รายงานการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร แอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด
Sales process of Thai Sky Shutter And Construction Company Limited

โดย
นางสาวนพัตธร รอไกรเพชร 5704300112
นางสาวทัศนีย ออนตา 5714300015

รายการนี้เปนสวนหนึง่ ของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 3 ปการศึกษา 2561

ค

ชื่อโครงงาน :
หน่วยกิต :
คณะผูจ้ ดั ทา :
อาจารย์ที่ปรึ กษา :
ระดับการศึกษา :
สาขาวิชา :
คณะวิชา :
ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา :

กระบวนการขายของบริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จากัด
5
นางสาวนพัตธร รอไกรเพชร 5704300112
นางสาวทัศนีย ์ อ่อนตา 5714300012
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจาวรรณ บวรกุลภา
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
บริ หารธุรกิจ
3/2561
บทคัดย่ อ

บริ ษ ทั ไทยสกาย ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรั คชั่น จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ จดั ทาเกี่ ยวกับ
ประตูมว้ นทุกชนิด ระบบอัตโนมัติ ระบบมือดึง และระบบรอกโซ่ ติดตั้ง โดยช่างที่ชานาญและ
มี ม าตรฐานสู งประกอบกิ จการการจาหน่ ายและติ ด ตั้งประตู ม ้วนทุ ก ชนิ ด เช่ น ภายใน บ้าน
โรงรถ เชิ งพาณิ ชย์ โรงงาน ห้างสรรพสิ นค้า ออฟฟิ ศ เป็ นต้น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อมุ่งศึกษาการ
ปฏิบตั ิงานด้านบริ การของกระบวนการขายของบริ ษทั ไทยสกาย ชัดเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จากัด และ การปฏิบตั ิงานด้านบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สรุ ปขั้นตอนในการกระบวนการขาย
ได้ 7 ข้อดังนี้ 1. หาลูกค้า 2. ติดต่อลูกค้า 3.นาเสนอสิ นค้า 4. ตกลงราคา 5. รับคาสั่งซื้ อ 6. ยืนยัน
คาสั่งซื้ อ 7. ปฏิบตั ิงานตามที่ลูกค้าสั่งข้อเสนอแนะ ควรเริ่ มทาโครงงานในระหว่างที่ฝึกงานเพื่อ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะช่วยทาให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กาหนด
ความสาคัญ : กระบวนการขาย

ก

จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่.......เดือน........................พ.ศ. 2561
เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชาการตลาด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญวรรณ บวรกุลภา

ตามที่ ค ณะผูจ้ ดั ท า นางสาวนพัตธร รอไกรเพชร และ นางสาวทัศนี ย ์ อ่ อนตา นักศึ ก ษาภาควิช า
การตลาด คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยามได้ไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึ ง
วันที่ 31 สิ งหาคม ในตาแหน่ งผูช้ ่ วยฝ่ ายขาย ณ บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด และ
ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทารายงานเรื่ อง “กระบวนการขาย”
บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดลงแล้ว คณะผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้
จานวน 1 เล่มเพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวนพัตธร รอไกรเพชร
นางสาวทัศนีย ์ อ่อนตา
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาการตลาด

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การคณะผูท้ ี่จดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงการสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้
และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือ
และสนับสนุนจากหลายฝั่งดังนี้
1 คุณ มนัส คงน้ าจืด ผูจ้ ดั การแผนกฝ่ ายขาย
2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจาวรรณ บวรกุลภา อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คะแนนนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาใน
การทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทาจริ งซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ณที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาว นพัตธร รอไกรเพชร
นางสาว ทัศนีย ์ อ่อนตา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั รับผลิตและติดตั้งประตูมว้ น
ในรู ปแบบของ ระบบไฟฟ้ า ระบบรอกโซ่ และ ระบบดึงมือ เป็ นต้น อีกทั้ง เป็ นบริ ษทั ที่ผลิต รับติดตั้งประตู
ม้วน โครงสร้างเหล็กแล้วยังมีบริ การต่างๆของบริ ษทั ผลิต และ ติดตั้ง โดยช่างที่ชานาญและมีมาตรฐานสู ง
ประกอบกิ จ การจ าหน่ า ยและติ ด ตั้ งประตู ม ้ ว นทุ ก ชนิ ด เช่ น บ้ า น โรงรถ เชิ ง พาณิ ชย์ โรงงาน
ห้างสรรพสิ นค้า ออฟฟิ ศ ในปั จจุบนั บริ ษทั ที่รับผลิตและติดตั้งประตูมว้ นนั้นเกิดขึ้นมากมายหลากหลายของ
แต่ละบริ ษทั จะมีการให้บริ การลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป จึงทาให้เกิ ดการแข่งขันขึ้นได้และทาให้การหา
ลูกค้าใหม่ๆค่อนข้างเป็ นไปได้ยากและ รวมไปถึ งสภาพเศรษฐกิ จของประเทศ ทาให้ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค
แสวงหาบริ ษทั ที่ติดตั้งประตูมว้ นที่ถูกกว่า บริ ษทั จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้ได้ดีที่สุด
และการเข้าหาลูกค้ารายใหม่การบอกต่อจากลูกค้าเก่าที่มาใช้บริ การจึงทาให้มีลูกค้าใหม่ได้รวมไปถึงการรับ
ซ่ อมและการบริ ก ารหลังการขายจึ งท าให้บ ริ ษ ทั ไทยสกายยังคงมี ลู กค้าให้ความสนใจในสิ นค้าและการ
บริ ก ารของบริ ษทั ดังนั้นทางบริ ษทั ไทยสกายจึ งมุ่ งเน้นการให้บริ การทั้งก่ อนและหลังการขายรวมไปถึ ง
คุ ณ ภาพของวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ไ ด้ม าตราฐานแข็งแรงทดทานต่ออายุก ารใช้งานทั้งนี้ ก ารให้ บ ริ ก ารและการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีของบริ ษทั ไทยสกายจึงทาให้บริ ษทั ไทยสกายเป็ นบริ ษทั ที่รับผลิตและติดตั้งประตูมว้ นที่ดีและ
ได้มาตรฐาน
ดังนั้น กระบวนการขายจึงมีความสาคัญทาให้เกิดความสนใจที่ได้มาปฏิบตั ิงานสหกิจที่บริ ษทั
ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอสตรั คชั่น จากัด และได้ทางานตามหน้าที่ที่ ได้รับหมอบหมายประสานงาน
พูดคุยลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการขายต่างๆของบริ ษทั พร้อมนาเสนอการขายเกี่ยวกับประตูมว้ นให้กบั ลูกค้า
เพื่อศึกษาการขายที่ดี และได้นามาปรับปรุ งใช้ในการแก้ไขในข้อมูลของการขายและรู ้ ถึงเรื่ องของการใช้
มารยาทต่างๆการวางตัวที่ ดีและรวมการขายหรื อการให้บริ การกับผูบ้ ริ โภคจะประสบความสาเร็ จได้น้ ัน
จาเป็ นที่ ต้องสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีให้ แก่ ตวั สิ นค้าและบริ ษ ัท เพื่ อให้ ผูบ้ ริ โภคมี ค วามมั่นใจต่ อตัวสิ น ค้าที่
เกี่ ยวข้องกับประตูของเราและการขายนั้นสามารถประสบความสาเร็ จไปในทางที่ ดีได้และตามที่ ขาดหวัง
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เพราะบริ ษทั นั้นต้องพยายามสร้างจุดขายและพัฒนาสิ นค้าให้ดีข้ ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
หรื อลูกค้าที่มีความสนใจเพิม่ มากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ง านและศึ ก ษากระบวนการขาย ของ บริ ษ ัท ไทยสกายชัต เตอร์ แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 พื้นที่ของการศึ กษาการทาโครงงานสหกิ จศึกษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จากัด
1.3.2 ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย ผูช้ ่วยฝ่ ายขาย
1.3.3 ระยะเวลาในการศึกษาปฏิบตั ิงาน คือ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้ศึกษาปฏิบตั ิงานกระบวนการขายและเสนอแนะการขายที่ดีต่อการวางแผนการขาย

3

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดท าโครงงานเรื่ อง “ กระบวนการขาย” มี ข้ นั ตอนและการปฏัตบัติงานและคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับแผนกขาย ทางขณะผูจ้ ดั ทาได้ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 รู ปแบบแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับกระบวนการขาย
ทฤษฎีการขาย ตัวที่หนึ่ง แปลว่า ความตั้งใจหรื อความเอาใจใส ซึ่ งเราต้องใส่ ใจในการผลิตสิ นค้า
หรื อบริ การให้ออกมาอย่างมี คุณภาพตามที่ ได้วางใจใส่ ใจในการปรับ ปรุ งแก้ไขสิ นค้าหรื อบริ การในทุ ก
ขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่ ดีตรงตามมาตรฐานให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ท้ งั นั้นเราต้องรู ้ จุดแข็งและจุดอ่อนของ
สิ นค้า หรื อบริ การของเรา เช่ น ข้อดี คื อมี คุณ ภาพข้อด้อยหรื อราคาที่ อาจจะแพงกว่าสิ นค้าในท้องตลาด
ประเภทเดียวกันและเราต้องตอบลูกค้าได้อย่างทะลุปุโปร่ งถึงสิ นค้าหรื อบริ การของเราว่ามีคุณประโยชน์ที่
ลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การจะได้รับอย่างไรบ้าง
ทฤษฎีการขาย ตัวที่สอง แปลว่า ความสนใจในปั จจุบนั นี้ เราจะเห็นได้วา่ ธุ รกิจตอนนี้ น้ นั สิ นค้า
และบริ การอยูม่ ากมายนับกันไม่หมดว่ามีท้ งั หมดเท่าไหร่ และจะมีพวกแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่ อยๆแต่คุณ
เคยสงสัยมั้ยว่าในบรรดาแบรนด์อนั มากมายมหาศาลคุณสามารถจาได้ท้ งั หมดกี่แบรนด์คาตอบน่าจะอยู่ใน
หลักร้อยแบรนด์ ซึ่ งคาตอบก็คือว่าเป็ นเพราะแบรนด์ที่คุณจาได้แบรนด์เหล่านั้นสร้างความสนใจขึ้นมา จน
คุณได้จดจาแบรนด์เหล่านั้นไว้บางแบรนด์คุณก็อาจจะไม่เคยได้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การของเค้าแต่เห็นจนจาได้
เพราะเค้าใช้การโปรโมทสร้างความสนใจดึงคนเข้ามานัน่ เอง
ทฤษฎีการขาย ตัวที่สาม แปลว่า ความปรารถนาความปรารถนานั้นเป้ นสิ่ งที่มนั มากกว่าต้องการ
มันคือความหลงใหลที่ดึงลูกค้าเข้ามาซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การของคุณซึ่ งวิธีการสร้างหรื อความปรารถนาให้
บังคับในตัวลูกค้าจะเหมาะสาหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่ลูกค้ามีกาลังซื้ อในระดับสู งและต้องการความแตกต่าง
หลักการตลาดแบบนี้ จะทาให้ลูกค้าเกิดความปรารถนาจะได้สินค้านี้ ไปครอบครองทาให้สินค้าเราดูมีระดับ
จะทาให้วนั ต่อๆไปลูกค้าต้องมาจองคิวซื้ อสิ นค้ากัน
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ทฤษฎี การขาย ตัวที่สี่ แปลว่า การกระทา การกระท าในที่ น้ ี คื อ การตกลงที่ จะซื้ อสิ นค้า หรื อ
บริ การนี้ กบั คุ ณ สาหรับวิธีการท าให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การของเรานั้น ก็ส ามารถกระทาได้ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ถึงแบรนด์ของคุณให้ลู กค้าทราบ ผ่านสื่ อการโปรโมทต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาดูรายละเอียด
ของสิ นค้าได้ง่ายขึ้น หรื อสามารถซื้ อสิ นค้าผ่านเว้บไซต์ได้เลย ยิ่งดีใหญ่ เป็ นการเพิ่มช่องทางในการขายได้
มากขึ้น
ทฤษฎี การขาย ตัวที่ห้า แปลว่า ความพึงพอใจ ซึ้ งก็เป็ นการสร้างคุณสมบัติพิเศษของสิ นค้า หรื อ
บริ การให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเมื่อมาซื้ อ หรื อมาใช้บริ การซึ่ งก็มีหลักการง่ายคือสิ นค้า หรื อ บริ การของ
คุ ณจะต้องออกสู่ ตลาดให้เร็ วกว่าคู่แข่ง ต้องมีคุณสมบัติเหนื อกว่าสิ นค้าคู่แข่ง และสุ ดท้ายราคาของสิ นค้า
ต้องสมเหตุสมผลไม่แพงลิบลิ่วจนเอื้อมไม่ถึง (กรรณิ การ์ เนาว แสงศรี .2553)
2.2 สิ่ งแวดล้อมทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความสํ าเร็จในการขาย (พัทนันทร์ ต่ายจันทร์ .2545)
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการการขาย คือ สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีขอ้ ควรพิจารณาอยู่ 4ประการ
ได้แก่
•
•
•
•

สิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ที่มีแผนกลยุทธ์การตลาดหรื อกิจกรรมทางการตลาด
สิ่ งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัยในสังคม
สิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนไปเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางการตลาด
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ยกตัวอย่างทฤษฎีการขายทีเ่ กีย่ วข้ อง ของกระบวนการขาย
เพื่ อ ให้ ก ารขายเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พนั ก งานขายต้อ งเข้า ใจในกระบวนการขาย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ

แสวงหาลูกค้า

วางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้า

เสนอการขาย/การสาธิต

แก้ไขข้อโต้แย้ง

ปิ ดการขาย

ติดตามผลการขาย
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1.แสวงหาลูกค้า
ขั้นตอนการแสวงหาลูกค้าเป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการขาย เป็ นขั้นตอนในการพิจารณาโอกาส
หรื อช่องทางสาหรับการขายสิ นค้า มีวิธีการหลายวิธีในการที่พนักงานขายจะสามารถตรวจสอบหาช่องทาง
หรื อโอกาส เช่น
• หาข้อมูลลูกค้าใหม่จากลูกค้าปั จจุบนั ของบริ ษทั โดยการที่พนักงานขายอาจถามจากลูกค้าเก่าหรื อลูกค้า
ปั จจุบนั ให้แนะนาชื่ อและที่อยู่ของลูกค้ารายอื่นที่มีความสนใจหรื ออาจเหมาะสมกับการใช้งานผลิ ตภัณฑ์
ของบริ ษทั
• ข้อ มู ล จากวารสารในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ สิ่ ง พิ ม พ์ท างการค้า การอ้างอิ ง ต่ า งๆ เช่ น สมุ ด โทรศัพ ท์
หนังสื อพิมพ์ทางธุ รกิจ เป็ นต้น
• รายชื่ อของสมาชิ กสมาคมวิชาชี พต่างๆ หรื อสมาคมทางธุ รกิจต่างๆ เช่น สมาคมการตลาดแห่ งประเทศ
ไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า เป็ นต้น
• ข้อมูลของลูกค้าที่ส่งมาเพื่อขอข้อมูลเกี่ ยวกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั หรื อลูกค้าที่โทรศัพท์เข้า
มาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ไม่ใช่ ลูกค้าทุกรายที่แสวงหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ข้างต้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นลูกค้าของ
บริ ษทั ดังนั้นพนักงานขายจะต้องคัดเลื อกลูกค้าที่คาดหวังว่าจะเป็ นลูกค้าในอนาคตก่อนที่จะดาเนิ นการใน
ขั้นตอนต่อไปโดยลูกค้าที่คาดหวังควรมีความสามารถและมีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยอาจพิจารณาจาก
ความมัน่ คงทางการเงิ น ปริ มาณการใช้สินค้าของธุ รกิ จ สถานที่ต้ งั เป็ นต้น ดังนั้นพนักงานขายไม่ควรจะ
เสี ยเวลาที่จะใช้ความพยายามในการขายแก่ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงหรื อไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ โดย
สรุ ปขั้นตอนในการแสวงหาลูกค้าที่คาดหวังดังนี้
1. จากัดความลูกค้าคาดหวัง ต้องกาหนดคุณสมบัติของลูกค้าคาดหวังหรื อลูกค้าที่เป็ นไปได้ เช่น มีอานาจ
ซื้ อ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ มีความต้องการสิ นค้า เป็ นต้น
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2. ค้นหาลู ก ค้าคาดหวัง เมื่ อก าหนดคุ ณ สมบัติข องลู กค้าคาดหวังแล้วก็ท าการค้นหาลู กค้าคาดหวังจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ
3. หารายละเอียดและกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ พนักงานขายต้องทาการค้นหาข้อมูลของลูกค้าคาดหวังแต่
ละรายให้ละเอียดและมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อเป็ นการกลัน่ กรองลูกค้า
4. เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของลูกค้าคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขาย เป็ นการวางแผนกลยุทธ์ในการเข้า
หาลูกค้าแต่ละรายเพื่อจะเลือกวิธีเสนอขายที่เหมาะสมและเป็ นไปได้มากที่สุด
2. วางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้า
ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าหาลูกค้าที่คาดหวัง ซึ่ งปั ญหาสาคัญสาหรับขั้นตอนนี้ คือการหาผูท้ ี่มีอานาจ
ในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นไปได้ยากที่จะรู ้ พนักงานขายอาจหาข้อมูลของลูกค้าในเบื้องต้นก่อน ศึกษาว่า
ลูกค้าที่ คาดหวังมีความต้องการอะไรบ้าง โดยที่ จะต้องทาการศึกษาทั้งตัวบริ ษทั และตัวลู กค้าที่จะติดต่อ
และตั้งวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในการเข้าหาลูกค้า จากนั้นต้องทาการนัดหมายกับลูกค้าโดยต้องกาหนดเวลา
และสถานที่ ที่ชัดเจนในการเตรี ยมตัวก่ อนเข้าหาลู กค้าพนักงานขายควรแต่งกายให้สุ ภาพเหมาะสมกับ
สถานที่ที่เข้าพบและเตรี ยมเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วน ในขั้นตอนการเข้าพบลูกค้า พนักงานขายควร
เริ่ มจากการแนะนาตัวให้ลูกค้าทราบว่าเป็ นใคร มาจากไหนโดยอาจให้นามบัตรหรื อของที่ ระลึ กที่ มีชื่อ
บริ ษทั ของผูข้ ายเช่น ดินสอ ปากกา ปฏิทิน หรื อตัวอย่างสิ นค้า เป็ นต้นพนักงานขายอาจอ้างอิงชื่ อของลูกค้า
เก่ าหรื อลูกค้าปั จจุบนั ที่ แนะนามาและแจ้งวัตถุ ประสงค์ในการเข้าหาที่ ชดั เจนทั้งนี้ ตอ้ งไม่ลืมว่าเวลาของ
ลูกค้าและเวลาของพนักงานขายเป็ นสิ่ งที่มีค่าจึงไม่ควรยืดเยื้อ
ประโยชน์ของการที่พนักงานขายได้วางแผนการก่อนเข้าหาลูกค้า ได้แก่
➢ ได้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ลู ก ค้าที่ ค าดหวังเพื่ อเป็ นการตรวจสอบความเป็ นไปได้ข องการเป็ นลู ก ค้าที่
แท้จริ ง เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
➢ ลูกค้าคาดหวังเกิดความประทับใจต่อพนักงานขายที่รู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั และความสาเร็ จในอดีต
ของลูกค้าคาดหวัง
➢ พนักงานขายสามารถเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาที่อาจต้องเผชิ ญไว้ได้ล่วงหน้า
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3. เสนอการขาย และ/หรื อ การสาธิต
หลังจากพนักงานขายสามารถเข้าถึงผูซ้ ้ื อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการขายคือการเสนอการ
ขาย และ/หรื อ การสาธิ ต วัต ถุ ป ระสงค์ข องขั้น ตอนนี้ คื อการบอกหรื อแสดงให้ ลู ก ค้าคาดหวังทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ของผูข้ ายสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร นัน่ คือพนักงานขายต้องแสดงให้เห็น
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผูข้ าย เช่ น ต้นทุนที่ลดลง การทางานที่ง่ายขึ้น หรื อผล
กาไรที่จะเพิ่มขึ้น เป็ นต้น แล้วพนักงานขายจะบอกลูกค้าให้ทราบถึ งคุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ที่จะทาให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์เหล่านั้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถประสบความสาเร็ จในการเสนอการขาย พนักงานขาย
ต้องรู้
➢ ความต้องการของลูกค้า
➢ วิธีการนาเสนอที่ทาให้ลูกค้ามีความสนใจ ตั้งใจ และจูงใจพอที่จะชักจูงให้ลูกค้าตกลงใจซื้ อ
การเสนอขายอาจเป็ นได้ 3 รู ปแบบ คือ
1. การเสนอขายที่มีลกั ษณะแน่นอน
2. การเสนอขายอย่างมีแบบแผน
3. การเสนอขายแบบอิสระ
การเสนอขายที่มีลกั ษณะแน่ นอน คือ การที่พนักงานขายจะพูดหรื อแสดงภาพประกอบตามลาดับที่
ตระเตรี ยมมาเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะครอบคลุมทุกประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอให้ลูกค้าทราบ รู ปแบบการนาเสนอ
แบบนี้ เหมาะสาหรับพนักงานขายมือใหม่หรื อไม่มีประสบการณ์ และมักจะใช้รูปแบบการนาเสนอแบบนี้
สาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่มีราคาไม่สูงหรื อสิ นค้าที่ ขายตามบ้านหรื อสิ นค้าที่ขายทางโทรศัพท์รูปแบบการเสนอ
ขายแบบนี้ มีขอ้ เสี ยคือไม่สามารถปรับเปลี่ ยนตามความต้องการของลูกค้าได้และเป็ นการเสนอขายที่น่าเบื่อ
และไม่น่าสนใจการเสนอขายอย่างมีแบบแผนเป็ นรู ปแบบที่ลูกค้าจะได้รับการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจใน
การนาเสนอโดยมีรูปแบบที่มีแบบแผน รู ปแบบนี้ เป็ นรู ปแบบที่พนักงานขายมีความยืดหยุน่ ในการนาเสนอ
การขายแต่ยงั คงหลักการที่ ต้ งั ไว้ พนักงานขายต้องมีความตื่ นตัวอยู่ตลอดเวลาและมีการตอบสนองลู กค้า
ดังนั้นพนักงานขายต้องรู ้ว่าเมื่อใดที่จะนาเสนอขั้นต่อไปหรื อย้อนกลับขั้นตอนก่อนหน้าโดยพิจารณาจาก
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การตอบสนองของลูกค้า ดังนั้นพนักงานขายที่เสนอขายรู ปแบบนี้ จึงจาเป็ นต้องได้รับการฝึ กอบรมและมี
ประสบการณ์พอสมควรการเสนอขายแบบอิสระ รู ปแบบนี้จะไม่มีการกาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการไว้ชดั เจน
พนักงานขายจะปรับเปลี่ ยนรู ปแบบและวิธีการตามความเหมาะสมกับลูกค้า โดยพนักงานขายจะพยายาม
ค้นหาให้ทราบถึงความชอบในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และต้องหาให้ได้วา่ คุณลักษณะอะไรของผลิตภัณฑ์ที่
มีความสาคัญกับลู กค้า จะเห็ นว่าการเสนอขายรู ปแบบนี้ ตอ้ งอาศัยพนักงานขายที่ มีประสบการณ์ สูงที่ จะ
สามารถควบคุมการเสนอขายรู ปแบบนี้ได้ การฝึ กอบรมพนักงานขายให้สามารถนาเสนอขายรู ปแบบนี้จึงทา
ให้ยาก ต้องอาศัยศิลปะการขายมากกว่าศาสตร์ ในการขายเพราะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวสาหรับรู ปแบบนี้
4. แก้ไขข้อโต้แย้ง
โดยปกติเป็ นไปได้ยากที่ลูกค้าจะตกลงใจซื้ อทันทีที่การนาเสนอการขายเสร็ จสิ้ น ซึ่ งมักจะมีปัญหาข้อ
สงสัยหรื อโต้แย้งเกี่ ยวกับการนาเสนอและผลิตภัณฑ์ที่ขาย ดังนั้นพนักงานขายต้องเตรี ยมการอย่างดีในการ
ตอบสนองข้อโต้แย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อโต้แย้งอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลต่างๆ ดังนี้
➢ ไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้องซื้ อผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ
➢ ขาดข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ
➢ มีลกั ษณะชอบโต้แย้งตามธรรมชาติ
➢ ไม่ใช่ลูกค้าคาดหวังที่แท้จริ ง
➢ มีสัญชาติญาณในการต่อรอง
➢ มีความเป็ นปรปั กษ์โดยส่ วนตัว
➢ มีความผูกพันกับคู่แข่งของบริ ษทั อยู่
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ลักษณะของข้อโต้แย้งเป็ นได้หลายลักษณะเช่น
1. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผูข้ าย คือ ลูกค้ามีความเป็ นปรปั กษ์กบั ผูข้ ายหรื อพนักงานขาย
2. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความจาเป็ น เมื่อลูกค้าคาดหวังปฏิเสธว่าผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอไม่มีความจาเป็ นสาหรับ
ลูกค้า นัน่ อาจหมายความว่าลูกค้าไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ดีพอ
3. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ การที่ลูกค้ามีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นพนักงานขายควรรับ
ฟังข้อโต้แย้งของลูกค้าและทาการอธิ บายว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถที่จะแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าอย่างไร
4. ข้อโต้แย้งเกี่ ยวกับเวลา ลูกค้าอาจโต้แย้งว่ายังไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ในตอนนี้
พนักงานขายที่ดีตอ้ งสามารถสร้างความรู้สึกถึงความจาเป็ นที่ลูกค้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ทันที
5. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับราคา ลูกค้าอาจโต้แย้งว่าราคาสู งเกินไปพนักงานขายควรเน้นให้ลูกค้าเห็ นถึงคุณภาพ
และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์หรื อนาเสนอส่ วนลดเมื่อซื้ อปริ มาณมากพนักงานขายควรจัดการข้อโต้แย้งอย่าง
สุ ภาพและอย่างมืออาชี พ ไม่ควรแสดงการโต้ตอบที่รุนแรงหรื อมีอารมณ์ หงุดหงิดต่อการโต้แย้งของลูกค้า
ควรถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งตอบข้อโต้แย้งทุกข้อของลูกค้าและเต็มใจที่จะอธิ บายเพิ่มเติมให้ลูกค้าหายสงสัย
5. ปิ ดการขาย
หลังจากที่พนักงานขายได้ตอบข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้าจนครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปิ ดการ
ขายซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ลูกค้าคาดหวังได้ตกลงใจที่จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั แล้ว ลูกค้าคาดหวังบาง
รายอาจไม่ได้บอกโดยตรงว่าตกลงใจซื้ อ ดังนั้นจึ งเป็ นหน้าที่ ของพนักงานขายที่ จะถามลู กค้าเมื่อเห็ นว่า
ลูกค้าพร้อมที่จะซื้ อแล้วในการปิ ดการขายอาจทาได้หลายวิธี ได้แก่
• ให้ลูกค้ากล่าวว่าจะซื้ อสิ นค้าเอง
• ถามโดยตรง โดยการสอบถามความต้องการจากลูกค้าคาดหวังว่าตกลงใจจะซื้ อหรื อไม่ โดยใช้
คาพูดที่เหมาะสม
• ถามทางอ้อม โดยไม่ ถามโดยตรงว่าลู ก ค้าจะซื้ อหรื อไม่ เช่ น ถามลู กค้าว่าต้องการจะให้ส่ ง
สิ นค้าเมื่อไร
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6. ติดตามผล
หลังจากปิ ดการขายลงก็มิใช่วา่ ความรับผิดชอบของพนักงานขายจะสิ้ นสุ ดสิ่ งสาคัญอีกอย่างหนึ่ งคือ
การติ ดตามผล พนักงานขายต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าลูกค้าได้รับสิ นค้าตามกาหนดหรื อไม่ และลูกค้ามี
ความพึงพอใจในการใช้ตามที่ ตอ้ งการหรื อไม่ ธุ รกิ จไม่ได้คาดหวังจะขายสิ นค้าเพียงครั้งเดี ยว ดังนั้นการ
ติดตามผลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อให้เกิดการซื้ อซ้ า ดังนั้นหากลูกค้ามีความพอใจในการบริ การของพนักงานขาย
ก็จะเต็มใจที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั อีกต่อไป
กิจกรรมการขาย
กิ จกรรมของพนัก งานขายมี หลากหลาย กิ จกรรมการขายขึ้ น อยู่ก ับ ตาแหน่ งงานด้านการขาย โดยปกติ
กิจกรรมการขายประกอบด้วย
1. หน้าที่การขาย เช่น วางแผนการนาเสนอการขาย นาเสนอการขาย ทายอดขายให้ได้ตามเป้ า ปิ ดการขาย
เป็ นต้น
2. งานด้านคาสั่งซื้ อ ได้แก่ การออกคาสั่งซื้ อ จัดการคาสั่งซื้ อที่สูญหาย แก้ไขปั ญหาการจัดส่ งล่าช้า เป็ นต้น
3. ให้บ ริ ก ารด้านผลิ ตภัณ ฑ์ โดยเฉพาะพนัก งานขายสิ น ค้าทางเทคนิ ค เช่ น เครื่ องจัก รอุ ตสาหกรรม
กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องคื อ การทดสอบผลิ ตภัณ ฑ์ ใ หม่ เพื่ อให้ ม ่นั ใจว่าใช้งานได้ดีฝึ กอบรมลู ก ค้าในการใช้
ผลิตภัณฑ์ และสอนขั้นตอนการใช้อย่างปลอดภัย
4. จัดการด้านข้อมูล กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้อง คือ การรับข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วรายงาน
ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
5. ให้บริ การลูกค้า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การจัดวางสิ นค้าบนชั้นวาง จัดการ
ด้านการแสดงสิ นค้า ณ จุดขาย เป็ นต้น หน้าที่เหล่านี้มกั จะทาโดยพนักงานขายที่มีลูกค้าเป็ นร้านค้าปลีก เช่น
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อร้านขายยา
6 เข้าร่ วมอภิ ปรายและประชุ ม กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องคือการเข้าร่ วมประชุ ม สัมมนา นิ ทรรศการงานแสดง
สิ นค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7. การฝึ กอบรมและการสรรหา พนักงานขายที่มีความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นในสายอาชี พการขาย อาจ
ต้องเกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมพนักงานขายใหม่ อาจจาเป็ นต้องเดินทางไปกับพนักงานใหม่เพื่อสอนงานขาย
8. การให้ความบันเทิงในงานการขาย พนักงานขายอาจจาเป็ นต้องพาลูกค้าไปเลี้ยงอาหารหรื อทา กิจกรรม
บันเทิงด้านต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงานการขาย
9. การเดินทาง ระยะทางและความถี่ในการเดินทางของพนักงานขายขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานขาย แต่มกั จะไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ (ชนนิกานต์ จุลมกร.2559)
2.2 การสร้ างความประทับใจแก่ ลูกค้ าด้ วยคุณภาพและคุณค่ าในการบริการ
ปั จจัยที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อธุ รกิจในมุมของของลูกค้าในปั จจุบนั คือ คุณภาพการบริ การ
ที่ผใู ้ ห้บริ การหยิบยื่นและส่ งมอบความประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิ ศแก่ ลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์จาก
การส่ งมอบบริ การที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้ง
เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเหล่านี้ กลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การกันอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกค้า
มีความสัมพันธ์ในระยะยาวและก่อให้เกิดความจงรักภักดีกบั สิ นค้าหรื อบริ การของเราตลอดไป
2.4 คุณลักษณะของคุณภาพบริการในกระบวนการขาย ( พิสิทธ์ พิพฒั น์โภคากุล.2559)
- มีความถูกต้องและแม่นยา คือ การให้บริ การที่ถูกต้องในตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อให้บริ การเป็ นพื้นฐานสาคัญ
ที่สุดของธุ รกิจ
- ความสุ ภาพและมีมารยาท คือ การพูดจาไพเราะ เอื้ออาทรต่อผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า และเป็ นพนักงานที่ดีตอ้ ง
แต่งกายสุ ขภาพ
- ความสอดคล้องคงเส้นคาวา คือ การมีรูปแบบการให้บริ การที่เหมือนๆกัน ทุกที่ ทุกเวลา ทาให้ลูกค้ารู ้สึก
ได้ถึงมาตรฐานที่เราสร้างขึ้นมาอย่างมีระบบ
- การเข้าถึงได้งานและสะดวก คือ การเปิ ดช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริ ษทั ได้หลาย
ช่องทาง และมีความสะดวกและง่ายในการติดต่อพูดคุยและให้บริ การ
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- การตอบสนอง คือ การแจ้งข้อมูลลูกค้าให้ลูกค้าทราบ ทาให้ลูกค้ารู ้สึกไม่ทอดทิ้ง ไม่สนใจ และลูกค้าไม่
รู ้สึกว่าแจ้งอะไรไปแล้วบริ ษทั ไม่เงียบหายไป
- ความครบถ้วนและสมบูรณ์ คือ การให้บริ การกับลูกค้าแบบเบ็ดเสร็ จ ครบถ้วน เป็ บการบริ การเบ็ดเสร็ จ
ครั้งเดียว มิใช่ให้ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลหลายๆครั้ง และพูดกับหลายๆคน
- เวลา คือ ในยุคของปั จจุบนั เรื่ องของเวลาเป็ นเรื่ องที่ถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สุดมากเพราะเป็ นยุคของ
การแข่งขันสู ง ลูกค้าอยากใช้เวลาที่สมเหตุสมผลในการได้รับบริ การที่ตอ้ งการเพราะลูกค้าเองก็ตอ้ งการใช้
เวลาให้นอ้ ยที่สุดในการรอคอยไม่อยากรอนานไม่อยากถูกรัดคิวหรื อเอาเปรี ยบในขณะที่รอ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
สถานที่ต้ ัง 53/116-117 ซอยเอกชัย 89/5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
10150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2894-5098
อีเมล์ vsp_tsc@hotmail.com
วันและเวลาเปิ ดบริการ จันทร์ -เสาร์ 08.00-17.00 น.

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ไทบสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
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บริ ษ ทั ไทยสกาย เป็ นบริ ษ ทั รั บ ติ ดตั้งประตู ม ้วนย่านถนนเอกชัย -บางบอน ตั้งอยู่เอกชัย 89/5
บริ ษ ทั เป็ นอาคารพาณิ ช 2 คู หา เริ่ มก่ อตั้งเป็ นบริ ษ ทั เมื่ อ พ.ศ. 2547 โดยมี นาย มานัส คงน้ าจื ด เป็ น
ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ไทยสกายเป็ นบริ ษทั ที่รับติดตั้งและซ่อมประตูมว้ นประตูมว้ นจะมีอยู่ 3 ระบบ ดังนี้
-ระบบมอเตอร์ คือ ประตูที่สัง่ เปิ ดด้วยมอเตอร์ สัง่ การเปิ ดแบบการกดรี โมทคอนโทล
-ระบบมื อดึ ง คื อ ประตูที่ เปิ ดเลื่ อนขึ้ นและลงโดยการใช้มือ ส่ วนมากจะเห็ นได้ตามบ้านเรื อน หรื อ
ประตูโกดังที่มีขนาดเล็ก ไม่สูงมากจนเกินไป
-ระบบลอกโซ่ คือ ประตูที่เปิ ดและปิ ดโดยการดึงโซ่ ระบบลอกโซ่ ส่วนมากใช้กบั ประตูโกดังที่มีขนาด
กว้างและสู ง เพื่อการรับน้ าหนักของใบประตู
3.1 ประโยชน์ ของประตูม้วนไฟฟ้า
มีมากมาย อาทิ เป็ นประตูที่เหมาะกับสถานที่ที่มี ขนาดของพื้นที่ประตู กว้างขวาง และใหญ่โต
อาทิ ประตูโรงรถประตูโรงงานต่างๆม้วนประตูไฟฟ้ าใช้งานง่ายสะดวกสบายเพียงแค่กดสวิทช์ ปิ ด-เปิ ด
ก็สามารถใช้งานประตูได้แล้ว และยังสามารถควบคุมการทางานของประตูได้ดว้ ย รี โมทคอนโทรล ซึ่ ง
ทาให้การปิ ด-เปิ ด ประตูเป็ นอย่างง่ายดาย และสะดวกมากยิง่ ขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก เป็ นการใช้
พลังงานไฟฟ้ าเพื่อขับเคลื่ อนการทางานของระบบมอเตอร์ มีกินไฟฟ้ าเฉพาะ ตอนกด เปิ ด-ปิ ด เท่านั้น
ในกรณี ที่กระแสไฟฟ้ าเกิ ดขัดข้องยังคงใช้งานได้โดยใช้ โซ่ ฉุกเกฉิ นในการดึ งประตูเปิ ด-ปิ ดได้ ต้อง
อาศัยพลังในดึงมากกน่อยขึ้นอยูก่ บั น้ าหนัก ของประตูประตูมว้ นไฟฟ้ า
-ประตูมว้ น ที่เป็ นระบบรอกโซ่ เป็ น ประตู ที่ ควบคุ มการเปิ ด-ปิ ดของประตูมว้ นด้วยกาลังคนคล้าย
ระบบ สปริ งแต่มีขอ้ แตกต่างตรงที่ระบบรอกโซ่ น้ ี สามารถรองรับประตูมว้ นที่ มีขนาดใหญ่กว่าระบบ
สปริ ง นัน่ คือ ประตูมว้ นระบบรอกโซ่ สามารถรับประตูมว้ นที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 เมตร และสู ง
ไม่เกิน 5 เมตร
-ประตูมว้ นที่เป็ นระบบมอเตอร์ไฟฟ้ า เป็ น ประตูที่ควบคุม การเปิ ด-ปิ ด ของประตูมว้ นไฟฟ้ าด้วยระบบ
มอเตอร์ ไฟฟ้ า ท าให้ ประตูม ้วนไฟฟ้ าแบบนี้ ส ามารถรองรับ ประตูที่ มีขนาดใหญ่ ได้โดยสามารถรับ
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น้ าหนัก ได้สูงสุ ดถึง 2,000 กิโลกรัมและสามารถรับประตูมว้ นที่มีขนาดความกว้างของประตูต้ งั แต่ 315 เมตร
3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการของบริษัท
บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 53/116-117 ซอยเอกชัย
89/5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร เป็ นอาคารพาณิ ชสู ง 4 ชั้น 2 คู หา
โดยมี นาย มานัส คงน้ าจืด เป็ นผูบ้ ริ หาร การก่อตั้งบริ ษทั ในครั้งนั้นสื บเนื่ องมาจาคุ ณมานัส มีพี่ สาว
ประกอบกิจการรับผลิตใบประตูและรับติดตั้งประตูมว้ นอยูบ่ ริ เวรวัดโพธิ์ แจ้ คุณมานัสในสมัยนั้นเป็ น
พนักงานอยู่ใน บริ ษทั ของพี่สาวต่อมาจึงมี ทุนทรัพย์เพื่อมาเปิ ดเป็ นบริ ษทั ของตนเองในปี พ.ศ. 2547
จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ไทยสกาย เป็ นบริ ษทั ที่รับซ่อมและรับติดตั้งประตูมว้ นทุกระบบ
ประตูมว้ นมีท้ งั หมด 3 ประเภท ดังนี้
1.ระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ า คือ ระบบที่ควบคุมการเปิ ด – ปิ ดของประตูดว้ ยการกดสวิตซ์ หรื อรี โมท
คอลโทรล หากเกิดกรณี ไฟฟ้ าดับก็สามารถสาวโซ่ ฉุกเฉิ นเพื่อควบคุมการเปิ ด-ปิ ดประตู วัสดุที่ใช้ทามา
จากเหล็กหรื ออลูมิเนี ยม มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศ การใช้งานจึงสะดวกและเหมาะ
สาหรับประตูออฟฟิ ต โรงงาน ตึกแถว และโรงจอดรถ

รู ปที่ 3.2.1 ประตูระบบมอเตอร์
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2. ระบบมือดึง คือ ระบบที่อาศัยสปริ งในการเปิ ด-ปิ ดประตู มีกุญแจประตูมว้ นติดอยูบ่ นเส้นหน้าของ
ปะตูเพื่อช่ วยในการเปิ ด-ปิ ด และยังมีล็อกพื้น ซึ่ งติดไว้ที่พ้ืนเพื่อช่ วยปิ ดประตูอีกชั้นเป็ นการเพิ่มความ
ปลอดภัยระบบมือดึงเหมาะสาหรับประตูตามอาคารพานิชย์หรื อประตูอาคารที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน
4 เมตร และไม่ควรสู งเกิน 3.50 เมตรแต่หากต้องการประตูที่กว้างกว่า 4 เมตรก็ควรแบ่งประตูเป็ นช่วงๆ
ช่วงละไม่เกิน 4 เมตร โดยใช้เสากลางแบบถอดออกได้เป็ นตัวขั้นประตูในแต่ละช่วง

รู ปที่ 3.2.2 ประตูระบบมือดึง
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3. ระบบรอกโซ่ คือ ประตูที่ใช้รอกโซ่ และอาศัยการใช้กาลังคนในการชักรอกหรื อสาวโซ่ เพื่อทาการ
เปิ ด-ปิ ดประตู เหมาะสาหรับประตูโรงงาน โกดังเก็บของที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 7 เมตร และสู งไม่เกิ น
5.50 เมตรน้ าหนักเฉลี่ ยของบานประตูไม่เกิ น 500 กิ โลกรัมเพราะระบบรอกโซ่ จะสามารถรับน้ าหนัก
ของใบประตูได้มากกว่าระบบมือดึงและระบบมอเตอร์ไฟฟ้ า

รู ปที่ 3.2.3 ประตูระบบลอกโซ่
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานของอค์ กร
การท างานของบริ ษ ทั คื อการเข้าพบลู ก ค้าโดยตรงตามไซร้ งานที่ ก าลัง มี ก ารก่ อสร้ าง เข้าไป
สอบถามข้อมูลจากหัวหน้าไซร้งานหรื อผูร้ ับเหมา ว่าได้มีการสั่งซื้ อประตูมว้ นจากที่ไหนหรื อยัง ถ้ายัง
ทางบริ ษทั เราก็จะขอทาเรื่ องเสนอราคาไปให้ลูกค้าพิจารณา แต่ถา้ มีแล้วก็ข้ ึนอยูก่ บั ลูกค้าว่าต้องการให้
เรายื่นใบเสนอราคาไปให้พิจารณาหรื อไม่ การโทรสอบถามลูกค้าเก่าเราจะเน้นถามเรื่ องอายุการใช้งาน
ของประตู มว้ นว่ามี การช ารุ ดหรื อไม่ ถ้าอยู่ในระยะการรั บประกันทางบริ ษทั ก็ จะให้ที มช่ างเข้าไปดู
อาการของประตู แล้วนามาพิจารณาการซ่อมว่าสามารถซ่อมหรื อควรเปลี่ยนวัสดุในส่ วนใดบ้าง
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 พนักงานผูช้ ่วยฝ่ ายขาย
3.4.2 การดูแลลูกค้าจากหน้างานและการโทรหาลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
3.4.3 พิมพ์เอกสารใบเสนอราคาเพื่อส่ งไปให้ลูกค้าพิจารณา
3.4.4 สั่งซื้ อและตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์การผลิตประตูมว้ น
3.4.5 พิมพ์เอกสารใบวางบิลเพื่อนาเป็ นเก็บเงินจากลูกค้าหลังจากติดตั้งประตูมว้ นเสร็ จ
3.5 ขั้นตอนและกระบวนการขายของบริษัททั้งหมด
ทางบริ ษทั เราได้มีการเตรี ยมตัวในการหาลูกค้าไม่วา่ จะเป็ นลูกค้าเก่าหรื อลูกค้าใหม่ เป็ นสิ่ งหนึ่ ง
ที่จะทาให้สินค้าหรื อการบริ การโดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงานเป็ นขั้นตอนของกระบวนการขาย
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดและให้เกิดรายได้ในการขายสิ นค้าหรื อการบริ การดังนั้นจึงจาเป็ นต้อง
ศึกษาด้วยว่าความต้องการของลูกค้าต้องการอย่างไรเราจึงได้มีการสารวจทั้งก่อนและหลังการขายของ
บริ ษทั และการปฏิบตั ิงานที่ศึกษาจากแผนกผูช้ ่วยฝ่ ายขายเราได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า เสนอแผนงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่ งช่วยให้เราได้ประหยัดเวลาว่า ลูกค้ารายนี้ มีอานาจในการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้า มากน้อยเพียงใด และเป็ นการหาคาตอบว่าลูกค้าต้องการอะไรสิ นค้าประเภทไหนและเราจึงมี
การเตรี ยมตัวและมีขอ้ มูลที่ดีก่อนเข้าพบลูกค้า และตัวเราเองต้องมีจิตใจมุ่งมัน่ พร้อมรับสถานการณ์ได้
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ทุกรู ปแบบอีกทั้งยังต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้ อย ซึ่ งจะช่ วยให้ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและเป็ น
การสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ลูกค้า การเข้าพบลูกค้าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญเป็ นอย่างมากดังนั้นการกระตุน้
หรื อแรงจูงใจเพื่อให้ลูกค้าสนใจในสิ นค้าของเราโดยมีทางเลือกในการเข้าพบลูกค้า ดังนี้
▪ การเข้าพบด้วยการแนะนาตัวเองก่อน
▪ การเข้าพบโดยอ้างถึงบุคคล(อาจเป็ นคนที่ลูกค้ารู้จกั )
▪ การเข้าพบโดยการยกย่อง
▪ การเข้าพบโดยการให้ใช้สินค้านาเสนอ
▪ การเข้าพบโดยให้ของตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ขาย
ทั้งนี้ การเข้าพบลูกค้าแต่ละส่ วนนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์หรื อความเหมาะสมแต่โดยวัฒนธรรมไทย
แล้วการเข้าพบโดยการอ้างถึ งบุคคลมักจะได้รับการต้อนรับจากลูกค้าและเป็ นการสร้างความเชื่อถืออีก
ด้วย

3.5 ตัวอย่างของการแต่งกายของบริ ษทั ที่สุขภาพของการเข้าพบลูกค้า
3.5.1 : ช่ วยทางานในขบวนการเหล่านี้
▪ รวบรวม รายชื่อ ลูกเก่า และรายชื่อลูกค้าใหม่
▪ ที่อยู่ เป้ าหมายผูท้ ี่สนใจซื้ อสิ นค้าทางบริ ษทั ของเรา
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▪ ติดต่อนัดหมายการพบปะเจรจาของเซลล์
▪ ทารายละเอียดสิ นค้า คุณสมบัติราคาการซื้ อขายและชาระเงิน
▪ จัดหา/จัดเตรี ยม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ใบรับรองคุณภาพ ใบรับรองการคืนภาษี
ฯลฯ
▪ บันทึกคาสั่งซื้ อเข้าระบบ ข้อมูลการขาย
▪ ตรวจสต๊อกและแผนการผลิตเพื่อยืนยันรับคาสัง่ ซื้ อและวางแผนการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า
▪ ติดตาม/ทวงถาม การชาระเงิน ตามคาสั่งซื้ อ เพื่อส่ งไปเป็ นรายได้จากการขาย
3.5.2 การนาเสนอ สิ นค้ า หรือขายสิ นค้ าเพือ่ ให้ บริษัทประสบผลสาเร็จ
▪ ทางบริ ษทั ของเราได้สร้างความมัน่ ใจ คือการรับประกันคุณภาพสิ นค้าหรื อการเยี่ยมชมบริ ษ ัท
หรื อโรงงาน
▪ เราได้สร้างความชัดเจนและเข้าใจง่ายโดยการสาธิ ต หรื อให้ลูกค้าทดสอบการใช้งานกับประตู
ที่เราได้ติดตั้ง
▪ สร้างความสมบูรณ์โดยการให้ขอ้ มูลสิ นค้ามาสร้างเป็ นคาพูดในลักษณะจาง่าย
▪ เราได้สร้างความเปรี ยบเทียบโดยเสนอจุดเด่นที่คู่แข่งเราไม่มี เปรี ยบเทียบให้เห็ นสิ่ งที่แตกต่าง
กัน ไม่วา่ จะเป็ นราคาหรื อตัวสิ นค้าเป็ นต้น
3.5.3 ส่ วนของหลังการพบปะพูดคุยกับลูกค้ าหรือปิ ดการขาย
เป็ นส่ วนนึงที่ช่วยให้ลูกค้าของเรามีการตอบสนอง ว่าลูกค้าตกลงใจอย่างไร และสนใจต่อสิ นค้า
ของทางบริ ษทั เรามากน้อยเพียงใด ไปในทิศทางที่ดีมากพอสมควรหรื อเปล่า ดังนั้น นี้ ก็เป็ นส่ วนที่ทา
ให้บริ ษทั ของเราได้รู้ถึงยอดขายที่ลูกค้าหรื อผูโ้ ภคได้มาใช้บริ การ
▪ การให้ของแถมตามที่ระบุในข้อตกลง
▪ การเสนอทางเลือกให้ตดั สิ นใจโดยให้ความแตกต่างของสิ นค้า
▪ การให้โอกาสสุ ดท้ายเพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจเร็ วขึ้น
▪ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าเป็ นคนเลือกลักษณะของสิ นค้าตามความต้องการ เช่น การเลือกสี การเลือก
วัน ลงสิ นค้า เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ของเรายังสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มีใช้บริ การเพราะทางบริ ษทั ของ
เราสามารถเปลี่ ย นคื น หรื อ มี ส่ ว นลดในการติ ด ตั้ง ประตู ใ นกรณี ห ากสิ น ค้า มี ก ารช ารุ ด หรื อ ไม่ ไ ด้
มาตรฐานเพื่อแสดงความรับผิดชอบในตัวสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่ งที่ดีที่สุดแต่ยงั ไงก็ตามเราก็ตอ้ งมี
การเจรจาและรายละเอียดขึ้นมาให้ชดั เจนด้วยป้ องกันการแอบอ้างที่ส่งผลเสี ยต่อทางบริ ษทั ของเรา

3.6 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ ง
คุณ มานัส คงน้ าจืด ตาแหน่ง ผูบ้ ริ หารและหัวหน้าฝ่ ายขาย
บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
3.7 ลักษณะงาน และ ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.7.1 ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
นางสาว นพัตธร รอไกรเพชร
ตาแหน่ง นักศึกษาสหกิจ ผูช้ ่วยฝ่ ายขาย
นางสาว ทัศนีย ์ อ่อนตา
ตาแหน่ง นักศึกษาสหกิจ ผูช้ ่วยฝ่ ายขาย
3.8 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั ไทยสกาย ชัดเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
3.8.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
3.8.2 ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3.8.3 กาหนดหัวข้อโครงงาน
3.8.4 ค้นคว้าข้อมูล
3.8.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.8.6 จัดทาโครงงาน
3.8.7 นาเสนอ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกาย ชัดเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
บริ ษทั ชัดเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด เรำยังมีนโยบำยที่ยงั คงรักษำลูกค้ำเก่ำอยูเ่ สมอถึงแม้ลูกค้ำบำง
รำยได้ทำกำรติดตั้งประตูกบั ทำงบริ ษทั หลำยเดือน หรื อ อำจจะหลำยๆปี แต่เรำยังคงโทรสอบถำมหรื อพูดคุยกับ
ลูกค้ำเกี่ยวกับประตูมว้ นหรื ออำจจะติดต่อในทำงอื่นๆ เช่น Call Center เปิ ด Website ส่ ง Email กำร Chat
ตอบคำถำม Real-time ทำง Internet และกำรให้ ลู ก ค้ำส่ งจดหมำยร้ องเรี ย นหรื อแนะน ำบริ ก ำรได้ แต่ ในละ
ช่องทำงที่เรำเปิ ดไว้ให้ลูกค้ำติดต่อ โดย 80% เรำจะได้จำกลูกค้ำเก่ำค่อนข้ำงเป็ นไปในทำงที่ดี เพรำะส่ วนใหญ่
เป็ นลูกค้ำในกลุ่มเจ้ำเดิม ที่ยงั คงใช้บริ กำรกำรติดตั้งประตูมว้ น กับทำงบริ ษทั เรำ เนื องจำก อำจจะเป็ นเพรำะเรำมี
โปรโมชัน่ ที่ดีต่อสำหรับลูกค้ำเก่ำและผลดีก็จะเกิดกับบริ ษทั คือ ลูกค้ำเก่ำยังเกิดควำมประทับใจต่อบริ ษทั ของเรำ
อยู่ และยังมี บริ กำรหลังกำรขำย ตรวจเช็ค ซ่ อมแซ่ ม เป็ นต้น และในอีก 20% เรำจะได้ลูกค้ำใหม่ ตำมไซร์ งำน
ต่ำงๆที่เรำได้ไปติดตั้งประตูมว้ น เมื่อลูกค้ำเกิดควำมสนใจจึงมีกำรพูดคุยและให้ลำยละเอียดกับลูกค้ำ บำงกลุ่ม
ลูกค้ำก็อำจจะมำจำก ลูกค้ำเก่ำที่เคยมำใช้บริ กำรติดตั้งประตูมว้ นกับทำงบริ ษทั และจึงมีกำรแนะนำให้กบั ลูกค้ำ
ใหม่ เพื่อมำ ใช้บริ กำรติดตั้งประตูมว้ นกับทำงบริ ษทั เรำ จำกนั้นหำกมีกำรตอบรับจำกลูกค้ำกลับมำ ทำงบริ ษทั ก็
จะรับงำนตำมที่ ลูกค้ำต้องกำร หำกได้มีกำรรั บรู ้ ถึงปั ญหำหรื อลำยละเอี ยด ครบถ้วนสมบู รณ์ แล้ว ก็จะพร้ อม
ปฏิบตั ิงำนตำมที่สั่ง
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4.2 ขั้นตอนกระบวนการขายของบริษัท
1. หำลูกค้ำ ทำงบริ ษทั ได้ออกไปดูงำนและไปตรวจตำมไซล์งำนต่ำงๆ หำลูกค้ำเก่ำ และลูกค้ำใหม่
โดยแจกโบ ชัวร์
2. ติ ดต่อลู กค้ำ เรำได้ติดต่ อกลับ ไปหำลู กค้ำที่ ส นใจที่ จะติ ดตั้งประตู จึงมี กำรพูดคุ ยในรำยละเอี ย ด
ให้กบั ลูกค้ำและรับออเดอร์ งำนที่ลูกค้ำได้สั่งซื้ อ
3. นำเสนอสิ นค้ำ ได้ส่งรู ปแบบกำรนำเสนองำนออเดอร์ รูปแบบประตูที่ลูกค้ำได้ส่งั ซื้ อ
4. ตกลงรำคำ พูดคุยกับลูกค้ำอีกครั้งและส่ งรำยละเอียดออเดอร์ งำนให้ลูกค้ำพร้อมรำคำสิ นค้ำ
5. รับคำสัง่ ซื้ อ ได้รับกำรสัง่ ซื้ อจำกลูกค้ำ
6. ยืนยันคำสั่งซื้ อ ตรวจเช็คออเดอร์ ให้เรี ยบร้อยก่อนยืนยันคำสั่งซื้ อจำกลูกค้ำ
7. ปฎิ บตั ิ งำนตำมที่ลูกค้ำสั่ง เรำได้เริ่ มกำรติดตั้งประตูให้กบั ลู กค้ำเมื่อเรำได้ทำกำรติดตั้งประตูมว้ น
เสร็ จเรี ยบร้อยเรำจึงทำกำรเช็คควำมเรี ยบร้อยควำมแข็งแรงของประตูก่อนส่ งมอบงำนให้กบั ลูกค้ำ

4.2.1 โดยสรุ ปตามขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนการขายดังนี้

➢

หำลู ก ค้ำและติ ด ต่ อ ลู ก ค้ำ

เมื่ อ เรำได้ท ำ

กำรหำลูกค้ำจำกที่ ได้ออกไปดู งำนตำมที่ไซ้ร์งำนต่ำงๆ
หำกได้ลูกค้ำใหม่ พนักงำนขำยจะเสนอกำรขำยให้กบั
ลูกค้ำที่มำติดต่อหรื อใช้บริ กำรในกำรติดตั้งประตูมว้ นมี
กำรพู ด คุ ย ถึ งรำยละเอี ย ดต่ ำ งๆให้ ก ับ ลู ก ค้ำ อธิ บ ำยถึ ง
รำยละเอียดต่ำงๆเกี่ยวกับสิ นค้ำประตูมว้ นของบริ ษทั
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➢ นำเสนอสิ นค้ำและตกลงรำคำ
เมื่ อลู กค้ำเกิ ดควำมต้องกำรหรื อสนใจในกำรติ ดตั้ง
ประตู ม ้ ว นกั บ ทำงบริ ษั ท เป็ นอย่ ำ งมำก เรำจึ ง ได้ น ำ
รำยละเอี ย ดต่ ำ งๆที่ ไ ด้ คุ ย ไว้ น ำมำให้ ลู ก ค้ ำ เช็ ค หรื อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง หำกลูกค้ำมีควำมประสงค์
ต้ อ งกำรเปลี่ ย นแปลงจุ ด ไหนเรำถึ ง แก้ ไ ขตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำนั้นๆ และได้ลง พื้นที่

เมื่ อมี กำรตกลงเป็ นที่เรี ยบร้ อย ไม่ว่ำจะเป็ นทำงด้ำนของ
รำยละเอี ยดของงำน หรื อ รำยละเอี ยดของรำคำ ในกำร
ติดตั้งประตูมว้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยรวมถึ งกำรวัดดูขนำดของ
กำรติ ดตั้ง ทำงบริ ษ ัท จึ ง นัดวัน เวลำเพื่ อ เข้ำติ ด ตั้ง ประตู
ม้วนให้กบั ลูกค้ำทันที

➢ รับคำสั่งซื้ อและยืนยันกำรสั่ง
เมื่ อเรำได้พู ดคุ ยตกลงเกี่ ยวกับ รำคำในกำรติ ดตั้ง
ประตู จ ำกลู ก ค้ำ เรี ย บร้ อ ยแล้ว เรำจึ ง ได้ว ำงบิ ล ให้ ก ับ
ลูกค้ำเพื่อยืนยันในกำรสั่งซื้ อที่ได้ส่งั ทำสั่งซื้ อประตู และ
ได้บ ัน ทึ ก แต่ ล ะรำยกำรลงไปเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ำ ได้รับ รู ้ ใ น
รำยกำร
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4.2.1 โดยสรุ ปตามขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนการขายดังนี้ ( ต่ อ )

➢ ปฏิบตั ิงำนตำมที่ลูกค้ำสั่ง
เมื่ อ ได้ ท ำกำรตรวจเช็ ค จึ ง ได้ ส่ งงำนต่ อ ให้
หัวหน้ำช่ำงดูรำยละเอียดของออเดอร์ งำนอีกครั้งเสร็ จ
เรี ยบร้อยทั้งขนำดของประตูและแบบประตูที่ลูกค้ำสั่ง
จึงได้ทำกำรเริ่ มติดตั้งประตู

เริ่ ม ท ำกำรติ ด ตั้ง ประตู ประตู ที่ ลู ก ค้ำ สั่ ง นั้ นเป็ น
ประตูแบบมือดึงเป็ นโซ่ ดึงประตูเพรำะส่ วนใหญ่ใน
โรงงำนหรื อโกดังใหญ่ๆจะใช้ในรู ปแบบของประตู
ที่ เป็ นมื อดึ ง ทำงบริ ษ ทั ได้ท ำกำรติ ดตั้งประตู เมื่ อ
ติ ด ตั้ง เสร็ จ จะท ำกำรเช็ ค ระบบของประตู ทุ ก ครั้ ง
ก่อนที่จะนำงำนส่ งมอบให้กบั ลูกค้ำ

เมื่อมีควำมเรี ยบร้ อยในกำรติดตั้งของประตูมว้ นได้
ทำกำรเช็คควำมแข็งแรงของประตูให้กบั ลูกค้ำก่อน
ส่ งหมอบงำนให้กบั ลูกค้ำ
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4.3 รู ป แบบของประตู ม้ ว นที่ ไ ด้ ท าการติ ด ตั้ ง เช่ น เชิ งพาณิ ช ย์ บ้ าน โรงรถ ออฟฟิ ศ โรงงาน และ
ห้ างสรรพสิ นค้ า
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
เนื่ องจากการที่ ผูจ้ ดั ท าใด้เข้ารั บ การปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ กษา ณ บริ ษ ทั ไทยสกาย ชัดเตอร์ แอนค์ คอน
สตรั ค ชั่น จากัด ได้เล็ ง เห้ น ถึ งปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในองค์ก ร อัน เนื่ อ งจากการจัด เก็ บ และค้น หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพิ่อการเตรี ยมความพร้อมในการอานวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่จะศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการขายและได้มีการลงสารวจพื้นที่จากสถานที่จริ ง ตามไซร้งานที่กาลังก่อสร้าง หรื อจะ
เป็ นตามบริ ษทั ชัน่ นาหลายๆบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้าของเรา
การทาโครงงานในข้อหัว “ กระบวนการขายของ บริ ษทั ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
” สมารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ทาให้ได้รู้ถึงการให้บริ การลูกค้า การพูดคุ ยกับลูกค้าในเวลาและสถานที่จริ ง สามารถปรับปรุ งและรักษา
ฐานลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่สามารถนามาปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความพึง
พอใจสู งสุ ดและก่อให้เกิดรายได้แก่บริ ษทั ให้รู้ถึงวิธีการรักษาผลกาไรของบริ ษทั ได้ดีจากการดาเนิ นโครงงานที่
เสร็ จสิ้ นลงแล้วนั้น เห็นได้วา่ โครงงานนี้ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถนาไปใช้งานจริ งได้โดยโครงงาน
นี้จะช่วยอานวยความสะดวกสบายในการช่วยเหลือให้กบั การค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นและมีความเป็ นปั จจุบนั
เชื่อถือได้มากขึ้นอีกด้วย
5.1.1.1 สรุ ปผล การปฏิบัติงานของกระบวนการขาย มีท้งั หมด 7 ขั้นตอน
1.

หาลูกค้า ทางบริ ษทั ได้ออกไปดูงานและไปตรวจตามไซล์งานต่างๆ หาลู กค้าเก่าและลูกค้า

ใหม่โดยแจกโบชัวร์
2.

ติดต่อลูกค้า เราได้ติดต่อกลับไปหาลูกค้าที่สนใจที่จะติดตั้งประตูจึงมีการพูดคุยในรายละเอียด

ให้กบั ลูกค้าและรับออเดอร์ งานที่ลูกค้าได้สัง่ ซื้ อ
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3.

นาเสนอสิ นค้า ได้ส่งรู ปแบบการนาเสนองานออเดอร์ รูปแบบประตูที่ลูกค้าได้สั่งซื้ อ

4.

ตกลงราคา พูดคุยกับลูกค้าอีกครั้งและส่ งรายละเอียดออเดอร์ งานให้ลูกค้าพร้อมราคาสิ นค้า

5.

รับคาสั่งซื้ อ ได้รับการสั่งซื้ อจากลูกค้า

6.

ยืนยันคาสัง่ ซื้ อ ตรวจเช็คออเดอร์ ให้เรี ยบร้อยก่อนยืนยันคาสัง่ ซื้ อจากลูกค้า

7.

ปฎิ บตั ิ งานตามที่ลูกค้าสั่ง เราได้เริ่ มการติดตั้งประตูให้กบั ลู กค้าเมื่อเราได้ทาการติดตั้งประตู

ม้วน เสร็ จเรี ยบร้อยเราจึงทาการเช็คความเรี ยบร้อยความแข็งแรงของประตูก่อนส่ งหมอบงานให้ลูกค้า

5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ข้อมูลของบริ ษทั บางส่ วนไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เนื่องจากเป็ นความลับขององค์กร
5.1.2.2 ซอฟแวร์ และอุ ปกรณ์ สื่ อสารอิ เล็ กทรอนิ กอยู่ในระหว่างพัฒนาและปรับ ปรุ งใหม่เพื่ อให้
ทันสมัย และรวดเร็ วต่อการปฏิบตั ิงาน
5.1.2.3 มี ข ้อมู ลบางข้อมูล อาจจะซ้ ากันในบางตอน จึ งท าให้เกิ ดความสั บ สนในการได้รับ ข้อมู ล
ผิดพลาด อาจทาให้การตัดสิ นใจในการค้นหาผิดพลาดได้

5.1.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการหรือฝ่ ายบุคคล
1. การเสนอการขาย ทางบริ ษทั เป็ นความพยายามของพนักงานขายที่ อธิ บายรายละเอี ยดต่างๆ
เกี่ยวกับสิ นค้าประตูมว้ นของบริ ษทั เกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การและผลประโยชน์รวมถึงประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้า
จะได้รับโดยใช้การโน้วน้าวให้ลูกค้าเกิดความต้องการและตัดสิ นใจสั่งซื้ อประตูมว้ น 2. ส่ วนของการเดินทางไม่
ค่อยอานวนความสะดวกในการมาติดต่อ เช่ น ที่จอดรถ ป้ ายบอกทางหน้าทางเข้าซอยไม่ชดั เจนบางครั้งทาให้
ลูกค้าต้องโทรมาสอบถามเส้นทางอยูบ่ ่อยครั้ง
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับ ประสบการณ์ ก ารท างานในสถานที่ จริ ง ทั้งด้า นการแก้ปั ญ หาและการปรั บ ตัวเข้ากับ
ผูร้ ่ วมงาน
5.2.1.2 ได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับกระบวนการขาย ทั้งด้าน เหตุการณ์ ต่างๆที่เกิ ดขึ้นกับสิ่ งที่ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงต่อ กระบวนการของบริ ษทั แต่ละส่ วนที่แตกต่างกันไป
5.2.1.3 ได้รู้จกั วัฒนธรรมขององค์กรว่าสิ่ งไหนควรทาหรื อไม่ควรทา
5.2.1.4 ได้รับประสบการณ์วชิ าชีพตามสาขาที่เรี ยนมานอกเหนือจากในห้องเรี ยน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.2.2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางสานักสหกิจศึกษาไม่ชดั เจนและไม่เป็ นทางการ
5.2.2.2 การใช้ระบบการบันทึกการปฏิ บตั ิงานโดยใช้ช่องทางอินเตอร์ เน็ต เกิ ดความล่าช้า เช่ น การเข้า
ไปตรวจงานของพี่ที่ปรึ กษามีความยุง่ ยาก
5.2.2.3 จากการที่ผจู ้ ดั ทาเข้าปฏิบตั ิสหกิ จ ข้อมูลบางประเภทต้องใช้ความรู ้เฉพาะด้านซึ่ งผูจ้ ดั ทาไม่ได้
ศึกษามาทางด้านนี้โดยตรง ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องใช้เวลาในการศึกษา
5.2.2.4 ด้านการหาเส้นทาง เนื่ องจากผูจ้ ดั ทายังขาดความรู ้ ความชานาญในเรื่ องของเส้ นทางซึ่ งมี อยู่
มากมาย ทาให้ตอ้ งใช้เวลาทาความรู้จกั เส้นทาง
5.2.2.5 ผูจ้ ดั ทาต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับการทางาน
5.2.2.6 ในระยะแรกผูจ้ ดั ทาต้องเปลี่ยนงานหลากหลายหน้าที่ ทาให้เรี ยนรู้ งานในแต่ละหน่วยงานหรื อ
แผนกได้ยงั ไม่เต็มที่จึงต้องใช้เวลาพอสมครวในการคิดหัวข้อโครงงาน
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารควรจะมีการแจ้งที่เป็ นทางการและรับรู ้อย่างทัว่ ถึง
ควรทาเอกสารสาหรับสถานประกอบการเพื่อชี้แจงให้เข้าใจในระบบในการประเมินนักศึกษาระหว่างปฏิบตั ิสห
กิจศึกษาให้ชดั เจน
5.2.3.2 ควรศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายก่อนไปปฏิบตั ิงาน
5.2.3.3 ควรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบและวัฒธรรมองค์กรก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจ
5.2.3.4 ควรเริ่ มทาโครงงานในระหว่างที่ ฝึกงานเพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะช่ วยทาให้
โครงงานเสร็ จสมบูรณ์ตามเวลาที่กาหนด
ประโยชน์ จากการทีไ่ ด้ ฝึกงานในครั้งนี้
เราได้รับรู ้ถึงทุกๆปั ญหาของงานไม่วา่ จะเป็ นงานภายในบริ ษทั หรื อนอกสถานที่ที่เราได้ลงพื้นที่ไปศึกษา
ดูงาน ได้รู้ถึงปะโยชน์ในการวางแผนการทางานที่ดีในอนาคตรู ้ จกั พูดคุ ยกับลูกค้าและมารยาทที่ดีต่อลูกค้ารู้ถึง
วิธีการแก้ไข้ปัญหาต่างๆรอบข้างได้ดีไม่วา่ จะเป็ นงานที่เราได้รับมอบหมายหรื อเรื่ องการวางตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่ วมงานได้ดีอีกทั้งยังได้รู้ประโยชน์ของ ประตูมว้ นไฟฟ้ า มีมากมาย
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ภาคผนวก ก.
(ภาพขณะปฏิบัติงาน)

➢ สถานที่ ได้ไปดู หน้างาน อยู่แถวปทุ มธานี ลู กค้าให้วดั ดูหน้างานเพื่อติดตั้งประตูมว้ น เป็ นประตูมว้ น
แบบ มอเตอร์ไฟฟ้ า จานวน 6 บาน

➢ พี่เลี้ ยงได้พาไปพบกับลูกค้า ทดลองศึกษาดู งาน พูดคุ ย
กับลูกค้าให้ได้รู้วธิ ี การเจรจางาน และการแก้ไขหน้างานเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ก. ( ต่ อ )
(ภาพขณะปฏิบตั ิงาน)

➢ ตรวจเช็ คดู ค วามเรี ยบร้ อยของวันที่ ไปติ ดตั้งประตูม ้วน ลู กค้าได้สั่ งท าเป็ นประตูม ้วน แบบ รอกโซ่
โกดังหรื อโรงงานใหญ่ๆส่ วนมาจะใช้เป็ นแบบ รอกโซ่ หรื อ มอเตอร์ สถานที่ไปดูงานแถว บางบอน5

➢ รอตอบ อีเมลล์ ลูกค้าที่เค้ามาสอบถาม หรื อติดต่องาน
ผ่านทาง อีเมลล์
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ภาคผนวก ข.
(ภาพสถานที่ปฏิบตั ิงาน)

บริษัท มหาจักรออโตพาร์ ท จากัด
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