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บทคัดยอ 

จากการขายสินคา สาคูขนมไทย มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ดังน้ี 1.  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ  2.เพื่อหารายไดในระหวางการเรียน 3. เพื่อให

นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 มีวิธีการดําเนินการ 3ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1.) ขั้นเตรียมการ ขั้นที่2.) ขั้นดําเนินการ และขั้นที่ 

3.) ขั้นประเมินผลจากการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

1. วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เริมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  

เดือน มีนาคม 2563 งบประมาณการลงทุน 3,000 บาท สถานที่ดําเนินโครงการ ตลาดนัดแฟลต

ทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 



 2.  ผลดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินตนทุน 3,000 บาท หลังจากดําเนินโครงการแลวมี

เงนิคงเหลือทั้งสิ้นน 5,925 บาท แบงใหสมาชิก 3 คน เทากัน 1,975 บาท ในระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานต้ังแต 1-31 ต.ค 2562 

 3. ผลที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังน้ี 

1.) บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 2.)เพื่อหารายไดในระหวางการเรียน 3.)เพื่อให

นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 4. )เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน1. มีปญหาในเร่ืองการการแบงเวลาและแบง

หนาที่ในการทํางาน 2.)สมาชิกในกลุมมีเวลาไมตรงกัน 3.)วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูง 

5. ขอเสนอแนะ  1.) แบงงานตามความเหมาะสมของแตละคน 2.)หาขอมูลและลองทํา

ฝกฝนจนเกิดความชํานาญ 3.)วัสดุไมเพียงพอสํารองเงินไวเผื่อฉุกเฉิน 

6.รายงานผล ขากการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดาน

พนักงานใหบริการลูกคาดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสระดับดีมาก 45 คน คิดเปนรอยละ 90 รองลงมา 

ระดับดี จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในความ

สะอาดภายในราน ระดับดีมาก จํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 40 ระดับดี จํานวน 20 คน คิดเปนรอย

ละ 40 ระดับปานกลาง 10 คนคิดเปนรอยละ 20 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพึงพอใจดานการแตง

กายของพนักงานอยูในระดับดีมาก 14 คนคิดเปนรอยะ 28 ระดับดี 33 คน คิดเปนรอยละ 66 ระดับ

ปานกลาง 3 คนคิดเปนรอยละ 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ

อาหารอยูในระดับดีมากอยูที่ 13 คน คิดเปนรอยละ 26  อยูในระดับดี 1 คนคิดเปนรอยละ 3 อยูใน

ระดับปานกลาง 36 คนคิดเปนรอยละ 72 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถึงพอใจในภาพรวม

ของรานอยูที่ระดับดีมาก 14 คนคิดเปนรอยละ 28 อยูในระดับดี 36 คนคิดเปนรอยละ 72 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 การดําเนินโครงการคร้ังน้ีจะไมสามารถลุลวงได หากปราศจากความชวยเหลือจากคณะ 

อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ ซึ่งประกอบดวย อาจารย กันตชาติ เมธาโชติ

มณีกุล อาจารย อุดมพร เปตานนทและผูปกครอง ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะชวยเหลือ และให

คําปรึกษา ตรวจแกขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางดี ตลอดจนอาจารยทานอ่ืน ๆ ที่ไดประสิทธิ์ประ

สามความรูใหแกคณะผูจัดทํา คณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณอยางสูง 

 ตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ คณะผูจะดทําไดรับความชวยเหลือจาก อาจจารยที่

ปรึกษาและอาจารยปรึกษารวมโครงการ มาโดยตลอด นอกจากน้ียังมีอีกหลายทานที่ไมไดกลาว

นาม ที่ไดใหความชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ จึงไดขอบคุณทุกทานมาในโอกาสน้ีดวย สุดทายน้ี 

คณะผั้ดทําขอมอบคุณคาและประโยชนของรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับน้ีเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณพอแม ตลอดจนคุณครูทุกทานที่ไดอบรม สั่งสอนคอยใหกําลังใจ สนับสนุนใหคณะผูจัดทํา

ไดศึกษาและดําเนินโครงการสําเร็จตามความมุงหวัง 

  

   ขอขอบพระคุณ 

 

      คณะผูจัดทํา 

 โครงการ สาคูขนมไทย 
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บทท่ี1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 ในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญเทาน้ัน เปนตนวางานทําบุญ งานแตง 

เทศกาลสําคัญ หรือตอนรับแขกสําคัญ เพราะขนมบางชนิดจําเปนตองใชกําลังคนอาศัยเวลาในการ

ทําพอสมควร สวนใหญเปน ขนบประเพณี เปนตนวา ขนมงาน เน่ืองในงานแตงงาน ขนมพื้นบาน 

เชน ขนมครก0 ขนมถวย0 ฯลฯ สวนขนมในร้ัวในวังจะมีหนาตาสวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการ

จัดวางรูปทรงขนมสวยงามขนมไทยด้ังเดิม มีสวนผสมคือ แปง นํ้าตาล กะทิ เทาน้ัน สวนขนมที่ใช

ไขเปนสวนประกอบ เชน ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน น้ัน มารี กีมาร เดอ ปนา (ทาวทองกีบมา)

0 หญิงสาวชาวโปรตุเกส เปนผูนําสูตรมาจากโปรตุเกสขนมไทยที่นิยมทํากันทุกๆ ภาคของประเทศ

ไทย ในพิธีการตางๆ ก็คือขนมจากไข และเชื่อกันวาชื่อและลักษณะของขนมน้ันๆ เชน รับประทาน

ฝอยทอง เพื่อหวังใหอยูดวยกันยืดยาว มีอายุยืน รับประทาน ขนมชั้นก็ใหไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 

รับประทาน ขนมถวยฟูก็ขอใหเจริญ รับประทานขนมทองเอก ก็ขอใหไดเปนเอก เปนตน ประวัติ

ของสาคูไสหมูเร่ิมจากเมื่อรัชกาลที่1ไดยกทัพไปเวียงจันทร ประเทศลาวแลวไดอัญเชิญพระแกว

มรกตมายังบานเมืองของเรา ไดนางสนมมา1นาง นามวา แมนางเสือ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดไข

ตัวเงินตัวทองมาก เพราะเชื่อวาทําใหมีพลังแลวความสามารถในการสูรบ แมนางเสือมีฝมือในการ

ทําอาหารจึงไดทําขนมไขขึ้นมาถวาย โดยการนําแปงสาคูผสมแปงขาวเหนียวมาหอถั่วกวนปนใหมี

รูปรางคลาย แลวนําไปน่ึงพอสุกจะขาวขุนใสเห็นขางในสีเหลือง เวลาเสวยตองราดดวยกะทิสด 

ขนมจะนุมลื่นๆคลายไขของจริง 

สาคูไสหมู เปนเมนูอาหารวางทานเลน สุดแสนอรอย เปนที่โปรดปรานของหลายทาน สาคู

เหนียวนุม รสชาติกลมกลอมหอมอรอย โรยดวยกระเทียมเจียวหอมๆ รับประทานเคียงกับผักสด

ตางๆ หลายชนิด ผักชี ผักกาดหอม พริกขี้หนู หอมอรอยเขากัน รสชาติเขมขนจัดจาน อรอยยิ่งขึ้น

คะ เรามีเคล็ดลับคือ สูตรในการทําไสสาคู ที่รสชาติอรอยกลมกลอม และวิธีการทําแปงสาคูผสมนํ้า

รอน แลวนํามานวดพอเหนียว แลวพักแปงสาคูไวประมาณ 30 นาที จากน้ันนําไสสาคูมาปนเปน

กอนกลมๆ ไวกอน เพื่อสะดวกในการปน แลวจึงนําแปงสาคูมาหอไสสาคู การปนตองหอปนแปง

สาคู หุมไสใหมิด เพื่อเวลานําไปน่ึง สาคูจะไดไมแตก หอแปงสาคูใหบางๆ แลวจึงนําไปน่ึงจะได

สาคูที่เหนียวนุม รสชาติอรอยกลมกลอม กอนน่ึงทาดวยนํ้ามันกระเทียมเจียว ใหทั่วหมอน่ึง เมื่อน่ึง

สาคูสุกแลว จะไดไมติดหมอน่ึง และตักออกไดงายๆ หวังวาทุกทานคงอรอย กับสาคูไสหมู  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2)
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ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีความคิดที่ทําโครงการขายขนมสาคู จากการทําตามสูตร

เกาแบบโบราณ นํามาพัฒนาในการสงเสริมขนมไทยและยังสามารถเพิ่มมูลคาไดและสามารถนําไป 

 

ประกอบอาชีพหรือหารายไดไหตนเอง 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ 

2. เพื่อหารายไดในระหวางการเรียน 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

เปาหมายของโครงการ 

1. สรางผลกําไรรายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 

 

การติดตามผลและการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวของ 

 

ในโครงการสาคู เปนโครงการประเภทขายสินคา ทางคณะผูจัดทําไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

 1. แนวคิดทฤษฎีการตลาด 

 2. แนวคิดทฤษฎีการขาย 

 3. พฤติกรรมของผูบริโภค 

 4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P’s 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

1. แนวความคิดดานการตลาด 

แนวความคิดดานการตลาด  (marketing  concept) หมายถึง  "การที่องคการใชความ

พยายามทั้งสิ้นเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  เพื่อมุงใหเกิดยอดขายและกําไรในที่สุด" 

ในอดีต  แนวความคิดดานการตลาดเปนแบบเกาที่เนนเร่ืองการผลิต ผูผลิตสินคามีนอยราย  ความ

ตองการสินคามีมากกวาสินคาที่ผลิตออกมาหรืออุปสงค (demand)  มีมากกวาอุปทาน  (supply) 

ตอมาเมื่อมีการผลิตจํานวนมาก(mass  production) ตนทุนสินคาตํ่าลง  ตลาดก็ขยายตัวขึ้น           

ความเจริญทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กิจการตาง ๆ เร่ิมหันมาสนใจและเนนการตลาดมาก

ขึ้นทําใหแนวความคิดดานการตลาดเปลี่ยนไปเปนแนวความคิดดานการตลาดมุงเนนการตลาดเพื่อ

สังคม  (societal marketing concept) แนวความคิดดานการตลาดที่ธุรกิจและองคการไดยึดถือและ

ปฏิบัติกันมาซึ่งมีการใชกันอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด  

ซึ่งตอไปน้ีจะอธิบายถึงแตละแนวความคิดโดยจัดเรียงลําดับจากแนวความคิดที่เกิดขึ้นกอนหลัง 
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1. แนวความคิดดานการผลิต  (production concept) 

 เปนแนวความคิดที่เกาแกที่สุดของฝายขาย  โดยคิดวาผูบริโภคจะพอใจที่จะหาซื้อเฉพาะ

ผลิตภัณฑที่ตนชอบ หาซื้องายและตนทุนตํ่าเทาน้ัน ดังน้ันงานดานการตลาดก็คือ พยายามปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้นและจัดจําหนายอยางทั่วถึงแนวความคิดดานการผลิต มีลักษณะดังน้ี   

1.  ผูบริโภคมีความสนใจในสินคา  และราคาของสินคาที่เสนอขายที่เปนธรรมและถูกเปน

พิเศษ 

2.  ผูบริโภคไมเห็นความสําคัญของราคาที่แตกตางกัน  สําหรับผลิตภัณฑแตละระดับของ

บริษัทตาง ๆ 

3.  พยายามลดตนทุนใหตํ่า  เพื่อดึงดูดและจูงใงผูบริโภคในดานราคา 

 

     4.  รักษาคุณภาพและปรับปรุงการผลิตใหดีขึ้นเร่ือย  ๆ รวมทั้งการจัดจําหนายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. แนวความคิดดานผลิตภัณฑ  (product  concept) 

 เปนการสมมติวาผูบริโภคจะสนใจในคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑและราคาที่เหมาะสมโดย

กิจการใชความพยายามในการปรับปรุงผลิตภัณฑอยูเสมอ ไมวาจะเปนเร่ืองของคุณภาพ รูปแบบ

สวนผสม หีบหอ สี กลิ่น รสชาติก็สามารถประสบผลสําเร็จในการขายสินคาและมีผลกําไรได

แนวความคิดดานผลิตภัณฑ  มีลักษณะดังน้ี 

1.  ผูบริโภคใหความสนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 

2.  ผูบริโภครูคุณภาพและลักษณะที่แตกตางกันของสินคายี่หอตาง  ๆ ที่แขงขันกัน 

ในตลาด 

3.  ผูบริโภคเลือกสินคายี่หอใดยี่หอหน่ึงจากสินคาที่แขงขันกัน โดยยึดหลักวาไดรับ

ผลตอบแทนในดานคุณภาพสูงสุดจากเงินที่จายไป 

     4.  งานขององคการก็คือ  ความพยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น

เร่ือย ๆ  เพื่อดึงดูดและจูงใจผูบริโภค 

3. แนวความคิดดานการขาย  (selling  concept)  

เปนการศึกษาดานการจัดการตลาด โดยเนนถึงความพยายามของผูขายมากกวาผูซื้อ  ยึด

หลักวาผูบริโภคโดยทั่วไปมักจะไมซื้อผลิตภัณฑของบริษัท  ถาไมถูกกระตุนดวยความพยายาม

ทางการขายและการสงเสริมการตลาดอยางเพียงพอตัวอยางเชน การขายบริการประกันภัย ประกัน

ชีวิต การขายเอนไซโคพิเดียการขายผลผลิตทางการเกษตรลวงหนา ผูบริโภคไมคิดซื้อสินคาหรือ

บริการเหลาน้ัน  จนกวาจะไดรับการกระตุนการขายจากพนักงานขายของบริษัทแนวความคิดดาน

การขาย มีลักษณะดังน้ี 

1.  ผูบริโภคโดยทั่วไปจะไมซื้อสินคาเต็มที่  ผูขายจึงสามารถกระตุนใหซื้อเพิ่มขึ้นไดเร่ือยๆ 
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2.  ผูบริโภคจะถูกชักจูงใหซื้อสินคาโดยผานเคร่ืองมือกระตุนการขายวิธี 

ตาง  ๆ เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การใชพนักงานขายที่มีความสามารถ  ตลอดจนการจัด

รายการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เปนตน 

3.  งานหลักของบริษัท  คือ  การจัดใหมีแผนกขายที่มีความสามารถดีเดนเพื่อดึงดูด 

และชักจูงผูบริโภค 

4.  ผูบริโภคอาจซื้อซ้ําอีก  เพราะมีความตองการอยูเร่ือย ๆ หรือถาไมซื้อซ้ําอีก  ก็ 

ยังมีผูบริโภครายอ่ืนที่ตองการซื้อสินคา 

4. แนวความคิดดานการตลาด  (marketing concept)  

เปนการศึกษาจัดการ โดยยึดหลักวา งานขององคการ คือ  การพิจารณาความจําเปนและ

ความตองการของบริษัทเปาหมาย  และการปรับปรุงการจัดการใหสามารถสนองความพอใจของ

ผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือคูแขงขันอ่ืน  หรืออาจกลาวไดวา

แนวความคิดดานการตลาดหมายถึงการคนหาและการสนองความตองการของผูบริโภค

แนวความคิดดานการตลาด  มีลักษณะดังน้ี 

1.  องคการที่ต้ังขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหความพึงพอใจแกกลุมลูกคาที่ต้ังใจไว 

2.  องคการจะตองศึกษาความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางความพึงพอใจใหได 

3.  องคการตองตะหนักถึงผูบริโภคทุกคน  ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

     4.  องคการเชื่อวา  การทํางานที่จะทําใหเกิดความพอใจแกผูบริโภคจะเปนสาเหตุใหไดมา

ซึ่งชัยชนะดวยความซื่อสัตยของบริษัท จะทําธุรกิจดําเนินตอไปได และเปนที่นิยมในระยะยาว  อัน

เปนเปาหมายขององคการ 

5. แนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม  (social  marketing concept) เปนการศึกษาเร่ือง

ความตองการและการสรางความพึงพอใจใหกับผุบริโภค  โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของสังคม

สวนรวมโดยหวังผลการตอบสนองเปนเปาหมายขององคการที่ตองการในระยะยาวเพื่อใหองคการ

บรรลุเปาหมายกิจการตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอปญหาตาง ๆ  ของสังคมที่เกิดขึ้นอันเน่ืองจา

การดําเนินงานทางธุรกิจ ไดแก ความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดลอม  การเกิดภาวะเงินเฟออัน

เน่ืองมาจากราคาสินคาเพิ่มขึ้น การขาดแคลนทรัพยากรบางประเภท  ปญหาที่เกิดขึ้นองคการควรจะ

มีความรับผิดชอบตอสังคม และผูบริโภคทางดานตาง ๆไดแก ไมผลิตสินคาที่ดอยคุณภาพไมผลิต

สินคาที่ เปนพิษเปนภัยตอประชาชน  ไมคากําไรเกินควร ไมโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไป

แนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม มีลักษณะดังน้ี     

1.  มีลักษณะเหมือนแนวความคิดที่มุงการตลาด  คือ ตองพิจารณาถึงความตอง

ของกลุมเปาหมายและพยายามสรางความพึงพอใจสูงสุดใหผูบริโภค 

2.  ใหความสําคัญกับผลกระทบในทางที่ดีตอสังคมสวนรวม  และสภาพแวดลอม 

ซึ่งมีผลไปถึงตัวผูบริโภคดวยขอแตกตางระหวางแนวความคิดดานการขายและแนวความคิดดาน
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การตลาดแนวความคิดดานการขาย  (selling concept) หมายถึง  "การเสนอผลิตภัณฑ แลวใชวิธีการ

ขายแบบตาง ๆ เพื่อจูงใจใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑ"  แนวความคิดน้ี  บริษัทเสนอผลิตภัณฑแลวจึง

หาทางจูงใจลูกคาดวยวีการขายใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ  สวนแนวความคิดทางการตลาด

น้ัน  บริษัทจะตองศึกษาความตองการของลูกคากอนแลวจึงคนหาผลิตภัณฑที่สามารถสนองความ

ตองการของลูกคาตอไป อางอิง ( https://vanida1401.weebly.com ) 

2.ทฤษฎีการขาย 

พนักงานขายจะตองศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการขาย เพื่อนํามาประยุกตใชในงานขายซึ่ง

จะเลือกใชทฤษฎีใดน้ัน ขึ้นอยูกับชนิดของสินคา ประเภทสินคา และนโยบายของกิจการทฤษฎีขาย

มีดังน้ี 

1.ทฤษฎี AIDAS (AIDAS  Theoty) เปนทฤษฎีที่นิยมใช โดยทําใชผูมุงหวังเกิดปฏิกิริยา

ดังน้ี 

- สะดุดใจ (Attention)พนักงานขายพยายามทําใหลูกคาเกิดความสะดุดใจตอผลิตภัณฑ 

- สนใจ(Interest) พนักงานขายพยายามนําเสนอขอมูลคุณสมบัติหรือประโยชนของสินคา

เพื่อใหผูมุงหวังเกิดความสนใจ 

- ตองการ(Desire)เมื่อเกิดความสนใจมากขึ้น ผูมุงหวังจะเกิดความตองการสินคา 

- ตัดสินใจซื้อ(Action)เมื่อเกิดความตองการ ผูมุงหวังจึงตัดสินใจซื้อและกลายเปนลูกคาใน

ที่สุด 

2. ทฤษฎีตอบสนองความตอง(Need satisfaction Theory) ทฤษฎีสอดคลองกับ

แนวความคิดทางการตลาดที่เนนตอบสนองความตองการลูกคา เพื่อสรางความพึ่งพอใจไมเนนตัว

สินคาเนนประโยชนของสินคาวาตรงกับความตองการของผูมุงหวังอยางไร  เชน การขายระบบ

คอมพิวเตอรที่เหมาะกับการใชงานของผูมุงหวัง ชวยใหผลงานหรือผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เปนตน 

3.ทฤษฎีการตอบสนองตอสิ่งกระตุน(stimulus-Response Theory) บุคคลจะมีกิริยา

ตอบสนองเมื่อไดรับการกระตุน พนักงานขายจึงควรพยายามใชคําพูดขายเพื่อใหผูมุงหวังเกิดการ

ตอบสนองที่ดี อางอิง (https://sites.google.com/site/chonticha117088/thvsdi-kar) 

 

3. พฤติกรรมของผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค คือการศึกษาปจเจกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ และกระบวนการที่

บุคคลหรือกลุมดังกลาวใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ 

หรือแนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและ

สังคม [1] พฤติกรรมผูบริโภคเปนการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ

เศรษฐศาสตร เพื่อพยายามทําความเขาใจกระบวนการการตัดสินใจของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคลและ

https://vanida1401.weebly.com/
https://sites.google.com/site/chonticha117088/thvsdi-kar
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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กลุมบุคคล พฤติกรรมผูบริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบริโภคปจเจกชน อาทิ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรและตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชน 

พฤติกรรมผูบริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคลเชน

ครอบครัว มิตรสหาย กลุมอางอิง และสังคมแวดลอมดวย 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ซึ่งแสดง

บทบาทที่แตกตางกันสามบทบาทไดแก ผูใช ผูจาย และผูซื้อ ผลการวิจัยไดแสดงวาพฤติกรรม

ผูบริโภคน้ันยากที่จะพยากรณ แมกระทั่งโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันเอง [2] การตลาดความสัมพันธ

คือสิ่งหน่ึงที่ทรงคุณคาและมีอิทธิพลสําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพราะมันมีจุดสนใจที่

โดดเดนในการร้ือฟนความหมายที่แทจริงของการตลาด ดวยการยอมรับความสําคัญของลูกคาหรือ

ผูซื้อ การรักษาผูบริโภค การจัดการความสัมพันธตอผูบริโภค การปรับตามปจเจกบุคคล การปรับ

ตามผูบริโภค และการตลาดหน่ึงตอหน่ึง ก็เปนสิ่งที่ไดใหความสําคัญมากขึ้น การทําหนาที่เชิง

สังคมสามารถจัดประเภทเปนทางเลือกของสังคมและการทําหนาที่สวัสดิการ 

พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทํา

ใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการ

คนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและ

สอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนา

ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง ผูบริโภคที่ฉลาด นอกจากจะตองมีหลักเกณฑใน

การเลือกซื้อสินคาบริการแลว จะตองรอบรูเทาทันกลวิธี เทคนิค และกลฉอฉลตาง ๆ ที่ใชในการ

ขายสินคาและบริการ รวมถึงสามารถปกปองสิทธิที่ตนเองพึงไดรับดวย การเรียนรูการเปน 

ผูบริโภคที่ฉลาด จะทําใหทราบและสามารถลําดับความสําคัญของทางเลือกตาง ๆ ในการใช

เ งิ น  ต ล อ ด จ น รู จั ก ห ลั ก เ ก ณ ฑ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ แ ล ะ ใ ช สิ น ค า  อ า ง อิ ง   

(https://th.wikipedia.org/wiki/พฤตกรรมผูบริโภค 0)  

 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 124 – 125) อางอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 

Management ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ 

ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช

สินคา 

               การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เปนวิธีการศึกษาที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจที่จะใช

ทรัพยากร เชน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาดตองศึกษาวา

สินคาที่เขาจะเสนอน้ัน ใครคือผูบริโภค (Who?) ผูบริโภคซื้ออะไร (What?) ทําไมจึงซื้อ (Why?) ซื้อ

อย างไร (How?) ซื้อ เมื่อไร (When?) ซื้อที่ ไหน (Where?) ซื้อและใชบอยคร้ัง เพียงใด (How 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/พฤตกรรมผู้บริโภค
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often) รวมทั้งการศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซื้อเพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภค 

4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P’s  

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเร่ือง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง

การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

โดยแบงออกไดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของ

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเร่ือง

เหลาน้ีแลวในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพื่อให

ผูบริโภคที่ไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเร่ืองของรูปราง

ของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค

หีบหอที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่

แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน 

สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมิน

ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา

นอย ลดตนทุนการซื้อหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอยาง

กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหน่ึงในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของ

สําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากน้ีราคายังเปนเคร่ืองประเมิน

คุณคาของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาด

ในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา

สินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทาง

ที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาที่มีของแถมในรานเสริม

สวยชั้นดีในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมาร

เก็ต 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด

สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักตลาด

สงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและ

มันสามารถสงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลักการซื้อเปนการยืนยันวาการ

ตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง 
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 (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

 (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน 

ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน 

 (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ(Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

 (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑ มีลักษณะใหม

และปรับปรุงใหดีขึ้น(New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

 (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และผลิตภัณฑ (Product 

Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ/บริการ หรือเปนคุณคา

ทั้งหมดที่ลูกคา รับรู เพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ /บริการคุมกับเงินที่จ าย

ไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัว

ที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง

คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะ

ตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

 (1) คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาใน

คุณคาของผลิภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑน้ัน 

 (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ  

(3) การแขงขัน 

(4) ปจจัยอ่ืน ๆ 

4.1.การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และ

สงเสริมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภ

รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33) กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการ

สรางสรรคงานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยุทธ

สื่อ (Media strategy) 

2.การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล

เพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการดวยการขายแบบเผชิญหนา

โดยตรงหรือใชโทรศัพท (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเปนการเสนอขายโดย

หนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong and Kotler. 
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2009 : 616) งานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย(Personal selling 

strategy) (2) การบริหารหนวยงานขาย (Sales force management) 

3.การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุนใหเกิด

การซื้อหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เปนเคร่ืองมือกระตุน

ความตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, Walker and 

Stanton. 2007 : 677) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาคนสุดทาย 

หรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุน

ผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุนคน

กลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุนพนักงานขาย 

เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sales force Promotion) 

4. การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย

ดังน้ี (1) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตราสินคาหรือบริษัท

ที่ไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานการกระจายเสียงหรือสื่อ

สิ่งพิมพ (2) ประชาสัมพันธ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผน

โดยองคกรหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใด

กลุมหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจน

หรือผลิตภัณฑของบริษัท 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณา

เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการ

โฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายตางกันดังน้ี (1) การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing หรือ Direct response marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ

ตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู ซื้อ

และ ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ทั้งน้ีตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและใชสื่อตาง ๆ เพื่อสื่อสาร

โดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนอง

โดยตรง (Direct response advertising) เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ให

เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสงขาวสาร หรือปายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการ

โฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (Electronic 

marketing หรือ E-marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต 

เพื่อสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวังผลกําไรและการคา เคร่ืองมือที่สําคัญ

ในขอน้ีประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใช

แคตตาล็อค (4) การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการ

ตอบสนอง 
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4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึง่

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาน

บันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว

สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง

ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจ

ที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับการใชหรือบริโภค (Kotler and 

Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไป

ยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct channel) จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรม และใชชองทางออมจากผูผลิต ผานคนกลางไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

4.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน 

และการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุด

สุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร (Kotler and Keller. 

2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาที่สําคัญมีดังน้ี (1) การขนสง (2) การเก็บ

รักษาสินคา และการคลังสินคา  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สุธิชา ภมรเวชวรรณ (พ.ศ. 2558)  การศึกษาเร่ือง โครงการรานขนมหวานและอาหาร

วางครบวงจร (Sweet Sphere) ในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดต้ัง

โครงการ พฤติกรรม และความตองการของ ผูบริโภคในการบริโภค และใชบริการรานขนมหวาน 

รวมไปถึงแนวทางในการสรางโครงการรานขนม หวาน โดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใน

การศึกษาเกี่ยวกับหลักการกําหนดกลยุทธทางการตลาด และการบริหารการจัดการธุรกิจ โดย

ทําการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการ รานขนมหวาน และอาหารวาง

จํานวน 3 ราน และการศึกษาเชิงปริมาณ ในการสํารวจพฤติกรรม ทัศนคติและความคิดเห็นของ

กลุมผูบริโภค โดยแจกแบบสอบถามใหกับ 2 กลุมคือ ผูบริโภค จํานวน 250 คน และรานขนมหวาน

ผูเชาสถานที่จํานวน 50 คน โดยผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ความสนใจตอโครงการราน

ขนมหวาน และอาหารวางของกลุมตัวอยางน้ัน ดานความคาดหวังที่มีตอ โครงการอยากให

โครงการเปนศูนยรวมขนมหวานที่ครบคร้ัน และการนําเขารานขนมหวานจาก ตางประเทศ 

ทางดานสถานที่บริเวณริมแมนาซึ่งลักษณะรูปแบบการตกแตง โลงโปรงสบาย และกลุม ตัวอยาง

ผูบริโภคมีความสนใจในการเขารวมโครงการ โดยภาพรวมแลวน้ันไดรับความสนใจในระดับ มาก 
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และผลวิเคราะหขอมูลของรานขนมหวานผูเชาสถานที่พบวา ความตองการที่สําคัญที่ผูเชา สถานที่

คํานึงถึงมีปจจัยดังน้ีอัตราสวนแบงรายไดของโครงการ รายไดที่จะไดรับ, สิ่งอํานวยความ สะดวก

ของโครงการ, สถานที่ต้ังเหมาะสม, การตลาดของโครงการ, วิธีการสรางความแตกตางของ 

โครงการ ธุรกิจ, เงื่อนไขตาง ๆ, มีความหลากหลายภายในโครงการ ทําใหสามารถดึงกลุมเปาหมาย

ได ปริมาณมาก, ระบบรักษาความปลอดภัย, การเดินทาง คมนาคมสะดวกสบาย, คาใชจายอ่ืน ๆ, 

กลุมเปาหมายของรานตรงกับกลุมคนบริเวณน้ัน, กลยุทธในการดึงผูบริโภคเขาโครงการ, สนใจฝาก 

ขายสินคากับโครงการ, โครงการมีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ, ที่จอดรถรองรับความตองการ ใน

การศึกษาวิจัยทําใหทราบถึงแนวทางการบริหารธุรกิจโดยสามารถนําไปปฏิบัติงานจริงโดย ใช

กําหนดแผนธุรกิจตามที่ไดศึกษาโครงการรานขนมหวาน และอาหารวางครบวงจร 

 เจณิภา คงอ่ิม (พ.ศ.2561) การศึกษาเร่ือง การบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขต

จังหวัดนนทบุรการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขต

จังหวัด นนทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

เลือกซื้อ ขนมไทยของเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดย

การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1. การบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี

พบวา เหตุผลที่ซื้อขนมไทยเพื่อ บริโภคเอง ซื้อขนมไทยในแตละคร้ังนอยกวา 40 บาท ในการ

ตัดสินใจซื้อขนมไทยตามความชอบ สวนตัวประมาณ 3 - 4 คร้ังใน 1 เดือน ขอมูลในการตัดสินใจ

ซื้อขนมไทยมาจากผูขายขนมไทย ซื้อ ขนมไทยจากรานที่มีลักษณะรานที่มีชื่อเสียง สถานที่ที่ทาน

เลือกซื้อขนมไทยสถานที่ทองเที่ยวและ ชอบซื้อขนมไทยในชวงเย็น 2. เยาวชนในเขตจังหวัด

นนทบุรีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ

ขนมไทยแตกตางกันในทุกดาน เยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อขนมไทยแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ และ

ดานราคา เยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อขนมไทยแตกตางกันในดานราคา เยาวชนในเขต จังหวัดนนทบุรีที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวน ประสมทางการ

ตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อขนมไทยแตกตางกันในดานผลิตภัณฑดานราคา ดานการ สงเสริม

การตลาด และรวมทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 นางสาวพิมพินิจ ผิวผอง (2560) การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

บริโภค ขนมหวานในอําเภอหัวหิน (พ.ศ.2560)ปจจุบันวิถีชีวิตและการบริโภคของคนไทยน้ันได

เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยกอน โดยมีการ รับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ทําใหคนไทยมีการบริโภค

อาหารและขนมหวานจากประเทศทางตะวันตก มากขึ้น สงผลใหตลาดเบเกอร่ีขยายตัว และมีการ
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แขงขันสูง ซึ่งตลาดเบเกอร่ีและรานขนมหวานในอําเภอ หัวหินก็มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองเชนกัน 

โดยสวนใหญรานเบเกอร่ีและขนมหวานในอําเภอหัวหินมักจะ มีที่น่ังใหรับประทานภายในราน อีก

ทั้งยังมีรานเบเกอร่ีและขนมหวานแบบแฟรนไชสมาเปดสาขาใน หางสรรพสินคาอีกดวย ทําให

ธุรกิจเบเกอร่ีและขนมหวานในอําเภอหัวหินมีการแขงขันสูง ดังน้ัน เพื่อให ผูประกอบการสามารถ

ดํารงธุรกิจอยูไดในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ี จึงจําเปนที่จะตองมีการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ

ในการดําเนินธุรกิจ ทางผูวิจัยเห็นถึงปญหาและโอกาสดังกลาว จึงไดทํางานวิจัยน้ีซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภครานขนมหวานในอําเภอหัวหิน การศึกษา

คร้ังน้ีเปนงานวิจัย เชิงปริมาณ ซึ่งกลุมประชากรที่ศึกษาในคร้ังน้ีเปนกลุมผูบริโภคที่เคยมี

ประสบการณการใชบริการรานขนม หวานในอําเภอหัวหิน โดยนําปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดสําหรับสินคาบริการ (7P) รวมถึงแนวคิดที่ เกี่ยวของกับลักษณะ

ประชากรศาสตร มาเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษาอิทธิพลตอ การตัดสินใจเลือกบริโภคราน

ขนมหวานในอําเภอหัวหิน ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ไดมากยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภครานขนมหวานในอําเภอ หัวหิน มี

ทั้งหมด 6 ปจจัย โดยเรียงลําดับอิทธิพลที่สงผลตอการเลือกใชบริการจากมากไปหานอย คือปจจัย

ดานผลิตภัณฑและราคาเหมาะสมกับปริมาณ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานที่จอดรถ 

และเมนูมีความแปลกใหม ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัย

ดาน การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานบุคลากร ตามลําดับ ในสวนของลักษณะทาง 

ประชากรศาสตรที่ทําใหการเลือกใชบริการรานขนมหวานในอําเภอหัวหินของกลุมตัวอยางมีความ 

แตกตางกัน คือ เพศ และอายุ  



 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

  1. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

  2. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

  3. จัดเตรียมอุปกรณในการขาย 

  4. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

  5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

 ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินงาน 

  1. หารานใหตรงกับจุดประสงคอยางนอย 2 ที่ 

  2. ทําเลที่ต้ังที่จะจําหนาย 

  3. นําสินคามาจัดวาง 

  4. ทําการจัดจําหนาย 

  5. บริการลูกคา 

  6. คิดเงินลูกคา - เก็บเงินลูกคา 

  7. กลาวขอบคุณ 

  8. เก็บราน 

  9. ทําราย-รายจาย 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

  1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

  2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 แผนการปฏิบัติงาน 

  1. ตอนรับลูกคา 

  2. ถามลูกคาวาตองการสาคูกี่กลอง 

  3. แนะนําโปรโมชั่น 

  4. รับคําสั่ง 

  5. บอกลูกคาวา โปรดรอสักครู 

  6. เก็บเงินจากลูกคา 
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แผนปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ป 2562 ป 2563 

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

1. การเตรียมคิดรูปแบบการขาย

สินคา 

         

2 .สรุปความเห็นขายสินคาสาค ู          

3 .รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4 .จัดเตรียมอุปกรณในการขาย

สินคา 

         

5 .จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา          

6 .หาแหลงวัตถุดิบ          

7 .ลงสถานที่ในการขายสินคา ตลาด

นัดสําโรง 

         

8 .สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วันเวลา 

 เร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานท่ี ดําเนินโครงการ 

 สถานที่ 10/216 หมูที่ 3 ตําบลดานสําโรง อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 
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ขอบเขตดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุนคนละ 1,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

 คาวัตถุดิบ 

1. สาคู          300       บาท 

2. หมู         500       บาท 

3. ถั่วเหลือง        200       บาท 

4. นํ้ากะทิ         400       บาท 

5. นํ้าเปลา           60       บาท 

6. นํ้าตาลทรายขาว , นํ้าตาลทรายแดง     300       บาท 

7. กลอง         200       บาท 

8. ผักสด         140       บาท 

 

คาวัสดุอุปกรณ 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา                             1,000       บาท 

รวม                  3,000       บาท 

 

จัดทําแผนการดําเนินงาน 

ความเปนมาของธุรกิจ 

สาคูไสหมู เปนเมนูอาหารวางทานเลน สุดแสนอรอย เปนที่โปรดปรานของหลายทาน สาคู

เหนียวนุม รสชาติกลมกลอมหอมอรอย โรยดวยกระเทียมเจียวหอมๆ รับประทานเคียงกับผักสด

ตางๆ หลายชนิด ผักชี ผักกาดหอม พริกขี้หนู หอมอรอยเขากัน รสชาติเขมขนจัดจาน อรอยยิ่งขึ้น

คะ เรามีเคล็ดลับคือ สูตรในการทําไสสาคู ที่รสชาติอรอยกลมกลอม และวิธีการทําแปงสาคูผสมนํ้า

รอน แลวนํามานวดพอเหนียว แลวพักแปงสาคูไวประมาณ 30 นาที จากน้ันนําไสสาคูมาปนเปน

กอนกลมๆ ไวกอน เพื่อสะดวกในการปน แลวจึงนําแปงสาคูมาหอไสสาคู การปนตองหอปนแปง

สาคู หุมไสใหมิด เพื่อเวลานําไปน่ึง สาคูจะไดไมแตก หอแปงสาคูใหบางๆ แลวจึงนําไปน่ึงจะได

สาคูที่เหนียวนุม รสชาติอรอยกลมกลอม กอนน่ึงทาดวยนํ้ามันกระเทียมเจียว ใหทั่วหมอน่ึง เมื่อน่ึง

สาคูสุกแลว จะไดไมติดหมอน่ึง และตักออกไดงายๆ หวังวาทุกทานคงอรอย กับสาคูไสหมู 
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แผนการขายสินคาหรือบริการ 

1.  สินคาเหมาะสมกับราคา 

2.  เปนกันเองกับลูกคาไมมากหรือนอยเกินไป 

3.  ใหความสําคัญและใสใจกับลูกคา 

4.  พูดจาไพเราะและคุณภาพสินคา 

 

แผนการตลาด 

 

 สินคา ( Product ) 

 1. สาคูไสหมูทําจากแปงสาคู  

           
ราคา  ( Price ) 

          
1. กลองละ 25 บาท 
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ชองทางการจัดจําหนาย ( Place )  

1. การขายสินคาผานหนาราน ที่ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ 

 

 

 
 

 

                      
การสงเสริมการขาย ( Promotion ) 
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1. มีโปรโมชั่นเมื่อซื้อ 4 กลองแถมฟรีอีก 1 กลอง  ต้ังแต วันที่ 1 พ.ย.- 30 พ.ย. 

 

 

 

 

 

แผนการขายสินคา 

 

ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมจัดรานเพื่อเปดขายสินคา 

 

ข้ันตอนท่ี 2 ตอนรับลูกคาเชิญใหลูกคาเลือกซื้อสินคา 
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ข้ันตอนท่ี 3 ใหขอมูลเกี่ยวกับหรือแนะนํานํ้ามะพราวปนของทางราน

 

ข้ันตอนท่ี  4  ลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

 

ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการขายและบริการตามที่ลูกคาแลวนําไปใสบรรจุภัณฑ 
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ข้ันตอนท่ี 6 สงสินคาใหลูกคา 

 

ข้ันตอนท่ี 7  รับเงินจากลูกคา 

 

ข้ันตอนท่ี 8  กลาวคําวา “ขอบคุณ” แกลูกคา 
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แผนบริการจัดการ 

 เปนการขายสินคาแบบเปนกันเอง เพราะมีหนารานใหต้ังขายอยางชัดเจน สามารถสื่อสาร

กับลูกคาไดงายขึ้นหรือโตตอบการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไดอยางสะดวก และยังสอบถามถึงความ

ตองการของผูบริโภคไดอีกดวย โดยแผนบริการจัดการมีดังน้ี 

 1. นาย จักราวุธ   รุงเรือง   ประธานโครงการ,ฝายจัดซื้อ 

 2. นาย กันตศักด์ิ  โสดใส  รองประธานโครงการ,ฝายการตลาด 

 3. นาย ทินภัทร   สาชํานาญ ฝายจัดซื้อ, ฝายผลิต 

 

แผนการตลาด 

เปาหมายทางการตลาด 

 1. ขายสินคาไดสัปดาหละ 40 กลอง 

 2. สามารถคืนทุนไดภายใน 1 เดือน 

 3. สรางประสบการณขายสินคาใหกับสมาชิกในกลุม 

กลุมเปาหมาย 

 1. กลุมเปาหมายทั่วไปต้ังแตเด็กเล็ก-ผูใหญ 

 2. กลุมเปาหมายที่เดินอยูในตลาดนัด 

 

แผนการผลิต 

 1. ติดตอซื้อสินคาจากพอคาลวงหนา 1-2 วัน กอนทําการขาย 

 2. นําสินคามาเก็บในคลังสินคาเพื่อพรอมขายในวันถัดไป 

แผนการเงิน 

 เปนการลงทุนเพื่อเร่ิมตนในการขายสินคา และมีเงินทุนสํารองเพื่อทําการหมุนเวียนในการ

ซื้อขายจากพอคาสง เพื่อมาทําการขายสินคาตอไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  นาย จักราวุธ  รุงเรือง   ลงทุน 1,000 บาท 

 2.  นาย กันตศักด์ิ โสดใส  ลงทุน 1,000 บาท 

 3. นาย  ทินภัทร   สาชํานาญ  ลงทุน  1,000 บาท 
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แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมิณความเสี่ยง 

ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไข 

1.  วัตถุดิบอาจไมเพียงพอ ทําใหผลิตงานลาชา จัดเตรียมวัตถุดิบสํารอง 

2.  สินคาไมเปนที่นาสนใจ ยอดขายไมไดตามที่กําหนด พัฒนาสินคาและบริการอยาง

ตอเน่ือง สังเกตความตองการ

ของลูกคา 
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สมาชิกในโครงการ 

 

 

 

 

 

นาย จักราวุธ รุงเรือง 

ประธานโครงการ,ฝายจัดซื้อ 

. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

           นาย กันตศักดิ์ โสดใส                              นาย ทินภัทร สาชํานาญ 

รองประธานโครงการ,ฝายขาย                                                     ฝายประชาสัมพันธ , ฝายผลิต  
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สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 



บทที่ 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

 การดําเนินโครงการขาย สาขาไสหมู มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําการขายสาคูไสหม ู

เพื่อไวเพิ่มมูลคาใหกับสาคู ในการนํามาตอยอดขาย และเพื่อใหไดรับประสบการณในการลง

มือปฏิบัติงานจริง 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายจักราวุธ รุงเรือง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

11 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการบริการ  

17 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

17 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

23 มิ.ย. 62 เร่ิมทําแบบอนุมัติ, เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 แกไขแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

7 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

23 ส.ค. 62 สงบทที่ 2  

9 ก.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 3, ออกแบบโลโกราน, ออกแบบสต๊ิกเกอรราน  

13 ก.ย. 62 แกไขบทที่ 3  

16 ก.ย. 62 สงบทที่ 3  

20 ก.ย. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

20 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 จัดทําปายไวนิล  

11 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  

14 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  



27 
 

 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

16 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  

18 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  

21 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  

23 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  

25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  

28 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  

11 พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint  

14 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint  

15 พ.ย. 62 สง PowerPoint  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

23 พ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 แกไขบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 สงบทที่ 4  

3 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

4 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 5  

17 ธ.ค. 62 สงบทที่ 5  

28 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

29 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

31 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

1 ก.พ. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

3 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

4 ก.พ. 63 สง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

5 ก.พ. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

6 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, แกไขสารบัญ  

7 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

10 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

22 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย กันตศักดิ์ โสดใส 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

11 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการบริการ  

17 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

17 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

23 มิ.ย. 62 เร่ิมทําแบบอนุมัติ, เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 แกไขแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

7 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

23 ส.ค. 62 สงบทที่ 2  

9 ก.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 3, ออกแบบโลโกราน, ออกแบบสต๊ิกเกอรราน  

13 ก.ย. 62 แกไขบทที่ 3  

16 ก.ย. 62 สงบทที่ 3  

20 ก.ย. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

20 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 จัดทําปายไวนิล  

11 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  

14 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

16 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  

18 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  

21 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  

23 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  

25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  

28 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  

11 พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint  

14 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint  

15 พ.ย. 62 สง PowerPoint  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

23 พ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 แกไขบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 สงบทที่ 4  

3 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

4 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 5  

17 ธ.ค. 62 สงบทที่ 5  

28 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

29 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

31 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

1 ก.พ. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

3 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

4 ก.พ. 63 สง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

5 ก.พ. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

6 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, แกไขสารบัญ  

7 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

10 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

22 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย ทินภัทร สาชํานาญ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

11 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการบริการ  

17 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

17 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

23 มิ.ย. 62 เร่ิมทําแบบอนุมัติ, เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 แกไขแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

7 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

23 ส.ค. 62 สงบทที่ 2  

9 ก.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 3, ออกแบบโลโกราน, ออกแบบสต๊ิกเกอรราน  

13 ก.ย. 62 แกไขบทที่ 3  

16 ก.ย. 62 สงบทที่ 3  

20 ก.ย. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

20 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 จัดทําปายไวนิล  

11 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  

14 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

16 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  

18 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  

21 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  

23 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  

25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  

28 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  

11 พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint  

14 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint  

15 พ.ย. 62 สง PowerPoint  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

23 พ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 แกไขบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 สงบทที่ 4  

3 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

4 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 5  

17 ธ.ค. 62 สงบทที่ 5  

28 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

29 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

31 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

1 ก.พ. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

3 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

4 ก.พ. 63 สง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

5 ก.พ. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

6 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, แกไขสารบัญ  

7 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

10 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

22 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการธุรกิจสาคูขนมไทย 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ 

2. เพื่อหารายไดในระหวางการเรียน 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

     มีทุนในการดําเนินการ      3,000   บาท 

     เมื่อหักคาใชจายและไดรับเงินจากการขาย                 5,925   บาท 

     กําไรสุทธิ 

     แบงทุนดําเนินงานใหสมาชิกในกลุม 3 คน คนละ    1,975   บาท 

รายชื่อ 

นาย จักราวุธ  รุงเรือง 

นาย  กันตศักด์ิ  โสดใส 

นาย  ทินภัทร  สาชํานาญ 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 1 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

9 ต.ค. 62 รวมเงินคนในกลุม 3 1,000.00 3,000.00      3,000.00 

 สาคูเม็ดเล็ก    2 ถุง 25.00 50.00   2,950.00 

 หมูสับ    2 กิโลกรัม 90.00 180.00   2,770.00 

 ผักชี    10 กํา0 5.00 50.00   2,720.00 

 กระเทียม    1 กิโลกรัม 100.00 100.00   2,620.00 

 พริกไทยเม็ด    1 ถุง 35.00 35.00   2,585.00 

 หอมแดง    1 กิโลกรัม 80.00 80.00   2,505.00 

 นํ้าตาลปบ    2 ถุง    50.00 100.00   2,405.00 

 ซีอ๊ิวขาว    1 ขวด 50.00 50.00   2,355.00 

 ถั่วลิสงคั่วบด    2 ถุง 45.00 90.00   2,265.00 

 หัวไซโปเค็ม    1 ถุง 80.00 80.00   2,185.00 

 ผักเคียงสําหลับเสิรฟ    2 กิโลกรัม 80.00 160.00   2,025.00 

 ปายไวนิล    1 ผืน 250.00 250.00   1,775.00 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี1 (ตอ) 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

11 ต.ค. 62 สาคูไสหม ู 25 25.00 625.00      2,400.00 

รวม 3,625.00 รวม 1,225.00 รวม 2,400.00 

               

               บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 2 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

14 ต.ค. 62 ยกยอดมา         2,400.00 

 สาคูไสหม ู 20 25.00 500.00      2,900.00 

รวม 4,125.00 รวม 1,225.00 รวม 2,900.00 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 3 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

15 ต.ค. 62 ยกยอดมา         2,900.00 

 สาคูเม็ดเล็ก    2 ถุง 25.00 50.00    

 หมูสับ    2 กิโลกรัม 90.00 180.00    

 ผักชี    10 กํา0 5.00 50.00    

 กระเทียม    1 กิโลกรัม 100.00 100.00    

 พริกไทยเม็ด    1 ถุง 35.00 35.00    

 หอมแดง    1 กิโลกรัม 80.00 80.00    

 นํ้าตาลปบ    2 ถุง    50.00 100.00    

 ซีอ๊ิวขาว    1 ขวด 50.00 50.00    

 ถั่วลิสงคั่วบด    2 ถุง 45.00 90.00    

 หัวไซโปเค็ม    1 ถุง 80.00 80.00    

 ผักเคียงสําหลับเสิรฟ    2 กิโลกรัม 80.00 160.00    

           



 
 

 บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 3 (ตอ) 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

16 ต.ค. 62 สาคูไสหมู 25 25.00 625.00      3,525.00 

รวม 4,750.00 รวม 2,200.00 รวม 3,525.00 

       บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 4 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

18 ต.ค. 62 ยกยอดมา          3,525.00 

 สาคูไสหม ู 20 25.00 500.00      4,025.00 

รวม 5,250.00 รวม 2,200.00 รวม 4,025.00 

 



 
 

 บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 5 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

20 ต.ค. 62 ยกยอดมา         4,050.00 

 สาคูเม็ดเล็ก    2 ถุง 25.00 50.00    

 หมูสับ    2 กิโลกรัม 90.00 180.00    

 ผักชี    10 กํา0 5.00 50.00    

 กระเทียม    1 กิโลกรัม 100.00 100.00    

 พริกไทยเม็ด    1 ถุง 35.00 35.00    

 หอมแดง    1 กิโลกรัม 80.00 80.00    

 นํ้าตาลปบ    2 ถุง    50.00 100.00    

 ซีอ๊ิวขาว    1 ขวด 50.00 50.00    

 ถั่วลิสงคั่วบด    2 ถุง 45.00 90.00    

 หัวไซโปเค็ม    1 ถุง 80.00 80.00    

 ผักเคียงสําหลับเสิรฟ    2 กิโลกรัม 80.00 160.00    

 



 
 

 บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 5 (ตอ) 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

21 ต.ค. 62 สาคูไสหม ู 25 25.00 625.00      4,675.00 

รวม 5,875.00 รวม 3,425.0 รวม 4,675.00 

                       บัญชีรายรับ-รายจาย 

  โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 6 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

23 ต.ค. 62 ยกยอดมา          4,675.00 

 สาคูไสหม ู 20 25.00 500.00      5,175.00 

รวม 6,375.00 รวม 3,425.00 รวม 5,175.00 

 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 7 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

24 ต.ค. 62 ยกยอดมา         5,175.00 

 สาคูเม็ดเล็ก    2 ถุง 25.00 50.00    

 หมูสับ    2 กิโลกรัม 90.00 180.00    

 ผักชี    10 กํา0 5.00 50.00    

 กระเทียม    1 กิโลกรัม 100.00 100.00    

 พริกไทยเม็ด    1 ถุง 35.00 35.00    

 หอมแดง    1 กิโลกรัม 80.00 80.00    

 นํ้าตาลปบ    2 ถุง    50.00 100.00    

 ซีอ๊ิวขาว    1 ขวด 50.00 50.00    

 ถั่วลิสงคั่วบด    2 ถุง 45.00 90.00    

 หัวไซโปเค็ม    1 ถุง 80.00 80.00    

 ผักเคียงสําหลับเสิรฟ    2 กิโลกรัม 80.00 160.00    

           



 
 

 บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 7 (ตอ) 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

25 ต.ค. 62 สาคูไสหม ู 25 25.00 625.00      5,800.00 

รวม 7,000.00 รวม 4,400.0 รวม 5,800.00 

 บัญชีรายรับ-รายจาย 

  โครงการสาคูขนมไทย 

ขายคร้ังท่ี 8 

 

ว/ด/ป 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย ตอหนวย จํานวนเงิน 

28 ต.ค. 62 ยกยอดมา          5,800.00 

 สาคูไสหม ู 15 25.00 375.00      6,175.00 

22 ก.พ. 63 คาเขาเลม    1 เลม 200.00 200.00   5,975.00 

22 ก.พ. 63 คาแผน CD    1แผน 50.00 50.00   5,925.00 

รวม 7,375.00 รวม 4,650.00 รวม 5,925.00 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ    

 จากการดําเนินโครงการ รานสาคูไสหมู (Sago Pork Bun Project) ที่ผานมาเปนไปตามวัตกุ

ประสงคของโครงการ คือ เกิดความสมัครสามัคคี 

 

ภายในกลุม การทํางานเปนทีม และเพื่อตอบเสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ณ ตลาด

นัดแฟลตทหารเรือถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีงบประมาณการทุน

ทั้งหมด 3,000 บาท มีการหักคาใชจายและออกขายสินคา คงเหลือ 5,925 บาท แบงใหสมาชิก 3 คน

เทากัน 1,975 บาท ในระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต 1-31 ต.ค 2562 

 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 240-208 มิ.ย.62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 

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

3 15-31 ก.ค.62  เน้ือหา บทที่ 2  

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

4 1-16 ส.ค.62 เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

แผนธุรกิจ 

- ผลิตภัณฑ 

- แผนการบริหารจัดการ 

- แผนการตลาด 

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ 

5 2-6 ก.ย.62 สง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 

กับอาจารยที่ปรึกษา ตรียม Present คร้ังที่ 1 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

6 21 ก.ย.62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่1-3 + แผนการตลาด) 

7 1-31 ต.ค.62 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

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

นําเสนอ การออกรานจัดแสดงสินคา หรือบริการ 

แสดงผลงานประดิษฐ 

9 16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2(แผนการตลาด 

แผนการผลิตและการจัดแสดงสินคา/บริการ/แสดง

ผลงานประดิษฐ) 

10 13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน 

11 16-20 ธ.ค.62 เน้ือหา บทที่ 4  

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

12 20-24 ม.ค.63 เน้ือหา บทที่  5  

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ) 

13 27-31 ม.ค.63 กําหนดสง บรรณานุกรม  

14 3-7 ก.พ.63 ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ค 

ภาคผนวก ง 

15 10-14ก.พ.63 กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ 

16 24-28 ก.พ.63 ตรวจรูปเลมโครงการ 

สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน 

 1. มีปญหาในเร่ืองการการแบงเวลาและแบงหนาที่ในการทํางาน 

  2. สมาชิกในกลุมมีเวลาไมตรงกัน 

3.วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูง 

 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

1. แบงงานตามความเหมาะสมของแตละคน 

2. หาขอมูลและลองทําฝกฝนจนเกิดความชํานาญ 

3. วัสดุไมเพียงพอควรสํารองเงินไวเผื่อซื้อวัสดุเพิ่ม 

 

 

 



 
 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    สาคูขนมไทย 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  แฟลตทหารเรือ 

ประมาณคาใชจาย  3,000บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายจักราวุธ    รุงเรือง  รหัสประจําตัว 39502 ปวช.3/5 

2. นายกันตศักด์ิ   โสดใส รหัสประจําตัว 39590 ปวช.3/5 

3. นายทินภัทร                 สาชํานาญ         รหัสประจําตัว    39971    ปวช.3/5 

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

  (นายจักราวุธ รุงเรือง) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

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

(อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)..../..../.... (อาจารยอุดมพร เปตานนท)...../...../..... 

 

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

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

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   สาคูขนมไทย 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยอุดมพร   เปตานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นาย จักราวุธ        รุงเรือง  รหัสประจําตัว 39502 ปวช.3/5 

2. นาย กันตศักด์ิ           โสดใส  รหัสประจําตัว 39502 ปวช.3/5 

3. นายทินภัทร               สาชํานาญ                  รหัสประจําตัว 39971 ปวช.3/5 

 

หลักการและเหตุผล 

ในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญเทาน้ัน เปนตนวางานทําบุญ งานแตง เทศกาล

สําคัญ หรือตอนรับแขกสําคัญ เพราะขนมบางชนิดจําเปนตองใชกําลังคนอาศัยเวลาในการทํา

พอสมควร สวนใหญเปน ขนบประเพณี เปนตนวา ขนมงาน เน่ืองในงานแตงงาน ขนมพื้นบาน 

เชน ขนมครก1 ขนมถวย1 ฯลฯ สวนขนมในร้ัวในวังจะมีหนาตาสวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการ

จัดวางรูปทรงขนมสวยงามขนมไทยด้ังเดิม มีสวนผสมคือ แปง นํ้าตาล กะทิ เทาน้ัน สวนขนมที่ใช

ไขเปนสวนประกอบ เชน ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน น้ัน มารี กีมาร เดอ ปนา (ทาวทองกีบมา)

1 หญิงสาวชาวโปรตุเกส เปนผูนําสูตรมาจากโปรตุเกสขนมไทยที่นิยมทํากันทุกๆ ภาคของประเทศ

ไทย ในพิธีการตางๆ ก็คือขนมจากไข และเชื่อกันวาชื่อและลักษณะของขนมน้ันๆ เชน รับประทาน

ฝอยทอง เพื่อหวังใหอยูดวยกันยืดยาว มีอายุยืน รับประทาน ขนมชั้นก็ใหไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 

รับประทาน ขนมถวยฟูก็ขอใหเจริญ รับประทานขนมทองเอก ก็ขอใหไดเปนเอก เปนตน ประวัติ

ของสาคูไสหมูเร่ิมจากเมื่อรัชกาลที่1ไดยกทัพไปเวียงจันทร ประเทศลาวแลวไดอัญเชิญพระแกว

มรกตมายังบานเมืองของเรา ไดนางสนมมา1นาง นามวา แมนางเสือ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดไข

ตัวเงินตัวทองมาก เพราะเชื่อวาทําใหมีพลังแลวความสามารถในการสูรบ แมนางเสือมีฝมือในการ

ทําอาหารจึงไดทําขนมไขขึ้นมาถวาย โดยการนําแปงสาคูผสมแปงขาวเหนียวมาหอถั่วกวนปนใหมี

รูปรางคลาย แลวนําไปน่ึงพอสุกจะขาวขุนใสเห็นขางในสีเหลือง เวลาเสวยตองราดดวยกะทิสด 

ขนมจะนุมลื่นๆคลายไขของจริง 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีความคิดที่ทําโครงการขายขนมสาคู จากการทําตามสูตร

เกาแบบโบราณ นํามาพัฒนาในการสงเสริมขนมไทยและยังสามารถเพิ่มมูลคาไดและสามารถนําไป

ประกอบอาชีพหรือหารายไดไหตนเอง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2)


วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ 

2. เพื่อหารายไดในระหวางการเรียน 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

เปาหมาย 

1. สรางผลกําไรรายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 

         

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคาขนมสาคู 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ป 2562 ป 2563 

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

1. การเตรียมคิดรูปแบบการขาย

สินคา 

         

2 .สรุปความเห็นขายสินคาสาคู          

3 .รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4 .จัดเตรียมอุปกรณในการขาย

สินคา 

         

5 .จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา          

6 .หาแหลงวัตถุดิบ          

7 .ลงสถานที่ในการขายสินคา ตลาด

นัดสําโรง 

         

8 .สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน2562ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ตลาดนัด สําโรง 10/216 หมู 3 ต.ดานสําโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 3,000บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. สาคู          300       บาท 

2. หมู         500       บาท 

3. ถั่วเหลือง        200       บาท 

4. นํ้ากะทิ         400       บาท 

5. นํ้าเปลา           60       บาท 

6. นํ้าตาลทรายขาว , นํ้าตาลทรายแดง     300       บาท 

7. กลอง         200       บาท 

8. ผักสด         140       บาท 

 

คาวัสดุอุปกรณ 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา                             1,000       บาท 

รวม                  3,000       บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

       1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

       2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

     3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

       2.สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

        3.เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

               4.มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1.วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูงและไมสามารถเก็บไวไดนาน 

2.สินคาที่ผลิตแลวไมสามารถเก็บไวนาน 



ขอเสนอแนะ 

 1.มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบอยางเหมาะสมและหาแหลงวัตถุดิบสํารองที่มีตนทุนถูก

กวารานประจํา 

 2.วางแผนในการผลิตสินคาในแตละวัน 

 

 

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

         (อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)           (อาจารยอุดมพร เปตานนท) 

               อาจารยที่ปรึกษาโครงการ           อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 



 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ก โครงการ 

 

 -  แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

 - บันทึกการเขาพบกอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    สาคูขนมไทย 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  แฟลตทหารเรือ 

ประมาณคาใชจาย  3,000บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายจักราวุธ    รุงเรือง  รหัสประจําตัว 39502 ปวช.3/5 

2. นายกันตศักด์ิ   โสดใส รหัสประจําตัว 39590 ปวช.3/5 

3. นายทินภัทร                 สาชํานาญ         รหัสประจําตัว    39971    ปวช.3/5 

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

  (นายจักราวุธ รุงเรือง) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

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

(อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)..../..../.... (อาจารยอุดมพร เปตานนท)...../...../..... 

 

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

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

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   สาคูขนมไทย 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยอุดมพร   เปตานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นาย จักราวุธ        รุงเรือง  รหัสประจําตัว 39502 ปวช.3/5 

2. นาย กันตศักด์ิ           โสดใส  รหัสประจําตัว 39502 ปวช.3/5 

3. นายทินภัทร               สาชํานาญ                  รหัสประจําตัว 39971 ปวช.3/5 

 

หลักการและเหตุผล 

ในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญเทาน้ัน เปนตนวางานทําบุญ งานแตง เทศกาลสําคัญ 

หรือตอนรับแขกสําคัญ เพราะขนมบางชนิดจําเปนตองใชกําลังคนอาศัยเวลาในการทําพอสมควร สวนใหญ

เปน ขนบประเพณี เปนตนวา ขนมงาน เน่ืองในงานแตงงาน ขนมพื้นบาน เชน ขนมครก 0 ขนมถวย 0 ฯลฯ 

สวนขนมในร้ัวในวังจะมีหนาตาสวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนมสวยงามขนมไทย

ด้ังเดิม มีสวนผสมคือ แปง นํ้าตาล กะทิ เทาน้ัน สวนขนมที่ใชไขเปนสวนประกอบ เชน ทองหยิบ 

ทองหยอด เม็ดขนุน น้ัน มารี กีมาร เดอ ปนา (ทาวทองกีบมา) 0 หญิงสาวชาวโปรตุเกส เปนผูนําสูตรมาจาก

โปรตุเกสขนมไทยที่นิยมทํากันทุกๆ ภาคของประเทศไทย ในพิธีการตางๆ ก็คือขนมจากไข และเชื่อกันวา

ชื่อและลักษณะของขนมน้ันๆ เชน รับประทานฝอยทอง เพื่อหวังใหอยูดวยกันยืดยาว มีอายุยืน รับประทาน 

ขนมชั้นก็ใหไดเลื่อนขั้นเงินเดือน รับประทาน ขนมถวยฟูก็ขอใหเจริญ รับประทานขนมทองเอก ก็ขอใหได

เปนเอก เปนตน ประวัติของสาคูไสหมูเร่ิมจากเมื่อรัชกาลที่1ไดยกทัพไปเวียงจันทร ประเทศลาวแลวได

อัญเชิญพระแกวมรกตมายังบานเมืองของเรา ไดนางสนมมา1นาง นามวา แมนางเสือ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรด

ไขตัวเงินตัวทองมาก เพราะเชื่อวาทําใหมีพลังแลวความสามารถในการสูรบ แมนางเสือมีฝมือในการ

ทําอาหารจึงไดทําขนมไขขึ้นมาถวาย โดยการนําแปงสาคูผสมแปงขาวเหนียวมาหอถั่วกวนปนใหมีรูปราง

คลาย แลวนําไปน่ึงพอสุกจะขาวขุนใสเห็นขางในสีเหลือง เวลาเสวยตองราดดวยกะทิสด ขนมจะนุมลื่นๆ

คลายไขของจริง 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีความคิดที่ทําโครงการขายขนมสาคู จากการทําตามสูตรเกาแบบ

โบราณ นํามาพัฒนาในการสงเสริมขนมไทยและยังสามารถเพิ่มมูลคาไดและสามารถนําไปประกอบอาชีพ

หรือหารายไดไหตนเอง 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2)


 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ 

2. เพื่อหารายไดในระหวางการเรียน 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

เปาหมาย 

1. สรางผลกําไรรายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 

         

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคาขนมสาค ู

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 



 

ข้ันตอนดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ป 2562 ป 2563 

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

1. การเตรียมคิดรูปแบบการขาย

สินคา 

         

2 .สรุปความเห็นขายสินคาสาคู          

3 .รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4 .จัดเตรียมอุปกรณในการขาย

สินคา 

         

5 .จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา          

6 .หาแหลงวัตถุดิบ          

7 .ลงสถานที่ในการขายสินคา ตลาด

นัดสําโรง 

         

8 .สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน2562ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ตลาดนัด สําโรง 10/216 หมู 3 ต.ดานสําโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 



 

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 3,000บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. สาคู          300       บาท 

2. หมู         500       บาท 

3. ถั่วเหลือง        200       บาท 

4. นํ้ากะทิ         400       บาท 

5. นํ้าเปลา           60       บาท 

6. นํ้าตาลทรายขาว , นํ้าตาลทรายแดง     300       บาท 

7. กลอง         200       บาท 

8. ผักสด         140       บาท 

 

คาวัสดุอุปกรณ 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา                             1,000       บาท 

รวม                  3,000       บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

       1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

       2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

     3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

       2.สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

        3.เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

               4.มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1.วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูงและไมสามารถเก็บไวไดนาน 



2.สินคาที่ผลิตแลวไมสามารถเก็บไวนาน 

ขอเสนอแนะ 

 1.มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบอยางเหมาะสมและหาแหลงวัตถุดิบสํารองที่มีตนทุนถูกกวาราน

ประจํา 

 2.วางแผนในการผลิตสินคาในแตละวัน 

 

 

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

         (อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)           (อาจารยอุดมพร เปตานนท) 

               อาจารยที่ปรึกษาโครงการ           อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 สถานที่ดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2562 

  บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษารวม 

  โครงการ สาคูขนมไทย 

  ที่ปรึกษาโครงการ อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

  ที่ปรึกษารวมโครงการ อาจารยอุดมพร เปตานนท 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 กําหนดสงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

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

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

1-16 ส.ค.62   

แผนการดําเนินงาน    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 กําหนดสง PowerPoint (โครงการ +บทที่1-3 

แผนการดําเนินงานกับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Presentคร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่1-3 แผนการดําเนินงาน และ

บรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 1-31 ต.ค.62   



 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Presentคร้ังที่ 2

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

(ปฏิบัติงานรายบุคคล) 

16-20 ธ.ค.62   

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

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหา

อุปรรค และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอและสารบัญ 

10-14ก.พ.63   

17 กําหนดสงตรวจรูปเลมโครงการ 17-21 ก.พ.63   

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



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                                                  -     ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินโครงการขายสินคา “สาคูขนมไทย” 

ตาราง 1 การประเมินโครงการขายสินคา “ สาคูขนมไทย” 

เพศ ความถี่ เปอรเซ็นต 

หญิง 30 60 

ชาย 20 40 

รวม 50 100 

 

รายงานผล 

 จากการสํารวจโครงการขายสินคา “สาคูขนมไทย” โดยมีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 50 ตัวอยางจากผลการ

สํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 60 เปอรเซ็นต เพศชายซึ่งมี

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 การประเมินโครงการขายสินคา “สาคูขนมไทย” ในหัวขอระดับอายุ  

อายุ (ป) ความถี่ เปอรเซ็นต 

ตํ่ากวา 15 ป 5 10 

15-18 ป - - 

19-22 ป 15 30 

23 ปขึ้นไป 30 60 

รวม 50 100 

 

รายงานผล 

 จากผลสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามอายุตํ่ากวา 15 ป จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 10 อายุ 15-18 

ป ไมมี คิดเปนรอยละ 0 อายุ 19-22 ป 15 คน คิดเปนรอยละ 30 อายุ 23 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง3 การประเมินโครงการขายสินคา “สาคูขนมไทย” ในหัวขอระดับการศึกษา 

อายุ (ป) ความถี่ เปอรเซ็นต 

ประถมศึกษาปที่ 1-6 5 10 

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 5 10 

ปริญญาตรี 10 20 

อ่ืนๆ 30 60 

รวม 50 100 

 

รายงานผล 

 จากผลสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 5 คนคิดเปนรอยละ 10 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (หรือเทียบเทา) 5 คน  คิดเปนรอยะละ 10 ระดับชั้นปริญญาตรี 10 คนคิดเปน

รอยละ 20 อ่ืนๆอีก 30 คน คิดเปนรอยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 4 การประเม นโครงการขายสินคา “สาคูขนมไทย” ในหัวขอรายได 

รายได ตวามถี่ เปอรเซ็นต 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 5 10 

5,001 – 7,000 บาท 5 10 

7,001-9,000 บาท 10 20 

มากกวา 9,001 บาท 30 60 

รวม 50 100 

 

รายงานผล 

 จากผลสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 5 คน คิดเปนรอยละ 10 รายได 

5,001-7,000 บาท 5 คน คิดเปนรอยละ 10 รายได 7,001-9,000 บาท 10 คน คิดเปนรอยละ 20 มากกวา 9,001 

บาท 30 คน คิดเปนรอยละ 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 5 การประเมินโครงการขายสินคา “สาคูขนมไทย” ในหัวขอระดับความพึงพอใจ 

ที่ 

 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 พนักงานใหบริการลูกคาดวยใบหนายิ้ม

แยมแจมใส 

(45) 

90% 

(5) 

10% 

   

2 ตวามสะอาดภายในราน (20) 

40% 

(20) 

40% 

(10) 

20% 

  

3 การแตงกายของพนังงานของราน (14) 

28% 

(33) 

66% 

(3) 

6% 

  

4 พึงพอใจในรสชาติมากเพียงใด (25) 

50% 

(15) 

30% 

(10) 

20% 

  

5 ความพึงพอใจในบรรจุภัณฑที่ใสสินคา (13) 

26% 

(1) 

2% 

(36) 

72% 

  

6 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในรานมาก

เพียงใด 

(14) 

28% 

(36) 

72% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผล ขากการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานพนักงานใหบริการลูกคา

ดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสระดับดีมาก 45 คน คิดเปนรอยละ 90 รองลงมา ระดับดี จํานวน 5 คนคิดเปนรอย

ละ 10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในความสะอาดภายในราน ระดับดีมาก จํานวน 20 คน

คิดเปนรอยละ 40 ระดับดี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 ระดับปานกลาง 10 คนคิดเปนรอยละ 20 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพึงพอใจดานการแตงกายของพนักงานอยูในระดับดีมาก 14 คนคิดเปนรอยะ 

28 ระดับดี 33 คน คิดเปนรอยละ 66 ระดับปานกลาง 3 คนคิดเปนรอยละ 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ความพึงพอใจในบรรจุภัณฑอาหารอยูในระดับดีมากอยูที่ 13 คน คิดเปนรอยละ 26  อยูในระดับดี 1 คนคิด

เปนรอยละ 3 อยูในระดับปานกลาง 36 คนคิดเปนรอยละ 72 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถึงพอใจ

ในภาพรวมของรานอยูที่ระดับดีมาก 14 คนคิดเปนรอยละ 28 อยูในระดับดี 36 คนคิดเปนรอยละ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจของผูซื้อสินคา “สาคูขนมไทย” 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตังของผูตอบแบบสอบถาม 

ตําชี้แจง โปรทําเคร่ืองหมาย X ลงใน ( ) หนาขอท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีสุด 

1.เพศ 

 (   ) ชาย     (   ) หญิง 

2. อายุ 

 (   ) ตํ่ากวา 20 ป                (   ) 21-30 ป 

 (   ) 31-40 ป    (   )  40-50 ป 

 (   ) 50 ปขึ้นไป 

3. รายไดตอเดือน 

 (   ) ตํ่ากวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท  (   ) 5,001-10,000 บาท 

  (   ) 10,001-15,000 บาท   (   ) 15,001-20,000 บาท 

 (   ) มากกวา 20,000 บาท ขึ้นไป 

สวนที่ 2 คุณภาพในการใหบริการของ สาคูขนมไทย 

คําชี้แจง โปรทําเคร่ืองหมาย X ลงใน ( ) หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

    5 = ดีมาก 4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย  1= นอยที่สุด 

ขอพิจารณา ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. พนักงานใหบริการลูกคาดวยใบหนายิ้ม

แยมแจมใส 

     

2. ตวามสะอาดภายในราน      

3. การแตงกายของพนังงานของราน      

4. พึงพอใจในรสชาติมากเพียงใด      

5. ความพึงพอใจในบรรจุภัณฑที่ใสสินคา      



6. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในราน

มากเพียงใด 

     

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัรฑ หรือบริการในโครงการ 

- ตราสินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

- แผนพับประชาสัมพันธโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัรฑ หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพข้ันตอนการปฎิบัติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - รูปสินคา 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ง ประวิติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ประวัติผูนําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

นาย จักราวุธ รุงเรือง 

10/216 ม.3 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10270 

 

 

 

 

 

  

นาย กันตศักดิ์ โสดใส 

46 ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10270 

 



 

 

 

 

 

 

นาย ทินภัทร สาชํานาญ 

162/5 ม.8 ต.บางพลี อ.บางพลี 

จ. สมุทรปราการ 10270 
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