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บทคัดย่อ 
 

โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท ขายอร่อย (สุขภาพ ) ดี (Yummy Healthy) มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการดงัน้ี  1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิา
โครงการ  2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา  3.  เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและ
ร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะการวางกล
ยทุธ์ขายสินคา้ 

มีวธีิการด าเนินการ  3 ขั้นตอนคือ  1.  ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2.  ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้น
ประเมินผลจากผลการด าเนินงาน สรุปดงัน้ี 

วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 13 มิ.ย. 62 ถึง 25 
ก.พ. 63 สถานท่ีด าเนินโครงการคือ อาคารบา้นตอง 8 เลขท่ี 888 ม.5 ซ.ไปรษณียเ์ก่า ถ.บางพลีใหญ่ - 
หนามแดง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินทุน 7,600 บาท ไดก้ าไรทั้งส้ิน  12,294 บาท หกัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ 7,969 บาท รวมก าไรสุทธิ 4,325 บาท แบ่งก าไรใหส้มาชิกในกลุ่ม 2 คน เท่า ๆ กนั คน
ละ 2,162.50 บาท 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ    1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ 
2. สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา  3. เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างาน
เป็นทีม 4. สามารถสร้างสรรคแ์ละวางแผนกลยทุธ์การขายสินคา้ได ้
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ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ 1. สมาชิกในกลุ่มมีเวลา
ไม่ตรงกนั 2. มีปัญหาในเร่ืองการเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีเหลือต่อวนั  3. มีปัญหาเร่ืองการแบ่งหนา้ท่ีใน
การท างาน 4. สมาชิกในทีมขาดความช านาญในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีนแก่ลูกคา้ 

ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหา  1. ตอ้งมีการท างานเป็นทีมมีความรับผดิชอบให้
มากข้ึน 2. ศึกษาคน้ควา้และสอบถามผูเ้ชียวชาญในการเก็บรักษาถนอมวตัถุดิบเพื่อใหค้งสภาพใน
การขายวนัต่อไป  3.มอบหมายหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมของแต่ละคนในกลุ่ม 4.ควรมีการหาความรู้ต่าง ๆ 
เก่ียวกบัอาหารคลีนหรือสอบถามขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารคลีนและมีการประชุมวางแผน
เก่ียวกบัการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 
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กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ ในหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซ่ึงเน้ือหาโครงการเล่มน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การน าเสนอโครงการ การท าแผน
ธุรกิจ ตลอดจนผลการด าเนินงาน 

 คณะนกัศึกษาผูจ้ดัท าโครงการรู้สึกยนิดีเป็นอยา่งมากหากท่านไดรั้บประโยชน์
จากโครงการเล่มน้ีเพราะจะท าใหผู้อ่้านรู้สึกถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและ
สามารถพฒันาธุรกิจของตนเองไดใ้นอนาคต 

ทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงการ ตอ้งขอขอบพระคุณอาจารยอุ์ดมพร เปตานนท ์อาจารยท่ี์
ปรึกษา โครงการ อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดแ้นะน า
จนโครงการส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และผูจ้ดัท าโครงการหวงัวา่โครงการ เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
ท่านไม่มากก็นอ้ย หากผดิพลาดประการใดตอ้งการขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 

ขอขอบพระคุณ 
คณะผู้จัดท า 

โครงการอร่อย (สุขภาพ) ดี 
(Yummy Healthy) 
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สารบัญ 
เร่ือง  หน้า 
บทคัดย่อ  (ก) 
กติติกรรมประกาศ (ข) 
บทที ่1 บทน า 
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงค ์ 2 
 เป้าหมายของโครงการ 2 
 การติดตามผลและการประเมิน 2 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 2 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการขาย 3 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 4 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความตอ้งการของมาสโลว ์ 5 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 7 
 แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 4 P’s 10 
 แนวคิดและทฤษฏีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 11 
บทที ่3 วธีิการด าเนินโครงการ 
 วธีิการด าเนินการ 14 
 ขั้นตอนด าเนินงาน 15 
 วนัเวลาสถานท่ี 16 
 งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 17 
 การจดัท าแผนธุรกิจ 18 
 แผนการตลาด 4 P’s 19 
 ขั้นตอนการขายสินคา้ 24 
 แผนบริหารจดัการ 28 
 แผนการขายสินคา้ 29 
 แผนฉุกเฉิน 30 
บทที ่4  ผลการด าเนินโครงการ 
 รายงานผลปฏิบติังานรายบุคคล 31 
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สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง  หน้า 
 บญัชีรายรับรายจ่าย 37 
 ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 49 
บทที ่5  สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการด าเนินโครงการ 50 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  52  
 ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 52 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 

ในยคุของการแข่งขนัท่ีเราก าลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั ชีวติมีแต่ความเร่งรีบมากข้ึนจนไม่
ค่อยมีเวลาท่ีจะใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสมดุลของอาหารท่ีรับประทานรวมทั้งค่านิยมการ
รับประทานอาหารแบบตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือสัตว ์ไขมนั นม เนย เป็นส่วนใหญ่ ท าใหค้น
ไทยมีโรคประจ าตวักนัมากข้ึนเช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โร คหวัใจ โรคอมัพาต ซ่ึงโรค
เหล่าน้ีลว้นเก่ียวกบัความเส่ือมของหลอดลมในปัจจุบนัชาวตะวนัตกเร่ิมตระหนกัถึงพิษภยัของการ
กินอาหาร ซ่ึงไม่สมดุลไดมี้การชกัชวนใหล้ดการรับประทาน เน้ือสัตว ์นม เนย ใหเ้พิ่มการ
รับประทาน พืช ผกั และธญัพืชซ่ึงอุดมไปดว้ยเส้นใยจากธรรมชาติและวิ ตามิน ในปัจจุบนัผูค้นเร่ิม
หนัมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของอาหารการกินและไดมี้กระแสการกิน
อาหารเพื่อสุขภาพเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงหลายคนคงเคยไดย้นิค าวา่ “อาหารคลีน” ซ่ึงเป็นลกัษณะการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบหน่ึง  ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพร่าง กายและก าลงัไดค้วามนิยมจาก
ผูค้นในปัจจุบนัเป็นจ านวนมาก 

ดงันั้น  คณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมองเห็นแนวทางในการท าการตลาดโดยการท า ธุรกิจ
อาหารคลีน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีหนัมาใส่ใจกบัสุขภาพตนเอง
มากข้ึน คนส่วนมากเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารหรือย าลดความอว้นมาเป็นตวัช่วยในการลด
น ้าหนกั 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดค้  านึงถึงปัญหาดา้นสุขภาพของผูท่ี้อยากลดน ้าหนกัโดยใชว้ธีิธรรมชาติ
ดว้ยการรับประทานอาหารคลีนควบคู่กบัการออกก าลงักายจึงคิดท่ีจะท าโครงงานน้ีข้ึนมาเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจหรือผูท่ี้อยากจะลดน ้าหนกัดว้ยวิ ธีการน้ีเป็นวธีิท่ีท าง่ายแต่ตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการปฏิบติั ซ่ึงจะพอเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไม่มากก็นอ้ย อยา่งไรก็ตาม การรับประทาน
อาหารคลีนนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีผา่นการแปรรูปหรืออาหารแช่แขง็
ทุกชนิด เพราะบางอยา่งก็มีประโยชน์ เช่น ไข่หรือผลิตภณัฑจ์ากนมท่ีผา่นการพาสเจอร์ไรซ์ และผกั
หรือผลไมแ้ช่แขง็ท่ีมีกระบวนการแปรรูปเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงบางคร้ังอาจประกอบดว้ยสารอาหา ร
เทียบเท่ากบัผกัผลไมส้ด เน่ืองจากถูกรักษาดว้ยการแช่แขง็ขณะท่ียงัมีสภาพสดใหม่สูงสุด เลือก
อาหารท่ีเป็นธรรมชาติมากข้ึนใหค้วามส าคญัเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยั 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะการวางกลยทุธ์ขายสินคา้ 

 
เป้าหมาย  

1. สร้างผลก าไรรายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2. เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอสินคา้เพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ  
2. สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. สามารถสร้างสรรคแ์ละวางแผนกลยทุธ์การขายสินคา้ได้ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การด าเนินโครงการคร้ังน้ี ผูด้  าเนินโครงการไดแ้นวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยั
เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการขาย 
2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
4. แนวคิดและทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลว์ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
6. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4 P’s 
7. แนวคิดและทฤษฎีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการขาย 
ทฤษฎีไอดาสเป็นทฤษฎีการขายท่ีถูกพฒันาโดย Sheldon (1911) ซ่ึงพฒันามาจากท ฤษฎี 

ตน้แบบอยา่ง ทฤษฎีไอดาส (AIDAS) ของ E. St. Elmo Lewis.โดย E. St. Elmo Lewis เป็นทฤษฎีท่ี
บ่งบอกถึงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางหรือโอกาสใหก้บัผูข้ายท่ีจากกา้วผา่นขั้นตอนทั้ง 4ไปได้
อยา่งไรก่อนท่ีความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึน ซ่ึงถือเป็นการตอบสนองขั้น สุดทา้ยของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงแต่ละขั้นตอนตามทฤษฎี AIDAS มีดงัน้ี (ธีรพล สิริวนัต์ , 2557) A = Attention 
(Awareness) การดึงดูดความสนใจของลูกคา้ I = Interest ความสนใจของลูกคา้ D = Desire การโนม้
นา้วใจลูกคา้วา่พวกเขาตอ้งการและความปรารถนาผลิตภณัฑ ์หรือ บริการ แบบไหน และผลิตภณัฑ์
หรือบริการเหล่านั้น ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ได้  A = Action ลูกคา้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือ ส่วนทฤษฎีไอดาส (AIDAS) คือ ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนโดย Sheldon (1911) โดยการเพิ่ม
ขั้นตอนท่ี 5 S = Satisfaction ความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กคา้มี ความจงรักภกัดีต่อ 
ผลิตภณัฑห์รือบริการ ซ้ือซ ้ าและการบอกต่อ นอกจากนั้นเขายงั กล่าววา่ความพึงพอใจถือเป็น 
ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีมีความส าคญัในการสังเกตพฤติกรรมหลงัจากท่ีผูซ้ื้อไดใ้ชบ้ริการแลว้เพื่อเป็น
แนวทางในการคงความสัมพนัธ์ในระยะยาวระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลโดยใชบุ้คคล
เพื่อจูงใจใหซ้ื้อบางส่ิงเป็นการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา้หรือทางโทรศพัทก์บัลูกคา้ผูมุ้่งหวงั 
โดยตวัแทนขายของบริษทัการขายโดยใชพ้นกังานขายถือเป็นการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two 
Way Communication) เพื่อตอบค าถามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการซ้ือ
สินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดการส่งเสริมการตลาดวธีิน้ีใชไ้ดดี้กบัระยะน าผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาด
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โดยใชร่้วมกบัการส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัใชไ้ดดี้กบัสินคา้ท่ี จ  าเป็นต้ องมีเทคนิคการ
ขายพิเศษสินคา้ประเภทไม่แสวงการซ้ือสินคา้ท่ีผูผ้ลิตองคก์ารลดการโฆษณาและหวงัผลการขายใน
ระยะยาวโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูข้ายและผูบ้ริโภค ตลอดจนใชเ้พื่อรักษาระดบัปริมาณขาย
ผลิตภณัฑใ์ห้อยู่ในระดบัเดิมหนา้ท่ีของพนกังานขายงานของพนกังานขายท่ีท างานภา ยในองคก์าร
ธุรกิจจะมีลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนัลกัษณะของงานขายจะเปล่ียนแปลงตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์รนั้น ๆ ซ่ึงงานขั้นพื้นฐานทางการขายแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) การรับค าสั่งซ้ือ (Order 
Taking) เป็นงานการขายประจ ากบักลุ่มลูกคา้ปกติเพื่อรับค าสั่งซ้ือและจดัการตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ  
2) ผูท่ี้ท  างานน้ีเรียกวา่พนกังานรับค าสั่งซ้ือ (Order Taker Salesperson) ซ่ึงหมายถึงพนกังานขายท่ี
ประจ าอยูต่ามร้านคา้ทัว่ไปหรือพนกังานประจ าหน่วยรถบริการเคล่ือนท่ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะมีความสนใจผลิตภณัฑเ์น่ืองจากการโฆษณาหรือการส่งเสริมตลาดอยูแ่ลว้พนกังานขายกลุ่ม
น้ีก็จะท าหนา้ท่ีเพียงใหค้วามช่วยเหลือตอบค าถามเสนอขายและปิดการขายเป็นส่วนใหญ่ดงันั้น
พนกังานกลุ่มน้ีจะใช้  12 ความพยายามความช านาญและความสามารถนอ้ยกวา่พวกแรก 3) การให้
การสนบัสนุน (Supporting) เป็นหนา้ท่ีท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ผูท้  างานน้ีเรียกวา่ พนกังาน
สนบัสนุนการขาย (Supporting Salesperson) ซ่ึงหมายถึงพนกังานท่ีท างานขายท่ีท าหนา้ท่ีช่วย
พนกังานขาย 2 แบบขา้งตน้ ประกอบดว้ยพนกังานขายท่ีใชค้  าแนะน า (Missionary Salesperson) ให้
ความช่วยเหลือดา้นกา รจดัแสดงสินคา้ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ช่วยฝึกอบรมพนกังานของร้านคา้
ต่างๆ ส่งสินคา้และอ่ืน ๆ พนกังานขายประเภทน้ีอีกกลุ่มหน่ึง คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค 
(Technical Specialists) โดยทัว่ไป ประกอบดว้ยวศิวกรหรือนกัวทิยาศาสตร์ซ่ึงมีความรู้ในวธีิการใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยทัว่ไปเป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรกล สารเคมีหรือยา ขอ้ดี
และขอ้เสียของการขายโดยใชพ้นกังานขายในท่ีน้ีจะพิจารณาถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการขายโดยใช้
พนกังานขาย 
 

2.  แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด 

การซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546, หนา้ 192) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การ 
ใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2546, หนา้ 192) หรือ หมายถึงกา รศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระท า ของผูบ้ริโภคท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ พฤติ กรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า ของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและ การใชสิ้ นคา้และหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ
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ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ีเป็นตวั ก าหนดใหเ้กิดการกระท า ต่าง ๆ ข้ึน (อดุลย ์จาตุรงคกุล , 2539, 
หนา้ 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler & Armstrong (2000, pp.160-184) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายหรือ
แนวคิดไวห้ลากหลาย และมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  Engle, Blackwell & Miniard 
(1990, p.3) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ กระท า ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงการบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้ และบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และหลงัการกระท าดงักล่าว Loudan & Bitta (1998, p.4) กล่าววา่ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือมีการ
ประเมินการ ไดม้าการใชจ่้ายหรือการ จบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และการบริการ จากท่ีกล่าวมาสามารถ
สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้และบริการผลิตภณัฑโ์ดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคล ตอ้งมีการ ตดัสินใจทั้งก่อน
และหลงัการกระท า ต่างๆ อยา่งนั้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคของเลือกเล่นกีฬา  13 กอลฟ์ตอ้งมี
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจากการช่ืนชอบ คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบักีฬากอลฟ์ ค่านิยม ของสังคมท่ี
ผูบ้ริโภคร่วมกิจกรรมดว้ย 
 

3.  แนวคิดและทฤษฎลี าดับความต้องการของมาสโลว์ 
อบัราฮมั  มาสโลว์  (Abraham Maslow) เป็นนกั จิตวทิยา และนกัมนุษยวทิยาซ่ึงไดน้ า

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเป็นนกัจิตวทิยาและผูใ้หค้  าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีท่ี
อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์า่จะมีความตอ้งการเป็นระดบัต่าง ๆ ลาเฮย ์ (Lahey, 2004, p. 383) 
กล่าวถึง กรอบความคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซ่ึงระบุวา่บุคคลมีความตอ้งการเรียงล าดบัจาก
พื้นฐานไปยงัระดบัสูงสุด ซ่ึงถือเป็นฐานคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี กล่าวคือ 

1. มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีวนัส้ินสุด และมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิง
ท่ีมนุษยต์อ้งการข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเขาไดรั้บ หรือมีอยูแ่ลว้ เม่ือความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ก็ยงัมีความตอ้งการนั้นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัท่ีจ  าเ ป็นในการด ารงชีวติ 
เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์ก แต่
ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป 

3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัของความส าคญัแตกต่างกนั ความตอ้งการมีหลายดา้น 
บุคคลมีการแบ่งระดบัความส าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวติแตกต่างกนั และจะแสดงพฤติกรรมท่ี
น าไปสู่ความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 

แต่เดิมนั้นทฤษฎีล าดบัขั้นแห่งความตอ้งการองมาสโลว ์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/Abraham%20Maslow
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ความตอ้งการขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง 
ความตอ้งการพื้นฐานของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและกร
พกัผอ่น เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับมีชีวติอยู ่ มนุษยทุ์กคนมี
ความตอ้งการทางสรีระอยูเ่สมอจะขาดเสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรม 
ขวนขวายท่ีจะสนองความตอ้งการ 

 ความตอ้งการขั้นท่ี 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง 
ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลวั ขู่เขญ็ 
บงัคบั จากผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการ
ประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยัทารกจนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานท าเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความ
ตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 

ความตอ้งการขั้นท่ี 3 ความต้องการความรักและความผูกพนั (Love and Belonging 
Needs) หมายถึง  มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาจะใหเ้ป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความผกูพนั
กบัผูอ่ื้นหรือมีความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบวา่ทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึก
วา่เหงาไม่มีเพื่อน มีชีวติไม่สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวาตนเป็น
ท่ีรักและยอมรับของหมู่จะเป็นผูท่ี้สมปรารถนาในการตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 

ความตอ้งการขั้นท่ี 4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หมายถึง ความตอ้งการน้ี
ประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีจะประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะใหผู้อ่ื้นเห็นวา่ตนเอง
มีความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งและนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสม
ปรารถนาในความตอ้งการน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นค นมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้ม
กบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการประเภทน้ี จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 

ความตอ้งการขั้นท่ี 5 ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพฒันาตนเองให้สมบูรณ์ 
(Need for self-actualization) หมายถึง มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกวา่ “Self Actualization” 
วา่เป็นความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดิน
ของชีวติ รู้จกัค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมี
ความสามารถท าได ้ทั้งทางดา้นสติปัญญา ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและ
ส่วนเสียของตน ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการมีสติท่ีจะยอมรับวา่ตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการ
ปรับตวัและพยายามท่ีจะเลิกใช ้เปิดโอกาสใหต้นเองไดเ้ผชิญกบัความจริงของชีวติ เผชิญกบั
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ โดยคิดวา่เป็นส่ิง ท่ี “ทา้ทาย” “น่าต่ืนเตน้” และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะ
พฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน เป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวติอยู ่มนุษย์
ทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน เพราะมีนอ้ยคนท่ีจะไดถึ้งขั้น 
“Self Actualization” อยา่งสมบูรณ์ 
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โดยทัว่ ๆ ไปบุคคลด าเนินชีวติเพื่อแสวงหาส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการทางกายในขั้นท่ี 1 
และความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในขั้นท่ี 2 ไดไ้ม่ยาก รวมทั้งแสวงหาความรักและความผกูพนัในขั้นท่ี 
3 ค่อนขา้งยาก อยา่งไรก็ตาม ความตอ้งการทั้ง 4 ขั้น ถือเป็นส่ิงบุคคลปรารถนา แล ะถา้ไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองจะท าใหชี้วติขาดสมดุลหรือบกพร่องในส่วนนั้น มาสโลวใ์หช่ื้อความตอ้งการทั้ง 4 น้ีวา่ 
“ความตอ้งการท่ีขาดแคลน ” (Deficit Needs) ซ่ึงบุคคลจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองจึงจะท าใหรู้้สึก
เตม็อ่ิมหรืออยูใ่นสภาวะสมดุล และเม่ืออยูใ่นสภาวะดงักล่าว (เตม็อ่ิม สมดุล ) ความตอ้งการ
เหล่านั้นก็จะหมดไป แต่ส าหรับความตอ้งการในขั้นท่ี 5 เป็นความตอ้งการท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั
ความขาดแคลนหรือความบกพร่องท่ีบุคคล ตอ้งแสวงหามาเติมเพื่อไม่ใหชี้วติขาดสมดุล แต่เป็น
ความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง (Growth Need) หรือเป็นตวัตนของตวัเองอยา่งสมบูรณ์ (Being 
Need) โดยไม่วา่จะไดรั้บการตอบสนองอยา่งไรก็ตาม ความตอ้งการในขั้นน้ีจะไม่มีวนัหมดส้ิน มี
แต่จะผลกัดนัใหบุ้คคลคิดคน้ แสวงหา และพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ 

ทฤษฎีของมาสโลวถึ์งแมจ้ะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ใหก้บัวงการจิตวทิยาในการอธิบาย
ธรรมชาติ ความตอ้งการของมนุษย ์และการจูงใจ รวมทั้งเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการศึกษา
คน้ควา้และน าไปประยกุตใ์ชใ้นหลากหลายสาขาวชิาชีพก็ตาม แต่ก็มีขอ้วพิากษว์จิารณ์จาก
นกัจิตวทิ ยาในหลาย  ๆ ประเด็น อาทิ เร่ืองล าดบัขั้นของความตอ้งการท่ีมาสโลว์  เช่ือวา่ความ
ตอ้งการในขั้นตน้ตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อน บุคคลจึงจะเกิดความตอ้งการในล าดบัขั้นถดัไป ซ่ึง
ในสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏจะเห็นไดว้า่มีหลายกรณีท่ีเกิดการขา้มขั้น เช่น บุคคลไม่ไดส้นใจท่ี
จะตอบสนองความตอ้งการทางกายหรือความมัน่คงปลอดภยัของตนเอง ไดแ้ก่ การไม่รับประทาน
อาหารหรือการอดนอนหลาย  ๆ วนั เพียงเพื่อเอาชนะผูอ่ื้นใหไ้ด ้หรือเพียงเพื่อตอ้งการแกปั้ญหาท่ี
ประสบใหส้ าเร็จหรือเพียงเพื่อแสวงหาค าตอบบางอยา่งใหก้บัตนเองเท่านั้น และยงัพบวา่มีหลาย
กรณีเช่ นกนัท่ีบุคคลเกิดความตอ้งการสลบัขั้นไปมา นอกจากน้ียงัมีบ่อยคร้ังท่ีแรงผลกัดนั
พฤติกรรมของบุคคลมิไดเ้กิดจากความตอ้งการเพียงขั้นใดขั้นหน่ึงเท่านั้น แต่เกิดจากความตอ้งการ
หลาย ๆ ขั้นรวมกนั 

ในปัจจุบนั ความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคิดของมาสโลวไ์ดถู้กแบ่งออกเป็น 8 ขั้น โดย
ท่ี เดอพอยและกิลสัน (DePoy & Gilson, 2012, pp. 121-122) แสดงภาพพีระมิดล าดบั 8 ชั้นของ
ความตอ้งการ (Maslow’s Hierarchy of Needs pyramid) ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการเสริมคุณค่าความ
เป็นมนุษย ์

 

4.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
กู๊ด (Good, 1973) กล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึงสภาพ คุณภาพหรือระดบัความพึงพอใจ

ซ่ึงเป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทศันคติท่ีบุคคลนั้นมีต่อส่ิงนั้น 
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โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจคือการตอบสนองท่ีแสดงถึง 
ความรู้ปะสงคข์องลูกคา้เป็นวจิารณญาณของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการความพึงพอใจมีมุมมอง
ท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่มุมมองของแต่ละคน 

โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรั้บ
ความส าเร็จหรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 

ฮอร์นบ้ี (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีดีเม่ือประสบความส าเร็จหรือ
ไตรั้บส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเป็นความรู้สึกท่ีพอใจ 

 วรุิฬ พรรณเทว ี(2542, หนา้ 111) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาดหวงักบัส่ิงหน่ึงอยา่งไรถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้ม
อาจผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่มีมากหรือนอ้ย 

 สุริยะ วริิยะสวสัด์ิ (2530, หนา้ 42 อา้งถึงใน ปราการ กองแกว้ , 2546, หนา้ 17) ไดใ้หค้วาม
หมายความพึงพอใจหลงัการใหบ้ริการของหน่วยงานของรัฐของเข าวา่ระดบัผลท่ีไดจ้ากการพบปะ 
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีมีอยูห่รือไม่ส่งผลดีและสร้างความภูมิใจเพียงใดและสร้างความภูมิใจเพียงใด 
 สาโรช ไสยสมบติั (2534, หนา้ 18 อา้งถึงในปราการ กองแกว้ ,2546, หนา้ 17) ความพึง
พอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยท าใหง้านประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นงานท่ี
เก่ียวกบัการใหบ้ริการนอกจากผูบ้ริหารจะด าเนินการใหผู้ท้  างานเกิดความพึงพอใจในการท างาน
แลว้ยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการท่ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจดว้ยเพราะความเจริญกา้วหนา้
ของการบริการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงจ านวนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้นผูบ้ริหาร
ท่ีชาญฉลาดจึงควรอยา่งยิง่ท่ีจะศึกษาใหลึ้กซ้ึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดความ
พึงพอใจทั้งผูป้ฏิบติังานและผูม้าใชบ้ริการ 

ราณี เชาวนปรีชาศ ์ (2538, หนา้18 อา้งถึงใน วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม , 2548, หนา้ 31) กล่าวว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยั ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดเม่ือความตอ้งการของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคล ไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการจึงเป็นความรู้สึกของผูท่ี้มา
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รับบริการมีต่อสถานบริการตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติ ดต่อขอรับบริการในสถาน
บริการนั้น ๆ 

อรรถพร ค าคม (2546, หนา้ 29) ไดส้รุปวา่ความพึงพอใจหมายถึงทศันคติหรือระดบัความ
พึงพอใจของบุคคลต่อกิจการรมต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดย
เกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลจะไ ดรั้บระดบัของความพึง
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้

วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม (2548, หนา้ 32 อา้งถึงใน รัตนศกัด์ิ ยีส่ารพฒัน์ , 2551, หนา้ 6) ได ้ให้
ความหมายความพึงพอใจวา่เป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผล  8 
ออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมินโดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการ
ประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา 

วลัภา ชายหาด (2532 อา้งถึงใน ประชากร พฒันกุล และคณะ ,2550, หนา้ 22) ไดใ้หค้วาม
หมายความพึงพอใจของประชากรท่ีมีต่อการบริการสาธารณะวา่หมายถึงระดบัของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการไดรั้บบริการในลกัษณะของ 

1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั  
2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา  
3. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  
4. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้  
สุทธิชาติ อ ามาตยหิ์น (2543, หนา้ 11 อา้งถึงใน รังสรรค ์ฤทธ์ิผาด , 2550, หนา้ 16) ไดใ้ห้

ความหมายของความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยแบ่งออกเป็น 2 นยัคือ 
1. ความหมายท่ียดึสถานการณ์การซ้ือหลกัใหค้วามหมายวา่ “ความพึงพอใจเป็นผลท่ี

เกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์หน่ึง” 
2. ความหมายท่ียดึประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัใหค้วามหมายวา่ 

“ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายอยา่ง 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์ รือการบริการในระยะหน่ึง ” และไดใ้หค้วามหมายค าวา่ความพึงพอใจของ 
ผูบ้ริโภคหมายถึงภาวการณ์แสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณ์ซ้ือและการใชสิ้นคา้และ 
บริการและไดอ้ธิบายความหมายเพิ่มเติมวา่ความพึงพอใจหมายถึงภาวะท่ีแสดงออกถึงความรู้สึก 
ในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการป ระเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้ 
คาดหวงัหรือดีกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ในทางตรงกนัขา้มความไม่พึงพอใจหมายถึงภาระการ
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบประสบการณ์ไดรั้บบริการท่ีต ่ากวา่ 
ความคาดหวงัของลูกคา้ 
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 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
เชลล่ี (Shelli, 1995, p. 9 อา้งถึงในปราการ กองแกว้ ,2546, หนา้ 17) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความ
พึงพอใจสรุปไดว้า่เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึก
ในทางลบความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ท าใหค้วามรู้สึ กท่ีมีระบบยอ้นกลบั
และความสุขน้ีสามารถท าใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้กดงันั้นจะเห็นไดว้า่
ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวก
อ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพนัธ์ กนัอยา่งสลบัซบัซอ้นและ
ระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกวา่ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบ 
 
5.  แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 4 P’s 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 9) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ หมายถึง 
กลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาด
เป้าหมาย กล่าวคือ เป็นการสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ 

เสรี  วงษม์ณฑา (2542: 11) กล่าววา่ส่วนประสมทางการตลา ดหมายถึงการมีสินคา้ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภค
ยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้รวมถึงมีการจดัจ า หน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ
หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสิ นคา้และเกิดพฤติกรรม
อยา่งถูกตอ้ง 

สุดาพร   กุณฑลบุตร (2557: 9) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ 
หมายถึงองคป์ระกอบโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอสู่ผูบ้ริโภคปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนประสม ทางการตลาดประกอบดว้ยปัจจยัดา้นการตลาดชนิดท่ีมกัเรียกวา่ 4Ps  

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงองคป์ระกอบโดยตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอสู่ผูบ้ริโภค 

องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด 
เลิฟล็อคและเวธ์ิซ (Lovelock and Wirtz, 2007: 15) ไดแ้บ่งส่วนประสมการตลาดบริการ 

ออกเป็น 8 P’s ดงัน้ี 
1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product and Service) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจของลูกคา้โดยการตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตน
หรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้ (Goods) บริการ (Service) และความคิด (Idea) ท่ี
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ธุรกิจไดพ้ฒันาหรือผลิตข้ึนโดยผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ใน
สายตาของลูกคา้จึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑข์ายไดแ้ละความหมายของผลิตภณัฑย์งัรวมไปถึงตราสินคา้ 
(Brand) การ บรรจุหีบห่อ (Packaging) การรับประกนั (Guarantee) และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
(Quality) อีกดว้ย 

2. ราคาและค่าใชจ่้าย (Price) หมายถึงมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินท่ีผูบ้ริโภคตอ้ง
ช าระใหแ้ก่องคก์รทางการตลาดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑโ์ดยการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งมูลค่า (Value) กบัราคาของผลิตภณัฑซ่ึ์งการก าหนดราคามีความหมายเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในระดบัท่ีธุรกิจยงัคงความมีก าไรอยูไ่ด ้

3. สถานท่ีและช่องทางการตลาด (Place/ Distribution Channel) หมายถึง  โครงสร้างของ
ช่องทางท่ีมีส่วนในการจดัการเก่ียวกบัการอ า นวยความสะดวกในการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑซ่ึ์งอาจจะ
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดดว้ยการน า ผลิตภณัฑไ์ป
ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion Communication) หมายถึงการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั
ขอ้มูลผลิตภณัฑร์ ะหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายเพื่อมุ่งหมายใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือโดยในปัจจุบนัรูปแบบ
การส่งเสริมการขายไดเ้ปล่ียนไปเป็นรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated 
Marketing Communication: IMC) ซ่ึงมีรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ดงัน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) รูปแบบการส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยธุรกิจ
เป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย 

4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) รูปแบบของวธีิการเพื่อเพิ่ม ยอดขาย ของ
ธุรกิจในระยะสั้นเพื่อกระตุน้ในลูกคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

4.3 การประชาสัมพนัธ์ (Public Related) รูปแบบของการบอกข่าว และการแจง้ ข่าวแก่
สาธารณชน 

4.4 การใชพ้นกังานขาย (Salesperson) รูปแบบของการใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบ 
เผชิญหนา้ระหวา่งบุคคล 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) รูปแบบของการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ในการส่ือสารไปยงัลูกคา้เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 
 
6.  แนวคิดและทฤษฎงีานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุทธิชา ค าพนัธ์ (2557) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตอง
สมาชิกชมรมชีวจิตในกรุงเทพมหานคร การศึกษา น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพื้นฐานทางเศรษ ฐกิจ
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และสังคมของสมาชิกชมรม ชีวจิตในกรุงเทพมหานคร ความรู้แ ละพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีว
จิต และความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานและความรู้กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต รวมทั้ง
ปัญหาและขอ้เสนอแนะไดร้วบรวมขอ้มูลจากสมาชิกชมรมชีวจิตจ านวน 217 คน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้อมพิวเตอร์เพื่อหาค่ าร้อยละ ค่า
มชัฌิมคณิตและคาไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกชมรมชีวจิตเป็นหญิงร้อยละ 77.0 มีอายุ
เฉล่ีย 39.9 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 50.2 เป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 32.2 มี
ระยะเวลาบริโภคอาหารชีวจิตเฉล่ีย 2.9 ปี เป็นผูมี้สุขภาพดีร้อยละ 71.9 และมีแหล่งขอ้มูลท่ีแนะน า
ใหบ้ริโภคอาหารชีวจิตท่ีเป็นหนงัสือและนิตยาสารร้อยละ 64.65 เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัอาหารชีว
จิตดว้ยคะแนนเฉล่ีย 79.5 คะแนน ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต ปรากฏวา่สมาชิกชมรม
ชีวจิตมากกวา่ร้อยละ 80 ปฏิบติัเพียง 4 พฤติกรรม จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่อายแุละสุขภาพ
องสมาชิกชมรมชีวจิตมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตโดยภาพรวมและใน
รายละเอียดบางประการ ส่วนความรู้ อาชีพ และระยะเวลาการบริโภคอาหารชีวจิตมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตทั้งโดยภาพรวมและในรายละเอียด ส่วนปัญหา ของสมาชิก
ชมรมชีวจิตดา้นความรู้คือ ขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการชีวจิตทางส่ือต่าง ๆ และ
ควรมีการส่งเสริมใหมี้ร้านอาหารชีวจิตมากข้ึน  (อา้งอิงในวชิญนาถ เรืองนาค  https://l.facebook.com 

/l.php?u=http%3A%2F%2Fped.edu.ku.ac.th%2Fhome%2Fspecialproblem%2Ffiles%2F26_05_2015_00_46_23.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0gQ
TBVzSwJh5aMd7VQInnOzBIVsFK00NulwYH_Nm1dKLNV3wMF8H1QNE&h=AT0SD8agMNWZUc6k7cd0mgELItHsM9LSmC9oB0Pb

BWpd-wUukg_gFOjiLg6KMQAy9MWk9oaVXLLiOpWMGkGczbJfs4mfILYrQ5JvzS7457iIkxyZkn0z5Y3Cw2FaSsdK0Zi) 

วชิญนาถ เรืองนาค (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาลยัเขตบางเขน ท่ีเรียนวชิาศิลปะด าเนินชีวติ  การวจิยั
คร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนในดา้นของความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของนิสิตระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน ท่ีเรียนวชิาศิลปะการด าเนินชีวติ ซ่ึงประกอบไปดว้ยนิสิตจากหลากหลายคณะใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วธีิการด าเนินการวจิยัใชก้ารส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจ าะจง จ านวน 75 คนสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และการ
วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนของนิสิตระดบัปริญญา
ตรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน เพื่อศึกษาเจตคติเก่ียวกบัอาหารค ลีนของนิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
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การศึกษาคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
เก่ียวกบัการบริโภคอาหารคลีนของนิสิตระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาลยัเขต
บางเขน ท่ีเรียนวชิาศิลปะการด าเนินชีวติ ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นิสิตระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ท่ีเรียน
วชิาศิลปะการด าเนินชีวติจ านวน 75 คน ซ่ึงหาไดจ้ากสูตรของ Yamane ซ่ึงสุ่มตวัอยา่งประชากรจาก
นิสิตระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาลยัเขต บางเขน ท่ีเรียนวชิาศิลปะการด าเนิน
ชีวติโดยมีประชากรทั้งหมด 1,200 คน เพราะฉะนั้นจึงสุ่มตวัอยา่งประชากรจากนิสิตระดบัปริญญา
ตรีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขนท่ีเรียนวชิาศิลปะการด าเนินชีวติ เป็นจ านวนทั้งส้ิน
300 คน เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีในดา้นก าลงัของผู ้ ท  าการศึกษา งบประมาณ ระยะเวลา มีจ ากดัจึง
ใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งเพียง 75 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

อรรถสิทธ์ิ สกลคณาพงษ์ และ ณกมล จันทร์ สม (2559 ) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเ ทพฯและ
ปริมณฑล ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอาย ุ 20-  29 ปี มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมีสถานภาพโสด มีสถานะเป็นนกัศึกษาและมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
15,000 บาทและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑท์างดา้นราคาและทางดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. ทางดา้นผลิตภณัฑผ์ูป้ระกอบกิจการควรค านึงถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นประกอบอาหารและวธีิ
ในการประกอบอาหารเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงและผลดีต่อผูบ้ริโภค  

2. ดา้นราคาการก าหนดราคาข องอาหารคลีนผูป้ระกอบกิจการควรก า หนดราคาให้
เหมาะสมกบัคุณภาพเพราะจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
คลีนได ้ 

3. ดา้นส่งเสริมการตลาดผูป้ระกอบกิจการควรค านึงถึงการสร้างกลยทุธ์เพื่อส่งเสริม
การตลาดของตนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อท่ีจะท าใหแ้ข่งขนักบัคู่แข่งไดแ้ละเป็นทางเลือกใหก้ั บผูบ้ริโภค
อีกดว้ย 
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บทที ่3 

วธิีการด าเนินโครงการ 
 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา้ 
2. สรุปลงความเห็นขายสินคา้ อาหารคลีน 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
5.    จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินคา้ 
6.    จดัเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา้ 
7.    จดัท าแผนธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาด 

ขั้นท่ี 2  ขั้นด าเนินการ 
1.    จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน  
2.    ตกแต่งร้านเตรียมพร้อมใหก้ารขายสินคา้ 
3.    ทดลองปฏิบติังานขายและประเมินผล 
4.    ปฏิบติังานธุรกิจขายสินคา้ตามแผนงานท่ีวางไว  ้
5.    จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 3  ขั้นประเมินผล 
1.    สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
2.    สรุปงบประมาณผลก าไร 
3.    แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2561 ปี 2562 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.  เตรียมคิดรูปแบบการขาย
สินคา้ 

         

2.  ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงานและจดัสรร
งบประมาณ 

         

3.  ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

4.  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีขายสินคา้ 

 
 

      

5.  จดัท าแผนการตลาดและ
แบบกลยทุธ์ 

 
 

      

6.  ลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7.  สรุปผลการปฏิบติังาน      
 

  

8.  ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

       
 

 
วนั เวลา สถานที ่

เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563  
สถานท่ี  อาคารบา้นตอง 8 เลขท่ี 888 ม.5 ซอยไปรษณียเ์ก่า ถนนบางพลีใหญ่  - หนามแดง 

อ าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
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งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เก็บคนละ 3,800  บาท  รวมเป็นเงิน 7,600  บาท  

1.  วตัถุดิบ 
อกไก่ 140   บาท 
กุง้ 240 บาท    
ขา้วไรซ์เบอร่ี 260 บาท 
ซีอ๊ิวขาว (สูตรโซเดียมต ่า)  180 บาท 
ซอยหอยนางรม 180 บาท 
ผงกระเทียม  120 บาท 
แครอท                                                      100 บาท 
มนัฝร่ัง 100 บาท 
น ้ามนัมะกอก  450 บาท 
พริกไทยด าเมด็ 200 บาท 
พริกหวานสามสี 190 บาท 
หอมใหญ่  160 บาท 
ถัว่ลนัเตา                                    200 บาท 
มะเขือเทศราชีนี                                                     140  บาท 
แคนตาลูป 100 บาท 
แกว้มงักร 60 บาท 

2.  อุปกรณ์ 
เตาแก๊สปิคนิค 1,300 บาท 
มีด 300 บาท 
เขียง 250 บาท 
กล่องอาหารพลาสติกสามช่อง 150 บาท 
ชอ้นส้อมพลาสติก 60 บาท 
ถุงห้ิว 90 บาท 
กระทะ,หมอ้อบ 830 บาท 
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3.  เบ็ดเตลด็   
ป้ายไวนิล/ราคา/โปรโมชัน่/ตราโลโก ้ 1,000 บาท 
ค่าเช่าสถานท่ี 8 วนั 800 บาท 

รวม 7,600 บาท 
 
การจัดท าแผนธุรกจิ 

ความเป็นมาของธุรกจิ 
ก่อนท่ีเราจะรับประทานอาหารคลีนเราจ าเป็นตอ้งรู้ก่อนวา่อาหารคลีนคืออะไร ซ่ึงก็คือ 

อาหารท่ีมีสารอาหารครบทุกหมวดหมู่ถือวา่มีความจ าเป็น และความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันา
ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งอารมณ์ การท่ีเราทาน อาหารใหค้รบ 5 หมู่ นั้นจะท าใหเ้ราไดรั้บสารอาหารท่ี
ครบถว้นเม่ือเราไดรั้บสารอาหารครบถว้นก็จะส่งผลใหร่้างกายไดรั้บพลงั แขง็แรงพร้อมท่ีจะลุยงาน
ต่าง ๆไดอ้ยา่งกระปร้ีกระเปร่า ท่ีส าคญัยงัห่างไกลจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ  อยา่งท่ีกล่าวไวว้า่อาหาร
คลีนคือการรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วติามิน 
เกลือแร่ ไขมนั โดยแต่ละหมู่ก็จะมีหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น โปรตีน ประกอบดว้ยเน้ือสัตว ์
นม ไข่ ถัว่ต่าง ๆ ซ่ึงโปรตีนมีหนา้ท่ีส าคญัคือช่วยในการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
คาร์โบไฮเดรต จะไดแ้ก่ แป้ง ขา้ว ขนมปัง เป็นตน้ 

โดยมีหนา้ท่ีใหพ้ลงังาน วติามิน เกลือแร่ จะไดจ้ากผกั ผลไมต่้าง เพราะในผกัมีกากใยและ
ไฟเบอร์ท่ีจะช่วยในระบบขบัถ่าย ไขมนั จะเป็นจ าพวกไขมนัท่ีไดจ้ากพืชและสัตวซ่ึ์งจะช่วยท าให้
ร่างกายของเราอบอุ่น  อาหารท่ีมีประโยชน์ อาทิเช่น ไข่ไก่ เป็นแหล่งสะสมของโปรตีนคุณภาพสูง 
ท่ีใหพ้ลงังานแต่ไม่ท าใหอ้ว้น ช่วยบ ารุงสายตา ถัว่ เป็นสารอาหารท่ีช่วยในการส่งผา่นออกซิเจน
จากปอดไปยงัเซลลต่์างๆของร่างกายและมีไฟเบอร์ช่วยในการขบัถ่ายไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย  ประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บอาหารคลีนนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกา ยมากมาย ไม่วา่จะเป็นการท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
ผวิพรรณเปล่งปลัง่ สดใส มีสุขภาพจิตท่ีดี  เป็นตน้ 

ซ่ึงอาหารคลีนเหล่าน้ีจะท าใหร่้างกายของเราพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมในแต่ละวนัไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี และตา้นโรคภยัต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดีจะเห็นไดว้า่อาหารคลีนหารับประทานไดไ้ม่ยาก ดงันั้ น
การเลือกรับประทานอาหารเราจึงควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัร่างกาย ควรทานในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
แต่ถา้จะใหผ้ลดีมากกวา่น้ี เราก็จะตอ้งออกก าลงักายควบคู่ไปดว้ย เพื่อท่ีเราจะไดมี้สุขภาพท่ีดี 
ห่างไกลจากโรคดว้ยค่ะ 
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แผนการตลาด 4 P 
1. ผลติภัณฑ์ (Product) 

ธุรกิจอาหารคลีนมีหลากหลายเมนู เช่น อกไก่ผดัพริกไทยด า ขา้วอกไก่อบ บร็อคโคล่ีผดักุง้ 
และอีกมากมาย โดยจดัเตรียมวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีสดใหม่ ไม่ผา่นการปรุงแต่งสารเคมี หรือผา่นการ
แปรรูปนอ้ยท่ีสุด และน ามาจดัใส่กล่องหลุมพลาสติก เพื่อจดัราคาสินคา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

เมนูอาหาร 

 

 

 

 1.  ขา้วอกไก่อบ 

 

 

 

 

 2.  บร็อคโคล่ีผดักุง้ 

 

 

 

 

 3.  อกไก่ผดัพริกไทยด า 
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โดยน ามาจดัใส่กล่องใหเ้รียบร้อยและเตรียมวางจ าหน่าย 
 
 
 1. กล่องหลุมพลาสติก 3 ช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ชอ้นส้อมพลาสติก 
 
 
 
 
2.  ราคา (Price)  

ใชน้โยบายเลขค่ีราคากล่องละ 59 บาท ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด และสามารถ
ช าระผา่นระบบ K PLUS ของทางร้านได ้

 
ช่องทางการช าระเงิน 
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3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ลูกคา้สามารถติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ไดท่ี้ อาคารบา้นตอง  8 ( ครัวคุณเก๋ ) เลขท่ี 888 ม.5 ซ.

ไปรษณียเ์ก่า ถ .บางพลีใหญ่  - หนามแดง ต .บางพลีใหญ่ อ .บางพลี จ .สมุทรปราการ โทร .091-062-
0102 และลูกคา้สามารถติดต่อสั่งซ้ือไดท้างเพจ Yummy Healthy อร่อย “สุขภาพ” ดี 
 
 

 
 

เพจ Facebook 
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แผนท่ีร้าน 

 

 
 

หนา้ร้านอาคารบา้นตอง 8   
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4.  การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) 
 ประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ผา่นทางหนา้เพจ Facebook 

 

 
 

เพจ Facebook 
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โปรโมชัน่อาหารคลีนซ้ือครบ 10 กล่อง รับฟรี 1 กล่อง ตั้งแต่วนัน้ีถึง 30 พ.ย. 2562 
 
 
  
 ดา้นหนา้บตัรสะสม 
 
 
 
 
 
 
  
 ดา้นหลงับตัรสะสม 
 
 
 
 
 
 
 สต๊ิกเกอร์สะสม 
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ป้ายร้าน 
                                       
 

    
   
 
 
 

    
  

โลโกร้้าน 
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ขั้นตอนการสินค้า 
1. เตรียมจดัร้านเพื่อเปิดขายสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตอ้นรับลูกคา้ ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 
 

3. ใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัอาหารคลีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รับสินคา้จากลูกคา้แลว้น าไปใส่ถุงใหก้บัลูกคา้ 
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5. ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. รับเงินจากลูกคา้ 
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7. กล่าวขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 
 

แผนการเงิน 
             เก็บเงินจากบุคคลในกลุ่มคนละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท 
แผนฉุกเฉิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางการแก้ไข 

1. ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน ก าไรนอ้ยลง หาวตัถุดิบทดแทนเพื่อลดตน้ทุน 

2. การบริการของพนกังาน ท าใหลู้กคา้ไม่ประทบัใจ ก่อนท าการขายมีการอบรมการ
ขายก่อนลงมือปฏิบติัจริง 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
การด าเนินโครงการขาย อร่อย (สุขภาพ ) ดี  (Yummy Healthy) มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท า

การขายอาหารคลีนเพื่อรักษารูปร่างใหดู้ผอมเพรียว สุขภาพดี ร่างกายแขง็แรง และประโยชน์จาก
การรับประทานอาหารท่ีดี และเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติังานจริง 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวกชกร  ยุทธวชิยานนท์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

13 มิ.ย. 62 ประชุมคิดริเร่ิมโครงการ  

15 มิ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการ  

16 มิ.ย. 62 จดัสรรงบประมาณ  

17 มิ.ย. 62 เร่ิมท าอนุมติัโครงการ  

18 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

19 มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

25 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

28 มิ.ย. 62 เร่ิมท าบทท่ี 1  

2 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี1 (คร้ังท่ี 1)  

4 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 1  

8 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

10 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

16 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 2  

21 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

30 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3,ออกแบบโลโกร้้าน  

1 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  

8 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3  

15 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
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นางสาวกชกร  ยุทธวชิยานนท์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

17 ส.ค. 62 
เร่ิมท า PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 แผนด าเนินโครงการ) เพื่อ
น าเสนอ 

 

20 ส.ค. 62 ส่ง Powerpoint(โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี 1)  

25 ส.ค. 62 แกไ้ข Powerpoint(โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ )  

31 ส.ค. 62 ส่ง Powerpoint(โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี 2)  

20 ก.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  

5 ต.ค. 62 ซ้ืออุปกรณ์/บรรจุภณัฑ์/เพื่อจดัเตรียมร้าน  

6 ต.ค. 62 จดัท าป้ายไวนิล  

12 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 1  

13 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 2  

15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 3  

17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 4  

19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 5  

21 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 6  

23 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 7  

25 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 8   

28 ต.ค. 62 เร่ิมท า Powerpoint คร้ังท่ี 2  

30 ต.ค. 62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

31 ต.ค. 62 แกไ้ข Powerpoint คร้ังท่ี 2  

5 พ.ย. 62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 2  

16 พ.ย. 62 น าเสนอโรงการ Present คร้ังท่ี 2  

18 พ.ย. 62 เร่ิมท าแบบสอบถามโครงการ  

2 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

3 ธ.ค. 62 แกไ้ขแบบสอบถามโครงการ  

6 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 2)  
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นางสาวกชกร  ยุทธวชิยานนท์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

14 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล)  

15 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) (คร้ังท่ี 1)  

17 ธ.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล)  

20 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) (คร้ังท่ี 2)  

 27 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ)  

28 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 1)  

10 ม.ค. 63 แกไ้ขบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ)  

17 ม.ค. 63 ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  

20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  

21 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  

23 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  

25 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 2)  

28 ม.ค. 63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

30 ม.ค. 63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

31 ม.ค. 63 แกไ้ขภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

3 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี 2)  

5 ก.พ. 63 เร่ิมท าสารบญั  

6 ก.พ. 63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 1)  

8  ก.พ. 63 แกไ้ขสารบญั  

9 ก.พ. 63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 2)  

10 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่  

11 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 1)  

12 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่  

13 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 2)  

17 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ  

25 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ,เงินค่ารูปเล่ม,แผน่ซีดี  
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นางสาวนฤภร  ยุทธวชิยานนท์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

13 มิ.ย. 62 ประชุมคิดริเร่ิมโครงการ  

15 มิ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการ  

16 มิ.ย. 62 จดัสรรงบประมาณ  

17 มิ.ย. 62 เร่ิมท าอนุมติัโครงการ  

18 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

19 มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

25 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

28 มิ.ย. 62 เร่ิมท าบทท่ี 1  

2 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี1 (คร้ังท่ี 1)  

4 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 1  

8 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

10 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

16 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 2  

21 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

30 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3,ออกแบบโลโกร้้าน  

1 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  

8 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3  

15 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  

17 ส.ค. 62 
เร่ิมท า PowerPoint  (โครงการ+บทท่ี1-3 แผนด าเนินโครงการ)เพื่อ
น าเสนอ 

 

20 ส.ค. 62 ส่ง Powerpoint(โครงการ+บทท่ี1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี 1)  

25 ส.ค. 62 แกไ้ข Powerpoint (โครงการ+บทท่ี1-3 แผนด าเนินการ)  

31 ส.ค. 62 ส่ง Powerpoint(โครงการ+บทท่ี1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี 2)  

20 ก.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  
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นางสาวนฤภร  ยุทธวชิยานนท์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 ต.ค. 62 ซ้ืออุปกรณ์/บรรจุภณัฑ์/เพื่อจดัเตรียมร้าน  

6 ต.ค. 62 จดัท าป้ายไวนิล  

12 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 1  

13 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 2  

15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 3  

17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 4  

19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 5  

21 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 6  

23 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 7  

25 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังท่ี 8  

28 ต.ค. 62 เร่ิมท า Powerpoint คร้ังท่ี 2  

30 ต.ค. 62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

31 ต.ค. 62 แกไ้ข Powerpoint คร้ังท่ี 2  

5 พ.ย. 62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 2  

16 พ.ย. 62 น าเสนอโรงการ Present คร้ังท่ี 2  

18 พ.ย. 62 เร่ิมท าแบบสอบถามโครงการ  

2 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

3 ธ.ค. 62 แกไ้ขแบบสอบถามโครงการ  

6 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

14 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล)  

15 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) (คร้ังท่ี 1)  

17 ธ.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล)  

20 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) (คร้ังท่ี 2)  

27 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ)  
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นางสาวนฤภร  ยุทธวชิยานนท์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

28 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 1)  

10 ม.ค. 63 แกไ้ขบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ)  

17 ม.ค. 63 ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  

20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  

21 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  

23 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  

25 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 2)  

28 ม.ค. 63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

30 ม.ค. 63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

31 ม.ค. 63 แกไ้ขภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

3 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี 2)  

5 ก.พ. 63 เร่ิมท าสารบญั  

6 ก.พ. 63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 1)  

8  ก.พ. 63 แกไ้ขสารบญั  

9 ก.พ. 63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 2)  

10 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่  

11 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 1)  

12 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่  

13 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 2)  

17 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ  

25 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ,เงินค่ารูปเล่ม,แผน่ซีดี  

 
 

 

 



 

 
 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่1 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

@ 
จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

12/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 3,800.00 7,600.00      7,600.00 
 อกไก่    1  70.00 70.00   7,530.00 
 กุง้    1  240.00 240.00   7,290.00 
 ขา้วไรซ์เบอร่ี    1 65.00 65.00   7,225.00 
 ขา้วหอมมะลิ    1  30.00 30.00   7,195.00 
 ซีอ๊ิวขาว    1 180.00 180.00   7,015.00 
 ซอสหอยนางรม    1 180.00 180.00   6,835.00 

 แครอท    1 40.00 40.00   6,795.00 
 ผงกระเทียม    1 120.00 120.00   6,675.00 
 มนัฝร่ัง    1 40.00 40.00   6,635.00 
 น ้ามนัมะกอก    1 450.00 450.00   6,185.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่1 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

@ 
จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

 พริกไทยด าเมด็    1 100.00 100.00   6,085.00 
 พริกหวานสามสี    1 100.00 100.00   5,985.00 
 หอมใหญ่    1  50.00 50.00   5,935.00 
 ถัว่ลนัเตา    1 60.00 60.00   5,875.00 
 มะเขือเทศราชินี    1 70.00 70.00   5,805.00 
 แคนตาลูป    1 50.00 50.00   5,755.00 
 แกว้มงักร    1 50.00 50.00   5,705.00 

 เตาแก๊สปิคนิค    1 1,300.00 1,300.00   4,405.00 
 มีด    1 200.00 200.00   4,205.00 
 เขียง    1 150.00 150.00   4,055.00 
 กล่องพลาสติกสามช่อง    1 150.00 150.00   3,905.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่1 

 
 
 
 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

 ป้าย/โปรโมชัน่/โลโก ้    3 333.00 999.00   2,265.00 

 ค่าเช่าร้าน    8 100.00 800.00   2,106.00 

12/10/62 ขา้วอกไก่อบ 8 59.00 472.00      2,578.00 

 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 8 59.00 472.00      3,050.00 

 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 4 59.00 236.00      3,286.00 

รวม รวม 8,780.00 รวม 5,494.00 รวม 3,286.00 
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รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่2 
 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

@ 
จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

13/10/62 ยกยอดมา   3,286.00      3,286.00 
 อกไก่    1  70.00 70.00   3,216.00 
 กุง้    1  240.00 240.00   2,976.00 
 ขา้วไรซ์เบอร่ี    1 65.00 65.00   2,911.00 
 ขา้วหอมมะลิ    1  30.00 30.00   2,881.00 
 มนัฝร่ัง    1 40.00 40.00   2,841.00 
 พริกหวานสามสี    1 100.00 100.00   2,741.00 

 แครอท    1 40.00 40.00   2,701.00 
 มะเขือเทศราชินี    1 70.00 70.00   2,631.00 
 หอมใหญ่    1 50.00 50.00   2,581.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่2 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน 

หน่วย 
@ 

จ านวน

เงิน 

จ านวน 

หน่วย 
@ จ านวนเงิน 

จ านวน 

หน่วย 
@ จ านวนเงิน 

 ถัว่ลนัเตา    1 60.00 60.00   2,521.00 

 แคนตาลูป    1 50.00 50.00   2,471.00 

 แกว้มงักร    1 50.00 50.00   2,421.00 

 ขา้วอกไก่อบ 6 59.00 354.00      2,775.00 

 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 10 59.00 590.00      3,365.00 

 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 5 59.00 295.00      3,660.00 
           

           

           
รวม รวม 4,525.00 รวม 865.00 รวม 3,660.00 
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รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่3 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน 

หน่วย 
@ 

จ านวน

เงิน 

จ านวน 

หน่วย 
@ จ านวนเงิน 

จ านวน 

หน่วย 
@ 

จ านวน

เงิน 

15/10/62 ยกยอดมา   3,660.00      3,660.00 

 ขา้วอกไก่อบ 10 59.00 590.00      4,250.00 

 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 15 59.00 885.00      5,135.00 

 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 5 59.00 295.00      5,430.00 

           
           
           

รวม รวม 5,430.00 รวม  รวม 5,430.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่4 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

@ 
จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

17/10/62 ยกยอดมา   5,430.00      5,430.00 
 ขา้วอกไก่อบ 8 59.00 472.00      5,902.00 
 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 12 59.00 708.00      6,610.00 
 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 6 59.00 354.00      6,964.00 
           
           
           
           
           

รวม รวม 6,964.00 รวม  รวม 6,964.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่5 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

@ 
จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

19/10/62 ยกยอดมา   6,964.00      6,964.00 
 ขา้วอกไก่อบ 6 59.00 354.00      7,318.00 
 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 18 59.00 1,062.00      8,380.00 
 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 7 59.00 413.00      8,793.00 
           
           
           
           
           

รวม รวม 8,793.00 รวม  รวม 8,793.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่6 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 

21/10/62 ยกยอดมา   8,793.00      8,793.00 
 อกไก่    1  70.00 70.00   8,723.00 
 กุง้    1  240.00 240.00   8,483.00 
 ขา้วไรซ์เบอร่ี    1 65.00 65.00   8,418.00 
 ขา้วหอมมะลิ    1  30.00 30.00   8,388.00 
 มนัฝร่ัง    1 40.00 40.00   8,348.00 
 พริกหวานสามสี    1 100.00 100.00   8,248.00 

 แครอท    1 40.00 40.00   8,208.00 
 มะเขือเทศราชินี    1 70.00 70.00   8,138.00 
 หอมใหญ่    1 50.00 50.00   8,088.00 
 ถัว่ลนัเตา    1 60.00 60.00   8,028.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่6 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

 แคนตาลูป    1 50.00 50.00   7,978.00 
 แกว้มงักร    1 50.00 50.00   7,928.00 
 ขา้วอกไก่อบ 8 59.00 472.00      8,400.00 
 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 10 59.00 590.00      8,990.00 
 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 5 59.00 295.00      9,285.00 
           
           
           
           

รวม รวม 10,150.00 รวม 865.00 รวม 9,285.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่7 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 

23/10/62 ยกยอดมา   9,285.00      9,285.00 
 ขา้วอกไก่อบ 5 59.00 354.00      9,639.00 
 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 14 59.00 1,062.00      10,701.00 
 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 8 59.00 413.00      11,114.00 
           
           
           
           
           

รวม รวม 11,114.00 รวม  รวม 11,114.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ขายคร้ังที ่8 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวน 

หน่วย 
@ จ านวนเงิน 

จ านวน 

หน่วย 
@ จ านวนเงิน 

จ านวน 

หน่วย 
@ จ านวนเงิน 

25/10/62 ยกยอดมา   11,114.00      11,114.00 

 ขา้วอกไก่อบ 4 59.00 236.00      11,350.00 

 ขา้วอกไก่พริกไทยด า 9 59.00 531.00      11,881.00 

 ขา้วบร็อคโคล่ีผดักุง้ 7 59.00 413.00      12,294.00 

 ค่าแผน่ซีดีลบได ้    3 30.00 90.00   12,204.00 
 ค่ารูปเล่ม    3 200.00 600.00   11,604.00 
 ค่ากล่องซีดี    3 15.00 45.00   11,559.00 
           
           

รวม รวม 12,294.00 รวม 735.00 รวม 11,559.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการขาย อร่อย (สุขภาพ) ดี  (Yummy Healthy) 

 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ  
2. เพื่อสร้างรายไดแ้ละอาชีพ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้หลกัการและกลยทุธ์ในการขายสินคา้ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 

 
ทุนทั้งส้ิน                                                                                   7,600.00 บาท 
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 7,969.00 บาท 
รายไดข้ายสินคา้   4,694.00 บาท 
ก าไรสุทธิ 4,325.00 บาท 
ก าไรจากการด าเนินงานสมาชิกกลุ่มคนละ 2,162.50 บาท 
คืนทุนใหส้มาชิกในกลุ่ม 2,162.50 บาท  

 
แบ่งก าไรและคืนทุนให้สมาชิก 2 คน เท่า ๆ กนั คนละ  2,162.50 บาท 

 
รายช่ือ         
 1.  นางสาวกชกร    ยทุธวชิยานนท ์ 2,162.50 บาท 
 2.  นางสาวนฤภร  ยทุธวชิยานนท ์ 2,162.50 บาท  
 รวม 4,324.50 บาท 
 
ก าไรด าเนินงานจากสมาชิกในกลุ่ม 2 คน ๆ ละ 2,162.50  บาท 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

จากการด าเนินโครงการ  Yummy Healthy อร่อยสุขภาพดี  ท่ีผา่นมาเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ  คือ บรรลุวตัถุประสงคร์ายวชิาโครงการ เกิดความสามคัคี การท างาน
เป็นทีม เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์เพิ่มทกัษะในการวางกล
ยทุธ์การขาย และยงัเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายในอนาคต อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ สมาชิก
ภายในกลุ่มมีเวลาวา่งไม่ตรงกนัและปัญหาเร่ืองของการเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีเหลือเพราะการตดัสินใจ
ซ้ือของลูกคา้นั้นค่อนขา้งปิดการขายยากมีแนวทางการแกปั้ญหา คือ นดัวนัและเวลาสมาชิกภายใน
กลุ่มใหต้รงกนัมากท่ีสุด และศึกษาการเก็บรักษาวตัถุดิบแต่ละชนิด 

 
สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

 

คร้ังที่ วนั / เดือน / ปี กจิกรรม ทีป่ฏิบัติ 

1 13 - 15 มิ.ย. 62 
ประชุมคิดริเร่ิมโครงการ 
เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการ 

2 16 มิ.ย. 62 จดัสรรงบประมาณ 

3 17 - 25 มิ.ย. 62 
เร่ิมท าอนุมติัโครงการ 
ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ 

4 28 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 
เร่ิมท าบทท่ี 1 
ส่งบทท่ี 1 

5 10 - 21 ก.ค. 62 
เร่ิมท าบทท่ี 2 
ส่งบทท่ี 2 

6 30 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 
เร่ิมท าบทท่ี 3,ออกแบบโลโกร้้าน 
ส่งบทท่ี 3 
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ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงงาน 
1. สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกนั 
2. มีปัญหาในเร่ืองการเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีเหลือต่อวนั 
3. มีปัญหาเร่ืองการแบ่งหนา้ท่ีในการท างาน 
4. สมาชิกในทีมขาดความช านาญในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีนแก่ลูกคา้ 

 
ข้อแนะน าและแนวทางการพฒันา 

1. ตอ้งมีการท างานเป็นทีม มีความรับผดิชอบใหม้ากข้ึน 
2. ศึกษาคน้ควา้และสอบถามผูเ้ชียวชาญในการเก็บรักษาถนอมวตัถุดิบเพื่อใหค้งสภาพ

ในการขายวนัต่อไป 
3. มอบหมายหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมของแต่ละคนในกลุ่ม 
4. ควรมีการหาความรู้ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัอาหารคลีน หรือ สอบถามขอ้มูลจาก

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารคลีน และมีการประชุมวางแผนเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 
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- ภาคผนวก ก โครงการ 
- แบบน าเสนอขออนุมติัโครงการ 
- บนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ  

     ภาคเรียนท่ี  1-2  ปีการศึกษา 2562 
ช่ือโครงการ       อร่อย (สุขภาพ) ดี  (Yummy Healthy)   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน      มิถุนายน 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน   อาคารบา้นตอง 8 เลขท่ี 888 ม.5 ซ.ไปรษณียเ์ก่า  

ถ.บางพลีใหญ่ - หนามแดง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ประเมินค่าใช้จ่าย   7,660  บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

                1. นางสาวกชกร  ยทุธวชิยานนท ์     เลขท่ีประจ าตวั 41086    ปวช.3/11 
                  2. นางสาวนฤภร  ยทุธวชิยานนท ์     เลขท่ีประจ าตวั 41085    ปวช.3/11 
 

   ลงช่ือ……….…………………………………ประธานโครงการ 
            (นางสาวกชกร  ยทุธวชิยานนท)์…./……/ …............ 

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

(อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท์)..…/..…/….       (อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล)..…/…../.… 
 
 

ลงช่ือ……………………………………หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์)……/……/….
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ช่ือโครงการ  อร่อย (สุขภาพ) ดี  (Yummy Healthy) 
 

แผนงาน  นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด  โครงการกลุ่มขายสินคา้ 
อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท์ 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาวกชกร ยทุธวชิยานนท ์ ประธานโครงการ 
2. นางสาวนฤภร ยทุธวชิยานนท ์ รองประธานโครงการ 

 
หลกัการและเหตุผล 
             ในยคุของการแข่งขนัท่ีเราก าลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั ชีวติมีแต่ความเร่งรีบมากข้ึนจนไม่
ค่อยมีเวลาท่ีจะใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสมดุลของอาหารท่ีรับประทานรวมทั้งค่านิยมการ
รับประทานอาหารแบบตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือสัตว ์ไขมนั นม เนย เป็นส่วนใหญ่ ท า ใหค้น
ไทยมีโรคประจ าตวักนัมากข้ึนเช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคอมัพาต ซ่ึงโรค
เหล่าน้ีลว้นเก่ียวกบัความเส่ือมของหลอดลมในปัจจุบนัชาวตะวนัตกเร่ิมตระหนกัถึงพิษภยัของการ
กินอาหาร ซ่ึงไม่สมดุลไดมี้การชกัชวนใหล้ดการรับประทาน เน้ือสัตว ์นม เนย ใหเ้พิ่มการ
รับประทาน พืช ผกั และธญัพืชซ่ึงอุดมไปดว้ยเส้นใยจากธรรมชาติและวติามิน ในปัจจุบนัผูค้นเร่ิม
หนัมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของอาหารการกินและไดมี้กระแสการกิน
อาหารเพื่อสุขภาพเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงหลายคนคงเคยไดย้นิค าวา่ “อาหารคลีน” ซ่ึงเป็นลกัษณะกา ร
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบหน่ึง  ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและก าลงัไดค้วามนิยมจาก
ผูค้นในปัจจุบนัเป็นจ านวนมาก 
             ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมองเห็นแนวทางในการท าการตลาดโดยการท าธุรกิจอาหาร
คลีน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีหนัมาใส่ใจกบัสุขภาพตนเองมากข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะการวางกลยทุธ์ขายสินคา้ 
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เป้าหมาย  

1.   สร้างผลก าไรรายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2.   เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 

 
วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที ่1  ขั้นเตรียมการ 

1.   ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา้ 
2.   สรุปลงความเห็นขายสินคา้ อาหารคลีน 
3.   ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4.   มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
5.   จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินคา้ 
6.   จดัเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา้ 
7.   จดัท าแผนธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาด 

 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ตกแต่งร้านเตรียมพร้อมใหก้ารขายสินคา้ 
3. ทดลองปฏิบติังานขายและประเมินผล 
4. ปฏิบติังานธุรกิจขายสินคา้ตามแผนงานท่ีวางไว ้
5. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 
 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
2. สรุปงบประมาณผลก าไร 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1.  เตรียมคิดรูปแบบการขาย
สินคา้ 

         

2.  ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงานและจดัสรร
งบประมาณ 

         

3.  ร่างโครงการเสนออาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงการ 

        

4.  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีขายสินคา้ 

 
 

      

5.  จดัท าแผนการตลาดและ
แบบกลยทุธ์ 

 
 

      

6.  ลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7.  สรุปผลการปฏิบติังาน      
 

  

8.  ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

       
 

 

วนั เวลา สถานที่ 
  เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563  
  สถานท่ี  อาคารบา้นตอง 8 เลขท่ี 888 ม.5 ซ.ไปรษณียเ์ก่า ถ.บางพลีใหญ่ -  หนามแดง  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
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งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
               งบประมาณในการลงทุน เก็บคนละ 3,830  บาท  รวมเป็นเงิน 7,660  บาท        
1. วตัถุดิบ 
 อกไก่  140   บาท 

 กุง้       240   บาท    

  ขา้วไรซ์เบอร่ี 260 บาท 

ซีอ๊ิวขาว (สูตรโซเดียมต ่า)  180 บาท 

        ซอยหอยนางรม    180   บาท 

  ผงกระเทียม     120   บาท 

          แครอท                                                                                                      100   บาท 

          มนัฝร่ัง 100 บาท 

          น ้ามนัมะกอก     450   บาท 

          พริกไทยด าเมด็     200    บาท 

          พริกหวานสามสี    190   บาท 

          หอมใหญ่  160       บาท 

          ถัว่ลนัเตา                                                                                                   200      บาท 

          มะเขือเทศราชีนี                                                                                        140      บาท 

 แคนตาลูป 100 บาท 

 แกว้มงักร   60 บาท 

2.อุปกรณ์ 
  เตาแก๊สปิคนิค    1,300   บาท 
 มีด     300   บาท 
 เขียง     250   บาท 
          กล่องอาหารพลาสติกสามช่อง     150   บาท 
          ชอ้นส้อมพลาสติก    60   บาท 
          ถุงห้ิว    90   บาท 
          กระทะ,หมอ้อบ     830   บาท 
3.เบ็ดเตลด็   
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 ป้ายไวนิล/ราคา/โปรโมชัน่/ตราโลโก ้      1,000   บาท 
 ค่าเช่าสถานท่ี 8 วนั  800   บาท 
          รวม      7,600          บาท 
การติดตามผลและการประเมิน 

8. น าเสนอสินคา้เพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน  
9. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
10. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

5. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ  
6. สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
7. เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
8. สามารถสร้างสรรคแ์ละวางแผนกลยทุธ์การขายสินคา้ได้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. การปฏิบติังานอาจล่าชา้ หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการอาจช ารุดเสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการฝึกฝนการผลิตสินคา้ใหเ้กิดความช านาญเพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามแผนงาน 
2. ควรมีการตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ก่อนในการปฏิบติังาน 

 
ลงช่ือ.............................................            ลงช่ือ......................................................   

         (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท์)                  (อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล)             
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                        อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

 
ลงช่ือ............................................. 

(อาจารยว์งคเ์ดือน   ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
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บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  
อร่อย (สุขภาพ) ดี (Yummy  Healthy) 

ทีป่รึกษาโครงการ อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท ์
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ   อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

    ผู้รับผดิชอบโครงการ      นางสาวกชกร     ยทุธวชิยานนท ์   ปวช. 3/11 เลขท่ี 29 
                                                           นางสาวนฤภร     ยทุธวชิยานนท ์   ปวช. 3/11 เลขท่ี 28 
           

ล าดับ
ที ่

รายการ วนัที ่
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือ 

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

3 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

15-31 ก.ค.62   

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

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

5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 
แผนการด าเนินงาน กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

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

21 ก.ย.62   

ปวช.3 
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ล าดับ
ที ่

รายการ วนัที ่
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 
    7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 

(ปฏิบติังานบริการ) เขา้รับการนิเทศจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการตลาด 
และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเตรียม
น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 รวมทั้งการออก
ร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ แสดงผลงาน
ประดิษฐ)์ 

1-8 พ.ย.62   

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

16 พ.ย. 62   

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

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4  
(ปฏิบติังานรายบุคคล)  
(บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ) 

16-20 ธ.ค.62   

13 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

20-24 ม.ค.63   

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14 ก.พ.63   

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

-  ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่1.  ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารคลีน Yummy Healthy (อร่อยสุขภาพดี)  
 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 42 42 
หญิง 58 58 
รวม 100 100 

 
 จากตารางที ่1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Yummy Healthy (อร่อยสุขภาพดี ) ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 
100 คน จ าแนกตามตวัแปรดงัน้ี 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  58.00 และเพศ
ชายจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  
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ตารางที ่2.  อายขุองผูต้อบสอบถาม 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 2 2 

18 – 25 ปี 44 44 

26 - 35 ปี 40 40 

36 - 45 ปี 8 8 

45 ปีข้ึนไป 6 6 

รวม 100 100 

 
 จากตารางที ่ 2. พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 18-25 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.00 อาย ุ26-35 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 อาย ุ36-45 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 และ อาย ุ45 ปีข้ึนไป ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
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ตารางที ่3.  ระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

2 2 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) 

8 8 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 53 53 

ปริญญาตรี 26 26 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 11 11 

 
 จากตารางที ่ 3.  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษา อนุปริญญา จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.00 ปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 มธัยมศึกษาตอนปลาย  จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
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ตารางที ่4.  อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
อาจารย ์ 15 15 

นกัเรียน/นกัศึกษา 16 16 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 17 17 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 21 21 
พนกังานบริษทั/รับจา้ง 31 31 

อ่ืน ๆ - - 
 

 จากตารางที ่4.  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนกังานบริษทั/รับจา้ง 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.00 ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย จ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 21.00 ขา้ราชการ จ านวน 17 คิด
เป็นร้อยละ 17.00 นกัเรียน /นกัศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  และอาจารย ์จ  านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  
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ตารางที ่5.  รายได ้/ เดือน 
 

รายได้ / เดือน ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 6 6 

10,000 – 15,000 บาท 23 23 

15,001 – 20,001 บาท 48 48 

20,001 บาทข้ึนไป 23 23 

 
 จากตารางที ่5.  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได ้/ เดือน 15,001 – 20,001 บาท
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00  บาท เดือน 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.00  เดือน 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และต ่ากวา่ 10,000 บาท 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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ส่วนที ่2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในบริการร้าน Yummy Healthy อร่อยสุขภาพดี 
ตารางที ่6.  ความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 

 
ความพงึพอใจใน
การบริโภคอาหาร

คลนี 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
x ̅ 
 

 
SD 

ระดับ
ความ 

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. ท าเลท่ีตั้งของ
ร้านคา้เหมาะสม 

41  
(41.00%) 

35 
(35.00%) 

22 
(22.00%) 

2  
(2.00%) 

- 
4.15 0.83 มาก 

2. รสชาติของ
อาหาร 

47 
(47.00%) 

39 
(39.00%) 

14  
(14.00%) 

- - 
4.33 0.71 มาก 

3. ราคาของสินคา้ 39 
(39.00%) 

50 
(50.00%) 

11 
(11.00%) 

- - 
4.28 0.65 มาก 

4. ความสะอาด
ของร้าน 

43 
(43.00%) 

50 
(50.00%) 

7 
(7.00%) 

- - 
4.36 0.61 มาก 

5. ผูบ้ริโภคมีความ
ประทบัใจในตวั
สินคา้ 

40 
(40.00%) 

40 
(40.00%) 

13 
(13.00%) 

7 
(7.00%) 

 
- 4.13 0.90 มาก 

6. ความเหมาะสม
ในการใส่บรรจุ
ภณัฑ ์

44 
(44.00%) 

37 
(37.00%) 

14 
(14.00%) 

5 
(5.00%) 

- 
4.20 0.86 มาก 

7. มีเมนูใหเ้ลือก
หลากหลายแบบ 

32 
(32.00%) 

54 
(54.00%) 

10 
(10.00%) 

4 
(4.00%) 

- 
4.14 0.75 มาก 

8. ระยะเวลาใน
การท าอาหารท่ี
รวดเร็ว 

43 
(43.00%) 

46 
(46.00%) 

7 
(7.00%) 

4 
(4.00%.) 

- 
 4.28 0.77 มาก 

9. ประโยชน์ของ
ตวัสินคา้ 

39 
(39.00%) 

42 
(42.00%) 

12 
(12.00%) 

7 
(7.00%) 

- 
4.13 0.88 มาก 

10. ความพึงพอใจ
โดยภาพรวม 

41 
(41.00%) 

41 
(41.00%) 

13 
(13.00%) 

5 
(5.00%) 

- 
4.18 0.85 มาก 
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จากตารางที่  6. พบวา่ความสะอาดของร้าน  ค่าเฉล่ีย �̅� ร้อยละ 4.36 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก  รสชาติของอาหาร �̅� ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  4.33 อยูใ่น ระดบัเห็นดว้ยมาก ราคาของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 
�̅�  ร้อยละ  4.28  อยูใ่น ระดบัเห็นดว้ยมาก  ระยะเวลาในการท าอาหารท่ีรวดเร็ว  ค่าเฉล่ีย  𝑥  ร้อยละ  
4.28  อยูใ่น ระดบัเห็นดว้ยมาก  ความเหมาะสมในการใส่บรรจุภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย �̅�ร้อยละ  4.20  อยูใ่น 
ระดบัเห็นดว้ยมาก  ความพึงพอใจโดยภาพรวม ค่าเฉล่ีย �̅� ร้อยละ  4.18  อยูใ่น ระดบั เห็นดว้ยมาก  
ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้เหมาะสม ค่าเฉล่ีย �̅� ร้อยละ  4.15  อยูใ่น ระดบัเห็นดว้ยมาก  มีเมนูใหเ้ลือก
หลากหลายแบบ ค่าเฉล่ีย �̅� ร้อยละ  4.14  อยูใ่น ระดบั เห็นดว้ยมาก  ผูบ้ริโภคมีความประทบัใจใน
ตวัสินคา้ ค่าเฉล่ีย 𝑥  ร้อยละ  4.13  อยูใ่น ระดบั เห็นดว้ยมาก  ประโยชน์ของตวัสินคา้ ค่าเฉล่ีย  �̅� 
ร้อยละ  4.13  อยูใ่น ระดบัเห็นดว้ยมาก   
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ค าช้ีแจง  แบบสอบถาม 
     1.  เพื่อใหผู้จ้ดัไดมี้โอกาสรับทราบผลการด าเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงโครงการใหมี้ประสิทธ์ิภาพมากข้ึน 
     2.  โปรดเติมเคร่ืองหมาย  และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     1.   เพศ                                      ชาย                                        หญิง  
     2.   อาย ุ                                     ต ่ากวา่ 20  ปี                        มากกวา่ 20 ปี 
     3.   ระดบัการศึกษา                   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี                                ปริญญาตรี                                สูงกวา่ปริญญา
ตรี 
 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อโครงการ 
      5 เห็นดว้ย / พึงพอใจมากท่ีสุด      4 เห็นดว้ย / พึงพอใจมาก       3 เห็นดว้ย / พอใจปานกลาง 
      2 เห็นดว้ย / พึงพอใจนอ้ย             1 เห็นดว้ย / พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัช้ินงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  รสชาติของอาหาร      
2.  ราคาของอาหาร      
3.  การบริการของพนกังาน      
4.  การจดัตกแต่งร้าน      

 
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………...……………...…… 
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ภาคผนวก ค ตราสินค้า 
- รูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
- ป้ายร้าน 
- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ  
- รูปภาพข้ันตอนการให้บริการ 
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ตราสินค้า รูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายร้าน 
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รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

 

 

 

 

 1. กล่องอาหารพลาสติกสามช่อง                                        2. ชอ้นส้อมพลาสติก 

 

 

 

  

 

 

 

3. เตาแก๊สปิกนิก 4. กระทะ 
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 5. หมอ้อบ 6. มีดและเขียง 

 

   

 

 

 

 7. ถุงห้ิวพลาสติก 8. ป้ายไวนิล 
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รูปภาพข้ันตอนการขายสินค้า 

 
1. เตรียมจดัร้านเพื่อเปิดร้านขายสินคา้ 

 

 
 
 2.  ตอ้นรับลูกคา้ ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ 
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 3.  ใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัอาหารคลีน 
 

 

 
 

4.  รับสินคา้จากลูกคา้แลว้น าไปใส่บรรจุภณัฑ์ 
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5.   ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ 
 
 

 
 

6.  รับเงินจากลูกคา้ 
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7.  กล่าวขอบคุณลูกคา้ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานโครงการ 
 

นางสาวกชกร  ยทุธวชิยานนท ์
ช่ือเล่น ป่าน อาย ุ23 ปี 

ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี 111 หมู่ 15 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
เบอร์โทร  091 - 062 – 0102 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รองประธาน 
นางสาวนฤภร  ยทุธวชิยานนท์ 

ช่ือเล่น  ป่ิน อาย ุ21  ปี 
บา้นเลขท่ี 111 หมู่ 15 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

เบอร์โทร 091 - 805 - 1203 
 

 


