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บทคัดย่อ 

 โครงกำรนี้เป็นโครงกำรธุรกิจขำยสินค้ำ โอ้ว์ชีส(Oh Cheeze) วัตถุประสงค์ 1.)เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำโครงกำร2.)เพื่อสร้ำงอำชีพละรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ3.)เพื่อ
นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นทีม4.)เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์และเพิ่มทักษะในกำรวำงกลยุทธ์กำรขำยสินค้ำ 
 มีวิธีกำรด ำเนินงำน 3 ขั้นตอน ขั้นที่1.) ขั้นเตรียมกำร ขั้นที่2.) ขั้นด ำเนินกำร และขั้นที่3.) 
ขั้นประเมินผล จำกกำรด ำเนินงำน สรุปได้ดั้งนี้ 

1. วันเวลำและสถำนที่ด ำเนินโครงกำร คือ เร่ิมด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ มิถุนำยน 2562  ถึง
กุมภำพันธ์ 2563 งบประมำณในกำรลงทุน คนละ 1 ,000 บำท จ ำนวน 3 คน สถำนที่ปฏิบัติงำนตลำด

นัดสรรพำวุธแฟลตทหำรเรือ ถ.สรรพำวุธ แขวงบำงนำ กรุงเทพมหำนครส 11261  
       2.ผลกำรด ำเนินด้ำนงบประมำณ มีทุนจำกกำรด ำเนินโครงกำร 4,000 บำทหักค่ำใช้จ่ำย

ละได้รับยอดขำยจำกกำรขำยสินค้ำ 615 บำทแบ่งคืนสมำชิก 3 คน คนละ 211 บำทเท่ำๆกัน 
       3. ประโยชน์ที่ได้รับกำรด ำเนินโครงกำร 1.)บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำ

โครงกำร 2.)เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 3.)เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและ
ร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นทีม 4. เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และเพิ่มทักษะในกำร
วำงกลยุทธ์กำรขำยสินค้ำ 

   (ก) 



 
 

       4. ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงปฏิบัติงำนโครงกำร ในกำรด ำเนินงำน 
งบประมำณในกำรลงทุนอำจเพิ่ม ไม่เป็นไปตำมที่วำงแผนด้ำนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สภำพแวดล้อมของสถำนที่อำจท ำให้เกิดควำมไม่เชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำ เช่น ควันฝุ่นของ
รถยนต์ สภำพอำกำศ เป็นต้น กำรปฏิบัติลงมือท ำเฟรนช์ฟรำยส์ทอดเป็นกำรปฏิบัติที่ต้องอำศัยฝีมือ
สมำชิกในกลุ่มยังไม่มีประสบกำรณ์ควำมช ำนำญท ำให้กำรขำยเฟรนช์ฟรำยส์ทอดในวันแรกมีกำร
เสียงบประมำณในกำรลงทุนมำก 

       5. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ 1.)กำรท ำงำนต้องมีกำรวำงแผนตรวจสอบ
วัตถุดิบในกำรขำยและอุปกรณ์ในกำรผลิตเพื่อควำมพร้อมของสินค้ำที่ได้คุณภำพทุกคร้ัง ทั้งนั้น
ช่วยในเร่ืองของกำรวำงแผนทำงกำรเงินได้อีกด้วย 2.)กำรหำท ำเลที่ตั้ งให้ เหมำะสมจัด
สภำพแวดล้อมของทำงร้ำนให้สะอำดเพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับทำงร้ำน 3 .)มีกำร
ส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ เช่น ซื้อเฟรนช์ฟรำยส์รำดชีสขนำดใดก็ได้ครบ 5 คร้ังน ำบัตรสะสมแต้มมำ
รับเฟรนช์ฟรำยส์ฟรีขนำดเล็ก 1 ถำด มีกำรจักโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขำยท ำให้ผู้บริโภคสินค้ำ
สนใจซื้อทำงร้ำนมำกขึ้น 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  โครงกำรเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำโครงกำร ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนระดับ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ซึ่งเนื้อหำโครงกำรเล่มนี้จะเร่ิมตั้งแต่กำรน ำ เสนอโครงกำร กำรท ำแผน 
ธุรกิจ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำน   

คณะนักศึกษำผู้จัดท ำโครงกำรรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงมำกหำกท่ำนได้รับประโยชน์จำก 
โครงกำรเล่มนี้เพรำะจะท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกถึงกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรประกอบธุรกิจและ 
สำมำรถพัฒนำธุรกิจของตนเองได้ในอนำคต   

ท้ำยนี้คณะผู้จัดท ำโครงกำร ต้องขอขอบพระคุณอำจำรย์ธนน ลำภธนวิรุฬห์ อำจำรย์ที่
ปรึกษำโครงกำร อำจำรย์ศักดิ์สยำม  สุทัศน์ อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้แนะน ำจน 
โครงกำรส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผู้จัดท ำโครงกำรหวังว่ำโครงกำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ 
ท่ำนไม่มำกก็น้อย หำกผิดพลำดประกำรใดต้องกำรขออภัยมำ ณ ที่นี่ด้วย  

  

                                                                                             ขอขอบพระคุณ                                   
                                                                                                                         

                                                                                                 คณะผู้จัดท ำ 
                                                                    โครงกำรขำยสินค้ำโอ้ว์ชีส 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันผู้คนหันมำสนใจกำรรับประทำนอำหำรฟำสต์ฟู้ดมำกขึ้นโดยมีมันฝร่ังเป็น

ส่วนประกอบ เช่น เฟรนช์ฟรำยส์  มันฝร่ังจัดว่ำเป็นพืชล้มลุกสำมำรถน ำมำรับประทำนได้ในส่วน

หัว ซึ่งสำรอำหำรหลักของมันฝร่ังนั้นจะประกอบไปด้วยแป้งกับโปรตีนมันฝร่ัง เป็นพืชที่มี

ประโยชน์ต่อร่ำงกำยเป็นอย่ำงมำก ในปัจจุบันคนไทยหันมำนิยมรับประทำนมันฝร่ังกันมำกขึ้น ไม่

ว่ำจะท ำเป็นเมนู ทอด อบ หรือต้ม เป็นต้น ในมันฝร่ัง 1 หัว จะประกอบไปด้วยวิตำมินและแร่ธำตุ

ต่ำง ๆ มำกมำย ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ไอโอดีน แมกนีเซียม กรดโฟลิก วิตำมินซี 

วิตำมินบี1 วิตำมินบี2 วิตำมินบี3 วิตำมินบี6 และยังมีโปรตีนที่มีกรดอะมีโนที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยอีก

มำกมำย ปัจจุบันมีธุรกิจอำหำรแปรรูปหลำกหลำยรูปแบบ  ให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยได้เลือกซื้อ  

ซึ่งมีประโยชน์และโทษที่เกิดจำกสำรเจือปนรวมอยู่ในอำหำรแปรรูปที่วำงขำยจนเป็นผลให้

ผู้บริโภคเป็นโรคต่ำง ๆ มำกมำยกระทรวงสำธำรณสุขได้ประชำสัมพันธ์และแนะน ำให้ประชำชน

เลือกซื้ออำหำรแปรรูปที่ผลิตจำกธรรมชำติปรำศจำกสำรเจือปนเพื่อสุขภำพซึ่ งผลจำกกำร

ประชำสัมพันธ์ดังกล่ำวท ำให้ผู้บริโภคหันกลับมำเอำใจใส่สุขภำพของตนเองมำกขึ้นและกลับมำ

บริโภคอำหำรที่ผลิตจำกธรรมชำติไม่มีสำรเจือปนดังนั้นเฟรนช์ฟรำย จึงเป็นทำงเลือกหนึ่งส ำหรับ

คนรักสุขภำพเพื่อผู้บริโภครับประทำนเฟรนช์ฟรำย แล้วจะท ำให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรที่เป็น

ประโยชน์ต่อร่ำงกำยและคำดหวังว่ำจะเป็นผลให้กำรด ำเนินงำนของโครงกำรบรรลุเป้ำหมำยที่

ก ำหนด ในปัจจุบันตลำดบริโภคมีมำกขึ้นควำมต้องกำรของผู้บริโภคมีหลำกหลำย ในยุคนี้ผู้บริโภค

มีควำมต้องกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่ง่ำยต่อกำรรับประทำน อำหำรปรุงรสสุกใหม่และอำหำร

นั้นต้องมีควำมอร่อยและถูกปำกดังนั้น คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงเห็นตรงกันว่ำมีแนวคิดริเร่ิมท ำ

โครงกำรขำยสินค้ำ เฟรนช์ฟรำยส์รำดชีสโดยใช้ชื่อร้ำน  “โอ้ว์ ชีส”  ออกจ ำหน่ำย  ณ ตลำดนัด

แฟลตทหำรเรือ ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 

เฟรนช์ฟรำยส์รำดชีสเป็นอำหำรที่เป็นของทำนเล่น ที่มีสูตรเฉพำะของแต่ละเจ้ำ  แต ่        

เฟรนช์ฟรำยส์ของคณะผู้จัดท ำโครงกำรไม่มีสำรเคมี เจือปนที่เป็นผลร้ำยของสุขภำพร่ำงกำยต่อ

ผู้บริโภคในระยะยำว คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงมองเห็นแนวทำงในกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย



 
 

กำรเพิ่มก ำไรของเฟรนช์ฟรำยส์ทอดธรรมดำโดยใส่สูตรใหม่เข้ำไปเพื่อควำมแปลกใหม่ให้ผู้บริโภค

ที่เคยชินกับเฟรนช์ฟรำยส์ทอดธรรมดำได้ลิ้มลองรสชำติใหม่ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำโครงกำร 

2. เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 

3. เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นทีม 

เป้าหมาย 

1. สร้ำงผมก ำไร รำยได้ให้กับนักศึกษำ 

2. เพื่อสร้ำงอำชีพกำรขำยสินค้ำ 

3. เรียนรู้กำรฝึกอำชีพและปฏิบัติเป็นในอนำคต 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. น ำเสนอผลงำนเพื่อให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ประเมิน 

2. กำรน ำผลงำนออกไปท ำธุรกิจบริกำรนอกสถำนที่ 

3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้วิชำโครงกำร 

2. ท ำให้สมำชิกในกลุ่มเกิดควำมสำมัคคีและมีควำมร่วมมือจำกกำรท ำงำนเป็นทีม 

3. ท ำให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่ำ 

4. สร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในโครงกำรขำยสินค้ำโอ้ว์ชีส(Oh Cheeze)เป็นโครงกำรประเภทธุรกิจขำยทำงคณะผู้จัดท ำ 

ได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
1.  แนวคิดทำงกำรตลำด 
2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
3.  ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำรของ Maslow 
4.  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.   แนวคิดทางการตลาด 

แนวคิดทำงกำรตลำดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ ควำมส ำคัญของฟิลลิป คอตเลอร์ในศำสตร์
กำรตลำดฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เกิดเมื่อปีค.ศ.1931 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทจำก
มหำวิทยำแห่งชิคำโก (University of Chicago) และปริญญำเอกจำกสถำบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมท
ซำจูเซทท์ (MIT) ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรศึกษำขั้นสูงกว่ำปริญญำเอกทำงด้ำนคณิตศำสตร์ที่
มหำวิทยำลัยฮำวำร์ด และทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ทำงพฤติกรรม (Behavioural Science) ที่
มหำวิทยำลัยแห่งรัฐชิคำโกขณะนี้เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มหำวิทยำลัยนอร์ธเวสเทิร์น (Kellogg 
Graduate School of Management) ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้น ำเสนอกำรน ำหลักกำร
ตลำดทั้งหลำยไปประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ทั้งทำงด้ำนธุรกิจทำงระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-
Business) รูปแบบทำงกำรตลำดขององค์กรและคุณค่ำต่อลูกค้ำและเป็นที่ปรึกษำในด้ำนของกำร
วำงแผนและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด กำรวำงผังองค์กรทำงด้ำนกำรตลำดและกำรตลำดระหว่ำง
ประเทศ ให้กับบริษัทเช้น ไอบีเอ็ม (IBM) เจนเนอรัลอิเล็กทริก(General Electric) เอทีแอนด์ที 
(AT&T) ฮันนีเวลล์ (Honeywell) ธนำคำรแห่งชำติอเมริกำ (Bankof America) สำยกำรบินสวิสแอร์ 
(SAS Airlines) บริษัทมิชลิน (Michelin) โมโตโรลลำ (Motorola)และบริษัทรถยนต์ฟอร์ด (Ford)   
ประกำรแรก ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เขำเป็นผู้ที่เปลี่ยนกำรอธิบำยทำงด้ำน กำรตลำด จำก
กิจกรรม(activity)ไปสู่กำรให้ควำมส ำคัญที่กำรสรำงควำมเข้ำใจว่ำกำรตลำดคืองำนทำงด้ำนกำร
ผลิต (work of production) ประกำรที่สอง ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้ต่อยอดควำมคิดของ 
ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) ในกำรเปลี่ยนควำมคิดทำงกำรตลำดจำกเดิม มุ่งเน้นที่
รำคำ และกำรกระจำยสินค้ำ (price and distribution) ไปสู่กำรเน้นที่พบควำมต้องกำรของลูกค้ำ



 
 

(meeting customers’s need) และประโยชน์ที่จะได้รับจำกผลิตภัณฑ์และบริกำร (benefits 
receivesfrom a product or service) และ ประกำรสุดท้ำย ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เป็นผู้
ขยำยขอบเขตของกำรตลำดให้กว้ำงขึ้น จำกกำรรับรู้เดิมในมิติของกำรตลำดว่ำ เกี่ยวข้องสัมพันธ์
ขบวนกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยน (process of communication and exchange) หำกแต่ ฟิลลิป คอต
เลอร์ (Philip Kotler) ได้ขยำยกรอบควำมคิดเหล่ำนี้ให้ได้เห็นว่ำกำรตลำดนั้น สำมำรถเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเร่ืองอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้เช่นกัน อำทิเช่น กำรกุศล พรรคกำรเมือง เป็นต้น
ควำมหมำยและขอบเขตของกำรตลำดตลำด (Market)ในควำมหมำยของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip 
Kotler) หมำยถึง ที่ใดก็ตำม ทั้งที่เป็นสถำนที่หรือไม่มีสถำนที่ ที่มีอุปสงค์และอุปทำน ในสินค้ำ 
หรือบริกำรมำพบกัน จนท ำให้เกิดรำคำที่มำจำกกลไกตลำด โดยเศรษฐกิจในระบบตลำดนี้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ เช่น กำรที่รำคำลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำรเสนอขำยสินค่ำเป็นต้น 
ทำงด้ำนทฤษฏีนั้น เห็นว่ำ เศรษฐกิจในระบบตลำดที่แท้จริงนั้น จ ำเป็นต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไข
ต่ำง ๆ ดังนี้คือ ผู้ผลิตสินค้ำที่มีขนำดเล็ก ผู้บริโภคจ ำนวนมำกรวมถึง มำตรกำรในกำรกีดกันกำรเข้ำ
ตลำดที่น้อย เงื่อนไขเหล่ำนี้ถ้ำมีครบทั้งหมดจะถือว่ำเป็นตลำดที่สมบูรณ์ซึ่งพบได้มำกในโลก
ปัจจุบัน Kotlerค ำตลำด จึงมีควำมหมำยครอบคลุมถึงลูกค้ำหลำยกลุ่ม รวมทั้งตลำดที่มีตัวตนโดย
ลักษณะทำงกำยภำพ และตลำดที่ไม่มีตัวตนในกำยภำพ (ตลำด Digital) ตลอดจนตลำดขนำดใหญ่ที่
มีหลำยๆตลำดย่อยซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ในธุรกิจนั้นขอบเขตของกำรตลำด (The Scope of 
Marketing) กำรตลำดเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ กำรส่งเสริม และกำรส่งมอบสินค้ำ 
หรือบริกำรให้กับผู้บริโภคและองค์กรกำรธุรกิจต่ำงๆ นักกำรตลำดมีหน้ำที่กระตุ้นควำมต้องกำรซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของบริษัทตลอดจนรับผิดชอบต่อ 
2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรค้นหำข้อมูล กำรซื้อ กำรใช้กำร
ประเมินผลในสินค้ำหรือบริกำร จำกควำมหมำยของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ สำมำรถแยก ได้ดังนี้ 

1. มีกำรแสดงกิริยำอำกำรของบุคคล ด้วยกำรเดินทำงไปจับจ่ำยหำซื้อและใช้สินค้ำหรือ
บริกำรตำมควำมต้องกำรของบุคคล 

2. พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรเปิดรับสื่อ กำรพิสูจน์ควำมต้องกำร กำร
ตรวจสอบ กำรแสวงหำข่ำวสำร กำรจับจ่ำย และกำรพูดคุยเพื่อค้นหำค ำยืนยัน 

3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้ำยที่เป็นครอบครัวแม่บ้ำน หรือซื้อไปเป็น
ของขวัญให้บุคคลอ่ืน 

กัลยกร วรกุลลัฎฐำนีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553 : 90) ได้อธิบำยถึง พฤติกรรม
ผู้บริโภคว่ำ หมำยถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดและควำมรู้สึกที่ผู้บริโภคมี 3 รูปแบบ 

4. พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ )Dynamic) เน่ืองจำกควำมเปลี่ยนแปลง ของ
สภำพแวดล้อมภำยนอก เช่น กำรสื่อสำร เทคโนโลยี สังคม สลส ท ำให้มีผลกระทบต่อปัจจัยด้ำน
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ควำมคิด ควำมรู้สึกของผู้บริโภคด้วย และพฤติกรรมผู้บริโภค ได้รับผลกระทบมำจำกปัจจัยภำยใน 
และภำยนอก จึงท ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิม แต่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลำ 

6. พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ )Interaction) ระหว่ำงควำมคิดควำมรู้สึกและ
กำรกระท ำ กับสิ่งแวดล้อมภำยนอก ดังนั้น ควำมเข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภคจึงต้องศึกษำทั้งปัจจัย
ภำยในและปัจจัยภำยนอกว่ำ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ำ /บริกำรอะไร อย่ำงไร และท ำไม  

7. พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยน )Exchanges) หมำยควำมว่ำ ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่ำบำงอย่ำงกับบำงคน ในกรณีนี้คือกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงผู้ซื้อ

)ผู้บริโภค (กับผู้ขำย)เจ้ำของสินค้ำ (เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง  
สุปัญญำ ไชยชำญ ให้กล่ำวเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่ำ อำกำรที่แสดงออกในกำรซื้อของ
ผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมกำรซื้อแบบเป็นปกติกิจ หมำยถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคท ำกำรซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องซื้อถี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทั่วไป มีรำคำต่อหน่วยต่ ำ มีวำงจ ำหน่ำยทั่วไป ผู้
ซื้อจะตัดสินใจซื้อโดยไม่ยุ่งยำกแต่อย่ำงใด 

2. พฤติกรรมกำรซื้อแล้วลดควำมกังวลใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภค รู้จักดี และรู้ว่ำมีควำม
แตกต่ำงระหว่ำงตรำยี่ห้อ น้อยมำก แต่ผู้บริโภคก็ยังคงตัดสินใจได้ยำกในกำรซื้อ เพรำะเป็นประเภท
ที่มีรำคำและควำมเสี่ยงสูง มีกำรซื้อเป็นคร้ังครำว 

3. พฤติกรรมกำรซื้อแบบซับซ้อน )complex buying behavior) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภคมี
ควำมคุ้นเคย มีรำคำสูง มีควำมเสี่ยงสูง แต่มีควำมถี่ในกำรซื้อต่ ำมำก บำงครั้งมีกำรซื้อเพียงครั้งเดียว
ตลอดอำยุของผู้บริโภค ก่อนกำรลงมือซื้อ ผู้บริโภคต้องเสำะแสวงหำสำรสนเทศ เพิ่มเติมอีกจ ำนวน
มำกเกี่ยวกับประเภทและตรำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทรำบถึงคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น 
บริโภคที่จะลงมือซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมำใช้ เป็นต้น 

4. พฤติกรรมกำรซื้อแบบแสวงหำควำมหลำกหลำย ผู้บริโภคบำงกลุ่มเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
ควำมยุ่งยำกน้อย ก็ยังถือว่ำตรำผลิตภัณฑ์มีควำมส ำคัญอยู่ ไม่อยำกซื้อตรำเดิม พฤติกรรมกำรซื้อจึง
มีกำรเปลี่ยนเป็นตรำใหม่เสมอ ๆ เพรำะอยำกหลุดพ้นจำกควำมจ ำเจ ซ้ ำซำกอยำกลองของใหม่ 

จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น พอสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมผู้บริโภค คือ “กำรแสดงอำกำรที่
เป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อ กำรใช้ กำรประเมินผลสินค้ำหรือบริกำร จำกกำรได้มำ
ตำมควำมต้องกำรและคำดหวังของผู้บริโภค”  
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3. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
ชื่อว่ำหลำยคนคงเคยได้ยินชื่อของAbraham Maslow กับทฤษฎีที่เชื่อว่ำมนุษย์จะมีล ำดับ

ควำมต้องกำรแบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ  
1. Physiological Needs ควำมต้องกำรพื้นฐำน เช่น อำหำร น้ ำ เคร่ืองนุ่งห่ม และที่อยู่อำศัย  
2. Safety Needs ควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัย  
3. Love and belonging Needs ควำมต้องกำรเป็นที่รักและเป็นส่วนหน่ึง  
4. Esteem Needs ควำมต้องกำรมีคุณค่ำ และ  
5. Self-Actualization Needs ควำมปรำรถนำที่จะสำมำรถเติมเต็มภำยในตนเองได้อย่ำง

สมบูรณ ์
โดย Maslow มองว่ำเมื่อขั้นแรกได้รับกำรตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะขยับควำมต้องกำรของ

ตนเองไปสู่ขั้นถัดไป ซึ่งในปัจจุบันมีกำรน ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงกำรตลำดและกำร
ขำย แต่น้อยนักที่จะมีคนหยิบทฤษฎีนี้มำพูดในเชิงที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์Steven Fudge, 
Sales Representative & The Innovative จำก Urbaneer Team ได้พูดถึงควำมเกี่ยวข้องของทฤษฎี
ล ำดับขั้นควำมต้องกำรของ Maslow กับอสังหำริมทรัพย์ไว้ได้ใจควำมว่ำ ทั้งในแง่ของผู้ซื้อและ
ผู้ขำย เป็นเร่ืองที่น่ำสนใจหำกเรำล่วงรู้ถึงปัจจัยที่ซ่อนอยู่ภำยใต้กำรตัดสินใจซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่
อย่ำงอสังหำส ที่อำจช่วยให้ผู้ขำยรู้วิธีกำรน ำเสนอให้ตรงใจผู้ซื้อ และผู้ที่ก ำลังจะตัดสินใจซื้อเองก็
รู้เท่ำทันสิ่งที่ก ำลังมีอิทธิพลต่อตนเองโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในควำมต้องกำรพื้นฐำนขั้นแรกของมนุษย์
ทุกคน คือ ที่อยู่อำศัย ที่ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรในเชิงของควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงกำยภำพ แต่ยังรวมถึงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำรเงินในแง่ของกำรมองบ้ำนเป็นหนึ่งในกำร
ลงทุนที่สำมำรถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือครองได้ในวันข้ำงหน้ำ ต่ำงจำกกำรลงทุนในตลำดหุ้นที่มี
ควำมผันผวน กำรซื้อบ้ำนจึงสำมำรถช่วยตอบสนองควำมต้องกำรในส่วนนี้ของทุกคนแต่หำกมอง
ไกลออกไปถึงสถำนกำรณ์หลังตัดสินใจซื้อบ้ำนสักหลังไปแล้ว บ้ำนหลังนั้นจ ะยังคงช่วย
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยดังเช่นในควำมต้องกำรขั้นที่สองของ 
Maslow ได้ยำวนำนเพียงใด คงต้องให้ผู้ซื้อบ้ำนค ำนึงถึงกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงที่ต้องจ่ำยใน
ฐำนะเจ้ำของบ้ำน รวมทั้งควำมครอบคลุมของสัญญำประกันต่ำงๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ควำมมั่นคง
ปลอดภัยนี้ได้อย่ำงแท้จริงในแง่ของควำมต้องกำรเป็นที่รักและเป็นส่วนหนึ่ง ควำมต้องกำรในขั้นนี้
มีอิทธิพลส ำคัญในหัวของผู้ซื้อในช่วงของกำรประเมินว่ำบ้ำนหลังที่ก ำลังจะซื้อนั้นมีสภำพแวดล้อม
ทำงชุมชนเป็นอย่ำงไร ท ำเลที่ตั้งเป็นแบบไหน อยู่ในเมืองเล็กๆ หรือเป็นย่ำนใจกลำงเมืองที่มีคน
พลุกพล่ำน สำมำรถเข้ำกันได้กับไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตมำกน้อยเพียงใด และบ้ำนหลังที่ก ำลังจะซื้อ
เป็นตัวแทนในชุมชนที่อยู่นั้นอย่ำงไร ทั้งในภำพลักษณ์เชิงกำยภำพและเชิงเศรษฐกิจสังคมต่อมำ
ควำมต้องกำรมีคุณค่ำ อย่ำงที่เข้ำใจกันดีว่ำกำรมีบ้ำนสำมำรถบ่งบอกถึงสถำนะทำงสังคมได้หลำย
อย่ำง อีกทั้งยังมีคนจ ำนวนไม่น้อยที่ถือว่ำกำรมีบ้ำนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกำรประสบ
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ควำมส ำเร็จซึ่งก่อให้เกิดควำมรู้สึกมีคุณค่ำและภำคภูมิใจในตนเอง สถำนะทำงสังคมนี้สำมำรถ
นิยำมได้แตกต่ำงออกไปตำมแต่ละคน ส ำหรับบำงคนกำรมีบ้ำนคือช่องทำงของกำรได้แสดงออกถึง
ตัวตนผ่ำนสไตล์กำรตกแต่ง บำงคนซื้อบ้ำนเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้สึกถึงสถำนะที่สูงขึ้น และปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ำบ้ำนสำมำรถสะท้อนถึงสถำนะทำงกำรเงินของแต่ละคนได้เช่นเดียวกัน ลองจินตนำกำรถึง
ตอนที่ใครสักคนบอกว่ำตนเองอำศัยอยู่ในกระท่อม ในขณะที่อีกคนอำศัยอยู่ในคอนโดหรือเพนท์
เฮ้ำส์สิ ประเภทของที่อยู่อำศัยเหล่ำนี้สำมำรถบ่งบอกอะไรบำงอย่ำงเกี่ยวกับเจ้ำตัวได้ในทันทีควำม
ต้องกำรขั้นสุดท้ำย Self-Actualization อันที่จริงแล้วเป็นเร่ืองยำกหำกจะวัดว่ำใครได้เติมเต็มควำม
ต้องกำรในขั้นนี้ได้แล้ว หำกคนคนหนึ่งสำมำรถผ่ำนขึ้นมำถึงจุดนี้ได้แต่ยังคงต้องผ่อนจ่ำยหนี้ที่ซื้อ
บ้ำนมำ จะสำมำรถเรียกว่ำเป็น Self-Actualized ได้เต็มปำกหรือไม่ แล้วส ำหรับคนที่มีปัจจัยควำม
ต้องกำรพื้นฐำนทุกอย่ำงพร้อมสรรพ มีบ้ำนและไม่มีหนี้ คนเหล่ำนี้มีระดับของ Self-Actualized ที่
มำกกว่ำงั้นหรือ? ท้ำยที่สุดแล้วเรำไม่สำมำรถสรุปได้เพรำะมันขึ้นอยู่กับเป้ำหมำยของแต่ละคน อีก
ทั้งยังมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมำกมำยในกำรตอบโจทย์ควำมต้องกำรในขั้นนี้ตำมทฤษฎีของ Maslow แต่
หำกจะมองในแง่ของกำรซื้อบ้ำน คงต้องดูให้ลึกลงไปว่ำจุดประสงค์ของกำรซื้อบ้ำน คือ ซื้อเพื่อ
เป็นที่อยู่อำศัย หรือซื้อบ้ำนเพื่อหวังจะให้เป็น ‘บ้ำน’ จริงๆ หำกคุณหมกมุ่นอยู่กับกำรนั่งดีดตัวเลข
ค ำนวณก ำไรในอนำคตต้ังแต่วันนี้แล้วล่ะก็ แปลว่ำคุณอำจจะไม่อยำกก่อร่ำงสร้ำงควำมเป็นบ้ำนใน
เชิงของกำรเติมเต็มควำมรู้สึกซึ่งก็ไม่ใช่เร่ืองผิด แต่ส ำหรับผู้ที่ซื้อบ้ำนเพื่อหวั งจะสร้ำงควำมเป็น
บ้ำน มันคือกำรซื้อที่มีควำมหมำยลึกลงไปกว่ำกำรซื้อเพียงอสังหำริมทรัพย์สักแห่ง เจตนำรมณ์ที่
ต่ำงออกไปนี้จะท ำให้คนเร่ิมมีควำมรู้สึกผูกพันธ์ในทุกๆ กำรใช้จ่ำยและรู้ว่ำพื้นที่แห่งนี้จะเข้ำมำเติม
เต็มจิตวิญญำณให้แก่ตนเองอย่ำงที่ไม่เคยมีสิ่งของชิ้นไหนท ำได้ เมื่อใดก็ตำมที่คุณได้มีช่วงเวลำ
พิเศษและสัมผัสได้ถึงพลังงำนดีๆ ของควำมเป็นบ้ำนเช่นนี้ เมื่อนั้นคุณก็มีโอกำสที่จะไปถึง
ควำมรู้สึกของกำรเติมเต็มในตนเองได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 
4.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ณัฐกฤตำ นันทะสิน (2558) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต  ท ำกำรศึกษำเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมกำรบริโภคและ ควำมภักดีต่ออำหำรเพื่อสุขภำพของผู้บ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้จ ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็น
เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 26 - 35 ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
มีสถำนภำพ โสด ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพข้ำรำชกำรรัฐวิสำหกิจและมีรำยได้ต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท  
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2. ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรแตกต่ำงจำกกำรรับรู้จริงต่อคุณค่ำอำหำรเพื่อสุขภำพด้ำน
โภชนำกำร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระดับ .01 

3. กำรรับรู้จริงต่อคุณค่ำอำหำรเพื่อสุขภำพด้ำนโภชนำกำร ควำมสนใจ ในเมนูอำหำรเพื่อ
สุขภำพ ส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ส่งผลต่อควำมภักดี ต่ออำหำรเพื่อ
สุขภำพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร โดยตัวแปรที่สำมำรถพยำกรณ์ได้ดีที่สุด คือ ควำมสนใจ
ในเมนูอำหำรเพื่อสุขภำพรองลงมำ คือกำรรับรู้จริงต่อคุณค่ำอำหำรเพื่อสุขภำพด้ำน โภชนำกำร และ
อันดับสุดท้ำย คือ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

4. พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพในด้ำนควำมถี่ในกำรบริโภค (คร้ัง/เดือน) มี
ควำมสัมพันธ์กับ ควำมภักดีต่ออำหำรเพื่อสุขภำพ ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน 

 
ธีรวีร์ วรำธรไพบูลย์ (2557) มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี ท ำกำรศึกษำเร่ือง พฤติกรรม

กำรบริโภค : อำหำรนิยมบริโภคกับ อำหำรเพื่อสุขภำพกำรเขียนบทควำมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ใน
กำรศึกษำเพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค อำหำรเพื่อสุขภำพและพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรตำม
ค่ำนิยมที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคปัจจุบัน ผลจำกกำรศึกษำนั้นพบว่ำ ปัจจุบันพฤติกรรมกำร
รับประทำนอำหำรของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจำกอดีตเป็นอย่ำงมำก สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่มีกำร
น ำอำหำรต่ำงประเทศเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก เช่น น ำเข้ำ อำหำรยุโรป อำหำรญ่ีปุ่น และอำหำรเกำหลี 
จึงท ำให้พฤติกรรมของกำรรับประทำนตำมค่ำนิยมสูงขึ้น โดยเฉพำะอำหำรจำนด่วน กระแส
ดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกภำวะสังคมปัจจุบัน เช่น รถติด งำนเยอะ และไม่มีเวลำปรุงอำหำรเอง ส่วน
ข้อเสียของอำหำรจำนด่วนนั้นก็มีหลำยอย่ำง เช่น มีสำรอำหำรไม่ ครบ 5 หมู่ ปริมำณไม่เหมำะสม
กับควำมต้องกำรของร่ำงกำยเพรำะในร่ำงกำยของมนุษย์นั้นจะต้องใช้ พลังงำนจำกสำรอำหำรจึงจะ
มีสุขภำพดี ส่วนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพนั้นพบว่ำเมื่อ อำยุของผู้บริโภคสูงขึ้น 
ผู้บริโภคจะมีเหตุผลมำกขึ้นในกำรเลือกบริโภคอำหำร โดยเลือกอำหำรที่ท ำให้ ผู้บริโภคมีสุขภำพที่
แข็งแรง และยังส่งผลให้บริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพอื่นๆ ตำมมำ เช่น อำหำรเสริม ผัก และผลไม้ โดย
รับบริกำรหรือเลือกซื้อจำกห้ำงสรรพสินค้ำ  และ ร้ำนสะดวกซื้อที่ท ำให้ผู้บริโภคมี ควำม
สะดวกสบำยมำกที่สุด 

 
 ญำณิศำ มงคลพิทักษ์สุข (2556) บัณฑิตวิทยำลัย มหำลัยกรเทพ ท ำกำรศึกษำเร่ือง

พฤติกรรมกำรเลือกบริโภคร้ำนอำหำรตำมสั่ง ของประชำชนตลำดวงเวียนใหญ่ถนนตำกสินเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 385 ตัวอย่ำง ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญกับ 
ประชำชนผู้บริโภคในตลำดวงเวียนใหญ่ ถนนตำกสิน เขตธนบุรี กรุงเทพส เคร่ืองมือที่ใช้ในกำร 
เก็บรวบรวมเพื่อกำรวิจัยเชิงพรรณนำและเชิงอนุมำน ใช้แบบสอบถำมที่มีค ำถำมชนิดปลำยปิด เป็น 
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เคร่ืองมือในกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรศึกษำ พบว่ำ พฤติกรรมกำรเลือกบริโภคร้ำนอำหำรตำมสั่งของ 
ประชำชน ในพื้นที่ตลำดวงเวียนใหญ่ถนนตำกสิน เขตธนบุรี กรุงเทพส มีค่ำเฉลี่ยโดยภำพรวม และ 
รำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
อำหำร รองลงมำคือ ด้ำนรำคำ และด้ำนท ำเลที่ตั้งของร้ำนอำหำร โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือ ด้ำน 
กำรประชำสัมพันธ์ และผลกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรเลือกบริโภคร้ำนอำหำรตำมสั่ง 
ของประชำชน พบว่ำปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้ำนเพศ อำยุ สถำนภำพ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อ 
เดือน ระดับกำรศึกษำ ที่ต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกบริโภคร้ำนอำหำรตำมสั่งของประชำชน 
ในด้ำนต่ำงๆ ไม่แตกต่ำงกัน 

9 



 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินโครงการ 
 

วิธีด าเนินโครงการ 
 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมลงควำมคิดในเร่ืองกำรขำยสินค้ำ 

2. สรุปลงควำมเห็นขำยสินค้ำ เฟรนช์ฟรำยส์รำดชีส 

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. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 

 



 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 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.สรุปควำมเห็นขำยสินค้ำ 

 เฟรนชฟ์รำยส์รำดชีส 
 

        

3.ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรย์

ที่ปรึกษำโครงกำร 
 

       

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำร

ขำยสินค้ำ 

  
 

      

5.จัดเตรียมสถำนที่ในกำร

ขำยสินค้ำ 

  
 

     

6. หำแหล่งวัตถุดิบ 

 

   
 

 

 

    

7. ลงสถำนที่ในกำรขำย

สินค้ำ ตลำดแฟลตทหำรเรือ 

    
 

     

8. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน         

9.ส่งรำยงำนสรุปผล

ด ำเนินงำน 

       
 

 

วัน เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด ำเนินงำนต้ังแต่ เดือนมิถุนำยน2562 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2563 

สถำนที่ตลำดนัดแฟลตทหำรเรือถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
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    สถานท่ีด าเนินโครงการ 
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งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

          งบประมำณในกำรลงทุน สมำชิก 3 คน คนละ 1,885 บำท รวมเป็นเงิน 5,655บำท 

ความเป็นมาของธุรกิจ  
เน่ืองจำกในปัจจุบันตลำดบริโภคมีมำกขึ้นควำมต้องกำรของผู้บริโภคมีหลำกหลำยในยุคนี้

ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่ง่ำยต่อกำรรับประทำน อำหำรปรุงสุกใหม่และ

อำหำรนั้นต้องมีควำมอร่อยแหละถูกปำกดังนั้น คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงเห็นตรงกันว่ำมีแนวคิด

ริเร่ิมท ำโครงกำรขำยสินค้ำเฟรนช์ฟรำยส์รำดชีสโดยใช้ชื่อร้ำน“โอ้ว์ ชีส”ออกจ ำหน่ำย ณ ตลำดนัด

แฟลตทหำรเรือ ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำกรุงเทพมหำนคร 

เฟรนช์ฟรำยส์เป็นอำหำรที่เป็นของทำนเล่นที่มีสูตรเฉพำะของแต่ละเจ้ำ แต่เฟรนช์ฟรำยส์

ของคณะผู้จัดท ำโครงกำรไม่มีสำรเคมีปนเปื้อนที่เป็นผลท ำร้ำยสุขภำพร่ำงกำยต่อผู้บริโภคในระยะ

ยำว จึงมองเห็นแนวทำงในกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยกำรเพิ่มก ำไรของเฟรนช์ฟรำยส์

ธรรมดำโดยใส่สูตรใหม่เข้ำไปเพื่อควำมแปลกใหม่ให้ผู้บริโภคที่เคยชินเฟรนช์ฟรำยส์ธรรมดำได้

ลิ้มลองรสชำติใหม่ 

 

แผนการบริการจัดการ 

 กำรจัดท ำแผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำง 

โอกำส ปัญหำอุปสรรคก่อนที่จะเร่ิมทำงกำรขำย เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนธุรกิจให้สำมำรถ

ด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพที่สุด 

แผนผังโครงสร้างองค์กร 

1.   นำงสำว  สุพรรณนิกำ    ประทุมมำ           ประธำนโครงกำร  
2.   นำงสำว  นลิศรำ            พงษ์ธนู               รองประธำนโครงกำร 
3.   นำย        วิทยำ               ทองมะดัน           ฝ่ำยจัดซื้อ
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ขอบเขตด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

 งบประมำณในกำรลงทุน สมำชิก 3 คน คนละ 1,885 บำท รวมเป็นเงิน 5,655 บำท 

แผนการเงิน 

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

            งบประมำณในกำรลงทุน สมำชิก 3 คน คนละ 1,855 บำท รวมเป็นเงิน 5,655 บำท 

ค่าวัตถุดิบ 

1. มันฝร่ังแช่แข็ง                                                                                          751        บำท 
2. น้ ำมันพืช     300    บำท 
3. ผงปรุงรส,สไปร์ซี่,ปำปีก้ำ,ข้ำวโพด,ต้มย ำ,ชีส 545    บำท 
4. ซอสมะเขือ,ซอสพริก 200    บำท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1. ค่ำเช่ำสถำนที่(40 x 12) วัน 480    บำท 
2. กระทะ 300    บำท 
3. ตะหลิว 130    บำท 
4. ถำดรองน้ ำมัน 120    บำท 
5. ตะแกง 100    บำท 
6. บรรจุภัณฑ์ 380    บำท 
7. ถุงน้ ำจิ้ม   50 บำท 
8. ถุงมือยำง 1 แพ็ค 100 บำท 
9. แก็สปิกนิก                                                                                                  311    บำท 
10. ช้อนส้อม,ขวดใส่ซอส,กระปรุง                                                                       450 บำท 
11. ถุงหูหิ้วใส   50 บำท 
12. โต๊ะ                                                                                                                  400    บำท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
1. ป้ำยร้ำน/ป้ำยรำคำ 500 บำท 
2. เสื้อยูนิฟอร์มร้ำน                500 บำท 

รวม                                                                   5,655 บาท
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แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำว สุพรรณนิกำ   ประทุมมำ 

(ประธำนโครงกำร) 

 

 

 

   

 

 

     

 

              นำงสำว นลิศรำ   พงษ์ธนู นำย วิทยำ     ทองมะดัน            

              (รองประธำนโครงกำร)          (ฝ่ำยจัดซื้อ) 
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แผนการตลาด 
 

Product : ขำยเฟรนช์ฟรำยส์ทอดรำดชีส 

 

 

 

 

 

 

 

 
Price :   รำคำค่ำบริกำร 
              รำคำ  ขนำดเล็ก      25   บำท 

                         ขนำดใหญ่   35   บำท 
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Place : สถำนที่ตลำดนัดแฟลตทหำรเรือถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำกรุงเทพมหำนคร 

 
 

  092-926-5678 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion :  มีบัตรสะสมแต้ม เมื่อซื้อครบ 5 คร้ัง สำมำรถเอำมำแลกเฟรนช์ฟรำยส์ฟรี 1 ถ้วย 

 

  

Oh Cheeze
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 
 

ล าดับ ลักษณะปัญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางแก้ปัญหา 

 

1 
อำจจะติดขัดงำนอ่ืน ๆ จนไม่
สำมำรถท ำพร้อมกันได้ 

 

อำจท ำให้งำนล่ำช้ำ จัดตำรำงเวลำงำนให้ตรงกัน 
 

 

2 
สถำนที่ในกำรขำยอำจมีค่ำเช่ำ
พื้นที่สูง 

ท ำให้ผลก ำไรที่ควรจะ
ได้รับต่ ำกว่ำที่ตั้งไว้ 

สร้ำงยอดขำยให้มำกกว่ำเดิม 

3 มีคู่แข่งขันทำงอ้อมจ ำนวนมำก ลูกค้ำเลือกร้ำนค้ำ
ทดแทนได้ 

จัดกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

4 กลุ่มลูกค้ำมีเฉพำะ พนักงำน
ออฟฟิศ  นักศึกษำ 

ลูกค้ำอำจรีบเร่ง ท ำให้ท ำ
ไม่ทัน 

รับสมัครพนักงำนเพิ่ม 

5 อุปกรณ์ในกำรขำยยังมีไม่มำก
พอ 

อำจท ำให้กำรขำยได้ไม่ดี
นัก 

 

ต้องหำซื้ออุปกรณ์ที่ต้องกำร
นั้นเพิ่ม 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
กำรด ำเนินโครงกำรขำยสินค้ำ โอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) มีวัตถุประสงค์เพื่อหำรำยได้ระหว่ำง

เรียนจำกยอดขำยในกำรด ำเนินโครงกำรและเพื่อให้ได้รับประสบกำรณ์จริงในกำรด ำเนินงำน 
 
รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

นางสาว  สุพรรณนิกา ประทุมมา 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
24-28 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท ำโครงงำนบริกำร  
24-28 มิ.ย. 62 ประชุมวำงแผนเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อขออนุมัติ  
24-28 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมำณ  
1-12 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1  
15-31 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2  
1-16 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3  
2-6 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงกำร+แผนกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำเสนอ)  
2-6 ก.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อน Presentงำน  
21 ก.ย. 62 Present โครงกำร คร้ังที่ 1  
1-31 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์  

1 ต.ค. – 31 ต.ค. 62 ด ำเนินกำรขำยสินค้ำตลำดนัดสรรพำวุธทหำรเรือ  
1-8 พ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ปรึกษำก่อน Present  
16 พ.ย. 62 Present โครงกำร คร้ังที่ 2  

16-21 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4  
21-24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5  
17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงกำร  

24-28ก.พ. 63 
ส่งรูปเล่ม 
รูปเล่ม+เงินค่ำรูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 

 



 

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

นางสาว นลิศรา พงษ์ธนู 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ  
24-28 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท ำโครงงำนบริกำร   
24-28 มิ.ย. 62 ประชุมวำงแผน เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อขออนุมัติ  

24-28 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมำณ   
1-12 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1   
15-31 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2   
1-16 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3   
2-6 ก.ย. 62 ส่งPowerPoint(โครงกำร+แผนกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำเสนอ)  
2-6 ก.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อน Presentงำน   
21 ก.ย. 62 Present โครงกำร ครั้งที่ 1   
1-31 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์   

1 ต.ค. – 31 ต.ค. 62 ด ำเนินกำรขำยสินค้ำตลำดนัดสรรพำวุธทหำรเรือ  
1-8 พ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ปรึกษำก่อน Present   
16 พ.ย. 62 Present โครงกำร ครั้งที่ 2   

16-21 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4   
21-24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5   
17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงกำร   
24-28ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มรูปเล่ม+เงินค่ำรูปเล่ม+แผ่นซีดี 1แผ่น   
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

นาย  วิทยา  ทองมะดัน 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ  
24-28 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท ำโครงงำนบริกำร   
24-28 มิ.ย. 62 ประชุมวำงแผน เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อขออนุมัติ  

24-28 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมำณ   
1-12 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1   
15-31 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2   
1-16 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3   
2-6 ก.ย. 62 ส่งPowerPoint(โครงกำร+แผนกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำเสนอ)  
2-6 ก.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อน Presentงำน   
21 ก.ย. 62 Present โครงกำร ครั้งที่ 1   
1-31 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์   

1 ต.ค. – 31 ต.ค. 62 ด ำเนินกำรขำยสินค้ำตลำดนัดสรรพำวุธทหำรเรือ  
1-8 พ.ย. 62 เข้ำพบอำจำรย์ปรึกษำก่อน Present   
16 พ.ย. 62 Present โครงกำร ครั้งที่ 2   

16-21 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4   
21-24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5   
17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงกำร   
24-28ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มรูปเล่ม+เงินค่ำรูปเล่ม+แผ่นซีดี 1แผ่น   
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 1) 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 

12 ต.ค. 62 เก็บเงินสมำชิกในกลุ่ม 3คน 1,111.00 3,000.00      3,000.00 
 เฟรนช์ฟรำยส์แช่แข็ง    3 ถุง 131.11 391.11   2,610.00 
 น้ ำมัน    3 ลิตร 41.11 121.11   2,490.00 
 ชีสรำดหน้ำ    1 ขวด 195.11 195.11   2,295.00 
 ซอสพริก,มะเขือเทศ    2 ถุง 51.11 111.11   2,195.00 
 ผงปรุงรส 5 รส    5 ถุง 100.00 500.00   1,695.00 

 เตำแก๊สมินิ    1 ถัง 151.11 151.11   1,545.00 
 ค่ำเช่ำสถำนที่    1ล็อค 51.11 50.00   1,495.00 
 ขำยสินค้ำและบริกำร   561.00       

รวม 3,560.00 รวม 1,505.00 รวม 2,055.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 2) 
ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

13 ต.ค.62 ยอดยกมำ   2,055.00      2,055.00 

 ค่ำเช่ำที่      50.00   2,005.00 

 ขำยสินค้ำและบริกำร   500.00       

           
           
           
           
           

รวม 2,555.00 รวม 50.00 รวม 2,505.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 3) 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

14 ต.ค. 62 ยอดยกมำ   2,505.00      2,505.00 

 ค่ำเช่ำที่      50.00   2,455.00 

 ขำยสินค้ำและบริกำร   450.00       

           

           

           

           

รวม 2,955.00 รวม 50.00 รวม 2,905.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 4) 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

15 ต.ค. 62 ยอดยกมำ   2,905.00      2,905.00 

 ค่ำเช่ำที่      50.00   2,855.00 

 ขำยสินค้ำและบริกำร   250.00       
           
           
           
           
           

รวม 3,155.00 รวม 50.00 รวม 3,105.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 5) 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

16 ต.ค. 62 ยอดยกมำ   3,105.00      3,105.00 
 ค่ำเช่ำ      50.00   3,055.00 
 ขำยสินค้ำและบริกำร   100.00       
           
           
           
           

รวม 3,205.00 รวม 50.00 รวม 3,155.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 6) 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

19 ต.ค. 62 ยอดยกมำ   3,155.00      3,155.00 
 ค่ำเช่ำ      50.00   3,105.00 
 ขำยสินค้ำและบริกำร   100.00       
           
           
           
           
           

รวม 3,255.00 รวม 50.00 รวม 3,205.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 7) 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

21 ต.ค. 62 ยอดยกมำ   3,205.00      3,205.00 
 ค่ำเช่ำ      50.00   3,155.00 
 ขำยสินค้ำและบริกำร   200.00       
           
           
           
           
           
           

รวม 3,405.00 รวม 50.00 รวม 3,355.00 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการขายสินค้าโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) (สัปดาห์ท่ี 8) 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

21 ต.ค. 62 ยอดยกมำ   3,355.00      3,355.00 
 ค่ำเช่ำ      50.00   3,305.00 
 ขำยสินค้ำและบริกำร   300.00       
           
           
           
           

รวม 3,655.00 รวม 50.00 รวม 3,605.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ  
 โครงกำรขำยสินค้ำโอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำโครงกำร 
2. เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสนใจในควำมสำมัคคีและร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นทีม 
3. เพื่อให้นักศึกษำรู้จักปฏิบัติงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 

 
ยอดขำยทั้งสิน  3,605.11 บำท 
หักต้นทุนจำกกำรด ำเนินกำร  2,700.00 บำท 
ก ำไรสุทธิ     615.11 บำท 
แบ่งทุนด ำเนินงำนให้สมำชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ      211.11 บำท 
 
แบ่งทุนด ำเนินงำนให้สมำชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ      911.11 บำท  
รายขื่อ 

1. นำงสำวสุพรรณนิกำ ประทุมมำ     911.11 บำท 
2. นำงสำวนลิศรำ พงษ์ธนู     900.00 บำท 
3. นำยวิทยำ  ทองมะดัน     900.00 บำท 

 
 รวม   2,700.00 บำท 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมควำมพร้อมของทีมงำน ฝึกปฏิบัติตนให้เกิดควำมช ำนำนก่อนลงปฏิบัติงำนจริง 
2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบัติงำน 
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บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ        
 จำกกำรด ำเนินโครงกำร โอ้ว์ชีส ที่ผ่ำนมำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร คือเกิด
ควำมสำมัคคี เกิด กำรท ำงำนเป็นทีม และยังเป็นแนวทำงให้สมำชิกในกลุ่มได้มีอำชีพภำยในอนำคต 
โดยอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรท ำโครงกำรคือ สมำชิกภำยในกลุ่มมำไม่พร้อมกันสมำชิกในกลุ่ม
คิดกำรทะเลำะกัน และสมำชิกในกลุ่มมีปัญหำเร่ืองเงิน ปัญหำเร่ืองเวลำในกำรนัด 
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ 

1. บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้วิชำโครงกำร 
2. นักศึกษำสำมำรถแก้ไข้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้ในอนำคตเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนจำกสถำนที่จริง 
3. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและสร้ำงรำยได้ให้กับผู้ศึกษำ 
4. นักศึกษำมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์เพิ่มทักษะในกำรวำงแผนขำยสินค้ำ 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 8 มิ.ย. 62 1. จัดสถำนที่ และอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรและจัดซื้อ

วัตถุดิบ 

2. ติดป้ำยชื่อร้ำนเพื่อประชำสัมพันธ์ 

3. รวบรวมควำมคิดเห็นของสมำชิกในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนในกำร

ผลิต 

2 18 ก.ค. 62 1. ส่งเน้ือหำบทที่ 1-3  

2.จัดท ำ Power Point 
3 21 ส.ค. 62 1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อกำรขำย 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
3. จัดเตรียมร้ำน 
4. รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

 

1 



 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
 

4 
31 ส.ค. 62 1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อกำรขำย 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
3. จัดเตรียมร้ำน 
4. เร่ิมบริกำร 
5. รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

5 9 ต.ค. 62 -  น ำเสนอโครงกำร (Present โครงกำร) คร้ังที่ 1 
(โครงกำร + แผนกำรด ำเนินงำน) 

6 21 ต.ค. 62 1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อท ำกำรขำย 
2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
3. จัดเตรียมร้ำน 
4. เร่ิมบริกำร 
5. รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

7 22 ต.ค. 62       1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อท ำกำรขำย 
      2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
      3. จัดเตรียมร้ำน 
      4. เร่ิมบริกำร 
      5.     รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

8 28 ต.ค. 62       1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อท ำกำรขำย 
      2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
      3. จัดเตรียมร้                                                                                                                                        
      4.     เร่ิมบริกำร 
      5. รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

9 29 ต.ค. 62       1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อท ำกำรขำย 
      2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
      3. จัดเตรียมร้ำน 
      4. เร่ิมบริกำร 
      5. รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

32 



 

 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ปัญหำของกำรด ำเนินโครงกำร โอ้ว์ชีส คือ สมำชิกมีเวลำว่ำงในกำรขำยสินค้ำที่ไม่ตรงกัน 
สมำชิกในกลุ่มมำช้ำ สมำชิกในกลุ่มมีปัญหำเร่ืองเงินและปัญหำเรื่องกำรขำยประสบกำรณ์ในกำร
ขำยของ ท ำให้กำรขำยค่อนข้ำงยำก 
 
สัปดาห์ท่ี 1 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. คิดริเร่ิมโครงกำรธุรกิจบริกำร 
2. ประชุมวำงแผน และจัดสรรงบประมำณ 

ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
1. สมำชิกในกลุ่มมีเวลำว่ำงไม่ตรงกันท ำให้กำรประชุมล่ำช้ำ 
2. ควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มไม่ตรงกัน 
3. ลูกค้ำยังไม่ค่อยรู้จัก 

 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
11 2 พ.ย. 62        1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อท ำกำรขำย 

       2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
       3. จัดเตรียมร้ำน 
       4. เร่ิมบริกำร 
       5. รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

11 17 พ.ย. 62        1. ซื้อวัตถุดิบเพื่อท ำกำรขำย 
       2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อกำรขำย 
       3. จัดเตรียมร้ำน 
       4. เร่ิมบริกำร 
       5. รวบรวมเงินจำกกำรให้บริกำรท ำบัญชี 

12 18 ธ.ค. 62 -   สรุปจัดท ำบัญชี 
13 25 ธ.ค. 62 -   ส่งเน้ือหำ บทที่ 4-5 (ปฏิบัติงำนรำยบุคคล +บัญชี+ผล  

  กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ) 

14 15 ม.ค. 63 -   สรุปแบบประเมินสอบถำม 
15 19 ก.พ. 63 -   สรุปแบบโครงกำร 
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สัปดาห์ท่ี 2 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. หำซื้ออุปกรณ์ 
2. ส ำรวจพื้นที่ที่จะด ำเนินกำรธุรกิจบริกำร 

ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
1. หำสินค้ำบริกำรยำก สินค้ำไม่มีตำมที่ต้องกำร 
2. ควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มไม่ตรงกัน 

สัปดาห์ท่ี 3  
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ท ำป้ำยชื่อร้ำนและออกแบบโลโก้ร้ำน 
ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1. สมำชิกในกลุ่มยังไม่ค่อยพรอ้มในกำรน ำเสนอโครงกำร 
2. สมำชิกขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำป้ำยร้ำนและโลโก้ร้ำน 

สัปดาห์ท่ี 4-5  
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทดลองกำรขำย 
2. จัดท ำเอกสำรบทที่ 1-3  

ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการท่ีปฏิบัติ 
1. สมำชิกบำงคนไม่เข้ำใจในเร่ืองของกำรบริกำร 
2. ขำดควำมรู้ด้ำนกำรท ำเอกสำร 

สัปดาห์ท่ี 6 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรขำยสินค้ำ 
2. ด ำเนินกำรขำดตลำด 

ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการท่ีปฏิบัติ 
สัปดาห์ท่ี 7 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1.ด ำเนินกำรขำยที่ตลำดนัดสรรพำวุธทหำรเรือ 
2.ขนสินค้ำไปตลำด 
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ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการท่ีปฏิบัติ 

1. ของเอำมำไม่ครบ 
2. ฝนตกระหว่ำงขำย 

สัปดาห์ท่ี 8 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ส่ง Power Point 
2. เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อน Present งำน 
3. Present โครงกำร
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ภาคผนวก ก โครงการ 

-แบบน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร 

-บันทึกกำรเข้ำพบอำจำรย์มี่ปรึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม

โครงกำร 

 



 

 

 
แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ภาคเรียนท่ี 1-2  ปีการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ     โอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนำยน 2562 - กุมภำพันธ์ 2563 
สถานท่ีการด าเนินงาน     ตลำดนัดแฟลตทหำรเรือ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  5,655บำท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นำงสำวสุพรรณนิกำ ประทุมมำ      รหัสประจ ำตัว 39456 ปวช .3/3  
2. นำงสำวนลิศรำ          พงษ์ธนู รหัสประจ ำตัว 39291 ปวช.3/3  
3. นำยวิทยำ                   ทองมะดัน รหัสประจ ำตัว 39419 ปวช.3/3  
 

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

            (นางสาวสุพรรณนิกา ประทุมมา)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ      ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
................................................................      ....................................................................... 
................................................................      .......................................................................  
................................................................      .......................................................................     
ลงชื่อ...............................................................       ลงชื่อ....................................................................... 

(อาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์)   (อาจารย์ศักดิสยาม สุทัศน)์  
. ....../......./.......                ......./......./.......  

 

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

   (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์)  

        ......./......./....... 
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ชื่อโครงการ   โอ้ว์ ชีส (Oh Cheeze)  
 
แผนงาน   นักศึกษำสำขำวิชำกำรตลำด โครงกำรกลุ่ม ขำยสินค้ำ 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อำจำรย์ธนน ลำภธนวิรุฬห์  
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม   อำจำรย์ศักดิ์สยำม สุทัศน์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  1   นำงสำวสุพรรณนิกำ   ประทุมมำ         ประธำนโครงกำร  
   2  นำงสำวนลิศรำ           พงษ์ธนู             รองประธำนโครงกำร 

                3   นำยวิทยำ                    ทองมะดัน         สมำชิกกลุ่ม 
หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจำกในปัจจุบันตลำดบริโภคมีมำกขึ้นควำมต้องกำรของผู้บริโภคมีหลำกหลำยในยุคนี้

ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่ง่ำยต่อกำรรับประทำน อำหำรปรุงสุกใหม่และ

อำหำรนั้นต้องมีควำมอร่อยแหละถูกปำกดังนั้น คณะผู้จัดท ำโครงกำรจึงเห็นตรงกันว่ำมีแนวคิด

ริเร่ิมท ำโครงกำรขำยสินค้ำโดยใช้ชื่อร้ำน“โอ้ว์ ชีส” ออกจ ำหน่ำย ณ ตลำดนัดแฟลตทหำรเรือ ถนน

สรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำกรุงเทพมหำนคร 

เฟรนช์ฟรำยส์เป็นอำหำรที่เป็นของทำนเล่นที่มีสูตรเฉพำะของแต่ละเจ้ำ แต่เฟรนช์ฟรำยส์

ของคณะผู้จัดท ำโครงกำรไม่มีสำรเคมีปนเปื้อนที่เป็นผลท ำร้ำยสุขภำพร่ำงกำยต่อผู้บริโภคในระยะ

ยำว จึงมองเห็นแนวทำงในกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยกำรเพิ่มก ำไรของเฟรนช์ฟรำยส์

ธรรมดำโดยใส่สูตรใหม่เข้ำไปเพื่อควำมแปลกใหม่ให้ผู้บริโภคที่เคยชินเฟรนช์ฟรำยส์ธรรมดำได้

ลิ้มลองรสชำติใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำโครงกำร 
2. เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ระหว่ำงกำรศึกษำ 
3. เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมสำมัคคีและร่วมมือปฏิบัติงำนกันเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และเพิ่มทักษะในกำรวำงกลยุทธ์กำรขำย

สินค้ำ 
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เป้าหมาย 

1. สร้ำงผลก ำไร รำยได้ให้กับนักศึกษำ 
2. เพื่อสร้ำงอำชีพกำรขำยสินค้ำ 

 
วิธีการด าเนินการ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมลงควำมคิดในเร่ืองกำรขำยสินค้ำ 
2. สรุปลงควำมเห็นขำยสินค้ำ เฟรนช์ฟรำยส์ 
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 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 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.สรุปควำมเห็นขำยสินค้ำ 

 เฟรนชฟ์รำยส์ 
 

        

3.ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรย์

ที่ปรึกษำโครงกำร 
 

       

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำร

ขำยสินค้ำ 

  
 

      

5.จัดเตรียมสถำนที่ในกำร

ขำยสินค้ำ 

  
 

     

6 .หำแหล่งวัตถุดิบ 

 

   
 

 

 

    

7 .ลงสถำนที่ในกำรขำย

สินค้ำ ตลำดแฟลตทหำรเรือ 

    
 

     

8 .สรุปผลกำรปฏิบัติงำน         

9.ส่งรำยงำนสรุปผล

ด ำเนินงำน 

       
 

 

วัน เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด ำเนินงำนต้ังแต่ เดือนกรกฎำคม2562 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2563 

สถำนที่ตลำดนัดแฟลตทหำรเรือถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

 งบประมำณในกำรลงทุน เป็นเงิน 5,655บำท 
ค่าวัตถุดิบ 

1. มันฝร่ังแช่แข็ง 751    บำท 
2. น้ ำมันพืช     300    บำท 
3. ผงปรุงรส,สไปร์ซี่,ปำปีก้ำ,ข้ำวโพด,ต้มย ำ,ชีส 545    บำท 
4. ซอสมะเขือ,ซอสพริก 200    บำท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1.    ค่ำเช่ำสถำนที่ (40 x 12 วัน)  480    บำท 
2.    กระทะ 300    บำท 
3.    ตะหลิว 130    บำท 
4.    ถำดรองน้ ำมัน 120    บำท 
5.    ตะแกง 100    บำท 
6.    บรรจุภัณฑ์ 380    บำท 
7.    ถุงน้ ำจิ้ม   50 บำท 
8.    ถุงมือยำง 1 แพ็ค 100 บำท 
9.    แก็สปิกนิก 311    บำท
11.  ช้อนส้อม,ขวดใส่ซอส,กระปรุง                                                                       450    บำท 
11.  ถุงหูหิ้วใส   50 บำท 
12.  โต๊ะ                                                                                                                  400    บำท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
1. ป้ำยร้ำน /ป้ำยรำคำ  500 บำท 
2. เสื้อยูนิฟอร์มร้ำน                500 บำท 

รวม                                                                   5,655 บาท 
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การติดตามผลและการประเมิน 
1. น ำเสนอสินค้ำเพื่อให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ประเมิน 
2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

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

 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. วัตถุดิบที่ใช้อำจมีรำคำต้นทุนที่สูงและไม่สำมำรถเก็บไว้ได้นำน 
2. สินค้ำที่ผลิตแล้วไม่สำมำรถเก็บไว้นำน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. มีกำรวำงแผนในกำรซื้อวัตถุดิบอย่ำงเหมำะสมและหำแหล่งวัตถุดิบส ำรองที่มีต้นทุน

ถูกกว่ำร้ำนประจ ำ 
2. วำงแผนในกำรผลิตสินค้ำในแต่ละวัน 

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

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

)อำจำรย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์(  

อำจำรย์หัวหน้ำสำขำวิชำกำรตลำด 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
-รำยงำนผลประเมินจำกแบบสอบถำม 
-ตัวอย่ำงแบบสอบถำม 
 



 
 

 
 
 

แบบสอบถำม 

ใบประเมินโครงกำรขำยสินค้ำ โอ้ว์ชีส (Oh Cheeze) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย      ลงใน (    )  หน้ำข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 

1. เพศ 

   (    )ชำย   (    )หญิง 

 

2. อำยุ 
  (    )ต่ ำกว่ำ 21 ปี   (    )อำยุ 21 -31 ปี  

  (    )อำยุ 31-41 ปี   (    )มำกกว่ำ 41 ปีขึ้นไป  

 

3. ระดับกำรศึกษำ 

 (    ) ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) / ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

 (    ) มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) / ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 (    ) อนุปริญญำ / ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 (    ) ปริญญำตรี 

 (    ) ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ 

 

4. อำชีพ 

  (    )นักเรียน  /นักศึกษำ   (    )ข้ำรำชกำร  /รัฐวิสหกิจ  

  (    )พนักงำนเอกชน   (    )ธุรกิจส่วนตัว  /เจ้ำของกิจกำร  

  (    )พ่อบ้ำน  /แม่บ้ำน   (    )อ่ืน ๆ )โปรดระบุ................(  

 

5. รำยได้ประจ ำเดือน 

 (    ) รำยได้ 5,111 – 11,111 บำท (    ) รำยได้ 11,111 – 15,111 

 (    ) รำยได้ 15,111 – 21,111 บำท (    ) รำยได้ 21,111 บำท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
ค าชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย       ลงใน (    ) หน้ำข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 

  5=มากท่ีสุด     4=มาก     3=ปานกลาง     2=น้อย     1=น้อยท่ีสุด 
 

 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการขาย 

1.มีควำมน่ำสนใจของสินค้ำในกำรขำย      

2.สินค้ำและกำรบริกำรกำรขำยมีคุณภำพ      

ด้านราคา 

3.ควำมเหมำะสมของรำคำกับกำรรับบริกำร      

4.กำรช ำระเงินค่ำบริกำร      

ด้านการจัดจ าหน่าย 

5.ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร      

6.ช่องทำงกำรให้บริกำร      

ด้านการส่งเสริมการขาย 

7.เมื่อซื้อสินค้ำครบ 5 ถำด รับฟรี 1 ถำด      

8.โฆษณำผ่ำน Facebook      

9.ป้ำยหน้ำร้ำน และข้อมูลจำกป้ำยแนะน ำ      

ด้านบุคลากร 

11.กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย      

 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
          โครงกำรธุรกิจกำรขำย โอ้ว์ (Oh Cheeze) 

เร่ือง ควำมพึงพอใจในธุรกิจกำรขำย เฟรนช์ฟรำยส์ (Oh Cheeze) 
 
ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ก ำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 
( ̅) แทน ค่ำเฉลี่ย 
N แทน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 
แบบสอบถำมมี 2 ตอน มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 111 คน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจในกำรขำย เฟรนช์ฟรำยส์ (Oh Cheeze) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ 

เพศ ควำมถี่ ร้อยละ 
ชำย 62 62 
หญิง 38 38 
รวม 100 100 

 
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเพศชำยจ ำนวน 62  คนคิดเป็นร้อยละ 62 และเพศหญิง
จ ำนวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 38 
 
ตำรำงที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพ 

อำยุ ควำมถี่ ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 49 49 
มำกกว่ำ 20 ปี 51 51 

รวม 100 100 
 
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมอำยุมำกกว่ำ20ปีจ ำนวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 51 และอำยุ
ต่ ำกว่ำ20ปีจ ำนวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 49 
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ตำรำงที่  3 ระดับกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ ควำมถี่ ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 34 34 

ปริญญำตรี 41 41 
สูงกว่ำปริญญำตรี 25 25 

รวม 100 100 
 
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมระดับกำรศึกษำปริญญำตรีจ ำนวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 41
รองลงมำ ต่ ำกว่ำปริญญำตรีจ ำนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 34 และสูงกว่ำปริญญำตรีจ ำนวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 25  ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพ 

อำชีพ ควำมถี่ ร้อยละ 
นักเรียน / นักศึกษำ 97 97 
ข้ำรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ - - 
พนักงำนเอกชน 1 1 
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ำของกิจกำร 2 2 
พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน - - 
รวม 111 111 
 
จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำอำชีพนักเรียน / นักศึกษำ จ ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97 อำชีพพนักงำน
เอกชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และอำชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ประจ ำต่อเดือน 
รำยได้ประจ ำเดือน ควำมถี่ ร้อยละ 

รำยได้ 5,111 – 11,111 83 83 
รำยได้ 11,111 – 15,111 9 9 
รำยได้ 15,111 – 21,111 6 6 
รำยได้ 211,111 บำท ขึ้นไป 2 2 
รวม 111 111 
 
จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำรำยได้ 5,111 – 11,111 บำท จ ำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83 รำยได้ 11,111 – 
15,111 บำท จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9  และรำยได้ 15,111 – 21,111 บำท จ ำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6 ตำมล ำดับ รำยได้ 211,111 บำท ขึ้นไป จ ำนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 29 ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลควำมพึงพอใจในกำรใช้ เฟรนช์ฟรำยส์ (Oh Cheeze) 
ตำรำงที่ 4 ควำมพึงพอใจที่มีต่อ เฟรนช์ฟรำยส์ โอ้ว์ ชีส  ด้วยควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ( ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน  (SD) ควำมพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อ  

เฟรนช์ฟรายส์ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

 
 ̅ 
 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 5 4 3 2 1 

1) มีควำมน่ำสนใจของสินค้ำใน
กำรขำย 

82  

(82) 

16 

(16) 

2 

 (2) 

- - 4.80 4.45 มำกที่สุด 

2) ควำมเหมำะสมของรำคำกับ
กำรรับบริกำร 

70 

 (70) 

28 

(28) 

1 

 (1) 

1 

(1) 

- 4.67 5.55 มำกที่สุด 

3)ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำ
รับบริกำร  

63 

 (63) 

33  

(33) 

4 

 (4) 

- - 4.59 5.57 มำกที่สุด 

4)เมื่อซื้อสินค้ำครบ 5 ถำด แถม
ฟรี 1 ถำด 

40 

 (40) 

52  

(52) 

8 

 (8) 

- - 4.32 6.62 มำก 
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5)โฆษณำผ่ำน facebook 48 

 (48) 

 39 

(39) 

12 

 (12) 

1 - 4.34 7.73 มำกที่สุด 

6)กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 56 

 (56) 

29  

(29) 

13 

 (13) 

1 

(1) 

1 

(1) 

4.38 8.83 มำกที่สุด 

รวม  4.52 0.39 มำกที่สุด 

 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้ำนรสชำติของเฟรนช์ฟรำยส์ มี

ค่ำเฉลี่ย  ̅ เท่ำกับ 4.80 รองลงมำด้ำนควำมสด สะอำดของสินค้ำมีค่ำเฉลี่ย  ̅ เท่ำกับ 4.67 และด้ำน

รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีค่ำเฉลี่ย  ̅ เท่ำกับ 4.59 ตำมล ำดับ 
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      บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
โครงการ             โอ้ว์ ชีส  (Oh Cheeze) 
ท่ีปรึกษาโครงการ    อำจำรย์ธนน  ลำภธนวิรุฬห์  
ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ     อำจำรย์ศักดิ์สยำม  สุทัศน์  

                        ผู้รับผิดชอบโครงการ     
                                             นำงสำวสุพรรณนิกำ    ประทุมมำ   ระดับชั้น   ปวช .3/3   เลขที่  39   
                                             นำงสำวนลิศรำ             พงษ์ธนู      ระดับชั้น   ปวช .3/3   เลขที่  21 
                                             นำยวิทยำ                      ทองมะดัน  ระดับชั้น   ปวช .3/3   เลขที่     34    

ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

1 ก ำหนดส่ง โครงกำรเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   
2 ก ำหนดส่ง เนื้อหำ บทที่ 1 (บทน ำ) 1-12 ก.ค.62   
3 ก ำหนดส่ง เนื้อหำ บทที่ 2 

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

4 ก ำหนดส่ง เนื้อหำ บทที่ 3 
(วิธีกำรด ำเนินโครงกำร) 

1-16 ส.ค.62   

แผนกำรด ำเนินงำน    
- ควำมเป็นมำของธุรกิจ    
- ผลิตภัณฑ์    
- แผนกำรบริหำรจัดกำร    
- แผนกำรตลำด    
- แผนกำรผลิต/ กำรขำย/ กำรบริกำร    
- แผนกำรเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินควำมเสี่ยง    

5 ก ำหนดส่ง PowerPoint (โครงกำร + บทที่ 1-3 
แผนกำรด ำเนินงำน กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
เพื่อเตรียมน ำเสนอโครงกำร Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 
(โครงกำร + บทที่ 1-3 แผนกำรด ำเนินงำน 
และบรรณำนุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภำคสนำม ระยะเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 8 ครั้ง) 1-31 ต.ค.62   
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

8 ก ำหนดส่ง PowerPoint  (โครงกำร+ แผนกำร
ตลำด และ แผนกำรผลิต) กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
เพื่อเตรียมน ำเสนอโครงกำร Present คร้ังที่ 2 
รวมทั้งกำรออกร้ำนจัดแสดงสินค้ำ/ บริกำร/ 
แสดงผลงำนประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62   

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 
(แผนกำรตลำด แผนกำรผลิต และกำรออกร้ำน 
จัดแสดงสินค้ำ/บริกำร/แสดงผลงำนประดิษฐ์) 

16 พ.ย. 62   

11 ก ำหนดส่ง แบบสอบถำมโครงกำร 2-6 ธ.ค.62   
11 งำน ATCนิทรรศน์ 

(ออกร้ำน และแจกแบบสอบถำมโครงกำร) 
13 ธ.ค.62   

12 ก ำหนดส่ง เนื้อหำ บทที่ 4 
(ปฏิบัติงำนรำยบุคคล) 

16-21 ธ.ค.62   

(บัญชี+ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ) 13-17 ม.ค.63   
13 ก ำหนดส่ง เนื้อหำ บทที่  5 

(สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทำงกำร
พัฒนำ) 

21-24 ม.ค.63   

14 ก ำหนดส่ง บรรณำนุกรม 27-31 ม.ค.63   
15 ก ำหนดส่ง ภำคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถำม ประมวลภำพ ประวัติ
ผู้จัดท ำโครงกำร 

3-7 ก.พ.63   

16 ก ำหนดส่ง กิตติกรรมประกำศ 
บทคัดย่อ และสำรบัญ 

11-14 ก.พ.63   

17 ก ำหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงกำร 17-21 ก.พ.63   
18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ำรูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 24-28 ก.พ.63   
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในโครงการ 
          -รูปภำพป้ำยร้ำน 
          -รูปภำพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร                        

-รูปภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติโครงกำร 
 



 
 

รูปภาพวัตถุดิบ 

 1.มันฝร่ังแช่แข็ง      2.น้ ำมันพืช  

 

           

                           

 

              
 
 
3.ซอสมะเขือ,ซอสพริก               4.ผงปรุงรส,สไปร์ซี่,ปำปีก้ำ,ข้ำวโพด,ต้มย ำ,ชีส 

 

 
        
  
 
 
 
5.ชีส        
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โครงการ ร้านโอว์ชีส 
 
ตราสินค้า 
 

 
 

 

 

รูปผลิตภัณฑ์ 

 

 

  

 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
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รูปอุปกรณ์ 

  
1. กระชอน                                                                     2.    หม้อ       

 

 

 

 

 

 

3.   ถำด                                                                    4.   ถุงมือพลำสติก 

 

 

 

 

 

5. ถำดกระดำษ                                                                      6.   แก๊สปิกนิก 
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7.ผ้ำปูโต๊ะ                                     8.   ถุงหูหิ้ว 

 
 

 
  
 
 
 
 

9.   กล่องลังโฟม                                                          11.   หมวกเก็บผม 
 

 

 

 

 

       

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

58 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

               -ประวัติผู้ด ำเนินโครงกำร 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – นำมสกุล       :  นำงสำวสุพรรณนิกำ  ประทุมมำ 
วัน เดือน ปีเกิด    : 4 มกรำคม พ.ศ. 2545 
สถำนที่เกิด    : สกลนคร 
กำรศึกษำ    : ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
เบอร์โทร    : 092-926-5678 
สถำนศึกษำ    :  วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร 
ต ำแหน่งในโครงกำร   : ประธำนโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – นำมสกุล     :  นำงสำวนลิศรำ           พงษ์ธนู 
วัน เดือน ปีเกิด    : 11 สิงหำคม 2544 
สถำนที่เกิด    : ร้อยเอ็ด 
กำรศึกษำ    : ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
เบอร์โทร    : 063-981-0361 
สถำนศึกษำ    :  วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร 
ต ำแหน่งในโครงกำร   : รองประธำนโครงกำร 
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ชื่อ – นำมสกุล     :  นำยวิทยำ  ทองมะดัน 
วัน เดือน ปีเกิด    : 13 มีนำคม พ.ศ. 2545 
สถำนที่เกิด    : นครรำชสีมำ 
กำรศึกษำ    : ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
เบอร์โทร    : 062-813-2401 
สถำนศึกษำ    :  วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร 
ต ำแหน่งในโครงกำร   : เหรัญญิก 
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