
 

 

 

 

 

 

             โครงการ     ยํา 3 แซบ  (3 Zapp Delicious Spicy Salad ) 

 

 

 

 

 

      จัดทําโดย 

     นางสาวปนัดดา       พรมมา 

     นายชาติกลา            ทองยวง 

     นายพัชรพล            โพธิ์สีทอง 

 

 

 

 

 

 

  โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา  2562 

 

 



(ก) 

บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ  ยํา 3 แซบ (3 Zapp Delicious Spicy Salad) 

ผูจัดทําโครงการ  1. นางสาวปนัดดา     พรมมา              

   2. นายชาตกลา          ทองยวง            

   3. นายพัชรพล           โพธิ์สีทอง 

 

อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยภัสฉัฐ       ภาคีฉาย 

อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารยวงศเดือน  ประไพวัชรพันธ 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

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

 

   บทคัดยอ 

 

   
  โครงการขานสินคา ยํา 3 แซบ เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเพื่อหารายไดพิเศษ

สามารถนําโครงการน้ีไปประกอบอาชีพไดในอนาคต วิธีการดําเนินโครงการ สัปดาหแรกทาง

สมาชิกกลุมระดมความคิดชื่อโครงการขายสินคา ยํา3 แซบ จากน้ันก็เสนอโครงการตออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ ศึกษาโครงการสถานที่คิดชื่อราหาทําปายราน ทําการหาแหลงจัดซื้อตามสถานที่ที่

ขายสินคา และจัดเตรียมสถานที่ที่จําหนาย หลังจากน้ันก็ทําการผลิตสินคาและจัดจําหนาย ระยะใน

การดําเนินโครงการที่ที่จะจําหนาย หลังจากน้ันก็จะทําการผลิตสินคาและจัดจําหนาย ระยะในการ

ดําเนินโครงการทั้งหมด 14 สัปดาหจากการดําเนินโครงการไดบรรลุวัตถุประสงค โดยสามารถสราง

รายไดระหวางเรียนไดอีกดวยจากการดําเนินโครงการน้ีไดนําความรูจากตางๆ มาประยุกตใชเขากับ

วิชาโครงการ จากการทําโครงการขายสินคา ยํา 3 แซบ ทําใหทุกกลุมมีความรูและทักษะ

ประสบการณ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

 
 



(ข) 
 

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 

 

 

 

ขอขอบพระคุณ 

 

 

   คณะผูจัดทํา 

                       ยํา 3 แซบ (3 Zapp Delicious Spicy Salad) 
 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง           หนา 

บทคัดยอ                                                                                                                             (ก) 

กิตติกรรมการประกาศ          (ข)บทท่ี 1 

บท 

หลักการและเหตุผล           1 

วัตถุประสงคของโครงการ              2 

เปาหมายของโครงการ           2   

การติดตามผล และการประเมินโครงการ         2                                  

ผลที่คาดวาจะไดรับ     2                                                                    

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ      

แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค          3

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ          6 

ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด          8 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ          9 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินโครงการ        

วิธีการดําเนินการ            10 

แผนการปฏิบัติงาน          11 

สถานที่ดําเนินโครงการ          12 

ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ        13 

การจัดทําแผนดําเนินงาน          14  

ขั้นตอนการดําเนินการขาย           16 

        

เร่ือง             หนา 

แผนบริหารจัดการ                 17 

แผนการขายสินคา                 18 

แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน           20 

 

 

 



บทท่ี 4 ผลการดําเนินโครงการ  (ตอ)      

 รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล          21

 บัญชีรายรับ-รายจาย           24 

 ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ          33 

บทท่ี 5 สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ     

สรุปผลการดําเนินโครงการ          35 

 สรุปตารางการปฏิบัติงาน           36 

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ              37

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา                       37 

บรรณานุกรม             37

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  โครงการ            

ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม           

ภาคผนวก ค  ประมวลภาพผลิตภัณฑ          

ภาคผนวก ง  ประวัติผูดําเนินโครงการ          

 

 

 

 
 



บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ                            ยํา 3 แซบ ( 3 zapp Delicious Spicy Salad )   

ท่ีปรึกษาโครงการ               อาจารย   พอรินทร    พิมพทนต 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ        อาจารย   ภัสฉัฐ    ภาคีฉาย 

          ผูรับผิดชอบโครงการ         นางสาวปนัดดา  พรมมา        ระดับชั้น  ปวช.3/4     เลขที่      1 

                              นายชาติกลา    ทองยวง         ระดับชั้น  ปวช.3/4    เลขที่    29 

                                                      นายพัชรพล    โพธิ์สีทอง      ระดับชั้น  ปวช.3/4     เลขที่     3          

                                   

ลําดับ

ท่ี 

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)  

1-31 ต.ค.62   

ปวช.3 



 

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

ลําดับ

ท่ี 

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 และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน  

(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 ปญหาอุปสรรค 

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   
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บทที่ 1 

 บทนํา 

     

หลักการและเหตุผล 

 

             ลูกชิ้น เปนผลิตภัณฑที่ทําจากเน้ือสัตว เชน เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือปลา เคร่ืองเทศปรุงรสและ

วัตถุดิบเจือปน อาหารอ่ืน โดยนํามาบดผสมกันอยางละเอียดจนรวมตัวเปนเน้ือเดียวกันแลวทําเปน

รูปรางตามตองการที่มีขนาดเล็กบางใหญบาง และนํามาลวกใหสุกก็นํามารับประทานไดเปนอาหาร

ยอดนิยม บริโภคเปนอาหารรองทองรอเวลาอาหารมื้อใหญตอไป  ลูกชิ้นยังสามารถทําอะไรไดหลาย

เมนู เชน ตมจืด ขาวผัด ผัดผัก เปนตน ซึ่งลูกชิ้นสามารถนํามาบริโภคเปนอาหารวางได ปริมาณ

สารอาหารที่ไดคือ พลังงานความชื้น โปรตีน ไขมัน เน่ืองจากตลาดทั่วไปมักจะมียําลุกชิ้นเปนจํานวน

มากซึ่งปจจุบันไดมีการคนหาวิธีการทําลูกชิ้นที่แปลกใหม และมีคุณคาทางโภชนาการมาก 

 

ประโยชนของยําลูกชิ้น 

           ปลาน้ันเปนอาหารที่มีความสําคัญ และมีบทบาทในการดํารงชีวิตของคนไทยมานาน ปลาน้ัน

เปนอาหารที่มีคุณคามากมายมีคุณคาโภชนาการสูง มีไขมันตํ่าหางาย ทําอาหารไดอรอยหลายอยาง จึง

เหมาะสมสําหรับนํามาประกอบเปนอาหารของคนทุกเพศ ทุกวัย ดังน้ันทางกลุมคณะผูจัดโครงการ

กลุมรานเจอแลวยําลูกชิ้น จึงไดคิดริเร่ิมที่จะทํา ยําอรอยๆ แซบๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคกินอาหารที่มีคุณภาพ สด ใหม สะอาดและราคาไมแพง ซึ่งกลุมรานเจอแลวยําลูกชิ้น มีความ

พรอมและมีใจรักในการทําอาหารจึงถือเปนประสบการณที่ดีสําหรับสมาชิกในกลุม 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 

          1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ  

        2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา  

        3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม  
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        4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธของการขา 

 เปาหมายของโครงการ 

          1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา  

          2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา  

 

การติดตามผลและการประเมินโครงการ  

          1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน  

          2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา  

          3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

          1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ  

          2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา  

          3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม  

          4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวของ 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงการ 

 โครงการกลุมขาย ( ยําหมูยอมะนาวสด ) การดําเนินโครงการคร้ังน้ี ผูดําเนินโครงการ

ไดแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

              1. แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค 

              2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

    3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 

1. แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค     

พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer behavior)หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการในการ

ตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออกการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหสามารถสรางกล

ยุทธทางการตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหา

ทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและ

สอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการ

พัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น ในตลาดปจจุบันถือวาผูบริโภคเปนใหญ และมี

ความสําคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุม

ผูบริโภคใหละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ 

จะชวยใหผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภค

เหลาน้ันตองการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออยางไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร 

แหลงขอมูลที่ผูบริโภคนํามาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูล

ตางๆ เหลาน้ีเปนประโยชนตอการวางแผนทางการตลาด 

      ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 

      1. ชวยในการตลาดเขาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

      2. ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคา 

      3. ชวยในการพัฒนาและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น 

      4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาดเพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
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2. กระบวนการพฤติกรรมผูบริโภค (Process behavior) 

1.พฤติกรรมเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด 

2.พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน 

3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงไปสูเปาหมาย 

            ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

           1. ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วัฒนธรรมเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่สังคม      

เชื่อถือวาเปนสิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อใหสังคมดําเนินและมีการพัฒนาไปไดดวยดี     

บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยูเปนสวนหน่ึงของ

สังคม วัฒนธรรมเปนเคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กําหนดความ

ตองการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรูเร่ืองคานิยม ทัศนคติ ความชอบ 

การรับรู และมีพฤติกรรมอยางไรน้ัน จะตองผานกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับ

ครอบครัว และสถาบันตางๆในสังคม คนที่อยูในวัฒนธรรมตางกันยอมมีพฤติกรรมการซื้อที่

แตกตางกัน การกําหนดกลยุทธจึงตองแตกตางกันไปสําหรับตลาดที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานสังคม ( Social Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในการใชชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อ  

  2.1กลุมอางอิง หมายถึงกลุมใดๆ ที่มีการเกี่ยวของกันระหวางคนในกลุมแบงเปน 2 ระดับ 

 - กลุมปฐมภูมิ ไดแกครอบครัวเพื่อนสนิทมักมีขอจํากัดในเร่ืองอาชีพระดับชั้นทางสังคมและชวง

อายุ 

- กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัวตอตัว แตไมบอยมีความเหนียวแนนนอย

กวากลุมปฐมภูมิ 

 2.2  ครอบครัว เปนสถาบันที่ทําการซื้อเพื่อการบริโภคที่สําคัญที่สุดนักการตลาดจะ

พิจารณาเปนรายบุคคล 

  2.3บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัวกลุมอางอิงทํา

ใหบุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันในแตละกลุม 

3. ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซื้อมักไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติสวนบุคคลตางๆ เชนอายุ 

อาชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต 

4. ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปจจัยในตัว

ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอกรรมการซื้อและใชสินคา ปจจัยทางจิตวิทยาประกอบดวยแรงจูงใจการรับรู

ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

5. ปจจัยดานการตลาด หรือ สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่ง

บริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
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นักจิตวิทยามาสโลวไดกําหนดทฤษฎีลําดับขั้นตอนของความตองการซึ้งกําหนดความตองการขั้น

พื้นฐานของมนุษยไว 5 ระดับซึ่งจัดลําดับจากความตองการระดับตํ่าไปยังระดับสูงคือ 

1.ความตองการดานรางกายหรือดานกายภาพ (Physiological Needs) 

คือความตองการขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงมีและพึงตองการเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูรอด นึกงาย

สุดคือปจจัย 4 ไดแก อาหาร นํ้า เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ซึ่งความตองการเหลาน้ีถือวามี

ความจําเปน หากมนุษยไมไดรับความตองการเหลาน้ีอยางเพียงพอก็จะสงผลตอคุณภาพของรางกาย

ตลอดจนประสิทธิภาพของการทํางานใหประสบความสําเร็จอยางแนนอน ยกตัวอยางบางประเทศ

ในทวีปแอฟริกาที่เกิดภาวะทุกภัย ขาดแคลนทั้งอาหาร นํ้าและยารักษาโรค เน่ืองจากเกิดความ

ขัดแยงและสงครามกลางเมือง พลเมืองไมไดรับความตองการน้ีอยางเพียงพอจึงสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตโดยรวมทุกดาน 

2.ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 

หลังจากที่มนุษยไดรับความตองการพื้นฐานเพียงพอแลว เขาจะเร่ิมมีความตองการที่เพิ่มขึ้นคือการมี

ชีวิตอยูรอดและปลอดภัย เขาจึงตองการครอบครัวที่อบอุน ตองการการงานที่มั่นคง เพื่อนําไปสู

ความมั่นคงของฐานะและการเงิน การมีรายไดที่มั่นคง มีเจานายและเพื่อนรวมงานที่ดี ลวนจัดอยูใน

ความตองการน้ี ที่จะยังใหเกิดความสําเร็จทั้งในเร่ืองสวนตัวและการงานอยางแนนอน หากเขาไดรับ

ความรูสึกวามั่นคงและปลอดภัย 

3.ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love Need) 

เราปฏิเสธไมไดวามนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน ดวยเหตุผลน้ีมนุษยจึงเกิดความ

ตองการขั้นที่ 3 คือการมีเพื่อน มีครอบครัว คนรัก มีการยอมรับในความสามารถและตัวตน ความ

เปนพวกพอง และสิ่งสํา 

4.ความตองการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) 

เมื่อมนุษยเติบโตมาถึงจุดหน่ึง ที่มีความตองการดานกายภาพ ความปลอดภัย ความรัก เพียบพรอม

สมบูรณ เขาจะเร่ิมมีความตองการอีกขั้นคือความกาวหนาและการยอมรับในคุณคาของตนจาก

บุคคลอ่ืนรอบขาง ความตองการการยกยองชมเชย โดยแบงเปนการนับถือตนเอง คือการเห็นคุณคา

ของตนเอง เชื่อมั่นวาตนเองมีความรูความสามารถ และสามารถประสบความสําเร็จได และการ

ยอมรับการนับถือจากผูอ่ืนหรือคนรอบขาง คือการไดรับการยกยองชมเชย ใหรางวัล เชิดชูจาก

บุคคลอ่ืนรอบขางน่ันเอง 

5.ความตองการความสมบูรณของชีวิต (Self-Actualization Needs) 

เปนความตองการขั้นสูงสุด ที่มนุษยนอยคนจะไปถึงได เร่ิมจากการที่ตองไดรับความตองการทั้งสี่

ดานขางตนอยางเพียงพอกอน ความตองการน้ีมาสโลวอธิบายวา เปนความตองการและความ

ปรารถนาที่มนุษยจะใชความสามารถและศักยภาพที่มีทั้งหมดในการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เทาที่เขา
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พึงจะทําไดตามศักยภาพ เชน เมื่อเปนนักดนตรีก็พยายามพัฒนาตนเองใหเปนนักดนตรีที่เลนเกง

ที่สุด ดวยการฝกฝน เปนตน 

 

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

 ขั้นที่ 1 การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความ

ตองการของตนเอง 

 ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูล ในขั้นน้ีผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะคนหา

ขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนํามาใชการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูลไมเพียงพอตองหา

ขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก 

 ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมู

และวิเคราะหขอดี ขอเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากที่สุด 

 ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด หลังการประเมินผูประเมินจะทราบขอดี ขอเสียหลัง

จากน้ันบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดในการแกปญหา มักใชประสบการณในอดีตเปน

เกณฑของตนเองและผูอ่ืน 

 ขั้นที่  5 การประเมินภายหลังการซื้อ ผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑที่ซื้อน้ันมาใชและใน

ขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑน้ันไปดวย ซึ่งจะเห็นไดวากระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคเปนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเน่ือง ไมไดหยุดตรงที่การ

ซื้อ 

 สําหรับธุรกิจใหบริการ นักวิชาการสวนใหญ กลาววา การจัดการตลาดธุรกิจประเภทตางๆ 

เปนการจัดการกับสวนประสมทางการตลาดเพื่อสรางขอมูลเสนอขาย ที่กอใหเกิดการซื้อ ขายสินคา

ใหบริการ ระหวางผูบริโภคซึ่ง สวนผสมทางการตลาด 4 ประการ )Marketing Mix or 4P’s  (ไดแก  

1. ผลิตภัณฑ (Product) ในการทําธุรกิจมีองคประกอบสําคัญก็คือ สินคาหรือบริการ 

หลักการวางแผนจึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆเชน ความตองการของลูกคา คุณภาพของสินคา 

รูปแบบผลิตภัณฑที่มีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบเทียบกับคูแขงขันไดหรือไม 

2. ราคา (Price) การต้ังราคาขายถือเปนกลยุทธที่สําคัญ ซึ่งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด

ความสนใจของลูกคาไดแลว การต้ังราคาขายยังเปนเทคนิคอยางหน่ึงที่ทําใหตอสูกับคูแขง

ขันไดในธุรกิจประเภทเดียวกันได  

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็คือการนําสินคาไปใหถึงมือของลูกคา โดยยึดหลักความ

มีประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินคาที่

สามารถทําใหเกิดผลกําไรมากที่สุด ตองกระจายสินคาใหตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด  
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจสําคัญของการสงเสริมการตลาดก็คือ ทําอยางไร

ใหสามารถขายสินคาหรือบริการใหไดมากที่สุด การสงเสริมการขายจึงมีบทบาทสําคัญ

และมีอยูหลายวิธี เชน การโฆษณาผานสื่อในรูปแบบตางๆ การทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการ

ขาย การบริการ หรือขายตรงโดยการนําเสนอของพนักงาน 

 

โดยสรุปแลว การพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง 4P’s และ 4C’s เปนการชี้ใหเห็นวาในการ

ดําเนินงานทางการตลาดแมวาจุดเร่ิมตนจะเกิดจากการ ผูผลิตหรือผูใหบริการ แตสิ่งที่จะเปนตัววัด

วาประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน อยูที่ลูกคาเปนผูตัดสินใจซึ่งจากการสรางความสัมพันธระหวาง 

4P's และจัดการในแตละ P อยางไรซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่ชวยใหเราเขาใจลูกคาไดมากขึ้นและ

มั่นใจไดวาจะตอบสนองตอความตองการขอลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงใจ 

 

 

4C’s มุมมองของลูกคา 
4P’s– มุมมองของผูขายผู

ใหบริการ 

CustomerSolution – ตอบสนองความ

ตองการไดมากที่สุด 

Product – ผลิตภัณฑ

ตอบสนองความตองการ 

Customer Cost– ราคาเหมาะสม

ยอมเยา 

Price – การต้ังราคาที่เหมาะสม 

Convenience– หาซื้อสะดวก Place– ระบบการจัดการ

จําหนายที่กระจายทั่วถึง 

 

Communication – รายละเอียด

คุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ชัดเจน 

Promotion– โฆษณา

ประชาสัมพันธ 
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3 .ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

4P’s ก็คือ Product , Price , Place , Promotion 

4C’s ก็คือ Customer Solution , Customer Cost , Convenience , Communication 

มุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ 4P’s กับ 4C’s 

Product Customer Solution การสรางผลิตภัณฑตางๆ ขึ้นมา ก็เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาดังน้ัน ในทางปฏิบัติ การคิดสรางสรรคผลิตภัณฑตางๆ ขึ้นมา โจทยจึงอยู

ที่วาลูกคาตองการอะไรและอยางไร 

Price Customer Cost การต้ังราคาน้ันแมวาผูผลิตหรือผูขาย มักจะเปนผูกําหนดราคา

แตหากเราพิจารณาใหครบทั้งกระบวนการแลวจะพบวาในที่สุดแลวราคาจะถูกหรือแพง

ลูกคาจะเปนพิจารณาวาตนทุนที่แทจริงควรอยูที่เทาไหรแลวจึงสะทอนออกมาใหเห็นวาราคา

น้ันสมเหตุสมผลแคไหน ถูกหรือแพงซึ่งก็จะแตกตางกันตามขอมูลประกอบการพิจารณา

ของลูกคาแตละคน 

Price Convenience สิ่งที่เปนตัวสถานที่ หรือชองทางการจัดจําหนายดีหรือไมน้ันจะ

ถูกวัดโดยความรูสึกของลูกคาวาไดรับความสะดวกสบายแคไหน พอใจหรือไมและที่สําคัญ

มีความเหมาะสมกับรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) ของกลุมเปาหมายแตละกลุมหรือไม

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลูกคาเปาหมายที่จําเปนตองใหความสําคัญเปนพิเศษ 

Promotion Communication ในการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญใดๆ ก็ตาม การสื่อสาร

ไปยังลูกคาถือเปนสิ่งที่ความสําคัญอยางมากเน่ืองจากหากไมสามารถสื่อสารไปยังกลุมลูกคา

เปาหมายไดแลวในมุมของลูกคาก็ไมไดตางกับการที่ไมจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญใดๆเลย 

    • สินคาที่มีการบริการ Reliability of Auxiliary Services  มีคุณภาพที่มีคุณภาพ 

    • สามารถเพิ่มรายได Enhancement of Earning 

    • ความคงทนถาวร Durability 

ตัวอยางของแรงจูงใจที่ผูซื้อพิจารณาจากปจจัยของผูประกอบการและองคกรที่ลูกคาจะทํา

การติดตอเพื่อใชบริการขององคกร คือ 

 •ชื่อเสียงของผูขาย Reputation of Sellers 

 •การบริการ Services  ที่มีคุณภาพสะดวก  

 •มีสินคาใหเลือกมากมายหลายชนิด width of Assortments 

 •ราคาสมเหตุสมผล  Reasonable pricing 

  •ความเชื่อกับชองทางจําหนาย Belief in a certain channel distribution  และความสามารถ

ของตัวแทนขาย Sales representative’ 
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 •ความสัมพันธสวนตัว Personal Relationships 

    •การขยายเวลาใหสินเชื่อ Extension of credit 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

ฐานิต โภคทรัพย (ทําการวิจัย255เร่ืองยําลูกชิ้น)ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอยําลูกชิ้นมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45  ความใหญผูบริโภคมีความพึงพอใจ

สูงสุดคือ รสชาติของนํ้าจ้ิมที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 เพราะนํ้าจ้ิมเปนสูตรที่คิดคนขึ้นมาเอง ใชวัตถุดิบ

ธรรมชาติที่หางายและไมแพงบวกกับความอรอยของยําหมูยอที่หอมและมีประโยชนตอรางกาย 

ขนาดและปริมาณมีความเหมาะสมเพราะจําหนายไมละ 10  บาท มี  4  ลูกตอ  1  ไมถือวาเปนราคาที่

เหมือนเปรียบเทียบรานคาทั่วไป 

พิทักษ ( 2555  ทําการวิจัย เร่ืองยําหมูยอ )ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเรา

หรือสิ่งกระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมินของยํา

มะมวง โดยบงบอกทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ

หรือไมปฏิกิริยาคือเฉยๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งที่มากระตุน มีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการ

เรียนรูของวิชาโครงการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุธรรมชาติเพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคี

และรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

อนุกูล  ศิริ(ทําการวิจัย เร่ืองยําลูกชิ้น 2556   ) นักศึกษาที่เขามาซื้อยําหมูยอสวนใหญเปนเพศ

หญิงคิดเปนรอยละ 78 เพศชาย คิดเปน  รอยละ 22 สวนใหญศึกษาอยูระดับชั้น ปวช  .คิดเปนรอยละ 

76  ปวส  .คิดเปนรอยละ  24  สาขาที่เขามาซื้อสวนใหญเปนสาขางานการประชาสัมพันธคิดเปนรอย

ละ 26 รองลงมาคือ สาขาตลาดคิดเปนรอยละ1 8 และนอยที่สุดคือสาขาคหกรรมการโรงแรมและผา

และเคร่ืองแตงกายคิดเปนรอยละ 4 

 

 

 

 

 

 



         ข้ันตอนดําเนินงาน  

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2561 ป 2562 

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

1.เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจ

ขายสินคา 
         

2.ประชุมวางแผนงาน วาง

รูปแบบงาน และจัดสรร

งบประมาณ 

         

3.รางโครงการเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

         

4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

และสถานที่ที่จะทําธุรกิจ

บริการสินคา 

         

5.จัดทําแผนธุรกิจและแผน

กลยุทธและการสงเสริม

การตลาด 

          

6. ลงมือปฏิบัติงานตาม

แผนงานและขั้นตอนการ

ดําเนินงานที่วางไว 

     

 
 

     

 

  

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

         

 

         วัน เวลา สถานท่ี 

  

   เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

        สถานที่ปฏิบัติงาน ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร 

 

 



สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถ

 

ไบเทคบาง

 

93/12 หมู 4  

แบร่ิง13  บาง

นา บางนา 

 

ซอยลาซาล ซอยแบร่ิง 



            งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

                                 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 6,000 บาท 

            คาวัตถุดิบ 

           1.  ลูกชิ้นปลา     800 บาท 

           2.  แครอท     100 บาท 

           3.  นํ้าปลา       55 บาท 

           4.  นํ้าตาลทราย       44 บาท 

           5.  นํ้ามะนาว     100 บาท 

           6.  พริกขี้หนู     150  บาท 

           7.  ชูรส        50        บาท 

           8.  ขึ้นฉาย        80 บาท 

           9.  กะหล่ําป                                                                  150       บาท 

           คาวัสดุอุปกรณ 

           1.  คาเชาสถานที่ (50 x 8 วัน)    400 บาท 

           2.  หมอตมนํ้า       - 

           3.  ถวยกระดาษ     250 บาท 

           4.  ชอน-สอม     200 บาท 

           5.  นํ้ายํา      800 บาท 

           6.  ถุงรอน-ถุงห้ิว     100 บาท 

           7.  ถุงมือยาง 1 แพ็ค    60 บาท 

           8.  หมอน่ึง                                 - 

           9.  อุปกรณทํายําฯ     400 บาท 

         10.  โตะ      300 บาท 

         คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

          1.   ปายราน/ปายราคา    700 บาท 

          2.    เสื้อยูนิฟอรมราน (3 คน)   1,000 บาท 

         รวม      5,939 บาท 

 

 

 

 

 



การจัดทําแผนธุรกิจ 

ความเปนมาของธุรกิจ 

 

“ ยํา ”  การยํา หมายถึง การนําผักตางๆ เน้ือสัตว และนํ้าปรุงรสมาคลุกเคลาเขาดวยกันเบาๆ  

จนใหรสชาติเสมอกัน ยําของไทยมีรสหลักอยู 3 รส คือ เปร้ียว เค็ม หวาน สําหรับนํ้าปรุงรสจะราด

กอนเวลารับประทานเล็กนอยเพื่อใหยํามีรสชาติดีขึ้นคิดริเร่ิมที่จะทํา ยําอรอยๆ แซบๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคกินอาหารที่มีคุณภาพ สด ใหม สะอาดและราคาไมแพง 

ออกจําหนาย ณ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือถนนสรรพาวุธ โดยใชชื่อรานวา ยํา 3 แซบ  (3 Zapp. 

Delicious Spicy Salad) 

 

ผลิตภัณฑ 

 

เปนยําลูกชิ้นที่ใชลูกชิ้นคุณภาพดีห่ันแวนหรือเปนรูปทรงตางๆ  นํ้ายําใชนํ้ามะนาวที่คั้นสด

ทําใหมีรสชาติที่โดดเดนไมเผ็ดเกินไปไมเปร้ียวเกินไปมีรสหลักอยู 3 รส คือ เปร้ียว เค็ม หวาน ไม

เผ็ดเกินไปไมเปร้ียวเกินไปและจัดใสในถวยโฟม 

  

 

 

 
 



              แผนการตลาด 4’P 

             1.กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) 

ผลิตภัณฑยําลูกชิ้น สวนผสมหลักใชลูกชิ้นปลาชั้นดีที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ ใชนํ้ามะนาว

คั้นสดนํ้ายําสูตรของทางรานจะที่มีรสชาติจัดจานลงตัวไมเผ็ดเกินไปไมเปร้ียวเกินไปและจัดใสใน

ถวยโฟม 

 

             2.กลยุทธราคา (Price) 

                          ไมละ 10 บาท ยําฟรี 

             3.กลยุทธการจําหนาย (Place) 

            1. ขายตามตลาดนัด  

            2. จําหนายผานทางหนาราน  

            3. ชองทางออนไลน 

 4. การสงเสริมการขาย (Promotion) 

            ซื้อ 10 ไมแถม 1 ไม    

                       

 



 ข้ันตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเงิน 

                    งบประมาณ 6,000โดยเก็บสมาชิกในกลุมคนละ 2,000 บาท 

แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

 
รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไข 

1 .เกิดการลอกเลียนแบบ ลูกคารับประทานอาหารนอยลง ทําการจดลิขสิทธิ์ตอสูตรการ

ทําอาหาร 

2 .ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น กําไรนอยลง เลือกใชสินคาทดแทน 

3 .การบริการของพนักงาน ทําใหลูกคาไมประทับใจ อบรมพนักงาน 

4 .การเกิดคูแขงรายใหม ยอดขายนอยลง จัดทําการสงเสริมการตลาด

ดึงดูดลูกคา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

เตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ 

ลงมือปฏิบัติงาน 

จัดจําหนายในสถานที่จริง 

สรุปผลการจัดจําหนาย 
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       บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  

          1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา  

          2. สรุปลงความเห็นขายสินคา ยําลูกชิ้น 

          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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แผนการปฏิบัติงาน 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ป 2560 ป 2561 

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

1. ลงความเห็นในการขายสินคา          

2. สรุปความเห็นขายสินคา ยําลูกชิ้น          

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4. จัดเตรีมอุปกรณในการขายสินคา          

5. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา          

6. หาแหลงวัตถุดิบ          

7. ลงสถานที่ในการขายสินคาโลตัส 

ศรีนครินทร 

         

8. สรุปผลการปฎิบัติงาน          

9. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วันเวลาสถานท่ี 

    เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2561 สถานที่ตลาดนัดโลตัสศรีนคริทร 

 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
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เทสโกโลตสัศรีนครินทร 

วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

อิมพีเรียลสาํโรง 

สถานรตํารวจภธูร

สาํโรงเหนือ 

  

  สถานท่ีดําเนินโครงการ 
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        ดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  

    งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 6,000 บาท ทั้งหมด 3 คน แบงเปนคนละ 2,000 บาท 

        คาวัตถุดิบ  

1. ลูกชิ้นปลา                                                                                    1,700       บาท 

2. มะเขือเทศ                                                                                       185       บาท 

3. กะหล่ําปลี                                                                                       300       บาท 

4. แครอท                                                                                            154       บาท 

5. หอมใหญ                                                                                        273       บาท 

6. มะนาว                                                                                            200       บาท 

7. ผักกาดหอม                                                                                    315       บาท 

8. ผักชี                                                                                                120       บาท 

9. พริก                                                                                                160       บาท 

                10. กระเทียม                                                                                       160      บาท 

 

        คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

                1. ปายราน                                                                                           300      บาท  

           รวม                                                                                       3,867      บาท 
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การจัดทําแผนดําเนินงาน 

 ความเปนมาของธุรกิจ 

 ลูกชิ้น หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากเน้ือสัตว เชน เน้ือปลา ไก หมู เน้ือวัว ผสมเขากับ  เคร่ืองเทศ

และเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ โดยนํามาผสมผสานใหเขากันจนกลายเปนเน้ือเดียวกัน แลวนํามาทําเปนลูกกลม ๆ 

หรือทําเปนรูปรางอ่ืน ๆ ตามที่ตองการจะมีขนาดเล็กใหญก็ ได แลวจากน้ันนํามากลวกจนสุกก็นํามา

รับประทานได เปนอาหารยอดนิยมชนิดหน่ึงคณะโครงการกลุมรานเจอแลวยําลูกชิ้น จึงไดคิดริเร่ิมที่จะ

ทํา ยําอรอยๆ แซบๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกินอาหารที่มีคุณภาพ สด ใหม สะอาด

และราคาไมแพง ซึ่งกลุมรานเจอแลวยํา 3 แซบ ( 3 Zapp. Delicious Spicy Salad  )  ออกจําหนาย ณ 

ตลาดนัดแฟรตทหารเรือ 

แผนการตลาด 4 P 

 1. ผลิตภัณฑ  (Product) 

 
   ผลิตภัณฑยําลูกชิ้นปลา สวนผสมหลักใชลูกชิ้น ทําจากเน้ือปลา 100% นํามาน่ีงและนํามายํา 

จาก นํ้ายําสูตรของทางรานที่มีรสชาติพอดีไมเผ็ดเกินไปจัดใสในถวยโฟม 

 2. ราคา  (Price) 

          ไมละ 10 บาท พิเศษยําฟรี 

 3. ชองทางการจําหนาย  (Place) 

                       ตลาดนัดแฟรตทหารเรือ 

4. การสงเสริมการจําหนาย  (Promotion) 

 ซื้อครบตอนน้ี 10 ไม รับฟรี 1 ไม และการประชาสัมพันธผานทาง Social Media เชน fanpage 

ของทางราน  
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โฆษณาผานทาง Facebook 
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ข้ันตอนการขายสินคา 

 

 

        1 .จัดเตรียมอุปกรณหนาราน                                                          2. เตรียมการขายสินคา 
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          แผนบริหารจัดการ 

 

        
 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปนัดดา พรมมา 

ประธานโครงการ 

นายชาติกลา ทองยวง     

ฝายขาย 

นางสาวปรียาภา   พลหาญ 

รองประธาน 
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 แผนการขายสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เตรีมจัดรานคาเพื่อเปดการขายสินคา 

ขั้นตอนที่ 2 ตอนรับลูกคา ลูกคาเลือกซื้อสินคา 

ขั้นตอนที่ 3 ใหขอมูลลูกคาเกี่ยวกับการทํายําลูกชิ้น 

ขั้นตอนที่ 4 ลูกคาเลือกสินคา 
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ขั้นตอนที่ 5 รับสินคาจากลูกคาแลวนําใสบรรจุภัณฑ 

ขั้นตอนที่ 6 สงสินคาใหลูกคา 

ขั้นตอนที่ 7 รับเงินจากลูกคา 

ขั้นตอนที่ 8 กลาวขอบคุณ 
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 แผนการเงิน 

            เก็บเงินจากบุคคลในกลุมคนละ 2,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 

 

 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ย 

 

 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไข 

1. เกิดการลอกเลียนแบบ ลูกคารับประทานอาหารนอยลง ทําการจดลิขสิทธิ์ตอสูตรการ

ทําอาหาร 

2. ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น กําไรนอยลง เลือกใชสินคาทดแทน 

3. การบริการของพนักงาน ทําใหลูกคาไมประทับใจ อบรมพนักงาน 

4. การเกิดคูแขงรายใหม ยอดขายนอยลง จัดทําการสงเสริมการตลาดดึงดูด

ลูกคา 
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บทท่ี4 

ผลการดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการ การขาย ยํา 3 แซบ (3 Zapp Delicious Spicy Salad) มีวัตถุประสงค

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ เพื่อสรางรายไดและใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนและเพื่อใหไดรับประสบการณในการลงมือปฏิบัติงานจริง 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวปนัดดา  พรมมา 

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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นายชาติกลา  ทองยวง 

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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นายพัชรพล  โพธิ์สีทอง 

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 2,000.00 6,000.00      6,000.00 

13/10/62 ลูกชิ้นปลา     15ถุง 55 800.00   5,200.00 

 แครอท    3 ถุง 35 100.00   5,100.00 

 นํ้าปลา     1 ขวด 55 55.00   5,551.00 

 นํ้าตาลทราย    2 ถุง 22 44.00   5,045.00 

 นํ้ามะนาว    5 ถุง 20 100.00   4,945.00 

 พริกขี้หนู     1 กก. 150 150.00   4,795.00 

 ผงชูรส    2 ถุง 25 50.00   4,745.00 

 ขึ้นฉาย    10 กํา 8 80.00   4,665.00 

 กระหล่ําป    3 กก. 50 150.00   4,515.00 

 ปายหนาราน    1 ผืน 300 300.00   4,215.00 

 ไม 70 10 700.00      4,915.00 

รวม   1,829.00   4,915.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 2 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

18/10/62 ยอดยกมา   4,915.00      4.91500 

 ลูกชิ้นปลา    10 ถุง 55 550.00   4,365.00 

 นํ้ามะนาว    5 ถุง 20 100.00   4,265.00 

 กะหล่ําป    1 กก. 50 50.00   4.21500 

 แครอท    1 ถุง 35 35.00   4,180.00 

 ขึ้นฉาย    5 กํา 8 40.00   4,140.00 

           

 ไม 55 10 550.00      4,690.00 

รวม 4,690.00    รวม 4,690.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 3  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

19/10/62 ยอดยกมา   4,690.00      4,690.00 

 ลูกชิ้นปลา    7 โล 55 385.00   4,305.00 

 กะหล่ําปล ี    1 กก. 50 50.00   4,255.00 

 แครอท    2 ถุง 35 70.00   4,185.00 

 ผักขึ้นฉาย    6 กํา 8 48.00   4,137.00 

 พริกขี้หนู    1 กก. 150 150.00   3,987.00 

 นํ้ามะนาว    3 ถุง 20 60.00   3,927.00 

 นํ้าปลา    1 ขวด 55 55.00   3,872.00 

           

 ไม 62 10 620.00       

รวม 4,492.00 รวม 818.00 รวม 4,492.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 4 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

20/10/62 ยอดยกมา   4,492.00      4,492.00 

 ขายยําลูกชิ้นปลา          

 ไม 67 10 670.00      4,093.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 5,162.00 รวม  รวม 5,162.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 5 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

22/10/62 ยอดยกมา   5,162.00      5,162.00 

 ขายยําลูกชิ้น          

 ไม 58 10 580.00      5,742.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 5,742.00 รวม  รวม 5,742.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 6 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

25/10/62 ยอดยกมา   5,742.00      5,742.00 

 ลูกชิ้นปลา    10 โล 55 550.00   5,192.00 

 ขึ้นฉาย    10 กํา 8 80.00   5,112.00 

 กะหล่ําปล ี    5 กก. 50 250.00   4,862.00 

 แครอท    2 ถุง 35 70.00   4,792.00 

 นํ้าปลา    1 ขวด  55 55.00   4,737.00 

 มะนาว    5 ลูก 20 100.00   4,637.00 

 นํ้าตาลทราย    2 ถุง 22 44.00   4,593.00 

 ผงชูรส    2 ถุง 25 50.00   4,543.00 

 พริกขี้หนู    1 กก. 150 150.00   4,393.00 
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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 

26/10/62 ขายลูกชิ้น          

 ไม 70 10 700.00      5,093.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 5,093.00 รวม 1, 349.00 รวม 5,093.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

สัปดาหคร้ังท่ี 7 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

27/10/62 ยอดยกมา   5,093.00      5,093.00 

27/10/62 ขายยําลูกชิ้น          

 ไม 50 10 500.00      5,593.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 5,593.00 รวม  รวม 5,593.00 
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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   5,593.00      5,593.00 

 ลูกชิ้นปลา    2 โล 55 110.00   5,483.00 

 แครอท    2 ถุง 35 70.00   5,413.00 

 กระหล่ําปลี    2 กก. 50 100.00   5,313.00 

 มะนาว    5 ลูก 20 100.00   5,213.00 

 ขึ้นฉาย    5 กํา 8 40.00   5,173.00 

 ขายยําลูกชิ้น          

 ไม 78 10 780.00       

           

รวม 5,953.00 รวม 420.00 รวม 5,953.00 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการ ยํา 3 แซบ ( 3 Zapp. Delicious Spicy Salad )  

วัตถุประสงคโครงการ 

 1.   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2.   เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

 3.   เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

              4.  เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการ

ขายสินคา  

 

การคํานวณหากําไรสุทธิ 

คํานวนตนทุนการผลิต  

วัสดุอุปกรณ         2,510.00 

วัตถุดิบ        1,529.00 

     รวมตนทุนการคา      4,039.00                 

คํานวนหากําไรสุทธิ    

รายไดจากขายสินคา         5,953.00  

หัก คาใชจายในการทั้งหมด     4,039.00 

     กําไรสุทธิ       1,914.00                   

ตนทุนคงเหลือหลังหักคาใชจาย   

ตนทุน        6,000.00 

หัก คาใชจายในการขายสินคา     4,039.00 

                  ตนทุนคงเหลือ      1,961.00                                                 
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เฉลี่ยทุนและกําไรคืน 

กําไรสุทธิ       1,914.00 

ตนทุนคงเหลือ       1,961.00 

     รวม        3,875.00 

 

ทุนและกําไรรวมกัน      3,875.00 ÷ 

เฉลี่ยใหเพื่อน              3.00 

               ไดเงินคืนคนละ       1,291.67 

  

 

 

    

 

ดําเนินงานสมาชิกกลุมคนละ                                    223.00  

              รวม           500.00  

 

แบงกําไรและคืนทุนใหสมาชิก 3 คน เทา ๆ กัน คนละ 223 บาท 

 

รายชื่อ        จํานวนเงิน 

1.นางสาวปนัดดา  พรมมา                  2,000.00              บาท 

2. นายชาติกลา      ทองยวง       2,000.00 บาท 

3. นายพัชรพล       โพธิ์สีทอง                   2,000.00 บาท 

รวม    5,386.00 บาท 

 

กําไรดําเนินงานจากสมาชิกในกลุม 3 คน คนละ 223
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บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

              จากการดําเนินโครงการ เจอแลวยํา 3 แซบ (3 Zapp Delicious Spicy Salad) ที่ผาน

มาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ คือ เกิดความสามัคคีภายในกลุม การทํางานเปน

ทีม และเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และยังเปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพภายในอนาคต อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ สมาชิกภายในกลุมมีเวลาวางไม

ตรงกันและปญหาเร่ืองของพนักงานขายที่ยังไมเขาใจหลักการขายที่ถูกตองจึงทําใหเกิดการ

ตัดสินใจซื้อของลูกคาน้ันคอนขางปดการขายยากมีแนวทางการแกปญหา คือ นัดวันและ

เวลาสมาชิกภายในกลุมใหตรงกันมากที่สุด และปญหาของพนักงานขายที่ยังไมเขาใจ

หลักการขายที่ถูกตองคือมีการอบรมหาความรูเพิ่มเติมกันอยางสม่ําเสมอ 
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สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 1 มิ.ย. 62 – 3 มิ.ย. 62 1. คิดริเร่ิมโครงการ 

2. คิดวางแผนจัดหาสถานที่ 

2 5 มิ.ย. 62 – 8 มิ.ย. 62 1. ติดตออาจารยเพื่อหาอาจารยที่ปรึกษา 

2. สงคําขออนุมัติโครงการ 

3 9 มิ.ย. 62 – 10 มิ.ย. 62 1. สงเน้ือหาบทที่ 1 

4 25 ก.ค. 62 – 30 ก.ค.62 1. สงเน้ือหาบทที่ 2 

5 10 ส.ค. 62 – 19 ส.ค. 62 1. สงเน้ือหาบทที่ 3 

6 25 ส.ค. 62 – 9 ก.ย. 62 1. เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งาน 

2. Present โครงการคร้ังที่ 1 

7 5 ต.ค.62 – 6 ต.ค. 62 1. จัดทําปายรานและออกแบบโลโกราน 

8 10 ต.ค. 62 – 18 ต.ค. 62 1. หาซื้ออุปกรณการขาย 

2. จัดเตรียมอุปกรณ 

9 21 ต.ค. 62 – 28 ต.ค. 62 1. ทดลองการขายยําลูกชิ้น 

2. ปรับเปลี่ยนการจัดหนาราน 

10 8 พ.ย. 62 – 10 พ.ย. 62 1. สง PowerPoint + โครงสราง + แผนการ

ดําเนินงาน 

2. เขาพบอาจารยที่ปรึกษา กอน Present งาน 

11 11 พ.ย. 62 – 13 พ.ย. 62 1. Present โครงการ คร้ังที่ 2 

12 14 ธ.ค. 62 – 15 ธ.ค. 62 1. สงเน้ือหาบทที่ 4 

13   1 ม.ค. 63 – 18 ม.ค.63 1. สงเน้ือหาบทที่ 5 

2. รวมเน้ือหารูปเลมโครงการ 

14 25 ม.ค. 63 – 30 ม.ค. 63 1. สงบรรณานุกรม ภาคผนวก 

2. สงกิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ 

15 15 ก.พ. 63 – 20 ก.พ. 63 1. นําเสนอรูปเลม 

2. เขารูปเลม 

3. แผนซีดี 

4. สงรูปเลมโครงการ 
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ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน 

1. สมาชิกในกลุมมีเวลาไมตรงกัน 

2.  มีปญหาในเร่ืองการการแบงเวลาและแบงหนาที่ในการทํางาน 

3. สมาชิกในกลุมขาดความชํานาญ 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

1. ประธานมีการเรียกประชุมภายในกลุมเพื่อนัดเวลาวางใหตรงกันมากที่สุด 

2. แบงงานตามความเหมาะสมของแตละคน 

3. หาขอมูลและลองทําฝกฝนจนเกิดความชํานาญ 

ขอแนะนําและแนวทางการพัฒนา 

 1. ตองมีการทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบใหมากขึ้น 

 2. เก็บความรูที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 3. รูจักการเลือกซื้อวัตถุดิบในการขายและเปรียบราคาจากแหลงตางๆ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                   รายงานผลการประเมินโครงการการขาย ยํา 3 แซบ (3 Zapp Delicious Spicy Salad) 

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 เจอแลวยํา 3 แซบ 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการใหบริการ 

ขอพิจารณา (�̅�) SD ระดับความคิดเห็น 

1. ความอรอยของยําลูกชิ้น 3.96 0.47 เห็นดวยมาก 

2. ความอรอยของนํ้าจ้ิม 4.03 0.50 เห็นดวยมาก 

3. ราคาของยําลูกชิ้น 3.90 0.39 เห็นดวยมาก 

4. จากจัดตกแตงราน 3.68 3.29 เห็นดวยมาก 

 

จากตารางท่ี 4 

          พบวาความอรอยของยํา 3 แซบคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.96 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

          พบวาความอรอยของนํ้าจ้ิมคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.03 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

          พบวาราคาของยําลูกชิ้นคาเฉลี่ย (�̅�) = 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.  ความอรอยของยําลูกชิ้น      

2.  ความอรอยของนํ้าจ้ิม      

3.  ราคาของยําลูกชิ้น       

4.  การจัดตกแตงราน      

 

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

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

        
 



 
 
 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    ยํา 3 แซบ ( 3 Zapp. Delicious Spicy Salad  ) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ 

ประมาณคาใชจาย  6,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวปนัดดา         พรมมา                         รหัสประจําตัว 38268 ปวช.3/4 

2. นายชาติกลา              ทองยวง                รหัสประจําตัว 39748 ปวช.3/4 

3. นายพัชรพล                 โพธิ์สีทอง                        รหัสประจําตัว    39020    ปวช.3/4 

 

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

                   (นางสาวปนัดดา พรมมา) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

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

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

 

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

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



ชื่อโครงการ   ยํา 3 แซบ 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม ขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวปนัดดา         พรมมา                        ประธานโครงการ 

2. นายชาติกลา              ทองยวง                รองประธานโครงการ 

3. นายพัชรพล               โพธิ์สีทอง                        สมาชิก 

 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบริโภคมีหลากหลาย ในยุคน้ี

ผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน อาหารปรุงสุกใหมและอาหาร

น้ันตองมีความอรอยแหละถูกปากดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการจึงเห็นตรงกันวามีแนวคิดริเร่ิมทํา

โครงการขายสินคายําลูกชิ้นปลาโดยใชชื่อราน“ยํา 3 แซบ” ออกจําหนาย ณ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ 

ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 

ยําลูกชิ้นปลาเปนอาหารที่เปนกับขาวและของทานเลนที่มีสูตรเฉพาะของแตละเจา แตยํา

ลูกชิ้นปลาของคณะผูจัดทําโครงการไมมีสารเคมีปนเปอนที่เปนผลทํารายสุขภาพรางกายตอผูบริโภคใน

ระยะยาว ปลอดภัยตอผูบริโภค ใจใสทุกรายละเอียดในการทําเพื่อใหลูกคาติดใจกลับมาซื้อใหม 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

 



เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคา ยําตีนไก 

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 

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

1.ลงความเห็นในการขายสินคา          

2.สรุปความเห็นขายสินคา  

ยําลูกชิ้น 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณในการขาย

สินคา 

         

5.จัดเตรียมสถานที่ในการขาย

สินคา 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ          

7.ลงสถานที่ในการขายสินคา 

ตลาดแฟลตทหารเรือ 

       

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

  

วัน เวลา สถานที ่

เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ตลาดนัดแฟลตทหารเรือถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

             งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 6,000 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. ลูกชิ้นปลา                                 800 บาท 

2. แครอท                      100 บาท 

3. นํ้าปลา                                    55 บาท 

4. นํ้าตาลทราย          44 บาท 

5. นํ้ามะนาว                                 100 บาท 

6. พริกขี้หนู                                            150 บาท 

7. ชูรส             50        บาท 

8. ขึ้นฉาย            80 บาท 

9. กะหล่ําป                                                                                                            150        บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 

1. คาเชาสถานที่ (50 x 8 วัน)       400 บาท 

2. หมอตมนํ้า           - 

3. ถวยกระดาษ                     250 บาท 

4. ชอน-สอม                     200 บาท 

5. นํ้ายํา         800 บาท 

6. ถุงรอน-ถุงห้ิว        100 บาท 

7. ถุงมือยาง 1 แพ็ค         60 บาท 

8. หมอน่ึง                                    - 

9. อุปกรณทํายําฯ        400 บาท 

10. โตะ                      300 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา       700 บาท 

2. เสื้อยูนิฟอรมราน (3 คน)                 1,000 บาท 

รวม                   5,939 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  

แบริ่ง13  

บางนา บาง

นา 

กรุงเทพฯ 

ซอย

ลาซาล 

ซอยแบริ่ง 
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