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จดัท าโดย 
นางสาวสุชาดา        ลอ้แกว้มณี   
นางสาวปวีณา         รักตะสิงห์ 
นายยศพงศ ์            อ้ึงเส็ง 

 
 
 

 
 
 
 

 
โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ   

สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2562
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ช่ือโครงการภาษไทย     ออ้ยหวาน 
ช่ือโครงการภาษาองักฤษ     “Sugar Cane Juice” 
โดย  1. นางสาวสุชาดา           ลอ้แกว้มณี 
 2. นางสาวปวีณา            รักตะสิงห์ 
 3. นายยศพงศ ์               อ้ึงเส็ง 
.......................................................................................................................................... 
 คณะกรรมการอนุมติัให้เอกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ (ATC.) 
……………………………………..                                          …………………………………… 

(อาจารยธ์นน ลาภธนวิรุฬห์)                                                           (อาจารยศ์กัด์ิสยาม สุทศัน์) 
      อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                                                         อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

 
                                                ……………………………………… 

(อาจารยว์งคเ์ดือน ประไพวชัรพนัธ์) 
หวัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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บทคัดย่อ 
หวัขอ้โครงการ  ออ้ยหวาน 
   Sugar Cane Juice 
ผูจ้ดัท าโครงการ  1. นางสาวสุชาดา  ลอ้แกว้มณี  

2. นางสาวปวณีา   รักตะสิงห์ 
3. นายยศพงศ ์       อ้ึงเส็ง   

อาจารยท่ี์ปรึกษา              อาจารยธ์นน          ลาภธนวิรุฬห์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยศ์กัด์ิสยาม  สุทศัน ์
สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 
สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 

บทคัดย่อ 

 โครงการน้ีเป็นวิชาโครงการขายเร่ือง “ออ้ยหวาน” โดยมีวตัถุประสงค ์1.) เพื่อใหบ้รรลุ 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2.) เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 3.) 
เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 4.) เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริด
เร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการวางกลยทุธ์การขายสินคา้มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
ท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุป
ไดด้งัน้ี 

1 .วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – 
เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 สถานท่ีด าเนินโครงการ ตลาดนดัแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพวธุ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 6,000 บาท หลงัจากการด าเนินการ
โครงการแลว้มีเงินคงเหลือทั้งส้ิน 10,496 บาท แบ่งก าไรใหส้มาชิกในกลุ่ม3 คน เท่าๆกนั 
คนละ3,498 บาท 
3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ  ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้นการ

ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการดงัน้ี 1.) บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
วิชาโครงการ 2.) สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 3.) เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือ
จากการท างานเป็นทีม 4.) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะการวางกลยทุธ์การขายสินคา้ 
 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ 1.) ปัญหาเร่ืองของการ
ซ้ืออุปกรณ์ยาก 2.) ปัญหาของการยงัไม่มีความช านาญในเร่ืองเทคนิคการขาย 

(ก) 
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5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภท 1.) ควรซ้ืออุปกรณ์มาใหพ้อและ
พร้อมกบัการขาย 2.) ปรึกษาอาจารยท่ี์มีความช านาญในเร่ืองเทคนิคการขายเพื่อความพร้อมในการ
ขายสินคา้ 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปรากฏผลดงัน้ี มีผูบ้ริโภคขท่ี
ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน โดยถามเก่ียวกบั ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s)  
 พบว่ามีความน่าสนใจของสินคา้ในการขาย  (�̅�) = 4.49  อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, 
สินคา้และการบริการของการขายมีคุณภาพ (�̅�) = 4.28 อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด, ความ
เหมาะสมของราคากบัการให้บริการ (�̅�) = 4.32 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, การช าระเงินค่า
สินคา้ (�̅�) = 4.36 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ (�̅�) = 
4.20 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ (�̅�) = 4.57 อยูใ่นระดบัพึงพอใจ
มากท่ีสุด, เม่ือซ้ือสินคา้แบบขวด 10 ในราคาเพียง 100 แถม 1  (�̅�) = 4.27 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก
ท่ีสุด, โฆษณาผา่น Facebook (�̅�) = 4.57 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณอาจารยธ์นน ลาภธนวิรุฬห์ ท่ีปรึกษโครงการ ท่ีใหค้  าแนะน าและค าปรึกษ
เก่ียวกบัโครงการ จนท าใหง้านของกลุ่มดิฉนัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีเป็นก าลงัใจ
ใหก้นัและกนั และช่วยกนัท าโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ ขอบคุณสถานท่ี หอ้งสมุด ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาของ ATC ท่ีบริการคน้ควา้ขอ้มูลจนเสร็จสมบูรณ์ 
 สุดทา้ยน้ีขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  นอ้งๆ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพณิชยการท่ีใหค้วาม
ร่วมมือเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการท าโครงการใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
 
                      คณะผูจ้ดัท า 
               โครงการการขายสินคา้ ออ้ยหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ข) 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัตลาดบริโภคมีมากข้ึนความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีหลากหลาย ในยคุน้ี
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเลือกรับประทานอาหารท่ีคลายร้อนได ้อาหารท่ีซ้ือง่ายหารับประทานง่าย
และคลายร้อน น ้ าออ้ยเป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับคลายร้อน เหมาะส าหรับอากาศแบบประเทศไทยท่ีสุด
แลว้ยิ่งเป็นน ้ าออ้ยคั้นสดอีกดว้ยผูค้นจึงสนใจเป็นอย่างมากเพราะน ้ าออ้ยท่ีคั้นสดจะไม่มีสารใดๆ
เจือปน เป็นออ้ยธรรมชาติ ปลอดภยั สดช่ืน คลายร้อนไดเ้หมาะกบัอากาศแบบน้ีมากๆ  
 น ้าออ้ยหวานๆ สุดแสนจะอร่อย ถา้ใครไดด่ื้มรับรองจะติดใจในความหวาน ซ่ึงกลุ่มท่ีนิยม
ด่ืมน ้ าออ้ยในประเทศไทยก็มีจ  านวนไม่นอ้ย ซ่ึงพวกเราเองก็ชอบด่ืมน ้ าออ้ยเหมือนกนั แต่จะว่าไป
แถวบา้นหาทานน ้ าออ้ยยากมากคือไม่มีใครน ามาขาย จะไดด่ื้มทีก็ตอ้งไปสถานท่ีท่องเท่ียวตาม
ต่างจงัหวดั รสชาติก็ไม่ไดผ้ิดหวงัสักเจา้เลย อยากให้มีคนรู้จกัในตวัน ้ าออ้ยมากข้ึน น ้ าออ้ยเป็น
น ้ าเช่ือมท่ีสกดัจากออ้ยในเคร่ืองบด หลายประเทศบริโภคเป็นเคร่ืองด่ืม น ้ าท่ีท าจากออ้ยสามารถท า
ไดง่้าย ราคาไม่แพงสามารถน าออ้ยท่ีมีอยูใ่นไร่น ามาท าเป็นน ้ าออ้ยมนัยงัมีประโยชน์สามารถรักษา
โรคไดใ้นบางตวัและมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายเราเองไม่มีสารเคมีปนเป้ือน ปลอดภยัและสะอาดและ
เกบ็ไวไ้ดน้านกวา่เคร่ืองด่ืมท่ีมีสารสีผสมอาหารผสมอยู ่ 

ออ้ย เป็นผลไมท่ี้หาไดไ้ม่ยากในบา้นเรา และเป็นผลไมท่ี้เป็นท่ีโปรดปรานของหลายๆคน 
น ้ าออ้ยนั้นอุดมไปดว้ยสารอาหารมากมายเช่น วิตามินเอ บี1 บี2 บี3 บี5 บี6 โปรตีน สารตา้นอนุมูล
อิสระ และไฟเบอร์ ซ่ึงสารอาหารเหล่าน้ีจะส่งผลดีต่อร่างกาย น ้ าออ้ยคงเป็นเร่ืองวตัถุดิบท่ีมีตลอดปี
กบัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายขบวนการผลิตสะอาดถูกหลกัอนามยั สินคา้มีอายกุารเก็บ
รักษาไดน้านข้ึนจึงตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ผูจ้ดัท าโครงการจึงมองเห็นแนวทาง
ในการจดัท าโครงการและขยายช่องทางการจ าหน่ายส าหรับน ้ าออ้ยธรรมดา ออกสู่ตลาดไดโ้ดยการ
เพิ่มทอ็ปป้ิงฟรี แบบบุฟเฟ่ตไ์ดอี้กดว้ยดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเห็นตรงกนัวา่มีแนวคิดริเร่ิมท า
โครงการขายสินคา้น ้ าออ้ยสดแบบขวดและแก้วโดยช่ือร้าน “ออ้ยหวาน Sugar Cane Juice” จดั
จ าหน่ายท่ีตลาดสรรพาวธุ 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1.   เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2.   เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3.   เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4.   เพื่อไดป้ระสบการณ์จริงนอกพื้นท่ี 

เป้าหมายของโครงการ 
1. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2. เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 
3. เพื่อสร้างความรู้ความสามารถดา้นการขายมากข้ึน 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 
1.   น าเสนอสินคา้เพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2.   แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
3.   รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.   บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาโครงการ 

2.   สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3.   เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4.   มีความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะการวางกลยทุธ์การขายสินคา้ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การด าเนินโครงการคร้ังน้ี  ผูด้  าเนินโครงการไดแ้นวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.แนวคิดเก่ียวกบัการขายท าธุรกิจน ้าออ้ย 
 2.ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 3.ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 4.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
แนวคดิเกีย่วกบัการขายท าธุรกจิน า้อ้อย 

คุณตนัภาสกร นที (2559) มีแนวคิดทางธุรกิจท่ีว่า “ท าในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่ท า คือ เม่ือมีคน
บอกไม่ดีนั้นแหละคือโอกาสของเรา” เขาจึงใชค้  าเหล่านั้นมาเป็นแรงบนัดาลใจในการท าธุรกิจของ
เขา ถา้มองยอ้นไปจนถึงวนัน้ี ทั้งธุรกิจชาเขียว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจอาหารบุฟเฟ่ต ์และอีก
มากมาย 

คุณคาเลบ แบรดแฮม(2556) แนวคิด “ด่ืมเป๊ปซ่ี โคล่า แลว้คุณจะพอใจ  
(“Drink Pepsi Cola. It will satisfy you.”)  เม่ือราคาน ้ าตาลในตลาดหุ้นนิวยอร์ก พุ่งข้ึนสูงถึง 26 
เซ็นตต่์อปอนด ์แบรดแฮม ก็ไดล้งทุนซ้ือน ้ าตาลเพื่อเก็บไวเ้ป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีราคาพุ่งสูงข้ึน
เร่ือยๆ และพอถึงช่วงปลายปี เม่ือความตอ้งการน ้ าตาลลดลงราคาก็ตกลงอยา่งมากจนเหลือเพียงแค่ 
2 เซ็นตต่์อปอนดเ์ท่านั้น 

คุณประยทุธ พฒันะอเนก (2559) “เราไม่ไดต้อ้งการท่ีจะโตมากมาย เป็นสไตลค์นจีน ท่ีโต
แบบ Step by step ไม่ใช่แบบ MBA เมืองนอก ผมว่า ชีวิตคนเราก็เหมือนธุรกิจนัน่แหล่ะ ถา้คุณโต
ข้ึนมาไดเ้ร่ือยๆ คุณแฮปป้ีนะ ดูอยา่งวิกฤติเศรษฐกิจ คุณจะเห็นหลายๆ บริษทั ท่ีเขาตอ้งการโตเร็วๆ 
ไปกูห้น้ียมืสินมา แต่พอเจอวิกฤติ ลม้ละลาย เจ๊งไปเยอะมาก ซ่ึงเราไม่ตอ้งการเป็นแบบนั้น” 

เม่ือเอ่ยถึงธุรกิจน ้ าด่ืม หลายคนอาจจะมองว่าเป็นธุรกิจไกลตวั ประสบความส าเร็จไดย้าก
โดยเฉพาะนกัธุรกิจหนา้ใหม่ เพราะมีแบรนดด์งัๆ ครองตลาดน ้ าด่ืมอยูก่่อนแลว้ ก็ไม่แปลกท่ีจะคิด
เช่นนั้น ยิง่ช่วงหนา้ร้อนยิง่ตอกย  ้าตลาดน ้าด่ืมในบา้นเราวา่มีหลากหลายแบรนด ์ เห็นไดจ้ากโฆษณา
ว่าแต่ละแบรนด์ต่างมีการอดัฉีดยิงโปรโมชัน่การแข่งขนัออกมาชนิดว่า ผูบ้ริโภคอาจจะจ าสับสน
เลยก็ว่าไดว้่าตกลงแลว้แบรนด์ไหนกนัแน่ท่ีลุน้ไอแพด ไอโฟน หรือแจกกาแล็คซ่ี S4 แต่คุณไม่
แปลกใจบา้งหรือว่าท าไมแต่ละแบรนดถึ์งอยูไ่ด ้ทั้งๆท่ีมีคู่แข่งขนัสูง น่ีคือขอ้สังเกตอยา่งแรกท่ีเรา
ขอช้ีชวนให้คุณฉุกคิด ก็ขนาดนักร้องเสียงดีอย่าง คุณใหม่ เจริญปุระท่ีดูไม่น่าจะสันทดัเช่ียวชาญ
ดา้นธุรกิจ แต่กก็ลบัเลือกการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดมาเป็นธุรกิจของตน เรียกวา่คุณใหม่ คือ ตวัอยา่ง 
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ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ท่ีกลา้ลงทุน กลา้เส่ียง กบัธุรกิจน ้ าด่ืมน้ี เพราะเห็นช่องทางแลว้ว่ายงัมีพื้นท่ี
เหลือพอส าหรับให้คนหนา้ใหม่ไดเ้ขา้ไปลงทุน เราขอย  ้าความคิดน้ีท่ีว่าน่าลงทุนก็เพราะว่าเจา้ของ
แบรนดด์งัๆ ท่ีครองตลาดน ้าด่ืมอยูน้ี่ แมว้า่จะมีหลายเจา้ หลายยีห่อ้ แต่คุณทราบหรือไม่ วา่จ านวนท่ี
มีอยูก่็ยงัคงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากความตอ้งการน ้ าด่ืมในยคุโลกร้อนน้ี
มีมากข้ึนเร่ือยๆ ผลพวงจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน วิถีชีวิต พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ผูค้นก็เปล่ียนไป สภาพอากาศ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติก็แปรเปล่ียน จนอาจกล่าวไดว้่า ทุกๆ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัลว้นแต่สนับสนุนให้ธุรกิจน ้ าด่ืมยงัมีโอกาสเติบโตไปไดอี้กไกล และน่า
ลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เสมอน ้ ามีความส าคญัต่อร่างกายมนุษย ์ช่วยให้อวยัวะต่างๆ
ของร่างกายท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลเพราะในร่างกายเราประกอบดว้ยน ้ าถึง 2 ใน 3 
ส่วน ฉนั้นจึงมีความส าคญัอนัดบัตน้ๆของชีวิตมนุษย ์เราอาจมีชีวิตอยูไ่ดเ้ป็นเดือนหากขาดอาหาร
แต่อยูไ่ดเ้พียงไม่ก่ีวนัเท่านั้นหากขาดน ้า 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมการดูแลสุขภาพมากข้ึน รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบจาก
การท างานท าให ้น ้ าด่ืมบรรจุขวดใหค้วามสะดวกสบายต่อผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ดงันั้นบริษทั เฟรชช่ี 
จ ากดั จึงออกผลิตภณัฑน์ ้ าด่ืมบรรจุขวดภายใตต้รา “freshly” โดยใชก้รรมวิธีการผลิตระบบ รีเวอร์ส 
ออสโมซิส ซ่ึงสามารถกรองน ้ าไดส้ะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากเช้ือโรค ถูกหลกัอนามยัไดรั้บมาตรฐาน
การผลิตน ้าด่ืมจากกระทรวงสาธารณสุขวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความสะอาดปลอดภยั 

โดยปัจจุบนัตลาดของน ้ าด่ืมบรรจุขวด เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงคู่
แข่งขนัในระดบัทอ้งถ่ิน เช่น น ้ าด่ืมทิพยธ์านี น ้ าด่ืมเขาหลวง น ้ าด่ืมบีบี ฯลฯ เป็นตน้ แต่คู่แข่งขนัจะ
ใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นขวดขุ่น ซ่ึงตน้ทุนจะต ่ากว่าขวดใส บริษทัจึงไดใ้ช้กลยุทธ์บรรจุขวดใสเพื่อ
น ามาตีตลาดคู่แข่งขนั 

จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มเป้าหมายจะนิยมบริโภคน ้าขวดใสมากกวา่ขวดขุ่น เน่ืองจากมีความ
เช่ือวา่เห็นความสะอาดปลอดภยัของน ้าด่ืมไดม้ากกวา่ จึงคาดวา่จะมีแนวโนม้การบริโภคสูง 

ดา้นราคา ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมเฟรชช่ี เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเขา้มาตีตลาด ซ่ึงอยู่ในวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑข์ั้นแนะน า การก าหนดราคาจะถูกก าหนดไวเ้ท่ากบัคู่แข่งขนั เพื่อตีตลาดให้ได ้เน่ืองจาก
บรรจุภณัฑข์องบริษทัท่ีดีกวา่คู่แข่งขนั อีกทั้งเพื่อใหค้รอบคลุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปจากการ
ส่งเสริมการตลาด ระดบัราคาแบ่งตามขนาดดงัน้ี ขนาดบรรจุ 0.6 ลิตร ราคาโหลละ 43 บาท ขนาด
ถว้ย บรรจุกล่องละ 48 ถว้ย ราคา 75 บาท ชนิดถงั ราคา ถงัละ 15 บาท 

ดา้นช่องการจดัจ าหน่าย สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
และ ซุปเปอร์สโตว ์เช่น 7- eleven Tops BigC นอกนากน้ีจะมีการขายโดยจ าหน่ายผา่นคนกลาง เพื่อ
กระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคใหท้ัว่ถึง และเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้และสนบัสนุนพฤติกรรมใน
การบริโภคน ้าด่ืมอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 



5 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางบริษทัมีการจดัส่ง pretty สาวสวยไปแจกสินคา้ตวัอยา่งให้
ผูบ้ริโภคไดท้ดลองด่ืมตามห้างสรรพสินคา้ ย่านธุรกิจ ตลาด นอกจากน้ีทางบริษทัไดจ้ดัท าการ
ส่งเสริมการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุดผ่านส่ือวิทย ุหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
แจกใบปลิว เป็นตน้ 
2.แนวคดิของผู้บริโภค  
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมี
ผลต่อการแสดงออก 
ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

1. เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันา การใชท้รัพยากรทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และ
แกปั้ญหาการจดัการทางการตลาด  

2. เพื่อเพิ่มความสนใจในการปกป้องผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจจ าเป็นต่อ
การเพิ่มกฏเกณฑข์องรัฐบาล  

3. เป็นเคร่ืองมือส าหรับนโยบายสาธารณะทัว่ไป  
4. ประโยชน์ต่อการประเมินผลโอกาสตลาดใหม่  
5. ประโยชน์ต่อการเลือกส่วนแบ่งตลาด  
6. เพิ่มประสิทธิภาพดา้นกลยทุธ์  
7. ปรับตวัผลิตภณัฑแ์ละทรัพยากรขององคก์ารใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
8. ประโยชน์ต่อการปรับปรุงกิจการร้านคา้ปลีก 

ลกัษณะของช้ันทางสังคม  ประกอบด้วย   6  ระดับ  ด้วยกนั 
ชั้นท่ี  1  Upper – Upper  Class  ประกอบดว้ยครอบครัวท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่ 

ผูเ้กิดมา “บนกองเงินกองทอง”  และมีทรัพยส์มบติัใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย  3  อายคุน   เป็นกลุ่มท่ีเลก็ท่ีสุด
ในชั้นทางสงัคม  สมาชิกมกัจะเป็นพอ่คา้ใหญ่  นายธนาคารและอาชีพท่ีมีช่ือเสียง 

ชั้นท่ี  2  Lower – Upper  Class  เป็นชั้นของ  “คนรวยหนา้ใหม่”  เพิ่งจะมีสมบติัและยงัไม่
เป็นส่ิงท่ียอมรับของคนชั้นท่ี  1  บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในวงการบริหาร   
ผูก่้อตั้งบริษทัใหญ่ ๆ แพทยแ์ละนกักฎหมายท่ีร ่ ารวย  เป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด  
จดัอยูใ่นระดบั “มหาเศรษฐี” 

ชั้นท่ี  3  Upper – Middle  Class ชั้นน้ีประกอบดว้ยชายและหญิงท่ีประสบความส าเร็จใน
วิชาอ่ืน ๆ เช่น  แพทย ์ นกักฎหมาย  ศาสตราจารย ์ เจา้ของกิจการขนาดกลางและคนระดบับริหาร
ในองคก์ารต่าง ๆ  รวมทั้งชายและหญิงวยัหนุ่มสาวท่ีคาดว่าจะไต่ระดบัฐานะทางอาชีพไปสูงสุด
ภายใน  2 – 3 ปี  สมาชิกในชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั  กลุ่มน้ีเรียกกนัว่าเป็นตาเป็น
สมองของสงัคม 
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ชั้นท่ี  4  Lower – Middle  Class  เป็นพวกท่ีเรียกว่า  “คนโดยเฉล่ีย”  ประกอบไปดว้ยพวก
ท่ีไม่ใช่ฝ่ายบริหาร   เจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก  พวกช่างท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูง  พวกท างานนั่งโต๊ะ
ระดบัต ่าและนกัธุรกิจขนาดเลก็อยูต่อนล่างของชั้นน้ี 

ชั้นท่ี  5  Upper – Lower  Class เป็นพวก  “จนแต่ซ่ือสัตย”์  ไดแ้ก่  ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในชั้นทางสงัคม   เป็นพวกพนกังานท่ีมีความช านาญและก่ึงช านาญ 

ชั้นท่ี  6  Lower – Lower  Class  ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญ  
 กลุ่มชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง  ชนกลุ่มนอ้ย  เป็นตน้ 

นักจิตวิทยามาสโลวไ์ดก้ าหนดทฤษฎี ล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึงก าหนดความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั ซ่ึงจดัล าดบัจากความตอ้งการ ระดบัต ่าไปยงัระดบัสูง 

ความส าเร็จส่วนตวั 
ความตอ้งการดา้นสังคม 
ความปลอดภยัและมัน่คง 
ความตอ้งการของร่างกาย  
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
ขั้นตอนท่ี1  การรับรู้ถึงปัญหา (Need  recognition) การรับรู้ถึงปัญหาหรือการรับรู้ปัญหา 
ขั้นตอนท่ี2  การคน้หาขอ้มูล (Information  Search) ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อ

ตดัสินใจ  ในขั้นแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อ 
 ขั้นตอนท่ี3  การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation  Alternative  Solution)ขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะ
น าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัหมวดหมู่และวิเคราะห์ถึงขอ้ดี  ขอ้เสียท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  ทั้งใน
ลกัษณะการเปรียบหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและหาความคุม้ค่าท่ีสุด 
 ขั้นตอนท่ี4 ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) 
เม่ือมนุษยเ์ติบโตมาถึงจุดหน่ึง ท่ีมีความตอ้งการดา้นกายภาพ ความปลอดภยั ความรัก เพียบพร้อม
สมบูรณ์ เขาจะเร่ิมมีความตอ้งการอีกขั้นคือความกา้วหน้าและการยอมรับในคุณค่าของตนจาก
บุคคลอ่ืนรอบขา้ง 

ขั้นตอนท่ี5 ความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs)เป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุด ท่ีมนุษยน์อ้ยคนจะไปถึงได ้เร่ิมจากการท่ีตอ้งไดรั้บความตอ้งการทั้งส่ีดา้นขา้งตน้
อยา่งเพียงพอก่อน ความตอ้งการน้ีมาสโลวอ์ธิบายว่า เป็นความตอ้งการและความปรารถนาท่ีมนุษย์
จะใชค้วามสามารถและศกัยภาพท่ีมีทั้งหมดในการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ 
3.ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P's คือ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใชว้ิเคราะห์
ประกอบการจดัการและวางแผนในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด มีองคป์ระกอบอยู ่4 ประการ 
ดงัน้ี 
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   Product หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
โดยจะตอ้งพิจารณาจากส่ิงต่างๆ 

 Price หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงราคาสินคา้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพผลิตภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมาย วตัถุดิบ เงินทุนในองคก์ร เพื่อใชต้ดัสินใจในการวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์โดยการตั้งราคาจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆ 

Place หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้หรือ
บริการนั้นๆไปยงัผูบ้ริโภคใหท้นัต่อความตอ้งการและเกิดค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 

Promotion หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นกลยทุธ์ท่ีใชก้ระตุน้ความสนใจของ
ผูบ้ริโภคใหส้นใจสินคา้หรือบริการมากยิง่ข้ึน กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีหลายรูปแบบ 
4.งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ดร.ทอม วู๋  (Dr.Tom Wu) (2562) ผูเ้ ช่ียวชาญด้านโภชนาการและการรักษาด้วยวิธี
ธรรมชาติ เป็นผูห้น่ึงท่ีหันมาด่ืมน ้ าผกัและผลไมป่ั้นละเอียดวนัละ 4 - 6 แกว้ ร่วมกบักินอาหาร
อินทรียแ์ละกินผกัผลไมเ้พิ่มข้ึนเป็นเท่าตวั เพื่อเยยีวยาตนเองจากโรคมะเร็งปอดระยะท่ี 3 และผล
จากการกินอาหารท่ีมีเส้นใยสูงทุกวนัติดต่อกันนาน 9 เดือนช่วยให้ ดร.ทอม วู๋  หายขาดจาก
โรคมะเร็งเพราะผกัและผลไมอุ้ดมดว้ยสารตา้นมะเร็ง  แถมใยอาหารยงัมีคุณสมบติัช่วยดกัจบัและ
เจือจางสารพิษท่ีตกคา้งในร่างกาย รวมถึงสกดักั้นสารก่อมะเร็งท่ีปนเป้ือนมากบัอาหาร ทั้งช่วยเพิ่ม
น ้ าหนักอุจจาระ มีผลกระตุน้ให้ร่างกายขบัถ่ายเร็วข้ึน ช่วยขบัสารพิษและป้องกนัเซลล์มะเร็ง
เจริญเติบโต  ได้ศึกษาวิชาแพทยแ์ผนตะวนัตกพร้อมกับคน้ควา้วิชาแพทยท์างเลือก จนส าเร็จ
การศึกษาเป็นดอกเตอร์ดา้นโภชนาการและการรักษาดว้ยวิธีธรรมชาติ จากสหรัฐอเมริกา 
 ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมดั (2551) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ บอกถึงท่ีมาของานวิจยั
ช้ินน้ีวา่ เกิดจากในแต่ละปีมีผูห้ญิงท่ีเขา้สู่วยัทองจ านวนมาก บุคคลเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บฮอร์โมน
ทดแทน แต่หากไดรั้บเกิน 5 ปี กมี็ผลขา้งเคียงอ่ืนๆตามมา เช่นมะเร็งต่างๆ นอกจากน้ีในสตรีวยัทอง
ท่ีไดรั้บฮอร์โมนลดลง ก็พบอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรคอลัไซเมอร์ จึงไดมี้แนวความคิดท่ีจะหาสาร
หรือพืชทดแทนจากธรรมชาติมาทดแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ท่ีผ่านได้มีนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัฮอร์โมนทดแทน พบว่าในผลิตภณัฑถ์ัว่เหลือง และผลิตภณัฑจ์ากกวาวเครือ
ขาวเป็นพืชมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง  อยา่งไรก็ตามจากการวิจยัก็พบว่า นอกจากพืชทั้งสองตวัแลว้ 
ในน ้ ามะพร้าวอ่อนก็มีฮอร์โมนเอสโตเจนสูงเช่นกนั และมีส่วนช่วยลดพยาธิสภาพของโรคอลัไซ
เมอร์ดว้ยจากการทดลองโดยใชห้นูขาวเพศเมียท่ีถูกตัดรังไข่ออกทั้งสองขา้งเป็นแบบจ าลองสตรีวยั
ทอง และให้ไดรั้บน ้ ามะพร้าวเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ผลออกมาพบว่าหนูมีพยาธิสภาพของโรคอลัไซ
เมอร์นอ้ยกวา่หนูกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บน ้ามะพร้าว ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมดั  บอกอีกวา่ในสตรีวยัทอง
หากบริโภคมะพร้าวอ่อนสปัดาห์ละ 3 คร้ังๆละ 1 ลูก จะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคอลัไซเมอร์ 
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คุณลุงจนัทร์ เขียวพนัธ์ุ (2561) บา้นหนองดู่ ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ซ่ึง
เป็นคนบา้นดู่ผูแ้ขง็ขนัในการฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมมอญโบราณ ผนวกกบัความรู้วิชาการสมยัใหม่
ดา้นต่างๆ สร้างข้ึนเป็นกรอบเคา้โครงอตัลกัษณ์แก่คนมอญรุ่นใหม่ท่ีเติบโตข้ึน “ออ้ย” ท่ีว่าน้ี เป็น
ออ้ยล าเลก็ๆ ครับ ผิวเปลือกสีแดงอมน ้ าตาลจดัจนเกือบด า คุณลุงบอกว่า เม่ือตม้กบัใบเตย เค่ียวให้
น ้ างวดลงจนสีออกเขม้ จะไดน้ ้ าสมุนไพรรสหวานอ่อนๆ มีสรรพคุณบ ารุงไตอยา่งดีเลิศ ด่ืมเป็นยา
อายวุฒันะไดทุ้กวนัเท่าท่ีตอ้งการ  
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินโครงการ 

 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ  
 1.ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา้ 

2.สรุปลงความเห็นขายสินคา้ น ้ าออ้ย 
3.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4.มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
5.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินคา้ 
6.จดัเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา้ 
7.จดัท าแผนธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาด 

ขั้นที ่2ขั้นด าเนินงาน  
1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ตกแต่งร้านเตรียมพร้อมใหก้ารขายสินคา้ 
3. ทดลองปฏิบติังานขายและประเมินผล 
4. ปฏิบติังานธุรกิจขายสินคา้ตามแผนงานท่ีวางไว ้
5. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นที ่3ขั้นประเมินผล 
 1.สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
  2.สรุปงบประมาณผลก าไร 

3.แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 

แผนการปฏิบตัิงาน 
  

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.ลงความเห็นในการขายสินคา้ 
 

       

2.สรุปความเห็นขายสินคา้ น ้าออ้ย         

3.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 

        

4.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินคา้         
5.จดัเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา้         

6.หาแหล่งวตัถุดิบ         
7.ลงสถานท่ีในการขายสินคา้ ตลาด
แฟลตทหารเรือ 

        

8.สรุปผลการปฏิบติังาน         

9.ส่งรายงานสรุปผลด าเนินงาน         
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สถานที่ด าเนินโครงการ 
เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2563  
สถานท่ี   ตลาดสรรพาวธุ  ถนนสรรพาวธุ  แขวงบางนา  เขตบางนา  จงัหวดักรุงเทพฯ   

   10260 
 
 
 
 
 

ส่ีแยกบางนา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ถนนรางรถไฟเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทย์

พาณิชยการ 

ตลาดสรรพาวธุ 

ถนน

สรร 

พาวธุ 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 6,000 บาท 
ค่าวตัถุดบิ 

1. ตน้ออ้ยสด       280  บาท 
2. ไข่มุกดิบ       150  บาท 
3. วุน้ฟรุตสลดั       150  บาท 
4. เฉาก๊วย         200  บาท 
5. น ้าแขง็        800   บาท 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
1. ค่าเช่าสถานท่ี (140 x 8วนั )               1,120    บาท 
2. แกว้พลาสติก 16 ออนซ ์      900    บาท 
3. หลอดน ้า เลก็        249    บาท 
4. หลอดน ้า ใหญ่       384    บาท 
5. โหลแกว้ 3 ใบ        180    บาท 
6. ชอ้นตกัทอ๊ปป้ิง       180    บาท 
7. ถุงใส่แกว้       228    บาท 
8. กระดาษช าระ       119    บาท 
9. เคร่ืองป่ันออ้ย       200    บาท 
10. โต๊ะ          200    บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 
1. อุปกรณ์ตกแต่งร้าน      500    บาท 

รวม                                                                                                   5,920   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
ความเป็นมาของธุรกจิ 
 ตน้ออ้ยเป็นผลไมช้นิดหน่ึง ท่ีอดัแน่นไปดว้ยคุณประโยชน์มากมายทั้งใหค้วามอร่อยและ
สดช่ืน นบัเป็นอีกหน่ึงผลไมสุ้ดโปรดของใครหลายคน ออ้ยมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะแก้
กระหายคลายร้อน เติมพลงัใหร่้างกายไดท้นัที นอกจากน้ีออ้ยยงัน ามาแปรรูปไดอี้กดว้ย เช่น  
น ้าตาลปึก ไวนน์ ้ าออ้ย และท่ีนิยมเป็นอยา่งมากคือ “น ้าออ้ย” ถือเป็นน ้าท่ีมีประโยชนอ์ยา่งมาก 
 เม่ือน าไปสกดัเยน็ กากออ้ยน าไปท าเป็นปุ๋ยจุลินทรีย ์ ออกจ าหน่าย ณ ตลาดสรรพาวธุ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ส าหรับ ประโยชน์ของออ้ย นั้น เราสามารถแบ่งประโยชน์ของออ้ยออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
ประโยชน์การใชโ้ดยตรงจากออ้ย และการใชอ้อ้ยดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงรายละเอียดดงัน้ี 
การใชป้ระโยชน์จากออ้ยโดยตรง คือ เป็นอาหาร ใหค้วามหวาน เป็นอาหารสตัว ์เป็นเช้ือเพลิง ใช้
เป็นวตัถุคลุมดินหรือบ ารุงดิน เป็นตน้ การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑจ์ากออ้ยนั้น จะ
ให ้ชานออ้ย  กากตะกอน กากน ้าตาล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี นอกจากจะไดน้ ้ าตาลทรายท่ีเราใชป้รุงอาหาร
แลว้ ชานออ้ย กากตะกอน รวมถึงกากน ้าตาล สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน เช่น ชานออ้ย 
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ใชผ้ลิตวสัดุก่อสร้าง เช่น อดัเป็นแผน่  แผน่กนัความร้อน ใชผ้ลิตเยือ่กระดาษ และ
กระดาษชนิดต่าง ๆ ใชเ้ป็นอาหาร ใชท้  าปุ๋ยหมกั  กากตะกอน ใชท้  าเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน ใชใ้นผลิตภณัฑ์
ขดัเงา ผลิตหมึกส าหรับกระดาษคาร์บอน ผลิตลิปสติก กากน ้าตาล ใชท้  าปุ๋ย ใชเ้ล้ียงสตัว ์ใชผ้ลิต
แอลกอฮอล ์ใชท้  าผงชูรส ใชท้  ากรดน ้าสม้ เป็นตน้ 
ผลติภัณฑ์ 
 น ้าออ้ยคั้นสดของทางร้านเป็นน ้าท่ีไดรั้บการคดักรองความสดใหม่จากธรรมชาติ ดีต่อ
สุขภาพและยงัด่ืมไดทุ้กวนัไม่มีสารอนัตราย บรรจุใส่แกว้และขวดเพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการ
ด่ืม ทางร้านเราไดมี้การคั้นน ้าออ้ยสดใหม่ทุกวนัและยงัเพิ่ม ทอ็ปป้ิงลงไปเพื่อความแปลกใหม่
ทนัสมยั 
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แผนบริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาว สชุาดา ล้อแก้วมณี 

ประธานโครงการ 

 

นางสาว ปวีณา รักตะสิงห์ 

รองประธานโครงการ 

นาย ยศพงศ์ อึง้เสง็ 

เลขานกุารโครงการ 
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แผนการตลาด 
ผลติภัณฑ์ (Product) น ้าออ้ยหวานมี2แบบ มีทั้งแบบขวดขนาด 20 ออนซ์ และแบบแกว้ 32 ออนซ ์

 
ราคา (Price) 
 มี 2 ราคา แบบแกว้ แกว้ละ29บาท  และแบบขวด ขวดละ10บาท 
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
- ตลาดนดัสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เพจ facebook 
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การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 ถา้ซ้ือแบบแกว้ แกว้ละ29บาท ร้านเรามีบริการตกัทอ๊ปป้ิงบุฟเฟ่  มี3ทอ๊ปป้ิงใหเ้ลือกตกั 
 มีทั้ง เฉาก๊วยหนึบหนบั ฟลุต๊สลดั และไข่มุก  และถา้ซ้ือน ้าออ้ยแบบขวดไป  ขวดละ 10 บาท  
11 ขวด 100 บาท 

 

 
 
แบบขวด ขวดละ 10 บาท 11 ขวด 100บาท 
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แผนการผลติ/การขาย/การบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 5 ด าเนินการขายแลบริการ

ตามท่ีลกูค้าเลือกแล้วน าไปใสบ่รรจุ

ภณัฑ์ 

ขัน้ตอนท่ี 7 สง่สินค้าให้ลกูค้า ขัน้ตอนท่ี 8 ทอนเงินลกูค้า  

กลา่ว ขอบคณุ แก่ลกูค้า 

ขัน้ตอนท่ี 1 เตรียมจดัร้าน 

เพ่ือเปิดขายสินค้า 

ขัน้ตอนท่ี 2 ต้อนรับลกูค้าเชิญให้ 

ลกูค้าเลือกซือ้สินค้า 

ขัน้ตอนท่ี 3 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัหรือแนะ 

น าน า้อ้อยของทางร้าน 

ขัน้ตอนท่ี 4 ลกูค้าตดัสินใจเลือก 

ซือ้สนิค้า 

ขัน้ตอนท่ี 6 สง่สินค้าให้ลกูค้า 
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แผนการเงิน 
 งบประมาณในการลงทุน คนละ 2,000 บาท 3 รวม 6,000 
แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง 
 

ล าดับ 
ลกัษณะปัญหาหรือความ

เส่ียง 
ผลกระทบที่จะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 
เกดิการลอกเลยีนแบบ ลูกค้ารับประทานอาหาร

น้อยลง 
ท าการจดลิขสิทธ์ิต่อสูตร
การท าอาหาร 

2 ราคาวตัถุดิบสูงขึน้ ก าไรได้น้องลง เลือกใช้สินค้าทดแทน 

3 การบริการของพนักงาน การบริการของพนักงาน อบรมพนักงาน 

4 
การเกดิคู่แข่งรายใหม่ ยอดขายน้อยลง จัดท าการส่งเสริม

การตลาดดึงดูดลูกค้า 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการขายสินคา้ “ออ้ยหวาน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างรายไดใ้หก้บันกัศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนและเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในการด าเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 
 
นางสาว สุชาดา ล้อแก้วมณ ี

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมท าโครงการขายน ้าออ้ย  
21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  
25 มิ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
26 มิ.ย. 62 น าเสนอโครงการใบอนุมติั  
27 มิ.ย. 62 เร่ิมท าบทท่ี 1  
28 มิ.ย. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 1  
29 มิ.ย. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 1  
4 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบท่ี 2 (แนวทางทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)  
6 ก.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 2 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1)  
11 ก.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 2 (แกไ้ขคร้ัง 2)  
16 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบท่ี 3  
31 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3 (วิธีด าเนินโครงการ)  
10 ส.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 3 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1)  
14 ส.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 3 (แกไ้ขคร้ังท่ี 2)  
 16 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 3  
20 ส.ค. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
15 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1  
5 ต.ค. 62 ท าป้ายร้าน  
11 ต.ค. 62 จดัหาซ้ืออุปกรณ์การขาย  
12 ต.ค. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์  
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วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
14 ต.ค. 62 จดัเตรียมเร่ืองการขายและการจดัหนา้ร้าน  
15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 1  
17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 2  
19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 3  
22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 4  
24 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 5  
26 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 6  
29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 7  
31 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 8  
16พ.ย. 62 เร่ิมท า PowerPoint คร้ังท่ี 2  
19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการน าเสมอ  
19 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
23 พ.ย. 62 ซอ้มน าเสมอโครงการ  
24 พ.ย. 62 น าเสนอโครง Present คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
7 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทท่ี 4  
9 ม.ค. 63 แกไ้ขเน้ือหาบท่ี 4  
14 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหาบท่ี 4  
15 ม.ค. 63 เร่ิมท าบท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินงานโครงการ)  
17 ม.ค. 63 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 5  
21 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหาบท่ี 5  
25 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
28 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
8 ก.พ. 63 ท าภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
10 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
11 ก.พ. 63 ส่งภาคภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
15 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
17 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
18 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
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วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
15 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
17 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
18 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
19 ก.พ. 63 เร่ิมท ารูปเล่มโครงการ  
20 ก.พ. 63 แกไ้ขรูปเล่มโครงการ  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่นโครง+แผน่ซีดี+ค่ารูปเล่มโครงการ  
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รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 
นางสาว ปวณีา รักตะสิงห์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมท าโครงการขายอย้หวาน  

21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

25 มิ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
26 มิ.ย. 62 น าเสนอโครงการใบอนุมติั  
27 มิ.ย. 62 เร่ิมท าบทท่ี 1  
28 มิ.ย. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 1  

29 มิ.ย. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 1  
4 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบท่ี 2 (แนวทางทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)  
6 ก.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 2 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1)  
11 ก.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 2 (แกไ้ขคร้ัง 2)  
16 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบท่ี 3  
31 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3 (วิธีด าเนินโครงการ)  
10 ส.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 3 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1)  
14 ส.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 3 (แกไ้ขคร้ังท่ี 2)  
 16 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 3  
20 ส.ค. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
15 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1  
5 ต.ค. 62 ท าป้ายร้าน  

11 ต.ค. 62 จดัหาซ้ืออุปกรณ์การขาย  
12 ต.ค. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์  
14 ต.ค. 62 จดัเตรียมเร่ืองการขายและการจดัหนา้ร้าน  
15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 1  
17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 2  
19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 3  
22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 4  
24 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 5  
26 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 6  
29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 7  
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วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 7  
29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 7  
31 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 8  
16พ.ย. 62 เร่ิมท า PowerPoint คร้ังท่ี 2  
19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการน าเสมอ  
19 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
23 พ.ย. 62 ซอ้มน าเสมอโครงการ  
24 พ.ย. 62 น าเสนอโครง Present คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
7 ม.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4  
9 ม.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบท่ี 4  
14 ม.ค. 62 ส่งเน้ือหาบท่ี 4  
15 ม.ค. 62 เร่ิมท าบท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินงานโครงการ)  
17 ม.ค. 63 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 5  
21 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหาบท่ี 5  
25 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
28 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
8 ก.พ. 63 ท าภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
10 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
11 ก.พ. 63 ส่งภาคภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
15 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
17 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
18 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
19 ก.พ. 63 เร่ิมท ารูปเล่มโครงการ  
20 ก.พ. 63 แกไ้ขรูปเล่มโครงการ  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่นโครง+แผน่ซีดี+ค่ารูปเล่มโครงการ  
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รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

นาย ยศพงศ์ อึง้เส็ง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมท าโครงการขาย น ้ าออ้ยหวาน  

21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

25 มิ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  

26 มิ.ย. 62 น าเสนอโครงการใบอนุมติั  

27 มิ.ย. 62 เร่ิมท าบทท่ี 1  

28 มิ.ย. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 1  

29 มิ.ย. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 1  
4 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบท่ี 2 (แนวทางทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)  
6 ก.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 2 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1)  
11 ก.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 2 (แกไ้ขคร้ัง 2)  
16 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบท่ี 3  
31 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3 (วิธีด าเนินโครงการ)  
10 ส.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 3 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1)  
14 ส.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 3 (แกไ้ขคร้ังท่ี 2)  
 16 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 3  

20 ส.ค. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  

15 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1  

5 ต.ค. 62 ท าป้ายร้าน  
11 ต.ค. 62 จดัหาซ้ืออุปกรณ์การขาย  
12 ต.ค. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์  
14 ต.ค. 62 จดัเตรียมเร่ืองการขายและการจดัหนา้ร้าน  
15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 1  
17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 2  
19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 3  
22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 4  
24 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 5  



26 

 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
26 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 6  
29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 7  
31 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 8  
16พ.ย. 62 เร่ิมท า PowerPoint คร้ังท่ี 2  
19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการน าเสมอ  
19 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
23 พ.ย. 62 ซอ้มน าเสมอโครงการ  
24 พ.ย. 62 น าเสนอโครง Present คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
7 ม.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4  
9 ม.ค. 62 แกไ้ขเน้ือหาบท่ี 4  
14 ม.ค. 62 ส่งเน้ือหาบท่ี 4  
15 ม.ค. 62 เร่ิมท าบท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินงานโครงการ)  
17 ม.ค. 63 แกไ้ขเน้ือหาบทท่ี 5  
21 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหาบท่ี 5  
25 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
28 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
8 ก.พ. 63 ท าภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
10 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
11 ก.พ. 63 ส่งภาคภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
15 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
17 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
18 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ , บทตดัยอ่  
19 ก.พ. 63 เร่ิมท ารูปเล่มโครงการ  
20 ก.พ. 63 แกไ้ขรูปเล่มโครงการ  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่นโครง+แผน่ซีดี+ค่ารูปเล่มโครงการ  
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
                                   โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice  ขายคร้ังที ่1 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
26/มิ.ย./62 เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่ม 3 2,000.00 6,000.00      6,000.00 
15/ต.ค./62 ถงัใส่น ้ าแขง็    1 ถงั 450 450.00   5,550.00 
 กระปุกฝาปิด    3 ใบ 20 60.00   5,490.00 
 ถุงหิว    3 แพค็ 40 120.00   5,370.00 
 ผา้ปูโต๊ะ    2 ผนื 19 38.00   5,332.00 
 ถุงใส่แกว้ 32 oz    1 แพค็ 20 20.00   5,312.00 
 ฟรุ๊ตสลดั    1 ถุง 38 38.00   5,274.00 
 ถุงมืออนามยั    1 แพค็ 45 45.00   5,229.00 
 ป้ายราคา    1 แพค็ 21 21.00   5,208.00 
 ท่ีตั้งป้ายราคา    2 อนั 17 34.00   5,174.00 
 หลอดเลก็    1 แพค็ 30 30.00   5,144.00 
 แกว้ 32 oz    1  แพค็ 30 30.00   5,114.00 
 ฝาโดม    1  แพค็ 30 30.00   5,084.00 
 ป้ายไวนิล    1  ช้ิน 1,200 1,200.00   3,884.00 
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ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
 ยอดยกมา   3,884.00      3,884.00 
 โลโก ้    1 แผน่ 300 300.00   3,584.00 
 ตน้ออ้ย    40 โล 10 400.00   3,184.00 
 ขวด 10 oz    1 แพค็ 200 200.00   2,984.00 
 หลอดใหญ่    1 แพค็ 30 30.00   2,954.00 
 น ้าแขง็    1 กระสอบ 25 25.00   2,929.00 
 เฉาก๋วย    2 ถุง 35 70.00   2,859.00 
 ไข่มุกสีเงิน-ทอง    1 ถุง 40 40.00   2,819.00 
 ค่าเช่าท่ี    1 แผง 50 50.00   2,769.00 
 ขายน ้าออ้ย   835.00      3,604.00 
 รวม   4,719.00   1,115.00   3,604.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice ขายคร้ังที ่2 

 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

4/ต.ค./60 ยอดยกมา   3,604.00      3,604.00 
 ค่าท่ี     50 50.00   3,554.00 
 ค่าออ้ย    40 โล 10 400.00   3,154.00 
 ขายน ้าออ้ย   490.00      3,644.00 
 รวม   3,644.00   450.00   3,644.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice ขายคร้ังที ่3 

 
 
 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

4/ต.ค./60 ยอดยกมา   3,644.00      3,644.00 
 ค่าท่ี     50 50.00   3,594.00 
 ค่าออ้ย    10 โล 10 400.00   3,194.00 
 ขายน ้าออ้ย           1,075.00      4,269.00 
 รวม   4,719.00   450.00   4,269.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice ขายคร้ังที ่4 

 
 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

4/ต.ค./60 ยอดยกมา   4,269.00      4,269.00 
 ค่าท่ี     50 50.00   4,219.00 
 ค่าออ้ย    10 โล 10 400.00   3,819.00 
 ขายน ้าออ้ย           1,291.00      5,110.00 
 รวม   4,719.00   450.00   5,110.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice ขายคร้ังที ่5 

 
 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

4/ต.ค./60 ยอดยกมา   5,110.00      5,110.00 
 ค่าท่ี     50 50.00   5,060.00 
 ค่าออ้ย    10 โล 10 400.00   4,660.00 
 ขายน ้าออ้ย           1,370.00      6,030.00 
 รวม   6,480.00   450.00   6,030.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice ขายคร้ังที ่6 

 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

4/ต.ค./60 ยอดยกมา   6,030.00      6,030.00 
 ค่าท่ี     50 50.00   5,980.00 
 ค่าออ้ย    10 โล 10 400.00   5,580.00 
 ขายน ้าออ้ย           1,325.00      6,905.00 
 รวม   7,355.00   450.00   6,905.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice ขายคร้ังที ่7 

 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

4/ต.ค./60 ยอดยกมา   6,905.00      6,905.00 
 ค่าท่ี     50 50.00   6,855.00 
 ค่าออ้ย    10 โล 10 400.00   6,455.00 
 ขายน ้าออ้ย           1,860.00      8,315.00 
 รวม   8,765.00   450.00   8,315.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ อ้อยหวาน Sugar cane juice ขายคร้ังที ่8 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

4/ต.ค./60 ยอดยกมา   8,315.00      8,315.00 
 ค่าท่ี     50 50.00   8,265.00 
 ค่าออ้ย    10 โล 10 400.00   7,865.00 
 ขายน ้าออ้ย           2,250.00      10,115.00 
 รวม   10,565.00   450.00   10,115.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการ ออ้ยหวาน Sugar cane juice 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 1.   เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
 2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
 4.     เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการวางกลยทุธ์การขาย 
  ทุนจากการด าเนินการทั้งส้ิน 6,000 บาท  
  ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 3,600 บาท  
  รายไดจ้ากการขายสินคา้  10,496 บาท 
  ก าไรสุทธิ   4,496 บาท 
  ก าไรจากการด าเนินงานสมาชิกกลุ่ม                                          1,498 บาท 
   รวม    4,496 บาท 
  แบ่งรายไดจ้ากการด าเนินงาน 3 คน คนละ    3,498 บาท 
   
  รายช่ือ      จ านวนเงิน 

1. นางสาวสุชาดา          ลอ้แกว้มณี                           3,498      บาท 
2. นางสาวปวีณา           รักตะสิงห์              3,498 บาท  
3. นายยศพงศ ์               อ้ึงเส็ง                            3,498 บาท 

รวม             10,496  บาท 
ไดก้ าไรสุทธิจากการด าเนินสมาชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ   1,498 บาท 
                                                                    รวม  4,496 บาท 
ข้อเสนอแนะ 

1. สมาชิกควรใหค้วามร่วมมือในการท างานมากกวา่น้ี 
2. สมาชิกยงัขาดประสบการณ์ในการท างานอยู ่
3. ควรเตรียมการเปิดร้านเพื่อขายสินคา้มากกวา่น้ี 
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บทที ่5 
สรุปผลด าเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินการขายสินคา้ Sugar Cane Juice ออ้ยหวาน ทางกลุ่มไดเ้ร่ิมด าเนินการมา

เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ ผลการด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ทางกลุ่มไดต้ั้งไวโ้ดยสามารถ
สร้างรายไดร้ะหวา่งเรียนไดอี้กดว้ย ท าใหท้างกลุ่มมีทกัษะในการปฏิบติังานเป็นทีมรู้จกัแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ สามารถท่ีจะใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตในอนาคตได ้
      สรุปตารางการปฏิบัตงิาน 

ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ
1 7 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท าโครงการ, ประชุมวางแผน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขออนุมติั 
2 29 มิ.ย. 62 ส่งบทท่ี 1 
3 11 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2 
4 16 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3 
5 21 ก.ย. 62 น าเสนอ PowerPoint โครงการ คร้ังท่ี 1 
6 2 ต.ค. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์ 
7 12 ต.ค. 62 ด าเนินการท่ี ตลาดนดัแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพวธุ แขวงบางนา กรุงเทพฯ 
8 16 พ.ย. 62 น าเสนอ PowerPoint โครงการ คร้ังท่ี 2 
9 7 ม.ค. 63 ส่งบทท่ี 4 
10 23 ม.ค. 63 ส่งบทท่ี 5 
11 25 ก.พ.63  ตรวจรูปเล่มโครงการ+ ส่งรูปเล่มพร้อมซีดี 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 1. เพื่อนร่วมงานขาดความรู้เก่ียวกบัการท างาน 
 2. สมาชิกในกลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการท างานและปฏิบติังานผดิพลาดบ่อยคร้ัง 
สัปดาห์ที่ 1 
กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1. คิดริเร่ิมโครงการธุรกิจบริการ 
2. ประชุมวางแผน และจดัสรรงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบติั 
1. สมาชิกในกลุ่มมีเวลาวา่งไม่ตรงกนัท าใหก้ารประชุมล่าชา้ 
2. ความคิดเห็นภายในกลุ่มไม่ตรงกนั 
3. ลูกคา้ยงัไม่ค่อยรู้จกั 

สัปดาห์ที่ 2 
กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1. หาซ้ืออุปกรณ์ 
2. ส ารวจพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการธุรกิจบริการ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบติั 
1. หาสินคา้บริการยาก สินคา้ไม่มีตามท่ีตอ้งการ 
2. ความคิดเห็นภายในกลุ่มไม่ตรงกนั 

สัปดาห์ที่ 3  
กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1. ท าป้ายช่ือร้านและออกแบบโลโกร้้าน 
ปัญหาและอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบติั 

1. สมาชิกในกลุ่มยงัไม่ค่อยพร้อมในการน าเสนอโครงการ 
2. สมาชิกขาดประสบการณ์ในการท าป่ายร้านและโลโกร้้าน 
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สัปดาห์ที่ 4-5  
กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1. ทดลองการขาย 
2. จดัท าเอกสารบทท่ี 1-3 

ปัญหาและอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากการท่ีปฏิบติั 
1. สมาชิกบางคนไม่เขา้ใจในเร่ืองของการบริการ 
2. ขาดความรู้ดา้นการท าเอกสาร 

สัปดาห์ที่ 6 
กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินคา้ 
2. ด าเนินการขาดตลาด 

ปัญหาและอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากการท่ีปฏิบติั 
สัปดาห์ที่ 7 
กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1. ด าเนินการขายท่ีตลาดนดัสรรพาวธุทหารเรือ 
ปัญหาและอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากการท่ีปฏิบติั 

1. ของเอามาไม่ครบ 
2. ฝนตกระหวา่งขาย 

สัปดาห์ที่ 8 
กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1. ส่ง Power Point 
2. เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present  
3. Present โครงการ 

การแก้ไขปัญหา 
 1.หาขอ้มูลและวิธีท าในอินเตอร์เน็ตเพื่อมาเพิ่มทกัษะในการท าและพฒันาฝีมือ 
 2. ตอ้งเรียกสมาชิกภายในกลุ่มมาประชุมเพื่อแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา 
 1. ตอ้งมีการหาความรู้ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินโครงการ
เพื่อใหโ้ครงการส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
 2. ในการท างานตอ้งพยายามเรียนรู้และวางแผนตรวจสอบสินคา้และอุปกรณ์เพื่อความพร้อม
ของสินคา้และเปรียบเทียบราคาจากแหล่งขายท่ีถูกท่ีสุด 
 3. สมาชิกทุกคนตอ้งท างานกนัเป็นทีม ไม่เห็นแก่ตวั เม่ือสมาชิกขาดความรับผดิชอบ 
ประธานจะตอ้งบอกตกัเตือนใหป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 
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ภาคผนวก ก  โครงการ 
 

-  แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
-  บันทกึการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
ภาคเรียนที ่1-2ปีการศึกษา 2560 
ช่ือโครงการ    ออ้ยหวาน Sugar Cane Juice 
ระยะเวลาการด าเนินงาน   มิถุนายน2562–กมุภาพนัธ์2563 
สถานที่การด าเนินงาน  ตลาดนดัแฟลตทหารเรือสรรพาวธุบางนา 
ประมาณค่าใช้จ่าย  6,00บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 

นางสาวสุชาดา          ลอ้แกว้มณี       รหสัประจ าตวั    39287   ปวช. 3/3 
นางสาวปวีณา           รักตะสิงห์       รหสัประจ าตวั     39327   ปวช. 3/3 
นายยศพงศ ์               อ้ึงเส็ง              รหสัประจ าตวั     39924   ปวช. 3/3 
 

ลงช่ือ ................................................................ประธานโครงการ 
 

(นางสาวสุชาดา  ลอ้แกว้มณี) ....../......./...... 
 

ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
...............................................................  ....................................................................... 
...............................................................  ....................................................................... 
ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.............................................................. 

(อาจารยธ์นน  ลาภธนวิรุฬห์)...../....../......  (อาจารยศ์กัด์ิสยาม  สุทศัน์)...../...../..... 
 

ลงช่ือ......................................................หวัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์)...../...../.... 
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ช่ือโครงการ   ออ้ยหวาน Sugar Cane Juice 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่ม ขายสินคา้ 
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารยธ์นน          ลาภธนวิรุฬห์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารยศ์กัด์ิสยาม  สุทศัน ์
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

นางสาวสุชาดา          ลอ้แกว้มณี              ประธานโครงการ 
นางสาวปวีณา           รักตะสิงห์  รองประธานโครงการ 
นายยศพงศ ์               อ้ึงเส็ง                         เลขานุการ 

 
หลกัการและเหตุผล 
เน่ืองจากในปัจจุบนัตลาดบริโภคมีมากข้ึนความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีหลากหลาย ในยคุน้ี
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเลือกรับประทานอาหารท่ีคลายร้อนได ้อาหารท่ีซ้ือง่ายหารับประทานง่าย
และคลายร้อนดงันั้น คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเห็นตรงกนัวา่มีแนวคิดริเร่ิมท าโครงการขายสินคา้ 
น ้ าออ้ยสดแบบขวดและแกว้ โดยช่ือร้าน ออ้ยหวาน จดัจ าหน่ายอยูท่ี่ ตลาดสรรพาวธุ  
 น ้าออ้ยเป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับคลายร้อน เหมาะกบัอากาศแบบประเทศไทยท่ีสุดแลว้ยิง่เป็น
น ้าออ้ยคั้นสดอีกดว้ยผูค้นจึงอาจจะสนใจเป็นอยา่งมากเพราะน ้าออ้ยท่ีคั้นสดจะไม่มีสารใดๆเจือปน 
เป็นออ้ยธรรมชาติ ปลอดภยั สดช่ืน คลายร้อนไดเ้หมาะกบัอากาศแบบน้ีมากๆ ผูจ้ดัท าโครงการจึง
มองเห็นแนวทางในการจดัท าโครงการและขยายช่องทางการจ าหน่ายส าหรับน ้าออ้ยธรรมดาๆ ออก
สู่ตลาดไดโ้ดยการเพิ่มทอ็ปป้ิงฟรี แบบบุฟเฟ่ต ์ไดอี้กดว้ย 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

เป้าหมาย 
สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 
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วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา้ 
สรุปลงความเห็นขายสินคา้ น ้ าออ้ย 
ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินคา้ 
จดัเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา้ 
จดัท าแผนธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาด 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฎิบติังาน 

ตกแต่งร้านเตรียมพร้อมใหก้ารขายสินคา้ 
ทดลองปฏิบติังานขายและประเมินผล 
ปฏิบติังานธุรกิจขายสินคา้ตามแผนงานท่ีวางไว ้
จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
สรุปงบประมาณผลก าไร 
แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 6,000 บาท 
ค่าวตัถุดบิ 

ตน้ออ้ยสด       280  บาท 
ไข่มุกดิบ       150  บาท 
วุน้ฟรุตสลดั       150  บาท 
เฉาก๊วย         200  บาท 
น ้าแขง็        800   บาท 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าเช่าท่ี (140 x 8วนั )      1,120 บาท 
แกว้ 16 ออนซ ์       900    บาท 
หลอดน ้า (เลก็)        249    บาท 
หลอดน ้า (ใหญ่)       384    บาท 
โหลแกว้ (3 ใบ)        180    บาท 
ถุงใส่แกว้       228    บาท 
ชอ้นตกั         180    บาท 
ทิชชู่        119    บาท 
เคร่ืองป่ันออ้ย       -         - 
โต๊ะ          -         - 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 
อุปกรณ์ตกแต่งร้าน      500    บาท 
รวม                                                                                                     5,440 บาท 

การติดตามผลและการประเมิน 
น าเสนอสินคา้เพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาโครงการ 
สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
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ปัญหาและอุปสรรค 
วตัถุดิบท่ีใชอ้าจจะมีตน้ทุนสูง 
สินคา้ท่ีผลิตแลว้ไม่สามารถเกบ็ไวน้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
มีท่ีซ้ืออุปกรณ์ส ารอง มีราคาแพงจากร้านท่ีซ้ือประจ าไม่ก่ีบาท 
วางแผนในการผลิตสินคา้ในแต่ละวนั 

 
ลงช่ือ.......................................................        ลงช่ือ............................................................ 
         (อาจารยธ์นน ลาภธนวรุิฬห์)                        (อาจารยศ์กัด์ิสยาม สุทศัน์) 
            อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                      อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................................ 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 
                           
 
   
        
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ส่ีแยกบางนา 

ถนนสรรพาวุธ 

ถนนรางรถไฟ

เก่า 
ตลาดสรรพาวุธ 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ  ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1.ลงความเห็นในการขายสินคา้         
2.สรุปความเห็นขายสินคา้ น ้าออ้ย         
3.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 

        

4.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินคา้         
5.จดัเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา้         
6.หาแหล่งวตัถุดิบ         
7.ลงสถานท่ีในการขายสินคา้ ตลาด
สรรพาวธุ 

        

8.สรุปผลการปฏิบติังาน         
9.ส่งรายงานสรุปผลด าเนินงาน         

 
วนั เวลา สถานที ่
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ีตลาดสรรพาวธุ 
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ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 
 
บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 โครงการ   ออ้ยหวาน Sugar Cane Juice 
 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ          อาจารยธ์นน ลาภธนวิรุฬห์ 
               

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ      อาจารยศ์กัด์ิสยาม สุทศัน์ 

ล าดับที ่ รายการ วนัที ่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

1 ก าหนดส่ง โครงการเพื่อขออนุมติั 28-24 มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า) 1-12 ก.ค. 62   
3 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
15-31 ก.ค. 62 

  

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค. 62 
  

แผนการด าเนินงาน    
- ความเป็นมาของธุรกิจ    
- ผลิตภณัฑ ์    
- แผนการบริหารจดัการ    
- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 3-1 
แผนการด าเนินงาน กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
เตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1(  

2-6 ก.ย. 62 
  

6 
 

น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 (โครงการ + 
บทท่ี 3-1 แผนการด าเนินงาน และ
บรรณานุกรม  

21 ก.ย. 62 
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ล าดับ รายการ วนัที ่
ลงช่ือที่
ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 
(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62 
  

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ์(  

1-8 พ.ย. 62 

  

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

16 พ.ย. 62 
  

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค. 62   
11 งาน ATCนิทรรศน์  

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค. 62 

  

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4  
(ปฏิบติังานรายบุคคล)  

16-20 ธ.ค 62 
  

(บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ) 17-13 ธ.ค. 62   
13 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค 
และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

20-24 ม.ค 63 
  

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค 63   
15 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ 

3-7 ก.พ 63 
  

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14 ก.พ 63 
  

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ 63   
18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28 ก.พ 63   
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
                 - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
รายงานผลการประเมินโครงการการขาย ออ้ยหวาน จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 100 

ตวัอยา่ง สรุปไดด้งัน้ี 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเพศ 

เพศ ความถี ่ ร้อยละ 
เพศชาย 49 49% 
เพศหญิง 51 51% 
รวม 100 100% 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 
และเพศหญิงมีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
ตารางที ่2 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามระดบัอาย ุ

อายุ ความถี ่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 59 59% 
อาย ุ21-30 ปี 41 41% 
อาย ุ31-40 ปี - - 

มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป - - 
รวม 100 100% 

จากตารางที่ 2 พบว่าอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59 , อายุต  ่ากว่า 21-30 ปี มี
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 , อายุ 31-40 ปี มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และ อายุมากกว่า 
41 ปีข้ึนไป มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที ่3 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา ความถี ่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) / 
ต ่ากวา่ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.) 

4 4% 

มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) / 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 

55 55% 

อนุปริญญา / ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

41 41% 

ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ - - 

รวม 100 100% 

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) /ต  ่ากว่าประกาศนียบตัร
วิชาชีพ(ปวช). มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 , มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) /ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ(ปวช) มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 คน , อนุปริญญา / ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส) มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 , ปริญญาตรี มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และปริญญา
โท มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

ตารางที่ 4 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามระดบัอาชีพ 
อาชีพ ความถี ่ ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 99 99% 
ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 1% 
พนกังานเอกชน - - 
ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ - - 
พอ่บา้น / แม่บา้น - - 
อ่ืน ๆ  - - 

รวม 100 100% 

 จากตารางที ่4  พบวา่นกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 99 บาท ขา้ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 , พนักงานเอกชน มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , 
ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , พ่อบา้น/แม่บา้น มีจ านวน 0 คิดเป็น
ร้อยละ 0 และ อ่ืน ๆ มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที่ 5 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามระดบัรายไดป้ระจ าต่อเดือน 
รายได้ ความถี ่ ร้อยละ 

รายได ้5,000-10,000 บาท 100 100% 
รายได ้10,001 – 15,001 บาท - - 
รายได ้15,001 – 20,000 บาท - - 
รายได ้20,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 100 100% 

จากตารางที ่5 พบวา่รายได ้5,000-10,000 บาท มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 , รายได ้10,001 
– 15,001 บาท มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , รายได ้15,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 , รายได ้20,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงานขาย กลุ่ม ออ้ยหวาน 
ตารางที่ 6 ความพึงใจในงานขาย 

รายการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

�̅� SD 
แปล
ผล 

ผลติภัณฑ์ 
1.รสชาติของน ้าออ้ย 59 

(59%) 
31 

(31%) 
10 

(10%) 
- - 4.49 0.67 

มาก
ท่ีสุด 

2.ความสะอาดของสินคา้ 
44 

(44%) 
40 

(40%) 
16 

(16%) 

 
- 
 

- 4.28 0.72 
มาก
ท่ีสุด 

ด้านราคา 

3.ราคา/เหมาะสมกบัคุณภาพ 52 
(52%) 

28 
(28%) 

20 
(20%) 

- - 4.32 0.78 
มาก
ท่ีสุด 

4.ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 52 
(52%) 

32 
(32%) 

16 
(16%) 

- - 4.36 0.76 
มาก
ท่ีสุด 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

5.ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือ
ซ้ือสินคา้ 

44 
(44%) 

32 
(32%) 

24 
(24%) 

- - 4.20 0.80 
มาก
ท่ีสุด 

6.ความสะดวกในการเดินทาง 66 
(66%) 

25 
(25%) 

9 
(9%) 

- - 4.57 0.65 
มาก
ท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
7.ส่งเสริมโดยการถา้ลูกคา้ซ้ือ 
10 ขวดแถม 1 ขวด  

47 
(47%) 

33 
(33%) 

20 
(20%) 

- - 4.27 0.77 
มาก
ท่ีสุด 

8.ส่งเสริมโดยเม่ือซ้ือแบบแกว้ 
ทอ็ปป้ิงฟรี ตกัเอง 

54 
(54%) 

28 
(28%) 

18 
(18%) 

- - 4.36 0.77 
มาก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 5  พบว่ามีความน่าสนใจของสินคา้ในการขาย  (�̅�) = 4.49  อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, 
สินคา้และการบริการของการขายมีคุณภาพ (�̅�) = 4.28 อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด, ความ
เหมาะสมของราคากบัการให้บริการ (�̅�) = 4.32 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, การช าระเงินค่า
สินคา้ (�̅�) = 4.36 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ (�̅�) = 
4.20 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ (�̅�) = 4.57 อยูใ่นระดบัพึงพอใจ
มากท่ีสุด, เม่ือซ้ือสินคา้แบบขวด 10 ในราคาเพียง 100 แถม 1  (�̅�) = 4.27 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก
ท่ีสุด, โฆษณาผา่น Facebook (�̅�) = 4.57 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

ป้ายหน้าร้าน และขอ้มูลจากป้ายแนะน า (�̅�) = 4.36 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด , การ
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (�̅�) = 4.34 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, ความช านาญในการขายสินคา้ 
(�̅�) = 4.42 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด, บุคลิกภาพ และมารยาทในการขายสินคา้ (�̅�) = 4.39อยู่
ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด , ขั้นตอนในการท างาน (�̅�) = 4.29 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด , 
ระยะเวลาในการท างาน (�̅�) = 4.23 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด , บรรยากาศภาพในร้าน (�̅�) = 
4.71 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด และภาพลกัษณ์โดยรวมของร้าน (�̅�) = 4.83 อยู่ในระดบัพึง
พอใจมากท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 

ใบประเมินโครงการขาย ออ้ยหวาน Sugar Cane Juice 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (    ) หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

    1. เพศ                (      ) ชาย                            (      ) หญิง 
    2. อาชีพ             (      ) คุณครูอาจารย ์           (      ) นกัศึกษา                     (      ) อ่ืน ๆ 
    3. ระดบัการศึกษ (      ) ปวช.                         (      ) ปวส.                      (      ) อ่ืน ๆ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (     ) หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
               5=มากท่ีสุด       4=มาก       3=ปานกลาง       2=นอ้ย      1=นอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัช้ินงาน ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ผลติภัณฑ์      
- รสชาติของน ้าออ้ย      
- ความสะอาดของสินคา้      

ด้านราคา 
- ราคา/เหมาะสมกบัคุณภาพ      
- ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
- ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือซ้ือสินคา้      
- ความสะดวกในการเดินทาง      

 



ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัช้ินงาน ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
- ส่งเสริมโดยการเม่ือซ้ือครบ 10 ขวด แถมฟรี 1 ขวด      
- ส่งเสริมโดยซ้ือแบบแกว้ฟรีทอ็ปป้ิง ตกัเอง      

 
ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 
 -ป้ายร้าน หรือรูปแบบผลิตภณัฑใ์นโครงการ 

   -รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ ์หรือบริการในโครงการ 
-รูปภาพขั้นตอนการปฏิบติัโครงการ 
-ประมวลภาพต่างๆ 
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ตราสินค้า 
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รูปแบบผลติภณัฑ์ 

 
  

ฟลุต๊สลดั ไข่มุกสีเงิน-ทอง เฉาก๊วย 
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      รูปแบบวสัดุอุปกรณ์ของผลติภณัฑ์ในการท าน า้อ้อย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออ้ย 

เคร่ืองคั้นออ้ย 
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ขั้นตอนการท าน า้อ้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คั้นน ้ าออ้ย 

บรรจุใส่ขวด + แก้ว 
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ประมวลภาพต่าง ๆ 
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ภาคผนวก ง   ประวตัผู้ิด าเนินโครงการ 
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ประวตัผู้ิด าเนินโครงการ 
 

 
 
ช่ือ นามสกุล : นางสาวสุชาดา  ลอ้แกว้มณี  
วนั เดือน ปี เกิด : 24 กนัยายน 2544 
สถานท่ีเกิด : สุโขทยั 
การศึกษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สถานท่ีศึกษา : วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งโครงการ : ประธานโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือ นามสกุล : นางสาวปวีณา  รักตะสิงห์  
วนั เดือน ปี เกิด : 27 เมษายน 2545 
สถานท่ีเกิด : สงขลา 
การศึกษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สถานท่ีศึกษา : วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งโครงการ      :      รองประธานโครงการ 
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ช่ือ นามสกุล : นายยศพงศ ์ อ้ึงเส็ง 
วนั เดือน ปี เกิด : 19 กรกฎาคม 2544 
สถานท่ีเกิด : สมุทรปราการ 
การศึกษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สถานท่ีศึกษา : วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งโครงการ      :      เลขานุการ 

  

 

 


