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 โครงการเลมน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเน้ือหาโครงการเลมน้ีจะเร่ิมต้ังแตการนําเสนอโครงการ การทําแผน

ธุรกิจ ตลอดจนผลการดําเนินงาน 

 คณะนักศึกษาผู จัดทําโครงการรูสึกยินดีเปนอยางมากหากทานไดรับประโยชนจาก

โครงการเลมน้ีเพราะจะทําใหผูอานรูถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและสามารถ

พัฒนาธุรกิจของตนเองไดในอนาคต 

 ทายน้ีคณะผูจัดทําโครงการ ตองขอขอบพระคุณอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล ที่

ปรึกษาโครงการและอาจารยอุดมพร  เปตานนท อาจารยที่ปรึกษารวมเปนอยางยิ่งที่ไดแนะนําจน

โครงการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และผูจัดทําโครงการหวังวาโครงการเลมน้ีจะเปนประโยชนแก

ทานไมมากก็นอยหากผิดพลาดประการใดตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 
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บทคัดยอ 

 

 โครงการน้ีเปนโครงการประเภทขาย ลูกชิ้นZEEDZAD มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการดังน้ี  1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 2. เพื่อใหนักศึกษาเกิด

ความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 3. เพื่อใหนักศึกษาไดมีอาชีพเสริม 

มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2. ขั้นดําเนินการและขั้นที่ 3. ขั้น

ประเมินผลจากผลการดําเนินงาน สรุปดังน้ี 

วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการคือเร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ถึง 21 

ก.พ. 2563 สถานที่ดําเนินโครงการคือ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขต

บางนา  กรุงเทพมหานคร  

ผลการดําเนินการดานงบประมาณมีเงินลงทุน 9,600 บาทไดกําไรทั้งสิ้น 4,870 บาท  

แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 3 คนเทาๆกันคนละ 1,623 บาทสมาชิก 

ประโยชนที่ไดรับจากาการดําเนินโครงการ 1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการ

เรียนรูของวิชาโครงการ 2. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากหารทํางาน

กันเปนทีม 3. ไดมีธุรกิจสวนตัวและรายไดเปนของตัวเอง 

ก 



ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการคือ 1.  สมาชิกในกลุมขาดความ

รับผิดชอบตอการทํางาน 2.  การใชอุปกรณตาง ๆ ยังไมชํานาญ 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทขายลูกชิ้น 1.  สมาชิกทุกคนตอง

ทํางานกันเปนทีม เมื่อสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ประธานจะตองบอกตักเตือนใหปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 2.  ควรมีการหาความรูขอมูลตาง ๆ หรือสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ

ในการคํานวณการใชวัสดุ และตองพยายามเรียนรูในขั้นตอนการทํางานและนํามาปรับใชเพื่อพัฒนา

ฝมือในการดําเนินโครงการตอไป 

จากแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบริการ กลุม ลูกชิ้นZEEDZAD พบวา

ความพึงพอใจตอสินคารานลูกชิ้นZEEDZAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน             

รายขอ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของสินคา เหมาะสมกับสินคา รองลงมา คือ               

การใหบริการ ความรูสึก หลังจากที่ไดรับหลังซื้อสินคา และการแตงกายเหมาะสม  มีบุคลิกและ

ลักษณะทาทางที่สุภาพ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รสชาติของนํ้าจ้ิมหมาลา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

ลูกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ท ามาจากเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ นิยมบริโภคกันมากใน
ประเทศไทยโดยมักจะน ามาประกอบปรุงเป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวแกงจืดเกาเหลาหรือน ามาท า
เป็นลูกชิ้นปิ้ง ลูกชิ้นทอดต่างๆ เป็นต้น ลูกชิ้นที่พบขายในท้องตลาดได้แก่ ลูกชิ้นเนื้อวัวลูกชิ้นเนื้อ
หมู ลูกชิ้นเนือ้ไก่ ลูกชิ้นเนือ้ปลา แบบตา่ง ๆ และลูกชิ้นเนือ้กุ้ง ลูกชิ้นกลายเป็นอาหารวางที่ คนนิยม
บริโภคและเป็นส่วนประกอบของอาหารจานเดี่ยวชนิดต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งประเภท
เนื้อสัตว์ที่ท ามาเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตลูกชิ้นตลอดจนวิธีการผลิตและการเติมสารปรุง
รส เช่น แป้งเกลือและเคร่ืองเทศจากแหล่งผลิตต่างๆ ท าให้ได้มาซึ้งผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน
ในดา้นคณุภาพและสารอาหาร การผลิตลูกชิ้น จะเร่ิมตนจากการน าเนื้อหมูหรือเนื้อวัวมาตัด หั่น ให้
เปน็ชิน้เล็ก ๆแล้วจึงน าไปบดย่อยด้วยเคร่ืองบดย้อยจนละเอียดก่อนที่จะน าไปผสมกับเคร่ืองปรุงรส 
จากนั้นจึงน า ไปเข้าเคร่ืองบีบเป็นลูกกลมๆ ให้ตกลงในน้ าร้อน เมื่อลูกชิ้นสุกจงตึกมาเป่าพดลมให้
ลูกชิ้นเย็นตัวลงแล้วจึงน าลูกชิ้นมาชั่งใส ถุงจ าหน่ายต่อไปซึ่งการท าลูกชิ้นตามขั้นตอนดังกล่าวจะ
ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน  

ผู้จัดท าเห็นตรงกันว่าการขาย “ลูกชิ้น ZEEDZAD” ง่ายต่อการลงทุนเพราะแต่เดิมมีต้นทุน
ต่ าอยู่แล้ว และยังมีคนนิยมชื่นชอบเป็นส่วนใหญ่สามารถบริโภคได้ทุกวัยมีสารอาหารและ
คุณประโยชน์หลากหลายอย่างใช้เวลาในการผลิตไม่นานนักอีกทั้งยังท าเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการค้าขายในคร้ังนี้เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต
ข้างหน้าโดยมีความรู้ติดตัวและยังท ารายได้หลักให้กับตนเองหรือครอบครัวได้ด้วยเหตุนี้คณะ
ผู้จัดท าจึงได้ลงความคิดเห็นในกลุ่มว่าการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ให้กับกิจการ
จึงเลือกคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้บริโภคกันอย่างปลอดภัยและยังได้
ต่อยอดในการค้าขายสินค้ามากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น คณะผู้จัดท าโครงการจึงเห็นตรงกันว่ามีแนวคิดริเร่ิมท าโครงการขายสินค้าลูกชิ้น
โดยใช้ชื่อร้าน“ลูกชิ้น ZEEDZAD” เป็นลูกชิ้นที่ใส่หมาล้าลงไปเพื่อความแปลกใหม่ และท าให้เข้า
กับชื้อร้าน “ลูกชิ้น ZEEDZAD” ท าให้ลูกชิ้นของเรามีความเผ็ดแซ่บและแปลกใหม่ 

 

 



วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธ์การขาย 

 
เป้ำหมำยของโครงกำร 

1. สร้างผลก าไร รายได้ให้กับนักศึกษา 
2. เพื่อสร้างอาชีพการขายสินค้า 
3. เพื่อสร้างประสบการการออกตลาดจริงให้กับนักศึกษา 

 
กำรติดตำมผล และกำรประเมินโครงกำร 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปงบประมานผลก าไร 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า 

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ 
2. สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. เกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีทักษะการวางกลยุทธก์ารขายสินค้า 

 
 

 
 



3 
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การดําเนินโครงการคร้ังน้ี ผูดําเนินในโครงการไดแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดโครงการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ทฤษฎีทางการตลาด 

2. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P’s 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ทฤษฎทีางการตลาด 

ทฤษฎีคิดดานการตลาด  (marketing  concept) หมายถึง  "การที่องคการใชความพยายาม

ทั้งสิ้นเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  เพื่อมุ งให เกิดยอดขายและกําไรในที่สุด" 

ในอดีต  แนวความคิดดานการตลาดเปนแบบเกาที่เนนเร่ืองการผลิต ผูผลิตสินคามีนอยราย  ความ

ตองการสินคามีมากกวาสินคาที่ผลิตออกมาหรืออุปสงค  )demand)  มีมากกวาอุปทาน  (supply) 

ตอมาเมื่อมีการผลิตจํานวนมาก(mass  production) ตนทุนสินคาตํ่าลง  ตลาดก็ขยายตัวขึ้น ความ

เจริญทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กิจการตาง ๆเร่ิมหันมาสนใจและเนนการตลาดมากขึ้นทําให

ทฤษฎีดานการตลาดเปลี่ยนไปเปนแนวความคิดดานการตลาดมุงเนนการตลาดเพื่อสังคม (societal 

marketing concept)แนวความคิดดานการตลาดที่ธุรกิจและองคการไดยึดถือและปฏิบัติกันมาซึ่งมี

การใชกันอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดซึ่งตอไปน้ีจะอธิบาย

ถึงแตละแนวความคิดโดยจัดเรียงลําดับจากแนวความคิดที่เกิดขึ้นกอนหลัง 

1. ทฤษฎีดานการผลิต  (production concept)เปนแนวความคิดที่เกาแกที่สุดของฝาย

ขาย โดยคิดวาผูบริโภคจะพอใจที่จะหาซื้อเฉพาะผลิตภัณฑที่ตนชอบ หาซื้องาย และตนทุนตํ่า

เทาน้ัน ดังน้ันงานดานการตลาดก็คือพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้น และจัด 

จําหนายอยางทั่วถึงแนวความคิดดานการผลิต มีลักษณะดังน้ี 

     1.  ผูบริโภคมีความสนใจในสินคา  และราคาของสินคาที่เสนอขายที่เปนธรรมและถูกเปน

พิเศษ 

2.  ผูบริโภคไมเห็นความสําคัญของราคาที่แตกตางกัน สําหรับผลิตภัณฑแตละระดับของ

บริษัทตางๆ 

3.  พยายามลดตนทุนใหตํ่า เพื่อดึงดูดและจูงใงผูบริโภคในดานราคา 
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4.  รักษาคุณภาพและปรับปรุงการผลิตใหดีขึ้นเร่ือย ๆ รวมทั้งการจัดจําหนายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ทฤษฎดีานผลิตภัณฑ (product concept) เปนการสมมติวาผูบริโภคจะสนใจในคุณภาพ

ที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑและราคาที่เหมาะสม โดยกิจการใชความพยายามในการปรับปรุงผลิตภัณฑ

อยูเสมอไมวาจะเปนเร่ืองของคุณภาพ รูปแบบสวนผสม หีบหอ สี กลิ่น รสชาติ ก็สามารถประสบ

ผลสําเร็จในการขายสินคาและมีผลกําไรไดแนวความคิดดานผลิตภัณฑ  มีลักษณะดังน้ี 

 1.  ผูบริโภคใหความสนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 

 2.  ผูบริโภครูคุณภาพและลักษณะที่แตกตางกันของสินคายี่หอตาง ๆ ที่แขงขันกันในตลาด 

     3.  ผูบริโภคเลือกสินคายี่หอใดยี่หอหน่ึงจากสินคาที่แขงขันกัน โดยยึดหลักวา ไดรับ

ผลตอบแทนในดานคุณภาพสูงสุดจากเงินที่จายไป 

     4.  งานขององคการก็คือ ความพยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น

เร่ือย ๆเพื่อดึงดูดและจูงใจผูบริโภค 

 3. ทฤษฎีดานการขาย (selling concept) เปนการศึกษาดานการจัดการตลาด โดยเนนถึง

ความพยายามของผูขายมากกวาผูซื้อ ยึดหลักวาผูบริโภคโดยทั่วไปมักจะไมซื้อผลิตภัณฑของ

บริษัท ถ าไมถูกกระตุนดวยความพยายามทางการขายและการสง เสริมการตลาดอยาง

เพียงพอ ตัวอยางเชน การขายบริการประกันภัย ประกันชีวิต การขายเอนไซโคพิเดีย การขายผลผลิต

ทางการเกษตรลวงหนาผูบริโภคไมคิดซื้อสินคาหรือบริการเหลาน้ัน จนกวาจะไดรับการกระตุนการ

ขายจากพนักงานขายของบริษัทแนวความคิดดานการขาย มีลักษณะดังน้ี 

 1.  ผูบริโภคโดยทั่วไปจะไมซื้อสินคาเต็มที่ ผูขายจึงสามารถกระตุนใหซื้อเพิ่มขึ้นไดเร่ือยๆ  

 2.  ผูบริโภคจะถูกชักจูงใหซื้อสินคาโดยผานเคร่ืองมือกระตุนการขายวิธีตาง ๆ เชน การ

โฆษณา การประชาสัมพันธ การใชพนักงานขายที่มีความสามารถ ตลอดจนการจัดรายการสงเสริม

การขาย ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เปนตน 

 3.  งานหลักของบริษัท คือ การจัดใหมีแผนกขายที่มีความสามารถดีเดนเพื่อดึงดูดและชัก

จูงผูบริโภค 

 4.  ผูบริโภคอาจซื้อซ้ําอีก เพราะมีความตองการอยูเร่ือย ๆ หรือถาไมซื้อซ้ําอีก ก็ยังมี

ผูบริโภครายอ่ืนที่ตองการซื้อสินคา 

 4. ทฤษฎีดานการตลาด (marketing concept) เปนการศึกษาจัดการ โดยยึดหลักวา งาน

ขององคการ คือ การพิจารณาความจําเปนและความตองการของบริษัทเปาหมาย และการปรับปรุง

การจัดการใหสามารถสนองความพอใจของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่

เหนือคูแขงขันอ่ืน หรืออาจกลาวไดวาแนวความคิดดานการตลาดหมายถึง การคนหาและการสนอง

ความตองการของผูบริโภค 
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แนวความคิดดานการตลาด  มีลักษณะดังน้ี 

1. องคการที่ต้ังขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหความพึงพอใจแกกลุมลูกคาที่ต้ังใจไว 

2.  องคการจะตองศึกษาความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางความพึงพอใจใหได 

3.  องคการตองตะหนักถึงผูบริโภคทุกคน ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

4.  องคการเชื่อวา การทํางานที่จะทําใหเกิดความพอใจแกผุบริโภจจะเปนสาเหตุใหไดมาซึ่งชัย

ชนะ ดวยความซื่อสัตยของบริษัท จะทําธุรกิจดําเนินตอไปได และเปนที่นิยมในระยะยาวอันเปน

เปาหมายขององคการ 

 5. ทฤษฎีดานการตลาดเพื่อสังคม  (social  marketing concept)เปนการศึกษาเร่ืองความ

ตองการและการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของสังคมสวนรวม โดย

หวังผลการตอบสนองเปนเปาหมายขององคการที่ตองการในระยะยาวเพื่อใหองคการบรรลุเปา

หมาย กิจการตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอปญหาตาง ๆ  ของสังคมที่เกิดขึ้นอันเน่ืองจาการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ ไดแก ความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดลอม  การเกิดภาวะเงินเฟออัน

เน่ืองมาจากราคาสินคาเพิ่มขึ้น การขาดแคลนทรัพยากรบางประเภท  ปญหาที่เกิดขึ้นองคการควรจะ

มีความรับผิดชอบตอสังคม และผูบริโภคทางดานตาง ๆ ไดแกไมผลิตสินคาที่ดอยคุณภาพไมผลิต

สินคาที่เปนพิษเปนภัยตอประชาชน  ไมคากําไรเกินควร ไมโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไป 

แนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม มีลักษณะดังน้ี 

 1. มีลักษณะเหมือนแนวความคิดที่มุงการตลาด คือ ตองพิจารณาถึงความตองการของ

กลุมเปาหมายและพยายามสรางความพึงพอใจสูงสุดใหผูบริโภค 

 2.  ใหความสําคัญกับผลกระทบในทางที่ดีตอสังคมสวนรวม  และสภาพแวดลอม ซึ่งมีผล

ไปถึงตัวผูบริโภคดวยขอแตกตางระหวางแนวความคิดดานการขายและแนวความคิดดานการตลาด 

แนวความคิดดานการขาย  (selling concept) หมายถึง  "การเสนอผลิตภัณฑ แลวใชวิธีการขายแบบ

ตาง ๆ เพื่อจูงใจใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑ "  แนวความคิดน้ี  บริษัทเสนอผลิตภัณฑแลวจึงหาทางจูงใจ

ลูกคาดวยวีการขายใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ  สวนแนวความคิดทางการตลาดน้ัน  บริษัท

จะตองศึกษาความตองการของลูกคากอนแลวจึงคนหาผลิตภัณฑที่สามารถสนองความตองการของ

ลูกคาตอไป 

 

2. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว 

ประภาพร คําภิรมย2560(อับราฮัม มาสโลว) (Abraham Maslow) เปนผูวางรากฐานจิตวิทยา

มนุษยนิยม เขาไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอระบบการศึกษาของอเมริกันเปนอันมาก 

ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยูบนความคิดที่วา การตอบสนองแรงขับเปนหลักการเพียงอันเดียวที่มี

ความสําคัญที่สุดซึ่งมีเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย มาสโลวมีหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

โดยเนนในเร่ืองลําดับขั้นความตองการ เขามีความเชื่อวา มนุษยมีแนวโนมที่จะมีความตองการอัน
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ใหมที่สูงขึ้นเมื่อความตองการพื้นฐานไดรับการตอบสนอง เชน ความมั่นคงความปลอดภัย กินอ่ิม

นอนหลับ ความตองการอ่ืนจะเขามาทดแทน เปนพลังซึ่งจูงใจใหทําพฤติกรรม เชน อาจเปน

ความสําเร็จในชีวิต เปนตน แรงจูงใจของคนเรามาจากความตองการพฤติกรรมของคนเรามุงไปสู

การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว แบงความตองการพื้นฐานของมนุษยเปน 5 ระดับ ดวยกัน 

ไดแก 

1.ความตองการทางเสรี ( Physiological Needs) หมายถึง ความตองการพื้นฐานของรางกาย

ซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร นํ้า อากาศ เสื้อผา ฯลฯ ความตองการน้ีเร่ิม

ต้ังแตวัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดไมได ถาอยูใน

สภาพที่ขาดรางกายจะกระตุนใหบุคคลทํากิจกรรมขวนขวาย เพื่อตอบสนองความตองการ เหลาน้ี 

ถาตองการในขั้นแรกน้ีไมไดรับการบําบัด ความตองการขั้นตอไปก็จะไมเกิดขึ้น 

2.ความตองการความมั่นคงปลอดภัย) Safety Needs) หมายถึง ความตองการความมั่นคง

ปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เพราะบุคคลไมตองเผชิญกับความไมแนนอนในการ

ดํารงชีวิต เชน การสูญเสียตําแหนง การขาดแคลนทรัพยสิน การถูกขูเข็ญบังคับจากผูอ่ืน มนุษยจึง

เกิดความตองการความมั่นคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เชน มีอาชีพที่มั่นคง มีการอมทรัพย

หรือสะสมทรัพย มีการประกันชีวิต ฯลฯ 

3.ความตองการความรักและเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ  (Loveand belonging Needs) 

หมายถึง ความตองการที่จะเปนที่รักของผูอ่ืน และตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และเปน

สวนหน่ึงของหมูคณะ เพราะมนุษยทุกคนยอมตองการเพื่อนไมตองการรูสึกเหงา และอยูคนเดียว 

ดังน้ันจึงตองการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เปนสมาชิกกลุมใดกลุมหน่ึง เชน กลุมครอบครัว กลุม

ที่ทํางาน กลุมเพื่อนบาน กลุมนันทนาการ เปนตน ความรูสึกผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่ออยูในกลุม และ

สมาชิกของกลุมยอมเกิดความรัก ความเอาใจใส และยอมรับซึ่งกันและกัน 

4. ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา  (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมอง

ตนเองวามีคุณคาสูง เปนที่นาเคารพยกยองจากทั้งตนเองและผูอ่ืน ตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นวาตนมี

ความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ บุคคลที่มีความตองการประเภทน้ีจะเปนผูทีมีความ

มั่นใจในตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคุณคามีประโยชน หากความรูสึกหรือความตองการดังกลาวถูก

ทําลายและไมไดรับการนตอบสนองก็จะรูสึกมีปมดอย สิ้นหวัง มองโลกในแงราย ตองการสิ่ง

ชดเชย ถาเกิดความรูสึกรุนแรงจะทําใหบุคคลน้ันเกิดความทอถอยในชีวิต เปนโรคประสาท โรคจิต 

และอาจฆาตัวตายได 

5. ความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริง และพัฒนาศักยภาพของหมายถึง ความ

ตองการที่จะรูจักและเขาใจตนเองตามสภาพที่แทจริง เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองใหสมบูรณ  (Self-

fulfillment) รูจักคานิยม ความสามารถและมีความจริงใจตอตนเอง ปรารถนาที่จะเปนคนที่ดีที่สุด

ของตนเอง มีสติในการปรับตัว เปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต และเผชิญกับ
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สิ่งแวดลอมใหมๆ โดยคิดวาเปนสิ่งที่ทาทายและนาต่ืนเตน กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่

ตามศักยภาพของตนเองเปนกระบวนการที่ไมมีจุดจบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูมนุษยทุกคนตองการที่

จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 

มาสโลว ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการของมนุษย ไวดังน้ี 

1. มนุษยมีความตองการอยูเสมอ และไมมีที่สิ้นสุด ขณะที่ความตองการไดรับการ

ตอบสนองแลว ความตองการอยางอ่ืนจะเกิดขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการที่เร่ิมตนต้ังแตเกิดจนกระทั่ง

ตาย 

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ัน ๆอีก

ตอไป ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง จึงจะเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคล 

3. ความตองการของมนุษยจะเรียงกันเปนลําดับขั้น ตามความสําคัญ เมื่อความตองการใน

ระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงขึ้นไปเร้ือยๆ 

 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P’s 

อดุลย จาตุรงคกุล2559  (ในเร่ือง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด 

4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออก

ไดดังน้ี 

1.ผลิตภัณฑ (Products) ที่ตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของลูกคา 

หรือสินคาหรือบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืนๆ หรือในแนว

ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อใชใน

การผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการหรือ แมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวใน

สวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญที่มีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี 

เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ  (Produce Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ  (Brand Name) 

คุณภาพ ของผลิตภัณฑ  (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ  (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ 

(Returns) 

2.ราคา  (Pricing) ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไรใน

อัตราที่เหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรืผลรวมของมูล

คาที่ผูซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือ

บริการหรือนโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies)หรือมูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปน

ตัวเงิน การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมาก กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจ

ชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลิต สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของ

คูแขงขันดังน้ันกิจการจะตองเลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ  

ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับราคาไดแก ราคาสินคาที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ 
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(List Price) ราคาที่ใหสวนลด 

3.ชองทางการจัดจําหนาย  (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและทั่วถึง 

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนายเปน

เสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ใน

ชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม  (Industrial User) 

หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม  (Industrial Consumer) และคนกลาง  (Middleman) โลจิสติกสทาง

การตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเร่ิมตน

ไปยงจุดที่ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร หรือกลยุทธทางการตลาด

ในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา

สินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทาง

ที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ หรือ ชองทางการจัดจําหนายที่

เกี่ยวของกับ หนวยเศรษฐกิจตางๆ ที่มีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือ

ผูบริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม มีความ สําคัญตอกําไรของหนวย

ธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบตอการกําหนดสวนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวของอ่ืนๆเชน การต้ังราคา 

การโฆษณา เกรดสินคา หรือ การกระจายสินคาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคา 

จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคา ภายใน

ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจน้ัน 

4.การสงเสริมการตลาด  (Promotion) ที่เนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขาย

และการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกวา 4P ซึ่งนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทางการตลาดที่

เพิ่มขึ้นตามเปาหมายของกิจการน่ันเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุงเนนทางดานของการสราง

ประสบการณที่ดีนาประทับใจใหกับลูกคา ก็จะนําไปสูการสรางความผูกพันทางดานอารมณที่แนบ

แนน ตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนน โดยผลลัพธที่คาดหวังจากกิจการในการดําเนินกลยุทธทาง

การตลาดระดับที่สองน้ี คือกิจการจะสามารถมีสวนแบงการตลาดในจิตใจของลูกคาสูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับคูแขงขันหรือ เปนกิจกรรมติตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมายเพื่อเปนการใหคามรู ชักจูง หรือเปน

การเตือน ความจําเปนของตลาดเปาหมายที่มีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ การ

โฆษณา การสงเสริมการขาย หรือเปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคา

หรือบริการความคิด ตอบุคคลโดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา ใน

ผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ 
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4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สวนีย   บัวรเพชร    ) 2561   (ไดทําการศึกษาโครงการ ลูกชิ้นทอดนํ้าจ้ิมรสเด็ด เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 2  ( เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 3   (เพื่อให

นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม  4   (เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา มีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 

1  .(ขั้นเตรียมการ  ขั้นที่ 2  (ขั้นดําเนินการและขั้นที่  3   .ขั้นประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปได

ดังน้ี วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตเดือนมิถุนายน  2561ถึงเดือน

กุมภาพันธ  2562  รวมปฏิบัติงาน สถานที  ดําเนินโครงการ คือ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือถนน

สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา ผลการดําเนินงานดาน

งบประมาณ มีเงินลงทุน 6, 000  บาท ไดกําไรทั้งสิ้น  7,926 บาท แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 2 คน 

เทาๆกัน คนละ 2,642 บาท จากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี

ความพึงพอใจตอสินคารานนํ้ามะพราวปน โดยภาพรวมในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4  .09  เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย4  .13  ลองลงมาคือดานชองทางการจัด

จําหนายอยูในระดับมีคาเฉลี่ย 4.1 2  ดานราคาอยูในระดับม ากมีคาเฉลี่ย 4  .06   และสงเสริมการตลาด

อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4 .05  ตามลําดับ 

ประภัสสร   เย็นประโคน    ) 2560   (ไดทําการศึกษาโครงการ ลูกชิ้น ND MEATBALLS 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ เพื่อนําความรูที่ไดศึกษามาประยุกตในการดําเนิน

ธุรกิจ เพื่อสรางประการณในการดําเนินธุรกิจและสรางรายไดในระหวางการศึกษาในจําการขายนํ้า

ผลไมปนสมุทต้ี ผลการวิจัยพบวา งบประมาณในการลงทุน 2,000 บาท จํานวน 3 คนเปนเงิน 6,000 

บาท มีกําไรสุทธิ 330 บาทจากการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคพบวา ความหลากหลายของ

นํ้าผลไมปน ระดับความพึงพอใจคิดมากที่สุด ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ระดับความพึงพอใจ

คิดเปนมาก สถานที่ใหบริการมีความสะดวกในการมาใชบริการ ระดับความพึงพอใจคิดเปนมาก

การแตงกายของพนักงาน ระดับพึงพอใจคิดเปนมาก ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของราน 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนมากที่สุด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการใหบริการ ระดับความพึง

พอใจคิดเปนมากที่สุด  

วรรณนิสา  เอกสกุล    ) 2561  (ไดทําการศึกษาโครงการลูกชิ้นKT ซึ่งเปนโครงการประเภท

ขายสินคา1  .มีวัตถุประสงค เพื่อ 1   (.เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ  2   (เพื่อ

สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 3  (เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงาน

กันเปนทีม4  (เพื่อใหนักศึกษามีความสามัคคีเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะกลยุทธิ์การขายสินคา  

ผลการวิจัยพบวางบประมาณในการลงทุน คนละ 3,000 บาท  2 คนรวม 6,000 บาท ไดกําไรสุทธิทั้ง

สิน 4,982 บาทแบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 2 คนเทาๆกัน คนละ 2,491 บาท จากการสํารวจความพึง
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พอใจของผูบริโภค โดยภาพรวมในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน

ผลิตภัณฑอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.10 ลองลงมาดานการตลาดอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.93 

ดานราคาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.55  ตามลําดับ 
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บทที่ 3  

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคา ลูกชิ้น 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

 

 ข้ันท่ี 2ข้ันดําเนินงาน  

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

 

 ข้ันท่ี 3ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 
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แผนการปฏิบัติงาน 

   

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 ลูกชิ้น           

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมอุปกรณในการขาย

สินคา 

         

5. จัดเตรียมสถานที่ในการขาย

สินคา 

        

6. หาแหลงวัตถุดิบ          

7. ลงสถานที่ในการขายสินคา 

ตลาดแฟลตทหารเรือ 

        

8. สรุปผลการปฏิบัติงาน         

9. สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

 

สถานท่ีดําเนินโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชย

 
ถนนบางนา 

ถนน

สรรพา

วุธ 
 

แฟลต

ทหารเรือ 
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ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ1,200  รวมเปนเงิน 3,600บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. ลูกชิ้น         500 บาท 

2. นํ้าจ้ิม         200 บาท 

3. หมาลา         100 บาท 

4. ผักตางๆ         100 บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 

1. คาเชาสถานที่ (50 x 8วัน)       400 บาท 

2. เตาเผา         300 บาท 

3. ถานไฟ         200 บาท 

4. ถาดรองนํ้ามัน        - บาท 

5. ตะแกง         - บาท 

6. บรรจุภัณฑ        200 บาท 

7. ถุงนํ้าจ้ิม         50 บาท 

8. ถุงมือยาง 1 แพ็ค        100 บาท 

9. ถุงหูห้ิวใส        50 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา       500 บาท 

2. เสื้อยูนิฟอรมราน (3 คน)       900 บาท 

รวม        3,600 บาท 
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ความเปนมาของธุรกิจ 

เน่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบริโภคมีหลากหลาย ในยุคน้ี

ผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน อาหารปรุงสุกใหมและ

อาหารน้ันตองมีความอรอยแหละถูกปากดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการจึงเห็นตรงกันวามีแนวคิด 

ริเร่ิมทําโครงการขายสินคาลูกชิ้นโดยใชชื่อราน“ลูกชิ้น  ZEEDZAD” ออกจําหนาย ณ ตลาดนัด

แฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 

 

ผลิตภัณฑ 

ลูกชิ้นZEEDZAD คือลูกชิ้นที่นํามาปรุงสุกดวยการปงเปนเวลาประมาณ 2 นาทีและนํามา

ราดนํ้าจ้ิมสูตรพิเศษของทางเราที่มีสวนผสมของมาลาทําใหลูกชิ้นของทางเรามีรสชาติที่ไมเหมือน

ใคร และมีรสชาติที่เผ็ดซีดซาด เราจึงต้ังชื่อใหกับมันวา “ลูกชิ้นZEEDZAD” 
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แผนบริหารจัดการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประธานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานโครงการ            ฝายขาย 
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แผนการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ (Products)ลูกชิ้น ZEEDZAD 

 ลูกชิ้นZEEDZAD คือลูกชิ้นที่นํามาปรุงสุกดวยการปงเปนเวลาประมาณ 2 นาทีและนํามา

ราดนํ้าจ้ิมสูตรพิเศษของทางเราที่มีสวนผสมของมาลาทําใหลูกชิ้นของทางเรามีรสชาติที่ไมเหมือน

ใคร และมีรสชาติที่เผ็ดซีดซาด เราจึงต้ังชื่อใหกับมันวา “ลูกชิ้นZEEDZAD” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ราคา (Pricing)ไมละ 10 บาท 

ลูกชิ้นหมูเสียบไม 

ลูกชิ้นไกเสียบไม 

ลูกชิ้นหมูเสียบไม ไมละ 10 บาท 

ลูกชิ้นไกเสียบไม ไมละ 10 บาท 
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2. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

สถานที่ต้ังตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: ลูกชิ้น ZEEDZADRP GTA V 
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3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธกิจกรรมการสงเสริมการขายผานปายรานและ Social 

Media คือ facebookของราน เชน เมื่อซื้อสินคาครบ 10 ไม แถมฟรี 1 ไมถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

1.  โลโก 

 

 

 

 

 

 

2. facebook:ลูกชิ้นZEEDZAD 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ปายราน 
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แผนการผลิต/การขาย/การบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1เตรียมจัดรานเพื่อเปดขายสินคา 

ข้ันตอนท่ี2 ตอนรับลูกคาเมื่อลูกคาตองการที่จะเลือกซื้อสินคา 
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ข้ันตอนท่ี3ใหขอมูลเกี่ยวกับลูกชิ้นZEEDZAD 

ข้ันตอนท่ี4ลูกคาเลือกลูกชิ้นตามใจชอบ 
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ข้ันตอนท่ี5ราดนํ้าจ้ิมพรอมกับนําใสบรรจุภัณฑ 

ข้ันตอนท่ี6สงมอบสินคาใหกับลูกคา 
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ข้ันตอนท่ี7รับเงินจากลูกคา 

ข้ันตอนท่ี8กลาวคําขอบคุณลูกคา 
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งบประมาณในการลงทุน คนละ1,200  รวมเปนเงิน 3,600บาท 

 

แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

ลําดับท่ี ลักษณะปญหา หรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางแกไข 

1. วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูง ตนทุนสูง การเหมาซื้อวัตถุดิบ

ทําใหตนทุนถูกลง 

2. สินคาที่ผลิตแลวไมสามารถเก็บไว

นาน 

อาจทําใหวัตถุดิบ

เหนาเสียและตอง

จัดซื้อใหม 

จัดเก็บดวยอุณหภูมิที่

ถูกตองทําใหยืดอายุ

วัตถุดิบ 
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บทท่ี 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการลูกชิ้นหมาลา ZEEDZAD มีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดเสริมระหวาง

ศึกษาจากการเปดรานจําหนายลูกชิ้นหมาลา ZEEDZADในการดําเนินโครงการและเพื่อใหไดรับ

ประสบการณจริงในการดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย สหรรษ ธนะศิลป 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

12 ม.ิย. 62 ประชุมโครงการ  

14 ม.ิย. 62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

20 มิ.ย. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)  

22 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)   

24 ม.ิย. 62 สงเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)  

26 มิ.ย. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 2 (แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)  

30 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2   

12 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 2 (แกไข)   

16 ก.ค. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 3 (วิธีการดําเนินโครงการ)  

6 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3  

10ส.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 3  

29ส.ค. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงานเพื่อนําเสนอ)  

15ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1   

17 ก.ย. 62 ทําปายราน โลโก สติกเกอร   

10 ก.ย. 62 ออกสํารวจสถานที่ออกขาย  

29ก.ย. 62 ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ  

30 ก.ย. 62 ออกขายคร้ังที่ 1   

6 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 2  

7 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 3  

13 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 4  

15ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 5   
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นาย สหรรษ ธนะศิลป 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

20 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 6   

21 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 7  

22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 8  

27 ต.ค. 62 เร่ิมทํา Power Point   

28 ต.ค. 62 แกไข Power Point  

10 พ.ย. 62 สง Power Point   

24 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการคร้ังที่ 2  

13ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

16 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

3ม.ค. 63 แกไขบทที่ 4  

8 ม.ค. 63 สงบทที่ 4  

13ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5   

14 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

15 ม.ค. 63 สงทําบทที่ 5  

18 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม   

21 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

23 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

26 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

28 ม.ค. 63 สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

30 ม.ค. 63 เร่ิมทําสารบัญ   

8 ก.พ. 63 แกไขสารบัญ  

11 ก.พ. 63 สงสารบัญ  

12 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

13 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศและบทคัดยอ  

16 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

18 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ,แผนซีดี  
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นาย จรูญพันธ จูมนา 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 62 ประชุมโครงการ  

14 มิ.ย. 62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

20 มิ.ย. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)  

22 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)   

24 มิ.ย. 62 สงเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)  

26 มิ.ย. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 2 (แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)  

30 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2   

12 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 2 (แกไข)   

16 ก.ค. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 3 (วิธีการดําเนินโครงการ)  

6 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3  

10ส.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 3  

29ส.ค. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงานเพื่อนําเสนอ)  

15 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1   

17 ก.ย. 62 ทําปายราน โลโก สติกเกอร   

10 ก.ย. 62 ออกสํารวจสถานที่ออกขาย  

29 ก.ย. 62 ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ  

30 ก.ย. 62 ออกขายคร้ังที่ 1   

6 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 2  

7 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 3  

13 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 4  

15ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 5   

20 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 6   

21 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 7  

22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 8  
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นาย จรูญพันธ จูมนา 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

27 ต.ค. 62 เร่ิมทํา Power Point   

28 ต.ค. 62 แกไข Power Point  

10 พ.ย. 62 สง Power Point   

24 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการคร้ังที่ 2  

13ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

16 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

3ม.ค. 63 แกไขบทที่ 4  

8 ม.ค. 63 สงบทที่ 4  

13ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5   

14 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

15 ม.ค. 63 สงทําบทที่ 5  

18 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม   

21 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

23 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

26 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

28 ม.ค. 63 สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

30 ม.ค. 63 เร่ิมทําสารบัญ   

8 ก.พ. 63 แกไขสารบัญ  

11 ก.พ. 63 สงสารบัญ  

12 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

13 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศและบทคัดยอ  

16 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

18 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ,แผนซีดี  
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นาย ณัฏฐนันท สืบสายลา 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 ม.ิย. 62 ประชุมโครงการ  

14 ม.ิย. 62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

20 มิ.ย. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)  

22 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)   

24 ม.ิย. 62 สงเน้ือหาบทที่ 1 (บทนํา)  

26 มิ.ย. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 2 (แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)  

30 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2   

12 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 2 (แกไข)   

16 ก.ค. 62 ทําเน้ือหาบทที่ 3 (วิธีการดําเนินโครงการ)  

6 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3  

10ส.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 3  

29ส.ค. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงานเพื่อนําเสนอ)  

15 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1   

17 ก.ย. 62 ทําปายราน โลโก สติกเกอร   

10 ก.ย. 62 ออกสํารวจสถานที่ออกขาย  

29 ก.ย. 62 ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ  

30 ก.ย. 62 ออกขายคร้ังที่ 1   

6 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 2  

7 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 3  

13 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 4  

15ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 5   

20 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 6   

21 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 7  

22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 8  

 

 

 



30 
 

นาย ณัฏฐนันท สืบสายลา 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

27 ต.ค. 62 เร่ิมทํา Power Point   

28 ต.ค. 612 แกไข Power Point  

10 พ.ย. 62 สง Power Point   

24 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการคร้ังที่ 2  

13ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

16 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

3ม.ค. 63 แกไขบทที่ 4  

8 ม.ค. 63 สงบทที่ 4  

13ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5   

14 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

15 ม.ค. 63 สงทําบทที่ 5  

18 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม   

21 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

23 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

26 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

28 ม.ค. 63 สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

30 ม.ค. 63 เร่ิมทําสารบัญ   

8 ก.พ. 63 แกไขสารบัญ  

11 ก.พ. 63 สงสารบัญ  

12 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

13 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศและบทคัดยอ  

16 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

18 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ,แผนซีดี  
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 1 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

30/09/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 1,000.00 3,000.00      3,000.00 

 ลูกชิ้นหมู 80 10 800.00 2 ถุง 90 180.00   2,820.00 

 ลูกชิ้นไก 50 10 500.00 2 ถุง 80 160.00   2,660.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   2,460.00 

 ผงพริกหมาลา    2 แพ็ค - 0.00   2,460.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   2,440.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    2 แพ็ค 30 60.00   2,380.00 

 ถุงแกง    2 แพ็ค 20 40.00   2,340.00 

 ถุงหูห้ิว    2 แพ็ค 30 60.00   2,280.00 

 ปายราน    1 ผืน 350 350.00   1,930.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   1,890.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 1 (ตอ) 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

30/09/62 เตาถาน    1 เตา 200 200.00   1,870.00 

 ถาดรอง    2 ใบ 40 80.00   1,790.00 

 เสาปาย    1 ตน 290 290.00   1,500.00 

 โตะ    1 ตัว 400 400.00   1,100.00 

 ผาปูโตะ    1 ผืน 150 150.00   950.00 

 ตะแกรง    1 อัน 150 150.00   800.00 

 คาที่    1 ที่ 150 150.00   650.00 

รวม 1,300.00 รวม 2,530.00 รวม 650.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 2 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

06/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 400.00 1,200.00       1,200.00 

 ลูกชิ้นหมู 75 10 750.00 4 ถุง 90 360.00   840.00 

 ลูกชิ้นไก 80 10 800.00 4 ถุง 80 320.00   520.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   320.00 

 ผงพริกหมาลา    - - -   320.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   300.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    - - -   300.00 

 ถุงแกง    - - -   300.00 

 ถุงหูห้ิว    - - -   300.00 

 ปายราน    - - -   300.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   260.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 2 (ตอ) 

 

 

  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

06/10/62 เตาถาน    - - -   260.00 

 ถาดรอง    - - -   260.00 

 เสาปาย    - - -   260.00 

 โตะ    - - -   260.00 

 ผาปูโตะ    - - -   260.00 

 ตะแกรง    - - -   260.00 

 คาที่    1 ที่ 150 150.00   110.00 

รวม 1,550.00 รวม 1,090.00 รวม 110.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 3 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

07/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 300.00 900.00      900.00 

 ลูกชิ้นหมู 50 10 500.00 2 ถุง 90 180.00   720.00 

 ลูกชิ้นไก 70 10 700.00 2 ถุง 80 160.00   560.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   360.00 

 ผงพริกหมาลา    2 แพ็ค - 0.00   360.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   340.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    - - -   340.00 

 ถุงแกง    - - -   340.00 

 ถุงหูห้ิว    - - -   340.00 

 ปายราน    - - -   340.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   300.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 3 (ตอ) 

 

  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

07/10/62 เตาถาน    - - -   300.00 

 ถาดรอง    - - -   300.00 

 เสาปาย    - - -   300.00 

 โตะ    - - -   300.00 

 ผาปูโตะ    - - -   300.00 

 ตะแกรง    - - -   300.00 

 คาที่    1 ที่ 150 150.00   150.00 

รวม 1,200.00 รวม 750.00 รวม 150.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 4 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

13/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 300.00 900.00      900.00 

 ลูกชิ้นหมู 72 10 720.00 2 ถุง 90 180.00   720.00 

 ลูกชิ้นไก 64 10 640.00 2 ถุง 80 160.00   560.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   360.00 

 ผงพริกหมาลา    2 แพ็ค - 0.00   360.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   340.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    - - -   340.00 

 ถุงแกง    - - -   340.00 

 ถุงหูห้ิว    - - -   340.00 

 ปายราน    - - -   340.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   300.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 4 (ตอ) 

 

  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

13/10/62 เตาถาน    - - -   300.00 

 ถาดรอง    - - -   300.00 

 เสาปาย    - - -   300.00 

 โตะ    - - -   300.00 

 ผาปูโตะ    - - -   300.00 

 ตะแกรง    - - -   300.00 

 คาที่    1 ที่ 150 150.00   150.00 

รวม 1,360.00 รวม 750.00 รวม 150.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 5 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

15/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 300.00 900.00      900.00 

 ลูกชิ้นหมู 86 10 860.00 2 ถุง 90 180.00   720.00 

 ลูกชิ้นไก 70 10 700.00 2 ถุง 80 160.00   560.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   360.00 

 ผงพริกหมาลา    2 แพ็ค - 0.00   360.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   340.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    - - -   340.00 

 ถุงแกง    - - -   340.00 

 ถุงหูห้ิว    - - -   340.00 

 ปายราน    - - -   340.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   300.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 5 (ตอ) 

 

  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

15/10/62 เตาถาน    - - -   300.00 

 ถาดรอง    - - -   300.00 

 เสาปาย    - - -   300.00 

 โตะ    - - -   300.00 

 ผาปูโตะ    - - -   300.00 

 ตะแกรง    - - -   300.00 

 คาที่    1 ที่ 150 150.00   150.00 

รวม 1,560.00 รวม 750.00 รวม 150.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 6 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

20/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 300.00 900.00      900.00 

 ลูกชิ้นหมู 76 10 760.00 2 ถุง 90 180.00   720.00 

 ลูกชิ้นไก 62 10 620.00 2 ถุง 80 160.00   560.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   360.00 

 ผงพริกหมาลา    2 แพ็ค - 0.00   360.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   340.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    - - -   340.00 

 ถุงแกง    - - -   340.00 

 ถุงหูห้ิว    - - -   340.00 

 ปายราน    - - -   340.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   300.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 6 (ตอ) 

 

  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

20/10/62 เตาถาน    - - -   300.00 

 ถาดรอง    - - -   300.00 

 เสาปาย    - - -   300.00 

 โตะ    - - -   300.00 

 ผาปูโตะ    - - -   300.00 

 ตะแกรง    - - -   300.00 

 คาที่    650.00 150 150.00   150.00 

รวม 1,380.00 รวม 750.00 รวม 150.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 7 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

21/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 300.00 900.00      900.00 

 ลูกชิ้นหมู 82 10 820.00 2 ถุง 90 180.00   720.00 

 ลูกชิ้นไก 80 10 800.00 2 ถุง 80 160.00   560.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   360.00 

 ผงพริกหมาลา    2 แพ็ค - 0.00   360.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   340.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    - - -   340.00 

 ถุงแกง    - - -   340.00 

 ถุงหูห้ิว    - - -   340.00 

 ปายราน    - - -   340.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   300.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 7 (ตอ) 

 

  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

21/10/62 เตาถาน    - - -   300.00 

 ถาดรอง    - - -   300.00 

 เสาปาย    - - -   300.00 

 โตะ    - - -   300.00 

 ผาปูโตะ    - - -   300.00 

 ตะแกรง    - - -   300.00 

 คาที่    1 ที่ 150 150.00   150.00 

รวม 1,620.00 รวม 750.00 รวม 150.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 8 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

22/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 300.00 900.00      900.00 

 ลูกชิ้นหมู 76 10 760.00 2 ถุง 90 180.00   720.00 

 ลูกชิ้นไก 78 10 780.00 2 ถุง 80 160.00   560.00 

 นํ้าจ้ิมหมาลา    2 แพ็ค 100 200.00   360.00 

 ผงพริกหมาลา    2 แพ็ค - 0.00   360.00 

 ผักกะหล่ําป    2 หัว 10 20.00   340.00 

 ไมเสียบลูกชิ้น    - - -   340.00 

 ถุงแกง    - - -   340.00 

 ถุงหูห้ิว    - - -   340.00 

 ปายราน    - - -   340.00 

 ถาน    2 ถุง 20 40.00   300.00 

 

 

45 



46 
 

บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 8 (ตอ) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

22/10/62 เตาถาน    - - -   300.00 

 ถาดรอง    - - -   300.00 

 เสาปาย    - - -   300.00 

 โตะ    - - -   300.00 

 ผาปูโตะ    - - -   300.00 

 ตะแกรง    - - -   300.00 

 คาที่    1 ที่ 150 150.00   150.00 

รวม 1,540.00 รวม 750.00 รวม 150.00 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการไสกรอกไกและไสกรอกไกพันเบคอนทอด 

วัตถุประสงคโครงการ 

 1.เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2.  เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

 3.  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

              4.  เพื่อใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา  

 

 ทุนทั้งสิ้น                                                      9,600.00 บาท 

ซื้อวัสดุอุปกรณ      8,120.00  บาท 

รายไดขายสินคา      12,990.00  บาท 

กําไร       4,870.00  บาท 

กําไรจากการดําเนินงานสมาชิกกลุมคนละ   1,623.00  บาท 

 

แบงกําไรและคืนทุนใหสมาชิก 3 คน คนละ1,623บาท 

 

รายชื่อ        จํานวนเงิน 

1. นายสหรรษ  ธนศิลป     3,200  บาท 

2. นายจรูญพันธ  จูมนา     3,200  บาท 

3. นายณัฏฐนันท  สืบสายลา    3,200  บาท 

รวม       9,600  บาท 

 

กําไรดําเนินงานจากสมาชิกในกลุม 3 คน คนละ 3,200บาท  
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บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินการการขาย ลูกชิ้นZEEDZAD ทางกลุมไดเร่ิมดําเนินการโครงการมาเปน

ระยะเวลา 8 เดือน ผลการดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคที่ทางกลุมไดต้ังไวโดยสามารถสราง

รายไดระหวางเรียน และ ทําใหทางกลุมมีทักษะในการปฏิบัติงานรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนารูจัก

การวางแผนในการดําเนินงาน สามารถที่จะใชความรูและประสบการณที่ไดไปประยุกตใชเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตในอนาคตได 

 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 12-14 ม.ิย. 62 
1. คิดริเร่ิมทําโครงการ 

2. ประชุมวางแผน เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอใบอนุมัติ 

2 24 ม.ิย. 62 1. สงบทที่ 1 

3 12 ก.ค. 62 1. สงบทที่ 2 

4 10 ส.ค. 62 1. สงบทที่ 3 

5 10-15 ก.ย. 62 
1.เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งาน 

2. Present โครงการ คร้ังที่ 1 

6 29 ต.ค. 62 1. ซื้อวัตถุดิบ, จัดเตรียมอุปกรณ 

7 30 ก.ย.- 22 ต.ค. 62 

1. ดําเนินการขายตลาดเคหะบางลพล ี

2. ซื้ออุปกรณจัดเตรียมของ 

3. จัดต้ังราน เตรียมอุปกรณ พรอมขาย 

8 19 พ.ย. 62 1. เขาพบอาจารที่ปรึกษากอน Present คร้ังที่ 2 

9 24 พ.ย. 62 1. Present โครงการ คร้ังที่ 2 

10 14 ธ.ค. 62 1.งาน ATC นิทรรศน 

11 8 ม.ค. 63 1.สงบทที่ 4, สงผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 
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สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

13 15 ม.ค. 63 1.สงบทที่ 5 

14 23 ม.ค. 63 1.สงบรรณานุกรม 

15 28 ม.ค. 63 1.สงภาคผนวก 

16 11 ก.พ. 63 1.สงสารบัญ 

17 16 ก.พ. 63 1.สงกิตติกรรมประกาศ , บทคัดยอ 

18 18 ก.พ. 63 1.สงรูปเลม, เงินคารูปเลม, แผน CD  

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

             1.  สมาชิกในกลุมขาดความกระตือรือรนในการทํางานและการปฏิบัติงานผิดพลาด

บอยคร้ัง 

             2.  ปญหาในดานการขายสินคาเน่ืองจากสมาชิกภายในกลุมขาดความรูและทักษะการขาย

สินคา ทําใหเกิดขอผิดพลาดในบางขั้นตอนของการขายสินคา 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1.  สมาชิกทุกคนตองทํางานกันเปนทีม ไมเห็นแกตัว เมื่อสมาชิกขาดความรับผิดชอบ 

ประธานจะตองบอกตักเตือนใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

2.  ควรมีการหาความรูขอมูลตาง ๆ หรือสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการคํานวณการ

ใชวัสดุ และตองพยายามเรียนรูในขั้นตอนการทํางานและนํามาปรับใชเพื่อพัฒนาฝมือในการดําเนิน

โครงการตอไป 
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บรรณานุกรม 

 

แนวคิดเกี่ยวกับลูกชิ้นปง จาก โครงการลูกชิ้นปง ปการศึกษา 2561 

คนหาวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

ความสําคัญของการขายลูกชิ้นปง  โครงการลูกชิ้นปง ปการศึกษา 2561 

   คนหาวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 

สวนีย  บัวรเพชร (2561) ไดทําการศึกษาโครงการลูกชิ้นทอดนํ้าจ้ิมรสเด็ดของผูบริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 คนหาวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ประภัสสร  เย็นประโคน (2560) ไดทําการศึกษาโครงการลูกชิ้น ND MEATBALLSของผูบริโภค

ในเขต กรุงเทพมหานคร 

 คนหาวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

เสาวลักษณวิมลเสถียร.(2555) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในการ 

วรรณนิสา  เอกสกุล (2561) ไดทําการศึกษาโครงการลูกชิ้นKT ผูบริโภคสวนใหญมีรูปแบบในการ

ดื่ม 

    คนหาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันบึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 
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รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดน้ีศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคารานลูกชิ้นZEEDZAD (Coconut 

Smoothy Project ) เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทขายสินคาจึงขอความรวมมือจากทุกทาน

ในการตอบแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณในการทําเอกสารในวิชาโครงการ 

 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

-ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ 

-ตอนที่2ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูบริโภค 

ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1.เพศ   

ชาย 54 54 

หญิง 46 46 

รวม 100 100 

จากตารางที่1 พบวาผูบริโภคเปนเพศชาย 54 คนคิดเปนรอยละ 54.0 และ เพศหญิง 46 คน 

คิดเปนรอยละ 46.0 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับอายุ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

2.อาย ุ   

ตํ่ากวา 20 ป 40 40 

21-30ป 55 55 

31-41ป 5 5 

41ปขึ้นไป 0 0 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 2 พบวาผูบริโภคมีอายุต้ังแต 21-30 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 55.0 และ

อายุต้ังแตตํ่ากวา 20 ป จํานวน 40คน คิดเปนรอยละ 40.0 และอายุ 31-41 ป จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 5.0 
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ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

3.ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. 

20 20 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 24 24 

อนุปริญญา / ปวส. 52 52 

ปริญญาตรี 4 4 

ปริญญาโทหรือสูงกวา                   0 0 

รวม 100 100% 

 จากตารางที่3 พบวาผูบริโภคชั้นอนุปริญญา / ปวส. จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 52.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จํานวน จํานวน 24 คิดเปนรอยละ 24.0ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.0 

 

ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูมาซื้อสินคา 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

4.ระดับการศึกษา   

นักเรียน / นักศึกษา 75 75 

ขาราชการ / รัฐวิสากิจ 16 16 

พนักงานเอกชน                                        5 5 

ธุรกิจสวนตัว / เจาของธุรกิจ 4 4 

พอบาน/แมบาน 0 0 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ 0 0 

รวม 100 100 

จากตรางที่4 พบวามีผูบริโภคเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 75.0

ขาราชการ/รัฐวิสากิจ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.0พนักงานเอกชนจํานวน 5 คิดเปนรอยละ 

5.0 

 

 

 

ตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับรายได / เดือน 
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สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 5,000 บาท                                                    75 75 

5,001 – 10,000 บาท 0 0 

10,001 – 15,000 บาท 22 22 

15,000  บาทขึ้นไป 3 3 

รวม 100 100 

จากตารางที่5พบวาผูบริโภคมีรายไดตํ่ากวา 5,000บาทขึ้นไป 75 คิดเปนรอยละ 75.010,001 

– 15,000   บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.0 15,000 บาทขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

3.0 

 

การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาโดยใชคาเฉลี่ย (𝐱�)และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยที่สุด 𝐱� SD 

5 4 3 2 1   

1 
รสชาติของนํ้าจ้ิมหมาลา 76 

(76.00) 

24 

(24.00) 
- - - 

4.76 0.43 

2 
รูปแบบของบรรจุภัณฑ 81 

(81.00) 

19 

(19.00) 
- - - 

4.81 0.39 

3 
ราคาของการสินคา เหมาะสมกับ

สินคา 

91 

(91.00) 

9 

(9.00) 
- - - 

4.91 0.29 

4 
การใหบริการ ความรูสึกหลังจาก

ที่ไดรับหลังซื้อสินคา 

82 

(82.00) 

18 

(18.00) 
- - - 

4.82 0.39 

5 
การแตงกายเหมาะสม มีบุคลิก

และลักษณะทาทางทีสุ่ภาพ 

82 

(82.00) 

18 

(18.00) 
- - - 

4.82 0.39 
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ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคารานลูกชิ้นZEEDZAD 

 

สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย   𝐱�  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เปรียบเทียบกับกับเกณฑดังน้ี 

 

 คะแนน 4.50 – 5.00 คือมากที่สุด 

 คะแนน 3.50 – 4.49 คือมาก 

 คะแนน 2.50 – 3.49 คือปานกลาง 

 คะแนน 1.50 – 2.49 คือนอย 

 คะแนน 1.00 – 1.49 คือนอยที่สุด 

______________________________________________________________________________ 

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี                       𝐱�  SD                   ระดับความพึงพอใจ 

ตอสินคารานลูกชิ้นZEEDZAD 

1. รสชาติของนํ้าจ้ิมหมาลา  4.76  0.43  มาก 

2. รูปแบบของบรรจุภัณฑ  4.81  0.39  มาก 

3. ราคาของสินคา เหมาะสมกับ 4.91  0.29  มาก 

สินคา 

4. การใหบริการ ความรูสึก  4.82  0.39  มาก 

หลังจากที่ไดรับหลังซื้อสินคา 

5. การแตงกายเหมาะสม มีบุคลิก 4.82  0.39  มาก 

       และลักษณะทาทางที่สุภาพ 

_____________________________________________________________________________

รวม     4.82  0.38  มาก 

_____________________________________________________________________________

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจตอสินคารานลูกชิ้นZEEDZAD โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากมีคาเฉลี่ย (𝐱� =4.82 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของ

สินคา เหมาะสมกับสินคา อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (�̅�=4.91) รองลงมา คือ การใหบริการ 

ความรูสึก หลังจากที่ไดรับหลังซื้อสินคา และการแตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่

สุภาพ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (�̅�=4.82) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รสชาติของนํ้าจ้ิมหมาลาอยู

ในระดับมากมีคาเฉลี่ย (�̅�=4.76) 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

-  โลโกสิคาและรูปแบบผลิตภัณฑ 

-  สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 

    -  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-  ประมวนภาพอ่ืน 
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โลโกสินคาและรูปแบบผลิตภัณฑ 
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สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 ซื้อแกวละ 25 บาท เมื่อซื้อ 2 แกว ลดราคาเหลือ 45 บาท ต้ังแตวันที่ 1 - 30 พ.ย. 62 น้ี 

 

 

 

 

 

 

   

 ปายหนาราน 
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ภาพการออกนิเทศของอาจารย 
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ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 
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ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานโครงการ 

นายสหรรษ ธนะศิลป 

ชื่อเลน เฟยว อายุ 18 ป 

ที่อยู 750/1842 วัดดาน 24 ตําบลสําโรง อําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เบอร 064-172-3231  

 

 

 

 

      

    

 

 

 



63 
 

ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานโครงการ 

นายจรูญพันธ จูมนา 

ชื่อเลน กุก  อายุ 18ป 

ที่อยู 215/21 หมู 3 ต.สําโรง อําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เบอร096-907-3367 
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ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายผูจัดซื้อ 

นายณัฏฐนันท สืบสายลา  

ชื่อเลน ตา อายุ 18ป 

ที่อยู สุขุมวิท เลขที่ 2952/375 ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 

เบอรโทร 061-579-7494 
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