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อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยวงคเดือน        ประไพวัชรพันธ 
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สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

 

บทคัดยอ 

 โครงการขายสินคายําปากแตก 1.เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2.เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 3.เพื่อนักศึกษาเกิดความสามัคคี และรวมมือ

ปฏิบัติงานกันเปนทีม 4.เพื่อใหนักศึกษาความคิดริเร่ิม สรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธ

ทางการขายสินคา 

 วิธีการดําเนินการโครงการ 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ ขั้นที่ 3

ขั้นประเมินผล จากผลดําเนินงานสรุปไดดังน้ี  

 วันและเวลา สถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 1 มิ.ย. 62 – 18 ก.พ 

63 รวมปฏิบัติงาน 2 สัปดาห 8 คร้ัง สถานที่ดําเนินโครงการ คือ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนน

สรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 7,000 บาท ไดกําไรทั้งสิ้น 4,080 บาท หักทุนจาก

การดําเนินงาน 7,000 บาท รวมไดกําไรสุทธิ 0 บาท แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม  3 คนเทา ๆ กัน คน

ละ 0 บาท และคืนทุกใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดจํานวนคนละ 0 บาท 

 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ทําใหรูจักหนาที่

และความรับผิดชอบมากขึ้น รูจักการแกไขปญหาตาง ๆโดดยการแกไขเฉพาะหนา และรูจักการเปน

ผูนําและผูตามที่ดี 

 

(ก) 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 การดําเนินโครงการคร้ังน้ีจะไมสามารถลุลวงได หากปราศจากความชวยเหลือจาก

คณาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ ซึ่งประกอบดวย อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย 

อาจารยวงศเดือน  ประไพวัชรพันธและผูปกครองที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะชวยเหลือและให

คําปรึกษาตรวจแกขอบกพรองตางๆ เปนอยางดี ตลอดจนอาจารยทานอ่ืนๆ ที่ไดประสิทธิ์ประสาท

ความรูใหแกคณะผูจัดทํา ขอขอบคุณพระคุณอยางสูง 

              ตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ คณะผูจัดทําไดรับความชวยเหลือจากอาจารยที่

ปรึกษาและอาจารยปรึกษารวมโครงการมาโดยตลอด ยอกจากน้ียังมีอีกหลายทานที่ไมไดกลาวนาม

ที่ไดใหความชวยเหนือในเร่ืองตาง ๆ จึงไดขอบคุณทุกทานมาในโอกาสน้ีดวย สุดทายน้ี คณะ

ผูจัดทําขอมอบคุณคาและประโยชนของรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับน้ีเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณพอและคุณแม ตลอดจนคุณครูและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรม สั่งสอนคอยใหกําลังใจ

สนับสนุนใหคณะผูจัดทําไดศึกษาและดําเนินโครงการสําเร็จตามความมุงหวัง 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบริโภคมีหลากหลาย ในยุคน้ี

ผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน รสชาติจัดจานตรงกับความ

ตองการ และเปนอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกใหมวันตอวัน เราจึงมีแนวคิดริเร่ิมทําโครงการขายสินคายําโดย

ใชชื่อราน“ยําปากแตก” ออกจําหนาย ณ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 

 ยําเปนอาหารที่เปนกับขาวและของทานเลนที่มีสูตรเฉพาะของแตละเจา แตยําของคณะ

ผูจัดทําโครงการไมมีสารเคมีปนเปอน ใชวัตถุดิบที่สด ใหม สะอาด ที่ไมเปนผลรายตอสุขภาพรางกายของ

ผูบริโภคในระยะยาว คณะผูจัดทําโครงการจึงมองเห็นแนวทางในการขยายชองทางการจัดจําหนายการเพิ่ม

กําไรของยําโดยเพิ่มความหลากหลายของสูตรนํ้ายําที่ใหผูบริโภคไดลิ้มลองรสชาติที่แปลกใหม 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 
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การติดตามผล และประเมินโครงการ 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ และงบประมาน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และสรางประสบการณในธุรกิจการขายและบริการเพิ่ม

รายไดระหวางการศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม และสามารถ

แกปญหาเฉพาะหนาได 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาถึงความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสโลวฟูดของ บุคลากร

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย 

 3. ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

1.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม 

พฤติกรรม ความหมายของความรู Bloom (1971, p. 271) ใหความหมายไววา ความรูเปน

สิ่งที่เกี่ยวของกับการระลึกถึง สิ่งเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทั่ว ๆ ไป การระลึกไดถึงวิธีการและ

กระบวนการ หรือการระลึกไดถึงแบบ แผน โครงสราง หรือสภาพการณ โดยเนนกระบวนการทาง

จิตวิทยาของความจในขณะที่ ประภาเพ็ญ สุวรรณ  )2526, หนา 15) ใหความหมายวา ความรูเปน

พฤติกรรมขั้นตนซึ่งผูเรียน เพียงแตจะได อาจจะโดยการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยินก็จะได 

ความรูในขั้นน้ี ไดแก ความรู เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฏี กฎ โครงสราง 

วิธีการแกปญหา เปนตน ซึ่งการจ าไดหรือระลึกไดใชกระบวนการของการใชความคิดที่ซับซอน

สวน กูด  )Good,1973, p. 325) ใหความหมายของความรูไววา ความรูเปนขอเท็จจริง  )Facts) ความ

จริง  )Truth) กฎเกณฑ และขอมูลตาง ๆ ที่มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากประสบการณตาง 

ๆ การที่บุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดอยางมีเหตุผล บุคคลควรตองรูเร่ืองเกี่ยวกับสิ่ง

น้ันเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ ซึ่งก็คือ บุคคลจะตองมีขอเท็จจริง หรือขอมูลตาง ๆ ที่สนับสนุนและ

ใหค าตอบขอสงสัยที่ บุคคลมีอยูได และบิคฮารด  )Bickhard, 1980อางถึงใน ศิริกุล อ าพนธ และ

คณะ, 2550) กลาววา ความรู หมายถึง ความสามารถของผูเรียนที่จะรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมน้ัน ๆ โดย

แบงออกเปนความรู ตอสถานการณหน่ึง ๆ หรือความรูตอเร่ืองในระดับกวาง 10 พจนานุกรม

ราชบัณฑิตยสถาน  )2542, หนา395) ระบุวา ความรูหมายถึงสิ่งที่สั่งสมมา จากการศึกษาเลาเรียน 

การคนควาหรือประสบการณรวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศ

ที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ องควิชาใน
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แตละสาขา เชน ความรูเร่ืองเมืองไทยความรูเร่ืองสุขภาพ ไพบูลย เปยศิริ  )2552) พจนานุกรมไทย

ฉบับรวมความรูสําหรับนักเรียน ระบุวา ความรู หมายถึงสิ่งที่มาจากการเลาเรียน คนควาหรือ

ประสบการณสิ่งที่ไดรับจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ สวนวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

)ความรู , Online, 2553) ระบุวา ความรู คือความเขาใจ ในเร่ืองบางเร่ืองหรือสิ่งบางสิ่งซึ่งอาจจะรวม

ไปถึงความสามารถในการน าสิ่งน้ันไปใชเพื่อเปาหมาย บางประการ กลาวโดยสรุปไดวา ความรู 

หมายถึง การเรียนรูที่ไดมาจากการศึกษา ประสบการณ หรือ การระลึกนึกถึงไดในขอเท็จจริง 

ทฤษฎี กฎเกณฑ รวมถึงสิ่งของและเหตุการณตาง ๆ ที่บุคคล สังเกตและเก็บรวบรวมเปนความ

สะสมซึ่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได 

2.ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย  

จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีความตองการของมาสโลวเพื่อใหเขาใจทฤษฎีการจูงใจไดดี

ยิ่งขึ้น ควรทราบถึงแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุมตางๆ เกี่ยวกับการจูงใจ ทฤษฎีความตองการ

ของมาสโลว ดังตอไปน้ี 

            1.นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจวา เคร่ืองลอ

หรือสิ่งลอใจ (Incentive) โดยเฉพาะรางวัลมีความสําคัญในการจูงใจบุคคลใหมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 

รางวัลที่ดีจะตองสามารถดึงดูดใจบุคคลใหอยากกระทํา และมีความพึงพอใจในรางวัลที่ไดรับ

หลังจากการกระทําเสร็จสิ้นลง นักจิตวิทยากลุมน้ีจึงใหความสําคัญของกาสรจูงใจภายนอกมาก 

            2.นักจิตวิทยากลุมปญญานิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีคัดคานทัศนะของกลุมพฤติกรรมนิยม โดย

อธิบายวาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลถูกกําหนดขึ้นมาจากความคิดของบุคคลเอง ไมใชเกิดจาก

อิทธิพลของรางวัล การลงโทษ หรือผลกรรมในอดีตที่ผานมา โดยบุคคลไดวางแผนเอาไวลวงหนา

กอนการกระทําหรือกอนการมีพฤติกรรม พรอมทั้งย้ําวาบุคคลจะถูกจูงใจใหเกิดพฤติกรรมไม

เฉพาะการถูกกระตุนจากสถานการณที่มาจากภายนอกหรือเงื่อนไขทางรางกาย เชน ความหิวหรือ

ความกระหาย แตยังรวมไปถึงการตีความของบุคคลที่มีตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย อีกทั้ง

มนุษยยังมีความกระตือรือรน ความอยากรูอยากเห็น ฉะน้ันการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงทุมเทในการ

ทํางานอยางเต็มที่ อาจเปนเพราะความสนุกสนานในงานที่ทํา ตองการความรูความเขาใจและ

ความสําเร็จในงานที่ทําไดดี นักจิตวิทยากลุมน้ีจึงใหความสําคัญของการจูงใจภายในมาก 

            3.นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะในการจูงใจไววา การจูงใจเกิดจาก

พลังผลักดันภายใน หรือ ความตองการจากภายในตัวบุคคล เชน ความตองการขั้นสูงสุดของมาส



5 
 

โลว และอธิบายวา ความตองกการของบุคคลจะถูกกระตุนอยางตอเน่ืองเพื่อไปสูเปาหมายที่สูงสุด 

เพื่อใหผูเรียนไดทุมเทความพยายามและกําลังความสามารถที่มีอยูทั้งหมด เพื่อสนองความตองการ

ขั้นสูง เชน ความภูมิใจ เปนตน 

            4.นักจิตวิทยากลุมการเรียนรูทางสังคม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจวา การ

จูงใจมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ ความคาดหวังของบุคคลใน

การทํากิจกรรมใหประสบผลสําเร็จ กับคุณคาของสิ่งตอบแทนหรือผลกรรมที่ไดรับหลังจากการ

กระทําเสร็จสิ้นลง (คุณคาของเคร่ืองลอใจหรือสิ่งลอใจ) ทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจของนักจิตวิทยา

กลุมน้ี เปนการบูรณาการระหวางทัศฯของกลุมพฤติกรรมนิยมกับกลุมปญญานิยม และย้ําวาจะตอง

มีทั้ง 2 องคประกอบ จะขาดองคปรกอบใดองคประกอบหน่ึงไมได 

        จากทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจของนักจิตวิทยาทั้ง 4 กลุม แสดงใหเห็นชัดวาการจูงใจใหบุคคลกา

ระทําสิ่งใดๆก็ตาม บุคคลอาจจูงใจของตนเอง (การจูงใจภายใน) หรืออาจจูงใจโดยใชสิ่งแวดลอม

ภายนอกกระตุน (การจูงใจภายนอก) หรืออาจใชสองอยางควบคูกันไป 

        ทฤษฎีการจูงใจที่นักจิตวิทยาใชอธิบายพฤติกรรม และนําไปประยุกตใชในการกระทํา มีทั้ง

ทฤษฎี ทางพฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม ปญญานิยม และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ซึ่งทฤษฎีทั้ง 4 

กลุมตางก็มีบทบาทสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล แตเน่ืองจากพฤติกรรมของอบุคคลเปน

เร่ืองที่ซับซอน ยากตอการเขาใจ จึงไมมีทฤษฎีใดสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไดทุกอยาง 

จึงจําเปนตอเรียนรูและทําความเขาใจรวมกันหลายๆทฤษฎี 

ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีการจูงใจที่สําคัญ ๆ ซึ่งเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการเรียนการ

สอน ดังตอไปน้ี 

 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว(Hierarchy of Needs) 

 1.ความตองการทางสรีระ(Physiological Needs) หมายถึง ความตองการพื้นฐานของ

รางกายซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร นํ้า อากาศ เสื้อผา ฯลฯ ความตองการ

น้ีเร่ิมต้ังแตวัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดไมได ถา

อยูในสภาพที่ขาดรางกายจะกระตุนใหบุคคลทํากิจกรรมขวนขวาย เพื่อตอบสนองความตองการ 

เหลาน้ี ถาตองการในขั้นแรกน้ีไมไดรับการบําบัด ความตองการขั้นตอไปก็จะไมเกิดขึ้น 

        2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความตองการความมั่นคง

ปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เพราะบุคคลไมตองเผชิญกับความไมแนนอนในการ

ดํารงชีวิต เชน การสูญเสียตําแหนง การขาดแคลนทรัพยสิน การถูกขูเข็ญบังคับจากผูอ่ืน มนุษยจึง
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เกิดความตองการความมั่นคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เชน มีอาชีพที่มั่นคง มีการอมทรัพย

หรือสะสมทรัพย มีการประกันชีวิต ฯลฯ 

        3.ความตองการความรักและเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ (Love and belonging Needs) หมายถึง 

ความตองการที่จะเปนที่รักของผูอ่ืน และตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และเปนสวนหน่ึง

ของหมูคณะ เพราะมนุษยทุกคนยอมตองการเพื่อนไมตองการรูสึกเหงา และอยูคนเดียว ดังน้ันจึง

ตองการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เปนสมาชิกกลุมใดกลุมหน่ึง เชน กลุมครอบครัว กลุมที่ทํางาน 

กลุมเพื่อนบาน กลุมสันทนาการ เปนตน ความรูสึกผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่ออยูในกลุม และสมาชิกของ

กลุมยอมเกิดความรัก ความเอาใจใส และยอมรับซึ่งกันและกัน 

        4. ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมอง

ตนเองวามีคุณคาสูง เปนที่นาเคารพยกยองจากทั้งตนเองและผูอ่ืน ตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นวาตนมี

ความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ บุคคลที่มีความตองการประเภทน้ีจะเปนผูทีมีความ

มั่นใจในตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคุณคามีประโยชน หากความรูสึกหรือความตองการดังกลาวถูก

ทําลายและไมไดรับการนตอบสนองก็จะรูสึกมีปมดอย สิ้นหวัง มองโลกในแงราย ตองการสิ่ง

ชดเชย ถาเกิดความรูสึกรุนแรงจะทําใหบุคคลน้ันเกิดความทอถอยในชีวิต เปนโรคประสาท โรคจิต 

และอาจฆาตัวตายได 

        5. ความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริง และพัฒนาศักยภาพของตน (Self-

Actualization Needs) หมายถึง ความตองการที่จะรูจักและเขาใจตนเองตามสภาพที่แทจริง เพื่อ

พัฒนาชีวิตของตนเองใหสมบูรณ (Self-fulfillment) รูจักคานิยม ความสามารถและมีความจริงใจตอ

ตนเอง ปรารถนาที่จะเปนคนที่ดีที่สุดของตนเอง มีสติในการปรับตัว เปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับ

ความจริงของชีวิต และเผชิญกับสิ่งแวดลอมใหมๆ โดยคิดวาเปนสิ่งที่ทาทายและนาต่ืนเตน 

กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองเปนกระบวนการที่ไมมีจุดจบ 

ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูมนุษยทุกคนตองการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 

        มาสโลว กลาวถึง ลําดับของความตองการตางๆ ของมนุษยวา ตองเปนไปตามลําดับขั้นตาม

ความสําคัญและสามารถยืดหยุนได เมื่อความตองการเบื้องตนไดรับบําบัดแลวมนุษยจะใหความ

สนใจกับความตองการขั้นสูงขึ้นเปนลําดับ ความตองการเหลาน้ีเกิดเหตุผลที่วา มนุษยเปนสัตวโลก

ที่ตองการเติบโตและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

มาสโลว ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการของมนุษย ไวดังน้ี 

        1. มนุษยมีความตองการอยูเสมอ และไมมีที่สิ้นสุด ขณะที่ความตองการไดรับการตอบสนอง

แลว ความตองการอยางอ่ืนจะเกิดขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการที่เร่ิมตนต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย 
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        2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ันๆอีกตอไป 

ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง จึงจะเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคล 

        3. ความตองการของมนุษยจะเรียงกันเปนลําดับขั้น ตามความสําคัญ เมื่อความตองการใน

ระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงขึ้นไปเร่ือยๆ 

 

3.ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 

 การบริโภคเปนกิจกรรมสุดทายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ กลาวคือ เปน

กิจกรรมที่กอใหเกิดการตอบสนองหรือบําบัดความตองการใหกับหนวย เศรษฐกิจตางๆของระบบ

เศรษฐกิจ ทั้งครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล เน่ืองจากทุกๆ หนวยจําเปนตองไดรับสินคาและบริการมา

อุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการดวยกันทั้งสิ้น 

ความหมายของการบริโภค 

การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร หมายถึงการใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อสนองความ

ตองการของมนุษย รวมถึงการนําสินคาและบริการมาใชประโยชนเพื่อการผลิตเปนสินคาและ

บริการอ่ืนๆ การบริโภคไมไดหมายความถึงการรับประทานอาหารอยางที่คนทั่วไปเขาใจแตเพียง

อยางเดียว การใชสินคาอ่ืนๆ และการใชบริการอยางใดอยางหน่ึงก็คือการบริโภคดวยเชนกัน เชน 

การไปพบแพทยเมื่อยามเจ็บปวย การพักโรงแรม การทองเที่ยว การขนสง การประกันภัย ฯลฯ จึง

สรุปไดวาการกระทําทั้งหลายอันทําใหสินคาหรือบริการอยางใดอยางหน่ึงสิ้นเปลืองไปเพื่อเปน

ประโยชนแกมนุษย ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ถือเปนการบริโภคทั้งสิ้น 

ประเภทของการบริโภค 

การแบงประเภทของการบริโภคตามลักษณะของสินคาสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. การบริโภคสินคาไมคงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของชนิด

ใดชนิดหน่ึงแลวสิ่งของชนิดน้ันจะสิ้นเปลืองหรือใชหมดไป การบริโภคลักษณะน้ีเรียกวา 

destruction เชน การบริโภคนํ้า อาหาร ยารักษาโรค นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

2. การบริโภคสินคาคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของอยางใด 

อยางหน่ึงโดยสิ่งของน้ันยังคงใชไดอีก การบริโภคลักษณะน้ีเรียกวา diminution เชน การอาศัย

บานเรือน การใชรถยนต พัดลม โทรทัศน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาสินคาคงทนเหลาน้ีจะใชแลว

ไมหมดไปในทีเดียว แตก็จะคอยๆสึกหรอไป จนในที่สุดจะไมสามารถนํามาใชไดอีก  

ปจจัยท่ีใชกําหนดการบริโภค 
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ถึงแมวาความตองการบริโภคสินคาหรือบริการของผูบริโภคแตละรายจะมีความแตกตาง

กัน แตก็พอจะสรุปไดวาตัวกําหนดการบริโภคหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

และบริการโดยรวมมีดังน้ี 

1. รายไดของผูบริโภค ระดับรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา

หรือบริการของผูบริโภค  โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบริโภคที่มีรายไดมากจะ

บริโภคมาก  ถามีรายไดนอยก็จะบริโภคนอย เชน สมมติวาเดิมนายขจรมีรายไดเดือนละ 5,000 บาท 

และนายขจรจะใชรายไดไปในการบริโภครอยละ 70 เก็บออมรอยละ 30 เพราะฉะน้ันนายขจรจะใช

จายเพื่อการบริโภคเปนเงินเทากับ 3,500 บาท ตอมาถานายขจรมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 8,000 

บาท และนายขจรยังคงรักษาระดับการบริโภคในอัตราเดิม  คือบริโภคในอัตรารอยละ 70  ของ

รายไดที่ไดรับ นายขจรจะใชจายในการบริโภคเพิ่มขึ้นเป 5,600 บาท ในทางกลับกัน ถานายขจรมี

รายไดลดลงเหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท นายขจรจะใชจายในการบริโภคเปนเงิน 2,100  บาท 

(รอยละ 70 ของรายได) จะเห็นไดวาระดับรายไดเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอระดับของการบริโภค 

2. ราคาของสินคาและบริการ เน่ืองจากระดับราคาของสินคาและบริการเปนตัวกําหนด

อํานาจซื้อของเงินที่มีอยูในมือของผูบริโภค น่ันคือ ถาราคาของสินคาหรือบริการสูงขึ้นจะทําให

อํานาจซื้อของเงินลดลง สงผลใหผูบริโภคบริโภคสินคาหรือบริการไดนอยลง  เน่ืองจากเงินจํานวน

เทาเดิมซื้อหาสินคาหรือบริการไดนอยลง ในทางกลับกัน  ถาราคาของสินคาหรือบริการลดลง

อํานาจซื้อของเงินจะเพิ่มขึ้น สงผลใหผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาหรือบริการไดมากขึ้นดวย

เหตุผลทํานองเดียวกันกับขางตน 

3. ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยูในมือ  กลาวคือ ถาผูบริโภคมีเงินหมุนเวียนอยูในมือมากจะจูง

ใจใหผูบริโภคบริโภคมากขึ้น  และถามีเงินหมุนเวียนอยูในมือนอยก็จะบริโภคไดนอยลง 

4. ปริมาณของสินคาในตลาด ถาสินคาหรือบริการในทองตลาดมีปริมาณมาก  ผูบริโภคจะ

มีโอกาสในการจับจายใชสอยหรือบริโภคไดมาก ในทางกลับกัน ถามีนอยก็จะบริโภคไดนอยตาม 

5.การคาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคต จะมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

กลาวคือ ถาผูบริโภคคาดวาในอนาคตราคาของสินคาหรือบริการจะสูงขึ้น ผูบริโภคจะเพิ่มการ

บริโภคในปจจุบัน (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกันขาม ถาคาดวาราคาของสินคาหรือบริการจะ

ลดลงผูบริโภคจะลดการบริโภคในปจจุบันลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นไดวาการ

คาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในปจจุบัน และจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

การตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในอนาคต 



9 
 

6. ระบบการคาและ ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น  เ ป น

ป จ จั ย สํ า คั ญ ป จ จั ย ห น่ึ ง ที่ กําหนดการตัดสินใจ

ใ น ก า ร เ ลื อ ก บ ริ โ ภ ค ข อ ง ผูบริโภค กลาวคือ ถา

เปนระบบการซื้อขายดวยเงิน ผอน ดาวน ตํ่ า  ผอน

ระ ย ะ ย า ว  จ ะ เป นก า ร เพิ่ ม โอกาสในการบริโภค

ใหกับผูบริโภคมากขึ้น น่ันคือ ผู บ ริ โ ภ ค ส า ม า ร ถ

บริโภคโดยไมตองชําระเงิน ในงวดเดียว มีเงินเพียง

ส ว น ห น่ึ ง ใ น ก า ร ด า ว น ก็ สามารถซื้อหาสินคา

แ ล ะ บ ริ ก า ร ม า บ ริ โ ภ ค ไ ด โดยเฉพาะสินคาหรือ

บริการที่มีราคาสูง เชน บาน รถยนต ฯลฯ ตรงกัน

ขาม ถาไมมีระบบการซื้อขาย แ บ บ เ งิ น ผ อ น  คื อ

ผูบริโภคจะตองชําระเงินคา สินคาตามราคาในงวด

เดียว ผูบริโภคอาจไมสามารถ ซื้ อ ห า ห รื อ บ ริ โ ภ ค

สินคาหรือบริการน้ันๆได 

น อ ก จ า ก ที่ ก ล า ว ขางตน ยังมีปจจัยอ่ืนๆ

อีกมากที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของผูบริโภค ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบสวนตัวของผูบริโภค ตัวอยางเชน ในเทศกาลกินเจถา

ผูบริโภครับประทานอาหารเจ ผูบริโภคจะไมบริโภคเน้ือสัตว โดยจะหันมาบริโภคพืชผักผลไมแทน 

หรือในวัยเด็ก สวนใหญเด็กๆมักจะชอบบริโภคลูกอม ลูกกวาด ขนม มากกวาเมื่อโตเปนผูใหญ 

(อายุ) เปนตน 

 

4.ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงจากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและ

บริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การ

ตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของ

ผูบริโภคโดยมีลําดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภค 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process)แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน มี

ความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) 

ปญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขา

รูสึกวาดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของสิ่งตางๆ ที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง จึงกอใหเกิดความตองการที่จะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปน

จริง โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถสรุปไดวา ปญหาของ

ผูบริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ตอไปน้ี 

1.1สิ่งของที่ใชอยูเดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใชในการแกปญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิดความ

ตองการใหมจากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู ผูบริโภคจึงจําเปนตองการหาสิ่งใหมมาทดแทน 

1.2ผลของการแกปญหาในอดีตนําไปสูปญหาใหม เกิดจากการที่การใชผลิตภัณฑอยางหน่ึง

ในอดีตอาจกอใหเกิดปญหาตามมา เชน เมื่อสายพานรถยนตขาดแตไมสามารถหาสายพานเดิมได 

จึงตองใชสายพานอ่ืนทดแทนที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหรถยนตเกิดเสียงดัง จึงตองไปหาสเปรยมาฉีด

สายพานเพื่อลดการเสียดทาน 
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1.3การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดานวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือ

แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชน การเจ็บปวย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ

เจริญเติบโตหรือแมกระทั่งสภาพทางจิตใจที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและความตองการใหมๆ 

1.4การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เชน 

การแตงงาน การมีบุตร ทําใหมีความตองการสินคาหรือบริการเกิดขึ้น 

1.5การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานะทาง

การเงินทั้งทางดานบวกหรือดานลบ ยอมสงผลใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6ผลจากการเปลี่ยนกลุมอางอิง บุคคลจะมีกลุมอางอิงในแตละวัย แตละชวงชีวิต และแต

ละกลุมสังคมที่แตกตางกัน ดังน้ันกลุมอางอิงจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจ

ของผูบริโภค 

1.7ประสิทธิภาพของการสงเสริมทางการตลาด เมื่อการสงเสริมการตลาดตางๆ ไมวาจะ

เปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพนักงานหรือการตลาด

ทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาและเกิดความตองการ

ขึ้นได 

เมื่อผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแกไขปญหาน้ันหรือไมก็ได หาก

ปญหาไมมีความสําคัญมากนัก คือจะแกไขหรือไมก็ได แตถาหากปญหาที่เกิดขึ้นยังไมหายไป ไม

ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแลว ปญหาน้ันก็จะกลายเปนความเครียดที่กลายเปนแรงผลักดันใหพยายาม

แกไขปญหา ซึ่งเขาจะเร่ิมหาทางแกไขปญหาโดยการเสาะหาขอมูลกอน 

การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) 

เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจ 

จากแหลงขอมูลตอไปน้ี 

2.1   แหลงบุคคล ( Personal Search)เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคล เชน ครอบครัว มิตร

สหาย กลุมอางอิง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูที่เคยใชสินคาน้ันแลว 

2.2   แหลงธุรกิจ ( Commercial Search)เปนแหลงขาวสารที่ได ณ.จุดขายสินคา บริษัทหรือ

รานคาที่เปนผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย หรือจากพนักงานขาย 

2.3   แหลงขาวทั่วไป ( Public Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนตางๆ เชน 

โทรทัศน วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

2.4   จากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดรับ

จากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช 
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ผูบริโภคบางคนก็ใชความพยายามในการเสาะแสวงหาขอมูลในการใชประกอบการตัดสินใจซื้อ

มากแตบางคนก็นอย ทั้งน้ี อาจขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูลที่เขามีอยูเดิม ความรุนแรงของความ

ปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

 

 

การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

เมื่อผูบริโภค ไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด 

วิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอใหเหลือ

เพียงตรายี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินคาน้ันๆ หรืออาจขึ้นอยูกับ

ประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู

ดวยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อชวยประเมินแตละทางเลือก เพื่อใหตัดสินใจไดงายขึ้น 

ดังตอไปน้ี 

3.1คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาที่ไดรับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง

ผลประโยชนที่จะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถแค

ไหนผูแตละรายจะมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคจะ

มองลักษณะแตกตางของลักษณะเหลาน้ีวาเกี่ยวของกับตนเองเพียงใด และเขาจะใหความสนใจมาก

ที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวของกับความตองการของเขา 

3.2ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ

ของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคา ( Salient Attributes) ที่เราไดพบ

เห็น ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะตางๆของผลิตภัณฑในระดับแตกตางกันตามความ

สอดคลองกับความตองการของเขา 

3.3ความเชื่อถือตอตรายี่หอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอยี่หอของ

สินคาหรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจากประสบการณใน

อดีต ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหน่ึงเกี่ยวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ ซึ่ง

ความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่หอมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค 

3.4ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละยี่หอแค

ไหน ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผูบริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑที่เขาตองการ

แลวผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตองการกับคุณสมบัติของตราตางๆ  
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3.5กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเปนอีกวิธีหน่ึงที่นําเอาปจจัยสําหรับ

การตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณา

เปรียบเทียบใหคะแนน แลวหาผลสรุปวายี่หอใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุด กอน

ตัดสินใจซื้อตอไป  

การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking) 

โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแต

ละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบ

นาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior) 

หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจ

หรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆของสินคาทําใหเกิดการซื้อซ้ําไดหรือ

อาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคาน้ันๆในคร้ังตอไป

และอาจสงผลเสียตอเน่ืองจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process)แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน มี

ความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) 

ปญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขา

รูสึกวาดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของสิ่งตางๆ ที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง จึงกอใหเกิดความตองการที่จะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปน

จริง โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถสรุปไดวา ปญหาของ

ผูบริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ตอไปน้ี 

1.1สิ่งของที่ใชอยูเดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใชในการแกปญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิดความ

ตองการใหมจากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู ผูบริโภคจึงจําเปนตองการหาสิ่งใหมมาทดแทน 

1.2 ผลของการแกปญหาในอดีตนําไปสูปญหาใหม เกิดจากการที่การใชผลิตภัณฑอยาง

หน่ึงในอดีตอาจกอใหเกิดปญหาตามมา เชน เมื่อสายพานรถยนตขาดแตไมสามารถหาสายพานเดิม

ได จึงตองใชสายพานอ่ืนทดแทนที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหรถยนตเกิดเสียงดัง จึงตองไปหาสเปรยมา

ฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน 
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1.3การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดานวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือ

แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชน การเจ็บปวย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ

เจริญเติบโตหรือแมกระทั่งสภาพทางจิตใจที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและความตองการใหมๆ 

1.4การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เชน 

การแตงงาน การมีบุตร ทําใหมีความตองการสินคาหรือบริการเกิดขึ้น 

1.5การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานะทาง

การเงินทั้งทางดานบวกหรือดานลบ ยอมสงผลใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6ผลจากการเปลี่ยนกลุมอางอิง บุคคลจะมีกลุมอางอิงในแตละวัย แตละชวงชีวิต และแต

ละกลุมสังคมที่แตกตางกัน ดังน้ันกลุมอางอิงจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจ

ของผูบริโภค 

1.7ประสิทธิภาพของการสงเสริมทางการตลาด เมื่อการสงเสริมการตลาดตางๆ ไมวาจะ

เปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพนักงานหรือการตลาด

ทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาและเกิดความตองการ

ขึ้นได 

เมื่อผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแกไขปญหาน้ันหรือไมก็ได 

หากปญหาไมมีความสําคัญมากนัก คือจะแกไขหรือไมก็ได แตถาหากปญหาที่เกิดขึ้นยังไมหายไป 

ไมลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแลว ปญหาน้ันก็จะกลายเปนความเครียดที่กลายเปนแรงผลักดันให

พยายามแกไขปญหา ซึ่งเขาจะเร่ิมหาทางแกไขปญหาโดยการเสาะหาขอมูลกอน 

การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) 

เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจ 

จากแหลงขอมูลตอไปน้ี 

2.1แหลงบุคคล ( Personal Search)เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคล เชน ครอบครัว มิตร

สหาย กลุมอางอิง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูที่เคยใชสินคาน้ันแลว 

2.2แหลงธุรกิจ ( Commercial Search)เปนแหลงขาวสารที่ได ณ.จุดขายสินคา บริษัทหรือ

รานคาที่เปนผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย หรือจากพนักงานขาย 

2.3 แหลงขาวทั่วไป ( Public Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนตางๆ เชน 

โทรทัศน วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

2.4จากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดรับจาก

การลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช 
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ผูบริโภคบางคนก็ใชความพยายามในการเสาะแสวงหาขอมูลในการใชประกอบการตัดสินใจซื้อ

มากแตบางคนก็นอย ทั้งน้ี อาจขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูลที่เขามีอยูเดิม ความรุนแรงของความ

ปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

เมื่อผูบริโภค ไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด 

วิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอใหเหลือ

เพียงตรายี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินคาน้ันๆ หรืออาจขึ้นอยูกับ

ประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู

ดวยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อชวยประเมินแตละทางเลือก เพื่อใหตัดสินใจไดงายขึ้น 

ดังตอไปน้ี 

3.1คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาที่ไดรับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง

ผลประโยชนที่จะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถแค

ไหนผูแตละรายจะมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคจะ

มองลักษณะแตกตางของลักษณะเหลาน้ีวาเกี่ยวของกับตนเองเพียงใด และเขาจะใหความสนใจมาก

ที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวของกับความตองการของเขา 

3.2ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ 

( Attribute Importance) ของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคา ( Salient 

Attributes) ที่เราไดพบเห็น ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะตางๆของผลิตภัณฑในระดับ

แตกตางกันตามความสอดคลองกับความตองการของเขา 

3.3ความเชื่อถือตอตรายี่หอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอยี่หอของ

สินคาหรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจากประสบการณใน

อดีต ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหน่ึงเกี่ยวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ ซึ่ง

ความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่หอมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค 

3.4ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละยี่หอแค

ไหน ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผูบริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑที่เขาตองการ

แลวผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตองการกับคุณสมบัติของตราตางๆ 

3.5กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเปนอีกวิธีหน่ึงที่นําเอาปจจัยสําหรับ

การตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณา
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เปรียบเทียบใหคะแนน แลวหาผลสรุปวายี่หอใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุด กอน

ตัดสินใจซื้อตอไป 

การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking) 

โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแต

ละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบ

นาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior) 

หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจ

หรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆของสินคาทําใหเกิดการซื้อซ้ําไดหรือ

อาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคาน้ันๆในคร้ังตอไป

และอาจสงผลเสียตอเน่ืองจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย 

สรุป จากทฤษฎีที่กลาวมาอธิบายไดวา พฤติกรรมผูบริโภค จะเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 5 ขั้นตอน ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 5 ในกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ( Stage of the buying decision process) ซึ่งจะมีความสัมพันธกับความนึก

คิด ( Thought) ความรูสึก ( Feeling) การแสดงออก ( Action) ในการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคน

ซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะแตละคนมีทัศนคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ ( Motive) 

ประสบการณ การรับรูหรือสิ่งกระตุน ( Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกตางกัน ปจจัยดังกลาวจะมี

ผลตอความรูสึกนึกคิดที่นําไปสูกระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ การ

ตัดสินใจของผูซื้อ เกี่ยวของกับการตัดสินใจยอย 9 ประการ ไดแก ระดับความตองการ ซึ่งผูบริโภค

ตองรูวา ตนเองตองการอะไร 

ประเภทผลิตภัณฑ ที่สามารถตอบสนองความตองการ 

ชนิดผลิตภัณฑ ตองคํานึงถึงรายได อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม 

รูปแบบของผลิตภัณฑ ขึ้นอยูกับราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ตราผลิตภัณฑ ขึ้นอยูกับความเชื่อและทัศนคติที่มีตอตราสินคา ความมีชื่อเสียงของสินคาและการ

ใหบริการ 

ผูขาย ถามีผูขายหรือตัวแทนจําหนายหลายราย ผูบริโภคจะเลือกรายใดขึ้นอยูกับบริการที่ผูขายเสนอ

หรือความรูจักคุนเคย 

ปริมาณที่จะซื้อ ผูบริโภคตองตัดสินใจวา จะซื้อผลิตภัณฑเปนจํานวนเทาใด การตัดสินใจซื้อ

เกี่ยวกับปริมาณ ขึ้นอยูกับความจําเปนและอัตราการใช 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1.   ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2.   สรุปลงความเห็นขายสินคา ยําปากแตก 

3.   รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4.   มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5.   จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6.   จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7.   จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฎิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

         ข้ันตอนดําเนินการ 
ป2562 ป2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.   ก.พ. 

1.เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม          

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

 

         

3.จัดเตรียมอุปกรณในการขาย

สินคา 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

         

5. . จัดทําแผนธุรกิจและแผนกล

ยุทธ    

         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วาง

ไว 

         

7.สรุปผลการปฏิบัติงาน      

 

 

 

 

 

 

 

8.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

ดําเนินงานต้ังแต  มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่ตลาดนัดแฟลตทหารเรือถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 

 

 

 



18 
 

สถานที่ดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัย

เทคโนโลยี

อรรถวิทย

พณิชยการ 
ไบเทค 

บางนา 

93/12 หมู 4  

แบริ่ง13  

บางนา บาง

นา 

กรุงเทพฯ 

ซอย

ลาซาล 
ซอยแบริ่ง 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 7,000 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. กุง              1,000 บาท 

2. หมูยอ                 300 บาท 

3. พริก                             100 บาท 

4. หมูสับ                             300 บาท 

5. ปลากรอบ                350 บาท 

6. มะเขือเทศ                100 บาท 

7. เคร่ืองปรุงในการผสม            1,000 บาท 

8. หอมใหญ                             240     บาท 

9. ขึ้นชาย                              200 บาท 

10. นํ้ากระเทียมดอง                                                                                            150            บาท 

11. ผักกระเฉด                                                                                                     100            บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 

1. คาเชาสถานที่ (40 x 12 วัน)               480 บาท 

2. ชามสแตนเลส                                                                                                -  

3. หมอ                                                                                                                  -  

4. ตะกรอลวกกุง                                - 

5. บรรจุภัณฑ                380 บาท 

6. ถุงนํ้าจ้ิม                                50 บาท 

7. ถุงมือยาง 1 แพ็ค                             100 บาท 

8. แก็สปกนิก         - 

9. ถวยโฟม                150 บาท 

10. ถุงหูห้ิวใส                  50 บาท 

 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา                500 บาท 

2. เสื้อยูนิฟอรมราน (3 คน)             1,000 บาท 

รวม               6,550 บาท 
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ผลิตภัณฑ 

 

ยํากุงสดที่ใชกุงสดคุณภาพดี  เคร่ืองเคียงสด สะอาด นํ้ายําใชนํ้ามะนาวที่คั้นสดทําใหได

รสชาติจัดจาน ไมเผ็ดเกินไปไมเปร้ียวเกินไปและจัดใสในถวยโฟม 
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                                                แผนบริหารการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

   นางสาวณิชา  คงวัฒน 

ประธานโครงการ 

 

 

 

 

 

       

 

 

    นางสาวพิมพลอย  เขียวนอก                                                 นางสาวณัชชา  อาหะมัด 

                  รองประธาน                                                                            สมาชิก 
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แผนการตลาด 4’P 

1.กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) 

ผลิตภัณฑยําปากแตก สวนผสมหลักใชกุงสดที่สดสะอาด  ใชนํ้ามะนาวคั้นสดนํ้ายําสูตร

ของทางราน วัตถุดิบสดใหมทุกอยาง จะมีรสชาติจัดจานลงตัวไมเผ็ดเกินไปไมเปร้ียวเกินไปและจัด

ใสในถวยโฟม 

 

2.กลยุทธราคา (Price) 

             ถุงละ  70 - 100  บาท  

3.กลยุทธการจําหนาย (Place) 

 1.ขายตามตลาดนัด  

 2.จําหนายผานทางหนาราน  

 3.ชองทางออนไลน 
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4.กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ถายรูป+Tagเพจยําปากแตก พรอมติชม รับสวนลดในการซื้อในคร้ังถัดไป 10 บาท 
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ข้ันตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเงิน 

 งบประมาณ 7,000 บาทโดยเก็บสมาชิกในกลุมคนละ 2,300 บาท 

แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไข 

1 .เกิดการลอกเลียนแบบ ลูกคารับประทานอาหารนอยลง ทําการจดลิขสิทธิ์ตอสูตร

การทําอาหาร 

2 .ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น กําไรนอยลง เลือกใชสินคาทดแทน 

3 .การบริการของพนักงาน ทําใหลูกคาไมประทับใจ อบรมพนักงาน 

4 .การเกิดคูแขงรายใหม ยอดขายนอยลง จัดทําการสงเสริม

การตลาดดึงดูดลูกคา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

เตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ 

ลงมือปฏิบัติงาน 

จัดจําหนายในสถานที่จริง 

สรุปผลการจัดจําหนาย 
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บทท่ี4 

ผลการดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการขายยําปากแตก (Yum Pak Tag) มีวัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ เพื่อสรางรายไดและใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนและเพื่อใหไดรับประสบการณในการลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวณิชา  คงวัฒน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5  มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

8  มิ.ย. 62 เสนองานกับอาจารยที่ปรึกษา  

10 มิ.ย. 62 สงชื่อโครงการเพื่อขออนุมัติ  

13 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ  

15 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 1 )  

16 มิ.ย. 62 แกไขเอกสารอนุมัติโครงการ  

24 มิ.ย. 62 สงเอกสารขออนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 2 )  

27 มิ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 (บทนํา)  

28 มิ.ย. 62 สงบทที่ 1 ( คร้ังที่1 )  

29 มิ.ย. 62 แกไขบทที่ 1  

1  ก.ค. 62 สงบทที่ 1 ( คร้ังที่2 )  

3 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

7 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 ( คร้ังที่ 1 )  

11 ก.ค. 62 แกไขบทที่  2  

15 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 ( คร้ังที่ 2 )  

17 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3  

20  ก.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 1 )  

25 ก.ค.  62 แกไขบทที่3  

1 ส.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 2)  
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นางสาวณัชชา  อาหะมัด 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

6 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint  

8 ส.ค. 62 สง Powerpoint (คร้ังที่ 1)  

15 ส.ค. 62 แกไข Powerpoint (คร้ังที่ 1)  

2 ก.ย. 62 สง Powerpoint (คร้ังที่ 2) 

เตรียม Present โครงการคร้ังที่ 1 

 

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

1 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการขาย  

5 ต.ค. 62 ขายสัปดาหที่ 1   

 6 ต.ค. 62 ขายสัปดาหที่  2   

11 ต.ค. 62 ขายสัปดาหที่ 3   

12 ต.ค. 62 ขายสัปดาหที่  4   

13 ต.ค. 62  ขายสัปดาหที่  5   

18 ต.ค. 62 ขายสัปดาหที่  6   

19 ต.ค. 62 ขายสัปดาหที่  7   

20 ต.ค.62 ขายสัปดาหที่ 8   

25 ต.ค. 62 เร่ิมทํา PowerPoint  

1 พ.ย. 62 สง PowerPoint  

3 พ.ย. 62  แกไข PowerPoint   

 6 พ.ย. 62 สง PowerPoint เสร็จสมบูรณ  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

  1 ธ.ค. 62 เร่ิมทําแบบสอบถามโครงการ  

2 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถามโครงการ  
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นายสาวพิมพลอย  เขียวนอก 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 ธ.ค. 62 แกไขแบบสอบถามโครงการ  

6 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถามโครงการเสร็จสมบูรณ  

 13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

8 ธ.ค. 62 เร่ิมบทที่ 4  

    12 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4  

15 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4  

    18 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 เสร็จสมบูรณ  

 8 ม.ค. 63 เร่ิมทําบททื่ 5  

    13 ม.ค. 63 สงบทที่ 5  

    16 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

22 ม.ค. 63 สงบทที่ 5 เสร็จสมบูรณ  

23 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

    25 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

28 ม.ค.63 แกไขบรรณานุกรม  

    31 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรมเสร็จสมบูรณ  

1 ก.พ. 63 เร่ิมทําภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

      3 ก.พ. 63 สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

5 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

7 ก.พ. 63 สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง เสร็จสมบูรณ  

9 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ  บทคัดยอ สารบัญ  

    14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ  บทคัดยอ สารบัญ  

    21 ก.พ. 63 สงตรวจรูปเลมโครงการ เสร็จสมบูรณ  

    28 ก.พ. 63 สงรูปเลม แผนซีดี คาทํารูปเลม  
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 1 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

1/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 2,333.33 7,000.00      7,000.00 

5/10/62 กุงสด     5โล 200 1,000.00   6,000.00 

 พริกสด    1 โล 60 60.00   5,940.00 

 กะหล่ําปล ี    4 หัว 30 30.00   5,910.00 

 มะนาว    30 ลูก 2 60.00   5,850.00 

 นํ้าตาลปป    1 โล 45 40.00   5,810.00 

 นํ้าปลา    2 ขวด 34 68.00   5,742.00 

 ปลากรอบ    1.5 โล 300 70.00   5,672.00 

 นํ้ากระเทียมดอง    6 ขวด 12 72.00   5,600.00 

 ผักกระเฉด    1 กก 150 150.00   5,450.00 

 ขึ้นชาย    1 โล 160 160.00   5,290.00 

 ปายหนาราน    1 550 550.00   4,740.00 

รวม   2,260.00   4,740.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 2 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

6/10/62 ยอดยกมา   4,740.00      4,740.00 

 กุงสด    3 โล 180 540.00   4,200.00 

 มะนาว    30 ลูก 1.5 45.00   4,155.00 

 กะหล่ําปล ี    4 หัว 30 30.00   4,125.00 

 พริกสด    1 โล 60 60.00   4,065.00 

           

 ขนาดใหญ 9 60 540.00      4,605.00 

รวม 5,280.00   675.00 รวม 4,605.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 3  

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

11/10/62 ยอดยกมา   4,605.00      4,605.00 

 กุงสด    3 โล 180 540.00   4,065.00 

 กะหล่ําปล ี    4 หัว 30 30.00   4,035.00 

 มะนาว    30 ลูก 1.50 33.00   4,002.00 

 พริกสด    1 โล 60 30.00   3,972.00 

 ขึ้นฉาย    1 โล 160 60.00   3,912.00 

 นํ้าตาลปป    1 โล 45 60.00   3,852.00 

           

           

 ขนาดใหญ 8 60 480.00      4,332.00 

รวม 5,085.00 รวม 753.00 รวม 4,332.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 4 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

12/10/62 ยอดยกมา   4,332.00      4,332.00 

 ขายยําตีนไก          

 ขนาดใหญ 9 60 540.00      4,872.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 4,872.00 รวม  รวม 4,872.00 



32 
 

บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 5 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

13/10/62 ยอดยกมา   4,872.00      4,872.00 

 ขายยํากุงสด          

 ขนาดใหญ 10 60 600.00      5,472.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 5,472.00 รวม  รวม 5,472.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 6 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

18/10/62 ยอดยกมา   5,472.00      5,472.00 

 กุงสด    4 180 720.00   4,003.00 

 นํ้าปลา    6 ลูก 7 42.00   3,961.00 

 กะหล่ําปล ี    4 หัว 20 80.00   3,881.00 

 พริกสด    2 หัว 10 20.00   3,861.00 

 ขึ้นชาย    5 ลูก 13 65.00   3,796.00 

 มะนาว    3 ลูก 20 60.00   3,736.00 

 นํ้าตาลปป    2 หัว 35 70.00   3,666.00 

 ผักกระเฉด    3 กํา 10 30.00   3,636.00 

     4 ถุง 10 40.00   3,596.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 6 (ตอ) 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

19/10/62 ขายยํากุงสด          

 ขนาดใหญ 10 60 600.00      3,896.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 4,733.00 รวม 767.00 รวม 3,996.00 



35 
 

บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 7 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

20/10/62 ยอดยกมา   3,996.00      3,996.00 

20/10/62 ขายยํากุงสด          

 ขนาดใหญ 11 60 660.00      4,536.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 4,986.00 รวม  รวม 4,986.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 8  

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

29/10/62 ยอดยกมา   4,986.00      4,986.00 

 กุงสด    2 โล 80 180.00   4,806.00 

 ขึ้นฉาย    3 หัว 11 33.00   4,773.00 

 พริกสด    4 ลูก 13 52.00   4,721.00 

 มะนาว    2 ลูก 20 40.00   4,681.00 

 นํ้าตาลปป    3 กํา 10 30.00   4,681.00 

 กะหล่ําปล ี          

 ขายยํากุงสด          

 ขนาดใหญ 11 60 660.00       

รวม 5,386.00 รวม 335.00 รวม 5,386.00 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการยําปากแตก (Yum Pag Tag)   

วัตถุประสงคโครงการ 

 1.   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2.   เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

 3.   เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

              4.  เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการ

ขายสินคา  

 

 ทุนทั้งสิ้น                                                                                7,000.00             บาท 

ซื้อวัสดุอุปกรณ           730.00 บาท 

ทุนหักจากการซื้ออุปกรณ        6,270.00 บาท 

รายไดขายสินคา         4,080.00    บาท 

กําไร                   0.00 บาท 

กําไรจากการดําเนินงานสมาชิกกลุมคนละ             0.00 บาท 

   รวม               0.00 บาท 

 

แบงกําไรและคืนทุนใหสมาชิก 3 คน เทา ๆ กัน คนละ 0.00 บาท 

 

รายชื่อ        จํานวนเงิน 

1. นางสาวณิชา           คงวัฒน             0.00 บาท 

2. นางสาวพิมพลอย   เขียวนอก              0.00 บาท 

3. นางสาวณัชชา        อาหะมัด                                      0.00 บาท 

รวม           0.00 บาท 

 

กําไรดําเนินงานจากสมาชิกในกลุม 3 คน คนละ 223.00 บาท



 

 
แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    ยําปากแตก (Yum Pak Tag) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   กรกฎาคม 2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ 

ประมาณคาใชจาย  7,000บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวณิชา              คงวัฒน       รหัสประจําตัว   35062   ปวส.3/4 

2. นางสาวพิมพลอย      เขียวนอก    รหัสประจําตัว   35077   ปวส.3/4 

3. นางสาวณัชชา           อาหะมัด     รหัสประจําตัว              39534    ปวช.3/4   

 

ลงชื่อ ................................................................ประธานโครงการ 

                         (นางสาวณิชา   คงวัฒน) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

...............................................................  ....................................................................... 

...............................................................  ....................................................................... 

...............................................................  ....................................................................... 

ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.............................................................. 

(อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)...../....../......  (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)...../...../..... 

 

ลงชื่อ......................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)...../...../.... 

 



ชื่อโครงการ   ยําปากแตก (Yum Pak Tag) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม ขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย 

อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวณิชา  คงวัฒน  ประธานโครงการ 

2. นางสาวพิมพลอย  เขียวนอก  รองประธานโครงการ 

3. นางสาวณัชชา  อาหะมัด                      สมาชิก 

 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบริโภคมีหลากหลาย ใน

ยุคน้ีผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน รสชาติจัดจานตรงกับ

ความตองการ และเปนอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกใหมวันตอวัน เราจึงมีแนวคิดริเร่ิมทําโครงการขาย

สินคายําโดยใชชื่อราน“ยําปากแตก” ออกจําหนาย ณ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบาง

นา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 

 ยําเปนอาหารที่เปนกับขาวและของทานเลนที่มีสูตรเฉพาะของแตละเจา แตยําของ

คณะผูจัดทําโครงการไมมีสารเคมีปนเปอน ใชวัตถุดิบที่สด ใหม สะอาด ที่ไมเปนผลรายตอสุขภาพ

รางกายของผูบริโภคในระยะยาว คณะผูจัดทําโครงการจึงมองเห็นแนวทางในการขยายชองทางการจัด

จําหนายการเพิ่มกําไรของยําโดยเพิ่มความหลากหลายของสูตรนํ้ายําที่ใหผูบริโภคไดลิ้มลองรสชาติที่

แปลกใหม 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินค 



เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคา ยํากุง 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฎิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

 

 

 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.ลงความเห็นในการขายสินคา        

2.สรุปความเห็นขายสินคา ยํากุง        

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

       

4.จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา        

5.จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา        

6.หาแหลงวัตถุดิบ        

7.ลงสถานที่ในการขายสินคา ตลาด

แฟลตทหารเรือ 

       

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน        

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน        

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ตลาดนัดแฟลตทหารเรือถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 7,000 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. กุง              1,000 บาท 

2. กะหล่ําปล ี                300 บาท 

3. พริกสด                             100 บาท 

4. นํ้าปลา                             300 บาท 

5. ปลากรอบ                350 บาท 

6. มะนาว                               350 บาท 

7. นํ้าตาลปป                                         350 บาท 

8. หอมใหญ                             240     บาท 

9. ขึ้นฉาย                              200 บาท 

10. นํ้ากระเทียมดอง                                                                                            150            บาท 

11. ผักกระเฉด                                                                                                     100            บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 

1. คาเชาสถานที่ (40 x 12 วัน)               480 บาท 

2. ชามสแตนเลส                                                                                                -  

3. หมอ                                                                                                                  - 

4. ตะกรอลวกกุง                                - 

5. บรรจุภัณฑ                380 บาท 

6. ถุงนํ้าจ้ิม                                50 บาท 

7. ถุงมือยาง 1 แพ็ค                             100 บาท 

8. แก็สปกนิก         - 

9. ถวยโฟม                150 บาท 

10. ถุงหูห้ิวใส                  50 บาท 

 

 

 

 



คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา                500 บาท 

2. เสื้อยูนิฟอรมราน (3 คน)             1,000 บาท 

รวม               6,150 บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 
 

ปญหาและอุปสรรค 

1. วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูงและไมสามารถเก็บไวไดนาน 

2. สินคาที่ผลิตแลวไมสามารถเก็บไวนาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

1. มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบอยางเหมาะสมและหาแหลงวัตถุดิบสํารองที่มีตนทุนถูก

กวารานประจํา 

2. วางแผนในการผลิตสินคาในแตละวัน 

 

 

 

 

ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ............................................................ 

         (อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)                  (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

         อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                      อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

ลงชื่อ........................................................ 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

สถานที่ดําเนินโครงการ 



 

วิทยาลัย

เทคโนโลยี

อรรถวิทย

พณิชยการ 
ไบเทค 

บางนา 

93/ 12 หมู 4  

แบร่ิง 13  บาง

นา บางนา 

กรุงเทพฯ 

ซอยลาซาล ซอยแบร่ิง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินการยําปากแตก ทางกลุมไดเร่ิมดําเนินการขายมาเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

ผลการดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคที่ทางกลุมไดต้ังไวโดยสามารถสรางรายไดระหวางเรียนได

อีกดวย ทําใหทางกลุมมีทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีม รูจักการแกไขปญหา สามารถนําความรูและ

ประสบการณใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในอนาคตได 

 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ 

 1 24-28 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 2 1-12 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 

3 15-31 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 

4 1-16 ส.ค. 62 สงบทที่ 3 

5 2-6 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present โครงการ คร้ังที่ 1 

6 21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1 

7 1-31 ต.ค. 62 ปฏิบัติภาคสนาม และเขารับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษา 

8 1-8 พ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present โครงการ คร้ังที่ 2 

9 16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

10 16-20 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 

11 20-24 ม.ค. 63 สงบทที่ 5 

12 27-31 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม 

13 3-7 ก.พ. 63 สงภาคผนวก ก-ง 

14 10-14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ 

15 17-21 ก.พ. 63 สงตรวจรูปเลมโครงการ 

16 24-28 ก.พ. 63 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. เพื่อนรวมงานขาดความรูเกี่ยวกับการทํางานและวิธีการใชอุปกรณ 

              2.สมาชิกในกลุมขาดความชํานาญในการปฏิบัติงานและขาดความกระตือรือรน 

 3. การปฏิบัติงานลาชา ไมเปนไปตามแผนงาน 

 4.สภาพอากาศไมเปนใจ เชน บางวันฝนตก 

 

การแกไขปญหา 

  1.หาขอมูลและวิธีทําในอินเตอรเน็ตเพื่อเพิ่มทักษะและหาแหลงขอมูลเพื่อการฝกฝน 

  2.ตองเรียกสมาชิกภายในกลุมมาประชุมและปรึกษากันเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ                                  

                 ทํางาน 

 3.วางแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนา 

 4.ตรวจสอบสภาพอากาศกอนลงปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

1.ตองมีการหาความรูขอมูลตางๆเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินโครงการเพื่อให     

โครงการสําเร็จไปไดดวยดี 

  2. ในการทํางานตองมีการวางแผนความพยายามในการกระตือรือรนเพื่อที่จะได 

  

สัปดาหท่ี 1 ระหวางวันท่ี 15 มิ.ย. 62 – 21 มิ.ย. 62 

 กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

  1.    เก็บรวบรวมเงินจากสมาชิกทั้งหมด 

  2.     รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกกลุมเพื่อลดตนทุนในการผลิต 

 สัปดาหท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27 มิ.ย. 62 – 5 ก.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. จัดสถานที่และอุปกรณในการดําเนินโครงการ 

2. ติดปายชื่อรานเพื่อประชาสัมพันธ 

3. ซื้อวัตถุดิบเพื่อทํายํา 

4. เตรียมอุปกรณเพื่อทํายํา 

5. จัดเตรียมรานคา 
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สัปดาหท่ี 3 ระหวางวันท่ี 10 ก.ค. 62 – 17 ก.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อทํายํา 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อทํายํา 

3. จัดเตรียมรานคา 

4. เร่ิมขายยํา 

สัปดาหท่ี 4 ระหวางวันท่ี 24 ก.ค. 62 – 31 ก.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อทํายํา 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อทํายํา 

3. จัดเตรียมรานคา 

4. เร่ิมขายยํา 

สัปดาหท่ี 5 ระหวางวันท่ี 3 ส.ค. 62 – 21 ส.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อทํายํา 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อทํายํา 

3. จัดเตรียมรานคา 

4. เร่ิมขายยํา 

สัปดาหท่ี 6 ระหวางวันท่ี 24 ส.ค. 62 – 18 ก.ย. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. นําเสนอโครงการตอคณะกรรมการ 

2. ซื้อวัตถุดิบเพื่อทํายํา 

3. เตรียมอุปกรณเพื่อทํายํา 

4. จัดเตรียมรานคา 

5. เร่ิมขายยํา 
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สัปดาหท่ี 7 ระหวางวันท่ี 21 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อทํายํา 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อทํายํา 

3. จัดเตรียมรานคา 

4. เร่ิมขายยํา 

5. นําตะกราที่ลงสีมาใหอาจารยตรวจสอบ 

สัปดาหท่ี 8 ระหวางวันท่ี 1 ต.ค. 62 – 23 ต.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สรุปจัดทําบัญชี 

สัปดาหท่ี 9 ระหวางวันท่ี 26 ต.ค. 62 – 30 ต.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สรุปแบบประเมินสอบถาม 

สัปดาหท่ี 10 ระหวางวันท่ี 2 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สรุปรูปเลมโครงการ  
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ภาคผนวก ก โครงการ 

                 - แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

                 - บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    ยําปากแตก (Yum Pak Tag) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ 

ประมาณคาใชจาย  7000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวณิชา             คงวัฒน                       รหัสประจําตัว 39643 ปวช.3/4 

2. นางสาวพิมพลอย     เขียวนอก                 รหัสประจําตัว 39837 ปวช.3/4 

3. นางสาวณัชชา          อาหะมัด                     รหัสประจําตัว           39534    ปวช.3/4 

 

 

ลงชื่อ ................................................................ประธานโครงการ 

                   (นางสาวณิชา  คงวัฒน) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

...............................................................  ....................................................................... 

...............................................................  ....................................................................... 

...............................................................  ....................................................................... 

ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.............................................................. 

(อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย)...../....../......  (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)...../...../..... 

 

ลงชื่อ......................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)...../...../... 

 



 

ชื่อโครงการ    ยําหมูยอมะนาวสด (Fresh Lime White Pork Sausage Spicy salad) 

แผนงาน    นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม ขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา    อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย 

อาจารยท่ีปรึกษารวม   อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวเบญจรงค       ออนสวัสด์ิ               ประธานโครงการ 

2. นางสาวกัญญาวีร        ประยุกตศิลป                            รองประธานโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

              เน่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบริโภคมีหลากหลาย ในยุค

น้ีผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน เห็นเพียงเคร่ืองปรุง

และสวนผสมก็ทําใหหลายคนรูสึกอยากทานไดแลวและยังเปนเมนูที่เหมาะสําหรับทําขายเปน

อาชีพเสริมเพราะมีเคร่ืองปรุงและวิธีทําไมยุงยากคณะผูจัดทําโครงการจึงเห็นตรงกันวามีแนวคิด

ริเร่ิมทําโครงการขายสินคายําหมูยอโดยใชชื่อราน “ ยําหมูยอมะนาวสด ” ออกจําหนาย ณ ตลาด

นัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 

ยําหมูยอเปนของทานเลนที่มีสูตรเฉพาะของแตละเจา แตยําหมูยอของคณะผูจัดทํา

โครงการไมมีสารเคมีปนเปอนที่เปนผลทํารายสุขภาพรางกายตอผูบริโภคในระยะยาว คณะ

ผูจัดทําโครงการจึงมองเห็นแนวทางในการขยายชองทางการจัดจําหนายการเพิ่มกําไรของยํา

ธรรมดาโดยใสสูตรใหมเขาไปเพื่อความแปลกใหมใหผูบริโภคที่เคยชินกับยําหมูยอรสชาติเดิมได

ลิ้มลองรสชาติใหม 



เปาหมาย 

          1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา  

          2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา  

 

วิธีการดําเนินการ  

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  

          1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา  

          2. สรุปลงความเห็นขายสินคา หมูยอ 

          3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

          4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ  

          5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา  

          6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา  

          7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด  

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ  

          1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฎิบัติงาน  

          2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา  

          3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล  

          4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว  

          5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด  

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล  

          1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  

          2. สรุปงบประมาณผลกําไร  

          3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา  

 

 

 

 



 

 

   
 

 



บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ       

ท่ีปรึกษาโครงการ            อาจารย   ภัสฉัฐ    ภาคีฉาย 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ     อาจารย  วงคเดือน ประไพวัชรพันธ 

          ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวณัชชา            อาหะมัด         ระดับชั้น ปวช. 3/4  เลขที่ 9 

                                                  นางสาวณิชา              คงวัฒน           ระดับชั้น ปวช. 3/4  เลขที่ 20 

                                                  นางสาวพิมพลอย      เขียวนอก         ระดับชั้น ปวช. 3/4 เลขที่ 36                                         

ลําดับท่ี รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 กําหนดสง โครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 1-12 ก.ค.62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

แผนการดําเนินงาน    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 กําหนดสง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 

แผนการดําเนินงาน กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ + บทที่ 1-3 แผนการดําเนินงาน 

และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

ปวช.3 



 

ลําดับท่ี รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออ

กราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

.... พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATC นิทศัน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4  

(ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

16-20 ธ.ค.62   

(บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ) 13-17 ม.ค.63   

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14 ก.พ.63   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21 ก.พ.63   

18 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 24-28 ก.พ.63   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                   รายงานผลการประเมินโครงการขายยําปากแตก จากการสํารวจกลุม   ตัวอยาง   ทั้งสิ้น 

100 ตัวอยาง สรุปไดดังน้ี 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม(แสดงคาความถี่ และรอยละ) 

 

    ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุมตัวอยางนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม เพศ 

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 42 42 

หญิง 58 58 

รวม 100 100 

  

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58 

และเพศชายมีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับอายุ 

อายุ ความถี ่ รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 50 50 

มากกวา  20 ป 50 50 

รวม 100 100 

  

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางแบบสอบถามที่เปนกลุมอายุพบวา กลุมอายุตํ่ากวา 20 ป 

มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50 และกลุมที่มีอายุมากกวา 20 ป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

50 ตามลําดับ 

 

 



ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความถี ่ รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 25 25 

ปริญญาตรี 35 35 

สูงกวาปริญญาตรี 40 40 

รวม 100 100 

 

ตารางที่ 3 พบวา ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25 

ระดับปริญญาตรี.มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35 และสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 40 คน คิด

เปนรอยละ 40 ตามลําดับ 

 

 

สวนท่ี  2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ กลุม เจอแลวยํากุงสด 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการใหบริการ 

ขอพิจารณา (�̅�) SD ระดับความคิดเห็น 

1. ความอรอยของกุงสด 3.96 0.47 เห็นดวยมาก 

2. ความอรอยของนํ้ายํา 4.03 0.50 เห็นดวยมาก 

3. ราคาของยํากุงสด 3.90 0.39 เห็นดวยมาก 

4. จากจัดตกแตงราน 3.68 3.29 เห็นดวยมาก 

 

จากตารางท่ี 4 

          พบวาความอรอยของยํากุงสดคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.96 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

          พบวาความอรอยของนํ้าจ้ิมคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.03 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

          พบวาราคาของยํากุงสดคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.90 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

          พบวาการจัดตกแตงรานคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.68 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

          โดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการอยูใน

ระดับ เห็นดวยมาก 



 

 

 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถาม 

     1.  เพื่อใหผูจัดไดมีโอกาสรับทราบผลการดําเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชนในการ

ปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 

     2.  โปรดเติมเคร่ืองหมาย  และกรอกขอความใหสมบูรณ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

     1.   เพศ                                      ชาย                                        หญิง  

     2.   อายุ                                      ตํ่ากวา 20  ป                        มากกวา 20 ป 

     3.   ระดับการศึกษา                   ตํ่ากวาปริญญาตรี                                ปริญญาตรี                                สูงกวาปริญญา

ตรี 

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอโครงการ 

      5 เห็นดวย / พึงพอใจมากที่สุด      4 เห็นดวย / พึงพอใจมาก       3 เห็นดวย / พอใจปานกลาง 

      2 เห็นดวย / พึงพอใจนอย             1 เห็นดวย / พึงพอใจนอยที่สุด 

 

ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชิ้นงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ความอรอยของกุงสด      

2.  ความอรอยของนํ้ายํา      

3.  ราคาของยํากุงสด      

4.  การจัดตกแตงราน      

 



ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………......…………

……………………………………………………………………………………...……………...…… 

        
 

 

 

 

   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

   - ตราสินคาและรูปผลิตภณัฑหรือบริการในโครงการ 

   - ปายประชาสัมพันธโครงการ 

   - รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ  ยําปากแตก (Yum Pak Tag) 

   ตราสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 รูปผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปายประชาสัมพันธโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถวยใหญ 

60 

โครงการนี้เปนสวนหนึง่ของวิชาการขาย สาขาตลาด 



      รูปภาพวัตถุดิบ 
          

                  กุงสด                                            ไสกรอก                                          มะมวง 

 

 

 

 

       

    

            

 

       มะนาว                                                  กะหล่ําปลี                                               

พริกสด 

 

 

 

 

          

                      

                                                 

                                                                                                                                                            

   ขึ้นฉาย                                                     น้ําตาลปป                                          ปลา

กรอบ 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพวัตถุดิบ 

 

        

     นํ้าปลา                                                     นํ้ากระเทียมดอง                                                 ผักกระเฉด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

รูปภาพอุปกรณ 

 

 

                     เตาแกสปคนิค                                                                                            ถุงมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ทัพพี                                                                                                ถาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ถวยโฟม                                                                                   กะละมังสแตนเลส 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพอุปกรณ 

 

ตะกรอลวก                                                            ถุงหูห้ิว                                               ถุงนํ้าจ้ิม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวณิชา   คงวัฒน 

                                                        ชื่อเลน เอ้ือม อายุ 17 ป 

                              ที่อยู 24/2 หมู  5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 

 

  

 

 

 

นางสาวพิมพลอย   เขียวนอก      นางสาวณัชชา   อาหะมัด 

ชื่อเลน ฟม อายุ 18 ป         ชื่อเลน นี อายุ 18 ป 

 ที่อยู 17/13 หมู 10 ต. บางปลา 

 อ.บางพลี  จ. สมุทรปราการ 

ที่อยู 11/7 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
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