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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั โตโยตา้ เค.มอเตอร์ส (TOYOTA K.MOTORS) เราคือผูจ้  าหน่ายรถยนต์โตโยต้าและ
ศูนยบ์ริการอนัดบั 1 ของประเทศ  ทั้งยอดขาย คุณภาพ และการให้บริการ จากยอดขายการจ าหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้เพียงหลกัร้อยคนัในปีแรกของการด าเนินงาน ในวนัน้ีเรากา้วมาสู่การเป็นผูจ้  าหน่ายทัว่
กรุงเทพมหานครมากถึง 20 สาขา และยงัไดก้ารยอมรับให้เป็นผูน้ าในการใหบ้ริการแบบครบวงจร ดว้ย
ทีมงานมืออาชีพท่ีผ่านการฝึกฝนตามหลกัมาตรฐานสากลซ่ึงการันตีด้วยรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั
ทกัษะการขายและการบริการลูกคา้โตโยตา้ทั้งในระดบัประเทศและระดบัอาเซียน 

จุดยนืส าคญัของโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส คือการเป็นเสมือน “มิตรท่ีทุกคนในครอบครัวไวว้างใจ” 
โตโยตา้ เค.มอเตอร์ส เราเป็นดัง่คนท่ีช่วยลูกคา้ในการเลือกซ้ือรถยนต์ท่ีมีคุณภาพ “ดว้ยขอ้เสนอท่ีดี
ท่ีสุด” และช่วยดูแลรถยนต์ของลูกคา้ “ด้วยการบ ารุงรักษาท่ีดีท่ีสุด” เรามีพนักงานท่ีค านึงถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกัและทีมช่างท่ีเช่ียวชาญ เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ิงท่ีดีกวา่เดิมอยู่
ตลอดเวลา ดว้ยการยดึมัน่ใจสูงสุดใหเ้กิดแก่ลูกคา้ทุกคน  

ปัจจุบนัพฒันาต่อไปอยา่งไม่หยุดย ั้ง กวา่ 35 ปีมาแลว้ เค.มอเตอร์ส มียอดขายรถยนตแ์ละยอด
รถเขา้ศูนยบ์ริการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยสาขาท่ีกระจายอยู่ทัว่กรุงเทพมหานครมากกว่า 20 สาขา 
และยงัได้รับการยอมรับให้เป็นผูน้ าในการให้บริการแบบครบวงจร ทั้ งการขายรถยนต์และการ
ใหบ้ริการหลงัการขายและการบริการลูกคา้โตโยตา้มากกวา่ 15 ปี และวนัน้ีเรายงัคงกา้วต่อไปอยา่งไม่มี
ท่ีส้ินสุด ดว้ยพลงัสร้างสรรค์อนัเต็มเป่ียม เพื่อขบัเคล่ือนธุรกิจของเรา ให้ไปยงัจุดมุ่งหมายท่ีทุกคนพึง
พอใจ เพราะเราจะกา้วไปดว้ยกนั..เพื่อวนัท่ีดีกวา่ 

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าได้เขา้มาปฏิบติังานในแผนกท่ีปรึกษาฝ่ายขายของ บริษทั โตโยตา้ เค.
มอเตอร์สผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาเจริญกรุง) ต าแหน่งการขาย จึงพบว่ากระบวนการท างานใน
ส่วนเอกสารของพนกังานท่ีปรึกษาการขายท่ีตอ้งท าในขั้นตอนการขายรถนั้นมีเอกสารท่ีตอ้งท าจ านวน
มาก และในบางระบบก็มีความซบัซ้อน ท าให้เกิดปัญหาในการท างาน งานล่าชา้และบางคร้ังเอกสารมี
การผิดพลาด คณะผูจ้ดัท าจึงไดรั้บมอบหมายงานให้ท าในส่วนของเอกสารแทนท่ีปรึกษาการขาย คณะ
ผูจ้ดัท าจึงเห็นถึงความส าคญัของการเป็นผูช่้วยท่ีปรึกษาการขายเป็นอยา่งมากจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง 
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การปฏิบติังานแผนกการขายของบริษทัโตโยตา้ เคมอเตอร์ส ผุจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาเจริญกรุง) 
ทั้งดา้นการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของฝ่ายขาย ใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากทางพนกังานพี่เล้ียง และยงัสามารถประยกุตว์ธีิการต่างๆในการปฏิบติังานคร้ังน้ี  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการท างานของแผนกท่ีปรึกษาฝ่ายการขายรถยนต์ของบริษัทโตโยต้า เค.
มอเตอร์ส ผุจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาเจริญกรุง)  

1.2.2 เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบติังานในส่วนของท่ีปรึกษาฝ่ายการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดี 
ผลส าเร็จจากการขายรถยนตร์ะหวา่งฝึกงานไดจ้ริง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: เป็นการศึกษาการปฏิบติังานในต าแหน่ง ท่ีปรึกษาฝ่ายขาย บริษทั โต
โยตา้ เคใมอเตอร์ส ผุจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาเจริญกรุง) 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา: เป็นการศึกษาเฉพาะกระบวนการการท างานของต าแหน่งท่ีปรึกษา
ฝ่ายขาย บริษทั โตโยตา้ เค.มอเตอร์ส ผูจ้ดัจ  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาเจริญกรุง) 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา: เป็นการปฏิบติังานระหวา่งวนัท่ี8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน 
พ.ศ. 2561 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ท าให้สามารถปิดการขายได้จริงและได้เทคนิคเก่ียวกบัการขาย การให้บริการและเอาใจใส่
ลูกคา้มากข้ึน  

 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง “การปฏิบติังานผูช่้วยท่ีปรึกษาการขาย บริษทัโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู ้
จ  าหน่ายรถโตโยต้า จ  ากัด (สาขาเจริญกรุง)”  ในคร้ังน้ีคณะผู ้จ ัดท าได้ทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ความหมายของบริการ 
2.2 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.3 การตดัสินใจซ้ือ 
2.4 ทฤษฏีการจดัการการขาย 
2.5 ความรู้เก่ียวกบัรถยนต ์

2.1 ความหมายของการบริการ 
- มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2530 : หน่วยท่ี 1-7 ) กล่าวว่า “การบริการ” หมายถึง 

การจดัการแบบแผนการด าเนินการต่างๆ ในอนัท่ีจะให้บริการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
ท่ีมารับริการ ในการจดัระบบบริการสมยัใหม่ จะเนน้ความตอ้งการของลูกคา้และความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ในกระบวนการจดัการบริการ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานบริการ สภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จหรือลม้เหลวของการบริการดงักล่าว  

- ราชบณัฑิตสถาน (2530 : 295) ได้ให้ความหมายค าว่า “บริการ” ไวว้่าปฏิบติัรับใช้ให้
ความสะดวกต่างๆในภาษาองักฤษ คือ Service หมายถึง การกระท าท่ีเป็นไปเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ในลกัษณะของการปฏิบติัเพื่อความเอาใจใส่ใกลชิ้ด อบอุ่น มีไมตรีจิต 

- Stanton, Etzel, and Walker (1976) ได้ให้ความหมายของการบริการไวว้่า “การบริการ 
เป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ต่สามารถพิสูจน์ไดโ้ดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัในการถ่ายโอน
หรือจดัหาส่ิงต่างๆเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ” 

- สมชาติ กิตยรรยง (2536, หนา้42) กล่าววา่ การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบติัตน
เพื่อผูอ่ื้น 

- ศิริพร ตนัติพูลวินยั (2538, หนา้59) กล่าววา่ บริการเป็นงานท่ีเราท าเพื่อผูอ่ื้นท าแลว้ผูอ่ื้น
ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจ และผูก้ระท าตอ้งมีความสุขในงานนั้นดว้ย 

- วรีพงษ ์(2539) ใหค้วามหมายของบริการคือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ท่ีบุคคลหน่ึง
ท าใหห้รือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอนันั้น 

- จิตตินนัท ์เตชะคุปต ์(2544, หนา้15-17) ไดก้ล่าววา่แนวคิดการให้บริการให้เกิดในจิตใจผู ้
ให้บริการ ตอ้งเร่ิมจากการมีทศันะคติท่ีดีในการบริการ หากทุกคนมีจิตส านึกในการให้บริการ และ
ถือวา่ทุกคนในบริษทัมีความรับผิดชอบร่วมกนั ทุกคนลว้นเป็นพูตในความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความ
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ผิดพลาดบกพร่องในหน้าท่ี บกพร่องในการบริการ จะมีผลต่อลูกคา้และเป็นบ่อนท าลาย ช่ือเสียง
ของบริษทัในท่ีสุด 
การบริการ  
                การกระท าหรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหรือ
องคก์รให้ไดรั้บความพึงพอใจสมความมุ่งหมายท่ีบุคคลหรือองคก์รนั้นตอ้งการ เน่ืองจากผลส าเร็จ
ของการบริการข้ึนอยูก่บั “ความพึงพอใจ” ซ่ึงเป็นเร่ืองของ “ความรู้สึก” ไม่มีหน่วยวดั นิยามของค า
วา่บริการจึงข้ึนอยูก่บัการพยายามอธิบายเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ  

ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการควรมีเป็นอนัดบัแรกคือความเป็นคนท่ีรักในงานบริการ เพราะคนท่ีรักใน
งานบริการจะมีความเขา้ใจและให้ความส าคญัต่อลูกคา้ มีความกระตือรือร้นท่ีช่วยเหลือลูกคา้ ยิ้ม
แยม้แจ่มใสและเอาใจใส่ลูกคา้ อดทนอดกลั้นเม่ือถูกลูกคา้ต าหนิต่อวา่ และรู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ไดดี้ 
เทคนิคการให้บริการ  

การสนทนาเป็นส่ือกลางระหว่างลูกค้ากับผูใ้ห้บริการ การสนทนาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทบัใจมีวธีิการง่ายๆดงัน้ี 

1.การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ก่อนวา่ลูกคา้ในแต่ละรายท่ีเขา้มาติดต่อซ้ือสินคา้ รับรู้และเขา้ใจ
อารมณ์ ความรู้สึกของลูกคา้ ในสถานการณ์ท่ีเราใหบ้ริการ 

2.แสดงความเป็นมิตรโดยแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง หรือน ้ าเสียงท่ีสุภาพ
อ่อนโยนมีหางเสียง 

3.เนน้การฟังเป็นหลกั คือ ผูใ้ห้บริการควรตั้งใจ ขณะท่ีผูรั้บบริการพูด ไม่ควรแสดงอาการ
ท่ีไม่พอใจออกมา สบตากบัผูรั้บบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบกลบั 

4.การแก้ปัญหาให้แก่ลูกคา้ โดยเสนอขอ้มูลท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจแล้วตกลง
ยนิยอมท่ีจะซ้ือสินคา้ของเรา 
มาตรฐานการบริการ (Service Standard) 

การรักษาระดับการปฏิบติังานของพนักงานท่ีบริการแต่ละคนให้มีรูปแบบเดียวกัน มี
คุณภาพเดียวกัน เพื่อให้พนักงานในหน้าท่ีเดียวกันสามารถส่งมอบบริการแบบเดียวกันด้วย
มาตรฐานเดียวกนัทุกท่ีทุกเวลา 
2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงแสดง
บทบาทท่ีแตกต่างกนัสามบทบาทไดแ้ก่ ผูใ้ช ้ผูจ่้าย ผูซ้ึ้อ ผลการวิจยัไดแ้สดงวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค
นั้นยากท่ีจากพยากรณ์ การตลาดความสัมพนัธ์ คือส่ิงหน่ึงท่ีทรงคุณค่าและมีอิทธิพลส าหรับการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะมนัมีจุดสนใจท่ีโดดเด่นในการร้ือฟ้ืนความหมายท่ีแทจ้ริงของ
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การตลาด ด้วยจการยอมรับความส าคัญของลูกค้าหรือผู ้ซ้ือ การรักษาผู ้บริโภค การจัดการ
ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้ริโภค การปรับปัจจยับุคคล การปรับตามผูบ้ริโภค และการตลาดหน่ึงต่อหน่ึง ก็
เป็นส่ิงท่ีได้ให้ความส าคญัมากข้ึน การท าหน้าท่ีเชิงสังคมสามารถจดัประเภทเป็นทางเลือกของ
สังคมและการท าท่ีสวสัดีการ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าให้
สามารถสร้างกลยทุธ์การตลาดท่ีสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค และความสามารถในการคน้หา
ทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริการแลว้ จะตอ้งรอบรู้เท่าทนักลวธีิ เทคนิคต่างๆ ท่ี
ใช้ในการขายสินคา้และบริการ รวมถึงสามารถปกป้องสิทธิท่ีตนพึ่งไดรั้บดว้ย การเรียนรู้การเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีฉลาด จะท าให้ทราบและสามารถทราบล าดบัความส าคญัของทางเลือกต่างๆในการใช้
เงิน ตลอดจนรู้จกัหลกัเกณฑใ์นการซ้ือและใชสิ้นคา้และบริการ 
2.3 ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 
 กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภค
จะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยจะเลือกสินคา้หรือบริการตาม
ขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจ
ของผูบ้ริโภค 

-การตัดสินใจซ้ือ โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการ
ตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใช้
ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจ
นาน 

-พฤติกรรมหลังการซ้ือ หลังจากมีการซ้ือแล้ว ผูบ้ริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการ
บริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของ
สินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็
อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้
นอ้ยลงตามไปดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 การรับรู้                  

ปัญหา 

การแสวงหา

ข้อมลูข้อมลู 

 การประเมิน

ทางเลอืก 

การตดัสนิใจ    

ซือ้ 

พฤติกรรม

หลงัการซือ้ 
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2.4 ทฤษฏีการจัดการการขาย 
ความหมายของการขายการประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์(ป.พ.พ.) มาตรา453บญัญติั

ไวว้่า “อนัการซ้ือขายนั้นคือสัญญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผูข้าย โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์น
ใหแ้ก่บุคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงวา่จะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูข้าย 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขาย (Personal Selling Process) 
 หลกัเกณฑท์างดา้นศิลปะการขาย ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการติดต่อของผูซ้ื้อกบัผูข้าย 
การพฒันากระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบดว้ยขั้นตอนการเสนอขายสินคา้ของ
พนกังานขาย ดงัต่อไปน้ี 
 1.การก าหนดและแสวงหาผูมุ้่งหวงั (ผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้) 
 2.การเตรียมการก่อนเขา้พบ เตรียมหาขอ้มูล เตรียมตวัในการเขา้พบลูกคา้ 
 3.การเขา้พบลูกคา้ เพื่อสร้างความสนใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 4.การน าเสนอขาย เพื่อใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
 5.การตอบหรือแก้ข้อโตแยง้ในการขาย ในระหว่างเสนอขาย  เม่ือลูกค้ามีปัญหาก็จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ได ้
 6.การปิดการขาย เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั น าไปสู่ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ พนกังานขาย
ปิดการขายไดห้มายความถึงการขายสินคา้ได ้
 7.การส่งมอบสินคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจ และแนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
ใหลู้กคา้เขา้ใจ 

8.การบริการหลังการขาย โดยการติดตามผล เป็นการบริการหรือช่วยเหลือผูบ้ริโภค
ภายหลงัการซ้ือ เพื่อท าใหผู้ซ้ื้อพึงพอใจและมีการซ้ือสินคา้อีกในคร้ังต่อไป 
2.4.1 การค้นหาลูกค้า 
 ขั้นแรกสุดของคุณ คือ ตอ้งหาลูกคา้ใหไ้ดเ้สียก่อนคุณจะขายสินคา้ใหใ้คร จะไปหาท่ีไหน 
(ในภาษาองักฤษ ผูที้ซ้ือสินคา้และบริการแลว้ จะเรียกวา่ (Customer ส่วนผูท่ี้จะซ้ือสินคา้หรือบริการ
เรียกวา่ Prospects การตระเวนหาผูท่ี้จะมาซ้ือ เรียกวา่ Prospecting) การคน้หาลูกคา้เปะปะ และการ
คน้หาลูกคา้อย่างมีระบบ มีผลแตกต่างกนัอย่างเด่นชดั เพราะการควานหาเปะปะ เสียทั้งเวลาและ
อาจขายสินคา้ไม่ได ้แต่การคน้หาลูกคา้อย่างมีระบบ มีลู่ทางท่ีจะให้ผลตอบแทนต่อเวลาไปอย่าง
คุม้ค่า ขอใหร้ะลึกไวเ้สมอวา่หากสินคา้ของคุณตอบสนองความตอ้งการของคนบางกลุ่ม  
การตระเวนหาลูกคา้ก็จะแคบลง แต่ถา้จ าเป็นคุณสามารถหาคน้หาลูกคา้จากแหล่งดงัต่อไปน้ี 
 1.บุคคลชั้นน า ผูน้  าทั้งในวงธุรกิจ ผูน้ าชุมชน หรือฝ่ายจดัการในบริษทัของคุณจะสามารถ
แนะน าช่ือลูกคา้ รวมทั้งแนะน าคุณใหลู้กคา้รู้จกัได ้
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 2.บนัทึกของบริษทั ใครคือลูกคา้ในอดีตของบริษทั หากลูกค้าเหล่าน้ีเคยได้รับความพึง
พอใจมาก่อน ก็น่าจะไดรั้บความพึงพอใจซ ้ าอีก 
 3.ลูกคา้เก่า เป็นแหล่งส าคญัท่ีจะช่วยแนะน าลูกคา้ใหม่ให้คุณ หากลูกคา้เก่าพอใจในสินคา้
ของคุณ เขาจะเป็นผูรั้บรองคุณภาพของสินคา้ ขอรายช่ือลูกคา้ใหม่กบัเขา และขออนุญาตน าช่ือของ
เขาเป็นผูรั้บรองสินคา้เม่ือติดต่อลูกคา้ใหม่ ค  ารับรองจากลูกคา้เก่านอกจากจะไดลู้กคา้ใหม่อีกส่วน
ยงัช่วยประกนัความส าเร็จในการขายไดอี้กดว้ย 
2.4.2 วธีิการเข้าพบลูกค้า 
 พนกังานขายตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมเพื่อเขา้พบลูกคา้ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ทกัษะการขาย
รวมทั้งความรู้ในผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน โดยสรุปหลกัการเขา้พบลูกคา้มีดงัน้ี 
 1.การแต่งกายและสุขอนามยับุคคลท่ีดีและเหมาะสม 
 2.การทกัทายและยิม้แยม้ แจ่มใสดึงดูดใจลูกคา้ 
 3.ท าความรู้จกัลูกคา้อยา่งจริงจงั 
 4.สนทนาและเจรจากบัลูกคา้อยา่งกระตือรือร้นและสุภาพ 
 5.มีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง และหาโอกาสพบลูกคา้อีก 
2.4.3 การน าเสนอให้ประสบความส าเร็จ 
 การวางแผนการน าเสนอ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จ  
ไม่วา่งานขายใดก็ตาม ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 รุกเขา้หาลูกคา้ การรุกเขา้หาเป็นการเปิดการขาย จุดมุ่งหมายก็เพื่อกระตุน้ให้
ลูกคา้สนใจในสินคา้ และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คุณตอ้แสดงกิริยาท่ีดีท่ีสุภาพท่ีสุด
ขณะเขา้พบลูกคา้ แสดงความเป็นมิตร เป่ียมดว้ยมารยาท หากการนดัหมายไม่จ  ากดัเวลาและคุณ
รู้สึกวา่ลูกคา้อารมณ์ดี มีเวลาคุย คุณอาจจะทกัทายชวนคุยเร่ืองต่างๆ ทีลูกคา้สนใจก่อนท่ีจะเขา้เร่ือง 
แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัลูกคา้ หากลูกคา้เป็นคนเร่ิมชวนคุย คุณจะตอ้งสานต่อ ขอใหร้ะลึกเสมอวา่คนเรา
ทุกคนหลงเสียงตนเองเป็นท่ีสุด ป้อนค าถามและแสดงความสนใจเต็มท่ีและรับฟังดว้ยความตั้งอก
ตั้งใจ เม่ือผ่านขั้นตอนน้ีแลว้ ลูกคา้ก็พร้อมท่ีจะรับฟังเร่ืองของคุณ คุณอาจจะทวีความสนใจของ
ลูกคา้ ดว้ยการน าเสนอประโยชน์ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ หรือถามค าถามส าคญั 
 ขั้นตอนที ่2 การน าเสนอ เม่ือลูกคา้ทุ่มเทความสนใจเตม็ท่ีใหคุ้ณแลว้ ก็ถึงเวลาท่ีคุณกา้วเขา้
สู่ขั้นตอนการน าเสนอ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสินคา้ของคุณสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งเตือนตนเองอยูเ่สมอคือ คุณก าลงัจะขายประโยชน์ของ
สินคา้ท่ีท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ พร้อมยดึแนวความคิดน้ีตลอดการน าเสนอ 
 ขั้นตอนที ่3 การสาธิต ถา้เป็นไปไดเ้ปิดโอกาสใหลู้กคา้ทดลองดว้ยตนเอง น าเคร่ืองตวัอยา่ง
ใหลู้กคา้ไดล้องใช ้ดูการท างาน หรือคุณอาจสาธิตโดยใช ้ใบปลิว ภาพยนตร์ หรือแผนภูมิ 
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เคล็ดลบัอยู่ท่ีการให้ลูกคา้ใช้ประสาทรับรู้ให้หลายทางท่ีสุด เพื่อเพิ่มน ้ าหนกัการน าเสนอ พูดให้
นอ้ยลง สาธิตใหม้ากข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 4 หลงัจากท่ีคุณน าเสนอและผา่นขั้นตอนการสาธิตแลว้ คุณก็พร้อมท่ีจะปิดการ
ขาย โดยหลกัการแลว้คุณน่าจะผ่านขั้นตอนการเปิดการขายไปสู่การ “ขอบคุณท่ีสั่งซ้ือ” ไดอ้ย่าง
ง่ายดาย แต่จะท าอยา่งไรหากเร่ืองราวไม่ราบร่ืนตามทฤษฏี อยา่ปล่อยให้การโตแ้ยง้จากลูกคา้ท าให้
คุณเสียขวญั การโตแ้ยง้เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นเร่ืองอาจเกิดข้ึนบ่อยๆดว้ยซ ้ าไป  
เพราะการโตแ้ยง้หลายอยา่ง แทจ้ริงแลว้เป็นสัญญาณท่ีแปลงโฉมมา หากลูกคา้ไม่สนใจสินคา้เขาจะ
ไม่ยอมเสียเวลาโตแ้ยง้เลย การไดแ้ยง้แสดงให้เห็นวา่ลูกคา้ก าลงัชัง่ใจ อยากจะซ้ือสินคา้ การโตแ้ยง้
ของลูกคา้จะช่วยใหคุ้ณคน้หามูลเหตุจูงใจท่ีจะสั่งซ้ือไดง่้ายข้ึน เม่ือใดท่ีคุณรู้วา่มูลเหตุจูงใจลูกคา้อยู่
ท่ีใด คุณก็สามารถเนน้ประโยชน์ขอ้ท่ีลูกคา้ตอ้งการใหเ้ด่นชดั 
 ขั้นตอนที ่5 การปิดการขาย การปิดการขายของคุณคือ การท่ีลูกคา้ยอมรับขอ้เสนอของคุณ 
แต่ก็มีหลายคนล้มคว  ่าไม่ประสบผลส าเร็จแมจ้ะท าทุกขั้นตอนมาจนถึงขั้นตอนการปิดการแล้ว 
ความผิดพลาดอยูท่ี่ทศันคติ นกัขายเหล่าน้ีมองขา้มความส าคญัของทศันคติเชิงบวก เม่ือคุณกา้วเขา้
ใกล้การปิดการขายรุกคืบเขา้ไปด้วยทศันคติเชิงบวก เช่ือมัน่ในสินคา้ของคุณว่าจะอ านวยความ
สะดวกให้กบัลูกคา้ได ้จากนั้นจึงช่วยให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ดว้ยความกระตือรือร้นทา้ยสุดการรุกเขา้หา
การปิดการขายดว้ยความกลวัความผิดพลาดลม้เหลว หากพลาดหวงัเป้นคร้ังคราวอยา่ไดท้อ้แทส้ิ้น
หวงั ใช้เหตุการณ์เช่นน้ีน ามาเป็นบทเรียนน ามาวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อหาข้อผิดพลาดและหา
หนทางท่ีจะปรับปรุงฝีมือให้ดียิ่งข้ึน พยายามอยา่ไดล้ดละแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จอยู่ฝ่าย
คุณแลว้ แทนท่ีจะกลวัการปิดการขาย ขอใหเ้ฝ้ารอโอกาสน้ี และช่วยใหลู้กคา้ตดัสินใจไดถู้กทาง 
กระบวนการขาย (Selling Process) 

การขายท่ีพนกังานจะสามารถสร้างความส าเร็จให้กบัตนเองไดพ้นกังานขายจ าเป็นอยา่งยิง่
ท่ีจะตอ้งมีความรู้ 5 ประการดงัน้ี 

1.ความรู้เกีย่วกบัตนเอง (Knowing Yourself) 
เป็นการส ารวจตนเองให้พร้อมในการปฏิบติังานขาย เป็นการเตรียมความพร้อม

เก่ียวกบัตนเองเก่ียวกบัดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ด้านร่างกาย หมายถึง พนักงานขายจะตอ้งมีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย อนั
ไดแ้ก่ สุขภาพ รูปร่างหนา้ตา กิริยาท่าทาง และการพูดขาย 
1.2 ดา้นจิตใจ หมายถึง พนกังานขายจะตอ้งเป็นผูมี้เจตคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์นายจา้ง 
ตนเอง การขาย ผูอ่ื้น และอนาคตของตนเอง 
1.3 ดา้นอารมณ์ หมายถึง พนกังานขายจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง  
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2.ความรู้เกีย่วกบัสินค้า (Knowing Product) 
  เป็นการศึกษาให้ความรู้เก่ียวกบัรายระเอียดต่างๆของสินคา้หรือบริการในเร่ือง
ต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
 2.2 กระบวนการและวธีิการผลิต 
 2.3 วธีิใชท่ี้ถูกตอ้ง 
 2.4 ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 
 2.5 วธีิบ ารุงรักษา 
3.ความรู้เกีย่วกบับริษัท ( Knowing Company)  
 เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้พนกังานขายจึงตอ้งศึกษารายระเอียดของบริษทั
เก่ียวกบั ผูบ้ริหารนโยบายต่างๆ การจดัองคก์าร และประวติัความเป็นมา 
4.ความรู้เกีย่วกบัลูกค้า (Knowing Customers) 
 การท่ีจะสามารถสร้างความพอใจให้แก่ลูกคา้ได ้พนกังานขายจะตอ้งมีความรู้และ
ความเขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้เพราะการขายไม่ไดเ้กิดข้ึนในใจของพนกังานขายจริง แต่
เกิดจากใจของลูกค้า พนักงานขายเป็นเพียงผู ้แนะน าการตัดสินใจของลูกค้าเท่านั้ น 
การศึกษาให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมและจิตวิทยาในการขายย่อมจะเป็นแนวทางในการเสนอ
ขายท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.5 ความรู้เกีย่วกบัรถยนต์ 
ปัจจุบนัมีรถยนตท่ี์จ าหน่ายในโตโยตา้ จ านวน 13 รุ่น ดงัน้ี 

1.รถยนต์ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ INNOVA,VELLFIRE, COMMUTER, HIACE, FORTUNER, 
REVO ,CAMRY, ALTIS, VIOS, YARIS, AVANZA, SIENTA, ALPHARD, C-HR 

อนิโนวา  (องักฤษ: INNOVA)  

 โตโยตา้เปิดตวัโฉมใหม่ INFINITE Power ด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร ให้ก าลงั 174 
แรงมา้ 3,400รอบต่อนาที  แรงบิด 360 นิวตนัเมตรท่ี 1,200-3,400 รอบต่อนาที ระบบเกียร์อตัโนมติั 
6 สปีด และอีกหน่ึงทางเลือกกบัเคร่ืองยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร Dual VVT-I  ให้ก าลงั 139 แรงมา้ท่ี 
5,600 รอบต่อนาที แรงบิด183 นิวตนั เมตรท่ี 4,000 รอบต่อนาที  เกียร์ธรรมดา 5 สปีด 

 (องักฤษ: Vellfire)  

 รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ เพื่อความสะดวกสบายดว้ยเกียร์อตัโนมติั 4 จงัหวะ และไดรั้บการรับ
การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ให้มีความทนัสมยัยิง่ข้ึนทั้งภายนอกและภายใน รูปทรงและดีไซน์ล ้าสมยั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ทั้งกระจกหนา้ กนัชนหนา้ และไฟหนา้ ท่ีไดรั้บการดีไซนืใหม่ให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึน พร้อมดว้ย
เบาะดดยสารภายในสีใหม่ พื้นท่ีภายในห้องโดยสารท่ีโอ่โถง โล่งสบาย กวา้งขวางเป่ียมด้วย
อรรถประโยชน์สูงสุดของการใชง้าน สอดประสานกบัดีไซน์ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งลงตวั 

 

คอมโมเตอร์ (อังกฤษ: Commuter) 

เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ เต็มสรรถนะขับเคล่ือนด้วย
เคร่ืองยนต์ขนาด 2,982 ซีซี ดีไพร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชัน่ DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบ
เทอร์โบและระบบเทอร์  

 

ไฮเอซ (อังกฤษ: Hiace) 

เป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ หลงัคาสูง ท่ีเพิ่มความสบายในการขบัข่ีด้วยระบบเกียร์อตัโนมติั 4 
สปีด รูปลักษณ์ทันสมัยโฉบเฉ่ียวยิ่งข้ึนทั้ งภายนอกและภายในการดูแลรักษาต ่ า เคร่ืองยนต์ 
1KD+FTV  2,982 CC ดีเซล ก าลงัสูงสุด 136 แรงมา้ แรงมดั 300 N-M/1,200 – 2,400vรอบ/นาที 
ระบบเกียร์ธรรมดาแบบ 5 สปีด  

 

ฟอร์จูนเนอร์ (องักฤษ: Fortuner) 

เป็นรถท่ีได้รับการพฒันามาหลายเจนเนอเรชั่น  Toyota Fortuner TRD Sportivo 2014 มา
พร้อมเคร่ืองยนต์อจัฉริยะไดมอนด์เทค 4 สูบ  แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์
คูลเลอร์ ขนาด 2,982 ซีซี ให้ก าลงัสูงสุด 171 แรงมา้ ท่ี 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,400-3,200 
รอบ/นาที แต่ทางดา้นเคร่ืองยนตข์อง Toyota Fortuner 2015 จะเป็นเคร่ืองยนตดี์เซลระบบคอมมอน
เรล เจนเนอเรชัน่ใหม่ล่าสุด GD Effcient Boot ท่ีจะช่วยลดการสูญเสียความร้อน และแรงเสียดทาน
ของเคร่ืองยนต ์รวมถึงยงัใหแ้รงบิดสูงสุดในรอบกวา้ง Flat Torque นอกจากน้ียงัมอบความประหยดั
ท่ีเหนือชั้น กบัเคร่ืองยนตดี์เซล 2.8 ลิตร ใหก้ าลงัสูงสุด 177 แรงมา้ ท่ี 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 
450 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,600-2,000 รอบ/นาที ท างานร่วมกบัเกียร์อตัโนมติั 6 สปีด และอตัราการเร่งท่ี
ยอดเยีย่มกวา่กวา่เคร่ืองยนตต์วัเก่า 

นอกจากน้ียงัมีให้เลือกอีก 2 แบบ คือเคร่ืองยนตดี์เซล 2.8 ลิตร ให้ก าลงัสูงสุด 150 แรงมา้ ท่ี 
3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,600-2,000 รอบ/นาที ส่งก าลงัดว้ยระบบเกียร์
อตัโนมติั 6 สปีด และเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ปิดทา้ยดว้ยเคร่ืองยนตเ์บนซิน 2.7 ลิตร Dual VVT-I ให้
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ก าลงัสูงสุด 166 แรงมา้ ท่ี 5,200 รอบ/นาที  แรงบิดสูงสุด 245 นิวตนั-เมตร ท่ี 4,000 รอบ/นาที 
ท างานร่วมกบัเกียร์อตัโนมติั 6 สปีด 

ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นดับเบิล้ แค็บ (อังกฤษ: Hilux Revo Double Cab) 

เคร่ืองยนต์ GD Efficient Boot ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการเผา
ไหม ้ลดการสูญเสียความร้อน และแรงเสียดทาน ดว้ยเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรลเจเนอ
เรชัน่ล่าสุด ให้แรงบิดสูงในรอบกวา้ง (Flat Torque) ทั้งช่วยออกตวัหรือเร่งแซงประหยดัน ้ ามนัดี
เยี่ยม เคร่ืองยนต์เงียบ สั่นสะเทือนต ่า ทนทาน รองรับการใช้งานทุกรูปแบบได้เต็มสมรรถนะ 
แรงบิดสูงสุด 450 นิวตนั-เมตร  

เกียร์ธรรมดาอจัฉริยะ imt 6 สปีด ให้ทุกการขบัข่ี ง่ายดาย ราบร่ืนทุกจงัหวะความเร็วไม่มี
อาการกระตุกเม่ือเปล่ียนเกียร์  

เกียร์อตัโนมติั 6 สปีด Super Intelligent ECT ใหแ้รงบิดสูงในรอบต ่า ช่วยเพิ่มสมรรถนะการ
ขบัเคล่ือนและประหยดัน ้ามนัไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  

ไฮลกัซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ (องักฤษ: Hilux Revo Smart Cab) 

เคร่ืองยนต์ GD Efficient Boost ขีดสุดเทคโนโยแห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการเผา
ไหม ้ลดการสูญเสียความร้อนและแรงเสียดทาน ดว้ยเคร่ืองยนตดี์เซลระบบคอมมอนเรลเจเนอเรชัน่
ล่าสุด ให้แรงบิดสูงในรอบกวา้ง (Flat Torque) ทั้งช่วงออกตวัหรือเร่งแวง ประหยดัน ้ ามนัดีเยี่ยม 
เคร่ืองยนตเ์งียบ สั่นสะเทือนต ่า รองรับการใชง้านทุกรูปบบไดเ้ต็มสมรรถนะ แรงบิดสูงสุด 420 นิว
ตนั-เมตร 

ไฮลกัซ์ รีโว่ ร็อคโค่ (องักฤษ: Hilux Revo Rocco) 

เคร่ืองยนต์ GD Efficient Boost ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการเผา
ไหม ้ลดการสูญเสียความร้อน แรงบิดสูงสุด 450 นิวตนั-เมตร  

เคร่ืองยนตดี์เซล 2.8 ลิตร เกียร์ธรรมดา imt 6 สปีด ก าลงัสูงสุด 130 กิโลวตัต ์(177 แรงมา้) ท่ี 
3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 420 นิตนั-เมตร ท่ี 1,400-2,600 รอบ/นาที 

เคร่ืองยนตดี์เซล 2.8 ลิตร (เกียร์อตัโนมติั 6 สปีด) ก าลงัสูงสุด 130 กิโลวตัต ์(177 แรงมา้) ท่ี 
3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,600-2,400 รอบ/นาที 
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ไฮลกัซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน (องักฤษ: Hilux Revo Standard Cab) 

เคร่ืองยนตแ์รงบิดสูงสุด 420 นิวตนั-เมตร เคร่ืองดีเซล 2.08 ลิตร เกียร์ธรรมดา 6 สปีด ก าลงั
สูงสุด 130 กิโลวตัตื (177 แรงมา้) ท่ี 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 420 นิวตนั-เมตร ท่ี1,400-2,600 
รอบ/นาที  

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ก าลงัสูงสุด 125 กิโลวตัต์ (170 แรงมา้) ท่ี 3,600 รอบ/นาที แรงบิด
สูงสุด 343 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,200-3,400 รอบ/นาที 

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ก าลงัสูงสุด 110 กิโลวตัต์ (150 แรงมา้) ท่ี 3,400 รอบ/นาที แรงบิด
สูงสุด 343 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,400-2,800 รอบ/นาที 

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ก าลงัสูงสุด 122 กิโลวตัต์ (166 แรงมา้) ท่ี 5,200 รอบ/นาที แรงบิด
สูงสุด 245 นิวตนั-เมตร ท่ี 4,000 รอบ/นาที 

ออกแบบส าหรับรถบรรทุกหนกั พร้อมการควบคุมเหนือชั้น เสถียรภาพมัน่คง มัน่ใจในทุก
สถานการณ์ 

โตโยต้า คัมร่ี (องักฤษ: Camry) 

All new Toyoya Camry 2018 ใหม่ ท่ีวางจ าหน่ายในญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกนั้นไม่มีเวอร์ชัน่
สปอร์ตแบบสหรัฐอเมริกา (รุ่นย่อย SE และ XSE) แต่จะมีเฉพาะรุ่นท่ีหน้าตาคล้ายกับ Toyota 
Camry LE และ XLE ซ่ึงแตกต่างกนัแค่ในระดบัดีเทลเท่านั้น ทั้งน้ีเวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นมีติดตั้งไฟตดัหมอก 
LED ขนาดเล็กแอบไว้เนียนๆ ท่ีใต้กันชนหน้า นอกเหนือจากน้ีงานดีไซน์หลักไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง โดย All-new Toyota Camry 2018 ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมดเพียง 3 รุ่นยอ่ย ไดแ้ก่ X, G 
และ G “Leather Package” ส่วนหลงัคาพาโนรามิกเป็นออปชัน่ส าหรับรุ่นยอ่ย G เท่านั้น 

เวอร์ชั่นญ่ีปุ่นจะมีขุมฟลังแบบ Hybrid ให้เลือกเพียงแบบเดียวเท่านั้ น ซ่ึงประกอบด้วย
เคร่ืองยนต์เบนซิน 2.5 ลิตร ก าลงัสูงสุด 178 แรงมา้ และแรงบิด 221 นิวตนัเมตร ประสานกับ
มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีให้ก าลงัสูงสุด 120 แรงมา้ และแรงบิด 202 นิวตนัเมตร โดยทั้งสองระบบจะให้
พละก าลงัสูงสุดรวมกนัท่ี 211 แรงมา้ 
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 อลัติส (องักฤษ: Altis) 

เจนเนอเรชัน่ท่ี 11 ไดรั้บการออกแบบใหม่หมดจดตลอดคนั ให้มีรูปลกัษณ์ดีไซน์ภายนอก
ท่ีดูสปอร์ตโฉบเฉ่ียว สวยสะดุดตา ล ้ าสมยัมากยิ่งข้ึน การออกแบบตามหลกัอากรพลศาสตร์ ช่วย
เพิ่มความคล่องตวัและความสนุกในการขบัข่ี ภายในมีพื้นท่ีห้องโดยสารท่ีกวา้งขวาง พร้อมพื้นท่ี
เก็บสัมภาระท่ีใหญ่ข้ึน มีการจดัวางต าแหน่งของเบาะนัง่พวงมาลยัและอุปกรณ์ต่างๆท่ีให้อารมณ์
แบบสปอร์ต เคร่ืองยนตเ์บนซิน DOHC Dual VVT-I 4 สูบ แถวเรียง ท่ีมีให้เลือกครบครัน ทั้งขนาด 
1,800 ซีซี / 1,600 ซีซี / CNG และระบบเกียร์อตัโนมติัแบบ Super CVT-I ท่ีถูกปรับแต่งใหม่เพื่อเพิ่ม
อารมณ์การขบัแบบสปอร์ตมากยิ่งข้ึน ให้สมรรถนะการขบัข่ีท่ีเหนือชั้น และประสิทธิภาพความ
ประหยดัน ้ ามนัท่ีดีเยี่ยม พร้อมดว้ยช่วงล่างท่ีปรับปรุงใหม่ ช่วยให้การขบัข่ีนุ่มนวลแต่เกาะถนนดี
ยิ่งข้ึน มีการควบคุมบงัคบัท่ีคล่องตวั ระบบเบรกแม่นย  าฉับไว ตลอดจนระบบมาตรฐานความ
ปลอดภยัระดบัโลกท่ีสมบูรณ์แบบ 

 1.8L เคร่ืองยนต์ 2ZR-FBE DUAL VVT-I 4 สูบ 16 วาล์ว 1.8 ลิตร พร้อมระบบ ACIS 
(Acoustic Control Induction System) ช่วยเพิ่มแรงบิดใหดี้ข้ึน ในทุกระดบัความเร็ว  

แรงมา้สูงสุด (EEC net) 104 กิโลวตัต ์(141 แรงมา้) ท่ี 6,000 รอบต่อนาที 

แรงบิดสูงสุด (EEC net) 177 นิวตนั-เมตร (18.05 กิโลกรัม-เมตร) ท่ี 4,000 รอบต่อนาที 

1.6L เคร่ืองยนต ์1ZR-FE DUAL VVT-I 4 สูบ 16 วาลว์ 1.6 ลิตร 

แรงมา้สูงสุด (EEC net) 154 นิวตนั-เมตร (15.70 กิโลกรัม-เมตร) ท่ี 5,200 รอบต่อนาที 

-ระบบเกียร์ Super CVT-I 7 สปีด แบบ Gate-type พร้อม Sequential Shift ปรับเปล่ียนเกียร์ไดต้าม
ความตอ้งการ เพียงขยบัเกียร์ไปท่ี + หรือ – 

- เกียร์อตัโนมติั Super CVT-I (Continuously Vransaxle-intelligent) อีกขั้นแห่งเทคโนโลยี ท่ีท  าให้
การเปล่ียนเกียร์ ต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งมีจงัหวะพกั เพื่อส่งก าลงั และเปล่ียนเกียร์ทุกสปีดจึงนุ่มนวลไม่
สะดุด ส่งความแรงอยา่งต่อเน่ือง และเร้าใจยิง่ข้ึน  

-ประหยดัน ้ามนัยิ่งกวา่ ระบบเกียร์จะปรับระดบัความเร็วรอบขอบของเคร่ืองยนต ์ใหค้งอยูใ่นระดบั
ต ่าแมใ้นขณะเร่งความเร็ว จึงประหยดัน ้ามนัไดม้ากกวา่ 

เคร่ืองยนต์ ระบบวาล์วอจัฉริยะ DUAL VVT-I พร้อมระบบ ACIS ช่วยเพิ่มแรงบิดให้ดีข้ึน ในทุก
ระดบัความเร็ว ใหก้ าลงัสูงในทุกอตัราเร่ง 
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วอีอส (องักฤษ: VIOS) 

รุ่นปี 2017 รถยนต์นั่งขนาดเล็กยอดนิยมของคนไทย ทุกส่ิงสามารถ ทุกทางเป็นไปได้
ประหยดัน ้ามนัยิง่ข้ึน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งสมรรถนะและความสนุกสนานในการขบัข่ี ดว้ยเคร่ืองยนตใ์หม่ 
Dual VVT-I และเกียร์อตัโนมติั CVT 7 สปีด พร้อมรองรับการใช้งานน ้ ามนัเช้ือเพลิง E85 รวมถึง
เพิ่มความมัน่ใจทุกการเดินทางยิง่ข้ึน ดว้ยระบบความปลอดภยัมาตรฐานระดบัสากล ท่ีเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานในทุกรุ่นของรถยนตโ์ตโยตา้วีออส 

เคร่ืองยนต ์2NR-FBE แบบ 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาลว์ Dual VVT-I ใหแ้รงมา้สูงสุด 108 แรงมา้ 
ท่ี 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 140 นิวตนั-เมตร ท่ี 4,200 รอบ/นาที และระบบส่งก าลงัแบบ
อตัโนมติั CVT 7 สปีด ตอบสนองต่อการใชง้านอยา่งดี และท าใหก้ารขบัข่ีนุ่มนวลราบร่ืน  

 

 

 

 



บทท่ี 3 

รายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ (ช่ือไทย)    บริษทั โตโยตา้ เค.มอเตอร์ส     
               ผูจ้ดัจ  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาเจริญกรุง) 

           (ช่ือองักฤษ) 

ท่ียูส่ถานประกอบการ    2387/1 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร  

      เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์     Tel: 02-688-1606-7 

  Fax: 02-688-1626 (ฝ่ายบริการ) 

   (02) 266-5580 (ฝ่ายขาย) 

เวบ็ไซต ์      

 

 

รูปที ่3.1 ตราสัญลกัษณ์ บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง บริษทั โตโยตา้ เคมอเตอร์ส ผูจ้ดัจ  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาเจริญกรุง) 

3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์หลกัขององค์กร 

 3.2.1 เก่ียวกบับริษทั โตโยตา้ เคมอเตอร์ส ผจ็ดัจ าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั 

 บริษทั โตโยตา้ เค.มอเตอร์ส (TOYOTA K.MOTORS) เราคือผูจ้  าหน่ายรถยนต์โตโยตา้และ
ศูนยบ์ริการอนัดบั 1 ของประเทศ  ทั้งยอดขาย คุณภาพ และการให้บริการ จากยอดขายการจ าหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้เพียงหลกัร้อยคนัในปีแรกของการด าเนินงาน ในวนัน้ีเรากา้วมาสู่การเป็นผูจ้  าหน่ายทัว่
กรุงเทพมหานครมากถึง 20 สาขา และยงัไดก้ารยอมรับให้เป็นผูน้ าในการใหบ้ริการแบบครบวงจร ดว้ย
ทีมงานมืออาชีพท่ีผ่านการฝึกฝนตามหลกัมาตรฐานสากลซ่ึงการันตีด้วยรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั
ทกัษะการขายและการบริการลูกคา้โตโยตา้ทั้งในระดบัประเทศและระดบัอาเซียน 

 



3.2.2 ผลิตภณัฑสิ์นคา้ของบริษทัโตโยตา้ เคมอ. เตอร์ส  

 ปัจจุบนัมีรถยนตท่ี์จ าหน่ายในโชวรู์ม จ านวน 13 รุ่น แบ่งออกเป็น2ประเภท 

 1.รถยนต์ส่วนบุคคลไดแ้ก่ รุ่น INNOVA, VELLFIRE, COMMUTER, HIACE, FORTUNER, 
REVO B-CAB, CAMRY, ALTIS, VIOS, YARIS, AVANZA, SIENTA, ALPHARD, C-HR 

 2.รถยนตอ์เนกประสงค ์ไดแ้ก่รุ่น INNOVA, FORTUNER, AVANZA, SIENTA 

 ศูนยบ์ริการจดัแสดงรถยนต์รุ่นต่างๆของโตโยตา้ไวใ้นโชวรู์มเพื่อสะดวกต่อการชมรถ ก่อน
ตดัสินใจซ้ือและให้ค  าปรึกษาถึงสมรรถนะของรถยนตใ์นแต่ละรุ่น นอกจากการจ าหน่ายรถยนตแ์ลว้ยงั
มีการ 

1.รถยนต์ส่วนบุคคล  ได้แก่  INNOVA, VELLFIRE, COMMUTER, HIACE, FORTUNER, 
REVO, CAMRY, ALTIS, VIOS, YARIS, AVANZA, SIENTA, ALPHARD, C-HR 

อนิโนวา  (องักฤษ: INNOVA)  

 โตโยตา้เปิดตวัโฉมใหม่ INFINITE Power ดว้ยเคร่ืองยนตดี์เซล 2.8 ลิตร ให้ก าลงั 174 แรงมา้ 
3,400รอบต่อนาที  แรงบิด 360 นิวตนัเมตรท่ี 1,200-3,400 รอบต่อนาที ระบบเกียร์อตัโนมติั 6 สปีด และ
อีกหน่ึงทางเลือกกบัเคร่ืองยนตเ์บนซิน 2.0 ลิตร Dual VVT-I  ใหก้ าลงั 139 แรงมา้ท่ี 5,600 รอบต่อนาที 
แรงบิด183 นิวตนั เมตรท่ี 4,000 รอบต่อนาที  เกียร์ธรรมดา 5 สปีด 

 (องักฤษ: Vellfire)  

 รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ เพื่อความสะดวกสบายดว้ยเกียร์อตัโนมติั 4 จงัหวะ และไดรั้บการรับการ
ปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึนทั้งภายนอกและภายใน รูปทรงและดีไซน์ล ้ าสมยั ทั้ง
กระจกหนา้ กนัชนหนา้ และไฟหนา้ ท่ีไดรั้บการดีไซนืใหม่ใหมี้ความทนัสมยัยิง่ข้ึน พร้อมดว้ยเบาะดดย
สารภายในสีใหม่ พื้นท่ีภายในห้องโดยสารท่ีโอ่โถง โล่งสบาย กวา้งขวางเป่ียมด้วยอรรถประโยชน์
สูงสุดของการใชง้าน สอดประสานกบัดีไซน์ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


คอมโมเตอร์ (องักฤษ: Commuter) 

เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ เต็มสรรถนะขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์
ขนาด 2,982 ซีซี ดีไพร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชัน่ DOHC 16 วาลว์ พร้อมระบบเทอร์โบและระบบ
เทอร์  

 

ไฮเอซ (องักฤษ: Hiace) 

เป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ หลงัคาสูง ท่ีเพิ่มความสบายในการขบัข่ีดว้ยระบบเกียร์อตัโนมติั 4 สปีด 
รูปลกัษณ์ทนัสมยัโฉบเฉ่ียวยิง่ข้ึนทั้งภายนอกและภายในการดูแลรักษาต ่า เคร่ืองยนต ์1KD+FTV  2,982 
CC ดีเซล ก าลงัสูงสุด 136 แรงมา้ แรงมดั 300 N-M/1,200 – 2,400vรอบ/นาที ระบบเกียร์ธรรมดาแบบ 5 
สปีด  

 

ฟอร์จูนเนอร์ (องักฤษ: Fortuner) 

เป็นรถท่ีไดรั้บการพฒันามาหลายเจนเนอเรชัน่  Toyota Fortuner TRD Sportivo 2014 มาพร้อม
เคร่ืองยนตอ์จัฉริยะไดมอนด์เทค 4 สูบ  แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ขนาด 
2,982 ซีซี ให้ก าลงัสูงสุด 171 แรงมา้ ท่ี 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,400-3,200 รอบ/นาที แต่
ทางดา้นเคร่ืองยนตข์อง Toyota Fortuner 2015 จะเป็นเคร่ืองยนตดี์เซลระบบคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน่
ใหม่ล่าสุด GD Effcient Boot ท่ีจะช่วยลดการสูญเสียความร้อน และแรงเสียดทานของเคร่ืองยนต์ 
รวมถึงยงัให้แรงบิดสูงสุดในรอบกวา้ง Flat Torque นอกจากน้ียงัมอบความประหยดัท่ีเหนือชั้น กบั
เคร่ืองยนตดี์เซล 2.8 ลิตร ให้ก าลงัสูงสุด 177 แรงมา้ ท่ี 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตนั-เมตร 
ท่ี 1,600-2,000 รอบ/นาที ท างานร่วมกบัเกียร์อตัโนมติั 6 สปีด และอตัราการเร่งท่ียอดเยี่ยมกว่ากว่า
เคร่ืองยนตต์วัเก่า 

นอกจากน้ียงัมีให้เลือกอีก 2 แบบ คือเคร่ืองยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร ให้ก าลงัสูงสุด 150 แรงมา้ ท่ี 
3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,600-2,000 รอบ/นาที ส่งก าลงัด้วยระบบเกียร์
อตัโนมติั 6 สปีด และเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ปิดทา้ยดว้ยเคร่ืองยนตเ์บนซิน 2.7 ลิตร Dual VVT-I ใหก้ าลงั
สูงสุด 166 แรงมา้ ท่ี 5,200 รอบ/นาที  แรงบิดสูงสุด 245 นิวตนั-เมตร ท่ี 4,000 รอบ/นาที ท างานร่วมกบั
เกียร์อตัโนมติั 6 สปีด 

 



 

ไฮลกัซ์ รีโว่ รุ่นดับเบิล้ แค็บ (องักฤษ: Hilux Revo Double Cab) 

เคร่ืองยนต์ GD Efficient Boot ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม ้
ลดการสูญเสียความร้อน และแรงเสียดทาน ดว้ยเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรลเจเนอเรชัน่ล่าสุด 
ให้แรงบิดสูงในรอบกวา้ง (Flat Torque) ทั้งช่วยออกตวัหรือเร่งแซงประหยดัน ้ ามนัดีเยี่ยม เคร่ืองยนต์
เงียบ สั่นสะเทือนต ่า ทนทาน รองรับการใชง้านทุกรูปแบบไดเ้ต็มสมรรถนะ แรงบิดสูงสุด 450 นิวตนั-
เมตร  

เกียร์ธรรมดาอจัฉริยะ imt 6 สปีด ให้ทุกการขบัข่ี ง่ายดาย ราบร่ืนทุกจงัหวะความเร็วไม่มีอาการ
กระตุกเม่ือเปล่ียนเกียร์  

เกียร์อตัโนมติั 6 สปีด Super Intelligent ECT ให้แรงบิดสูงในรอบต ่า ช่วยเพิ่มสมรรถนะการ
ขบัเคล่ือนและประหยดัน ้ามนัไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  

 

 

ไฮลกัซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ (องักฤษ: Hilux Revo Smart Cab) 

เคร่ืองยนต ์GD Efficient Boost ขีดสุดเทคโนโยแห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาหม ้ลด
การสูญเสียความร้อนและแรงเสียดทาน ดว้ยเคร่ืองยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรลเจเนอเรชัน่ล่าสุด ให้
แรงบิดสูงในรอบกวา้ง (Flat Torque) ทั้งช่วงออกตวัหรือเร่งแวง ประหยดัน ้ ามนัดีเยีย่ม เคร่ืองยนตเ์งียบ 
สั่นสะเทือนต ่า รองรับการใชง้านทุกรูปบบไดเ้ตม็สมรรถนะ แรงบิดสูงสุด 420 นิวตนั-เมตร 

ไฮลกัซ์ รีโว่ ร็อคโค่ (องักฤษ: Hilux Revo Rocco) 

เคร่ืองยนต ์GD Efficient Boost ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม ้
ลดการสูญเสียความร้อน แรงบิดสูงสุด 450 นิวตนั-เมตร  

เคร่ืองยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร เกียร์ธรรมดา imt 6 สปีด ก าลงัสูงสุด 130 กิโลวตัต์ (177 แรงมา้) ท่ี 
3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 420 นิตนั-เมตร ท่ี 1,400-2,600 รอบ/นาที 

เคร่ืองยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร (เกียร์อตัโนมติั 6 สปีด) ก าลงัสูงสุด 130 กิโลวตัต์ (177 แรงมา้) ท่ี 
3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,600-2,400 รอบ/นาที 

 



ไฮลกัซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน (องักฤษ: Hilux Revo Standard Cab) 

เคร่ืองยนต์แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร เคร่ืองดีเซล 2.08 ลิตร เกียร์ธรรมดา 6 สปีด ก าลงั
สูงสุด 130 กิโลวตัตื (177 แรงมา้) ท่ี 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 420 นิวตนั-เมตร ท่ี1,400-2,600 
รอบ/นาที  

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ก าลงัสูงสุด 125 กิโลวตัต์ (170 แรงมา้) ท่ี 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 
343 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,200-3,400 รอบ/นาที 

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ก าลงัสูงสุด 110 กิโลวตัต์ (150 แรงมา้) ท่ี 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 
343 นิวตนั-เมตร ท่ี 1,400-2,800 รอบ/นาที 

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ก าลงัสูงสุด 122 กิโลวตัต์ (166 แรงมา้) ท่ี 5,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 
245 นิวตนั-เมตร ท่ี 4,000 รอบ/นาที 

ออกแบบส าหรับรถบรรทุกหนัก พร้อมการควบคุมเหนือชั้น เสถียรภาพมัน่คง มัน่ใจในทุก
สถานการณ์ 

 

 

โตโยต้า คัมร่ี (องักฤษ: Camry) 

All new Toyoya Camry 2018 ใหม่ ท่ีวางจ าหน่ายในญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกนั้นไม่มีเวอร์ชั่น
สปอร์ตแบบสหรัฐอเมริกา (รุ่นย่อย SE และ XSE) แต่จะมีเฉพาะรุ่นท่ีหน้าตาคลา้ยกบั Toyota Camry 
LE และ XLE ซ่ึงแตกต่างกนัแค่ในระดับดีเทลเท่านั้น ทั้ งน้ีเวอร์ชั่นญ่ีปุ่นมีติดตั้งไฟตดัหมอก LED 
ขนาดเล็กแอบไวเ้นียนๆ ท่ีใตก้นัชนหน้า นอกเหนือจากน้ีงานดีไซน์หลกัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง โดย 
All-new Toyota Camry 2018 ใหม่ มีให้เลือกทั้ งหมดเพียง 3 รุ่นย่อย ได้แก่ X, G และ G “Leather 
Package” ส่วนหลงัคาพาโนรามิกเป็นออปชัน่ส าหรับรุ่นยอ่ย G เท่านั้น 

เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นจะมีขมุฟลงัแบบ Hybrid ใหเ้ลือกเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองยนต์
เบนซิน 2.5 ลิตร ก าลงัสูงสุด 178 แรงมา้ และแรงบิด 221 นิวตนัเมตร ประสานกบัมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีให้
ก าลงัสูงสุด 120 แรงมา้ และแรงบิด 202 นิวตนัเมตร โดยทั้งสองระบบจะให้พละก าลงัสูงสุดรวมกนัท่ี 
211 แรงมา้ 

 



อลัติส (องักฤษ: Altis) 

เจนเนอเรชัน่ท่ี 11 ไดรั้บการออกแบบใหม่มดจดตลอดคนั ให้มีรูปลกัษณ์ดีไซน์ภายนอกท่ีดู
สปอร์ตโฉบเฉ่ียว สวยสะดุดตา ล ้ าสมยัมากยิ่งข้ึน การออกแบบตามหลกอากาสพลศาสตร์ ช่วยเพิ่ม
ความคล่องตวัและความสนุกในการขบัข่ี ภายในมีพื้นท่ีห้องโดยสารท่ีกวา้งขวาง พร้อมพื้นท่ีเก็บ
สัมภาระท่ีใหญ่ข้ึน มีการจดัวางต าแหน่งของเบาะนั่งพวงมาลยัและอุปกรณ์ต่างๆท่ีให้อารมณ์แบบ
สปอร์ต เคร่ืองยนตเ์บนซิน DOHC Dual VVT-I 4 สูบ แถวเรียง ท่ีมีให้เลือกครบครัน ทั้งขนาด 1,800 ซี
ซี / 1,600 ซีซี / CNG และระบบเกียร์อตัโนมติัแบบ Super CVT-I ท่ีถูกปรับแต่งใหม่เพื่อเพิ่มอารมณ์การ
ขบัแบบสปอร์ตมากยิง่ข้ึน ให้สมรรถนะการขบัข่ีท่ีเหนือชั้น และประสิทธิภาพความประหยดัน ้ ามนัท่ีดี
เยี่ยม พร้อมด้วยช่วงล่างท่ีปรับปรุงใหม่ ช่วยให้การขบัข่ีนุ่มนวลแต่เกาะถนนดียิ่งข้ึน มีการควบคุม
บงัคบัท่ีคล่องตวั ระบบเบรกแม่นย  าฉบัไว ตลอดจนระบบมาตรฐานความปลอดภยัระดบัโลกท่ีสมบูรณ์
แบบ 

1.8L เคร่ืองยนต ์2ZR-FBE DUAL VVT-I 4 สูบ 16 วาลว์ 1.8 ลิตร พร้อมระบบ ACIS (Acoustic Control 
Induction System) ช่วยเพิ่มแรงบิดใหดี้ข้ึน ในทุกระดบัความเร็ว  

แรงมา้สูงสุด (EEC net) 104 กิโลวตัต ์(141 แรงมา้) ท่ี 6,000 รอบต่อนาที 

แรงบิดสูงสุด (EEC net) 177 นิวตนั-เมตร (18.05 กิโลกรัม-เมตร) ท่ี 4,000 รอบต่อนาที 

1.6L เคร่ืองยนต ์1ZR-FE DUAL VVT-I 4 สูบ 16 วาลว์ 1.6 ลิตร 

แรงมา้สูงสุด (EEC net) 154 นิวตนั-เมตร (15.70 กิโลกรัม-เมตร) ท่ี 5,200 รอบต่อนาที 

-ระบบเกียร์ Super CVT-I 7 สปีด แบบ Gate-type พร้อม Sequential Shift ปรับเปล่ียนเกียร์ไดต้ามความ
ตอ้งการ เพียงขยบัเกียร์ไปท่ี + หรือ – 

- เกียร์อตัโนมติั Super CVT-I (Continuously Vransaxle-intelligent) อีกขั้นแห่งเทคโนโลยี ท่ีท  าให้การ
เปล่ียนเกียร์ ต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งมีจงัหวะพกั เพื่อส่งก าลงั และเปล่ียนเกียร์ทุกสปีดจึงนุ่มนวลไม่สะดุด 
ส่งความแรงอยา่งต่อเน่ือง และเร้าใจยิง่ข้ึน  

-ประหยดัน ้ ามนัยิ่งกวา่ ระบบเกียร์จะปรับระดบัความเร็วรอบขอบของเคร่ืองยนต ์ให้คงอยูใ่นระดบัต ่า
แมใ้นขณะเร่งความเร็ว จึงประหยดัน ้ามนัไดม้ากกวา่ 



เคร่ืองยนต ์ระบบวาล์วอจัฉริยะ DUAL VVT-I พร้อมระบบ ACIS ช่วยเพิ่มแรงบิดให้ดีข้ึน ในทุกระดบั
ความเร็ว ใหก้ าลงัสูงในทุกอตัราเร่ง 

วอีอส (องักฤษ: VIOS) 

รุ่นปี 2017 รถยนตน์ัง่ขนาดเล็กยอดนิยมของคนไทย ทุกส่ิงสามารถ ทุกทางเป็นไปไดป้ระหยดั
น ้ามนัยิง่ข้ึน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งสมรรถนะและความสนุกสนานในการขบัข่ี ดว้ยเคร่ืองยนตใ์หม่ Dual VVT-I 
และเกียร์อตัโนมติั CVT 7 สปีด พร้อมรองรับการใชง้านน ้ามนัเช้ือเพลิง E85 รวมถึงเพิ่มความมัน่ใจทุก
การเดินทางยิง่ข้ึน ดว้ยระบบความปลอดภยัมาตรฐานระดบัสากล ท่ีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นของ
รถยนตโ์ตโยตา้วอีอส 

เคร่ืองยนต ์2NR-FBE แบบ 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-I ให้แรงมา้สูงสุด 108 แรงมา้ ท่ี 
6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 140 นิวตนั-เมตร ท่ี 4,200 รอบ/นาที และระบบส่งก าลงัแบบอตัโนมติั 
CVT 7 สปีด ตอบสนองต่อการใชง้านอยา่งดี และท าใหก้ารขบัข่ีนุ่มนวลราบร่ืน  

การประเมินราคาทีแ่ม่นย า 

 - ประเมินราคาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.3 ลกัษณ์ผงังานการท างานของอคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดัการ 

แผนกขาย แผนกบญัชี แผนกสต๊อกรถยนต์ แผนกทะเบียนรถยนต์ 

พนกังานขาย พนกังานแคชเชียร์ พนกังานจดัเก็บ   

สตอ๊กรถยนต ์

พนกังานทะเบียน 

พนกังานลา้งรถยนต ์

พนกังานส่งเอกสาร 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

3.4.1 นางสาวเบญจวรรณ รัตนะ  

ต าแหน่ง   พนกังานขาย   

ลกัษณะการท างาน  ขายโดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในการโพสขายรถยนต์ตามกลุ่ม                

รถหรือเพจของโชวรู์มสาขาเจริญกรุง โดยจะมีแคมเปญแต่
ละเดือนแต่ละเดือนบริษทัจะก าหนดแคมเปญออกมาให้

พนกังานขายเสนอแก่ลูกคา้พร้อมมีส่วนลดและของแถมให้

อยูใ่นวงเงินท่ีทางบริษทัไดก้ าหนดมา เช่น ลูกคา้ท่านหน่ึง

สนใจรถยาริสHB ลูกคา้อยากไดข้องแถมมากกวา่ส่วนลด 

พนกังานขายจึงท าการค านวณของแถมท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

ไม่ใหเ้กินมาจ้ินท่ีผูจ้ดัการก าหนดให ้แลว้น ้าใบเสนอราคา

ใหลู้กคา้ดูจนกวา่ลูกคา้จะพึงพอใจกบัของแถมและส่วนลด

ในคร้ังน้ี 

 

3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1 นางสาวสุดารัตน์ อุดมผล 

  ต าแหน่ง  การขาย 

 

 

 

 

 



3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

ระยะเวลา 15 สัปดาห์ระหวา่งวนัท่ี 8 มกราคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2560  

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 การศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.7.2 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.7.3 ศึกษาการขายเสมือนเป็นพนกังานขาย 

 3.7.4 ด าเนินการท าโครงงาน 

 3.7.5 สรุปผลจดัท ารูปเล่มโครงงาน 

 3.7.6 การจดัท ารายงานปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน ม.ค 61 ก.พ 61 มี.ค 61 เม.ย 61 
1.การศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน     
2.เก็บรวบรวมขอ้มูล     
3.ศึกษาการขายเสมือนเป็นพนกังานขาย     
4.ด าเนินการท าโครงงาน     

5.สรุปผลจดัท ารูปเล่มโครงงาน     

6.การจดัท ารายงานปฎิบติังานสหกิจศึกษา     



 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์       

   3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์       

  3.8.1.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร       

  3.8.1.3 เคร่ืองโทรสาร 

 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

  3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word 

  3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Excel 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

การศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาในดา้นการปฏิบติังานท่ีปรึกษาการ
ขาย ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยทีป่รึกษาการขาย 

 ขั้นตอนที่ 1 การตอ้นรับลูกคา้เบ้ืองตน้ เม่ือมีลูกคา้เดินเขา้มาภายในโชวรู์มให้เดินไปตอ้นรับ
กล่าวค าทกัทายและสอบถามความตอ้งการของลูกคา้เบ้ืองตน้  

รูปท่ี4.1 การพาลูกคา้เขา้ไปนัง่ท่ีหอ้งรับรองลูกคา้ 
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 ขั้นตอนที ่2 การออกใบจองรถยนต ์

 1.การกรอกใบจอง ส าหรับลูกคา้ท่ีตกลงจองรถกบัทางเซลล์ เซลล์กรอกขอ้มูลลงในใบจองเพื่อ
น าขอ้มูลในใบจองไปกรอกในระบบ 

 

 

รูปท่ี 4.2 ใบจองท่ีตอ้งน าไปกรอกขอ้มูล 

1.1.กรอกข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ 

 -เลขท่ีใบจอง 

 -วนัท่ีจอง 

 -รหสัพนกังานขาย 

 -ช่ือ-นามสกุล ของลูกคา้ 



24 
 

 -ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของลูกคา้ 

 -อาชีพของลูกคา้ 

 -เบอร์โทรศพัทบ์า้นและท่ีท างานของลูกคา้ 

 -แหล่งท่ีมาของลูกคา้ ลูกคา้Walk In / เพื่อนแนะน า / ลูกคา้จากอินเทอร์เน็ต  

 -รุ่นรถท่ีจอง 

 2.ข้ันตอนการเปิดใบจองในระบบ กดเข้าระบบ เลือกที่เมนูการส่ังจองรถส่ิงที่ต้องกรอกลงใน
ระบบจะมี 2 ส่วนคือ 

2.1 การเปิดใบจองลงในระบบ ด าเนินการกรอกขอ้มูลลงในระบบใหค้รบถว้น 

รูปท่ี 4.3 ระบบ เป็นระบบท่ีใชใ้นการเปิดใบจอง 
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รูปท่ี 4.4 ตอ้งใส่ขอ้มูลใหค้รบทุกช่อง 

  2.2 การกรอกข้อมูลในช่องของแถม (คืองบท่ีทางบริษทัเป็นคนก าหนดให้เพื่อน ามาใชใ้นการ
ส่งเสริมการขาย) ไดแ้ก่  

 - รายการของแถม ตวัอย่างเช่น ประกนัภยัชั้น 1 , พ.ร.บ. , ฟิล์ม ,กรอบป้าย, พรมปูพื้น, คิ้ว
บนัได, คิ้วกนัสาด, ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน เป็นตน้ (ในส่วนของรายการของแถมน้ีเป็นส่วนท่ีเซลลท์  าการตก
ลงกบัลูกคา้ในขั้นตอนก่อนการตดัสินใจจองรถ รายการของแถมเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้แต่
ละท่านและข้ึนอยูก่บัดุลพินิจในการตดัสินใจของเซลล)์ 

 -โตโยตา้ช่วยผอ่น ส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือผา่นไฟแนนซ์ (เป็นโปรโมชัน่ท่ีมีในรถบางรุ่น และมีใน
บางเดือนข้ึนอยูก่บัทางบริษทัเป็นผูก้  าหนด) 

 -แคมเปญพิเศษ เช่น ถา้จองและรับรถภายในเดือนไดสิ้ทธิรับบตัรคูปองเคลือบสีมูลค่า 1,000 
บาท  (เป็นแคมเปญท่ีทางบริษทัก าหนดข้ึนในแต่ละเดือน มีการเปล่ียนแปลงทุกเดือน) 

 ขั้นตอนน้ีตอ้งท าการกรอกขอ้มูลลงในระบบให้ครบทุกช่อง ถา้ลืมใส่ส่วนใดส่วนหน่ึงถือว่า
เปิดใบจองผดิและตอ้งใหท้างหวัหนา้ท่ีปรึกษาการขายเป็นคนกดยกเลิกใบจองเก่าใหถึ้งจะท าการเปิดใบ
จองใหม่ได ้



26 
 

รูปท่ี4.5 เอกสารท่ีลูกคา้ตอ้งเซ็นในวนัท่ีมารับรถเพื่อตรวจสอบรายกายทุกอยา่งวา่ถูกตอ้งและไดรั้บ
ครบถว้น 
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รูปท่ี4.6 เอกสารท่ีลูกคา้ตอ้งเซ็นในวนัท่ีมารับรถเพื่อตรวจสอบรายกายทุกอยา่งวา่ถูกตอ้งและไดรั้บ
ครบถว้น 
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ขั้นตอนที ่4 การส่งยืนยนัการจดทะเบียน  

แบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 1.แบบจองเลขทะเบียน 2.ไม่จองเลขทะเบียน 

รูปท่ี 4.7 รายงานผลการจองเลขทะเบียนผา่นอินเตอร์เน็ต 

1.ลูกค้าทีจ่องเลขทะเบียน 

เซล์จะท าการจองเลขทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นผูช่้วยท่ีปรึกษาการขายท าการปร้ินและ
น าไปส่งให้แผนกธุรการการขาย หลงัจากท่ีแผนกธุรการการขายเซ็นรับแลว้จึงน าใบก๊อปป้ีมาให้เซลล์
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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รูปท่ี4.8 ใบเปล่ียนแปลงการจดทะเบียน 

2.ลูกค้าทีไ่ม่จองเลขทะเบียน 

หลงัจากการท่ีเซลล์ส่งมอบรถให้กับลูกคา้เสร็จต้องน าแฟ้มเอกสารทั้งหมดส่งไปยงัแผนก
ธุรการการขาย จากนั้นแผนกธุรการการขายจะด าเนินการต่อให้เอง เลขทะเบียนส าหรับลูกคา้ท่ีไม่จอง
เลขทะเบียนจะเป็นเลขท่ีรันตามหมวดของทางขนส่ง 

 

 

 



30 
 

รูปท่ี 4.9 ป้ายทะเบียนท่ีไปเบิกจากแผนกธุรการการขาย 

 

 

 

 



บทที5่ 

สรุปผลการปฏบัิติงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการจัดท าโครงงานคณะผู ้จ ัดท าได้ปฏิบัติงานและศึกษาท าความเข้าใจในขั้ นตอน
กระบวนการปฏิบติังานด้านการเป็นผูช่้วยท่ีปรึกษาการขาย ท าให้ขายรถไดม้ากข้ึน ไดเ้รียนรู้วิธีการ
ท างานของฝ่ายขาย และ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีพนกังานท่ีปรึกษาไดก้ าหนดไว ้

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 - ช่วงแรกๆตอ้งเรียนรู้ระบบกระบวนการท างาน ขั้นตอนต่างๆภายในอยา่งละเอียดจึงท าให้ตอ้ง
ใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูล 

 - แคมเปญแต่ละเดือนมีการเปล่ียนแปลงทุกเดือน จะต้องแม่นย  าในการให้ข้อมูลแก่ลูกคา้
มากกวา่น้ี 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

 เน่ืองจากรายละเอียดของงานมีหลายขั้นตอนซับซ้อนมากเกินไป ทางคณะผูจ้ดัท าจึงอยาก
เสนอแนะให้ลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นออกและเปล่ียนระบบการคียข์้อมูลให้ง่ายข้ึน เพื่อสะดวกและ
รวดเร็วต่อการท างาน และท าใหมี้เวลาเพิ่มข้ึนในการบริการลูกคา้และใหข้อ้มูลลูกคา้ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานศึกษา 

 - ไดค้วามรู้ใหม่ๆเพิ่มข้ึนจากการไปปฏิบติัสหกิจสามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติังานจริงไดใ้น
อนาคต 

 - ท าใหค้วามกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 - มีระเบียบวนิยัในการท างาน รู้จกัตรงต่อเวลา 
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 - ไดเ้รียนรู้จากการท างานในสถานท่ีจริงร่วมกบัผูอ่ื้น 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติสหกจิ 

 -ระบบในการกรอกขอ้มูลการปฏิบติัสหกิจค่อนขา้งยุง่ยาก 

 -การโทรคุยกบัลูกคา้ ไม่ค่อยมัน่ใจท่ีจะใหค้  าตอบกบัลูกคา้ เน่ืองจากขอ้มูลเร่ืองรถไม่แม่นย  า 

5.2.3 ข้อเสนอแนะโครงการจัดท าสหกจิศึกษา 

 - เพื่อท่ีจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะให้นักศึกษาจบหลักสูตร
การศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตรก่อนท่ีจะปฏิบติัสหกิจ เพื่อไม่ใหเ้สียโอกาสในการรับเขา้ท างาน 
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ภาคผนวก  ก 

ภาพปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปท่ี ก.1 รูปการปฏิบติังานตอ้นรับลูกคา้มาท่ีโชวรู์ม ณ ห้องรับรองลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปท่ี ก.2 การปฏิบติังานในส่วนของการตอบเพจของโตโยตา้สาขาเจริญกรุง 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

รูปท่ี ก.3 ปัดฝุ่ นรถทุกคนัท่ีข้ึนโชว ์

 

รูปท่ี ก.4 การปฏิบติักิจกรรมทุกอาทิตยข์องพนกังานท่ีปรึกษาการขายตอ้งเปล่ียนกระดาษรองเทา้ทุกคนั

เพื่อใหดู้เรียบร้อย 

 



 
 

รูปท่ี ก.5 ขดูเลขตวัถงัก่อนส่งมอบรถ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปท่ี ก.6 การส่งมอบรถใหลู้กคา้ระหวา่งการฝึกงาน ส่งมอบเดือน กุมภาพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปท่ี ก.7 ส่งมอบรถ ตน้เดือนเมษายน  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รูปท่ี ก.8 ส่งมอบรถ ส้ินเดือนเมษายน 
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