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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

     กระดาษลูกฟูก นับไดว้่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบท่ียอดเยี่ยม ส าหรับใชใ้นการ
ผลิต และการจดัส่งสินคา้ สาเหตุท่ีกระดาษลูกฟูก ไดรั้บความนิยมในการผลิตบรรจุภณัฑ ์เน่ืองจาก 
ความทนทาน สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย น ้ าหนักเบา เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทนัสมยั 
สามารถปรับเปล่ียนใหต้รงกบัความตอ้งการได ้สามารถปกป้องสินคา้ สามารถพิมพล์วดลายเพื่อให้
ขอ้มูลและท าใหเ้กิดความสวยงามราคาประหยดั 

 

บรรจุภัณฑ์จำกกระดำษลูกฟูก 
     ในแถบอเมริกาเหนือ กล่องกระดาษลูกฟูกไดรั้บความนิยมใชใ้นการบรรจุสินคา้ เพื่อ

การจดัส่งส าหรับสินคา้แทบทุกชนิด ดว้ยเหตุผลต่างๆมากมาย เช่น ความสามารถในการปกป้อง
รักษาสินคา้ท่ีดีเยีย่ม,ตน้ทุนต ่า, สามารถจดัหาไดง่้าย,ตน้ทุนในการออกแบบเพื่อให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของสินคา้แต่ละชนิดต ่า นอกจากนั้น ยงัมีเหตุผลอ่ืนๆ เช่น กระดาษลูกฟูกสามารถป้องกนั
สินคา้ระหว่างการจดัส่ง และสามารถปรับเปล่ียนใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ในกรณีท่ีสินคา้มี
ความตอ้งการพิเศษ เช่น น ้ าหนกัมาก แตกง่าย หรือเป็นวตัถุอนัตราย กระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้
สามารถน ามาเรียงซ้อนกันได ้มนัสามารถทนต่อแรงกดทั้งด้านบน และด้านข้าง รวมถึงมีการ
ทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงดนัทะลุ กระดาษลูกฟูกสามารถน ามาออกแบบในแบบต่างๆ
ไดห้ลากหลาย โดยสามารถตดัและพบัเป็นขนาดและรูปแบบต่างๆ ไดม้ากมายนบัไม่ถว้น รวมถึง
สามารถน ามาพิมพใ์หม้ีรูปแบบ สีสนัสวยงามดว้ยเทคโนโลยกีารพิมพท่ี์ทนัสมยัได้ กระดาษลูกฟูก
เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความแข็งแรง และสามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนตัวกระดาษได้  
กระดาษลูกฟูกไดผ้า่นการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากท่ีสูง และความทนทาน
ต่อการสัน่สะเทือน และถือไดว้่าเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัเพียงพอส าหรับใชใ้นการขนส่งสินคา้ 

 

ผลติภัณฑ์จำกกระดำษลูกฟูก 
      กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะท าจากวสัดุรีไซเค้ิล และมกัจะผลิตจากเศษของท่ีใชแ้ลว้จาก

มนุษย ์การผลิตกระดาษลูกฟูกไม่มีการใชว้สัดุมีพิษ หรือท าลายชั้นโอโซน เราทุกคนต่างทราบกนัดี
ว่า ถา้เส้นโคง้น ามาปรับให้เหมาะสม จะเป็นการท าให้พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการทอดขา้ม เกิดความแข็งแรง
มากท่ีสุด ดงันั้นผูผ้ลิต กระดาษลูกฟูกจึงน าหลกัการเดียวกนัน้ี เขา้มาใชใ้นการผลิตความโคง้ของ
ลอนกระดาษลูกฟูก โดยเราเรียกเสน้โคง้ของกระดาษน้ีว่า "ลอนลูกฟูก" และเม่ือ น าลอนน้ีมาติดกบั
แผน่กระดาษเรียบ พวกมนัจะสามารถทนทานต่อความโคง้งอ และ แรงกดไดจ้ากทุกทิศทาง 
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ลอนลูกฟูกมีหลายชนิด โดยลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของลอนไม่เท่ากนั รวมถึง
ความเหมาะสมกบัการใช้งานก็แตกต่างกนัดว้ย ตารางดา้นล่างจะเป็นการน าลอนแต่ละชนิดมา
เปรียบเทียบ เพ่ือท าความเขา้ใจไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 ดังนั้ นจึงศึกษาข้อมูลด้านกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทสมาย คอนเทนเนอร์ 
อุตสาหกรรม กบั บริษทัอ่ืนเพ่ือใหบ้ริษทัสมาย ไดมี้ช่องทางการแข่งขนัและมีการขายเพ่ิมข้ึนจากมี
ลูกคา้ประจ าก็มีลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน  
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1   เพื่อศึกษากลยทุธด์า้นการตลาดของบริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
 1.2.2   เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัดา้นธุรกิจ 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

การศึกษากลยทุธด์า้นการตลาดของบริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั  
1.3.1   ศึกษาขอ้มูลดา้นกลุ่มลูกคา้ ดูกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ของบริษทั 
1.3.2   ศึกษากลยทุธด์า้นการตลาด ช่องทางการแข่งขนัของบริษทั 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1.4.1   ท าใหท้ราบถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมาสัง่ผลิตสินคา้ท่ีบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ 
 1.4.2   เพ่ิมช่องทางในการแข่งขนัของบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ ไดม้ากข้ึน 

1.5 ค ำนิยำมศัพท์ 

 กล่องกระดาษลูกฟูกไดต้ามแบบท่ีตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ในเร่ืองของขนาด รูปร่าง

หรือการพิมพก์ระดาษลูกฟูก คือ กระดาษท่ีมีลกัษณะเป็นคล่ืน หรือท่ีเรียกว่า ลอนลูกฟูก ซ่ึงน า
กระดาษคราฟทม์าใชใ้นการผลิต กระดาษลอนลูกฟูกเป็นท่ีนิยมน ามาผลิตเป็นกล่อง กระดาษลูกฟกู 
เพราะตวักระดาษลูกฟูกมีคุณสมบติัพิเศษ ท่ีส่งผลให้กล่องกระดาษลูกฟูกกลายเป็นกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทกระดาษท่ีมีความแข็งแรงมากรับน ้ าหนักได้มาก ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึง
กลายเป็นท่ีนิยมใชใ้น สายงานการผลิตเพื่อจดัเก็บสินคา้ให้พร้อมท่ีจะท าการจดัส่งสินคา้ไปยงัท่ี
ต่างๆ เพราะเป็นบรรจุภณัฑท่ี์สามารถช่วยป้องกนัสินคา้ใหป้ลอดภยัในระหว่างท าการขนยา้ย กล่อง

กระดาษลูกฟูก จึงได้รับความนิยมอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง 
นอกจากน้ี กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นผลิตภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีมีการออกแบบไดอ้ยา่งยอดเยีย่มเรา
สามารถออกแบบกระดาษลูกฟูกไดต้ามตอ้งการไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบใดขนาดเท่าไหร่ รูปร่าง
หรือการพิมพร์วดลายลงบนกระดาษ 



 

 

บทที2่ 

แนวความคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ SWOT   

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี2.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์ swot 

 
 อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ประกอบดว้ย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อใหรู้้ตนเอง   (รู้
เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้งส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนแลว้และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ดา้นต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ การ
ก าหนดกลยทุธแ์ละการด าเนินตามกลยทุธข์ององคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป 

S มาจาก Strengths หมายถึงจุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ    เป็นข้อดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่นจุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากร
บุคคล บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาด 

W มาจาก  Weaknesses หมายถึงจุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสีย เปรียบ  ท่ี เ กิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในต่างๆของบริษทัซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวิธีในการแกปั้ญหานั้นสถานการณ์ภายใน
องคก์รท่ีเป็น 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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O  มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป็น
ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายในนกัการตลาดท่ี
ดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย ราคาน ้ ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั ซ่ึงเกิด จากสภาพแวดลอ้มภายนอก บางคร้ัง
การจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได้ เช่น ค่าเงินบาท 
คู่แข่ง เป็นตน้ 

 
เคร่ืองมือนีใ้ช้เพ่ืออะไร 

SWOT  เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กรหรือโครงการ ซ่ึงช่วย
ผู ้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภ ายในโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วิสยัทศัน์และการก าหนดกลยทุธเ์พื่อใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม 

 
ข้อดแีละข้อเสียของ SWOT 

ข้อด ี
1.   ใชป้ระเมินสภาวะแวดลอ้มและสถานภาพขององคก์รโดยเนน้ศกัยภาพและความพร้อมท่ีองคก์ร
มีอยู่และพยายามหลีกเล่ียงภัยคุกคามหรือความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มภายนอกรวมทั้งแกไ้ข
จุดอ่อนขององคก์รดว้ยเน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
2.   น าไปใชป้รับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบติัของการจดัท าแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานให้
มีโอกาสสร้างความส าเร็จมากข้ึน 
3.   ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างานความก้าวหน้าและขีดจ ากดัด้านบุคลากร 
งบประมาณ และระบบงานเป็นการป้องกนัการแทรกแซงการท างานจากปัจจยัภายนอกไดม้ากข้ึน 

ข้อเสีย  
1.   องคก์รตอ้งก าหนดก่อนว่า องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 
2.   การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
3.   องคก์รตอ้งก าหนดปัจจยัหลกั ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
4.   องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ขั้นตอน/วธิีการด า เนินการท า SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีขอ้มูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้าง
ข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถ 
ก  าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รให้มีนอ้ยท่ีสุด
ได ้ภายใตก้ารวิเคราะห์ SWOT นั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
การประเมนิสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รจะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กรทุกๆดา้นเพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งท่ีมา
เบ้ืองต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารท่ี
ครอบคลุมทุกดา้นทั้งในดา้นโครงสร้างระบบระเบียบวิธีปฏิบติังานบรรยากาศในการท างานและ
ทรัพยากรในการบริหาร(คน เงิน วสัดุ การจดัการ)รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ขององคก์รเพ่ือท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยทุธก่์อนหนา้น้ีดว้ย 

 - จุดแข็งขององค์กร เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่ภายในองค์กร
นั้นเองว่าปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองคก์รควรน ามาใชใ้น
การพฒันาองคก์รไดแ้ละควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององคก์ร 

 - จุดอ่อนขององค์กร เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่ภายในจาก
มุมมองของผูท่ี้อยู่ภายในองค์กรนั้นๆเองว่าปัจจยัภายในองค์กรท่ีเป็นจุดดอ้ยข้อเสียเปรียบของ
องคก์รท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
การประเมนิสภาพแวดล้อมภายนอก 

ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั้น สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด าเนินงานขององคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวา่ง
ประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนังสือของประชาชน 
การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความ
เช่ือและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพฒันาการทางดา้น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 

- โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกองคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการขององค์กรในระดบัมหาภาค 
และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให ้หน่วยงานเข็มแข็งข้ึนได ้
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- อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกองคก์รปัจจยัใดท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบในระดบั มหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึง
องค์กรจ าตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบ
ดงักล่าวไดร้ะบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม  

เมื่อไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมินสภาพ แวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ ให้น าจุด
แข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก  าลงัเผชิญ
สถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการ
วิเคราะห์ SWOT ดงักล่าวน้ี องคก์ร จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี 

สถานการณ์ที่  1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่งปรารถนาท่ีสุด 
เน่ืองจากองค์กรค่อนขา้งจะมีหลายอย่าง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์
อยา่งเต็มท่ี 

สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์ การตั้ งรับหรือป้องกนัตวั เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยั
อุปสรรคต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความ 
สูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด 

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการ
แข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน 
ดงันั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั เพื่อจัดหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างให้ พร้อมท่ีจะฉกฉวย
โอกาสต่างๆท่ีเปิดให ้

สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่
เอ้ืออ  านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการดงันั้น แทนท่ี
จะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตวัหรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆแทน 

 
กรณศึีกษาการวเิคราะห์SWOT:บริษัท ซี.พ.ี เซเวนอเีลฟเว่น จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จ  ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั ซี.พี. คอนวีเนียนสโตร์ จ  ากดั 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2531 โดยบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ์ เพื่อให้เป็นบริษทัของคนไทยท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกัด้านคา้ปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือในประเทศไทยภายใต้เคร่ืองหมายการคา้ “7-
Eleven” โดยบริษทัไดรั้บสิทธ์ิการใชเ้คร่ืองหมายดงัการจาก 7-Eleven,Inc . สหรัฐอเมริกา และได้
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เปิดสาขาแรกท่ีซอยพฒัน์พงษ์ เมื่อปี 2532 ณ ส้ินปี2549 บริษทัมีร้านสาขา 7-Eleven ทัว่ประเทศ
รวม 3,784 สาขา ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นประเทศท่ีมีสาขา มากเป็นอนัดบั 4 ของโลกรองจาก  ส าหรับการ
วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis   ซ่ึ ง ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT ข อ ง  7-Eleven ใ น ค ร้ั ง น้ี
ดัวย 5’Ms ประกอบดว้ย  คน (Man) ,  Money (เงิน),  Materials (วตัถุดิบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีใช้
ใการด าเนินธุรกิจ) , Management (การจดัการ) และ Marketing (การตลาด) เพื่อผลจากการวิเคราะห์
น าไปใชป้รับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบติัของการจดัท าแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานใหม้ี
โอกาสสร้างความส าเร็จมากข้ึน และสามารถท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างาน
ความกา้วหนา้และขีดจ ากดัดา้นบุคลากร งบประมาณ และระบบงานเป็นการป้องกนัการแทรกแซง
การท างานจากปัจจยัภายนอกไดม้ากข้ึน 
 
2.2 กลุยทธ์การตลาด 4ps  
 ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็นเคร่ืองมือหรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผน
การตลาดมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการซ่ึงหลกัการใชก้็คือการวางแผนในแต่ละส่วนใหเ้ขา้กนัอยา่งลงตวั
และเหมาะสม ดงัน้ี 
 2.2.1   ผลติภัณฑ์ ในการท าธุรกิจมีองคป์ระกอบส าคญักคื็อ สินคา้หรือบริการ ซ่ึงถือเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ท าใหเ้กิดรายไดห้รือผลตอบแทนใหก้บัองคก์ร หลกัการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ต่างๆเช่น ความตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพของสินคา้ รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความทนัสมยั และ
สามารถเปรียบเทียบเทียบกบัคู่แข่งขนัไดห้รือไม ่

2.2.2   ราคา การตั้งราคาขายถือเป็นกลยทุธท่ี์ส าคญั ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความ
สนใจของลูกคา้ไดแ้ลว้ การตั้งราคาขายยงัเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีท าใหต่้อสูก้บัคู่แข่งขนัไดใ้นธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัได ้เช่น ก  าหนดใหมี้ส่วนลดเม่ือซ้ือตามจ านวน ก  าหนดราคาตามขนาดและปริมาณ
ของสินคา้ 

2.2.3   ช่องทางการจดัจ าหน่าย ก็คือการน าสินคา้ไปใหถึ้งมือของลูกคา้ โดยยดึหลกัความมี
ประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินคา้ท่ีสามารถ
ท าใหเ้กิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 
2.2.4   การส่งเสริมการตลาด หวัใจส าคญัของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอยา่งไรให้

สามารถขายสินคา้หรือบริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคญัและมีอยูห่ลาย
วิธี เช่น การโฆษณาผา่นส่ือในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การบริการ หรือ
ขายตรงโดยการน าเสนอของพนกังาน 
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2.3 ทฤษฎกีลยุทธ์การเพิม่ยอดขาย  

เทคนิคการเพิม่ยอดขาย/เพิม่ก าไร 

                1. เพิม่ราคา แมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีดูออกจะสวนทางกบัก าลงัซ้ือท่ีลดลงแต่หากท าไดถู้กตอ้งก็
สามารถเพ่ิมก าไรได ้แมว้่ายอดขายอาจจะตกลงวิธีการคือค่อยๆ ข้ึนราคาทีละนอ้ยแบบไม่ใหลู้กคา้
รู้สึกตวั หรือปรับผลิตภณัฑใ์หดู้ดีข้ึน พยายามเนน้ใหลู้กคา้ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ คุณค่าของ
ผลิตภณัฑม์ากกว่าราคา หรือข้ึนราคาแลว้เพ่ิมบริการพิเศษบางอยา่งเขา้ไปในราคาผลิตภณัฑ ์และ
อยา่ลืมส ารวจราคาของคู่แข่งดว้ย ในบางกรณีท่ีข้ึนราคาไม่ไดจ้ริงๆ อาจจะคงราคาแต่ปรับขนาด
ของผลิตภณัฑใ์หเ้ลก็ลง หรือปรับส่วนประกอบบางอยา่ง ตวัอยา่งท่ีผมเห็นคือ เอม็เค สุก้ี 
ท่ีค่อยๆเพ่ิมราคาอาหารจนแพง (กว่าเม่ือก่อน) แบบลูกคา้ไม่ทนัรู้ตวั 
                2. พยายามขายเพิม่เตมิ อยา่งท่ีเขาเรียกกนัว่า “Up Selling” , “Low Selling” , “Cross 
Selling” พูดง่ายๆ คือเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้อยา่งหน่ึงแลว้ใหพ้ยายามขายสินคา้ท่ีมีราคาสูงข้ึนหรือ
สินคา้ท่ีมีราคาถูกกว่าหรือขายสินคา้ท่ีใชร่้วมกนั เช่นลูกคา้ซ้ือรองเทา้แลว้ใหพ้ยายามเสนอขายถุง
เทา้ ยาขดัรองเทา้ หรือ 
รองเทา้แตะ เทคนิคท่ีส าคญัคือพยายามใหลู้กคา้เห็นว่าประหยดักว่าหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าใน
การซ้ือสินคา้สองอยา่งพร้อมกนั ในกรณีท่ีดูว่าลูกคา้พอใจสินคา้แต่ไม่สามารถจ่ายตามราคาท่ีเสนอ
ได ้ใหเ้สนอสินคา้ใกลเ้คียงท่ีราคาต ่ากว่าเหมาะสมกบัเงินในกระเป๋าของลูกคา้ โดยช้ีแจงใหเ้ห็นว่ามี
ความแตกต่างเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม เทคนิคการพยายามขายเพ่ิมแบบน้ีตอ้งท าใน
ลกัษณะไม่ยดัเยยีดลูกคา้จนเกินไปจนลูกคา้เดินออกจากร้าน 

                3. ท ารายการ Checklist พนกังานขายควรท า Checklist สินคา้ท่ีลูกคา้จ  าเป็นตอ้งใช้
ร่วมกนั เช่น หากลูกคา้ซ้ือสีทาบา้นแลว้ควรเสนอขาย 
แปรงทาสี ทินเนอร์ ฯลฯ เพ่ือช่วยใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้และเพ่ิมโอกาสในการขายเพ่ิม 

                4. สอบถามลูกค้า ในกรณีท่ีลูกคา้ออกอาการคิดไม่ออก พนกังานขายตอ้งท าตวัเป็นท่ี
ปรึกษาสอบถามความตอ้งของลูกคา้ และเสนอขายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ทั้ง
ในดา้นรูปแบบและราคา ท่ีส าคญัตอ้งไม่ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีเอาแต่สอนลูกคา้จนลูกคา้ออก
อาการร าคาญ พนกังานขายตอ้งท าตวัเป็นผูฟั้งท่ีดี รู้จกัตั้งค  าถามเพ่ือให้ลูกคา้ออกความเห็น บอก
ความตอ้งการ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย 

                5. ให้ความช่วยเหลือเร่ืองการผ่อนช าระ ปัจจุบนัมีบริษทัมากรายท่ีใหบ้ริการเร่ืองบตัร
เครดิตหรือบตัรการผอ่นช าระเป็นงวดๆ ท่านตอ้งติดต่อบริษทัเหล่าน้ีเอาไวเ้พ่ือช่วยในการปิดการ
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ขายในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือจริงๆ แต่ไม่สามารถช าระเงินกอ้นไดท้ั้งหมดในคราวเดียว ทั้งตอ้ง
ประเมินยอดการผอ่นช าระใหเ้หมาะสมดว้ย 

                6. จ าหน่ายสินค้าทีห่าซ้ือที่อ่ืนไม่ได้ กรณีน้ีสามารถเพ่ิมยอดขายและก าไรไดอ้ยา่งแน่นอน 
เพราะถา้ลูกคา้ไม่ซ้ือท่ีร้านของท่านก็หาซ้ือท่ีร้านอ่ืนๆ ล  าบาก เช่น ขายเส้ือขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ถา้
ใชเ้ทคนิคน้ีตอ้งไม่งอ้ลูกคา้ดว้ยการลดราคาเป็นอนัขาด เพราะเหตุผลท่ีลูกคา้มาหาท่ีร้านเพราะหา
ซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้ ท่ีส าคญัก่อนใชเ้ทคนิคน้ีตอ้งเลือกลูกคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนและส ารวจตลาดส ารวจ
คู่แข่งใหดี้เสียก่อน 

                7. การจดัเรียงสินค้า ที่เรียกกนัตดิปากว่า “Display & Merchandising” 
เร่ืองแบบน้ีใหดู้ตวัอยา่งจาก Tops Supermarket หรือ Market Place ได ้เขาท าไดดี้น่าซ้ือ หลกัการ
ง่ายๆคือสินคา้ตอ้งจดัเรียงอยา่งเด่นชดั มีป้ายราคาหรือวสัดุส่งเสริมการขาย (POP Material) ชดัเจน 
สินคา้ท่ีเนน้ (ก  าไรมาก) หรือขายดีตอ้งวางระดบัสายตาท่ีหยบิไดส้ะดวก ควรมีสินคา้ท่ีมีโปรโมชัน่
เป็นตวักระตุน้ใหลู้กคา้เขา้ร้าน 

                8. “Impulse Buys” เทคนิคน้ีคือการจดัเรียงสินคา้ท่ีซ้ือง่าย ราคาไม่แพง ตดัสินใจซ้ือง่าย
ไวใ้กล้ๆ  จุดช าระเงินค่าสินคา้ เช่น พวกขนมขบเค้ียวหมากฝร่ัง ถ่านไฟฉาย ฯลฯ โดยทัว่ไปใน
ระหว่างท่ีลูกคา้รอช าระเงินมกัจะมองไปรอบๆ ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับสินคา้เหล่าน้ี หรือการ
จดัเรียงสินคา้ท่ีตอ้งใชด้ว้ยกนัไวใ้กลก้นัก็เพ่ิมโอกาสในการขาย เช่น กระบอกไฟฉายและ
ถ่านไฟฉายจดัวางไวใ้กลก้นั เป็นตน้ 

                9. เสนอขายสินค้าเป็นชุดหรือขายจ านวนมาก เช่น แพก็ 3 ช้ิน แพก็ 6 ช้ิน ฯลฯ ในราคา
พิเศษ การท าเช่นน้ีเป็นการเพ่ิมยอดขายในเวลาเดียวกนั ท่ีส าคญัคือตอ้งใหลู้กคา้เห็นว่าถูกกว่าเม่ือ
ซ้ือจ านวนมากข้ึน และควรใชก้บัสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งใชป้ระจ า เช่น ผงซกัฟอก น ้ าอดัลม สบู่ ยาสีฟัน 
เทคนิคเหล่าน้ี 
เทสโก ้โลตสั บ๊ิกซี ฯลฯ ใชก้นัเป็นประจ า           

10. ใช้ CRM (Customer Relation Management) ในการเพ่ิมยอดขาย เช่น การจดจ าความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ทกัทายลูกคา้ดว้ยช่ือและต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง จดัเตรียมสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือ
ประจ าใหพ้ร้อม ความประทบัใจท่ีเกิดกบัลูกคา้จะท าใหลู้กคา้ซ้ือมากข้ึนและซ้ือบ่อยๆ ข้ึน จนเกิด
เป็นลูกคา้ขาประจ าในท่ีสุด 
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                11. ฝึกอบรมพนักงานขายให้เข้าใจงานขายและลกูค้าอย่างแท้จริง มคีวามเป็นมืออาชีพใน
สินค้าที่ขาย รู้จริงเร่ืองของสินคา้ท่ีเสนอขาย มีความอ่อนนอ้ม มีสมัมาคารวะ เพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหลู้กคา้และเพ่ิมโอกาสในการขาย 

                12. ให้บริการพเิศษหรือรางวลัพเิศษเม่ือลกูค้าซ้ือถึงเป้าทีก่ าหนด เช่น ใหบ้ริการส่งถึง
บา้น หรือแถมของแถม หรือสินคา้เพ่ิมเติม ฯลฯ ท่ีส าคญัตอ้งแสดงออกในลกัษณะท่ีท าใหด้ว้ยความ
เต็มใจและขอบคุณลูกคา้อยา่งยิง่ท่ีช่วยซ้ือเพ่ิม หา้มพูดจาในลกัษณะท่ีวางกติกาวางเง่ือนไข เช่น 
ตอ้งซ้ือถึงจ  านวนเท่านั้นเท่าน้ีถึงจะได ้ในทางตรงกนัขา้มตอ้งพูดในลกัษณะเสนอแนะ เช่นหาก
ลูกคา้ 
ช่วยซ้ือเพ่ิมอีกเท่านั้นเท่าน้ี ก็สมนาคุณดว้ยสินคา้พิเศษหรือบริการพิเศษ เป็นตน้ 

                13. ตั้งเป้ายอดขายให้พนักงานแต่ละคน โดยมรีางวลัพเิศษเป็นตวักระตุ้น ที่ควรระวงัคือ
ตอ้งไม่ตั้งเป้าจนสูงเกินความสามารถของพนกังานหรือสูงเกินความเป็นจริง และควรตั้งเป้าส าหรับ
ทีมขายดว้ย เพราะหากพนกังานขายไม่สามารถท าไดต้ามเป้าขายรายบุคคล ยงัสามารถช่วยทีมใหถึ้ง
เป้าและรับส่วนแบ่งไดบ้า้ง 

                14. รายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การแจกของแถมตามจ านวนซ้ือท่ีก  าหนด การให้
ส่วนลด ซ้ือ1 แถม 1 หรือซ้ือ 2 แถม 1 หรือซ้ือสินคา้ช้ินแลกราคาเต็มแลว้ซ้ือสินคา้ช้ินต่อๆ ไปใน
ราคาท่ีลดลง หรือการน าช้ินส่วนเก่ามาแลกซ้ือสินคา้ใหม่ในราคาพิเศษ หรือซ้ือสินคา้ช้ินหน่ึงแลว้
ใหคู้ปองจบัฉลากส่วนลดในการซ้ือสินคา้อ่ืนๆต่อไป รายการส่งเสริมการขายแบบน้ีมีมากมายและมี
ลูกเล่นเยอะมาก ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัสินคา้และเป้าหมาย รวมทั้งตอ้งติดตามการส่งเสริมการ
ขายนั้นๆว่าคุม้ทุน ไดย้อดขาย ไดก้  าไร ตามท่ีตอ้งการหรือเปล่า 

                15. การส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมติรธุรกจิ ท่ีเรียกกนัติดปากว่า “Co-Promotion” ใน
สถานการณ์แบบน้ีรบคนเดียวคงเหน่ือย เพราะฉะนั้น ตอ้งมีเพ่ือน มีพนัธมิตรธุรกิจไวช่้วยกนัท าการ
ส่งเสริมการขายร่วมกนั เช่น ถา้ท าธุรกิจอู่รถยนตอ์าจจะท าการส่งเสริมการขายร่วมกบักิจการลา้งรถ 
เป็นตน้ 

          ทั้งหมดท่ีเสนอเป็นเพียงบางส่วนท่ีอยากจะกระตุน้ใหท่้านใชค้วามคิด อยา่ยอมแพ ้หมดอาลยั
ตายอยากไปกบัปัญหาเศรษฐกิจ อยา่งท่ีเขาว่ากนัในวกิฤตยอ่มมีโอกาสเสมอ อยา่งนอ้ยก็โอกาสให้
คิดมากข้ึนใชค้วามพยายามมากข้ึน คนท่ีไม่ปรับตวัไม่คิดคงตายก่อน เพราะปัญหาท่ีก  าลงัเผชิญอยูน้ี่
โดนกนัทัว่หนา้ พวกท่ีทอ้แทก้็จะตายก่อน (น่าจะดีนะครับ...คู่แข่งนอ้ยลง) 
 



 

 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทย) :   บริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
           (ภาษาองักฤษ) : SMILE CONTAINER INDUSTRY CO.,LTD 
ท่ีอยูส่ถานประกอบการ :       1/76 หมู่ 3 ซอยเวิลดค์ลบั ถนนเลียบคลองสอง  

     ต  าบลคลอง สอง อ  าเภอคลองหลวง  
     ปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์:         0-2902-3641-58 
แฟกซ ์:          0-2902-3630-1 
อีเมล :          smilesales@smilegrp.com 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีท่ีตั้งของ บริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 
ประวติัของ บริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 

ในปีพ.ศ. 2538 บริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั ไดด้  าเนินธุรกิจเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์
กระดาษซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตมาจากกระดาษคราฟท์ โดยเราไดผ้ลิตบรรจุภณัฑ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย เช่น กล่องบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้ท่ีเก่ียวกบัภายในบา้น 
สินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถยนต ์คอมพิวเตอร์ และอาหาร ซ่ึงเรามีความมัน่ใจเป็น
อยา่งยิง่ว่า คุณภาพสินคา้ของเราสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งแน่นอน 

และในปี พ.ศ. 2543 บริษทัของเราไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษทั 
AJA Registrars เร่ืองระบบคุณภาพขบวนการผลิต และมาตรฐาน ISO14001:2004 รับรองระบบ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม และบริษทัของเรามุ่งมัน่ท่ีจะท าระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภยั ในระบบ ISO 18000 ภายในปี 2554 

ในปี พ.ศ. 2550 บริษทัฯไดมี้การพฒันาคร้ังใหญ่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินค้า ภายใต้กิจกรรม "Innovation By The Basic" นวัตกรรมบนความเรียบง่าย คือ การ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตใหม่ โดยใชค้วามเรียบง่ายหลีกเล่ียงวิทยาการสมยัใหม่ และการเสียเวลา
โดยเปล่าประโยชน์ในการท างาน ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการด าเนินงาน
ต่าง ๆเขา้มาพฒันาองคก์รและบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตการอบรม
บุคลากรเพ่ือพฒันาทกัษะในการท างาน การบริหารงานภายในองคก์ร ระบบการคลงัและการจดัส่ง
สินคา้ เพ่ือใหส่้งมอบสินคา้ไดต้ามก าหนด บริษทัยงัคงมุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความพึงพอใจ
และความไวว้างใจว่าผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บมีคุณภาพสูงสุด ส าหรับวตุัดิบท่ีใชใ้นการผลิตคือ กระดาษ
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ร่อง (fluted paper) ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือในคุณภาพ อีกทั้งยงัปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดสากล RoHS ท่ีมี
จุดประสงคห์ลกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและเป็นมิตรกบัชุมชนโลก บริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ ยงั
ไดริ้เร่ิมการสนบัสนุน “การรับผดิชอบต่อสงัคม” (CSR)  ซ่ึงเราไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาใหธุ้รกิจมีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมๆกบัความตั้งใจท่ีจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของชุมชน
ของเรา 
 
วสัิยทัศน์ 
       “เราจะกา้วเป็นผูผ้ลิตและให้บริการเร่ืองบรรจุภณัฑ์กระดาษและการพิมพใ์นระดบัแนวหนา้
ของประเทศไทย” 
ดา้นลูกคา้ 
       เราตอ้งการเป็นผูผ้ลิตและใหบ้ริการลูกคา้ท่ีอยากใชบ้ริการ 
ดา้นพนกังาน 
       เราตอ้งการเป็นองคก์รท่ีพนกังานเช่ือมัน่และอยากร่วมงานดว้ย 
ดา้นชุมชน 
       เราตอ้งการเป็นองคก์รท่ีรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
พนัธกจิ 
       เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์บริษทั เรามีแนวทางปฎิบติัดงัน้ี 
เร่ืองคุณภาพ 
       เราจะผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพท่ีลูกคา้ก  าหนด 
เร่ืองตน้ทุน 
       เราจะบริหารจดัการใหต้น้ทุนต ่าท่ีสุด ทั้งยงัคงคุณภาพตามมาตรฐาน 
เร่ืองการจดัส่ง  
       เราจะจดัส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
เร่ืองพนกังาน 
       เราจะดูแลรักษาบุคลากรท่ีดีไวอ้ยา่งดีท่ีสุดพฒันาบริหารอยา่งต่อเน่ือง เนน้ความเสมอภาค และ
ความพึงพอใจ 
ภาพรวมของบริการ  
       ตลอดระยะเวลา 23 ปี บริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั ไดพ้ฒันาการบริการ
จดัการโลจิสติกส์ เร่ิมจากการใหบ้ริการจดัเก็บ ดว้ยมาตราฐาน ISO 2001:9000 และความเอาใจใส่
จนไดค้วามไวว้างใจจากลูกคา้  
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ปัจจุบนัดว้ยประสบการณ์ ศกัยภาพ และต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคลงัสินคา้ ท าให้บริษัท
สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมคุณค่าในงานบริการโลจิสติกส์ให้กบัสินคา้ ได้หลายแขนงอาทิ เช่น 
อาหารสตัว ์และสินคา้ทัว่ไปขนาดใหญ่อีกมากมาย ท าใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหว
ของสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วทุกท่ีท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต บริษัทไดมุ่้งมัน่ท่ีจะพฒันาอย่างไม่
หยดุย ั้ง เพ่ือใหส้มกบัพนัธกิจท่ีว่า  
“คุณภาพ ความปลอดภยั และการบริการท่ีตรงเวลา” 
 
3.3 รูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 รูปโครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 รูปแผนผงัองค์กร 
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รูปท่ี 3.4 รูปกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1   นางสาววรัชยา     น่ิมนวล 
            ต  าแหน่งงาน :     พนกังานธุรการ 
            ลกัษณะงาน  :     ออกแพลนการผลิตใหจุ้ดการผลิตต่างๆ ปร้ินสต๊ิกเกอร์รหสัสินคา้
ให้ครบตามจ านวนสินคา้ท่ีสั่งผลิตนั้นๆตามแพลน บนัทึกขอ้มูลการผลิตลงในโปรแกรม Excel 

จดัการเตรียมการประชุมเร่ืองมาตรการการท างานตามจุดการผลิตและ QC ตามจุดต่างๆ 
 
3.5        ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
             พนกังานท่ีปรึกษา :   นางสาวจิราพร ศรีโมรส   
             ต  าแหน่ง     :   หวัหนา้แผนก 
 
3.6         ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 
              ระยะเวลา 15 สปัดาห์ ระหว่าง วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 07 กนัยายน 2561 
 
3.7          ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

 3.7.1   ขั้นตอนเตรียมงาน 
         ศึกษาช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทั ใชท้ฤษฎีการ S.w.o.t. ร่วมดว้ย จะท าให้การ

ด าเนินงานง่ายข้ึนเน่ืองจากรู้ขอ้มูลของบริษทัในการเตรียมขอ้มูล 
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 3.7.2   ขั้นตอนค้นหาข้อมูล 
  ท าการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ S.w.o.t. และขอ้มูลกลยทุธท์างการตลาด

โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และท าการสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

  3.7.3 ขั้นตอนวเิคราะห์ข้อมูล 
   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ S.w.o.t. เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค ของบริษทัแลว้จึงน ากลยทุธก์ารตลาดมาปรับปรุง 
  3.7.4 ขั้นตอนสรุปผล 

          น าแนวคิดท่ีไดจ้ากการหาขอ้มูลและการปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดไปให ้พนกังานท่ี
ปรึกษาดูเพ่ือขอค าแนะน า จากนั้ นท างานน าเสนอ กลยุทธ์ในช่องทางการแข่งขันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหก้บับริษทั 

 3.7.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1ตารางระยะเวลาในการด าเนินงาน 
3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.8.1  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
   3.8.1.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
   3.8.1.2   เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 
   3.8.1.3   โทรศพัทม์ือถือ (Smartphone) 

     3.8.1.4   เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Photocopier) 
     3.8.1.5   เคร่ืองคิดเลข (Calculator) 
3.8.2  ซอฟต์แวร์ (Software) 

3.8.2.1  โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 
3.8.2.2  โปรแกรม Microsoft Excel 2010 
3.8.2.3  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  
1.วางแผนการด าเนินโครงงาน      
2.รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด      
3.ออกแบบโครงงาน      
4.จดัท าโครงงาน      
5.ตรวจสอบโครงงาน      
6.จดัท าเอกสาร      
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3.9 ขั้นตอนการวางแผนด าเนินงาน 
 มีการวางแผนและท าการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัช่องทางการตลาด หลกัการใช้
การเสนอสินคา้ใหก้บัลูกคา้ว่าบริษทัมีการเสนอสินคา้บรรจุภณัฑก์ล่องอยา่งไรและลูกคา้ของบริษทั
ส่วนมากเป็นกลุ่มเป้าหมายไหน ส ารวจกล่องว่ามีรูปร่างกล่องแบบไหนสามารถใชไ้ดก้บัการบรรจุ
ของแบบไหนบา้ง เราควรจดัการส่งเสริมการตลาดอย่างไรให้ไม่เหมือนกบัท่ีบริษทัเคยมี ปรึกษา
พนักงานในต าแหน่งนั้นๆว่าบริษทั สมาย ควรเพ่ิมเติมอะไรบา้ง เพ่ือเพ่ิมการแข่งขนัทางธุรกิจของ
บริษทั 
  
 



 

 

บทที่4 

ผลการปฏิบติังานตามโครงการ 

4.1 รายละเอยีดและขั้นตอนของการปฏบิัตงิาน  

สามารถอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบติังานดงัน้ี 

4.1.1 ออกแพลนการผลติตามจุดต่างๆ 

          เม่ือไดรั้บแพลนการสั่งผลิตจากฝ่ายขาย ก็ท าการเขา้โปรแกรมในการออกแพลนโดยท า
การใส่ รหัสของสินคา้ในแต่ละตวัให้ตรงตามท่ีฝ่ายขายไดน้ ามาให้ในแต่ละวนัให้ครบถว้นถูกตอ้งทั้ง
จ  านวนตวัเลขและจ านวนของสินคา้แต่ละตวัใหต้รงตามท่ีลูกคา้สัง่ผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 รหสัสินคา้และจ านวนสินคา้ท่ีฝ่ายขายน ามาให ้
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รูปท่ี 4.2 น ารหสัสินคา้และจ านวนท่ีผลิตมากรอกใส่โปรแกรมใหค้รบถว้น 
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 4.1.2 ปร้ินสติก๊เกอร์รหัสสินค้า 

          หลงัจากท่ีท าการออกแพลนการผลิตเรียบร้อยแลว้ก็น ามาตรวจเช็คขอ้มูลใหค้รบถว้นและ
ท าการปร้ินสต๊ิกเกอร์รหสัสินคา้แต่ละตวัให้ครบจ านวนตามท่ีระบุไวใ้นแพลนเพ่ือให้ฝ่ายผลิตท าการ
ผลิตแลว้ส่งต่อไปยงั Qc เพื่อใหต้รวจงานและติดสต๊ิกเกอร์รหสัสินคา้ใหต้รงตามแพลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ใส่รหสัสินคา้และวนัท่ีก  าหนดส่งสินคา้แลว้ปร้ินพ่ือติดสินคา้ 
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   4.1.3 จดัการประชุมเร่ืองมาตรการการท างานและการตรวจสอบงาน QC 

        การจดัประชุมน้ีมีข้ึนเพ่ือให้พนักงานในฝ่ายผลิตเข้าใจการท างานในรูปแบบต่างๆหรือ
เวลามีงานตวัใหม่เขา้มาจะท าใหก้ารส่ือสารเป็นไปไดง่้ายและท าการผลิตไดอ้ยา่งแม่นย  าถูกตอ้ง ในการ
ประชุมไดม้ีการยกตวัอย่างแบบงานจริงและงาน  Lotใหม่จริงๆเพื่อให้ฝ่ายผลิตเขา้ใจและสอบถามได้

อยา่งตรงประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 น าตวัอยา่งแพลนการผลิตมาจดัเตรียมเพื่อเป็นตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ท าการประชุมและเสนอแนะ 
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  4.1.4 บันทกึข้อมูลการผลติ 

        ในแต่ละเดือนจะมีการบันทึกข้อมูลการผลิตและจ านวนของเสียทุกหน่วยงานลงใน
โปรแกรมเพื่อท าการค านวณยอดขายยอดการผลิตในแต่ละเดือน และท าการตรวจสอบของเสียของแต่
ละเดือนว่ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 รวบรวมตวัเลขการผลิตและจ านวนของเสียแต่ละหน่วยงานมาบนัทึกลงในโปรแกรม 
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  4.1.5 ขึน้งาน 

         การตรวจสอบสินคา้ก่อนน าข้ึนรถจะมีการตรวจสอบก่อนเสมอว่าถูกตอ้งตรงตามจ านวน
ท่ีแพลนระบุไวห้รือไม่เพื่อท าการขนส่งไปใหลู้กคา้ใหต้รงตามเวลาท่ีก  าหนด   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ท าการตรวจเช็ครหสัสินคา้ก่อนข้ึนรถและเช็คจ านวนส่งสินคา้ใหค้รบถว้น 
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4.2    ผลที่ได้รับ 

          4.2.1 ไดเ้รียนรู้ถึงการบริหารจดัการการผลิตและแกไ้ขปัญหาเบ้ือตน้ ว่าควรเร่ิมจดัการ
งานตรงไหนก่อนเพ่ือใหก้ารท างานไม่มีปัญหาอ่ืนมาเพ่ิมเติม อยา่งเช่น เวลาท่ีลูกคา้ท าการคอมเมน้หรือ
พบจุดบกพร่องของสินคา้ ส่ิงแรกท่ีควรท าคือการหาสาเหตุจากส่ิงผิดปกติและท าการทดลองดูความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนและท าการเรียกประชุมเพ่ือใหทุ้กหน่วยงานไดรั้บรู้และแกไ้ขจุดนั้น  

          4.2.2 ไดเ้ขา้ใจขั้นตอนการผลิตสินคา้ จากเคร่ืองจกัรทุกตวั เช่น ขั้นตอนแรก น ากระดาษ
เขา้เคร่ืองซอยก่อนเพ่ือหาไซตก์ระดาษท่ีเหมาะสม ขั้นตอนท่ีสอง น ากระดาษท่ีซอยแลว้มาท าการทบั
รอยซอยหรือรอยพบักล่องเพ่ือข้ึนรูปทรงต่างๆ ขั้นตอนท่ีสาม น ามาพิมพโ์ลโกสิ้นคา้หรือโลโกข้อง

บริษทัลูกคา้และขอ้ความท่ีลูกน ามาใหเ้ราพิมพต์ามแบบ 

          4.2.3 ได้รู้ถึงระบบการขนส่งของบริษทั  โดยบริษทัท าการขนส่งแบบโลจิสติกส์ เป็น
ระบบการจดัการการส่งสินคา้ ขอ้มูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุดตน้ทางไปยงัจุดบริโภคตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ โลจิสติกส์เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานของ ขอ้มูลการขนส่ง การบริหารวสัดุคงคลงั 

การจดัการวตัถุดิบ การบรรจุหีบห่อ  

4.3   สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

         จากการปฏิบติังานใน ต าแหน่งงานพนกังานธุรการ ท าให้รู้ถึงระบบการผลิตสินคา้บรรจุ
ภณัฑร์วมถึงราคาของสินคา้นั้นดว้ย จึงท าให ้เกิดการคิดเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจข้ึน  

       4.3.1   เพ่ิมการขายดว้ยการกระจายโฆษณาโดยการลงพ้ืนท่ี ออกบูท เปิดบูทตามงานต่างๆ 
เพ่ือท าการเพ่ิมเป้าหมายกลุ่มลูกคา้แบบใหม่ท่ีแตกต่างจากกลุ่มลูกคา้แบบเดิม 

       4.3.2   จดัโปรโมชัน่ในการสัง่ซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ ์ศึกษาขอ้มูลโปรโมชัน่จากโรงงานคู่แข่ง
จดัโปรโมชัน่ในการลดราคาและลดค่าขนส่ง เพื่อท าการเพ่ิมลูกคา้เขา้มาซ้ือกล่องบรรจุภณัฑข์องเรา       

      4.3.3    เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยการ ขายกล่องบรรจุภัณฑ์บนออนไลน์โดยท า
เว็บไซต์เพื่อขายกล่องบรรจุภณัฑ์โดยตรงท าให้มีการติดต่อท่ีรวดเร็วตอบปัญหาท่ีลูกคา้สงสัยไดต้าม

ตอ้งการครบถว้นและถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง  



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1   สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

 สรุปผลโครงงานหลงัจากท่ีไดคิ้ดและเพ่ิมเติมศกัยภาพทางดา้นธุรกิจของบริษทั เน่ืองจาก
บริษทัเรามีการผลิตงานไม่ทนัเวลาท่ีลูกคา้ก  าหนดบ่อยเพราะอาจมีผลพวงมาจากการท่ีกระดาษใช้

ผลิตกล่องบรรจุภณัฑ์ไม่เพียงพอต่อการผลิตสินคา้ในการผลิตนั้นท าให้เกิดการล่าชา้ในการขนส่ง
และอาจท าให้ส่งผลต่อบริษทัลูกค้าไม่ไวว้างใจในการผลิตของบริษทัเราจึงท าการคิดคน้แกไ้ข้
ปรับปรุงในปัญหาน้ี โดยการเพ่ิมโปรโมชัน่ลดค่าขนส่ง จึงท าให้เกิดผลดีต่อลูกคา้ท่ีสั่งผลิตกล่อง
จ านวนมากเน่ืองจากลูกคา้ประจ าสั่งผลิตกล่องบรรจุภณัฑ์เป็นจ านวนมากจึงท าให้ลดจ านวนค่า
ขนส่งในราคาท่ีลูกค้าพอใจเพราะได้ผลประโยชน์เท่าๆกันท าให้เลือกท่ีจะมาซ้ือสินค้ากับเรา

มากกว่าไปซ้ือกบับริษทัคู่แข่ง 

 5.1.1 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  -   ใชเ้วลาในการศึกษากลยทุธข์องบริษทัเป็นเวลานาน เพราะไม่ค่อยเขา้ใจกบั
ระบบการท างานของบริษทั กลยทุธท่ี์บริษทัใชคื้อ กลยทุธก์ารตลาด 8p  

  -   ขาดประสบการณ์ในการคิดและวิเคราะห์กลยทุธใ์นการตลาดทั้งของบริษทัและ

ของบริษทัคู่แข่งจึงตอ้งใชเ้วลานานในการเสนอกลยทุธใ์หม่ 

 5.1.2 ขอ้เสนอแนะ 

  -   บริษทัควรเพ่ิม กลยทุธธุ์รกิจ SME เพราะปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางการคา้มาก
ข้ึนทุกๆช่องทาง ดงันั้นการเพ่ิมกลยทุธธุ์รกิจ SME เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตและมีหนทางใน
การแข่งขนัไดม้ากกว่าคู่แข่งอ่ืนๆ 

  -   ควรพฒันาการออกแบบและผลิตภณัฑใ์หม้ากพอกบัความตอ้งการของบริษทั

ของลูกคา้เพราะกลุ่มลูกคา้มีหลากหลายท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

  -   บริษทัควรเพ่ิมมาตรการในการผลิตและในการสต็อกกระดาษมากกว่าน้ีเพ่ือไม่
ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเสียหายหรือเสียลูกคา้ประจ าไป 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 จากท่ีนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ เรียนรู้หลกัการท างาน กระบวนการแนวการความคิด และมีเทคนิคต่างๆ 
ในการท างานท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้พนกังานท่ีปรึกษา มีความเป็นกนัเองมีการสอนเหมือนพี่น้องมีความ

อบอุ่นเหมือนครอบครัวหากเรามีปัญหาหรือขอ้สงสัยเราสามารถสอบถามพนักงานท่ีปรึกษาได้
อย่างไม่มีปิดบงัทุกค าถาม จึงท าให้งานท่ีไดรั้บหมอบหมายส าเร็จผ่านไปด้วยดี นอกจากน้ีการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษายงัเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในการท างานรวมถึงการใชชี้วิตประจ าวนั
และการท างานในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5.2.1   ข้อดขีองการปฏบิัตงิานศึกษา 

  -   ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบติังานจริง 

  -   ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผูอ่ื้น ซ่ึงสามารถช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับ
พฤติกรรมขององคก์รได ้

  -   ไดฝึ้กฝนการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์จริง เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกบัสถานการณ์ท่ีมีความกดดนันั้นได ้

 5.2.2   ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

  -   ยงัขาดประสบการณ์ในการวางตวักบัเพื่อนๆพี่ๆท่ีร่วมงาน ท าให้ไม่สามารถ

แสดงความคิดเห็นส่วนตวัไดเ้ท่าท่ีควร 

  -   การปฏิบติังานยงัมีความล่าชา้เน่ืองจากยงัไม่เคยเจอสถานการณ์จริง 

 5.2.3   ข้อเสนอแนะ 

  -   พนกังานควรปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้ปฏิบติังานของสถานประกอบการ 

  -   ไม่ควรสร้างความเดือนร้อนใหก้บัสถานประกอบการ 

  -   ควรรับฟังความคิดเห็นและค าแนะน าของเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 

MARKETING STRATEGY SMILE CONTAINER INDUSTRY CO.,LTD 

นางสาววรัชยา น่ิมนวล 5901500022 

ภาควิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม  

Email : warachaya.0703@gmail.com 

บทคดัย่อ 

บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากัด ท าธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมด้านการผลิตกล่อง
กระดาษเป็นบรรจุภณัฑ์สามารถผลิตกล่องไดทุ้กรูปแบบเพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ลือกสรร จึงมีลูกคา้ในเครือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สุขภณัฑ ์อาหาร และกล่องไปรษณีย ์ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก องคก์รจึงพฒันาดา้น
การขนส่งและศึกษากลยุทธ์ดา้นการตลาดใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ลูกคา้เช่ือมัน่ในการบริการ 
องคก์รมีการน าเทคโนโลยดีา้นการผลิตท่ีทนัสมยั เขา้มาพฒันาเพื่อใหก้ารผลิตเกิดความผดิพลาดลดลง
และช่วยลดของเสีย 

ค าส าคญั : อุตสาหกรรม / กลยทุธก์ารตลาด / เทคโนโลยดีา้นการผลิต 

Abstract 

Smile Container Industry Company Limited is a company that has a huge production of paper 

boxes. The company can produce any types of box patterns for customer selection. Therefore, the 

organization has products in various forms like electrical appliances, sanitary ware, food and postal 

boxes. The organization has developed transportation and studied the new marketing strategies to 

enhance customers’ confidence in services. They also invest in the new technology in order to reduce 

manufacturing errors and reduce waste. 

Keywords: paper box / manufacturing / electrical appliances 
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วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1   เพื่อศึกษากลยทุธด์า้นการตลาดของบริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
              2   เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัดา้นธุรกิจ 
 1.ขอบเขตของโครงงาน 

การศึกษากลยทุธด์า้นการตลาดของบริษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จ ากดั  

1.1  ศึกษาขอ้มูลดา้นกลุ่มลูกคา้ ดูกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ของบริษทั 
1.2  ศึกษากลยทุธด์า้นการตลาด ช่องทางการแข่งขนัของบริษทั 

 2.ประโยชน์ที่ได้รับ 

  2.1  ท าใหท้ราบถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมาสัง่ผลิตสินคา้ท่ีบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ 
 2.2  เพ่ิมช่องทางในการแข่งขนัของบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ ไดม้ากข้ึน 

3.ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

3.1ขั้นตอนเตรียมงาน 
         ศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัท ใช้ทฤษฎีการ  S.w.o.t. ร่วมด้วย จะท าให้การ

ด าเนินงานง่ายข้ึนเน่ืองจากรู้ขอ้มูลของบริษทัในการเตรียมขอ้มูล 
 3.2ขั้นตอนคน้หาขอ้มูล 
  ท าการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ S.w.o.t. และขอ้มูลกลยทุธท์างการตลาดโดย

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และท าการสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3ขั้นตอนวิเคราะห์ขอ้มูล 
   น าข้อมูลท่ีไดจ้ากการคน้หาขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ S.w.o.t. เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค ของบริษทัแลว้จึงน ากลยทุธก์ารตลาดมาปรับปรุง 
  3.4ขั้นตอนสรุปผล 

          น าแนวคิดท่ีไดจ้ากการหาขอ้มูลและการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดไปให้ พนักงานท่ี
ปรึกษาดูเพ่ือขอค าแนะน า จากนั้นท างานน าเสนอ กลยทุธใ์นช่องทางการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหก้บับริษทั 
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4.อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
 4.1  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 
โทรศพัทม์ือถือ (Smartphone) 

  เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Photocopier) 
  เคร่ืองคิดเลข (Calculator) 
 
 
4.2ซอฟต์แวร์ (Software) 

โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

ขั้นตอนการวางแผนด าเนินงาน 
 มีการวางแผนและท าการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัช่องทางการตลาด หลกัการใชก้าร
เสนอสินค้าให้กับลูกค้าว่าบริษัทมีการเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์กล่องอย่างไรและลูกค้าของบริษัท
ส่วนมากเป็นกลุ่มเป้าหมายไหน ส ารวจกล่องว่ามีรูปร่างกล่องแบบไหนสามารถใชไ้ดก้บัการบรรจุของ
แบบไหนบา้ง เราควรจดัการส่งเสริมการตลาดอย่างไรให้ไม่เหมือนกบัท่ีบริษทัเคยมี ปรึกษาพนกังาน
ในต าแหน่งนั้นๆว่าบริษทั สมาย ควรเพ่ิมเติมอะไรบา้ง เพ่ือเพ่ิมการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั 
สรุปผล 

สรุปผลโครงงานหลงัจากท่ีได้คิดและเพ่ิมเติมศกัยภาพทางดา้นธุรกิจของบริษทั เน่ืองจาก
บริษทัเรามีการผลิตงานไม่ทนัเวลาท่ีลูกคา้ก  าหนดบ่อยเพราะอาจมีผลพวงมาจากการท่ีกระดาษใชผ้ลิต
กล่องบรรจุภณัฑ์ไม่เพียงพอต่อการผลิตสินคา้ในการผลิตนั้นท าให้เกิดการล่าชา้ในการขนส่งและอาจ
ท าให้ส่งผลต่อบริษทัลูกค้าไม่ไวว้างใจในการผลิตของบริษทัเราจึงท าการคิดคน้แกไ้ขป้รับปรุงใน
ปัญหาน้ี โดยการเพ่ิมโปรโมชั่นลดค่าขนส่ง จึงท าให้เกิดผลดีต่อลูกค้าท่ีสั่งผลิตกล่องจ านวนมาก

เน่ืองจากลูกคา้ประจ าสั่งผลิตกล่องบรรจุภณัฑ์เป็นจ านวนมากจึงท าให้ลดจ านวนค่าขนส่งในราคาท่ี
ลูกคา้พอใจเพราะไดผ้ลประโยชน์เท่าๆกนัท าให้เลือกท่ีจะมาซ้ือสินคา้กบัเรามากกว่าไปซ้ือกบับริษทั
คู่แข่ง 
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