
 

 
โครงการขายสินค้า ไอติมทอด 

Deep Fried ice cream 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย 
1. นำงสำวรัชนีกร   เรืองรัมย์  รหัสประจ ำตัว         39199      ปวช.3/3 

2. นำงสำวกมลวรรณ ทองเงิน    รหัสประจ ำตัว         39205      ปวช.3/3 
3. นำยกวิน จำดศรี  รหัสประจ ำตัว 39268 ปวช.3/3 
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สำขำวิชำกำรตลำด 

วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร 
ปีกำรศึกษำ 2562 

 



 
 

 ชื่อโครงการภาษาไทย โครงกำรขำยสินค้ำ ไอติมทอด 
 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Deep Fried ice cream 
 
 
 ชื่อผู้จัดท า 1.นำงสำวรัชนีกร   เรืองรัมย์  
  2.นำงสำวกมลวรรณ ทองเงิน    
  3.นำยกวิน จำดศรี 
 

 คณะกรรมกำรอนุมัติให้เอกสำรโครงกำรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิชำโครงกำร
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำกำรตลำด วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยกำร (ATC) 
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บทคัดย่อ 
 
หัวข้อโครงการ                             Amazing  ไอติมทอด 

                                                     “Deep Fried ice cream” 
จัดท าโครงการ                              1.นำงสำวรัชนีกร   เรืองรัมย์  
                                      2.นำงสำวกมลวรรณ ทองเงิน    
                                      3.นำยกวิน จำดศรี 
อาจารย์ท่ีปรึกษา                          อำจำรย์ธนน  ลำภธนวิรุฬห์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม                   อำจำรย์ศักดิ์สยำม  สุทัศน์ 
สาขาวิชา                                      สำขำวิชำกำรตลำด 
สถาบัน                                        วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร ปีกำรศึกษำ 2562 
………………………………………………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 

 โครงกำรนี้เป็นโครงกำรประเภทขำยสินค้ำ Amazingไอติมทอด (Deep Fried ice cream) ใน
ยุคปัจจุบันควำมต้องกำรของผู้บริโภคมีหลำกหลำยมำกขึ้น ในยุคนี้ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรเลือก
รับประทำนอำหำรที่ง่ำยต่อกำรรับประทำนและเป็นอำหำรที่แปลกใหม่  และน่ำสนใจ อำหำรนั้นมี
ควำมอร่อยและถูกปำก เรำจึงน ำไอติมทอดมำประยุกต์ให้ดูน่ำสนใจขึ้น เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค วัตถุประสงค์กำรจัดโครงกำร 1.เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำ
โครงกำร 2.เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงศึกษำ 3.เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและร่วมมือ
ปฏิบัติงำนกันเป็นทีม 4.เพื่อให้นักศึกษำมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และเพิ่มทักษะในกำรวำงกลยุทธ์
กำรขำยสินค้ำ 

 มีวิธีกำรด ำเนินกำร 3 ขั้นตอนดังน้ี คือ ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมกำร ขั้นที่ 2. ขั้นด ำเนินกำร  

และขั้นที่ 3. ขั้นประเมินผล จำกกำรด ำเนินงำนสรุปได้ 

 วันเวลำและสถำนที่ด ำเนินโครงกำร คือเร่ิมด ำเนินโครงกำรต้ังแต่ เดือนตุลำคม 2562 –  เดือน
กุมภำพันธ์ 2563 งบประมำณในกำรลงทุน 9,000 บำท สถำนที่ด ำเนินโครงกำร ตลำดนัดเรือบิน 
ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 

           ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณมีเงินลงทุน เป็นเงิน 9,000 บำท ได้ก ำไรทั้งสิ้น 2,941 บำท 



กิตติกรรมประกาศ 

  โครงกำรเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำโครงกำร ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนระดับ 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ซึ่งเนื้อหำโครงกำรเล่มนี้จะเร่ิมตั้งแต่กำรน ำ เสนอโครงกำร กำรท ำแผน 

ธุรกิจ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำน  คณะนักศึกษำผู้จัดท ำโครงกำรรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงมำกหำกท่ำน

ได้รับประโยชน์จำก โครงกำรเล่มนี้เพรำะจะท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกถึงกระบวนกำรและขั้นตอนในกำร

ประกอบธุรกิจและ สำมำรถพัฒนำธุรกิจของตนเองได้ในอนำคต  ท้ำยนี้คณะผู้จัดท ำโครงกำร ต้อง

ขอขอบพระคุณอำจำรย์ธนน ลำภธนวิรุฬห์ อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร อำจำรย์ศักดิ์สยำม  สุทัศน์ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้แนะน ำจน โครงกำรส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผู้จัดท ำ

โครงกำรหวังว่ำโครงกำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ท่ำนไม่มำกก็น้อย หำกผิดพลำดประกำรใด

ต้องกำรขออภัยมำ ณ ที่นี่ด้วย  

  

                                                                                               ขอขอบพระคุณ 
 
                                                                                                                                                            
                                                                                                  คณะผู้จัดท ำ 

                                        โครงกำรกำรขำยสินค้ำ  
                                                               (Deep Fried ice cream)  
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บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกในปัจจุบันตลำดบริโภคมีมำกขึ้นควำมต้องกำรของผู้บริโภคมีหลำกหลำย ในยุคนี้
ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่ง่ำยต่อกำรรับประทำน อำหำรปรุงสุกใหม่และ
อำหำรนั้นต้องมีควำมอร่อยแหละถูกปำกดังนั้น คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงเห็นตรงกันว่ำมีแนวคิด
ริเร่ิมท ำโครงกำรขำยสินค้ำไอติมทอดโดยใช้ชื่อร้ำน“Amazing ไอติมทอด” ออกจ ำหน่ำย ณ ตลำด
นัดเรือบิน ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 “ไอศครีมทอด” มีต้นก ำเนิดมำจำกดินแดนในต่ำงประเทศและได้แพร่กระจำยเข้ำมำใน
ประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกำลที่ 5 ในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะนิยมใช้รับประทำนกันแต่ภำยในวังเป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจำก ไอศกรีมทอดเป็นอำหำรหวำนที่ทันสมัย หรือเรียกว่ำเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็
ได้ในยุคนั้น ใครได้ลองรับประทำนไอศครีมทอดนั้นถือว่ำเป็นคนก้ำวล้ ำน ำสมัยไปโดยปริยำย 
ไอศกรีมทอดน่ำจะเร่ิมกันมำตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเนโรห์ แห่งอำณำจักรโนมันที่ได้พระรำชทำน
เลี้ยงแก่เหล่ำทหำรแต่ในขณะนั้น ไอศกรีมทอดเกิดจำกกำรน ำหิมะมำผสมกับน้ ำผึ้งและผลไม้ ต่อมำ
เรียกไอศครีมทอดประเภทนี้ว่ำ เชอร์เบ็ท (Sherbet) แต่บำงกระแสระบุว่ำเป็นบรรพชนของคนจีน
ค้นพบ ไอศกรีมทอดเป็นคร้ังแรก เมื่อประมำณ 4,000 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งลักษณะของไอศกรีมทอดใน
ประเทศจีน ท ำมำจำกข้ำวบดผสมกับนมสดที่เย็นจนเป็นน้ ำแข็งและได้มีกำรสอนให้ท ำให้กับคน
อินเดียและชำวเปอร์เซียอีกด้วย ทั้งนี้ที่ทรำบกันดีว่ำประเทศจีนในสมัยนั้นเพิ่งจะมีกำรรู้จักกำรรีด
นมจำกสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในฟำร์ม เมื่อรีดออกมำจ ำหน่ำยมำกก็บริโภคไม่หมด ประกอบกับน้ ำนมเป็น
สินค้ำที่มีรำคำแพงมำก ๆ คนชั้นสูงเห็นท่ำไม่ดีจึงเกิดแนวคิดน ำน้ ำนมไปหมกซ่อนไว้ในหิมะ นัยว่ำ
เพื่อต้องกำรถนอมน้ ำนมเอำไว้รับประทำนได้นำนๆ กำรก่อก ำเนิดไอศกรีมทอดตำมต ำนำนประเทศ
จีนระบุว่ำ เป็นเร่ืองของควำมบังเอิญแท้ๆ   
 ไอติมทอดเป็นของอำหำรลองท้อง หรือ เรียกอีกอย่ำงว่ำของว่ำงที่มีสูตรเฉพำะของแต่ละเจ้ำ 
แต่ไอติมทอดของคณะผู้จัดท ำโครงกำรไม่มีสำรเคมีปนเปื้อนที่เป็นผลท ำร้ำยสุขภำพร่ำงกำยต่อ
ผู้บริโภคในระยะยำว คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงมองเห็นแนวทำงในกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
กำรเพิ่มก ำไรของไอติมทอดจึงได้หำควำมแปลกใหม่เข้ำมำโดยกำรใส่ท็อปปิ้งผลไม้เข้ำไปให้เกิด
ควำมแปลกใหม่เพื่อให้ได้รับสำรอำหำรเพิ่มจำกกำรกินไอติมทอดธรรมดำที่มีแค่ไอติมกับแป้งและ
จะได้ลิ้มลองรสชำติใหม่ 
 



วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำโครงกำร 
 2. เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 
 3. เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นที่ 
 4. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และเพิ่มทักษะในกำรวำงกลยุทธ์ 
     กำรขำยสินค้ำ 
เป้าหมาย 
 1. สร้ำงผลก ำไร รำยได้ให้กับนักศึกษำ 
 2. เพื่อสร้ำงอำชีพกำรขำยสินค้ำ 
การติดตามผลและการประเมิน 
 1. น ำเสนอสินค้ำเพื่อให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ประเมิน 
 2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
 3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้วิชำโครงกำร 
 2. สร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 
 3. เกิดควำมสำมัคคีและมีควำมร่วมมือจำกกำรท ำงำนเป็นทีม 
 4. มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และมีทักษะกำรวำงกลยุทธ์กำรขำยสินค้ำ 
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บทที่2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ในโครงกำร Amazing ไอติมทอดเป็นโครงกำรประเภทขำยสินค้ำ ทำงคณะผู้จัดท ำได้ศึกษำ 
แนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
 1.แนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 2.ทฤษฎีควำมต้องกำรของมำสโลว์ 
 3.ทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด 4P’s 
 4.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.แนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior defined) ได้มีกำรให้ควำมหมำยไว้หลำกหลำย ที่
คล้ำยคลึงกัน ดังนี้ พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กำรกระท ำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรจัดหำ
ให้ได้มำ ซึ่งกำรบริโภคและกำรจับจ่ำยใช้สอย ซึ่งสินค้ำและบริกำร รวมทั้งกระบวนกำรตัดสินใจที่
เกิดขึ้น ทั้งก่อนและหลังกำรกระท ำดังกล่ำวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. 
Miniard. 1990, น .3 อ้ำงอิงใน ศุภร เสรีรัตน์  .2550, น .5) พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง พฤติกรรมที่
ผู้บริโภคแสดงออกในกำรแสวงหำส ำหรับกำรซื้อ กำรใช้ กำรประเมินและกำรจับจ่ำยใช้สอย ซึ่ง
สินค้ำและบริกำรที่เขำคำดหวังว่ำจะท ำให้ควำมต้องกำร  ของเขำได้รับควำมพอใจ (Leon G. 
Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น .5 อ้ำงอิงใน ศุภร เสรีรัตน์  .2550, น .5) พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมำยถึง กำรกระท ำของบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรจัดหำ  ให้ได้มำ และกำรใช้
ซึ่งสินค้ำและบริกำร ทั้งนี้ หมำยควำมรวมถึง กระบวนกำรตัดสินใจซึ่งมีมำอยู่ก่อน แล้ว และเป็นสิ่ง
ที่มีส่วนในกำรก ำหนดให้เกิดกำรกระท ำดังกล่ำว  ธงชัย สันติวงษ์ (2535 อ้ำงถึงใน ชัยณรงค์ ทรำย
ค ำ  .2552, น .8) จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำพอสรุปได้ว่ำพฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กำรกระท ำ
ต่ำงๆ ของบุคคลที่แสดงออกมำ ในกำรแสวงหำซื้อสินค้ำและบริกำรที่คำดหวังว่ำจะสำมำรถ
ตอบสนอง ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของตนเองภำยใต้กระบวนกำรตัดสินใจที่มีมำก่อนกำร
ซื้อ ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer behavior theory) เป็นกำรศึกษำถึงเหตุ จูงใจที่ท ำให้เกิด
กำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเร่ิมต้นจำกกำรเกิดสิ่งกระตุ้น  (Stimulus) ที่ท ำให้ เกิดควำม
ต้องกำรสิ่งกระตุ้นที่ผ่ำนเข้ำมำทำงควำมรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องด ำ  (Buyer’s 
Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขำยไม่สำมำรถคำดคะเเนนได้ ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค  จะได้รับ
อิทธิพลจำกลักษณะต่ำงๆ ของผู้ซื้อ  (Buyer’s Response) หรือกำรตัดสินใจของผู้ซื้อ จุดเร่ิมต้นอยู่ที่



มีสิ่งมำกระตุ้นท ำให้เกิดควำมต้องกำรก่อน แล้วท ำให้เกิดกำรตอบสนอง  (Buyer’s Purchase 
Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  .2538 อ้ำงถึงใน ชัยณรงค์ ทรำยค ำ, 2552 หน้ำ 8) แนวคิดด้ำน
พฤติกรรมผู้บริโภค (The Concept of Consumer Behavior) ในกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้
กำรศึกษำมีควำมเป็นไปได้ชัดเจน จึงมีผู้พยำยำมเสนอแนวคิด  (concept) หรือแบบจ ำลอง (model) 
ขึ้นหลำยรูปแบบ ในที่นี้ขอเสนอตำมล ำดับกันไปดังต่อไปนี้ แบบจ ำลองของคอตเลอร์และอำร์มสต
รอง (model of consumer behavior by Philip Kotler and Gary Armstrong) ฟิลิปคอตเลอร์เป็นผู้มี
ชื่อเสียงทำงด้ำนกำรตลำดในยุคปัจจุบัน  ได้ก ำหนดแบบจ ำลองของกำรศึกษำด้ำนพฤติกรรม
ผู้บริโภค โดยแบ่งกำรพิจำรณำออกเป็น สิ่งกระตุ้นทำงกำรตลำดและสิ่งกระตุ้นอ่ืน (marketing and 
other stimuli) สิ่งกระตุ้น ทำงกำรตลำด ได้แก่ ปัจจัยที่เรียกว่ำส่วนผสมทำงกำรตลำด  (marketing 
mix) ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ (product) รำคำ (price) กำรวำงจ ำหน่ำย (place) และกำรส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำย (promotion) ส่วนปัจจัยกระตุ้นอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (economic) เทคโนโลยี 
(technological) กำรเมือง (political) และวัฒนธรรม (cultural) กล่องด ำของผู้ซื้อ (buyer’s black 
box) ประกอบด้วยลักษณะของผู้ซื้อ (buyer characteristics) และกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ซื้อ 
(buyer decision process) กำรตอบสนองของผู้ซื้อ (buyer responses) ไม่ว่ำด้ำนกำรเลือกผลิตภัณฑ์ 
กำรเลือกตรำสินค้ำ กำรเลือกผู้จัดจ ำหน่ำย เวลำที่ซื้อและจ ำนวนที่ซื้อ  

  
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค  
 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท ำกำรค้นหำ กำรคิด 
กำรซื้อ กำรใช้ กำรประเมินผล ในสินค้ำและบริกำร ซึ่งคำดว่ำจะตอบสนองควำมต้องกำรของเขำ  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546, หน้ำ 192) หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับควำมคิดประสบกำรณ์ กำรซื้อ กำร 
ใช้สินค้ำและบริกำรของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของเขำ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2546, หน้ำ 192) หรือ หมำยถึงกำรศึกษำพึงกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของผู้บริโภคที่  
เกี่ยวข้องกับกำรซื้อและกำรใช้สินค้ำ พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กำรกระท ำของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้รับและ กำรใช้สินค้ำและหรือบริกำรทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนกำร
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อน และที่เป็นตัว ก ำหนดให้เกิดกำรกระท ำต่ำง ๆ ขึ้น (อดุลย์ จำตุรงคกุล, 2539, 
หน้ำ 6) พฤติกรรมผู้บริโภค Kotler & Armstrong (2000, pp. 160-184) ได้มีผู้ให้ควำมหมำยหรือ 
แนวคิดไว้หลำกหลำย และมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้  Engle, Blackwell & Miniard 
(1990, p. 3) กล่ำวว่ำ พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กำร กระท ำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำร
จัดหำให้ได้มำซึ่งกำรบริโภค และกำรจับจ่ำยใช้สอยซึ่งสินค้ำ  และบริกำร รวมทั้งกระบวนกำร
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อน และหลังกำรกระท ำดังกล่ำว  Loudan & Bitta (1998, p. 4) กล่ำวว่ำ 
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พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กระบวนกำรตัดสินใจ  และกิจกรรมทำงกำยภำพที่บุคคลเข้ำไป
เกี่ยวข้องเมื่อมีกำรประเมินกำร ได้มำกำรใช้จ่ำยหรือกำร จับจ่ำยใช้สอยซึ่งสินค้ำและกำรบริกำร จำก
ที่กล่ำวมำสำมำรถสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง พฤติกรรมของบุคคลที่  เกี่ยวข้องกับกำร
ซื้อและกำรใช้สินค้ำและบริกำรผลิตภัณฑ์โดยผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนที่บุคคล  ต้องมีกำร
ตัดสินใจทั้งก่อนและหลังกำรกระท ำต่ำงๆ อย่ำงนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคของเลือกเล่นกีฬำ 
2. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์  
   1.ความต้องการทางสรีระ(Physiological Needs) หมำยถึง ควำมต้องกำรพื้นฐำนของ
ร่ำงกำยซึ่งจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต ได้แก่ ควำมต้องกำรอำหำร น้ ำ อำกำศ เสื้อผ้ำ ฯลฯ ควำมต้องกำร
นี้เร่ิมตั้งแต่วยัทำรกกระทั่งถึงวัยชรำ มนุษย์ทุกคนมีควำมต้องกำรทำงสรีระอยู่เสมอจะขำดไม่ได้ ถ้ำ
อยู่ในสภำพที่ขำดร่ำงกำยจะกระตุ้นให้บุคคลท ำกิจกรรมขวนขวำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
เหล่ำนี้ ถ้ำต้องกำรในขั้นแรกนี้ไม่ได้รับกำรบ ำบัด ควำมต้องกำรขั้นต่อไปก็จะไม่เกิดขึ้น 
        2.ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมำยถึง ควำมต้องกำรควำมมั่นคง
ปลอดภัยทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเพรำะบุคคลไม่ต้องเผชิญกับควำมไม่แน่นอนในกำร
ด ำรงชีวิต เช่น กำรสูญเสียต ำแหน่ง กำรขำดแคลนทรัพย์สิน กำรถูกขู่เข็ญบังคับจำกผู้อ่ืน มนุษย์จึง
เกิดควำมต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เช่น มีอำชีพที่มั่นคง มีกำรอมทรัพย์
หรือสะสมทรัพย์ มีกำรประกันชีวิต ฯลฯ 
           3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ(Love and belonging 
Needs) หมำยถึง ควำมต้องกำรที่จะเป็นที่รักของผู้อ่ืน และต้องกำรมีสัมพันธ์ภำพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เพรำะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องกำรเพื่อนไม่ต้องกำรรู้สึกเหงำ และอยู่
คนเดียว ดังนั้นจึงต้องกำรมีสัมพันธภำพกับบุคคลอ่ืน เป็นสมำชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่ม
ครอบครัว กลุ่มที่ท ำงำน กลุ่มเพื่อนบ้ำน กลุ่มสนทนำกำร เป็นต้น ควำมรู้สึกผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่
ในกลุ่ม และสมำชิกของกลุ่มย่อมเกิดควำมรัก ควำมเอำใจใส่ และยอมรับซึ่งกันและกัน 
            4. ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) หมำยถึง ควำมปรำรถนำที่จะมอง
ตนเองว่ำมีคุณค่ำสูง เป็นที่น่ำเคำรพยกย่องจำกทั้งตนเองและผู้อ่ืน ต้องกำรที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่ำตนมี
ควำมสำมำรถ มีคุณค่ำ มีเกียรติ มีต ำแหน่งฐำนะ บุคคลที่มีควำมต้องกำรประเภทนี้จะเป็นผู้ทีมีควำม
มั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำมีประโยชน์ หำกควำมรู้สึกหรือควำมต้องกำรดังกล่ำวถูก
ท ำลำยและไม่ได้รับกำรนตอบสนองก็จะรู้สึกมีปมด้อย สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้ำย ต้องกำรสิ่ง
ชดเชย ถ้ำเกิดควำมรู้สึกรุนแรงจะท ำให้บุคคลนั้นเกิดควำมท้อถอยในชีวิต เป็นโรคประสำท โรคจิต 
และอำจฆ่ำตัวตำยได้ 
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        5. ความต้องการท่ีจะรู้จักตนเองตามสภาพท่ีแท้จริง และพัฒนาศักยภาพของตน (Self-
Actualization Needs) หมำยถึง ควำมต้องกำรที่จะรู้จักและเข้ำใจตนเองตำมสภำพที่แท้จริง เพื่อ
พัฒนำชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-fulfillment) รู้จักค่ำนิยม ควำมสำมำรถและมีควำมจริงใจต่อ
ตนเอง ปรำรถนำที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดของตนเอง มีสติในกำรปรับตัว เปิดโอกำสให้ตนเองเผชิญกับ
ควำมจริงของชีวิต และเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่ำเป็นสิ่งที่ท้ำทำยและน่ำตื่นเต้น 
กระบวนกำรที่จะพัฒนำตนเองเต็มที่ตำมศักยภำพของตนเองเป็นกระบวนกำรที่ไม่มีจุดจบ 
ตลอดเวลำที่มีชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนต้องกำรที่จะพัฒนำตนเองเต็มที่ตำมศักยภำพ 
        มาสโลว์ กล่ำวถึง ล ำดับของควำมต้องกำรต่ำงๆ ของมนุษย์ว่ำ ต้องเป็นไปตำมล ำดับขั้นตำม
ควำมส ำคัญและสำมำรถยืดหยุ่นได้ เมื่อควำมต้องกำรเบื้องต้นได้รับบ ำบัดแล้วมนุษย์จะให้ควำม
สนใจกับควำมต้องกำรขั้นสูงขึ้นเป็นล ำดับ ควำมต้องกำรเหล่ำนี้เกิดเหตุผลที่ว่ำ มนุษย์เป็นสัตว์โลก
ที่ต้องกำรเติบโตและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
  
มาสโลว์ ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ไว้ดังนี้ 
        1. มนุษย์มีควำมต้องกำรอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ควำมต้องกำรได้รับกำรตอบสนอง
แล้ว ควำมต้องกำรอย่ำงอื่นจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่เร่ิมต้นต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตำย 
        2. ควำมต้องกำรที่ไดรับกำรตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆอีกต่อไป 
ควำมต้องกำรที่ยังไม่ได้รับกำรตอบสนอง จึงจะเป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคล 
        3. ควำมต้องกำรของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล ำดับขั้น ตำมควำมส ำคัญ เมื่อควำมต้องกำรใน
ระดับต่ ำได้รับกำรตอบสนองแล้ว มนุษย์จะให้ควำมสนใจกับควำมต้องกำรระดับสูงขึ้นไปเร่ือยๆ 
3.แนวคิดการวางแผนทางการตลาด 4P’s 

 ส่วนผสมทำงกำรตลำด 4P (MARKETING MIX) เป็น 6P ในโลกแห่งกำรแข่งขันทำง

กำรตลำดที่สูงขึ้น ท ำให้บริษัทต่ำงๆ ต้องมีกำร วำงแผนกำรตลำดอยู่ตลอดเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำให้พอใจสูงสุด ซึ้งท ำให้ต้องปรับปรุง 

ส่วนผสมทางการตลาดจาก 4P เป็น 6P ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้ำบริกำรที่ธุรกิจสร้ำงขึ้นเพื่อตอบควำมต้องกำรหรือที่จะส่ง

มอบให้แก่ลูกค้ำหรือผู้บริโภค ต้องค ำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เหมำะสมและชัดเจน ดูว่ำกลุ่มลูกค้ำ

เป้ำหมำยเขำต้องกำรอะไรบ้ำงให้ใส่ใจในรำยละเอียดนั้น สินค้ำหรือกำรบริกำรที่มีแตกต่ำงอย่ำงไร

ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมสะดุดตำสะดุดใจในรูปลักษณ์ รวมถึงกำรใช้งำน ควำมทนทำน และควำม
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ปลอดภัย ตลอดจนกำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ลูกค้ำ ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมสนใจและเลือกซื้อ

สินค้ำหรือบริกำรของเรำ และมีกำรบอกกันปำกต่อปำก เป็นต้น 

 2. รำคำ (Price) คือ รำคำหรือสิ่งที่ลูกค้ำต้องจ่ำยเพื่อแลกกับกำรได้สินค้ำและบริกำร อำจจะ

ไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่ำนั้นอำจรวมถึงเวลำหรือกำรกระท ำบำงอย่ำง ดังนั้นกำรตั้งรำคำจึงต้องให้

เหมำะสม  ค ำนวณเร่ืองรำคำต้นทุนกับก ำไรว่ำ มีควำมคุ้มค่ำหรือไม่ มีก ำไรมำกน้อยเพียงไร 

 3. สถำนที่ (Place) คือ ช่องทำงที่ลูกค้ำจะสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรของเรำได้เช่น 

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ช่องทำงกำรให้บริกำร รวมถึงท ำเลในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร

ให้แก่ลูกค้ำ ควรจะต้องมีควำมสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ และเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถ

ท ำให้เกิดผลก ำไรจำกกำรกระจำยสินค้ำไปสู่กลุ่มลูกค้ำให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกที่สุด 

 4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) คือ กำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อท ำให้ธุรกิจสำมำรถ

สื่อสำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำยและน ำไปสู่กำรโน้นน้ำวให้กลุ่มเป้ำหมำยตัดสินใจซื้อสินค้ำและบริกำร

นับว่ำเป็นหัวใจส ำคัญของกำรตลำด โดยในปัจจุบันสำมำรถท ำกำรโฆษณำในสื่อหลำยรูปแบบ 

หรืออำจเป็นกำรท ำกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ำได้มำร่วม เพื่อจูงใจให้ลูกค้ำสนใจและอยำกเลือกสินค้ำ

หรือบริกำรของเรำ 

สรุป 4P เป็นเร่ืองของการจัดการ 

 Product ผลิตสินค้ำมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Consumer’s Need) 

 Price จะต้องมีกำรก ำหนดรำคำที่ลูกค้ำมีควำมพอใจหรือชื่นชอบให้คุณค่ำมำกกว่ำที่ลูกค้ำ

คำดหวังไว้ (Cost of Appreciation) 

 Place ต้องสำมำรถหำซื้อสินค้ำได้สะดวกสบำย ซึ่งรวมทั้งกำรซื้อ และกำรติดต่อกับลูกค้ำ  

(Convenience to Buy) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 กฤติกรเหลืองหิรัญ (2553) ศึกษำเร่ืองพฤติกรรมในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนไอศกรีมของ

ผู้บริโภคกรณีศึกษำนักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ผลกำรศึกษำพบว่ำนักศึกษำ

คณะเศรษฐศำสตร์ที่เลือกใช้บริกำรร้ำนไอศกรีมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส่วนมำกมีอำยุ 20-21 ปีและ

ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 และระดับรำยได้ต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 3 , 000-8, 000 

บำทโดยมีสถำนที่พักในปัจจุบันทั้งบ้ำนพักส่วนตัวและหอพักเอกชนนอกจำกนั้นพำหนะที่ใช้ส่วน
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ใหญ่จะเป็นรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในส่วนของงำนอดิเรกเวลำว่ำงส่วนใหญ่จะใช้เวลำในกำร

เล่นอินเตอร์เน็ตดูหนังและฟังเพลงในส่วนของข้อมูลด้ำนพฤติกรรมพบว่ำนักศึกษำคณะ

เศรษฐศำสตร์ส่วนใหญ่มีจ ำนวนในกำรไปใช้บริกำร 2-3 คนต่อคร้ังและมักที่จะไม่ค่อยไปนั่งทำน

เพียงคนเดียวซึ่งควำมสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ไปใช้บริกำรร้ำนไอศกรีมเป็นแบบเพื่อนมำกที่สุดโดยที่

ช่วงเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนไอศกรีมส ำหรับนักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์อยู่

ในช่วงเวลำตั้งแต่ 13.00-19.00 น. เป็นหลักเพรำะมีควำมสะดวกในกำรเลือกใช้บริกำรประกอบกับ

ในช่วงเวลำดังกล่ำวไม่ค่อยที่จะมีกระบวนวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนและมีจ ำนวนเวลำโดยเฉลี่ยที่

บริโภคต่อคร้ังอยู่ 30 นำที – 1 ชั่วโมงเน่ืองจำกเป็นเวลำที่ไม่มำกเกินไปหรือน้อยเกินไปส ำหรับกำร

รับประทำนไอศกรีมและพูดคุยระหว่ำงคนภำยในกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคต่อคร้ัง

อยู่ที่ 50-89 บำทและยังพบว่ำนักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ส่วนใหญ่มีควำมถี่ในกำรบริโภค 1-2 คร้ัง

ต่อเดือนที่ส ำคัญในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนไอศกรีมของนักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์มีจุดประสงค์

หลักคือ เพื่อบริโภคไอศกรีมโดยเฉพำะและยังใช้เป็นที่พบปะพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนๆโดยควำม

ต้องกำรที่จะให้ร้ำนไอศกรีมจัดโปรโมชั่นมำกที่สุดคือกำรลดรำคำหรือใช้บัตรส่วนลดและควำม

ต้องกำรในด้ำนลักษณะร้ำนไอศกรีมคือติดแอร์มี Free Wireless โดยที่กำรมีหนังสือให้อ่ำนฟรีเป็น

สิ่งที่นักศึกษำต้องกำรน้อยที่สุดนอกจำกนั้นประเภทของเคร่ืองดื่มที่มักจะสั่งมำทำนร่วมกับ

ไอศกรีมส่วนใหญ่จะเป็นน้ ำเปล่ำเนื่องจำกต้องกำรที่จะสัมผัสถึงรสชำติที่แท้จริงของไอศกรีม

มำกกว่ำทั้งนี้รสชำติไอศกรีมที่นิยมสั่งมำรับประทำนมำกที่สุดคือรสช็อคโกแลตและกลุ่มของรส

ผลไม้ในส่วนของกำรรับรู้ข้อมูลของร้ำนไอศกรีมส่วนใหญ่จะมำจำกเพื่อนหรือคนรู้จักซึ่งเป็น

ลักษณะของกำรบอกปำกต่อปำก 
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บทที่3 
วิธีการด าเนินโครงการ 

วิธีด าเนินการ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมงาน 

1. เตรียมคัดเลือกสินค้ำที่จะจ ำหน่ำย 
2. ประชุมวำงแผนงำน วำงรูปแบบงำน จัดสรรงบประมำณ 
3. ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร 
4. จัดเตรียมวัสดุที่จะเปิดร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 
5. จัดเตรียมสถำนที่ในกำรลงมือปฏิบัติงำน 
6. จัดท ำแผนกำรตลำดและแผนด ำเนินงำน 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินงาน 

1. สัปดำห์ที่ 1-2       จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรขำยสินค้ำ 
2. สัปดำห์ที่ 3          ปฏิบัติกำรขำยสินค้ำโดยเปิดร้ำนสถำนที่ทดลองตลำดนัดเรือบิน 
3. สัปดำห์ที่ 4-5       ปฏิบัติกำรสินค้ำ ณ สถำนทีต่ำมแผนที่ก ำหนด 
4. สัปดำห์ที่ 6-7       ปรับปรุง แก้ไข ปัญหำที่เกิดขึ้น 
5. สัปดำห์ที่ 8-9       ปฏิบัติกำรขำยสินค้ำเต็มรูปแบบตำมที่วำงแผนไว้ 
6. สัปดำห์ที่ 10-11   ปฏิบัติกำรขำยสินค้ำ 
7. สัปดำห์ที่ 12-13    แจกแบบสอบถำมให้กับลูกค้ำ 

         -อำจำรย์ที่ปรึกษำนิเทศโครงกำร 
 8. สัปดำห์ที่ 14-15   ปฏิบัติกำรขำย 
 9. สัปดำห์ที่ 16        สรุปยอดขำย 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

 1.สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
 2.ส่งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนด าเนินงาน 

 
วัน เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด ำเนินงำนต้ังแต่ เดือนกรกฎำคม2562 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2563 

 สถำนที่ตลำดนัดเรือบิน แขวงบำงปลำ เขตบำงบำงพลี 

ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ปี 2562 ปี 2563 

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

1.ลงควำมเห็นในกำรขำย

สินค้ำ 

         

2.สรุปควำมเห็นขำย

สินค้ำ ไอติมทอด 

         

3.ร่ำงโครงกำรเสนอ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

โครงกำร 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ใน

กำรขำยสินค้ำ 

        

5.จัดเตรียมสถำนที่ใน

กำรขำยสินค้ำ 

         

6.หำแหล่งวัตถุดิบ         

7.ลงสถำนที่ในกำรขำย

สินค้ำ ตลำดนัดเรือบิน 

         

8.สรุปผลกำรปฏิบัติงำน         

9.ส่งรำยงำนสรุปผล

ด ำเนินงำน 
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สถานท่ีด าเนินการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการ แยกบางนา

เมกะบางนา

ม.หัวเ ียว ส
ะพ

าน
กลับ

รถคลองบางน ้าจืด
  E

leven

ตลาดนัดเรือบิน
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งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมำณในกำรลงทุน คนละ 2,500 บำท จ ำนวน 3 คน เป็นเงิน 7,500 บำท 
 
ค่าวัตถุดิบ 

1. ไอติมทอดส ำเร็จรูป     1040     บำท   
2. ท็อปปิ้งผลไม้           500     บำท  
3. ครีมช็อกโกแลต         219     บำท   
4. ครีมรำสเบอร์ร่ี/สตรอว์เบอร์ร่ี      418     บำท  
5. นมข้นหวำน        115     บำท   
6. เจลลี่หลำกรส           260     บำท   
7. ผลไม้         480     บำท  

       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

1. ค่ำเช่ำสถำนที่ (40 x 8 วัน)        320    บำท   
2. เตำแก๊สปิกนิค                                                                            830    บำท  
3. หม้อทอด         149    บำท  
4. ทิชชูซับน้ ำมัน                      236    บำท 
5. ตะแกรงส ำหรับทอด        199    บำท 
6. กระชอนกรองตะกอนในหม้อทอด        56    บำท   
7. ที่คีบไอติมทอด           35    บำท   
8. ถ้วยใส่ไอติมทอด        100    บำท  
9. ช้อนเล็ก          100    บำท  
10. ขวดใส่ท็อปปิ้ง/โหลใส่ผลไม้                                             200    บำท  
11. ป้ำยปักอันเล็ก (พร้อมเขียนชื่อร้ำน)        50    บำท  
12. ถุงหูหิ้วใส/กระดำษเช็ดชู        100    บำท  

  
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

1. ป้ำยร้ำน/ป้ำยรำคำ        500 บำท 
2. เสื้อยูนิฟอร์มร้ำน (3 คน)                  1,200 บำท 

รวม                     7,107 บาท 
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ความเป็นมาของธุรกิจ 

 เนื่องจำกในปัจจุบันกำรใช้ชีวิตของประชำชนมีกำรรับประทำนอำหำรว่ำงกันมำก ส่วน

ใหญ่จะมีกำรรับประทำนไอติมทอดเป็นส่วนใหญ่เนื่องจำกเป็นอำหำรที่ลองท้องได้ ซึ่งให้

ประโยชน์ต่อร่ำงกำยและหำทำนได้ง่ำยเพรำะใช้งบประมำณในกำรซื้อ ไม่แพงมำกนัก เลยท ำให้ไอ

ติมทอดเป็นปัจจัยหลักในกำรซื้ออีกอย่ำงหนึ่งในกำรรับประทำน ไอติมทอดรับประทำนง่ำย หำซื้อ

ง่ำยในแหล่งที่มีกำรวำงขำยหรือตำมท้องตลำด 

สินค้าหรือบริการ 

 ร้ำนขำยไอติมทอดจะเป็นร้ำนที่มีรสชำติไอติมหลำยรสและลูกค้ำสำมำรถเลือกท็อปปิ้ง

ผลไม้ได้หลำยแบบท ำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ตำมควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจที่จะเลือกซื้อ 

รวมทั้งวัตถุดิบที่มีควำมปลอดภัยปรำศจำกสำรตกค้ำง 

 
แผนกบริหารจัดการ 

1. นำงสำวรัชนีกร           เรืองรัมย์            ประธำนโครงกำร  

2. นำงสำวกมลวรรณ      ทองเงิน             ฝ่ำยขำย 

3. นำยกวิน                      จำดศรี               ฝ่ำยบัญชี 
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แผนการตลาด 

เป้าหมายทางการตลาด 

 1. ขำยสินค้ำได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 2. ก ำไรที่ได้จำกกำรขำยไอติมทอดเกิน 50% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 คือ เด็ก และ กลุ่มวัยรุ่น หรือ วัยท ำงำนโดยส่วนมำกจะเน้นไปกลุ่มเด็ก และ กลุ่มวัยรุ่นที่มำ

เดินตลำดเพื่อซื้อของโดยรอบอำศัยควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงมำซื้อสินค้ำกับทำงร้ำนเรำ 

การแบ่งส่วนตลาด 

 กำรแบ่งส่วนตลำดในตลำดนัดเรือบินมีร้ำนขำยไอติมทอดค่อนข้ำงมำกและแข่งขัน

ค่อนข้ำงสูงซึ่งลูกค้ำมีควำมต้องกำรที่จะได้สินค้ำที่ถูกและมีคุณภำพค่อนข้ำงมำกกำรก ำหนดตลำด

ของเรำคือกำรที่ร้ำนของเรำอยู่ในเขตบริเวณที่ร้ำนขำยอำหำรที่มีรำคำค่อนข้ำงสูงเพื่อดึงดูดลูกค้ำ

โดยใช้ไอติมทอดของเรำที่มีรำคำถูกกว่ำร้ำนอ่ืนเป็นจุดเด่นดึงดูดลูกค้ำและก ำหนดเป้ำหมำยของ

ตลำดนัดเรือบิน ควำมต้องกำรของผู้บริโภคบริเวณนั้นคือสินค้ำที่มีควำมสะอำด ควำมอร่อย และ

รำคำประหยัดและโครงกำรน้ีได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำจะด ำเนินงำนและวำงขำยไอติมทอดให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับสู้ท้องตลำดทั่วไปในอนำคตข้ำงหน้ำ 

 

ขั้นตอนการขายสินค้า 

 1. ต้อนรับลูกค้ำเมื่อลูกค้ำเข้ำร้ำน 

 2. สอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 3. แนะน ำรสชำติไอติมให้กับลูกค้ำ 

 4. ท ำกำรปิดกำรขำย 

 5. ท ำกำรช ำระเงินและให้สินค้ำกับลูกค้ำ 

 

แผนกการขายสินค้า 

เร่ิมด ำเนินกำรต้ังแต่ มิถุนำยน 2562 ถึง กุมภำพันธ์ 2563  สถำนที่ ตลำดนัดเรือบิน ต ำบลบำงปลำ  

อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร  10540 
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แผนการเงิน 

งบประมำณในกำรลงทุน คนละ 2,500 บำท จ ำนวน 3 คน เป็นเงิน 7,500 บำท 

1. ไอติมทอดส ำเร็จรูป     1040     บำท   

2. ท็อปปิ้งผลไม้           500     บำท  

3. ครีมช็อกโกแลต         219     บำท   

4. ครีมรำสเบอร์ร่ี/สตรอว์เบอร์ร่ี      418     บำท  

5. นมข้นหวำน        115     บำท   

6. เจลลี่หลำกรส           260     บำท   

7. ผลไม้         480     บำท   

8. ค่ำเช่ำสถำนที่ (40 x 8 วัน)        320    บำท   

9. เตำแก๊สปิกนิค                                                                            830    บำท  

10. หม้อทอด         149    บำท  

11. ทิชชูซับน้ ำมัน                      236    บำท 

12. ตะแกรงส ำหรับทอด        199    บำท 

13. กระชอนกรองตะกอนในหม้อทอด        56    บำท   

14. ที่คีบไอติมทอด           35    บำท   

15. ถ้วยใส่ไอติมทอด        100    บำท  

16. ช้อนเล็ก          100    บำท  

17. ขวดใส่ท็อปปิ้ง/โหลใส่ผลไม้                                             200    บำท  

18. ป้ำยปักอันเล็ก (พร้อมเขียนชื่อร้ำน)        50    บำท  

19. ถุงหูหิ้วใส/กระดำษเช็ดชู        100    บำท   

20. ป้ำยร้ำน/ป้ำยรำคำ        500 บำท 

21. เสื้อยูนิฟอร์มร้ำน (3 คน)                  1,200 บำท 

รวม       7.107 บาท 
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แผนก ุกเ ิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ลักษณะปัญหำหรือควำมเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 

1 มีคู่แข่งขันทำงอ้อมจ ำนวนมำก ลู ก ค้ ำ เ ลื อ กซื้ อสิ นค้ ำ

ทดแทนได ้

จัดกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำง

ต่อเน่ือง 

2 สภำพของอำกำศที่เจอในกำรขำย ท ำให้สินค้ำเสียหำย สร้ำงยอดขำยให้มำกกว่ำเดิม 

3 ตัวเลือกของสินค้ำมีน้อย ผู้ บ ริ โภคไม่พอใจใน

สินค้ำ 

เพิ่มและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้

มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น 

4 สินค้ ำไม่ เป็นที่น่ ำสนใจของ

ลูกค้ำ 

ยอดข ำ ย ไม่ ไ ด้ ต ำมที่

ก ำหนด 

พัฒนำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

สัง เกตควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ 

5 ทำงด้ ำนวัตถุดิบไม่สำมำรถ

จัดเก็บไว้ได้นำน 

เป็นกำรสิ้นเปลืองต้นทุน

ในกำรสั่งวัตถุดิบ 

ต้องค ำนวณปริมำณในกำรใช้

วัตถุดิบในแต่ละวัน 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินโครงการ 

  
 

กำรด ำเนินโครงกำรขำยสินค้ำไอติมทอด (Amazing I Tim Tod) มีวัตถุประสงค์เพื่อหำ
รำยได้ระหว่ำงเรียนจำกยอดขำย ในกำรด ำเนินโครงกำรและเพื่อให้ได้รับประสบกำรณ์จริงในกำร
ด ำเนินงำนเป็นกำรน ำควำมรู้จำกวิชำต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับวิชำโครงกำรเป็นกำรฝึกทักษะ
ในกำรประกอบธุรกิจเพื่อให้ผู้ด ำเนินกำร โครงกำรที่จบออกไป ได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์  
ต่ำง ๆ ที่ได้รับ น ำไปปรับใช้ในอนำคตได้ในกำรด ำเนินโครงกำรนี้คร้ังนี้ ได้ประยุกต์ใช้ควำมรู้จำก
รำยวิชำต่ำง ๆ ดังนี้ 

วิชำหำข้อมูลทำงกำรตลำด สิ่งที่น ำมำใช้ในโครงกำร คือ กำรส ำรวจข้อมูลของลูกค้ำที่มี
ควำมต้องกำรในกำรรับประทำนไอติมทอดกำรจัดท ำแบบสอบถำมในควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของกลุ่มโครงกำรขำยสินค้ำไอติมทอด (Amazing I Tim Tod) 
 วิชำบรรจุภัณฑ์ สิ่งที่น ำมำใช้ในโครงงำน คือ กำรออกแบบถ้วยที่น ำมำใส่สินค้ำไอติมทอด
ให้แก่ลูกค้ำ กำรออกแบบร้ำน กำรออกแบบป้ำย 
 
 วิชำกำรจัดแสดงสินค้ำ สิ่งที่น ำมำใช้ในโครงกำร คือ กำรจัดรูปแบบของร้ำนในกำรขำย
สินค้ำให้แก่ลูกค้ำทั้งที่ในกำรขำยสินค้ำให้ลูกค้ำในระยะเวลำ 3 สัปดำห์ ตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ใน
วิชำโครงกำร 
 
 วิชำคอมพิวเตอร์ สิ่งที่น ำมำใช้ในโครงกำร คือ กำรท ำตำรำงในโปรแกรม Microsoft Excel, 
Microsoft Word กำรท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย และกำรพิมพ์รำยงำน 
 
 วิชำภำษำไทยสิ่งที่น ำมำใช้ในโครงกำร คือ กำรใช้ภำษำไทยในกำรขยำยข้อควำมต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเขียนรำยงำนเพื่อให้ได้ควำมหมำยที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวรัชนีกร   เรืองรัมย์ 
วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมท ำโครงกำรขำยไอติมทอด  
21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มกำรท ำโครงกำร  
25 มิ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
26 มิ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำรใบอนุมัติ  
27 มิ.ย. 62 เร่ิมท ำบทที่ 1  
28 มิ.ย. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 1  
29 มิ.ย. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 1  
4 ก.ค. 62 เร่ิมท ำแบบที่ 2 (แนวทำงทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง)  
6 ก.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 2 (แก้ไขคร้ังที่ 1)  

11 ก.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 2 (แก้ไขคร้ังที่ 2)  
16 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 3  
31 ก.ค. 62 เร่ิมท ำบทที่ 3 (วิธีด ำเนินโครงกำร)  
10 ส.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 3 (แก้ไขคร้ังที่ 1)  
14 ส.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 3 (แก้ไขคร้ังที่ 2)  
16 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 3  
20 ส.ค. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
15 ก.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร (Present) คร้ังที่ 1  
5 ต.ค. 62 ท ำป้ำยร้ำน  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
11 ต.ค. 62 จัดหำซื้ออุปกรณ์กำรขำย  
12 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์  
14 ต.ค. 62 จัดเตรียมเร่ืองกำรขำยและกำรจัดหน้ำร้ำน  
15 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 1  
17 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 2  
19 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 3  
22 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 4  
24 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 5  
26 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 6  
29 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 7  
31 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 8  
16 พ.ย. 62 เร่ิมท ำ PowerPoint คร้ังที่ 2  
19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรน ำเสนอ  
19 พ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร  
23 พ.ย. 62 ซ้อมน ำเสนอโครงกำร  
24 พ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร Present คร้ังที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งำน ATC นิทรรศน์  
7 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบทที่ 4  
9 ม.ค. 63 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 4  
14 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหำบทที่ 4  
15 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบทที่ 5 (สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร)  
17 ม.ค. 63 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 5  
21 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหำบทที่ 5  
25 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบรรณำนุกรม  
27 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณำนุกรม  
28 ม.ค. 63 ส่งบรรณำนุกรม  
8 ก.พ. 63 ท ำภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  

10 ก.พ. 63 แก้ไขภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
11 ก.พ. 63 ส่งภำคภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  
15 ก.พ. 63 เร่ิมท ำกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
17 ก.พ. 63 แก้ไขกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
18 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
19 ก.พ. 63 เร่ิมท ำรูปเล่มโครงกำร  
20 ก.พ. 63 แก้ไขรูปเล่มโครงกำร  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงกำร  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงกำร+แผ่นซีดี+ค่ำรูปเล่มโครงกำร  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวกมลวรรณ ทองเงิน 
วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมท ำโครงกำรขำยไอติมทอด  
21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มกำรท ำโครงกำร  
25 มิ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
26 มิ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำรใบอนุมัติ  
27 มิ.ย. 62 เร่ิมท ำบทที่ 1  
28 มิ.ย. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 1  
29 มิ.ย. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 1  
4 ก.ค. 62 เร่ิมท ำแบบที่ 2 (แนวทำงทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง)  
6 ก.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 2 (แก้ไขคร้ังที่ 1)  

11 ก.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 2 (แก้ไขคร้ังที่ 2)  
16 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 3  
31 ก.ค. 62 เร่ิมท ำบทที่ 3 (วิธีด ำเนินโครงกำร)  
10 ส.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 3 (แก้ไขคร้ังที่ 1)  
14 ส.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 3 (แก้ไขคร้ังที่ 2)  
16 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 3  
20 ส.ค. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
15 ก.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร (Present) คร้ังที่ 1  
5 ต.ค. 62 ท ำป้ำยร้ำน  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
11 ต.ค. 62 จัดหำซื้ออุปกรณ์กำรขำย  
12 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์  
14 ต.ค. 62 จัดเตรียมเร่ืองกำรขำยและกำรจัดหน้ำร้ำน  
15 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 1  
17 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 2  
19 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 3  
22 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 4  
24 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 5  
26 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 6  
29 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 7  
31 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 8  
16 พ.ย. 62 เร่ิมท ำ PowerPoint คร้ังที่ 2  
19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรน ำเสนอ  
19 พ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร  
23 พ.ย. 62 ซ้อมน ำเสนอโครงกำร  
24 พ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร Present คร้ังที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งำน ATC นิทรรศน์  
7 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบทที่ 4  
9 ม.ค. 63 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 4  
14 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหำบทที่ 4  
15 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบทที่ 5 (สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร)  
17 ม.ค. 63 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 5  
21 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหำบทที่ 5  
25 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบรรณำนุกรม  
27 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณำนุกรม  
28 ม.ค. 63 ส่งบรรณำนุกรม  
8 ก.พ. 63 ท ำภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  

10 ก.พ. 63 แก้ไขภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
11 ก.พ. 63 ส่งภำคภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  
15 ก.พ. 63 เร่ิมท ำกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
17 ก.พ. 63 แก้ไขกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
18 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
19 ก.พ. 63 เร่ิมท ำรูปเล่มโครงกำร  
20 ก.พ. 63 แก้ไขรูปเล่มโครงกำร  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงกำร  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงกำร+แผ่นซีดี+ค่ำรูปเล่มโครงกำร  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายกวิน จาดศรี 
วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมท ำโครงกำรขำยไอติมทอด  
21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มกำรท ำโครงกำร  
25 มิ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
26 มิ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำรใบอนุมัติ  
27 มิ.ย. 62 เร่ิมท ำบทที่ 1  
28 มิ.ย. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 1  
29 มิ.ย. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 1  
4 ก.ค. 62 เร่ิมท ำแบบที่ 2 (แนวทำงทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง)  
6 ก.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 2 (แก้ไขคร้ังที่ 1)  

11 ก.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 2 (แก้ไขคร้ังที่ 2)  
16 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 3  
31 ก.ค. 62 เร่ิมท ำบทที่ 3 (วิธีด ำเนินโครงกำร)  
10 ส.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 3 (แก้ไขคร้ังที่ 1)  
14 ส.ค. 62 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 3 (แก้ไขคร้ังที่ 2)  
16 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหำบทที่ 3  
20 ส.ค. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
15 ก.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร (Present) คร้ังที่ 1  
5 ต.ค. 62 ท ำป้ำยร้ำน  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
11 ต.ค. 62 จัดหำซื้ออุปกรณ์กำรขำย  
12 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์  
14 ต.ค. 62 จัดเตรียมเร่ืองกำรขำยและกำรจัดหน้ำร้ำน  
15 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 1  
17 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 2  
19 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 3  
22 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 4  
24 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 5  
26 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 6  
29 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 7  
31 ต.ค. 62 ออกขำยคร้ังที่ 8  
16 พ.ย. 62 เร่ิมท ำ PowerPoint คร้ังที่ 2  
19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรน ำเสนอ  
19 พ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร  
23 พ.ย. 62 ซ้อมน ำเสนอโครงกำร  
24 พ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร Present คร้ังที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งำน ATC นิทรรศน์  
7 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบทที่ 4  
9 ม.ค. 63 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 4  
14 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหำบทที่ 4  
15 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบทที่ 5 (สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร)  
17 ม.ค. 63 แก้ไขเน้ือหำบทที่ 5  
21 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหำบทที่ 5  
25 ม.ค. 63 เร่ิมท ำบรรณำนุกรม  
27 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณำนุกรม  
28 ม.ค. 63 ส่งบรรณำนุกรม  
8 ก.พ. 63 ท ำภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  

10 ก.พ. 63 แก้ไขภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
11 ก.พ. 63 ส่งภำคภำคผนวก ก/ ภำคผนวก ข/ ภำคผนวก ค/ ภำคผนวก ง  
15 ก.พ. 63 เร่ิมท ำกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
17 ก.พ. 63 แก้ไขกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
18 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกำศ , บทตัดย่อ  
19 ก.พ. 63 เร่ิมท ำรูปเล่มโครงกำร  
20 ก.พ. 63 แก้ไขรูปเล่มโครงกำร  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงกำร  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงกำร+แผ่นซีดี+ค่ำรูปเล่มโครงกำร  
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 1)  

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

15/10/2019 เก็บเงินสมำชิกในกลุ่ม    3 คน 3,000 9,000   9,000 

15/10/2019 ซื้อวัสดุอุปกรณ์         9,000 
 เตำแก๊สปิกนิค 1 ถัง 300 300      8,700 
 หม้อทอด 1 ใบ 49 49      8,651 
 ทิชชู่ซับน้ ำมัน 2 ม้วน 20 40      8,611 
 ตะแกรงส ำหรับทอด 1 ด้ำม 69 69      8,542 

 กระชอนรองตะกอน 1 ด้ำม 49 49      8,493 
 ที่คีบไอติมทอด 1 อัน 20 20      8,473 
 ถ้วยใส่ไอติมทอด 1 แพ็ค 60 60      8,413 
 ช้อนเล็ก 1 แพ็ค 35 35      8,378 
 ขวดใส่ท็อปปิ้ง 1 โหล 20 20      8,358 

รวม 642      8,358  27 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 2) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

17/10/62 ซื้อวัตถุดิบ         8,358 

17/10/62 ป้ำยร้ำน/ป้ำยรำคำ 1 ผืน 500 500      7,858 
 เสื้อยูนิฟอร์ม 3 ตัว 150 450      7,408 
 ไอติมทอดส ำเร็จรูป 150 ลูก 1,040 1,040      6,368 
 ท็อปปิ้งผลไม้ 1 ถุง 39 39      6,329 
 ครีมช็อกโกแลต 1 ถุง 49 49      6,280 
 ครีมรำสเบอร์ร่ี 1 ถุง 49 49      6,231 
 ครีมสตอเบอร์ร่ี 1 ถุง 49 49      6,182 
 นมข้นหวำน 1 ถุง 89 89      6,093 
 เจลลี่หลำกรส 1 ถุง 29 29      6,064 
 ผลไม้ 1 ถุง 36 36      6,028 

รวม       6,028 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 3) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

19/10/62 ขำยตลำดเรือบิน    32 ถ้วย 25 800   6,828 

19/10/62 ค่ำเช่ำ    80      6,748 
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 80      6,748 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 4) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

22/10/62 ซื้อวัตถุดิบ         6,748 

 ช้อนพลำสติก 2 โหล 35 70      6,678 
 ถ้วยกระดำษ 2 โหล 60 120      6,558 
 ค่ำเช่ำที่   80      6,478 

22/10/62 ขำยตลำดนัดเรือบิน    43 ถ้วย 25 1,075   7,553 
           
           
           
           
           
           

รวม 270      7,553 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 5) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

24/10/62 ขำยตลำดนัดเรือบิน    41 ถ้วย 25 1,025   8,578 

24/10/62 ซื้อวัตถุดิบ         8,578 
 ค่ำเช่ำที่   80      8,498 
 ท็อปปิ้ง 2 อย่ำง 50 100      8,398 
 กีวี่ 3 ลูก 12 36      8,362 
           
           
           
           
           
           

รวม 216      8,362 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 6) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

26/10/62 ซื้อวัตถุดิบ         8,362 

 วิปครีม 2 ขวด 165 330      8,032 
 แยมบูลเบอร์ร่ี 1 ถุง 49 49      7,983 
 ค่ำเช่ำที่   80      7,903 

26/10/62 ขำยตลำดนัดเรือบิน    60 ถ้วย 25 2,520   10,423 
           
           
           
           
           
           

รวม 459      10,423 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 7) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

29/10/62 ซื้อวัตถุดิบ         10,423 

 ไอติมทอดส ำเร็จรูป 100 ลูก 7 700      9,723 
 น้ ำมัน 1 ขวด 42 42      9,681 
 ทิชชู่ 1 กล่อง 20 20      9,661 
 ค่ำเช่ำที่   80      9,581 

29/10/62 ขำยตลำดนัดเรือบิน    51 ถ้วย 25 1,275   10,856 
           
           
           
           
           

รวม 842      10,856 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้า ไอติมทอด Amazing I Tim Tod (วันท่ี 8) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายจ่าย รายรับ คงเหลือ 

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

31/10/62 ขำยตลำดนัดเรือบิน    49 ถ้วย 25 1,225   12,081 

31/10/62 ซื้อวัตถุดิบ         12,081 
 นมข้น 1 กระป๋อง 25 25      12,056 
 ช้อนพลำสติก 1 โหล 35 35      12,021 
 ค่ำเช่ำ   80      11,941 
           
           
           
           
           
           

รวม 140      11,941 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
 
โครงการธุรกิจการขาย ไอติมทอด (Amazing I Tim Tod) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของโครงกำร 
 2.เพื่อท ำอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยและเพื่อรักษำสุขภำพ 
 3.เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นทีม 
 4.เพื่อให้นักศึกษำมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และเพิ่มทักษะในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
               ยอดขำยทั้งสิน                        11,941 บำท 
  หักทุนจำกกำรด ำเนินกำร                      9,000 บำท 
  ก ำไรสุทธิ          2,941 บำท 
  แบ่งก ำไรให้สมำชิกในกลุ่ม 3 คน เท่ำ ๆ กัน                                              980 บำท 
 
รายชื่อ                                                                                                  จ านวนเงิน 
1.นำงสำวรัชนีกร          เรืองรัมย์         3,000 บำท            
2.นำงสำวกมลวรรณ     ทองเงิน         3,000 บำท 
3.นำยกวิน                     จำดศรี         3,000 บำท 
   รวม         9,000 บาท 
   แบ่งทุนด ำเนินงำนให้สมำชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ         3,000 บำท 
   รวม 9,000 บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 
           1.สมาชิกควรให้ความร่วมมือในการท างานมากกว่านี้ 
           2.สมาชิกยังขาดประสบการณ์ในการท างานอยู่ 
           3.ควรเตรียมความพร้อมในการเปิดร้านเพื่อขายบริการมากกว่านี้ 

 
 
 

35 



บทที่ 5 
สรุปผลด าเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 จำกกำรด ำเนินกำรขำยสินค้ำไอติมทอด Amazing I Tim Tod ทำงกลุ่มได้เร่ิมด ำเนินกำร
มำเป็นระยะเวลำ 3 สัปดำห์ ผลกำรด ำเนินกำรได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทำงกลุ่มได้ตั้งไว้โดยสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียนได้อีกด้วย ท ำให้ทำงกลุ่มมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมรู้จักแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ สำมำรถที่จะใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตในอนำคต 

 กำรด ำเนินโครงกำรไอติมทอด มีวัตถุประสงค์เพื่อสำมำรถบูรณ์นำกำรควำมรู้ที่ได้จำก
กำรเรียนมำประยุกต์ใช้ในรำยวิชำโครงกำร ตลอดจนสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรประกอบ
อำชีพในอนำคตได้และต้องกำรผลก ำไรอย่ำงน้อย 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยสำมำรถสรุปผล
โครงกำรดังนี้ 

 จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรขำยสินค้ำไอติมทอด ทำงกลุ่มได้น ำวิชำหลักกำรตลำดมำ
ใช้ คือ ทฤษฎีส่วนผสมทำงกำรตลำด และทฤษฎีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำด 

 วิชำศิลปะกำรขำย สิ่งที่น ำมำใช้ คือ กำรตกแต่งร้ำน กำรออกแบบป้ำย ทำงกลุ่มได้ใช้
วิชำภำษำไทยในกำรขยำยควำมของค ำนิยำมศัพท์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียนรำยงำนเพื่อให้ได้
ควำมหมำยที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

 นอกจำกกำรน ำควำมรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ที่เรียนมำใช้ในรำยวิชำโครงกำรแล้ว ทำงกลุ่ม
ยังสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรมำประกอบอำชีพจริงได้ เพรำะกำรด ำเนินงำนใน
แต่ละคร้ังท ำให้ทรำบรำยละเอียดของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ที่เกิดขึ้น มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำง
กำรตลำด ท ำให้ทรำบว่ำเป็นธุรกิจที่ท ำได้ง่ำย ใช้เงินลงทุนไม่มำกนัก และได้ผลก ำไรเป็นที่น่ำพอใจ 
และในกำรด ำเนินโครงกำรคร้ังนี้ทำงกลุ่มยังเห็นถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ถ้ำหำก
น ำไปเป็นธุรกิจส่วนตัวในอนำคตก็จะท ำให้ทรำบถึงแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำได้ 
 
 

 
 
 



สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 20 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 62 
คิดริเร่ิมท ำโครงกำร, ประชุมวำงแผน เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ
เพื่อขออนุมัติ 

2 29 มิ.ย. 62 ส่งบทที่ 1 
3 11 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 
4 16 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 
5 21 ก.ย. 62 น ำเสนอ PowerPoint โครงกำร คร้ังที่ 1 
6 2 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์ 

7 12 ต.ค – 26 ต.ค. 62 
ด ำเนินกำรที่ ตลำดนัดเรือบิน แขวงบำงปลำ เขตบำงพลี 
สมุทรปรำกำร 

8 16 พ.ย. 62 น ำเสนอ PowerPoint โครงกำร คร้ังที่ 2 
9 14 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 4 

10 21 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 

11 24 ก.พ. 63 
1. ตรวจรูปเล่มโครงกำร 
2. ส่งรูปเล่มพร้อมซีดี 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 1. เพื่อนร่วมงำนขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำงำน 
 2. สมำชิกในกลุ่มขำดควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและปฏิบัติงำนผิดพลำดบ่อยคร้ัง 
สัปดาห์ท่ี 1 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. คิดริเร่ิมโครงกำรธุรกิจบริกำร 
2. ประชุมวำงแผน และจัดสรรงบประมำณ 

ปัญหำและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
1. สมำชิกในกลุ่มมีเวลำว่ำงไม่ตรงกันท ำให้กำรประชุมล่ำช้ำ 
2. ควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มไม่ตรงกัน 
3. ลูกค้ำยังไม่ค่อยรู้จัก 

สัปดาห์ท่ี 2 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. หำซื้ออุปกรณ์ 
2. ส ำรวจพื้นที่ที่จะด ำเนินกำรธุรกิจบริกำร 

ปัญหำและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
1. หำสินค้ำบริกำรยำก สินค้ำไม่มีตำมที่ต้องกำร 
2. ควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มไม่ตรงกัน 

สัปดาห์ท่ี 3  
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ท ำป้ำยชื่อร้ำนและออกแบบโลโก้ร้ำน 
ปัญหำและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1. สมำชิกในกลุ่มยังไม่ค่อยพรอ้มในกำรน ำเสนอโครงกำร 
2. สมำชิกขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำป้ำยร้ำนและโลโก้ร้ำน 
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สัปดาห์ท่ี 4-5  
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทดลองกำรขำย 
2. จัดท ำเอกสำรบทที่ 1-3 

ปัญหำและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ปฏิบัติ 
1. สมำชิกบำงคนไม่เข้ำใจในเร่ืองของกำรบริกำร 
2. ขำดควำมรู้ด้ำนกำรท ำเอกสำร 

สัปดาห์ท่ี 6 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรขำยสินค้ำ 
2. ด ำเนินกำรขำดตลำด 

ปัญหำและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ปฏิบัติ 
สัปดาห์ท่ี   
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ด ำเนินกำรขำยที่ตลำดนัดเรือบิน แขวงบำงปลำ เขตบำงพลี สมุทรปรำกำร 
ปัญหำและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ปฏิบัติ 

1. ของเอำมำไม่ครบ 
2. ฝนตกระหว่ำงขำย 

สัปดาห์ท่ี 8 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ส่ง Power Point 
2. เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อน Present  
3. Present โครงกำร 

การแก้ไขปัญหา 
 1.หำข้อมูลและวิธีท ำในอินเตอร์เน็ตเพื่อมำเพิ่มทักษะในกำรท ำและพัฒนำฝีมือ 
 2. ต้องเรียกสมำชิกภำยในกลุ่มมำประชุมเพื่อแก้ไขปัญหำและปรับปรุงกำรท ำงำน 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
 1. ต้องมีกำรหำควำมรู้ข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำร
เพื่อให้โครงกำรส ำเร็จไปได้ด้วยดี 
 2. ในกำรท ำงำนต้องพยำยำมเรียนรู้และวำงแผนตรวจสอบสินค้ำและอุปกรณ์เพื่อควำมพร้อม
ของสินค้ำและเปรียบเทียบรำคำจำกแหล่งขำยที่ถูกที่สุด 
 3. สมำชิกทุกคนต้องท ำงำนกันเป็นทีม ไม่เห็นแก่ตัว เมื่อสมำชิกขำดควำมรับผิดชอบ 
ประธำนจะต้องบอกตักเตือนให้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อโครงการ  Amazing  ไอติมทอด (Deep Fried ice cream) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน มิถุนำยน 2562 – กุมภำพันธ์ 2563 
สถานท่ีการด าเนินงาน ตลำดนัดเรือบิน 
ประมาณค่าใช้จ่าย 9,000 บำท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. นำงสำวรัชนีกร   เรืองรัมย์  รหัสประจ ำตัว         39199      ปวช.3/3 

5. นำงสำวกมลวรรณ ทองเงิน    รหัสประจ ำตัว         39205      ปวช.3/3 
6. นำยกวิน จำดศรี  รหัสประจ ำตัว 39268 ปวช.3/3 

 
 ลงชื่อ…………………………………..ประธานโครงการ 

   (นางสาวรัชนีกร   เรืองรัมย์)…../…../….. 
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ             ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
……………………………………………              ……………………………………………….. 
……………………………………………              ………………………………………………..                                                                
……………………………………………              ……………………………………………….. 
ลงชื่อ……………………………………...              ลงชื่อ……………………………………......... 
(อาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์)…../…../…..                (อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์)…../…../….. 
 
  ลงชื่อ…………………………………....หัวหน้าสาขาการตลาด 

(อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์)…../…../…..



ชื่อโครงการ               Amazing ไอติมทอด  ( Deep Fried ice cream )  
แผนงาน   นักศึกษำสำขำวิชำกำรตลำด โครงกำรกลุ่ม ขำยสินค้ำ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา   อำจำรย์ธนน   ลำภธนวิรุฬห์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  อำจำรย์ศักดิ์สยำม   สุทัศน์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นำงสำวรัชนีกร           เรืองรัมย์            ประธำนโครงกำร  
2. นำงสำวกมลวรรณ      ทองเงิน             รองประธำนโครงกำร 
3. นำยกวิน                      จำดศรี               รองประธำนโครงกำร 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจำกในปัจจุบันตลำดบ ริโภคมีมำกขึ้นควำมต้องกำรของผู้บ ริโภคมี

หลำกหลำย ในยุคนี้ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่ง่ำยต่อกำรรับประทำน 

อำหำรปรุงสุกใหม่และอำหำรนั้นต้องมีควำมอร่อยแหละถูกปำกดังนั้น คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงเห็น

ตรงกันว่ำมีแนวคิดริเร่ิมท ำโครงกำรขำยสินค้ำไอติมทอดโดยใช้ชื่อร้ำน“Amazing ไอติมทอด” 

ออกจ ำหน่ำย ณ ตลำดนัดเรือบิน ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

            ไอติมทอดเป็นของทำนเล่น หรือ เรียกอีกอย่ำงว่ำของว่ำงที่มีสูตรเฉพำะของแต่ละ

เจ้ำ แต่ไอติมทอดของคณะผู้จัดท ำโครงกำรไม่มีสำรเคมีปนเปื้อนที่เป็นผลท ำร้ำยสุขภำพร่ำงกำยต่อ

ผู้บริโภคในระยะยำว คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงมองเห็นแนวทำงในกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย

กำรเพิ่มก ำไรของไอติมทอดจึงได้หำควำมแปลกใหม่เข้ำมำโดยกำรใส่ท็อปปิ้งผลไม้เข้ำไปให้เกิด

ควำมแปลกใหม่เพื่อให้ได้รับสำรอำหำรเพิ่มจำกกำรกินไอติมทอดธรรมดำที่มีแค่ไอติมกับแป้งและ

จะได้ลิ้มลองรสชำติใหม่ 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำโครงกำร 
2. เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 
3. เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และเพิ่มทักษะในกำรวำงกลยุทธ์ 
       กำรขำยสินค้ำ 

 
 
 



เป้าหมาย 

1. สร้ำงผลก ำไร รำยได้ให้กับนักศึกษำ 
2. เพื่อสร้ำงอำชีพกำรขำยสินค้ำ 

 
วิธีการด าเนินการ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมลงควำมคิดในเร่ืองกำรขำยสินค้ำ 
2. สรุปลงควำมเห็นขำยสินค้ำ ทอดมัน 
3. ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร 
4. มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรขำยสินค้ำ 
6. จัดเตรียมสถำนที่ในกำรขำยสินค้ำ 
7. จัดท ำแผนธุรกิจและกลยุทธท์ำงกำรตลำด 

 
ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์และสถำนที่ปฏิบัติงำน 
2. ตกแต่งร้ำนเตรียมพร้อมให้กำรขำยสินค้ำ 
3. ทดลองปฏิบัติงำนขำยและประเมินผล 
4. ปฏิบัติงำนธุรกิจขำยสินค้ำตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
5. จัดกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำด 

 
ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

2. สรุปงบประมำณผลก ำไร 

3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจลูกค้ำ 

 

 

 

 



ขั้นตอนด าเนินงาน 

 
วัน เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด ำเนินงำนต้ังแต่ เดือนกรกฎำคม2562 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2563 

 สถำนที่ตลำดนัดเรือบิน แขวงบำงปลำ เขตบำงบำงพลี 

 

ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ปี 2562 ปี 2563 

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

1.ลงควำมเห็นในกำรขำย

สินค้ำ 

         

2.สรุปควำมเห็นขำย

สินค้ำ ไอติมทอด 

         

3.ร่ำงโครงกำรเสนอ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

โครงกำร 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ใน

กำรขำยสินค้ำ 

        

5.จัดเตรียมสถำนที่ใน

กำรขำยสินค้ำ 

         

6.หำแหล่งวัตถุดิบ         

7.ลงสถำนที่ในกำรขำย

สินค้ำ ตลำดนัดเรือบิน 

         

8.สรุปผลกำรปฏิบัติงำน         

9.ส่งรำยงำนสรุปผล

ด ำเนินงำน 

        



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

 งบประมำณในกำรลงทุน เป็นเงิน 9,000 บำท 
ค่าวัตถุดิบ 

8. ไอติมทอดส ำเร็จรูป     1040     บำท   
9. ท็อปปิ้งผลไม้           500     บำท  
10. ครีมช็อกโกแลต         219     บำท   
11. ครีมรำสเบอร์ร่ี/สตรอว์เบอร์ร่ี      418     บำท  
12. นมข้นหวำน        115     บำท   
13. เจลลี่หลำกรส           260     บำท   
14. ผลไม้         480     บำท  

       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

13. ค่ำเช่ำสถำนที่ (40 x 8 วัน)        320    บำท   
14. เตำแก๊สปิกนิค                                                                            830    บำท  
15. หม้อทอด         149    บำท  
16. ทิชชูซับน้ ำมัน                      236    บำท 
17. ตะแกรงส ำหรับทอด        199    บำท 
18. กระชอนกรองตะกอนในหม้อทอด        56    บำท   
19. ที่คีบไอติมทอด           35    บำท   
20. ถ้วยใส่ไอติมทอด        100    บำท  
21. ช้อนเล็ก          100    บำท  
22. ขวดใส่ท็อปปิ้ง/โหลใส่ผลไม้                                             200    บำท  
23. ป้ำยปักอันเล็ก (พร้อมเขียนชื่อร้ำน)        50    บำท  
24. ถุงหูหิ้วใส/กระดำษเช็ดชู        100    บำท  

  
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

3. ป้ำยร้ำน/ป้ำยรำคำ        500 บำท 
4. เสื้อยูนิฟอร์มร้ำน (3 คน)                  1,200 บำท 

รวม       7.107 บาท 
 
 
 



การติดตามผลและการประเมิน 
1. น ำเสนอสินค้ำเพื่อให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ประเมิน 
2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้วิชำโครงกำร 
2. สร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 
3. เกิดควำมสำมัคคีและมีควำมร่วมมือจำกกำรท ำงำนเป็นทีม 
4. มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และมีทักษะกำรวำงกลยุทธก์ำรขำยสินค้ำ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. วัตถุดิบที่ใช้อำจมีรำคำต้นทุนที่สูงและไม่สำมำรถเก็บไว้ได้นำน 
2. สินค้ำที่สั่งซื้อแล้วไม่สำมำรถเก็บไว้ได้นำน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีกำรวำงแผนในกำรซื้อวัตถุดิบอย่ำงเหมำะสมและหำแหล่งวัตถุดิบส ำรองที่มีต้นทุน
ถูกกว่ำร้ำนประจ ำ 

2. วำงแผนในกำรสั่งสินค้ำในแต่ละวัน 
 
 
ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ............................................................ 
         (อำจำรย์ธนน  ลำภธนวิรุฬห์)       (อำจำรย์ศักดิ์สยำม  สุทัศน์) 
            อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร                   อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมโครงกำร 
 

 

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

(อำจำรย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) 
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สถานท่ีด าเนินการ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

          -  รำยงำนผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
                         -   ตัวอย่ำงแบบสอบถำม 

 

  



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 

รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรกำรขำยไอติมทอด จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 100 
ตัวอย่ำง สรุปได้ดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แสดงค่าความถี่ และร้อยละ) 

ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำผู้ตอบแบบสอบถำมเพศ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
เพศชำย 49 49% 
เพศหญิง 51 51% 
รวม 100 100% 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำย มีจ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 
และเพศหญิงมีจ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำงของผู้ตอบแบบสอบถำมระดับอำยุ 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 59 59% 
อำยุ 21-30 ปี 41 41% 
อำยุ 31-40 ปี - - 

มำกกว่ำ 41 ปีขึ้นไป - - 
รวม 100 100% 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่ำอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี มีจ ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59 , อำยุต่ ำกว่ำ 21-30 

ปี มีจ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 , อำยุ 31-40 ปี มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และ อำยุ
มำกกว่ำ 41 ปีขึ้นไป มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 



               ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำงของผู้ตอบแบบสอบถำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6) / 
ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) 

4 4% 

มัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6) / 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) 

55 55% 

อนุปริญญำ / ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

41 41% 

ปริญญำตรี - - 
ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ - - 

รวม 100 100% 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่ำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6) /ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตร
วิชำชีพ(ปวช). มีจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 , มัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6) /ประกำศนียบัตร
วิชำชีพ(ปวช) มีจ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 คน , อนุปริญญำ / ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส) มีจ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 , ปริญญำตรี มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และปริญญำ
โท มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 
ตารางท่ี 4 ลักษณะกลุ่มตัวอยำ่งของผู้ตอบแบบสอบถำมระดับอำชีพ 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
นักเรียน / นักศึกษำ 99 99% 
ข้ำรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ 1 1% 
พนักงำนเอกชน - - 
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ำของกิจกำร - - 
พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน - - 
อ่ืน ๆ  - - 

รวม 100 100% 

 
  
  
 



จากตารางท่ี 4  พบว่ำนักเรียน/นักศึกษำ มีจ ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 99 บำท ข้ำรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ มีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 , พนักงำนเอกชน มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , 
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ำของกิจกำร มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน มีจ ำนวน 0 คิดเป็น
ร้อยละ 0 และ อื่น ๆ มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 

ตารางท่ี 5 ลักษณะกลุ่มตัวอยำ่งของผู้ตอบแบบสอบถำมระดับรำยได้ประจ ำต่อเดือน 
รายได้ ความถี่ ร้อยละ 

รำยได้ 5,000-10,000 บำท 100 100% 
รำยได้ 10,001 – 15,001 บำท - - 
รำยได้ 15,001 – 20,000 บำท - - 
รำยได้ 20,001 บำทขึ้นไป - - 

รวม 100 100% 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่ำรำยได้ 5,000-10,000 บำท มีจ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 , 
รำยได้ 10,001 – 15,001 บำท มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , รำยได้ 15,001 – 20,000 บำท มี
จ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , รำยได้ 20,001 บำทขึ้นไป มีจ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 
  



ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจในงำนขำย กลุ่ม Amazing ไอติมทอด 
ตารางท่ี 6 ควำมพึงใจในงำนขำย 

รายการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ท่ีสุด 
1 

 ̅ SD 
แปล
ผล 

ผลิตภัณฑ์ 
1.รสชำติของไอศกรีมทอด 59 

(59%) 
31 

(31%) 
10 

(10%) 
- - 4.49 0.67 

มำก
ที่สุด 

2.ควำมสะอำดของสินค้ำ 
44 

(44%) 
40 

(40%) 
16 

(16%) 

 
- 
 

- 4.28 0.72 
มำก
ที่สุด 

ด้านราคา 

3.รำคำ/เหมำะสมกับคุณภำพ 52 
(52%) 

28 
(28%) 

20 
(20%) 

- - 4.32 0.78 
มำก
ที่สุด 

4.รำคำเหมำะสมกับปริมำณ 52 
(52%) 

32 
(32%) 

16 
(16%) 

- - 4.36 0.76 
มำก
ที่สุด 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

5.ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยหรือ
ซื้อสินค้ำ 

44 
(44%) 

32 
(32%) 

24 
(24%) 

- - 4.20 0.80 
มำก
ที่สุด 

6.ควำมสะดวกในกำรเดินทำง 66 
(66%) 

25 
(25%) 

9 
(9%) 

- - 4.57 0.65 
มำก
ที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
7.ส่งเสริมโดยกำรถ่ำยรูปคู่กับ
สินค้ำและCheck in ที่ร้ำนรับ
ของที่ระลึก 1 ชิ้น 

47 
(47%) 

33 
(33%) 

20 
(20%) 

- - 4.27 0.77 
มำก
ที่สุด 

8.ส่งเสริมโดยเมื่อซื้อครบ 10 
ถ้วยจะได้รับสิทธิพิเศษคือสั่ง
ฟรี 1 ถ้วย 

54 
(54%) 

28 
(28%) 

18 
(18%) 

- - 4.36 0.77 
มำก
ที่สุด 



ตารางท่ี 5  พบว่ำมีควำมน่ำสนใจของสินค้ำในกำรขำย  ( ̅) = 4.49  อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด, 
สินค้ำและกำรบริกำรของกำรขำยมีคุณภำพ ( ̅) = 4.28 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด, ควำม
เหมำะสมของรำคำกับกำรให้บริกำร ( ̅) = 4.32 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด, กำรช ำระเงินค่ำ
สินค้ำ ( ̅) = 4.36 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด, ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำซื้อสินค้ำ ( ̅) = 
4.20 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด, ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ ( ̅) = 4.57 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มำกที่สุด, เมื่อซื้อสินค้ำ 2 ชุด จำกปกติ 60 บำท เหลือเพียง 50 บำท ( ̅) = 4.27 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มำกที่สุด, โฆษณำผ่ำน Facebook ( ̅) = 4.57 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 

ป้ำยหน้ำร้ำน และข้อมูลจำกป้ำยแนะน ำ ( ̅) = 4.36 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด , กำร
แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย ( ̅) = 4.34 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด, ควำมช ำนำญในกำรขำยสินค้ำ 
( ̅) = 4.42 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด, บุคลิกภำพ และมำรยำทในกำรขำยสินค้ำ ( ̅) = 4.39อยู่
ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด , ขั้นตอนในกำรท ำงำน ( ̅) = 4.29 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด , 
ระยะเวลำในกำรท ำงำน ( ̅) = 4.23 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด , บรรยำกำศภำพในร้ำน ( ̅) = 
4.71 อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด และภำพลักษณ์โดยรวมของร้ำน ( ̅) = 4.83 อยู่ในระดับพึง
พอใจมำกที่สุด 
 

 
 
 
  



 
 

 
 

แบบสอบถำม 
ใบประเมินโครงกำรขำย Amazing ไอติมทอด 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
   ค ำชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำยลงใน (    ) หน้ำข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
    1. เพศ 
       (      ) ชำย                                        (      ) หญิง 
    2. อำชีพ 
       (      ) คุณครูอำจำรย์                       (      ) นักศึกษำ                     (      ) อ่ืน ๆ 
    3. ระดับกำรศึกษำ 
       (      ) ปวช.                                     (      ) ปวส.                      (      ) อ่ืน ๆ 
    ค ำชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำยลงใน (     ) หน้ำข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
               5=มำกที่สุด       4=มำก       3=ปำนกลำง       2=น้อย      1=น้อยที่สุด 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับชิ้นงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ผลิตภัณฑ์      
- รสชำติของไอศกรีมทอด      
- ควำมสะอำดของสินค้ำ      

ด้านราคา 
- รำคำ/เหมำะสมกับคุณภำพ      
- รำคำเหมำะสมกับปริมำณ      

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
- ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยหรือซื้อสินค้ำ      
- ควำมสะดวกในกำรเดินทำง      

 
 
 
 



  

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………...……………...……
……………………………………………………………………………........................ 

 
 

   ขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับชิ้นงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการขาย      
- ส่งเสริมโดยกำรถ่ำยรูปคู่กับสินค้ำและ Check in 
ที่ร้ำนรับของที่ระลึก 1 ชิ้น  

     

- ส่งเสริมโดยเมื่อซื้อครบ 10 ถ้วยจะได้รับสิทธิ
พิเศษคือสั่งฟรี 1 ถ้วย 

     



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 
 - ป้ำยร้ำน หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ในโครงกำร 

   - รูปภำพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร 
- รูปภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติโครงกำร 
- ประมวลภำพต่ำงๆ 

  



                                         ตราสินค้า 
 

 

 

 

 

 

 

รูปไวนิล 

  



                                   รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

ท็อปปิ้ง 

  

 

 

 

 

  



      รูปแบบวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ในการท าไอติมทอด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไอติมทอดส าเร็จรูป 

 

ช้อนสี 

ถ้วนกระดาษไซร์ใหญ่ ขนาน 14 OZ ท่ีคีบ 

ถาดรองน้ ามัน ตะแกลง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตาแก๊ส โหลพลาสติก 

หม้อทอด ขวดพลาสติก 



ขั้นตอนการท าไอติมทอด 

1.เตรียมไอติมทอดส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ทอดไอติมในรสชาติท่ีลูกค้าสั่งและใส่ในบรรจุภัณฑ์ 

  

 

  



3.ตักท็อปป้ิงตามใจท่ีลูกค้าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

4.ประมวลภาพต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

                      - ประวัติผู้ด ำเนินโครงกำร 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธำนโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำว รัชนีกร  เรืองรัมย์  อำยุ 18 ปี 

เกิด 19 ส.ค. 2544 เบอร์โทร 085-248-1710 

ที่อยู่ 90/19 หมู่ 6 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บำงเสำธง 

จ.สมุทรปรำกำร 10570 

 



 

 

 

 

 

 

 

รองประธำน 

 

   

นำงสำว กมลวรรณ ทองเงิน อำยุ 19 ป ี

เกิด 16 ม.ค. 2544 เบอร์โทร 064-992-978 

ที่อยู่ 89/9 หมู่ 6 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บำงเสำธง 

จ.สมุทรปรำกำร 10570 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 รองประธำนฝ่ำยขำย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำย กวิน  จำดศรี  อำยุ 18 ปี 

เกิด 30 ธ.ค. 2544 เบอร์โทร 063-480-4354 

ที่อยู่ 236/518 หมู่4 ต.แหลมฟ้ำผ่ำ อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปรำกำร 

10290 



 
 
 
 
 
 
 

 


