ค 62 มิ.ย 62 ก.ค 62 ส.ค 62 

1. วางแผนการดาํเนินโครงงาน     

2. รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด     

3. ออกแบบโครงการ     

4. จดัทาํโครงการ     

5. ตรวจสอบโครงงาน     

6. จดัทาํอกสาร     
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ตารางท่ี 3.2 รายงานการปฏิบติัสหกิจ 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที1่ - ทาํบิล คียข์อ้มลูลูกคา้แลว้Print Screen  

- รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- เช็คสตอ๊กสินคา้ในโชวรู์ม 

สัปดาห์ที2่ - รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- เรียงบิลตามรหสัสินคา้ 

- เช็คยอดสินคา้ท่ีเบิก ขาย รับคืน ของงานออกบูธ โดยใชโ้ปรแกรม Excel 

แกร้าคาสินคา้ในเวบ็Solex Online 

- ทาํใบเสนอการติดตั้งป้ายโฆษณา Solex 

สัปดาห์ที3่ - รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- คียร์ายงานสรุปการติดตั้งป้ายผา้ใบและตูไ้ฟ Solex 

- ใส่รหสั Bar Code สินคา้ 

- เช็คราคาในเวบ็ Solex Online หลงับา้น 

สัปดาห์ที4่ - บนัทึกโฆษณาผา่นส่ือและสร้างตารางส่ือโฆษณา 

- รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- สรุปรายรับ-ยอดขายสินคา้งานสถาปนิกสยามในพระราชูปถมัภ ์

- เขา้ร่วมประชุมท่ีอิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี 

สัปดาห์ที5่ - สรุปรายรับ-ยอดขายสินคา้งานสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ทาํใบเบิกค่าแรงเหมาจ่าย-ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งป้ายโฆษณา Solex  

- ทาํใบเสนอการติดตั้งป้ายโฆษณา Solex 

สัปดาห์ท่ี6 - ทาํใบเบิกค่าแรงเหมาจ่ายติดตั้งป้ายโฆษณา 

- สรุปการติดตั้งป้ายโฆษณา 

- เขียน Article Review สินคา้อุปกรณ์บา้นและประดบัยนต ์Solex 

สัปดาห์ที7่ - เขียน Article Review สินคา้อุปกรณ์บา้นและประดบัยนต ์Solex 

- เช็คสตอ๊กสินคา้ท่ีโชวรู์ม 

 

สัปดาห์ที8่ - รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- ทาํใบเสนอการติดตั้งป้ายโฆษณา Solex 
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ตารางท่ี 3.2 รายงานการปฏิบติัสหกิจ(ต่อ) 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที9่ - รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- ทาํใบเสนอการติดตั้งป้ายโฆษณา Solex 

- สรุปการติดตั้งป้ายโฆษณา 

- ตดัรูปสินคา้ในโปรแกรม Photoshop CS6 

สัปดาห์ที1่0 - ตดัรูปในโปรแกรม Photoshop CS6 

- รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

สัปดาห์ที1่1 - รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- ตดัต่อรูปสินคา้ในเวบ็ www.canva.com 

- เช็คสินคา้ท่ีใชใ้นการออกบูธ 

สัปดาห์ที1่2 - รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- ตดัรูปสินคา้ในโปรแกรม Photoshop CS6 

สัปดาห์ที1่3 - ออกบธูงานแสดงสินคา้ งานบา้นและสวน ณ ไบเทคบางนา  

สัปดาห์ที1่4 - ออกบธูงานแสดงสินคา้ งานบา้นและสวน ณ ไบเทคบางนา 

สัปดาห์ที1่5 - รับสายลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั 

- ทาํใบเสนอการติดตั้งป้ายโฆษณา Solex 

สัปดาห์ที1่6 - ทาํใบเสนอการติดตั้งป้ายโฆษณา Solex 

- สรุปการติดตั้งป้ายโฆษณา 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

3.8.1.1 คอมพิวเตอร์ 

3.8.1.2 อุปกรณ์สาํนกังาน 

3.8.1.3 โทรศพัทมื์อถือ 

3.8.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft office Excel 

3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft office Word 

3.8.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

3.8.2.4 เวบ็ www.canva.com 



 
 

 



 

บทที4่ 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีดําเนินกิจการด้านการผลิต กุญแจ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

อุปกรณ์ประดบัยนต ์ทาํให้ตอ้งทราบเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือส่ือท่ีใชใ้น

การขาย ท่ีอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาหวัขอ้ ส่ือท่ีใชใ้นการขายของบริษทั โซ

เล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.1 ส่ือการโฆษณา 

ลกัษณะรูปแบบป้ายโฆษณาของบริษทัประกอบดว้ย 

4.1.1 แบบป้ายอลูมิเนียมโลหะ 

4.1.2 แบบป้ายผา้ใบ 

4.1.3 แบบป้าย X Stan , Backdrop 

4.1.4 แบบป้าย บอกขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ Sticker พลาดวดู 

4.1.5 แบบป้าย Logo กล่องไฟ 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 รวมรูปแบบป้ายโฆษณา Artwork ของ Solex 
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ข้ันตอนในการติดต่อส่ือสารการทาํป้ายโฆษณา Artwork ของ Solex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.3 

ขั้นตอนในการ

ติดต่อส่ือสารการ

ทาํป้ายโฆษณา 

Artwork ของ 

Solex 

 

 

 

 

ร้านคา้ติดต่อกบั

Salesของทาง

บริษทั 

เจา้หนา้ท่ีทาํ

การดาํเนินเร่ือง

ตรวจสอบคาํ

ร้อง 

เจา้หนา้ท่ีติดต่อกบั

ช่างเพื่อไปทาํการ

ติดตั้งใหก้บั

ร้านคา้+ค่าแรงการ

ติดตั้ง 

ผูบ้ริหารฝ่าย

การตลาด

พิจารณาคาํร้อง

เพื่อทาํการ

อนุมติั 

ร้านคา้ท่ีซ้ือสินคา้

กบัตวัแทน(Sales) 

มีการขอป้าย

โฆษณาเพื่อติด

หนา้ร้านของ

ตวัเอง เซลลจ์ะมี

หนา้ท่ีติดต่อมายงั

บริษทั 

เซลลจ์ะช้ีแจง้

รายละเอียดทั้งหมด

เก่ียวกบัแผน่ป้าย

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี

ดาํเนินเร่ืองไปยงั

ผูบ้ริหาร 

เจา้หนา้ท่ีทาํการ

ออกหนงัสือ

เพื่อใหผู้บ้ริหาร

พิจารณา 

เม่ือผูบ้ริหารอนุมติั 

เจา้หนา้ท่ีจะทาํการ

ติดต่อช่างเพื่อ

สอบถามแบบป้าย

โฆษณาและพดูคุย

ถึงรายละเอียด

ทั้งหมด 
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รูปท่ี 3.5 เอกสารการอนุมติัป้ายโฆษณา 

 

รายละเอยีดช่องในเอกสาร 
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1. เลขทีใ่บงาน: เลขท่ีอา้งอิงเอกสาร 

 

2. วนัที:่  วนั/เดือน/ปีท่ีใชใ้นการกรอกเอกสาร 

 

3. เรียน:  ช่ือผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจ 

 

4. เร่ือง:  เสนอการติดตั้ง/เปล่ียน ป้ายโฆษณา Solex  

 

5. เจ้าของร้าน:  ช่ือเจา้ของร้านท่ีขอป้ายโฆษณาของบริษทั 

 

6. ทีอ่ยู่:   ท่ีอยูข่องเจา้ของร้าน 

 

7. ลูกค้า:   ช่ือเซลลท่ี์ทาํการติดต่อกบัลูกคา้/ร้านคา้ 

 

8. ขนาด:   ขนาดของป้ายท่ีใชส้าํหรับติดหนา้ร้าน 

 

9. รูปภาพ:   รูปภาพหนา้ร้านเพื่อใหผู้บ้ริหารพิจารณาวา่ทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ 

ดีหรือไม่ ถา้ทาํเลท่ีตั้งดีก็จะเป็นการโปรโหมดบริษทัและสินคา้ 

ไปในตวั 

 

10. หมายเหตุ:  ช่ือช่างท่ีไปติดตั้งใหก้บัทางร้านคา้ 

 

11. ผู้บันทกึข้อมูล:  ช่ือของพนกังาน 

 

12. ผู้อนุมัติ:   ผูบ้ริหาร 
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รูปท่ี 3.6 เอกสารสรุปค่านํ้ามนัรถเดินและค่าแรงติดตั้งป้ายโฆษณา 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดช่องในเอกสารสรุปค่านํา้มันรถเดินและค่าแรงติดตั้งป้ายโฆษณา 
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1. เลขทีใ่บงาน:   เลขท่ีอา้งอิงเอกสาร 

 

2. วนัที:่   วนั/เดือน/ปีท่ีในการกรอกเอกสาร 

 

3. เรียน:   ช่ือผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจ 

 

4. เร่ือง:   สรุปค่านํ้ามนัรถเดินและค่าแรงติดตั้งป้ายโฆษณา 

 

5. ติดตั้งโดย:   ช่ือช่างท่ีไปติดตั้งป้ายโฆษณา 

 

6. อตัราค่าเดินทาง:  ค่านํ้ามนัรถจะคิดตามเรทท่ีกาํหนดไว ้ 

   0-100 km Km. รา คา 12 บาท 

 101-300 km Km. ราคา 10 บาท 

 301 km Km. ราคา 8 บาท 

7. รายการ:   ตารางการคาํนวนค่าใชจ่้าย 

 

8. รูป:   รูปภาพยนืยนั 

 

9. ผู้บันทกึข้อมูล: ช่ือของพนกังงาน 

 

10. ผู้อนุมัติ:  ผูบ้ริหาร 
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รูปท่ี 3.7 ตวัอยา่งร้านคา้ท่ีติดป้ายอลูมิเนียมโลหะ 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 ตวัอยา่งร้านท่ีติดป้ายโฆษณาlogoกล่องไฟ 
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รูปท่ี 3.9 ตวัอยา่งร้านท่ีติดป้ายผา้ใบ 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 ตวัอยา่งแบบป้าย X Stan , Backdrop 
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4.2 อุปกรณ์บ้านและอุปกรณ์ประดับยนต์ 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 รูปแบบกุญแจคลอ้ง 

1. กุญแจคลอ้ง   รุ่น SL 99 ราคา (ห่วงสั้น65 บาท) (ห่วงยาว125 บาท)  

2. กุญแจสายย ู  รุ่น LM Water Proof  Padlock ราคา 180 บาท 

3. กุญแจคลอ้งลามิเนท LM-Series (Laminated Padlock)  

ราคา (ห่วงสั้น 145 บาท) (ห่วงยาว 155 บาท) 

4. กุญแจสายย ู  รุ่น H-Series (Hammer Padlock) ราคา 170 บาท  

5. กุญแจรหสั TSA   รุ่น TSA33W ราคา 169 บาท 

6. กุญแจรหสั TSA   รุ่น TSA33 ราคา 110 บาท 

7. กุญแจรหสั TSA   ราคา 175 บาท 

8. กุญแจรหสั   รุ่น KH ราคา 139 บาท 

9. กุญแจรหสั   รุ่น CB ราคา 169 บาท 

10. กุญแจรหสั   รุ่น 45 ราคา 169 บาท 

11. กุญแจรหสั   รุ่น C9 ราคา 169 บาท 
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รูปท่ี 3.12 รูปแบบ Digital Door Lock 

1. กุญแจระบบดิจิตอล FPCK 7931   ราคา 16,900 บาท 

2. กุญแจระบบดิจิตอล FPCK 7930   ราคา 14,500 บาท 

3. กุญแจระบบดิจิตอล PCK 177   ราคา 8,900 บาท 

 

 
 

รูปท่ี 3.13 รูปแบบอุปกรณ์ฟิตต้ิง 

1. บานพบัแกนใหญ่   รุ่น 4315 ราคา 200 บาท 

2. บานพบัแกนใหญ่หวัเรียบ รุ่น 4315 ราคา 180 บาท 

3. โช๊คอพัประตู    ราคา 585 บาท 

4. ตาแมว     ราคา 85 บาท 
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5. กนัชนคร่ึงวงกลม   ราคา 85 บาท 

6. มือจบั     ราคา 69 บาท 

7. กลอน     ราคา 59 บาท 

 

 
 

รูปท่ี 3.14 รูปแบบอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

1. ครีมล็อค3จุด    ราคา 330 บาท 

2. ครีมช่างไฟฟ้า    ราคา 180 บาท  

3. คอ้น     ราคา 250 บาท 

4. กรรไกรสแตนเลสตดัก่ิงไม ้ ราคา 180 บาท 

5. กรรไกรตดัหญา้    ราคา 510 บาท 

6. ป๊ัมลม T-700    ราคา 400 บาท 

7. บล็อคชุด    ราคา 900 บาท 
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รูปท่ี 3.15 รูปแบบอุปกรณ์จกัรยานยนต ์

1. ล็อคโช๊คมอเตอร์ไซค ์  รุ่น 6025 ราคา 540 บาท 

2. ล็อคดิสมอเตอร์ไซค ์  รุ่น 9030 ราคา 530 บาท 

3. ล็อคโช๊ค    รุ่น 6019 ราคา 550 บาท 

4. ล็อคดิสมอเตอร์ไซค ์  รุ่น 9025 ราคา 355 บาท 

5. เคเบิ้ลล็อค    ราคา 240 บาท 

6. เคเบิ้ลล็อค    รุ่น รหสั ราคา 450 บาท 

 

 
 

รูปท่ี 3.16 รูปแบบอุปกรณ์รถยนต ์

1. ชุดล็อคลอ้    ราคา 1900 บาท 

2. กุญแจล็อคครัช AM999   ราคา 950 บาท 

3. กุญแจล็อคครัช รุ่น J193   ราคา 940 บาท 
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4.3 ออกแบบภาพลงเวบ็ไซต์และส่ือออนไลน์ 

4.3.1 การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงดดัแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดี

ข้ึน และมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิม การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้น

สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัได ้ 

4.3.2 ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม 

(Social Tool) เพื่อใช้ส่ือสารระหว่างกนัในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเวบ็ไซต์

และโปรแกรมประยุกต์บนส่ือใด ๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผูใ้ช้ทั้งท่ีเป็นผูส่้ง

สารและผูรั้บสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (User-

Generate Content: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

4.3.3 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และการโปรโหมดลงบนเวบ็ไซค ์มีดงัน้ี 

4.3.3.1 Facebook   

4.3.3.2 Instagram  

4.3.3.3 เวบ็ Shopee 

4.3.3.4 เวบ็ Lazada  

4.3.3.5 www.solexonline.com 

 

 
 

รูปท่ี 3.17 ตวัอยา่งการออกแบบภาพ 
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รูปท่ี 3.18 ตวัอยา่งการออกแบบภาพ 

การออกแบบภาพจะออกแบบดว้ยโปรแกรม Photoshop CS6 และเวบ็Canva ทางบริษทัจะ

เน้นสินคา้เป็นหลักเพื่อให้สินคา้เป็นจุดเด่นแต่ก็จะมีการปรับภาพให้ดูน่าสนใจโดยการการเพิ่ม 

Background ให้มีสีสันน่าสนใจและดึงดูดมากข้ึน ในรูปตวัอย่างเป็นกุญแจรหัสใช้สําหรับล็อค

กระเป๋าต่างๆ อาทิเช่น กระเป๋าเดินทางหรือBackpack กุญแจรหสัเหมาะสําหรับคนท่ีชอบท่องเท่ียว

หรือเดินทางบ่อย ๆ เพื่อป้องกนัความปลอดภยัและทรัพยสิ์นแบบ2เท่า 
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รูปท่ี 3.19 รูปตวัอยา่งในเพจ Facebook Solex 

กุญแจล็อคดิสเบรกมอเตอร์ไซค ์SOLEX สามารถใช้ไดก้บัรถทุกรุ่นท่ีมีดิสเบรกและแกน

ล็อคหนา หมุนไดอิ้สระ ป้องกนัการเกิดโจรกรรมได ้การใชง้านทนทาน เม่ือทาํการล็อคแลว้จะไม่มี

พื้นท่ีให้เล่ือยหรือตดักุญแจ ตวัลูกกุญแจมีขนาดเล็กกะทดัรัดนํ้ าหนกัเบาพกพาง่ายและเม่ือไม่ไดใ้ช้

งานสามารถเก็บไวใ้นพื้นท่ีดงัน้ี อาทิเช่น กระเป๋าเป้ ใตเ้บาะรถมอเตอร์ไซค ์เป็นตน้ 
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รูปท่ี 3.20 รูปตวัอยา่งในเวบ็ Shopee 

LM-Series (Laminted Padlock) กุญแจคลอ้ง รุ่น LM ลามิเนท  

เป็นกุญแจท่ีผลิตมาจากวสัดุโลหะคุณภาพดี ซ่ึงมีคุณสมบติัทางดา้นความแข็งแรงทนทาน 

การออกแบบสวยงาม สามารถนาํไปใช้งานท่ีหลากหลาย เช่น การนาํไปล็อคประตูห้องเก็บของ 

หรือหอ้งพสัดุทัว่ไป หรือ ตามความเหมาะสมของผูใ้ชง้านแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  

1. กุญแจคล้องรุ่น LM (Laminated Padlock) จะ ได้แก่ รุ่น LM-Series (ห่วงคล้อง

กุญแจสั้น) 

2. กุญแจคลอ้งรุ่น LM-Series (ห่วงคลอ้งกุญแจยาว)  
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รูปท่ี 3.21 รูปตวัอยา่งในเวบ็ Lazada 

กุญแจรหสั TSA รุ่น TSA33 (Solex Travel Lock) 

 เป็นอีกทางเลือกหน่ึงดา้นความปลอดภยั การเปิด - ปิดการใชง้านโดยการตั้งรหสัตวัเลข 4 

หลกั โดยไม่ตอ้งใชลู้กกุญแจไข สามารถตั้งรหสัไดเ้องมากกวา่ 10,000 รหสั เหมาะสาํหรับการล็อค

กระเป๋าต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทางหรือBackpack กุญแจรหสัเหมาะสําหรับคนท่ีชอบท่องเท่ียวหรือ

เดินทางบ่อย ๆ เพื่อป้องกนัการเกิดโจรกรรมและทรัพยสิ์น 
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รูปท่ี 3.22 รูปตวัอยา่งในเวบ็โซเล็กซ์ออนไลน์ 

เป็นภาพการโปรโหมดการแสดงและการขายสินคา้ครบวงจรท่ีเก่ียวกบับา้นและสวน การ

จดังานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ทั้ งเชิง DESIGN LIVING และ OUTDOOR LIVING รวมทั้งนิทรรศการ

กิจกรรมให้ความรู้ และ ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ให้ความเพลิดเพลินแก่คนรักบา้น ประดุจ

ดงัเดินเขา้ไปนิตยสาร “บา้นและสวน” 
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4.4 การออกบูธและการจัดงานแสดงสินค้า 

 4.4.1 บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมงานบา้นและสวน

แฟร์ ประจาํปี2019 ณ ไบเทคบางนา ซ่ึงงานน้ีเป็นงานเก่ียวกบัอุปกรณ์บา้นและสวนทั้งหมด เหล่า

นกัช็อปและคนรักบา้นไม่ควรพลาดท่ีจะมาเดินเท่ียวชมในงาน  

4.4.2 ปัจจุบนัน้ีผูป้ระกอบการของไทยจาํนวนมาก ไดห้นัมาสนใจร่วมออกงานแสดงสินคา้ 

เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก โดยสาเหตุท่ีการออกงานแสดงสินคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศไดรั้บ

ความนิยม ก็เพราะเป็นกิจกรรมทางการตลาด ท่ีมองเห็นผลตอบแทนท่ีชดัเจนและวดัไดง่้ายกวา่การ

ใชโ้ฆษณา การประชาสัมพนัธ์ หรือการทาํตลาดในแบบอ่ืน ๆ 

4.4.3 ประโยชน์ของการออกบูธมี 7 ประการดงัน้ี 

4.4.3.1 เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ 

การออกบูธแสดงสินคา้หรือบริการถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

สินคา้และบริการไดดี้มากท่ีสุดวิธีหน่ึง เพราะองคป์ระกอบท่ีจะทาํให้การโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ไดผ้ลคือสาระสําคญัของสารตอ้งถูกส่งผา่นไปยงัผูรั้บสารเป็น

จาํนวนมาก ซ่ึงการไปออกบูธแสดงสินคา้หรือบริการตามนิทรรศการหรืองาน

เทศกาลต่างๆ สามารถตอบโจทยข์อ้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.4.3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย 

เป็นอีกหน่ึงช่องทางการคา้ขายสินคา้หรือบริการท่ีน่าสนใจมาก เพราะ

แมว้่าช่วงระยะเวลาในการจดังานจะน้อยและไม่ใช่ช่องทางการขายสินคา้หรือ

บริการท่ีมัน่คงถาวร แต่นิทรรศการและงานท่ีจดัข้ึนก็มกัเป็นแหล่งชุมนุมของ

บรรดาลูกคา้ชั้นดีท่ีต่างแห่มาร่วมงาน 

4.4.3.3 เพื่อโชวศ์กัยภาพธุรกิจ 

การออกบูธแสดงสินค้าและบริการถือเป็นโอกาสทองในการแสดง

ศกัยภาพสินคา้ บริการ หรือการดาํเนินงานของบริษทันั้น ๆ อีกดว้ย เพราะสามารถ

เขา้ถึงและส่ือสารกบัผูค้นไดเ้ป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีเจา้ของกิจการทั้งหลายยงั

สามารถใชก้ารออกบูธแสดงสินคา้เป็นช่องทางเพื่อเกทบัคู่ต่อสู้ท่ีทั้งไม่ไดม้าและ

มาออกบูธงานเดียวกนัไดอี้กดว้ย 
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4.4.3.4 เพื่อหาคู่คา้ทางธุรกิจ 

การออกบูธแสดงสินคา้และบริการนอกจากจะได้พบลูกคา้รายย่อยแลว้ 

ยงัมีโอกาสพบคู่คา้ทางธุรกิจอีกดว้ย เพราะในปัจจุบนังานมหกรรมแสดงสินคา้

และบริการต่างๆ ได้แบ่งกําหนดการให้มีวนัและช่วงเวลาสําหรับนักธุรกิจ

โดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยและหาคู่คา้ทางธุรกิจ ซ่ึงส่วนมากแลว้

มกัเป็นวนัแรกๆ จึงกลายเป็นโอกาสสําคญัให้ผูป้ระกอบการไดพ้บปะพูดคุยและ

ทาํสัญญาธุรกิจกบัคู่คา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงโอกาสดงักล่าวช่วยให้ผูป้ระกอบการและนกั

ธุรกิจทั้ งหลายสามารถลดต้นทุนของตนเองลงได้อนัเน่ืองมาจากได้พบเจอกับ

เจา้ของปัจจยัการผลิตรายอ่ืน ๆ 

4.4.3.5 เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัลูกคา้และกลุ่มธุรกิจ 

   เป็นการส่ือสารสองทางท่ีผูป้ระกอบการสามารถรับฟังความคิดเห็นจาก

ลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจ และสามารถแนะนาํสินคา้และบริการกลบัคืนสู่ทั้งลูกคา้

และคู่ค้าอีกด้วย ส่ิงน้ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ซ่ึง

สามารถนาํกลบัมาใชพ้ฒันาธุรกิจไดใ้นอนาคต 

4.4.3.6 เพื่อสาํรวจตลาดและคู่แข่งขนั 

การออกบูธสินคา้และบริการนอกจากจะทาํให้ผูป้ระกอบการไดพ้บกบั

ลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจแลว้ ยงัถือเป็นโอกาสดีท่ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการไดพ้บกบั

คู่แข่งด้วย จึงเป็นช่วงสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากเพราะผู ้ประกอบการ

สามารถสํารวจตรวจสอบความกา้วหนา้ของคู่แข่ง และสามารถสาํรวจตลาดไปใน

ตวัไดอี้กดว้ย 

4.4.3.7 เพื่อสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ 

  แมผู้ป้ระกอบการจะไม่มีสินคา้หรือบริการไปออกบูธแสดงสินคา้แมแ้ต่

ช้ินเดียว แต่ผูป้ระกอบการก็ควรตอ้งไปออกบูธท่ีงานเพื่อเป็นการสร้างฐานขอ้มูล

ของลูกค้าผูบ้ริโภค ไม่มีโอกาสไหนแล้วท่ีผูบ้ริโภคจะรวมตัวกันมากขนาดน้ี 

ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรฉวยโอกาสน้ีไปออกบูธแสดงสินคา้และบริการดว้ย

ประการทั้งปวง แมไ้ม่ไดต้วัเงินกลบัมา อยา่งนอ้ยก็ขอให้ไดฐ้านขอ้มูลลูกคา้ก็ยงัดี

เพราะบางคร้ังขอ้มูลเหล่าน้ีอาจมีค่าและประโยชน์มากกวา่เงินเสียอีก 



 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

ผลสรุปโครงงานหลงัจากท่ีไดอ้อกแบบส่ือโฆษณาภาพลงเวบ็ไซตแ์ละศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั

ตวัสินคา้ทาํให้สามารถออกแบบส่ือโฆษณาการขายสินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละอุปกรณ์

บา้นของบริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํให้มีความเขา้ใจและสามารถ

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโฆษณากลางแจง้ ส่ืออินเตอร์เน็ตและออกบูธต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความเขา้ใจในข่าวสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และสามารถกระตุน้ยอดขายเพิ่มยอดขายไดม้าก

ข้ึน 

5.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาโครงงาน 

5.2.1 ตอ้งใชเ้วลาศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้ท่ีจะนาํมาลงส่ือท่ีใชใ้นการขาย 

5.2.2 ตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัโปรแกรมท่ีใชใ้นการทาํงาน 

5.2.3 การปฏิบติังานจริงไม่ไดเ้ป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนหรือแบบแผนทุกคร้ังไป 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

จากท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จาํกดั ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์หลงัการทาํงานและขั้นตอนในการทาํงาน ไม่วา่เป็นการออกบูธ การ

ขายสินคา้ การรับโทรศพัท ์การออกแบบภาพ  การใชส่ื้อในการขาย พนกังานท่ีปรึกษาให้คาํแนะนาํ

และช่วยเหลือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการสอนงานหรือการตอบคาํถามต่างๆทาํให้งานท่ีได้รับ

มอบหมายผา่นไปดว้ยดี การฝึกงานคร้ังน้ีทาํให้มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีมากข้ึนและยงัสามารถ

นาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัอีกดว้ย 

5.3.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.3.1 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานจริงและการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

ไดท้นัที 

5.3.3.2 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการมีระเบียบวนิยัในการทาํงานและการตรงต่อเวลา ทาํ 

ใหมี้ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีมากข้ึน 

5.3.3.3 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นขอ้เสนอแนะ 
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5.3.3.4 ควรจดัอบรมใหน้กัศึกษาท่ีไปฝึกงานเพราะจะไดท้ราบเก่ียวกบัตวัสินคา้ 

เพือ่ใหน้กัศึกษานาํไปใชใ้นการทาํงาน 

5.3.3.5 ตอ้งมีความรอบคอบในการทาํงาน และปฏิภาณไหวพริบท่ีจะสามารถ 

แกไ้ขสถานการณ์ในเบ้ืองตน้แบบทนัทีทนัใด 

5.3.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 

5.3.3.1 ขาดความวางตวัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

5.3.3.2 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือในสาํนกังาน 

5.3.3.3 ขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังานเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจะนาํมาใช ้

ในการทาํส่ือในการขายทาํใหง้านล่าชา้ในช่วงแรก 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการทาํโครงงานสหกจิ 

5.4.1 ควรเร่งเรียนรู้งานและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

5.4.2 ควรฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์สาํนกังานใหค้ล่องแคล่ว 

5.4.3 ควรทาํความรู้จกัคุน้เคยกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในหน่วยงานและต่าง   

หน่วยงาน จะมีส่วนช่วยใหง้านเดินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนมากข้ึน 
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บทคดัยอ่ 

  การศึกษาเร่ือง ส่ือท่ีใช้ในการขายของ

บริษทั โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั จดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการใช้

ส่ือโฆษณาและเพื่อศึกษาวิธีการขายสินค้า

เก่ียวกบัอุปกรณ์ประดบัยนต ์อุปกรณ์บา้น ของ

บริษทั โซเล็กซ์ ช่องทางการจาํจดัหน่าย การ

ประชาสัมพนัธ์ การวางแผนและการดาํเนินงาน 

มี ก า ร โ ป ร โ ห ม ด สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ  ผ่ า น ส่ื อ

อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ผูจ้ดัทาํได้ทาํ

ป้ายโฆษณาลงเว็บเพจและเว็บไซต์เพื่อให้

สินค้าเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภคและสามารถ

เพิ่มยอดขายได ้กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือ 

ส่ือท่ีเลือกใช้คือส่ืออินเตอร์เน็ตส่ือน้ีสามารถ

แพร่กระจ่ายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วสามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย การเลือกใช้ส่ือใน

การขายน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดการกระตุน้ยอดขายและเพิ่ม

ยอดขายสินคา้ ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

 

คําสําคัญ : ส่ือการโฆษณา, ส่ือออนไลน์ 

Abstract 

This study aimed to investigate the 

use of advertising media and to study the 

methods of selling car accessories and home 

appliances of Solex International Co. Ltd. 

This study also investigated the company’s 

distribution channels,  public relations, 

planning and operations. The company 

promoted its products via several channels, 

including Internet and online media. The 

author  prepared an ads banner on the website 

to attract potential customers and to increase 

sales and meet  needs. The selected media 

type was the Internet, as it is an effective 

channel used to spread news quickly to the 

target group. This selected channel can 

respond the consumers’ needs, stimulating 

sales and sales volumes.  



 
 

Keywords: Advertising media , Solex 
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