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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
ในการจัดทาโครงงานเล่มนี้ได้จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาหาความรู้ในด้านการขายสิ นค้า “พุดดิ้ง ดึ่ง” การ
วางแผนในการลงทุนธุ รกิ จขนาดย่อม และเพื่อ ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ และ
นาไปใช้ประกอบวิชาชีพทางด้านการตลาด
ผลการดาเนิ นงานในด้านการขายนี้ สามารถนาไปทาการต่อยอดธุรกิจขนาดย่อมเพื่อสร้ างรายได้
ให้แก่ตนเอง ในเล่มได้เขียนถึงการวางแผนธุรกิจขนาดย่อมไว้ให้ได้ศึกษากันอีกด้วย
โครงการเล่มนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด โดยที่ผูศ้ ึกษานั้นสามารถนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงไปประกอบอาชีพ หารายได้เสริ มได้ นอกจากมีเนื้ อหาที่โดดเด่นและ
เข้าใจง่าย ยังมีรูปภาพประกอบเพื่อให้ผศู ้ ึกษาเข้าใจและปฏิบตั ิตามได้ถูกต้อง
ภาพรวมของการรายงานผลพบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวม (𝑥̅ =4.43,SD=0.78) อยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาค่า เฉลี่ย รายด้า นพบว่ า ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คือ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์อ ยู่ใ นระดับมาก
(𝑥̅ =4.75,SD=0.67) รองลงมาคือ ด้า นราคา ด้า นการจัด จ าหน่ ายและด้านส่ ง เสริ มการขายที่มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (𝑥̅ =4.58,SD=0.94)

กิตติกรรมประกาศ
โครงการเล่มนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์วงค์เดือนและอาจารย์อุดมพร
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และคาแนะนาต่างๆ ในการจัดทาโครงการ พร้อมทั้ง
ตรวจโครงการแก้ไขข้อบกพร่ องและข้อเสนอแนะ และคอยช่วยเหลือให้กาลังใจในการทาโครงการนี้ อยู่
เสมอมา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการคุมสอบโครงการที่ท่านสละเวลามาชมผลงานและกรุ ณาให้
คาแนะนามาแก้ไขปรับปรุ งในการจัดทาโครงการเล่มนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ขอขอบผูท้ าแบบสอบถามและเพื่อนๆ ระดับชั้น ปวส. 2/31 ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ทั้งการหาข้อมูล การเสนอความคิด การเสนอข้อแก้ไข เพื่อปรับปรุ งให้โครงการนี้สาเร็จลุล่วง
คณะผูจ้ ดั ทา
20 มกราคม 2563

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั อาหารคือ ปัจจัยหลักในการดารงชีวิตของมนุษย์อาหารให้ประโยชน์และสร้างความ
เจริ ญเติบโตให้แก่ร่างกาย ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีแนวโน้มในการรับประทานอาหารที่หาซื้ อได้ในราคาที่
ย่อมเยาว์ พุดดิ้ง หนึ่งในเมนูของหวานยอดนิ ยมของสายคนรักของหวานที่สามารถทานได้แทบทุกที่ทุก
เวลา หาซื้ อได้ง่าย สะดวกรวดเร็ ว เพียงแค่แช่เย็น นิ ยมรับประทานกันในกลุ่มคนจานวนมากสามารถ
ทานได้ทุกเพศทุกวัย พุดดิ้ง เป็ นขนมหวานของฝรั่ง มีรสชาติหวานหอมกลิ่นนมและมะพร้าวชวนให้น่า
รับประทาน เนื้ อพุดดิ้งจะเนี ยนนุ่มละมุ่นลิ้นเหมือนไข่ต๋ ุนมีความยืดหยุ่นมากกว่า ถ้าพูดถึงพุดดิ้งหลาย
คนอาจจะรู้สึกว่าห่างไกลจากคนรักขนมหวานแบบไทยๆมาก แต่ตอนนี้พุดดิ้งกลายเป็ นขนมหวานยอด
ฮิตที่มีคนทามาขายเต็มท้องตลาดไปหมด ทั้งนี้ ใช้ชื่อพุดดิ้งและกรรมวิธีแบบพุดดิ้ง บางคนบอกไม่เคย
กินพุดดิ้งมาก่อน แต่ถา้ คนเคยกินเต้าฮวย นัน่ ก็เป็ นหนึ่ งในสายพันธุ์พุดดิ้งแต่ปัจจุบนั พุดดิ้งได้มีหลาย
รสชาติมีหลายหน้าทาขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ทาให้คนที่ชอบขนมหวานได้ลอง
ทั้งนี้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาโครงการจึ งได้จดั ทาเมนูพุดดิ้งที่ทาจากนมสดและมะพร้าวอ่อนแปรรู ป
เป็ นพุดดิ้งมะพร้าวนมสด จึงทาให้เพิ่มมูลค่าสิ นค้าและทาให้เกิดความสะดวกในการรับประทาน และทา
ให้ดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจในพุดดิ้งมะพร้าวนมสดแบบใหม่อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ของวิชาโครงการ
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ระหว่างการศึกษา
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธ์การขาย
สิ นค้า
เป้าหมายของโครงการ
1. สร้างผลกาไร รายได้ให้กบั นักศึกษา
2. เพื่อปฏิบตั ิงานทดลองขายสิ นค้าในสถานที่จริ ง

การติดตามผล และการประเมินโครงการ
1. นาเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมิน
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกค้า
3. รายงานสรุ ปผลการดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้วิชาโครงการ
2. เกิดการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา
3. เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการวางกลยุทธ์การขายสิ นค้า

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
โครงการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดทางการตลาด
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4p)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทางการตลาด
แนวความคิดด้านการตลาด (marketing concept) หมายถึง "การที่อ งค์การใช้ความพยายาม
ทั้ งสิ้ นเพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ยอดขายและก าไรในที่ สุ ด"ใน
อดีต แนวความคิดด้านการตลาดเป็ นแบบเก่าที่เน้นเรื่ องการผลิต ผูผ้ ลิตสิ นค้ามีนอ้ ยราย ความต้องการ
สิ นค้ามีมากกว่าสิ นค้าที่ผลิตออกมาหรื ออุปสงค์ (demand) มีมากกว่าอุปทาน (supply) ต่อมาเมื่อมีการ
ผลิตจานวนมาก(mass production) ต้นทุนสิ นค้าต่ าลง ตลาดก็ขยายตัวขึ้น ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กิจการต่าง ๆ เริ่ มหันมาสนใจและเน้นการตลาดมากขึ้น ทาให้แนวความคิดด้าน
การตลาดเปลี่ยนไปเป็ นแนวความคิดด้านการตลาดมุ่งเน้นการตลาดเพื่อ สัง คม (societal marketing
concept)แนวความคิดด้านการตลาดที่ธุรกิจและองค์การได้ยึดถือและปฏิบตั ิกนั มาซึ่ งมีการใช้กนั อยู่ท้งั
ในอดีตและปัจจุบนั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งต่อไปนี้จะอธิบายถึงแต่ละแนวความคิด
โดยจัดเรี ยงลาดับจากแนวความคิดที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการขาย สรุ ปได้
ดังนี้ (อ้างอิงจากhttps://vanida1401.weebly.com/)
1. มุ่งความสาคัญที่ผลิตภัณฑ์และการขาย
2. ธุรกิจต้องพยายามสร้างผลิตภัณฑ์แล้วจึงหาวิธีการที่จะขายสิ นค้านั้น
3. กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งความสาคัญที่ปริ มาณการขาย
4. การวางแผนการทางานอยูใ่ นระยะเวลาอันสั้น
5. เน้นการใช้พนักงานเป็ นหลัก

ความสาคัญของการขาย
1. ความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของประชาชน งานขายมีส่วนให้สินค้าและ
บริ การตอบสนองให้คนทัว่ ไปให้ได้รับความสะดวกสบาย
2. ความสาคัญต่อกิจกรรมทางธุ รกิ จและการค้า ทาให้เกิดกิจกรรมทางการค้า ระบบการ
ผลิตทางธุรกิจทุกประเภทขยายตัว ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
3. ความสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ งานขายทาให้สินค้าเกิดการแข่ งขัน และ
ขยายตลาดของตนเอง เพื่อให้ขายสิ นค้าได้มากที่สุด
4. ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและสังคมประเทศ ทาให้ผูป้ ระกอบอาชี พมีความ
เป็ นอยู่ดีข้ ึน สังคมโดยรวมมีความสงบ ประชาชนมีงานทา มีรายได้ มีความมัน่ คงในชีวิต ปั ญหา
สังคมต่าง ๆ จะลดน้อยลง (อ้างอิงจากhttps://sites.google.com/site/karkhaypwch1/)
กระบวนการขาย หมายถึงเทคนิ คหรื อ กลวิธีหนึ่ งของงานขาย ที่จะต้อ งมีการวางแผน
ดาเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ กระบวนการขาย ( Selling Process ) แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1 การเตรี ยมตัวและการวางแผนได้แก่
- งานแสวงหาลูกค้า
- งานเตรี ยมตัวก่อนการเข้าพบ
2 การเข้าพบโดยเผชิญหน้ากับลูกค้า ได้แก่
- งานเข้าพบลูกค้า
- การเสนอขายและสาธิต
- เผชิญข้อโต้แย้ง
- การปิ ดการขาย
- กิจกรรมหลังขาย
ขั้นตอนของกระบวนการขาย มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
(1.) การแสวงหาลูกค้า สามารถจาแนกลูกค้า ได้ 3 ประเภท ลูกค้าคาดหวังไม่ซ้ือลูกค้า
อยูใ่ นข่ายสงสัย ลูกค้าคาดหวังแท้จริ ง วิธีการแสวงหาลูกค้าที่พนักงานขายสามารถเลือกใช้ มีหลาย
วิธีการ เช่น
(1) วิธีโซ่ไม่มีปลาย ( Endless Chain Method )
(2) วิธีใช้ศูนย์อิทธิพล ( Center of Influence Method )
(3) วิธีการสังเกตส่วนตัว ( Personal Observation )
(4) วิธีการตระเวนหาลูกค้า ( Cold Canvassing )
(5) วิธีใช้พนักงานขายใหม่ ( Junior Salesman and Bird Dogs )

(6) วิธีการจัดแสดงสิ นค้า ( Trade Fair )
(7) วิธีการใช้จดหมายและโทรศัพท์ ( Mail and Telephone )
(2.) การเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบลูกค้าควรเตรี ยมในเรื่ อง
(1) ความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ
(2) ความศรัทธาในตัวเองและกิจการ
(3) เตรี ยมวัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้า
(4) เตรี ยมบุคลิกภาพให้พร้อม
(5) อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการเตรี ยมตัวเข้าพบ
(6) เตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ประโยชน์ของการเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบ เป็ นการยืนยันเพิ่มเติมว่าลูกค้าที่เข้าพบมีคุณสมบัติ
เพียงพอ มีขอ้ มูลสาหรับกลยุทธ์การเข้าพบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีขอ้ มูลสาหรับกาหนดหัวข้อสนทนา
สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ทาให้พนักงานขายเกิด
ความเชื่ อ มั่น สะท้อ นให้เห็ นว่าพนักงานขายมีการเตรี ยมการล่วงหน้ามาเป็ นอย่างดี สิ่งจาเป็ นที่
จะต้อ งเตรี ย มเมื่อเข้า พบลูกค้า การนัด หมายเรื่ อ งเวลากับลูก ค้า การแต่ ง กายและการดู แลด้าน
บุคลิกภาพ การใช้วาจาสุภาพ ไพเราะ เรี ยบร้อย และให้เกียรติลูกค้า
(3.) การเข้าพบและเทคนิคการเข้าพบลูกค้า
(1) กาหนดเวลาที่ใช้เตรี ยมตัวให้เหมาะสม
(2) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทีม่ ุ่งหวัง
(3) เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจของลูกค้าทีม่ ุ่งหวัง
(4) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลูกค้าทีม่ ุ่งหวัง
(5) นัดหมายลูกค้าทีม่ ุ่งหวัง
(4.) การเสนอขาย
การเสนอขาย หมายถึง การสร้างความปรารถนาและความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้าที่
มุ่งหวัง เป็ นขั้นตอนต่อเนื่องจากการเข้าพบลูกค้า วิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือ การสาธิต
วัตถุประสงค์ของการเสนอขายมีดงั นี้
(1) เพื่อชักจูงและโน้มน้าวให้เกิดความต้องการในสิ นค้าและบริ การ
(2) เพื่อชี้ให้ลูกค้าได้เห็นถึงความต้องการและความจาเป็ นที่จะต้องซื้อสิ นค้า
(3) เพื่อสร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้กบั ลูกค้า
(4) เพื่อช่วยให้ลูกค้าตกลงใจซื้อได้เร็วขึ้น
(5) เพือ่ เป็ นการนาเสนอรู ปแบบที่พิเศษไปจาก แบบอื่น ๆ

เทคนิคของการเสนอขาย ต้องยึดหลัก 4 ประการด้วยกันคือ
(1) เทคนิคในการสร้างความเชื่อถือ (Conviction)
(2) เทคนิคการเสนอขายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน (Clarity)
(3) เทคนิคการเสนอขายที่สมบูรณ์ (Completeness)
(4) เทคนิคการขจัดคู่แข่งขัน (Competition)
รู ปแบบของการเสนอขาย คือ
(1) ให้ขอ้ เสนอด้านรายได้
(2) สร้างความเด่นชัดให้ลูกค้า
(3) สร้างความอยากรู้อยากเห็น
(4) การใช้ของกานัล
(5) การสาธิต
(5.) การเผชิญข้อโต้แย้ง
ข้อโต้แย้งทางการขาย หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผูค้ าดหวังได้แสดงออกมา
ในทางตรงกันข้ามกับความเห็ นพ้อ งในการตัดสิ นใจที่จะซื้ อ ลักษณะของข้อ โต้แย้งทางขายใน
รู ปแบบต่าง ๆ จาแนกออกได้เป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การโต้แย้งแบบจริ งใจ การโต้แย้งแบบไม่
จริ งใจ อุปสรรคในการขาย สาเหตุที่ทาให้เกิดข้อโต้แย้งทางการขายมีดงั นี้
(1) เกิดมาจากความต้องการ
(2) เกิดปัญหาด้านราคา
(3) เกิดจากตัวสิ นค้า
(4) เกิดจากตัวพนักงานขาย
(5) เกิดจากชื่อเสี ยงของบริ ษทั
(6) เกิดจากการผัดผ่อนของลูกค้า
การเตรี ยมตัวของพนักงานขายเพื่อขจัดข้อโต้แย้ง ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายพร้อมที่จะ
รับฟังปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของตนเองไม่กลัวปัญหาและข้อโต้แย้ง
ที่เกิ ดขึ้น ต้อ งคาดคะเนล่วงหน้าก่อ นไปพบลูกค้าเทคนิ คในการตอบข้อ โต้แย้ง คือ ป้ อ งกันการ
เกิดขึ้นของข้อโต้แย้ง
-วิธีการชดเชยข้อโต้แย้ง
- วิธีการเปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็ นเหตุผลสนับสนุนการซื้อ
- วิธีต้งั คาถาม
- วิธีปฏิเสธทางอ้อม

- วิธีปฏิเสธตรง ๆ
- วิธีผ่านข้อโต้แย้งไป
(6.) การปิ ดการขาย
การปิ ดการขาย หมายถึง เทคนิ ควิธีที่นามาใช้เพื่อ ให้ ลูกค้าเกิดการตัดสิ น ใจซื้ อ
สิ นค้า หรื อเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่ งอย่างใดออกมาให้พนักงานขายทราบหลักการสาคัญ
ของการปิ ดการขาย คือ การปิ ดการขายโดยให้ลูกค้าตัดสิ นใจเอง การปิ ดการขายตั้งแต่ตน้ การปิ ด
การขายทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธ การพยายามทดลอง ปิ ดการขายอยู่เสมอ การปิ ดการขายโดยการยกย่อ ง
ให้เกียรติลูกค้าเสมอเทคนิคที่ใช้ในการปิ ดการขาย มีดงั นี้ คือ
- ถามถึงคาสั่งซื้อ
- ตั้งคาถามให้ลูกค้าตอบรับอย่างต่อเนื่อง
- ทึกทักเพื่อปิ ดการขาย
- ปิ ดการขายในจุดเล็ก ๆ
- เสนอโอกาสสุดท้าย
- สรุ ปปิ ดการขาย
- ป้องกันการปฏิเสธการซื้อ
อุปสรรคของการปิ ดการขาย คือ
- พนักงานขายกลัวความล้มเหลว
- พนักงานขายใช้การสื่ อสารแบบทางเดียวกับลูกค้า
- พนักงานขายขาดการฝึ กฝนที่ดีในการเสนอขาย
- การวางแผนการขายน้อยเกินไป
- การขายแบบแรงกดดันสูง
(อ้างอิงจาก https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/)
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์การ และกระบวนการที่
พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และกาจัด สิ่ งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อ
แนวคิ ด เพื่ อ สนองความต้ อ งการและผลกระทบที่ ก ระบวนการเหล่ า นี้ มี ต่ อ ผู ้บ ริ โภคและ
สั ง คม พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคเป็ นการผสมผสานจิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยาสั ง คม และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามทาความเข้าใจกระบวนการการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ทั้งปั จเจกบุคคลและ

กลุ่มบุค คล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคศึกษาลัก ษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภคปั จ เจกชน อาทิ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทาความเข้าใจความต้องการของประชาชน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยทั่วไปก็ยงั พยายามประเมินสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ ผูบ้ ริ โภคโดยกลุ่มบุคคลเช่ น
ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วย
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค ซึ่งแสดง
บทบาทที่แตกต่างกันสามบทบาทได้แก่ ผูใ้ ช้ ผูจ้ ่าย และผูซ้ ้ื อ ผลการวิจัยได้แสดงว่าพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคนั้นยากที่จะพยากรณ์ แม้กระทัง่ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นเอง การตลาดความสัมพันธ์คือ
สิ่ งหนึ่ งที่ทรงคุณค่าและมีอิทธิ พลสาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู บ้ ริ โภค เพราะมันมีจุดสนใจที่
โดดเด่นในการรื้ อฟื้ นความหมายที่แท้จริ งของการตลาด ด้วยการยอมรับความสาคัญของลูกค้าหรื อ
ผูซ้ ้ื อ การรักษาผูบ้ ริ โภค การจัดการความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ริ โภค การปรับตามปั จเจกบุคคล การปรับ
ตามผูบ้ ริ โภค และการตลาดหนึ่งต่อหนึ่ง ก็เป็ นสิ่ งที่ได้ให้ความสาคัญมากขึ้น การทาหน้าที่เชิงสังคม
สามารถจัดประเภทเป็ นทางเลือกของสังคมและการทาหน้าที่สวัสดิการ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะทา
ให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคและความสามารถในการ
ค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิ จมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญจะช่ วยในการพัฒนาตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง ผูบ้ ริ โภคที่ฉลาด นอกจากจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อ
สิ นค้าบริ การแล้ว จะต้องรอบรู้เท่าทันกลวิธี เทคนิค และกลฉ้อฉลต่าง ๆ ที่ใช้ในการขายสิ นค้าและ
บริ การ รวมถึงสามารถปกป้องสิ ทธิที่ตนเองพึงได้รับด้วย การเรี ยนรู้การเป็ น ผูบ้ ริ โภคที่ฉลาด จะทา
ให้ทราบและสามารถลาดับความสาคัญของทางเลือกต่าง ๆ ในการใช้ เงิน ตลอดจนรู้จกั หลักเกณฑ์
ในการเลือกซื้อและใช้สินค้าและบริ การ (อ้างอิงจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกันโดยมีอิทธิ พลต่อการพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค มี 4 ปั จจัย ดังนี้ (อ้างอิงจาก
https://doctemple.wordpress.com/)

1. ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็ นวิธีการดาเนิ นชี วิตที่สัง คม
เชื่อถือว่าเป็ นสิ่ งดีงามและยอมรับมาปฏิบตั ิ เพื่อให้สังคมดาเนินและมีการพัฒนาไปได้ดว้ ยดี บุคคล
ในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
วัฒนธรรมเป็ นเครื่ อ งผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่กาหนดความต้อ งการ
พื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรี ยนรู้เรื่ องค่านิ ยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู้ และ
มีพฤติกรรมอย่างไรนั้น จะต้องผ่านกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และสถาบัน
ต่างๆในสังคม คนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน การกาหนดกล
ยุทธ์จึงต้องแตกต่างกันไปสาหรับตลาดที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกัน โดยวัฒนธรรมสามารถแบ่ งออก
ได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง สิ่ งที่เป็ นรู ปแบบหรื อ วิ ธีทางในการ
ดาเนิ นชีวิตที่สามารถเรี ยนรู้และถ่ายทอด สื บต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขัดเกลาทาง
สังคม วัฒนธรรมจึงเป็ นสิ่ งพื้นฐานในการกาหนดความต้องการซื้อและพฤติกรรมของบุคคล
1.2 วัฒนธรรมย่อย ( Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมกลุ่มย่อยๆในแต่ละวัฒนธรรม
ซึ่ งมีรากฐานมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สี ผิว และภูมิภาคที่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมกลุ่ม
ย่อยจะมีขอ้ ปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันไปจากกลุ่มอื่น ทาให้มีผลต่อชีวิตความ
เป็ นอยู่ ความต้องการ แบบแผนการบริ โภค พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันและในกลุ่มเดียวกันจะมี
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสี ผิว กลุ่มอาชีพ
กลุ่มย่อยด้านอายุ กลุ่มย่อยด้านเพศ
1.3 ชั้นทางสังคม (Social class) เป็ นการจัดลาดับบุคคลในสังคมจากระดับ สู ง ไป
ระดับต่า โดยใช้ลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรื อชาติกาเนิ ด ตาแหน่ง
หน้าที่ของบุคคลเพื่อจะเป็ นแนวทางในการแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย ตาแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์และการจัดส่ วนประสมทางการตลาด ชั้นทางสังคมแบ่งเป็ น 3 ระดับ 6 กลุ่มย่อย โดยชั้น
ทางสังคมของบุคคลสามารถเลื่อนขั้นได้ท้งั ขึ้นและลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางรายได้ อาชีพ
ตาแหน่งหน้าที่การงาน เช่น เมื่อบุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้น ย่อมแสวงหาการบริ โภคที่ดีข้ นึ ประกอบด้วย
1 ชั้น สู ง ระดับ สู ง (Upper-upper) มี ค วามร่ า รวยเพราะได้รั บ มรดกตกทอด
มากมายมีบา้ นเรื อนอยูใ่ นชุมชนคนร่ ารวยโดยเฉพาะ มีบา้ นพักตากอากาศ ลูกๆ เข้าเรี ยนในโรงเรี ย น

ที่ดีที่สุด การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จะไม่พิจารณาถึงราคามากนัก แต่จะคานึ งถึงรสนิ ยมและความ
พอใจมากกว่า
-ชั้นสู งระดับต่ า (Lower-upper) กลุ่มที่มีรายได้สู งที่สุดของสังคม กลุ่ม นี้ สร้ าง
ฐานะความร่ ารวยจากความสามารถพิเศษของตนเอง เช่น เป็ นประธานบริ ษทั หรื อหัวหน้างานอาชีพ
ต่างๆที่ประสบผลสาเร็จ ได้รับการศึกษาสูง ชอบช่วยเหลือสังคม ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสัญลักษณ์
แสดงฐานะเพื่อตนเอง และครอบครัว เช่นมีบา้ นราคาแพง มีสระว่ายน้ าส่ วนตัว รถยนต์ราคาแพง
เป็ นต้น และการซื้อสิ นค้าจะไม่ถือเรื่ องเงินเป็ นสาคัญ
-ชั้นกลางระดับสู ง (Upper-middle) กลุ่มคนที่ทางานเป็ นพนักงานในออฟฟิ ศทัว่ ไป
(white – collar workers) และพวกคนงานในโรงงานระดับ สู ง (top – level blue – collar worker)
จานวนมากผ่านการศึกษาระดับวิทยาลัยต้องการให้สังคมยอมรับนับถือ และพยายามกระทาในสิ่ งที่
ถูกต้องเหมาะสม มักจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่นิยมเพื่อยกระดับตนเองให้ทนั สมัย
-ชั้นกลางระดับต่า (Lower-middle) กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานทั้งในออฟฟิ ศและในโรงงาน
ส่ วนที่เหลือ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสังคม ประกอบด้วยคนงานที่มีทกั ษะและกึ่งทักษะ (skilled
and semiskilled workers) รวมทั้งพนักงานขายในธุรกิจขนาดย่อยทัว่ ไป ใช้ชีวิตมีความสุ ขไปแต่ละ
วันมากกว่าจะอดออมเพื่ออนาคต มีความภักดีในตราและชื่อสิ นค้า
-ชั้นต่าระดับสู ง (Upper-lower) กลุ่มผูท้ างานส่ วนใหญ่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นงาน
ประเภทที่ไม่ต้องมีทักษะหรื อกึ่งทักษะ ได้รับการศึกษาต่า รายได้น้อย มีมาตรฐานการครองชีพ
ระดับความยากจนหรื อเหนื อกว่าเพี ยงเล็กน้อ ยเท่ านั้น การยกระดับสังคมของตนเองให้ สู ง ขึ้ น
ค่อนข้างจะลาบาก จึงเพียงแต่ป้องกันมิให้ฐานะตนเองตกต่าลงไปมากกว่านี้ และอาศัยอยูใ่ นบ้านที่
พอจะสู้ค่าใช้จ่ายได้เท่านั้น
-ชั้นต่าระดับต่า (Lower-lower) กลุ่มผูว้ ่างงานไม่มีงานจะทา หรื อหากมีจะมีทา
อยูบ่ า้ ง ส่วนใหญ่ก็เป็ นงานต่าต้อย (menial jobs) มีรายได้ การศึกษา ที่พกั อาศัย ในระดับที่น่าสงสาร
มากที่สุด เป็ นกลุ่มชั้นล่างสุดของสังคม ไม่สนใจหางานทาที่ถาวร ส่วนใหญ่ประทังชีวิตอยูด่ ว้ ยการ
รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานการกุศล หรื อประชาสงเคราะห์เท่านั้น
2. ปั จ จัย ด้า นสั ง คม ( Social Factor) เป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในชี วิ ต ประจ าวันและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วย

1 ) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมีอิทธิ พล
ต่อ ทัศนคติ ความคิดเห็ น และค่านิ ยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง เนื่ อ งจากบุคคลต้องการให้เป็ นที่
ยอมรับของกลุ่ม จึงต้องปฏิบตั ิตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอ้างอิง สามารถแบ่งได้เป็ น 2
ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ
2) ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิ พลอย่างมากต่อทัศนคติ
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซึ่งสิ่ งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การเสนอ
ขายสิ นค้าจึงต้องคานึงถึงลักษณะการบริ โภค และการดาเนินชีวิตของครอบครัวด้วย
3) บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ ม
ฉะนั้นในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ ยวข้องกับ การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของตนเอง และผูอ้ ื่นด้วยดังพิจารณาได้จากรายละเอียด ต่อไปนี้
(1) ผูร้ ิ เริ่ ม ( Initiator) คือ บุคคลผูร้ ิ เริ่ มคิดถึงการซื้อสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผูท้ ี่มีอิทธิพล (Influence) คือ ผูท้ ี่มีความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
(3) ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ (Decider) คือ บุคคลผูม้ ีอานาจและหน้าที่ในการตัดสิ นใจซื้อว่า
จะ ซื้อสิ นค้าอะไร ซื้อที่ไหนและซื้ออย่างไร
(4) ผูซ้ ้ือ (Buyer) คือ บุคคลผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการซื้อสิ นค้า
(5) ผูใ้ ช้ (User) คือ บุคคลผูท้ ี่ทาหน้าที่บริ โภคหรื อใช้สินค้าและบริ การ
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสิ นใจซื้ อ ของผูซ้ ้ื อ ได้รับอิทธิ พลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่ างกัน เช่ น กลุ่ม
วัยรุ่ นชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพักผ่อนหย่อนใจ
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็ นขั้นตอนการดารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ ความ
ต้องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคลทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื้อที่
แตกต่ า งกัน Kotler. (2003 : 260) ได้ก ล่ าวว่ า วงจรชี วิ ต ครอบครั ว ประกอบด้ว ยขั้นตอนแต่ล ะ
ขั้นตอนจะมีลกั ษณะการบริ โภคและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ดังนี้

ขั้นที่ 1 เป็ นโสดและอยู่ในวัยหนุ่มสาว ไม่พกั อาศัยที่บา้ น มีภาระทางด้านการเงิน
น้อย เป็ นผูน้ าแฟชั่น ชอบสันทนาการและมักจะซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคส่ วนตัว เครื่ องใช้ในครัว
เฟอร์นิเจอร์ สนใจด้านการพักผ่อน บันเทิง อุปกรณ์ในการเล่นเกม เสื้ อผ้าและเครื่ องสาอาง
ขั้นที่ 2 คู่สมรสใหม่ วัยหนุ่ มสาวและยังไม่มีบุตร มีสถานะด้านการเงินดี กว่า มี
อัต ราการซื้ อ สู ง สุ ด และมักจะซื้ อ สิ นค้าที่ มีค วามถาวรคงทน เช่ น รถยนต์ ตู้เ ย็น เตาไฟฟ้ าและ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีความคงทนและสวยงาม
ขั้นที่ 3 ครอบครัวเต็มรู ปแบบขั้นที่ 1 : บุตรคนเล็กต่ากว่า 6 ขวบ มีเงินสดน้อยกว่า
ขั้นที่ 2 มักจะซื้ อสิ นค้าจาเป็ นที่ใช้ในบ้าน เช่น รถยนต์สาหรับครอบครัว เครื่ องซักผ้า เครื่ องดูดฝุ่น
และยังซื้ อผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก เช่น อาหาร เสื้ อผ้า ยา วิตามินและของเด็กเล่น รวมทั้งสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นพิเศษ
ขั้นที่ 4 ครอบครัวเต็มรู ปแบบขั้นที่ 2 : บุตรคนเล็กอายุเท่ากับ 6 ขวบหรื อมากกว่า
6 ขวบ มีฐานะทางการเงินดีข้ ึน ภรรยาอาจทางานด้วย เพราะบุตรเข้าโรงเรี ยนแล้ว กลุ่มนี้ ไม่ค่อย
ได้รับอิทธิ พลจากการโฆษณา สิ นค้าที่ซ้ื อ มักมีขนาดใหญ่หรื อ ซื้ อ เป็ นจานวนมาก เช่ น อาหาร
จานวนมาก จักรยานภูเขา รถยนต์คนั ที่ 2 และให้บุตรเรี ยนดนตรี เรี ยนเปี ยโน
ขั้นที่ 5 ครอบครัวเต็มรู ปแบบขั้นที่ 3 : คู่แต่งงานสูงวัยและมีบุตรที่โตแล้วอาศัยอยู่
ด้วย มีฐานะการเงินดีสามารถซื้ อสิ นค้าถาวรและเฟอร์ นิเจอร์ มาแทนของเก่า ผลิตภัณฑ์ที่บริ โภค
อาจจะเป็ นบริ การของทันตแพทย์ การพักผ่อนและการท่องเที่ยวหรู หรา บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตรที่แยก
ครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยังทางานอยู่ มีฐานะการเงินดี ชอบการเดินทางเพื่อพักผ่อน บริ จาค
ทรัพย์สินบารุ งศาสนาและช่วยเหลือสังคม
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 2 : ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก
บุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแล้ว กลุ่มนี้ จะมีรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่
เป็ นค่ารักษาพยาบาลและผลิตภัณฑ์สาหรับผูส้ ูงอายุ
ขั้นที่ 8 คนที่อยู่คนเดี ยว เนื่ อ งจากอีกฝ่ ายหนึ่ ง ตายหรื อ หย่าขาดจากกันและยัง
ทางานอยู่ กลุ่มนี้รายได้ยงั คงมีอยู่ และพอใจในการท่องเที่ยว
ขั้นที่ 9 คนที่อยูค่ นเดียว เนื่องจากอีกฝ่ ายหนึ่งตายหรื อหย่าขาดจากกันและออกจาก
งานแล้ว กลุ่มนี้รายได้นอ้ ยและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่ารักษาพยาบาล

3.3 อาชี พ (Occupation) อาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความ
ต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
3.4 รายได้ ( Income) หรื อโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ สิ น ค้า และบริ ก ารที่ เ ขาตัด สิ น ใจซื้ อ โอกาสเหล่ า นี้
ประกอบด้วย รายได้การออมสิ นทรัพย์ อานาจการซื้ อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน สิ่ งเหล่านี้ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทั้งสิ้น
3.5 การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า
3.6 ค่านิ ยมหรื อคุณค่า (Value) และรู ปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิ ยมหรื อ
คุณค่า ( Value) หมายถึง ความนิ ยมในสิ่ งของหรื อบุคคล หรื อความคิดในเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อ
หมายถึงอัตราผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อตราสิ นค้า รู ปแบบการดารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รู ปแบบ
ของการดาเนินชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรู ป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest)
ความคิดเห็น (Opinions)
4. ปั จจัยด้านจิ ตวิทยา ( Psychological factor) หรื อ ปั จจัยภายใน การเลือ กซื้ อของบุคคล
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
4.1 การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลังสิ่ งกระตุน้ ( Drive) ที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล
ซึ่ งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปั จจัยภายนอกได้
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ ( Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุน้
จากภายในตัวบุคคลที่ตอ้ งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้ าหมาย แรงจูงใจที่เกิ ดขึ้น
ภายในตัวมนุษย์ ถือว่าเป็ นความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ น ความต้องการทางด้าน ต่างๆ ทาให้
เกิดแรงจูงใจที่จะหาสิ นค้ามาบาบัดความต้องการของตน
4.2 การรับรู้ ( Perception) เป็ นกระบวนการรับรู้ ของแต่ละบุคคลซึ่ งขึ้นอยู่ปัจจัย
ภายใน เช่ น ความเชื่ อ ประสบการณ์ ความต้อ งการและอารมณ์ และยังมีปัจจัยภายนอกคือ สิ่ ง
กระตุน้ การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รส กาย การ
สัม ผัส ซึ่ งแต่ละคนมีการรับรู้ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ลักษณะทางกายภาพที่ตอบสนองต่อ สิ่ ง

กระตุน้ สิ่ งเร้าต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่ งกระตุน้ เร้ากับสิ่ งแวดล้อมในขณะนั้น เงื่อนไขของแต่ละ
บุคคลที่มีความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยมแตกต่างกัน
4.3 การเรี ยนรู้ ( Learning) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมซึ่ งเป็ นผลจาก
ประสบการณ์ของบุคคล การเรี ยนรู้ ของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อ บุคคลได้รับสิ่ งกระตุ้นและเกิ ดการ
ตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ นั้น
4.4 ความเชื่อ ( Beliefs) เป็ นความคิดซึ่ งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต
4.5 ทัศนคติ ( Attitudes) เป็ นการประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของบุคคล
ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Kotler. 2003 :
270) หรื อ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่งส่วนประกอบของทัศนคติ จะ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) ประกอบด้วย ความรู้และความเชื่ อ
เกี่ ย วกับ ตราสิ น ค้า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องผู ้บ ริ โ ภคของผู ้บ ริ โ ภค ส่ ว นของความรู้ สึ ก ( Affective
Component) หมายถึง สิ่ งที่เกี่ ยวกับอารมณ์ความรู้ สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า ความรู้ สึก
อาจจะเป็ นความพอใจและไม่พอใจ เช่น การเกิดความรู้สึกชอบหรื อไม่ชอบต่อผลิตภัณฑ์ ส่วนของ
พฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโน้มของการกระทาที่เกิดจากทัศนคติ หรื อ การ
กาหนดพฤติกรรม ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า
4.6 บุคลิกภาพ ( Personality) เป็ นรู ปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเป็ นตัวกาหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรื ออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มีลกั ษณะแตกต่างของบุคคลซึ่ง
นาไปสู่การตอบสนองที่สม่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งกระตุน้
4.7 แนวคิ ด ของตนเอง ( Self-concept) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก นึ กคิ ด ที่ บุ คคลมีต่อ
ตนเองหรื อความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
5.ปัจจัยด้านการตลาด ( Marketing factor) หรื อ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย
เครื่ องมือดังต่อไปนี้
5.1 ผลิตภัณฑ์(Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การ
ใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทาให้ ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ(Armstrong and Kotler. 2009 : 616)

ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและ
ชื่ อ เสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อ ความคิด ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility)มีคุณค่า
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
(1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
(2) องค์ ป ระกอบ (คุ ณ สมบั ติ ) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Component) เช่ น
ประโยชน์พ้นื ฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า เป็ นต้น
(3) การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Product Positioning) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
(4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อ ให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะ
ใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน(New and Improved) ซึ่ งต้อ งคานึ งถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
(5) กลยุทธ์เกี่ ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์
(Product Line)
5.2 ราคา(Price) หมายถึง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่า
ทั้ง หมดที่ ลู ก ค้า รั บ รู้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลประโยชน์ จ ากการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์/ บริ ก ารคุ้ม กับ เงิ น ที่ จ่ า ยไป
(Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่
สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่า ง
คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้อง
พิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิ ภัณฑ์ว่า สู งกว่า ผลิตภัณฑ์น้ ัน ต้นทุนสิ นค้าและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน ปัจจัยอื่น ๆ
5.3 การส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพอใจ
ต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพื่

เตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู้สึก ความเชื่อ
และพฤติกรรมการซื้ อ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677) หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับ
ข้อ มูล ระหว่างผูข้ ายกับ ผูซ้ ้ื อ เพื่อ สร้ างทัศนคติ และพฤติก รรมการซื้ อ การติดต่อ สื่ อ สารอาจใช้
พนัก งานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยไม่ ใ ช้ค น (Non personal
selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่ งหรื อหลายเครื่ องมือ
ซึ่งต้องใช้
หลัก การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบประสมประสานกัน IMC (Integrated
Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่งเสริ มการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี้
- การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์ก ร
และส่ งเสริ มการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อ ความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์
รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33)กลยุท ธ์ ใ นการโฆษณาจะเกี่ ย วข้อ งกับ กลยุท ธ์ ก าร
สร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) กลยุทธ์สื่อ
(Media strategy)
- การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้วยการขายแบบ
เผชิญหน้าโดยตรงหรื อใช้โทรศัพท์ (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรื อเป็ นการเสนอขาย
โดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า (Armstrong and Kotler.
2009 : 616)
- การส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็ นสิ่ งจูงใจระยะสั้นที่กระตุน้
ให้เกิ ดการซื้ อ หรื อ ขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็ นเครื่ อ งมือ
กระตุน้ ความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker
and Stanton. 2007 : 677) ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าคน
สุ ดท้าย หรื อบุคคลอื่นในช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย มี 3 รู ปแบบ คือ (1) การ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ผบู ้ ริ โภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุน้

คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่ งสู่ คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้ พนักงาน
ขาย เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion)
- การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย
ดังนี้ การให้ข่าวเป็ นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั ที่ไม่
ต้อ งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริ งอาจต้อ งมีการจ่า ยเงิน) โดยผ่านการกระจายเสี ย งหรื อ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่ อสารที่มีการวางแผน
โดยองค์กรหนึ่ งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรื อต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่ม ใด
กลุ่มหนึ่ง (Etzel , Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มหรื อป้องกันภาพพจน์
หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
- การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct response marketing) การ
โฆษณาเพื่อ ให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่ อมตรง
หรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้
(1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct response marketing)
เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึง วิธีการต่าง ๆ
ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ ซื้อและ ทาให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ตอ้ ง
อาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตา
ล็อค
(2) การโฆษณาเพื่ อ ให้ เ กิ ด การตอบสนองโดยตรง ( Direct response
advertising) เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่ งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟั ง หรื อ ผูช้ ม ให้เกิ ดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผูส้ ่งข่าวสาร หรื อป้ายโฆษณา
(3) การตลาดเชื่อมตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรื อ
การตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic marketing หรื อ E-marketing) เป็ นการโฆษณาผ่า น
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เน็ต เพื่อสื่ อสาร ส่ งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
โดยมุ่งหวังผลกาไรและการค้า เครื่ องมือที่สาคัญในข้อนี้ ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การ
ขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์
ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง

5.4 การจัด จ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถาน
บันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ ช่วยในการกระจายตัว
สิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจาหน่ายจึ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1.ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อ
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสาหรับการใช้หรื อบริ โภค (Kotler
and Keller. 2009 : 787) หรื อหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิ ทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือ
ไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม ซึ่ งอาจจะใช้ ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อ ผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจากผูผ้ ลิต ผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
2.การกระจายตัว สิ น ค้า หรื อ การสนั บ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้า สู่ ต ลาด
(Physical distribution หรื อ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบตั ิการ
ตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต และสิ นค้าสาเร็ จรู ป จากจุดเริ่ มต้น
ไปยังจุดสุ ดท้ายในการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังกาไร (Kotler and
Keller. 2009 : 786) หรื อหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิตไป
ยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสิ นค้าที่สาคัญมีดงั นี้ การขนส่ง การเก็บรักษา
สิ นค้าและการคลังสิ นค้า การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
3. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจ( Business Plan) เป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับผูป้ ระกอบการที่ริเริ่ มจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนนี้ เป็ นผลสรุ ปหรื อผลรวมแห่ งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสิ นใจที่ จะ
เปลี่ยนความคิดของผูป้ ระกอบการออกมาเป็ นโอกาสทางธุรกิจ มีผเู ้ ปรี ยบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรี ยบ
เหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิ จการ
แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่ อ งของการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จ การ

คาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นาผูป้ ระกอบการไปสู่ ความสาเร็ จหรื อชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควร
ระวังด้วยเช่นกัน
ถ้าเปรี ยบว่าแผนที่ที่ดีย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที่ชัดเจนแล้ว แผน
ธุรกิจก็ไม่ต่างกันในการที่จะให้รายละเอียดอย่างเพียงพอที่จะทาให้ผรู ้ ่ วมลงทุนตัดสิ นใจได้ว่า ธุรกิจ
นั้นควรจะร่ วมลงทุนด้วยหรื อไม่ จากแผนธุรกิจจะทาให้ผูร้ ่ วมลงทุนเข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
อย่างชัดเจน เข้าใจแนวคิดและปรัชญาของธุ รกิจ แผนปฏิบัติการ ปั ญหาอุปสรรค และหนทางที่
เตรี ยมการเพื่อไปสู่ ความสาเร็ จ ถึงแม้ว่าผูป้ ระกอบการจะใช้เงินลงทุนของตัวเอง ไม่ตอ้ งการผูร้ ่ วม
ลงทุนหรื อเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจก็ยงั จาเป็ นอยู่ดีเพื่อให้ผูป้ ระกอบการมีแผนที่ในการ
บอกทิศทางของการดาเนินกิจการในอนาคต
สาหรับผูป้ ระกอบการแล้ว แผนธุรกิจเป็ นเอกสารที่มีความสาคัญยิ่งกว่าเอกสารใดๆ ที่เคยมี
การรวบรวมมา ความสาคัญเหล่านี้ ได้แก่
(1.) แผนธุ รกิ จสาคัญในฐานะเป็ นเครื่ อ งมือ ที่ จะแสวงหาเงิน ทุ นจากผู ้ร่ วมลงทุน จาก
กองทุนร่ วมลงทุน และจากสถาบันการเงินต่างๆ
(2.) แผนธุรกิจสาคัญในฐานะที่เป็ นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ
ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ใน
การบริ หารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยังใช้เพื่อกาหนดการปฏิบตั ิงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการอีก
ด้วย
(3.) แผนธุรกิจสาคัญในฐานะที่เป็ นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ในการ
บริ หารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยังใช้เพื่อกาหนดการปฏิบตั ิงานที่ต่อเนื่ อ งในอนาคตของกิจการอีก
ด้วย(อ้างอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1)
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
แม้ว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะไม่ได้มีกาหนดไว้ตายตัว หากแต่องค์ประกอบหลัก ซึ่ง
นักลงทุนพิจารณาว่าเป็ นสิ่ งสาคัญและต้องการรู้ จะประกอบด้วยสิ่ งเหล่านี้ คือ
1. บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
2. ประวัติโดยย่อของกิจการ
3. การวิเคราะห์สถานการณ์
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
5. แผนการตลาด

6.
7.
8.
9.
10.

แผนการจัดการและแผนกาลังคน
แผนการผลิต/ปฏิบตั ิการ
แผนการเงิน
แผนการดาเนินงาน
แผนฉุกเฉิน

องค์ประกอบที่ 1 : บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
เป็ นส่ วนที่จะสรุ ปใจความสาคัญๆ ของแผนธุ รกิ จทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2
หน้า ส่ วนนี้ มีความสาคัญ เพราะเป็ นส่ วนแรกที่ผูร้ ่ วมลงทุนจะอ่านและจะต้องตัดสิ นใจจากส่ วนนี้
ว่า จะอ่านรายละเอียดในตัว แผนต่อหรื อไม่ ดังนั้น บทสรุ ปผูบ้ ริ หารจึงต้องชี้ให้เห็นประเด็นสาคัญ
สองประการ คือ หนึ่ง ชี้ให้เห็นว่ามี โอกาสจริ งๆ เกิดขึ้นในตลาดสาหรับธุรกิจที่กาลังคิดจะทา สอง
ต้อ งชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ จ ะท านั้น จะ สามารถใช้โ อกาสในตลาดที่ ว่ า นั้น ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ได้อย่างไร บทสรุ ปผูบ้ ริ หารจึงต้องเขียนให้เกิดความ น่าเชื่อถือ หนักแน่น และชวนให้
ติ ด ตามรายละเอี ย ดที่ อยู่ใ นแผนต่อ ไป ผู ้เ ขี ย นแผนควรระลึกไว้เ สมอว่ า คุ ณ ภาพ ของบทสรุ ป
ผูบ้ ริ หารจะสะท้อนถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากับการเขียนส่วนนี้อย่างพิถีพิถนั
(1.) อธิ บายว่าจะทาธุ รกิ จอะไร และแนวคิดของธุ รกิ จนั้นเป็ นอย่างไร พยายาม
อธิ บายให้เห็นว่า สิ นค้าหรื อบริ การที่จะทานั้นจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรื อวิถีการใช้สินค้าหรื อบริ
การไปจากเดิมอย่างไร บอกด้วยว่าธุรกิจจะก่อตั้งเมื่อไร สิ นค้า/บริ การมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในแง่
รู ปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยี ฯลฯ ที่จะได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจดาเนินการมาเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ งแล้ว บอกด้วยว่า ขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตก้าวหน้าในช่ ว งที่
ผ่านมาอย่างไร
(2.) โอกาสและกลยุทธ์ สรุ ปว่าอะไรคือโอกาส ทาไมจึงน่าในใจ และจะใช้โอกาส
นั้นด้วยวิธีอย่างไร ข้อมูลส่ วนนี้ อาจนาเสนอในรู ปข้อเท็จจริ งของตลาด เงื่อนไขตลาด สภาพของ
คู่ แ ข่ ง (เช่ น คู่ แ ข่ ง ขัน ไม่ ป รั บ ปรุ ง สิ น ค้า มานานแล้ว คู่ แ ข่ ง ขัน ก าลัง เพลี่ ย งพล้ า แนวโน้ม ของ
อุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่แสดงว่าโอกาสทางการค้ากาลังเปิ ดให้)
(3.) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและการคะเนลูกค้าเป้ าหมาย ระบุและอธิ บายย่อ ๆ ถึง
ลักษณะตลาด ใครเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก จะจัดวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์อย่างไร จะวางแผนการเข้าถึง
ลูกค้าอย่างไร รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของตลาด ขนาดและอัตราการเติบโตของกลุ่ม
ลูกค้า ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดที่คาดหมาย

(4.) ความได้เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ ระบุ ถึ ง ความได้เ ปรี ย บและความ
เหนื อกว่าในการแข่งขัน เช่น ความได้เปรี ยบจากตัวผลิตภัณฑ์ การได้เปรี ยบจากการเข้าตลาดก่อน
ความได้เปรี ยบจากการที่คู่แข่งขันอยูใ่ นภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ
(5.) ความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทากาไร บทสรุ ปให้เห็นถึง
ความคุ้มค่าของการลงทุน เช่ น กาไรขั้นต้น กาไรจากการดาเนิ นงาน ระยะเวลาของการทากาไร
ระยะเวลาการคุม้ ทุน ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจะเป็ นบวก การคาดหมายอัต ราผลตอบแทนจาการ
ลงทุน และการคาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอื่นๆ
(6.) ทีมผูบ้ ริ หาร สรุ ปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผูท้ ี่เป็ น
ตัวหลักในการก่อตั้งและบริ หาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกย่อๆ ถึงความสาเร็ จในอดีต โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการทากาไร การบริ หารงานและคน
(7.) ข้อเสนอผลตอบแทน ระบุส้ นั ๆ ถึงเงินลงทุนหรื อเงินกูท้ ี่ตอ้ งการ จะเอาเงินไป
ทาอะไร จะตอบแทนเจ้าของเงินอย่างไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจ้าหน้าที่หรื อผูร้ ่ วมลงทุน
จะเป็ นเท่าใด
องค์ประกอบที่ 2 : ประวัติยอ่ ของกิจการ
ส่วนนี้คือการให้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในด้าน
รู ปแบบการจัดตั้งหรื อจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด
การคิดค้นและพัฒนาสิ นค้า/บริ การ ที่ตอ้ งการนาเสนอให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ควรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายระยะที่ตอ้ งการให้เป็ นในอนาคต
องค์ประกอบที่ 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์
ขั้นตอนแรกของการจัดทาแผนธุรกิจ คือ การพยายามทาความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของ
การดาเนิ นธุ รกิ จในปั จจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปั จจัยสาคัญๆที่ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการทากาไร และความพร้อมในด้านต่างๆ ของกิจการ ดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็ นงาน
อันดับแรกที่สาคัญที่ผปู ้ ระกอบการควรกระทา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ
แผนการดาเนินงานของกิจการ
การวิเคราะห์สถานการณ์หรื อเรี ยกอย่างย่อๆ ว่า SWOT ANALYSIS
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อม
ของกิจการในด้านต่างๆ ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็ น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน
(Weaknesses) ของกิจการ

- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการดาเนิ น
ธุ รกิ จที่ผูป้ ระกอบการไม่ สามารถควบคุ มหรื อ เปลี่ ยนแปลงได้ ดังนั้นจึ งต้อ งพยายามเข้า ใจใน
สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดล้อมดังกล่าว เป็ นไปใน
ลักษณะที่เป็ นโอกาส (Opportunities) หรื อ อุปสรรค (Threats) ในการดาเนิ นธุ รกิ จ ผลลัพ ธ์ จ าก
ขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็ นไปและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นต่างๆ ของกิจการ
องค์ประกอบที่ 4 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุ รกิจ หมายถึง ผลลั พธ์ทางธุ รกิจที่กิจการต้องการได้รับ
ในช่วงระยะเวลาของแผน ซึ่ งโดยทัว่ ไปเป้ าหมายทางธุรกิ จอาจเป็ นเป้ าหมายโดยรวมของกิ จการ
และเป้ าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรื อลักษณะงาน เช่ น เป้ าหมายทางการตลาด เป้ าหมาย
ทางการจัดการ เป้ าหมายทางการผลิต และเป้ าหมายทางการเงิน เป็ นต้น นอกจากนี้ เป้ าหมายทาง
ธุ รกิ จอาจแบ่งเป็ นเป้ าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้ าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และ
เป้าหมายระยะยาวที่นานกว่า 5 ปี ลักษณะของเป้าหมายของธุรกิจที่ดีมี 3 ประการ คือ
(1.) มีความเป็ นไปได้ หมายความว่า กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายได้ หาก
ได้มีการดาเนิ นงานอย่างเต็มที่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ การกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจควรประเมิน
จากสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่
เลื่อนลอยเกินความจริ งจนทาไม่ได้ และก่อให้เกิดความท้อแท้ แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ง่าย
จนเกิ นไปจนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถที่จะบรรลุเป้ าหมายได้โดยง่ า ย
เป้าหมายที่ดีจึงควรเป็ นผลลัพธ์ที่ทาได้ยากแต่มีความเป็ นไปได้
(2.) สามารถวัดผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม หมายถึง มีความชัดเจนที่สามารถประเมิน
ได้ว่า กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรื อไม่ ทั้งนี้ โดยทัว่ ไป ควรจะต้องกาหนดระยะเวลาให้ชัดเจน
ว่า จะต้องบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด
(3.) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เป้ าหมายย่อยๆ ในแต่ละฝ่ ายควรมีความ
สอดคล้อ งและเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน พร้ อ มทั้งให้แน่ ใจว่าเป้ าหมายระยะสั้นๆ เป็ นไปเพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริ มเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว
องค์ประกอบที่ 5 : แผนการตลาด
แผนการตลาด คือ การกาหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมิ นผลกิจกรรมการตลาดไว้ล่วงหน้า โดยใช้ประโยชน์
จากความเข้า ใจที่ไ ด้รั บ จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ใ นองค์ป ระกอบที่ 3 มาพิ จ ารณาร่ วมกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 4

ดังนั้น การวางแผนการตลาดจึงเป็ นการกาหนดกลยุทธ์และวิธีในการดาเนิ นกิจกรรมทาง
การตลาด เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่มุ่งหวัง โดยคานึ งถึงการใช้
ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการตอบรับกับความเป็ นไปและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในดาเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ เนื้ อหาของแผนการ
ตลาดต้องตอบคาถามหลักๆ ให้กบั ผูป้ ระกอบการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. เป้าหมายทางการตลาดที่ตอ้ งทาให้ได้ในระยะเวลาของแผนคือเรื่ องอะไรบ้าง
2. ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
3. จะนาเสนอสิ นค้า/บริ การอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด ด้วยวิธีการใด
4. จะสร้าง รักษาความพึงพอใจให้กบั กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ดว้ ยวิธีการใดบ้าง
5. ถ้าสถานการณ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ จะปรับตัวหรื อแก้ไขอย่างไร
ในการตอบคาถามดังกล่าวข้างต้น ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์และวิจารณญาณที่ดี ในการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดสาหรับ
กิจการตามองค์ประกอบที่สาคัญของแผนการตลาด ซึ่งมีเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. เป้าหมายทางการตลาด
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
3. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด
- กลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
- กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด
- กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด
องค์ประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคน
ในส่ ว นนี้ ผู ้จัด ท าแผนจะต้อ งระบุโ ครงสร้ างขององค์ก ารให้ ชัดเจน โดยแสดงแผนผัง
โครงสร้ า งขององค์กรว่ า ประกอบไปด้ว ยหน่ ว ยงานอะไรบ้าง หน่ ว ยงานแต่ ละหน่ ว ยมีความ
รับผิดชอบอะไร รวมถึงตาแหน่งผูบ้ ริ หารหลักๆ ขององค์การ โครงสร้างของคณะกรรมการและการ
ถือหุ้น การเขียนในส่ วนนี้ ควรจะทาให้ผูอ้ ่านเห็นว่าคณะผูบ้ ริ หารรวมตัวกันในลักษณะเป็ นทีมที่ดี
ในการบริ หาร มีความสมดุลในด้านความรู้ ความสามารถที่ครบถ้วน ทั้งด้านเทคนิคและการบริ หาร
มีความชานาญและประสบการณ์ในกิจการที่ทา รายละเอียดในส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
คือ
1. โครงสร้างองค์กร
(1) ตาแหน่งงานหลักๆ ขององค์การ คนที่จะมาดารงตาแหน่ง พร้อมทั้งแผนผังองค์การ

(2) หากผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เต็มเวลา ต้องระบุว่าใครจะ
เป็ นผูช้ ่วยในงานนั้น เพื่อทาให้งานสมบูรณ์
(3) หากที ม งานผู ้บ ริ ห ารเคยท างานร่ ว มกัน มาก่ อ น ให้ ร ะบุ ว่ า เคยท างานอะไร มี
ความสาเร็จในฐานะทีมที่ดีอะไรบ้าง
2. ตาแหน่งบริ หารหลัก
(1) ระบุ ว่ า ต าแหน่ ง บริ ห ารหลัก ๆ มี ค วามรู้ ความช านาญอะไรบ้า ง และมี ค วาม
เหมาะสมในตาแหน่งงานนั้นอย่างไร
(2) ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งในทีมบริ หาร
(3) อาจใส่ประวัติส้ นั ๆ ของทีมบริ หารเอาไว้ในส่วนนี้ดว้ ยก็ได้ หรื อมิฉะนั้นอาจนาไป
ใส่ไว้รวมกันในภาคผนวก
3. ผลประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู ้บ ริ ห าร ระบุ เ งิ น เดื อ นที่ จ่ า ยแก่ ผู ้บ ริ หาร ตลอดจน
ผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่นๆ และสัดส่วนการถือหุ้น ของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
4. ผูร้ ่ วมลงทุน ระบุผรู ้ ่ วมลงทุนอื่นๆ และเปอร์เซ็นต์การถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริ ษทั ระบุคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั องค์ประกอบและภูมิหลังของ
กรรมการแต่ละคนว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร
องค์ประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบตั ิการ
หลังจากที่ผปู ้ ระกอบการได้ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกิ จการ
ตลอดจนกาหนดวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจและแผนกลยุทธ์ของกิ จการในภาพรวม เพื่อ สร้ างความ
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขันแล้ว ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องถ่ายทอดสิ่ งเหล่านั้นให้ออกมาเป็ นแผนการผลิต
ปฏิ บัติ ที่ ส อดคล้อ งและเชื่ อ มโยงกับ แผนธุ ร กิ จ ส่ ว นอื่นๆ ของบริ ษ ัท อัน ได้แ ก่ แผนการตลาด
แผนการบริ ห ารและจัด การบุ คลากรและแผนการเงิ น เพื่ อ สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์กรมี
ศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ
แผนการผลิ ต /ปฏิ บัติ ก ารที่ ดี จ ะต้อ งสะท้อ นความสามารถของกิ จ การในการจั ด การ
กระบวนการผลิตและปฏิบตั ิการให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กบั ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นประเด็นการจัดการไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการ
ผลิตให้เป็ นผลผลิตโดย วัตถุดิบและทรัพยากร นั้น หมายถึง ปริ มาณวัตถุดิบที่ใช้ ชัว่ โมงแรงงานที่
ทาการผลิต หรื อค่าใช้จ่ายรวมของทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน
และอื่นๆ สาหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพ
วัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็ นผลผลิต และ ผลผลิต นั้น หมายความถึง จานวนหรื อมูลค่า
ของสิ นค้าและบริ การที่ผลิตได้ในการวางแผนการผลิต/ปฏิบัติน้ ัน ผูป้ ระกอบการต้อ งพิจารณา

ตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและปฏิบตั ิการภายในกิจการตามประเด็นที่สาคัญๆ รวม 10
ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
1. คุณภาพ
2. การออกแบบสิ นค้าและบริ การ
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบตั ิการ และการตัดสิ นใจเรื่ องการผลิต
4. การเลือกสถานที่ต้งั
5. การออกแบบผังของสถานประกอบการ
6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกาลังคน
7. การจัดกระบวนการจัดส่งวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็จรู ป
8. ระบบสิ นค้าคงคลัง
9. กาหนดการผลิตและปฏิบตั ิการ
10. การดารงรักษาเครื่ องมือและเครื่ องจักร
องค์ประกอบที่ 8 : แผนการเงิน
ในการจัดทาแผนธุ รกิ จนั้น กิ จการต้อ งทราบให้ได้ว่าแผนที่จะจัดทาขึ้นนั้น เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้หรื อไม่ การที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จะต้องใช้เงินลงทุนจานวนเท่าใด
จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรู ปของเจ้าของกิ จการ หรื อ แหล่งเงินทุ น
ภายนอกในรู ปของการกูย้ ืมจากเจ้าหนี้ เรี ยกว่า กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจนาเงินไปลงทุน กิจกรรมนี้ เรี ยกว่า กิจกรรมลงทุน (Investing Activities)
ซึ่ งจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมที่สาคัญต่อเนื่ องจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น คือ
กิจกรรมดาเนินงาน (Operating Activities) ซึ่งจะประกอบไปด้วย การผลิต การซื้อ การขาย และการ
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกิ จกรรมหลักทั้ง สาม คือ กิ จกรรมจัดหาเงิน กิ จกรรมลงทุน และ
กิ จกรรมดาเนิ นงาน จะเป็ นปั จจัยสาคัญต่อ ความสาเร็ จของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ นักบัญชี จะเป็ นผู ้
นาเสนอผลของกิ จกรรมทั้งสาม และสรุ ปออกมาเป็ น งบการเงิน (Financial Statements) ซึ่ งเป็ น
รายงานสรุ ปขั้นสุดท้ายของขบวนการจัดทาบัญชี ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจหรื อ
อาจจะเป็ นงบการเงินที่ครอบคลุมการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่า ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร กาไรหรื อขาดทุน มีการ
เปลี่ยนแปลงในเงินสดอย่างไรบ้าง เพิ่มขึ้นหรื อลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร
งบการเงินประกอบด้วย

1.งบดุล เป็ นรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ ง ในงบดุลจะประกอบไป
ด้วยข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สินและส่วนของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
2. งบก าไรขาดทุ น เป็ นงบที่ แ สดงถึ ง ผลการด าเนิ น งานของกิ จ การ โดยแสดงรายได้
ค่าใช้จ่ายและกาไรสุทธิหรื อขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ทุนเรื อนหุ้น กาไรสะสม
4.งบกระแสเงินสด เป็ นงบการเงินที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินใดใน
รอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง จะรายงานให้ทราบว่า เงินสดในปี ปั จจุบันที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงนั้น มี
สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ กิจกรรมดาเนิ นงานกิจกรรมลงทุน กิจกรรม
จัดหาเงิน

นโยบายบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีหรื อวิธีปฏิบตั ิที่กิจการใช้ในการจัดทาและนาเสนอ
งบการเงิน เนื่ องจากหลักการบัญชีที่กิจการเลือกใช้มีได้หลายวิธี วิธีการบัญชีที่กิจการเลือกใช้จะมี
ผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกัน กิจการจึงต้องบอกข้อมูลดังกล่าวให้ผูใ้ ช้ในงบการเงินทราบ
โดยทัว่ ไปแล้วกิจการควรเปิ ดเผยนโยบายบัญชีในเรื่ องต่อไปนี้ไว้ในงบการเงิน
(1) วิธีการรับรู้รายได้
(2) การตีราคาสิ นค้าคงเหลือ
(3) การตีราคาเงินทุน
(4) ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(5) วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา และการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(6) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(7) การจัดทางบการเงินรวม
องค์ประกอบที่ 9 : แผนการดาเนินงาน
หลังจากผูป้ ระกอบการกาหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถ้วน
แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจัดทารายละเอียดของกลยุทธ์ดงั กล่าว โดยการกาหนดกิจกรรมของกล
ยุทธ์แต่ละด้านให้เป็ นรู ปธรรมที่ชัดเจน ในทางปฏิบตั ิ ผูป้ ระกอบการอาจจะทาแผนการดาเนินงาน

ในลักษณะของตารางที่มีรายละเอียดของเป้ าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลา
ดาเนินการ โดยจัดทารายละเอียดเป็ นรายเดือนหรื อรายสัปดาห์ ตามที่ผปู ้ ระกอบการเห็นสมควร
องค์ประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน
แผนฉุ กเฉิ นเป็ นการเตรี ยมแนวทางการดาเนิ นงานไว้ล่วงหน้า ในกรณี ที่สถานการณ์หรื อ
ผลลัพธ์จากการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ หรื อ มีเหตุการณ์ที่ไ ม่คาดฝั นเกิ ดขึ้น จนเป็ น
ผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซึ่งโดยทัว่ ไปผูป้ ระกอบการควรอธิบายลักษณะความเสี่ ยงทางธุรกิ จ
ที่อาจส่งผลให้การดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปอย่างราบรื่ นตามแผนธุรกิจที่ได้กาหนดไว้
(อ้างอิงจากwww2.tsu.ac.th/coop/files/bussinessplan.doc)
4. ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (4p)
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้อ งการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้เพราะมองเห็ นว่าคุม้ ค่ารวมถึงมีการจัด
จาหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าโดยส่วน
ประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 4 ปัจจัย (4Ps) (Philip Kotler,2003) ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จ เพื่อ ตอบสนองความ
จาเป็ นหรื อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่นบรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การ และชื่อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะ
เป็ นสิ นค้าบริ การ สถานที่ บุคคลหรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมีตวั คนหรื อไม่มีตวั ตน
ก็ได้
ผลิตภัณฑ์ จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิดสถานที่องค์กรหรื อบุคคลผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
(1) ความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Differentiation) และ (หรื อ ) ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
(2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์
พื้นฐานรู ปลักษณ์คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ตราสิ นค้า ฯลฯ
(3) การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย

(4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่
และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and Improved) ซึ่ งต้องคานึ งถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
(5) กลยุท ธ์ เ กี่ ย วกับ ส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Mix) และสายผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Line)
2.ราคา (Price) หมายถึ ง จ านวนเงิ น หรื อ สิ่ ง อื่ น ๆ ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์หรื อหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเอง ราคา เป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product
ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อดังนั้นผูก้ าหนดกล
ยุทธ์ดา้ นราคา ต้องคานึงถึง คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องและการแข่งขัน
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ ง
ประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
4.การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อ
ตราสิ นค้า หรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ
เพื่อเตือน ความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และ
พฤติกรรม การซื้อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสาร เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติ
และ พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling)ทาการขายและการ
คิดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน(No personal Selling) เครื่ อ งมือ ในการติดต่อ สื่ อ สารมีหลายประการ
องค์การอาจใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือการสื่ อสาร
การตลาด แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรื อ IMC)
โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมกับ ลูกค้าผลิตภัณ ฑ์คู่แ ข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่ ง หมายร่ วมกัน ได้
เครื่ องมือการส่งเสริ มการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี้
(1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร เกี่ยวกับองค์การ
และ ผลิตภัณฑ์บริ การ หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
(2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคลเพื่อ พยายามจูงใจผูซ้ ้ือที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อมีปฏิกิริยาต่อ
ความคิด หรื อ เป็ นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อ ันดี
กับลูกค้า

(3) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นสิ่ งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้น
หน่วยงาน (Sales Force) ผูจ้ ดั จาหน่าย (Distributors) หรื อผูบ้ ริ โภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer)
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิ ดการขายในทันที ทันใด เป็ นเครื่ อ งมือ กระตุ้นความต้องการซื้ อที่ใช้
สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้พนักงานขายซึ่งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้
หรื อการซื้ อ โดยลูกค้าคนสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย มี 3
รู ป แบบ คื อ การกระตุ้น ผู ้บ ริ โ ภคเรี ย กว่ า การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ ผู ้บ ริ โ ภค (Consumer
Promotion) การกระตุ้นคนกลางเรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง (Trade Promotion)
การกระตุน้ พนักงานขายเรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งพนักงาน (Sales Force Promotion)
(4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations หรื อPR) มี
ความหมายดังนี้ การให้ข่าว (Publicity) เป็ นการเสนอข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตรา
สิ นค้า หรื อ บริ ษทั ที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิ บัติจริ งอาจต้อ งมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านสื่ อ
กระจายเสี ยง หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมหนึ่ งของการ ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
(Public Relations หรื อPR) หมายถึงความพยายามในการสื่ อสารที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ ง
เพื่ อ สร้ า งทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อองค์การต่ อผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อ ต่ อ นโยบาย ให้ เ กิ ด กับ กลุ่ ม ใดกลุ่ม หนึ่ ง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ ม หรื อป้องกันภาพพจน์หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
(5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Response Marketing) การ
โฆษณาเพื่อให้เกิดการ ตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรง
หรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้
การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Response Marketing) เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรื อ หมายถึงวิธีการ
ต่าง ๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ือ และทาให้เกิดการตอบสนอง
ในทันที ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้
สื่ อโฆษณาและแคตตาล็อก การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response
Advertising) เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟัง หรื อผูช้ ม ให้เกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผูส้ ่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมายตรง หรื อสิ่ งอื่น เช่น นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์หรื อ
ป้ายโฆษณา การตลาดเชื่อมตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) หรื อการตลาดผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing หรื อ E- marketing) เป็ นการโฆษณาผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์หรื ออินเตอร์เน็ต เพื่อสื่ อสาร ส่งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดย มุ่งหวังผล
กาไรและการค้าเครื่ องมือที่สาคัญในข้อนี้ประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้

จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้
ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ (อ้างอิงจากhttp://dekmarketingblogspot.com)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พรทิพย์ปิยะสุ วรรณยิ่ง(2560) การพัฒนาสู ตรพุดดิ้งนมสดที่ทดแทนด้วยน้ านมข้าวโพด
การวิจัยนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ พัฒนาสู ต รขนมพุด ดิ้ง โดยน้า นมข้า วโพดทดแทนนมสด ซึ่ งสู ต ร
พื้นฐานที่ ผ่านการคัดเลือกประกอบด้วย นมสดร้อยละ 36.5 น้ าตาลทรายร้อยละ 14 เจลาตินร้อยละ
1.3 วิปปิ้ งครี มชนิ ดจืด ร้อยละ 36.5 ไข่แดง ร้อยละ 11.6 และกลิ่นวานิ ลลาร้อยละ 0.1 จากนั้นแปร
ปริ มาณน้ านมข้าวโพดที่ใช้ทดแทนนม สดเป็ นร้อยละ 0 (สู ตรควบคุม) 75 100 และเปรี ยบเทียบกับ
สู ตรที่ใช้น้ านมข้าวโพดร้ อ ยละ 100 แทนนมสดและ วิปปิ้ งครี ม พบว่า ขนมพุดดิ้งที่ไ ด้รั บ การ
ยอมรับมากที่สุด เตรี ยมจากสู ตรที่ทดแทนด้วยน้ านมข้าวโพดร้อ ยละ 100 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสมบัติ
ทางกายภาพ ได้แก่ค่า L* a* b* ค่าความแข็ง และค่าความยืดหยุ่นของเจล เท่ากับ 85.78 4.30 30.43
105.47 กรัมแรง และ 9.94 มิลลิเมตร ตามลาดับ ขนมพุดดิ้งที่ใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมสดร้อย
ละ 100 มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับพุดดิ้งสูตรควบคุม ส่ วนสู ตรที่ใช้น้ านมข้าวโพดร้อยละ
100 แทนนมสดและ วิปปิ้ งครี ม มีปริ มาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ลดลงถึงร้อยละ 60.17
36.49 และ 73.80 ตามลาดับ พุดดิ้งเป็ นขนมที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย รับประทานได้ง่าย เหมาะกับ
ทุกเพศทุก วัย มี ส่ วนประกอบหลักเป็ นนมสด ซึ่ งให้คุณค่าทางอาหารสู ง เช่น โปรตีน ไขมัน และ
แคลเซี ยม ให้คุ ณประโยชน์ ที่ดี ต่อ ร่ างกาย นมสด ที่นิยมใช้คือ นมวัว (Alamprese and Mariotti,
2011) นอกจากนี้ยงั มีส่วนประกอบอื่น ได้แก่ น้ าตาลทราย และสารให้ความคงตัว เช่น เจ ลาติน ซึ่ง
จะให้ผลิตภัณฑ์ที่เนื้ อละเอียด นุ่ม และคงรู ป ส่ วนแป้ งข้าวโพดจะให้ลกั ษณะที่ขน้ เหนี ยว และนุ่ม
(จริ ยา, 2546) ลักษณะของพุดดิ้งที่ดีควรมีเนื้ อสัมผัส แบบกึ่งของแข็ง (Lim and Narsimhan, 2006)
เนื่องจาก ส่วนประกอบหลักของพุดดิ้ง คือ นมสด แต่ ผูบ้ ริ โภคพุดดิ้งชาวเอเชียส่ วนใหญ่ร้อยละ 80
กลับขาด เอนไซม์แล็กเทสที่สามารถย่อยน้ าตาลแล็กโทสในนม จึ งส่ งผลให้เกิ ดอาการปวดท้อง
เสี ยดท้อง แน่นท้อง และท้องเสี ย เมื่อรับประทานนมวัวหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากนมวัว (ดาลัด, 2555)
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึงเกิดแนวคิดในการนาวัตถุดิบอื่นๆ มาใช้เป็ น ส่วนประกอบทดแทน
การใช้นมวัว เพื่อลดอาการ ข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และเป็ นทางเลือกให้ผูบ้ ริ โภคที่มี ปั ญหาดังกล่าว

ซึ่ งผูว้ ิจัยเล็ง เห็ น ว่าข้า วโพดหวาน (sweet corn) มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า Zea may L. ซึ่ งเป็ นพื ช
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย สามารถ ปลูกและส่ งออกข้าวโพดหวานได้เป็ นอันดับ 4 ของ
โลก (ปั ญญา, 2558) ให้วิตามินเอ 24 IU วิตามินบีหนึ่ ง และ วิตามินบีหก 0.02 มิลลิกรัม วิตามินบี
สอง 0.03 มิ ล ลิ ก รั ม วิ ต ามิ น ซี 3.7 มิ ล ลิ ก รั ม ไนอะซิ น 0.52 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ข้า วโพด 100 กรั ม
(Supavitipatana, P. et al., 2008) นอกจากนี้ ย งั มีผ ลงานวิ จัย จาก มหาวิ ท ยาลัย คอร์ เ นลล์ที่ ระบุว่า
ข้าวโพดหวานที่ตม้ หรื อปิ้ งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถป้องกันมะเร็ง ได้และให้สารสี เหลือง
กลุ่มลูทีน และซี แซนทีน ที่ช่วย ชะลอปั ญหาจอประสาทตาเสื่ อมได้อีกด้วย (หน่ วย สารสนเทศ
มะเร็ ง, 2553) ปั จจุบัน จึ งมีการนาข้าวโพด หวานมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณ ฑ์จานวนมาก หนึ่ งใน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจมากคือ น้ านมข้าวโพดซึ่ ง ให้รสชาติที่ห วานมัน มีกลิ่นรสเป็ นที่
ยอมรับและได้รับ ความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย (นวลนภา, 2546) ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมี
แนวคิดนาน้ านม ข้าวโพดมาใช้ทดแทนนมสด ในการผลิตขนมพุดดิ้ง โดย ศึกษาคุณลักษณะ ทาง
กายภาพ คุณภาพทางประสาท สัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของขนมพุดดิ้งที่ใช้ น้ านมข้าวโพด
ทดแทนนมสด ซึ่ งผลที่ได้รับจะเป็ นการ ลดการใช้นมวัว สร้างทางเลือกสาหรับผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม
และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางให้กบั ผลิตภณฑั์ที่ได้จากข้าวโพดอีกทางหนึ่งด้วย
วิภาวี พวงมาลีและภัททิยา ผลอินทร์ (2561) พุดดิ้งถั่วเหลือ งออร์ แกนิ ค (สหกิ จศึกษา).
กรุ งเทพฯ: คณะศิลป์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการต่อผูบ้ ริ โภคที่สนใจสุ ขภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของ
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ จานวน 30 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบตามความ
สะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและทาการเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยส่ ง
แบบสอบถามในการให้ตอบเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ การหาค่าร้อยละ
และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในส่ วนของความพึงพอใจที่มีต่อพุดดิ้งถัว่ เหลืองออร์ แกนิ ค พบว่า
คุณลักษณะด้านรสชาติ คุณลักษณะด้านเนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ส่วนคุณลักษณะด้านสี และคุณลักษณะด้านกลิ่น มีระดับความพึงพอใจมาก สรุ ปโดยรวม
แล้ว “พุดดิ้งถัว่ เหลือง ออร์ แกนิ ค (Organic Soybean Pudding)” เป็ นเมนูที่ตอบสนองความต้องการ
ต่อผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพได้เป็ นอย่างดี

จาริ ณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของ
ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของ ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผู ้วิจยั ได้ศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างที่บริ โภคขนมไทยและอาศัย อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดย
ใช้ส ถติิ เชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ T-Test และ One Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 58.5 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่
ศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.0 และส่ วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
31.0 นอกจากนี้ ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน ด้านการบริ การของร้านขนมไทยใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านการ บริ การของร้ านขนมไทยใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสภาพแวดล้อ ม ของการบริ การ ด้าน
กระบวนการบริ การ และภาพรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการบริ การของร้านขนมไทยใน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคขนมไทย พบวา่่ กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ใน การบริ โภคขนมไทย
ช่วงเวลาในการซื้ อขนมไทย วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อขนมไทย และบุคคลที่มี ส่ วนร่ วมมาก
ที่ สุ ด แตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในด้ า นการบริ การของร้ า นขนมไทยในจั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มและแนะนาบริ การ ด้านบุคลากร/ ผูใ้ ห้บริ การ ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ
และด้านกระบวนการบริ การ และภาพรวม แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
มนทกานติ์ บุญยการ (2560) การผลิตวุน้ สวรรค์เพื่อการแปรรู ปเครื่ องดื่ มน้ าฟักข้าว ผสม
วุน้ สวรรค์และวุน้ สวรรค์แ ช่ อิ่มอบแห้ ง งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึก ษาปริ ม าณหั วเชื้ อ และ
ปริ มาณน้ าตาลที่เหมาะสมในการผลิตวุน้ สวรรค์ จากน้ ามะพร้าว และศึกษาการแปรรู ปวุน้ สวรรค์
โดยผลิตเป็ นเครื่ องดื่มน้ าฟักข้าวผสมวุน้ สวรรค์และวุน้ สวรรค์แช่อิ่ม อบแห้ง การศึกษาปริ มาณหัว
เชื้อ Acetobacter xylinum ที่ร้อยละ 10 15 และ 20 และปริ มาณน้ าตาลที่ร้อยละ 6 8 และ 10 ในการ

ผลิตวุน้ สวรรค์จากน้ ามะพร้าว พบว่าปริ มาณหัวเชื้อและปริ มาณน้ าตาลไม่มีผลต่อความหนา ของ
แผ่นวุน้ สวรรค์ (p>0.05) ดังนั้นสาหรับการทดลองขั้นตอนต่อไปในการผลิตวุน้ สวรรค์จึงเลือกใช้
ปริ มาณหัวเชื้อ Acetobacter xylinum และปริ มาณน้ าตาลในอาหารหมักน้ ามะพร้าวที่ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 6 ตามลาดับ การ ผลิตเครื่ องดื่มน้ าฟักข้าวผสมวุน้ สวรรค์โดยผันแปรอัตราส่ วนเยื่อหุ้มฟั ก
ข้าวต่อน้ าคือ 1:7 1:9 และ 1:11 พบว่า ระดับความเข้มข้นของน้ าฟักข้าวทั้ง 3 ระดับ ไม่มีผลต่อค่า
ความสว่าง (L) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และคะแนนการ ทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
(p>0.05) แต่มีผลต่อค่าสี แดง (a) และค่าสี เหลือง (b) อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ (p 0.05) ดังนั้นเพื่อ
ลดต้นทุนทางการผลิตจึงเลือกใช้อตั ราส่วนเยื่อหุ้มฟักข้าวต่อน้ าเท่ากับ 1 : 11 การ แปรรู ปวุน้ สวรรค์
แช่อิ่มแบบช้าอบแห้งโดยใช้สารละลายซู โครสเป็ นสารละลายออสโมติก ความเข้มข้นเริ่ มต้น 30
องศาบริ กซ์และเพิ่มความเข้มข้นสุ ดท้ายของสารละลายซู โครสเป็ น 40 50 และ 60 องศาบริ กซ์
พบว่าความเข้มข้น สุดท้ายของสารละลายซูโครสมีผลต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของ ผลิตภัณฑ์วนุ ้ สวรรค์แช่อิ่มอบแห้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p 0.05) ความเข้มข้นสุดท้ายของ สารละลายซูโครสที่เหมาะสมในการผลิตวุน้ สวรรค์แช่อิ่ม
อบแห้งเท่ากับ 60 องศาบริ กซ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี ปริ มาณความชื้นต่าสุดและมีคะแนนความชอบ
ในทุกคุณลักษณะอยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทที่ 3
วิธีการดาเนินโครงการ
วิธีการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
1. เตรี ยมคิดรู ปแบบธุรกิจขายสิ นค้า
2. ประชุมวางแผนงาน วางรู ปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ
3. ร่ างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
4. จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะทาธุรกิจขายสิ นค้า
5. จัดเตรี ยมสถานที่ในการลงมือปฏิบตั ิงาน
6. จัดทาแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ และส่งเสริ มการตลาด
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินงาน
1. การจัดซื้อวัตถุดิบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
2. ทดลองปฏิบตั ิการขาย ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3. ปฏิบตั ิดาเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการขาย ที่วางแผนไว้
4. จัดกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริ มการตลาด
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล
1. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานขาย และงบประมาณผลกาไร ขาดทุน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
3. รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน

แผนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
มิ.ย.

ปี 2562
ปี 2563
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. เตรี ยมคิดรู ปแบบธุรกิจขายสิ นค้า
2. ประชุมวางแผนงาน วางรู ปแบบ
งาน และจัดสรรงบประมาณ
3. ร่ างโครงการเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงการ
4. จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะทาธุรกิจขายสิ นค้า
5. จัดทาแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
และการส่งเสริ มการตลาด
6. ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการดาเนินงานที่วางไว้
7. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
8. ส่งรายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
วัน เวลา สถานที่
เริ่ มดาเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบตั ิงาน ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10250

สถานที่ดาเนินโครงการ

ขอบเขตด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ และวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณในการลงทุนคนละ 4,500 บาท จานวน 2 คน คิดเป็ นเงิน 9,000 บาท
1. วัตถุดิบ
นมสด
2,000 บาท
มะพร้าว
1,500 บาท
เกลือป่ น
100 บาท
ผงวุน้
300 บาท
น้ าตาล
200 บาท
ผงเจลาติน
200 บาท
2. อุปกรณ์
ถ้วยพลาสติกใส
500 บาท
ถุงพลาสติก
200 บาท
3. เบ็ดเตล็ด
ค่าป้ายร้าน/สื่ อโฆษณา
1,000 บาท
ค่าเครื่ องแบบพนักงาน 250 (2 คน)
500 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1,500 บาท
รวม
8,000 บาท

การจัดทาแผนธุรกิจ
1. บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อกิจการ ร้านพุดดิ้ง ดึ่ง จากัด โดยก่อตั้งคือนางสาวพิชญาพร พันวิไล และนางสาววิภาวดี
ศรี คาพา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยความคิดริ เริ่ มในการก่อนตั้งธุรกิจนี้ข้ นึ มา โดยมีความคิดเห็นว่า
ในประเทศไทยมีธุรกิจร้านขายพุดดิ้งมาก เช่น ร้านเค้ก เป็ นต้น เราจึ งมีแนวคิดในการเปิ ดร้านขาย
พุดดิ้ง แต่มีการดัดแปลงนามะพร้าวเข้ามาให้แปลกออกไปใส่เพื่อความหอมหวาน ที่ แ ป ล ก
ออกไปจากเดิมและผูร้ บิโภคมักนิ ยมรับประทานอาหารที่มีความแปลกและแตกต่างเป็ นส่ วนมาก
ปั จจุบนั ลูกค้าหลักของกิจการ คือกลุ่มเพศหญิง เพศชาย เด็กวัยรุ่ น นักเรี ยนและนักศึกษา ส่ วนแบ่ง
การตลาดคิดเป็ นร้อยละ 58 %
ปั จจุบันกิ จการมีเงินลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียน
ภายในกิจการ 3,243,240 บาท ต้นทุนขายเพื่อกิจการ 835,00 บาท และมีกาไรสุ ทธิ ระยะเวลา 3 ปี
1,505,631.37 บาท
2. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอแผนธุรกิจ
เป็ นการนาเสนอแผนธุรกิจนี้ต่อหุ้นส่วน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อเป็ นเอกสารในการประกอบธุรกิจ
2. เพื่อลดความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจ เพราะเป็ นการวางแผนล่วงหน้าและมีแผนสารอง
หากเกิดปัญหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. เพื่อเสนอต่อหุ้นส่วนที่จะร่ วมลงทุนในการทาธุรกิจ
3.ความเป็ นมาของธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็ นมา และแนวคิดในการก่อตั้งธุรกิจ
บริ ษทั พุดดิ้ง ดึ่งจากัด (มาหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริ ษทั พุดดิ้ง ดึ่ง
จากัด(มหาชน) อยู่ภายในการบริ หาร “ คุณวิภาวดี ศรี คาพา อายุ 25 ปี ดาเนิ นธุ รกิ จในด้านขนม
หวานคือพุดดิ้งนมสดมะพร้าวเฉพาะตัวโดยเดิมทางครอบครัวของคุณ พิชญาพร มีธุรกิจร้านขนม
หวานพุดดิ้งสูตรคิดขึ้นเองแต่ดว้ ยปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงและคู่แข่งหน้า ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย คุณ
พิชญาพร เลยเกิดความคิดที่จะพัฒนากิจการของครอบครัวให้ทนั สมัยและเหนือกว่าคู่แข่งขัน และ
คุณพิชญาพรได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปนและได้
ุ่
สะดุดตากับอาหารทานเล่นของประเทศ
ญี่ปุ่น เรี ยกว่า พุดดิ้ง หน้าตาคล้ายขนมวุน้ มะพร้ าวของไทย แต่จะมี นมสดเพิ่มเข้าไปและตัววุน้
ตกแต่งด้วยเนื้ อมะพร้าว เนื้ อนุ่มละมุนปากทาให้คุณพิชญาพร เกิดไอเดียนาไป ต่อยอดกับพุดดิ้ง

สู ตรเฉพาะตัวไงโดยใช้นมสดและมะพร้าวเพื่อนาไป และตกแต่งด้วยหน้าเนื้ อมะพร้าวทาให้ เกิ ด
เป็ นที่น่าสนใจของลูกค้าจานวนมาก ภายในชื่อ “พุดดิ้ง ดึ่ง”
โดยโอกาสในการขายสิ นค้าของทางร้านเราคือ การนาเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพดีจากวัตถุดิบ
ที่ให้คุณค่าสารอาหาร และบริ การที่เป็ นกันเอง มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยราคาที่ยอ่ มเยา
ดูน่ารับประทานตอบสนองต่อลูกค้า
โดยทั้ง นี้ ที ม ผู ้บ ริ ห ารได้ใ ช้ก ลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งของ
ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งผสมผสานความเป็ นเลิศทางด้านคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในด้านผลิตภัณฑ์โดยมีการส่งเสริ มคุณภาพการขายเพื่อคืนทุน
แนวความคิดในการก่อตั้งธุรกิจ
ในปั จจุบนั อาหารคือ ปั จจัยหลักในการดารงชีวิตของมนุษย์อาหารให้ประโยชน์และสร้าง
ความเจริ ญเติบโตให้แก่ร่างกาย ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีแนวโน้มในการรับประทานอาหารที่หาซื้อได้
ในราคาที่ย่อมเยาว์ และหาซื้ อสะดวกง่ายต่อการรับประทาน พุดดิ้งเป็ นอาหารที่หารับประทานง่าย
และได้รับความนิยมจากคนไทยมานานสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย
นอกจากนี้ กิจกรรมการทาพุดดิ้งยังมีข้อ ดี คือ รู ปทรงที่โดนเด่นในเรื่ อ งของขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าทานและวัตถุดิบหาได้ง่าย ราคาไม่แพง สามารถทานได้ง่าย และสะดวกในการทาน
ได้ทุกเพศทุกวัย และยังสามารถใช้เป็ นงานอดิเรก หรื อประกอบอาชีพได้จริ ง

3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินการ
มิ.ย.

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

1. เตรี ยมคิดรู ปแบบธุรกิจขายสิ นค้า
2. ประชุมวางแผนงาน วางรู ปแบบ
งาน และจัดสรรงบประมาณ
3. ร่ างโครงการเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงการ
4. จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะทาธุรกิจขายสิ นค้า
5. จัดทาแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
และการส่งเสริ มการตลาด
6. ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการดาเนินงานที่วางไว้
7. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
8. ส่งรายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
4. ผลิตภัณฑ์
4.1 รายละเอียดการขาย
ผลิตภัณฑ์คือ พุดดิ้งที่แปรรู ป ให้กลายเป็ นแบบใหม่ โดยใส่ ส่ วนผสมที่ เป็ นนมสดและ
มะพร้าวเพิ่มเข้าไป โดยการใสน้ ามะพร้าวเพื่อความหอม และวิปครี มเพิ่มความมันน่ารับประทาน
และทานสะดวกด้วยขนาดของผลิตภัณฑ์ ไม่มีสารบนเปื้ อน สิ นค้ามีคุณภาพคัดสรรอย่างดีถูกหลัก
อนามัย ใส่บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่อง และแบบถ้วยกระดาษติดโลโก้และทานคู่กบั เนื้อมะพร้าว

➢

บรรจุภณ
ั ฑ์แบบถ้วยพลาสติกใส

➢

ราคาอยูท่ ี่ ถ้วยละ 35 บาท

5. การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ ตลาด
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
ทางธุรกิจใช้กลยุทธ์การสารวจของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จากการสารวจพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความชอบ ความพึงพอใจที่จะต้องการสิ นค้า
และการบริ การ สิ นค้าทางร้านเป็ นสิ นค้าที่ ซ้ื อทานง่าย และราคาสามารถจับต้องได้ จึงจะทาให้ติด
ตลาดได้ง่าย แต่คิดใหเกิดความแตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้หันมาสนใจสิ นคา
ของเรามากยิ่งขึ้น
5.2 ส่ วนแบ่ งทางการตลาด

การขาย

พุดดิง้ ใบเตย20%

พุดดิง้ ดึง่ 60%

พุดดิง้ มัน25%

พุดดิง้ เผือก15%

5.3 แนวโน้ มทางการตลาด
แนวโน้มทางการตลาดพุดดิ้งหรื อขนมหวานนั้นต้องอาศัยปั จจัยของสภาวะเศรษฐกิ จ ใน
การซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมากเพราะมีผลกระทบใจการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคใน
ปั จจุบัน โดยคุณภาพของสิ นค้าเลยคุณค่าทางโภชนาการการหรื อ ราคาของสิ นค้าก็สาคัญ ถือ ว่า
ตอบสนองความของผูบ้ ริ โภคได้และส่วนครองตลาดอยูส่ ูงกว่าเพราะมีความแปลกใหม่ และรสชาติ
ซึ่งคนในปัจจุบนั นิยมในความแปลกใหม่ที่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5.4 ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มที่ 1
-กลุม่ นักเรี ยน นักศึกษา และวัยรุ่ น ในช่วงเวลาไปเรี ยนหรื อเลิกเรี ยนมีโอกาสในการ ซื้อได้
มาก
กลุ่มที่ 2
-กลุม่ คนวัยทางาน ที่ตอ้ งเร่ งเรี บในการทางานสามารถซื้อและทานในระว่างเดินทางไป
ทางานหรื อเวลาเลิกงานได้
กลุ่มที่ 3
-กลุ่มคนที่ชื่นชอบในการรับประทานหอยทอด หรื อคนที่ชอบในความแปลกใหม่
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการค้นหาสิ่ งแปลงใหม่ และต้องการทกลองสิ่ งนั้นๆ สิ่ งเหล่านี้ ทา
ให้กลุ่มเป้าหมายหันมาเลือกซื้อสิ นค้าในส่วนนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5.5 ลักษณะทั่วไปของลูกค้า
บุคคลที่สามารถทานขนมหวานที่มีรสหวานได้ ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ชอบให้ ก าร
รับประทานของหวานหรื อพุดดิ้ง หรื อชื่นชอบในความแปลกใหม่ และคนวัยทางานที่ตอ้ งใช้เวลา
เร่ งรี บ สามารถตอบสนองได้ เพราะมีขนาดที่เหมาะสมต่อการพกพาทัว่ ไปที่ตอ้ งนั่งทานที่ร้านหรื อ
สั่งกลับบ้าน สะดวกต้องการรับประทาน และกลุ่มเด็กนักเรี ยนนักศึกษาที่ไปเรี ยนตอนเช้า หรื อหลัง
เลิกเรี ยนที่สามารถซื้อรับประทานระหว่างไปเรี ยนหรื อเดินทางกลับบ้านได้

5.6 รายละเดียดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
การเปรียบเทียบ
ด้านผลิตภัณฑ์

พุดดิง้ ดึ่ง
พุดดิ้งนมสดมะพร้าวอ่อนที่
คิดสูตรขึ้นเองเฉพาะตัว

พุดดิง้ ใบเตย

พุดดิง้ มัน

พุดดิง้ เผือก

พุดดิ้งใบเตย

พุดดื้งมัน

พุดดิ้งเผือก

ถ้วยละ 35บาท
ถ้วยละ35 บาท ถ้วยละ 45-50 บาท ถ้วยละ 50-60 บาท
3 ถ้วย 100
ด้านช่ องทาง -ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อ
ตลาดแฟลต
ตลาดแฟลต
-ทาง Line พุดดิง้ ดึ่ง
ตลาดแฟลตทหารเรื อ
ทหารเรื อ
ทหารเรื อ
การจัดจาหน่ าย
-ทางFacebook แฟนเพจ
การส่งเสริ มการตลาด
ด้านการ
-โฆษณาทางFacebook
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ งเสริม
-ป้ายหน้าร้าน
ผ่านFacebook ผ่านFacebook
Facebook
การตลาด -การแนะนาเมนูใหม่
-โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ผ่านใบปลิว
ด้านราคา

5.7 การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ หรื อ SWOT ANALYSIS
5.7.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
ปัจจัยการพิจารณา
ด้านการบริหาร
จัดการ

จุดแข็ง(Strengths)
-ผูบ้ ริ หารมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี

จุดอ่อน(Weaknesses)
-จานวนพนักงานไม่เพียงพอ

-มีทุนในการผลิตสูง
-เป็ นกิจการเดิมของครอบครัวทาให้มีฐานลูกค้า
เดิม
-พนักงานน้อยทาให้บริ หารจัดการได้ง่าย

ด้านการตลาด

ด้านการผลิต

ด้านการเงิน

-ใช้กลยุทธ์การส่งเสริ มการขายคือ ซื้อครบ 10 ฟรี -ธรกิจช่วงแรกยังไม่เป็ นที่รู้จกั
1บัตรสะสมแต้ม ,ใบปลิว
ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ใน
-การโฆษณาผ่านทางเฟชบุ๊คแฟนเพจ
ช่วงแรก ๆ
-การใช้วสั ดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
-พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
-พนักงานใส่ใจในการให้บริ การอย่างเต็มที
-กิจการมีความมัน่ คงทางด้านการเงินเนื่องจากมี
ทุนสารอง

-

-

5.7.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยการพิจารณา
ตลาดและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

สถานการณ์แข่งขัน

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค(Threats)

- กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา และวัยรุ่ น ในช่วง
-ผูบ้ ริ โภคมักจะมีพฤติกรรมการ
เวลาไปเรี ยนหรื อเลิกเรี ยน
ซื้อไปตามยุคสมัย
- กลุ่มคนวัยทางาน ที่ตอ้ งเร่ งรี บในการทางาน
สามารถซื้อและทานในระหว่างเดินทางไป
ทางานหรื อเลิกงานได้
-ปัจจุบนั สิ นค้าที่มีความแปลกกาลังเป็ นที่นิยม -เกิดธุรกิจประเภทเดียวกันมาก
ขึ้น

สังคม

เทคโนโลยี

-เป็ นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
-ผูบ้ ริ โภคในสังคมมีความต้องการที่จะเป็ น
เจ้าของในสิ นค้า
-อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีไร้สาย

-

-ระบบเคลือข่ายไม่คลอบคลุมทัว่
ทุกพื้นที่

สภาพเศรษฐกิจ

-เศรษฐกิจดีทาให้ผบู ้ ริ โภคมีกาลังซื้อมากขึ้น

-เศรษฐกิจเงินฝื ด ทาให้กาลังซื้อ
ของผูบ้ ริ โภคน้อยลง

กฎหมายระเบียบ

-การปฏิบตั ิถูกสุขลักษณะ ตามกรมอนามัย

-

ข้อบังคับ
กลุ่มผู้จาหน่ ายและ
เครื อข่าย

-

-ขาดตัวแทนในการจัดจาหน่าย

6.แผนบริหารจัดการ
6.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชื่ อกิจการ
ที่อยู่ / ที่ต้งั กิจการ
รูปแบบการดาเนินการของธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ระยะเวลาดาเนินการที่ผ่านมา
หมายเลขทะเบียนการค้า

พุดดิ้ง ดึ่ง
ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10250
ร้านค้า
100,000
110070285912

6.2 รายนามคณะกรรมการบริษัท
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นางสาววิภาวดี ศรี คาพา

ประธาน

2

นางสาวพิชญาพร พันวิไล

รองประธาน

6.3 อานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ
อานาจการตัดสิ นใจของกิจการขึ้นอยูก่ บั ประธานและรองประธาน
6.4 รายชื่ อผู้ถือหุ้น / หุ้นส่ วน และสัดส่ วนการถือครอง
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล

จานวนหุ้น

มูลค่าหุ้น

เปอร์ เซ็นต์

1

นางสาววิภาวดี ศรี คาพา

8,000

80,000

80%

2

นางสาวพิชญาพร พันวิไล

2,,000

20,000

20%

10,000

100,000

100%

รวมจานวนหุ้น
*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

6.5 ประวัตของกรรมการหรื อผู้บริหาร
ก

ชื่ อ นางสาว วิภาวดี ศรีคาพา
การศึกษา
ระดับ ปวส.จาก อรรถวิทย์พณิชยการ ปี พ.ศ.2561
ประสบการณ์การทางาน ผลงานที่ได้รับ

ข

-

ชื่ อ นางสาว พิชญาพร พันวิไล
การศึกษา
ระดับ ปวส. จาก อรรถวิทย์พณิชยการ ปี พ.ศ.2561
ประสบการณ์การทางาน ผลงานที่ได้รับ

-

6.6 แผนผังองค์กร

นางสาววิภาวดี ศรีคาพา
ประธาน

นางสาวพิชญาพร พันวิไล
รองประธาน

หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์/บุคคล

หัวหน้าฝ่ ายการขาย

หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ ายผลิต

6.7 หน้ าที่ความราผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร
1. ชื่ อ
นางสาววิภาวดี ศรี คาพา
ตาแหน่ ง
ประธาน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
บริ หาร วางแผนกาหนดกลยุทธ์นโยบายบริ ษทั
การศึกษา ระดับ ปวส.
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ปวส.2562
อัตราเงินเดือน
10,000 บาท
นางสาวพิชญาพร พันวิไล
รองประธาน
ในการปรึ กษาวางแผนธุรกิจ จัดหาเงินทุน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ปวส.2561
8,000 บาท

2. ชื่ อ
ตาแหน่ ง
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
การศึกษา ระดับ ปวส.

อัตรเงินเดือน

6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้ จ่ายบุคลากรของธุรกิจ
ลาดับ

ฝ่ ายงาน

ตาแหน่ งงาน

จานวน อัตราเงินเดือน

1.

ฝ่ ายบริ หาร

ประธาน

1

10,000

2.

ฝ่ ายบริ หาร

รองประธาน

1

8,000

3.
4.
5.
รวมจานวนบุคลากรและค่าใช้ จ่ายเงินเดือน

18,000

6.9 วิสัยทัศน์
ต้องการเป็ นธุรกิจที่ดีและมีคุณภาพ มีรสชาติที่แตกต่างจากคู่แข่ง
6.10 พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เป็ นที่รู้จกั
2. เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
3. คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคณ
ุ ภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่
6.11 ป้าหมายธุรกิจ
เป้าหมายระยะสั้น
เป้าหมายระยะกลาง
เป้าหมายระยะยาว

เพื่อให้ธุรกิจพุดดิง้ ดึ่งเป็ นที่รู้จกั กลุ่มลูกค้า
ขยายจานวนลูกค้าและเพิ่มประสิ ทธิภาพของการขาย
รักษาฐานลูกค้าเก่าไว้และจัดทากลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

6.12 ปัจจัยความสาเร็จ
1. ขายสิ นค้าด้วยความเต็มใจ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
3. ความช่วยเหลือของสมาชิกในกลุ่ม
6.13 นโยบายในการจ่ ายเงินปัญผลหรือการแบ่ งผลประโยชน์
มีเงินปันผลให้ทุกๆวันที่ 10 ของทุกเดือน ในอัตราเงินเดือนของละตาแหน่งคือประธานรับ
เงินปันผล 10,000บทในวันที่ 10 ของเดือน
6.14 แผนดาเนินการอื่นของธุรกิจ
-ออกงานจัดแสดงบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าในช่วงเวลากิจกรรมจัดขึ้นตาม
ห้างสรรพสิ นค้า
-จัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการอื่นๆ

7. แผนการตลาด
7.1 เป้าหมาย
-ธุรกิจต้องการให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและเป็ นที่ยอมรับในท้อ งตลาด
และต้องการในการที่จะขยายสาขาไปยังจังหวัดที่ใกล้เคียงโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
7.2การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มที่ 1
-กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาและวัยรุ่ น ในช่วงเวลไปเรี ยนหรื อเลิกเรี ยนมีโอกาสในการซื้อ
ได้มาก
กลุ่มที่ 2
-กลุม่ วัยทางาน ที่ตอ้ งเร่ งรี บในการทางานสามารถซื้อและทานในระหว่างเดินทาง
กลุ่มที่ 3
-กลุม่ คนที่ชื่นชอบในการรับประทานพุดดิ้งหรื อคนที่ชอบขนมหวาน
7.3 กลยุทธ์ ทางการตลาด
7.3.1 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ
-ผลิตภั ณฑ์ คือ พุดดิง้ นมสดมะพร้าวโดยใช้น้ ามะพร้าวเข้ามาเพิ่มเพื่อความหอมและมีเนื้อ
มะพร้าวขนาดกะทัดรัดพกพาง่าย

บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่องพลาสติกใส
➢

โลร้านค้า

7.3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
ราคาจะตั้งแบบย่อมเยาสามารถซื้อได้ตามวัตถุดิบที่เราคัดมาพิเศษ ในราคาถ้วยละ 35 บาท
7.3.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
พุดดิ้งนมสดเป็ นสิ นค้าที่สนองความต้องการของกลุม่ เด็กและนักศึกษาและคนที่ชอบกินขนม
หวาน ซึ่งตลาดนัดแฟลตทหารเรื อสรรพวุธอยูต่ รงแถวคอนโดหรื อแหล่งชุมชน

หน้ าร้ านตลาดนัดแฟลตทหารเรือสรรพวุธ

เฟชบุ๊คแฟนเพจ “พุดดิง้ ดึ่ง”

7.3.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด
การโฆษณาผ่านป้ายหน้าร้านและใช้สื่อสิ่ งพิมพ์
การส่ งเสริ มการขายโดยทุก ๆ ครั้งที่ลูกค้าซื้ อครบ 3 ถ้วย เหลือเพียง 100 บาท
การให้ข่าวสารโดยเฟสบุ๊กแฟนเพจไลน์จะมีการอัพเดตอยูต่ ลอด

8. แผนการขาย
8.1 สถานที่ประกอบการในการขาย
ที่ต้งั สถานที่ขาย
ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อ
รายละเอียด
ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10250

แฟลตทหารเรื อ

4 แยกบางนา

เส้นสรรพาวุธ
วัดบางนานอก

อรรถวิทย์

8.2 อุปกรณ์และเครื่ องมือในการขาย
ลาดับ

รายการ

จานวน

ราคาทุน

1

ถังแช่เย็น

1 ถัง

800

2

ชั้นวาง

1 ชิ้น

550

3

ช้อน

1 แพ็ก

25

4

ถุงพลาสติก

1 แพ็ก

22

5

ป้ายร้าน, ป้ายราคา

1 แผ่น

300

6
7
8
8.3 ข้อมูลการขาย
จานานหน่วยการบริ การสูงสุด
อัตราประมาณการให้บริ การ
เป้าหมายหน่วยการบริ การ
เวลาที่ใช้ต่อรอบการบริ การ
เวลาการบริ การต่อวัน
จานวนแรงงานที่ใช้ในการบริ การ
อัตราค่าจ้างแรงงานในการบริ การ
8.4 รายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ ในการขาย
- นมสดเมจิ
- น้ าตาลทรายมิตรผล
- เจลติน

150 ถ้วย/อัน 3,600/อัน 43,200กล่อง/ปี
150 ถ้วย/อัน 3,600/อัน 43,200กล่อง/ปี
150 ถ้วย/อัน 3,600/อัน 43,200กล่อง/ปี
1 ชม.
8 ชม.
-

- วิปครี ม,ลูกมะพร้าว

8.5 ขั้นตอนการขาย
1. กล่าวสวัสดีตอ้ นรับลูกค้า
2. แนะนาสิ นค้าพุดดิ้ง และแนะนาโปรโมชัน่
3. ลุกค้าเลือกสิ นค้าเสร็จรับสิ นค้า แพ็คใส่ถุงและคิดเงิน
4. ยืนขอให้ลูกค้า
5. รับเงินจากลูกค้า
6. ทอนเงินลูกค้าพร้อมกล่าวขอบคุณ
8.6 แผนผังกระบวนการขาย

กล่ าวสวัสดีต้อนรับลูกค้ า
แนะนาสิ นค้ าพุดดิง้ และแนะนาโปรโมชั่น

ลุกค้าเลือกสินค้าเสร็จรับสินค้า แพ็คใส่ ถงุ และคิดเงิน
ยืนขอให้ ลกู ค้าพร้ อมกับสินค้า

รับเงินจากลูกค้า
ทอนเงินลูกค้าพร้ อมกล่าวขอบคุณ

9. แผนการเงิน
9.1 ประมาณการในการลงทุน
ลาดับ
รายการ
1.
เงินสด
รวมมูลค่าลงทุนทั้งสิน
โครงสร้ างทางการเงิน(เปอร์ เซ็นต์)

ทุนเจ้ าของ
100,000.00
100,000.00
100%

เงินกู้
-

รวมมูลค่า
100,000.00
100,000.00
100%

9.2 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการ

รายละเอียด

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุ ง
ใช้ในการตกแต่ง
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้สานักงาน
ใช้ในการขาย
อุปกรณ์/เครื่ องมือ
ใช้ในการขาย
ยานพาหนะ
วัตถุดิบคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็จรู ปคงเหลือ
ทรัพย์สินทางปัญญา
รายการอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมมูลค่าทรัพย์ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจปัจจุบัน

มูลค่าประมาณ
25,000.00
25,000.00
25,000.00
75,000.00

9.3 สมมติฐานทางการเงิน
รายการ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได้ -%
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของจานวนลูกค้า -%
การเปลี่ยนแปลงของราคาขายสิ นค้า -%
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการบริ การ -%
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย 1-%
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย 2-%
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย 3-%
ระยะเวลาที่ใช้ในการคานวณใน 1 ปี –วัน/เดือน
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -%
สมมติฐานทางการเงินอื่นๆ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

-

10%
10%
10%
10%
-

-

5%
5%
5%
5%
24 วัน/เดือน
-

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

-

9.4 นโยบายทางการเงิน
รายการ

ระยะเวลาการให้เครดิตการขายสิ นค้า – วัน/เดือน
ระยะเวลาเครดิตซื้อสิ นค้า – วัน/เดือน
วงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นที่ขอกู(้ ถ้ามี) – บาท
วงเงินสิ้นเชื่อระยะยาวที่ขอกู้ (ถ้ามี) – บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้น -%
อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยาว -%
นโยบายการตั้งสารองเงินสดในกิจการ
50,000.00
การให้ผลตอบแทนหรื อเงื่อนไขอื่นๆ
นโยบายทางการเงินอื่นๆ
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายทุกรายการขึ้นกับสภาวะของเศรษฐกิจ

-

9.5 ประมาณการในการขายรายเดือน
เดือน
รายการ
จานวนสินค้าที่ขาย
พุดดิง้ ดึ้ง
รวมจานวนสินค้าขาย
ราคาสินค้า
พุดดิง้ ดึ้ง
ราคาสินค้าเฉลี่ย
รายได้จากการขาย
พุดดิ้ง ดึ้ง
รวมรายได้
รวมรายได้สะสม
ลูกหนี้การค้า
เงินสดรับจากการขาย

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

เดือนที่ 5

เดือนที่ 6

เดือนที่ 7

เดือนที่ 8

เดือนที่ 9

เดือนที่ 10

เดือนที่ 11

เดือนที่12

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00
126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00

126,00.00
126,00.00

126,00.00
126,00.00

126,00.00
126,00.00

126,00.00
126,00.00

126,00.00
126,00.00

882,000.00 1,008,000.00 1,134,000.00 1,260,000.00 1,386,000.00

1,512,00.00

126,00.00
126,00.00
126,00.00

126,00.00

252,00.00 378,000.00

504,000.00

630,00.00

756,000.00

126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00 126,00.00

126,00.00

126,00.00

126,00.00

126,00.00

126,00.00
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9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า
รายการ
จานวนสินค้าที่บริการ (กล่อง)
พุดดิ้ง ดึ้ง
รวมจานวนสินค้าขาย
ราคาสินค้า (บาท/กล่อง)
พุดดิ้ง ดึ้ง
ราคาสินค้าเฉลี่ย
รายได้จากการขาย (บาท)
พุดดิ้ง ดึ้ง
รวมรายได้จากการขาย (บาท)
ประมาณการลูกหนี้การค้า
ขายด้วยเงินสด
ขายด้วยสิ นเชื่อ (เครดิตการค้า)
ลูกหนี้การค้ารวม (บาท)
เงินสดจากการขายสินค้า (บาท)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

43,200.00
43,200.00

45,360.00
45,360.00

49,896.00
49,896.00

35.00
35.00

35.00
35.00

35.00
35.00

1,512,000.00
1,512,000.00

1,587,600.00 1,746,360.00
1,587,600.00 1,746,360.00

1,512,000.00
1,512,000.00

1,587,600.00 1,746,360.00
1,587,600.00 1,746,360.00

9.7 ประมาณการต้นทุนบริการและสินค้าซื้อมาเพื่อการบริการ
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

จานวนสินค้าทีซ่ ื้อมาในการบริการ (หน่ วย)
นมสดเมจิ (ลัง)

73.00

77.00

85.00

240.00

252.00

278.00

น้ าตาล (ลัง)

22.00

24.00

27.00

เจลติน (ลัง)

37.00

39.00

43.00

นมวิปครี ม (ลัง)

37.00

39.00

43.00

นมสดเมจิ (ลัง)

816.00

856.8

942.48

ลูกมะพร้าว (เคลือ)

150.00

157.5

173.25

น้ าตาล (ลัง)
เจลติน (ลัง)

650.00

682.5

750.75

300.00

315.00

346.5

1,300.00

1,365.00

1,501.5

59,568.00
36,000.00
14,300.00
11,100.00
48,100.00

65,973.6
39,690.00
16,380.00
12,285.00
53,235.00

80,110.8
48,163.5
20,270.25
14,899.5
64,564.5

ลูกมะพร้าว (เคลือ)

ราคาต่อหน่ วยของสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อมาเพื่อบริการ

นมวิปครี ม (ลัง)

ต้นทุนสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อมาเพื่อบริการ
นมสดเมจิ (ลัง)
ลูกมะพร้าว (เคลือ)
น้ าตาล (ลัง)
เจลติน (ลัง)
นมวิปครี ม (ลัง)

รวมต้นทุนสินค้าวัตถุดิบ
รายการ
จานวนสินค้าสาเร็จรูปซื้อมาเพื่อขาย
ถ้วยพลาสติก (ลัง)
ถุงหิ้ว (ลัง)
ช้อน (ลัง)

169,068.00
ปี ที่ 1

187,563.6
ปี ที่ 2

228,008.55
ปี ที่ 3

48.00
24.00
48.00

51.00
26.00
51.00

57.00
29.00
57.00

ราคาต่ อหน่ วยของสิ นค้ าสาเร็จรู ปที่ซื้อมา
เพื่อขาย
ถ้วยพลาสติก (แพ็ค)
ถุงหิ้ว (แพ็ค)

350.00
150.00

367.5
157.00

404.25
173.25

ช้อน (แพ็ค)

200.00

210.00

231.00

16,800.00

18,742.5

23,042.25

ถุงหิ้ว (แพ็ค)

3,600.00

4,095.00

5,024.25

ช้อน (แพ็ค)

9,600.00

10,710.00

13,167.00

30,000.00

33,547.5

41,233.5

-

-

ต้นทุนสินค้าสาเร็จรู ปซื้อมาเพื่อขาย
ถ้วยพลาสติก (แพ็ค)

รวมต้นทุนสินค้าสาเร็จรูป
ประมาณการเจ้ าหนี้การค้า
ซื้อสินค้ามาด้วยเงินสด
ซื้อสิ นค้ามาด้วยเงินเชื่อ (เครดิตการค้า)
ระยะเวลาได้รับเครดิตการค้า (วัน/เดือน)
เจ้ าหนี้การค้าสินค้าซื้อมาเพื่อบริการรวม
เงินสดจ่ ายค่ าวัตถุดิบและสิ นค้ าซื้อมาเพื่อ
บริการ

-

199,068.00

221,111.1

269,242.05

9.8 ประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนขายสินค้ า
รายการ
ต้นทุนผลิตสินค้า (บาท)
ค่าแรงงาน/พนักงานในการบริ การ
ค่าสิ นค้าสาเร็จรู ปซื้อมาเพื่อการบริ การ
ค่าไฟฟ้าในการบริ การ
ค่าน้ าประปาในการบริ การ
ค่าวัตดุสิ้นเปลืองในการบริ การ
ค่าบารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องมือ
ค่าข่นส่งสิ นค้าเพื่อการบริ การ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการบริ การ
รวมต้นทุนการบริการ (1)
ค่าเสื่ อมราคาในการบริการ
ค่าเสื่ อมราคาอาคารในการบริ การ
ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์และเครื่ องมือ (20%)
ค่าเสื่ อมราคายานพาหะนะ
รวมต้นทุนค่าเสื่ อมราคาในการบริการ (2)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

199,068.00
5,000.00
4,500.00
4,500.00
4,000.00

221,111.1
5,250.00
4,725.00
4,725.00
4,200.00

269,242.05
5,775.00
5,197.5
5,197.5
4,620.00

5,000.00
222,068.00

5,250.00
245,261.1

5,775.00
295,807.05

339.4

339.4

339.4

222,407.4

245,600.5

296,146.45

222,407.4

245,600.5

296,146.45

รวมต้นทุนการบริการทั้งสิ้น (1) + (2)
+บวก วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด
-ลบ วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด
+บวก สิ นค้าระหว่างทาคงเหลือต้นงวด
-หัก สิ นค้าระหว่างทาคงเหลือปลายงวด
+บวก สิ นค้าสาเร็จรู ปคงเหลือต้นงวด
-หัก สิ นค้าสาเร็จรู ปคงเหลือปลางวด
รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท)

9.9 ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย
รายการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)
เงินเดือนบุคลากร/พนักงาน
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากร
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าส่วนสานักงาน
ค่าใช้จ่ายน้ าปะปาส่วนสานักงาน
ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์,โทรสาร
ค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายค่าเช้าร้าน
ค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึ กษาด้านต่างๆ
ค่าธรรมเนียมราชการ
ค่าใช้จ่ายน้ ามันยานพาหนะในการบริ การ
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการออกงานแสดงสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย (1)
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนการบริหารและการขาย
ค่าเสื่ อมราคาอาคารส่วนสานักงาน
ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์เครื่ องใช้ส่วนสานักงาน
(20%)
ค่าเสื่ อมราคายานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคา (2)
รวมค่าใช้ จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

216,000.00
5,000.00
60,000.00
2,400.00
1,800.00
2,000.00
1,000.00
57,600.00

226,800.00
5,250.00
63,000.00
2,520.00
1,890.00
2,100.00
1,050.00
60,480.00

249,480.00
5,775.00
69,300.00
2,772.00
2,079.00
2,310.00
1,155.00
66,528.00

1,000.00
346,800.00

1,050.00
364,140.00

1,155.00
400,554.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

356,800.00

374,140.00

410,554.00

9.10 ประมาณการงบกาไรขาดทุน
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

รายได้
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น

1,512,000.00 1,582,600.00 1,746,360.00

รวมรายได้
หัก-ต้นทุนขาย

1,512,000.00 1,582,600.00 1,746,360.00
222,407.4
245,600.5 296,146.45

กาไรขั้นต้น
หัก-ค่าใช้จ่ายในการบริ การและการขาย
กาไรจากการดาเนินการ
หัก-ดอกเบี้ยจ่าย

1,289,592.6
356,800.00
932,792.6

1,336,999.5 1,450,213.55
374,140.00 410,554.00
962,859.5

1,039,659.55

กาไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
หัก-ภาษีเงินได้นิติบุคคล (15%)

932,792.6
139,918.89

962,859.5 1,039,659.55
144,428.92 155,948.93

กาไรสุ ทธิ
หัก-เงินปันผลจ่าย (10%)

792,873.71

818,430.57

883,710.61

792,873.71

25,556.83

25,556.83
0.25

858,153.78
8.58

กาไรสะสม
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุ้น
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

792,873.71
7.92

9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด
รายการ
กระแสเงินสดจากการดาเนินการ
เงินสดรับจากการบริ การ
เงินสดรับจากรายได้อื่น
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการบริ การ
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายบริ หารและการขาย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
กระแสเงินสดจากการดาเนินการรวม
กระแสเงินสดจากการลงทุน
เงินสดจ่ายค่าลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ดิน
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสิ นทรัพย์อาคาร
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสิ นทรัพย์ส่วนตกแต่ง
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสิ นทรัพย์อุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเครื่ องใช้สานักงาน
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสิ นทรัพย์ยานพาหนะ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

1,512,000.00 1,582,600.00
222,407.4
356,800
139,918.89
792,873.71

245,600.5
374,140

ปี ที่ 3
1,746,360.00
296,146.45
410,554

144,428.92 275,948.93
818,430.57 1,563,710.61

25,000.00
25,000.00
25,000.00
75,000.00

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้น
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกุร้ ะยะสั้น
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกุร้ ะยะยาว
เงินจ่ายชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาว
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินรวม
กระแสเงินสดสุ ทธิ
บวก+กระแสเงินสดต้นงวด
กระแสเงินสดสุ ทธิปลายงวด

717,873.71 818,430.57

1,563,710.61

9.12 ประมาณการงบดุล
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ
สิ นทรัพย์จบั ต้องไม่ได้
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะสั้น
เจ้ าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนเกิน(ต่า)กว่าทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

717,873.71

818,430.57 1,563,710.61

717,873.71

818,430.57 1,563,710.61

75,000.00
75,000.00
792,873.71

792,873.71
792,873.71
792,873.71

818,430.57 1,563,710.61

25,556.83 1,538,153.78
792,873.71
25,556.83
818,430.57 1,563,710.61
818,430.57 1,563,710.61

9.13 การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน
อัตราส่วนเงินลงทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัว (เท่า)
การวัดประสิทธิภาพการใช้ ทรัพย์สิน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ)
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้า (รอบ)
ระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี้ (วัน)
ระยะเวลาสิ นค้าคงเหลือ (วัน
อัตราการหมุนสิ นทรัพย์ถาวร(รอบ)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์รวม(รอบ)
การวัดความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่วนแห่งหุ้น (Debt to Equity Ratio)
อัตราส่วนทุน
อันตราส่ วนแห่ งความสามารถในการช าระ
หนี้
การวัดความสามารถในการบริหารงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์(ROA)
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือ หุ้ น
(ROE)
อัตรากาไรขั้นต้น (เปอร์เซ็นต์)
อัตรากาไรจากการดาเนินการ (เปอร์เซ็นต์)
อัตรากาไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต์)
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน
ผลกาไรต่อหุ้น(Earning per Share)
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value)
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value)

85.29%
61.69%
52.43%

84.29%
60.84%
51.71%

83.04%
59.53%
50.60%

13.43

0.57

8.58

3 ปี

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาววิภาวดี ศรีคาพา
วัน / เดือน /ปี

การปฏิบัติงาน

24-28 มิ.ย. 62

ส่งโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

1-12 ก.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่1(บทนา)

15-31 ก.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่2
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง)

1-30 ส.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาทบที่ 3
แผนธุรกิจ
-บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
-วัตถุประสงค์ในการนาเสนอแผนธุรกิจ
-ความเป็ นมาของธุรกิจ
-ผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการตลาด
-แผนการบริ หารจัดการ
-แผนการตลาด
-แผนการผลิต/การขาย/การบริ การ

หมายเหตุ

-แผนการเงิน
-แผนฉุกเฉินหรื อแผนประเมินความเสี่ ยง
2-6 ก.ย. 62

ส่ง power point (โครงการ + บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ กับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเตรี ยมนาเสนอโครงการ Present ครั้ง
ที่1)

21 ก.ย. 62

นาเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่1
(โครงการ + บทที่ 1 + แผนธุรกิจ)

1-31 ต.ค. 62

ปฏิบตั ิภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 8 ครั้ง (ปฏิบตั ิการ
ขาย/งานบริ การ/งานประดิษฐ์) เข้ารับการนิเทศจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาโครงการ
นางสาววิภาวดี ศรีคาพา

วัน / เดือน /ปี

วัน / เดือน /ปี

1-18 พ.ย. 62

กาหนดส่ง power point (โครงการ + แผนการตลาด และ
แผนการผลิต) กับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเตรี ยมนาเสนอ
โครงการ Present ครั้งที่2 รวมทั้งออกร้านจัดแสดงสิ นค้า/
บริ การ/แสดงผลงานประดิษฐ์

16 พ.ย. 62

นาเสนอโครงการ (present) ครั้งที่2
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน จัดแสดง
สิ นค้า/บริ การ/แสดงผลงานประดิษฐ์)

2-6 ธ.ค. 62

กาหนดส่งแบบสอบถามโครงการ

13 ธ.ค. 62

งาน ATC นิทรรศน์

วัน / เดือน /ปี

(ออกร้านและแจกแบบสอบถามโครงการ)
16-20 ธ.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่4
-ปฏิบตั ิงานรายบุคคล
-บัญชี+ผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ

20-24 ม.ค. 63

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่5
(สรุ ปผลการดาเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา)

27-31 ม.ค. 63

กาหนดส่ง บรรณานุกรม

3-7 ก.พ. 63

กาหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง
(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติผจู ้ ดั ทา
โครงการ)

10-14 ก.พ. 63

กาหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ และสารบัญ

17-21 ก.พ. 63

กาหนดส่ง ตรวจรู ปเล่มโครงการ

24-28 ก.พ. 63

ส่งรู ปเล่ม+เงินค่ารู ปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวพิชญาพร
วัน / เดือน /ปี

พันวิไล

การปฏิบัติงาน

24-28 มิ.ย. 62

ส่งโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

1-12 ก.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่1(บทนา)

15-31 ก.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่2
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง)

1-30 ส.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาทบที่ 3
แผนธุรกิจ
-บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
-วัตถุประสงค์ในการนาเสนอแผนธุรกิจ
-ความเป็ นมาของธุรกิจ
-ผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการตลาด
-แผนการบริ หารจัดการ
-แผนการตลาด
-แผนการผลิต/การขาย/การบริ การ
-แผนการเงิน

หมายเหตุ

-แผนฉุกเฉินหรื อแผนประเมินความเสี่ ยง
2-6 ก.ย. 62

ส่ง power point (โครงการ + บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ กับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเตรี ยมนาเสนอโครงการ Present ครั้ง
ที1่ )

21 ก.ย. 62

นาเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่1
(โครงการ + บทที่ 1 + แผนธุรกิจ)

1-31 ต.ค. 62

ปฏิบตั ิภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 8 ครั้ง (ปฏิบตั ิการ
ขาย/งานบริ การ/งานประดิษฐ์) เข้ารับการนิเทศจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาโครงการ

นางสาวพิชญาพร

พันวิไล

วัน / เดือน /ปี

การปฏิบัติงาน

1-18 พ.ย. 62

กาหนดส่ง power point (โครงการ + แผนการตลาด และ
แผนการผลิต) กับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเตรี ยมนาเสนอ
โครงการ Present ครั้งที่2 รวมทั้งออกร้านจัดแสดงสิ นค้า/
บริ การ/แสดงผลงานประดิษฐ์

16 พ.ย. 62

นาเสนอโครงการ (present) ครั้งที่2
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน จัดแสดง
สิ นค้า/บริ การ/แสดงผลงานประดิษฐ์)

หมายเหตุ

2-6 ธ.ค. 62

กาหนดส่งแบบสอบถามโครงการ

13 ธ.ค. 62

งาน ATC นิทรรศน์
(ออกร้านและแจกแบบสอบถามโครงการ)

16-20 ธ.ค. 62

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่4
-ปฏิบตั ิงานรายบุคคล
-บัญชี+ผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ

20-24 ม.ค. 63

กาหนดส่งเนื้อหาบทที่5
(สรุ ปผลการดาเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา)

27-31 ม.ค. 63

กาหนดส่ง บรรณานุกรม

3-7 ก.พ. 63

กาหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง
(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติผจู ้ ดั ทา
โครงการ)

10-14 ก.พ. 63

กาหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ และสารบัญ

17-21 ก.พ. 63

กาหนดส่ง ตรวจรู ปเล่มโครงการ

24-28 ก.พ. 63

ส่งรู ปเล่ม+เงินค่ารู ปเล่ม+แผ่นซี ดี 1 แผ่น

บัญชีรายรับ – รายจ่ ายในโครงการ

ว/ด/ป

รายการ

รายรับ
จานวน

@

รายจ่ าย
จานวนเงิน

หน่ วย
เงินเก็บสะสมในกลุ่ม

จานวน

@

คงเหลือ
จานวนเงิน

หน่ วย
2

1,000

จานวน

@

จานวนเงิน

หน่ วย

2,000.00

2,000.00

นมสด

1

260.00

มะพร้าว

1

178.00

เกลือป่ น

1

120.00

ผงวุน้

1

30.00

นา้ ตาล+ผงเจลาติน

1

50.00

ถ้วยพลาสติกใส

1

150.00

ถุงพลาสติก

1

50.00

ค่าป้ายร้าน

1

335.00

รวม

2,000.00
บัญชีรายรับ-รายจ่ าย
โครงการ พุดดิง้ ดึ่ง

1,173.00

827.00

74

สรุปผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ
โครงการ ขายสินค้า
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรูข้ องวิชาโครงการ
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ระหว่างการศึกษา
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธ์การขายสินค้า
มีเงินลงทุน

2,000 บาท

ได้รบั เงินจากการขายสินค้า

5,000 บาท

หักทุนจากการดาเนินการ ไรสุทธิ

3,000 บาท

หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คงเหลือ

2,500 บาท

75

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินโครงการ และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
จาการดาเนิ นโครงการขายสิ นค้า “พุดดิ้ง ดึ่ง” มีผูร้ ่ วมลงทุนทั้งหมด 2 คน จานวนที่ลงทุนคนละ
1,000 บาท เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท สถานที่ในการออกปฏิบตั ิงานคือ หน้า ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อ
สรรพาวุธ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานขายเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 4 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 ซึ่ง
จากการปฏิบตั ิงานได้เงินจากการขายสิ นค้าและหักค่าใช้จ่ายต่างๆคงเหลือเงินจานวนทั้งสิ น 2,500 บาท
คืน ผูร้ ่ วมลงทุน 2 คน คนละ 1,000 บาท
การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้วิชาโครงการ
2. เกิดการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา
3. เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการวางกลยุทธ์การขายสิ นค้า
สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง
ลาดับที่
1
2
3

วัน/เดือน/ปี
25-30 มิ.ย. 61
25-26 มิ.ย. 61
16 ก.ค. 61

4

20 ส.ค. 61

5

20 ส.ค. 61
-

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ส่งโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
กานดส่งเนื้อหา บทที่ 1 (บทนา)
กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 2
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง)
กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 3
(วิธีการดาเนินโครงการ)
แผนธุรกิจ
- บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
- วัตถุประสงค์ในการนาเสนแผนธุรกิจ
- ความเป็ นมาของธุรกิจ
- ผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด

ลาดับที่

6

วัน/เดือน/ปี
10 ก.ย. 61

7

15 ก.ย. 61

8

1-31 ต.ค. 61

9

24 พ.ย. 61

10
11

14 ธ.ค. 61
14 ม.ค. 62

12

21 ม.ค. 62

13
14

28 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62

15
16
17

18 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
22 ก.พ.62

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- แผนการตลาด
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริ การ
- แผนการเงิน
- แผนฉุกเฉิน หรื อแผนประเมินความเสี่ ยง
ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนธุรกิจ กับอาจารย์ที่
ปรึ กษา เตรี ยม Present ครั้งที่ 1)
นาเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 1
(โครงการ + บทที่ 3 + แผนธุรกิจ)
ปฎิบตั ิภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 8 ครั้ง
(ปฎิบตั ิการขาย/งานบริ การ/งานประดิษฐ์)
เข้ารับการนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
นาเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 2
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการจะดแสดง
สิ นค้า/บริ การ/แสดงผลงานประดิษฐ์)
งาน ACT นิทรรศน์
กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 4
- ปฏิบติงานรายบุคคล
กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 5
(สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ)
กาหนดส่ง บบรณานุกรม
กาหนดส่ง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
กาหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ
ตรวจรู ปเล่มโครงการ
ส่งรู ปเล่ม+เงินค่ารู ปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น

ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอาจจะไม่ตรงกัน มีความขัดแย้งกันขณะลงขาย
2.สมาชิกในกลุ่มยังไม่มีประสบการณ์ความชานาญในการทาทาพุดดิง้ ทาให้เสี ยสิ นค้าและ
เสี ยงบประมาณในการลงทุนเนื่องจากมีการทดลองในการทาสิ นค้าและการทดลองขาย
3. ที่อยูข่ องสมาชิกบางคนไกลจากสถานที่ขายสิ นค้า ทาให้เปิ ดร้านได้ชา้ มีปัญหาด้านรถ
ติด
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
1.มีเรี ยกประชุมสมาชิกเพื่อหาข้อยุติให้เข้าใจตรงกัน
2.มีการทดลองทอดทาพุดดิ้ง/ทดลองปฏิบตั ิงานก่อนขายจริ งเพื่อให้เกิดความชานาญในการ
ทาและเพื่อลดต้นทุน
3.หาทาเลที่ต้งั ในการขายสิ นค้าที่ใกล้กบั ที่อยูข่ องสมาชิกหรื อจัดตารางเวรในการมา
ปฏิบตั ิงานขายให้เหมาะกับความสะดวกของสมาชิกแต่ละคน
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ภาคผนวก ก โครงการ
-แบบนาเสนอขออนุมัติโครงการ
-บันทึกการเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึกษา

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ
ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2562
พุดดิ้ง ดึ่ง (Pudding Dueng)
มิถุนายน 2562 -กุมภาพันธ์ 2563
ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อสรรพาวุธ
8,000 บาท

ชื่ อโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน
สถานทีก่ ารดาเนินงาน
ประมาณค่าใช้ จ่าย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาววิภาวดี
2. นางสาวพิชญาพร

ศรี คาพา
พันวิไล

รหัสนักศึกษา 40998 ปวส .2/31
รหัสนักศึกษา 41227 ปวส.2/31

ลงชื่ อ ................................................................ประธานโครงการ
(นางสาววิภาวดี ศรีคาพา) ....../......./......

ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาร่ วมโครงการ
................................................................. ..........................................................................
................................................................. ………………………………………...........
ลงชื่ อ.......................................................
ลงชื่ อ……………………………………….
(อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์ )..../..../....
(อาจารย์อุดมพร เปตานนท์)..../..../....

ลงชื่ อ.................................................................หัวหน้ าสาขาวิชาการตลาด
(อาจารย์วงค์เดือน ประไพรวัชรพันธ์ )..../...../.....
ชื่ อโครงการ

พุดดิ้ง ดึ่ง

(Puddig Dueng)

แผนงาน
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่มขายสิ นค้า
อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาร่ วม อาจารย์อุดมพร เปตานนท์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาววิภาวดี
ศรี คาพา
ประธานโครงการ
2. นางสาวพิชญาพร

พันวิไล

รองประธานโครงการ

หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบันอาหารคือ ปั จจัยหลักในการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์อ าหารให้
ประโยชน์และสร้างความเจริ ญเติบโตให้แก่ร่างกาย ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ในการรับประทานอาหารที่หาซื้ อได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ พุดดิ้ง หนึ่ งในเมนูของ
หวานยอดนิยมของสายคนรักของหวานที่สามารถทานได้แทบทุกที่ทุกเวลา หาซื้อ
ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ ว เพียงแค่แช่เย็น นิ ยมรับประทานกันในกลุ่มคนจานวนมาก
สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย พุดดิ้ง เป็ นขนมหวานของฝรั่ง มีรสชาติหวานหอม
กลิ่นนมและมะพร้าวชวนให้น่ารับประทาน เนื้อพุดดิ้งจะเนียนนุ่มละมุ่นลิ้นเหมือน
ไข่ต๋ ุนมีความยืดหยุ่นมากกว่า ถ้าพูดถึงพุดดิ้งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าห่ างไกลจาก
คนรักขนมหวานแบบไทยๆมาก แต่ตอนนี้ พุดดิ้งกลายเป็ นขนมหวานยอดฮิ ต ที่มี
คนทามาขายเต็มท้องตลาดไปหมด ทั้งนี้ ใช้ชื่อพุดดิ้งและกรรมวิธีแบบพุดดิ้ง บาง
คนบอกไม่เคยกินพุดดิ้งมาก่อน แต่ถา้ คนเคยกินเต้าฮวย นัน่ ก็เป็ นหนึ่งในสายพันธุ์
พุดดิ้งเช่นกัน ทั้งนี้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาโครงการจึงได้จดั ทาเมนูพุดดิ้งที่ทาจากนมสด
และมะพร้าวอ่อนแปรรู ปเป็ นพุดดิ้งมะพร้าวนมสด จึงทาให้เพิ่มมูลค่าสิ นค้าและทา
ให้เกิดความสะดวกในการรับประทาน และทาให้ดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจในพุด
ดิ้งมะพร้าวนมสดแบบใหม่อีกด้วย

วัตถุประสงค์
4. เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ของวิชาโครงการ
5. เพือ่ สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างการศึกษา
6. เพื่อให้นกั ศึกษามีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธ์การ
ขายสิ นค้า
เป้าหมาย
3. สร้างผลกาไร รายได้ให้กบั นักศึกษา
4. เพื่อปฏิบตั ิงานทดลองขายสิ นค้าในสถานที่จริ ง
วิธีการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
7. เตรี ยมคิดรู ปแบบธุรกิจขายสิ นค้า
8. ประชุมวางแผนงาน วางรู ปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ
9. ร่ างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
10. จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะทาธุรกิจขายสิ นค้า
11. จัดเตรี ยมสถานที่ในการลงมือปฏิบตั ิงาน
12. จัดทาแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ และส่งเสริ มการตลาด
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการ
5. การจัดซื้อวัตถุดิบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
6. ทดลองปฏิบตั ิการขาย และบริ การ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
7. ปฏิบตั ิดาเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการขาย และบริ การ ที่วางแผนไว้
8. จัดกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริ มการตลาด
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล
4. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานบริ การ และงบประมาณผลกาไร ขาดทุน
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
6. รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
7. ขั้นตอนการดาเนินงาน

ขั้นตอนดาเนินการ

ปี 2562
มิ.ย

1.เตรี ยมรู ปแบบ
ธุรกิจขายสิ นค้า
2.ประชุมวางแผนงาน
วางรู ปแบบงาน และ
จัดสรรงบประมาน
3.ร่ างโครงการเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงการ
4.จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
และสถานที่ที่จะทาธุรกิจ
ขายสิ นค้า
5.จัดทาแผนธุรกิจและ
แผนกลยุทธ์และการส่ง
เริ มการตลาด
6.ลงมือปฏิบตั ิติงานตาม
แผนและขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่วางไว้
7.สรุ ปผลการปฏิบตั ิติ
งาน
8.ส่งรายงานสรุ ปผลการ
ดาเนินงาน

ปี 2563
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

วัน เวลา สถานที่
เริ่ มดาเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบตั ิงาน : ตลาดนัดแฟลตทหารเรื อสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10250
งบประมาณ และวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณในการลงทุนคนละ 4,000 บาท จานวน 2 คน คิดเป็ นเงิน 9,000 บาท
1. วัตถุดิบ
นมสด
2,000 บาท
มะพร้าว
1,500 บาท
เกลือป่ น
100 บาท
ผงวุน้
300 บาท
น้ าตาล
200 บาท
ผงเจลาติน
200 บาท
2. อุปกรณ์
ถ้วยพลาสติกใส
500 บาท
ถุงพลาสติก
200 บาท
3. เบ็ดเตล็ด
ค่าป้ายร้าน/สื่ อโฆษณา
1,000 บาท
ค่าเครื่ องแบบพนักงาน 250 (2 คน)
500 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1,500 บาท
รวม
8,000 บาท

การติดตามผลและการประเมิน

4. นาเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมิน
5. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกค้า
6. รายงานสรุ ปผลการดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้วิชาโครงการ
2. เกิดการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา
3. เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการวางกลยุทธ์การขายสิ นค้า
ปัญหาและอุปสรรค
1. วัตถุดิบที่ใช้อาจมีราคาต้นทุนที่สูง และไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
2. สิ นค้าที่ผลิตแล้วไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
ข้อเสนอแนะ
1. มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม และหาแหล่งวัตถุดิบสารองที่มีตน้ ทุนต่า
2. วางแผนในการผลิตในแต่ละวัน

ลงชื่อ............................................................
(อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์)
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ

ลงชื่อ.............................................
(อาจารย์อุดมพร เปตานนท์)
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมโครงการ

ลงชื่อ...............................................................
(อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์)
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

สถานที่ดาเนินโครงการ

บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทปี่ รึกษาร่ วม
โครงการขายสินค้า
พุดดิง้ ดึ่ง (Pudding Dueng)
ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์
ที่ปรึกษาร่ วมโครงการ อาจารย์อดุ มพร เปตานนท์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชญาพร พันวิไล
นางสาวพิชญาพร พันวิไล

ระดับชั้น ปวส. 2/31
ระดับชั้น ปวส. 2/31

ลาดับ
รายการ
ที่
1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2 กานดส่งเนื้อหา บทที่ 1 (บทนา)
3 กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 2
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง)
4 กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 3
(วิธีการดาเนินโครงการ)
แผนธุรกิจ
- บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
- วัตถุประสงค์ในการนาเสนแผนธุรกิจ
- ความเป็ นมาของธุรกิจ
- ผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด
- แผนการบริ หารจัดการ
- แผนการตลาด
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริ การ
- แผนการเงิน
- แผนฉุกเฉิน หรื อแผนประเมินความเสี่ ยง
5 ส่ง PowerPoint (โครงการ+บทที่ 1-3+แผนธุรกิจ กับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เตรี ยม Present ครั้งที่ 1)
6 นาเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 1
(โครงการ + บทที่ 1- 3 + แผนธุรกิจ)

วันที่
24-28 มิ.ย. 62
1-12 ก.ค. 62
15-31 ก.ค. 62
1-30 ส.ค. 62

2-6 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62

เลขที่ 28
เลขที่ 28
ลงชื่ อ
ที่ปรึกษา

ลงชื่ อ
ที่ปรึกษาร่ วม

ลาดับ
รายการ
ที่
7 ปฏิบตั ิภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 8 ครั้ง
(ปฏิบตั ิการขาย/งานบริ การ/งานประดิษฐ์)
เข้ารับการนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
8

9

10
11
12

13

14
15
16
17
18

วันที่
1-31 ต.ค. 62

กาหนดส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการตลาดและ 1-8 พ.ย. 62
แผนการผลิต)กับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพ่อเตรี ยมนาเสนอ
โครงการ Present ครั้งที่ 2 รวมทั้งการออกร้านจัดแสดง
สิ นค้า/บริ การ/แสดงผลงานประดิษฐ์)
นาเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 2
.....พ.ย. 62
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการจัดแสดงสิ นค้า/
บริ การ/แสดงผลงานประดิษฐ์)
กาหนดส่ง แบบสอบถาม โครงการ
2-6 ธ.ค.62
งาน ATC นิทรรศน์ (ออกร้าน และแจกแบบสอบถาม
โครงการ)
กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 4
- ปฏิบตั ิงานรายบุคคล
บัญชี+ ผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ
กาหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 5
(สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา)
กาหนดส่ง บรรณานุกรม
กาหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง (แปรผลแบบสอบถาม ประ
มวนภาพประวัติผจู ้ ดั ทาโครงการ)
กาหนดส่ง กิตติกรรมประกาศบทคัดย่อและสารบัญ
กาหนดส่ง ตรวจรู ปเล่มโครงการ
ส่งรู ปเล่ม+เงินค่ารู ปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น

13 ธ.ค.62
16-20 ธ.ค. 62
13-17 ม.ค.63
20-24 ม.ค. 63

27-31 ม.ค. 63
11 ก.พ. 63
10-14 ก.พ.63
17-21 ก.พ.63
24-28 ก.พ.63

ลงชื่ อ
ที่ปรึกษา

ลงชื่ อ
ที่ปรึกษาร่ วม

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม
-รายงานการประเมินผลแบบสอบถาม
-ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่ อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าร้ าน พุดดิง้ ดึ่ง
แบบสอบถามชุดนี้ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าร้าน พุดดิ้ง ดึ่ง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
วิชาโครงการประเภทขายสิ นค้า จึงขอความร่ วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อความ
สมบูรณ์ในการทาเอกสารในวิชาโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมายถูกต้องลงในช่ องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง

2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
( ) ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
( ) สูงกว่าปริ ญญาโท
4.อาชีพ
( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) พ่อบ้าน-แม่บา้ น
( ) อื่นๆ โปรดระบุ..............
5. รายได้ประจาต่อเดือน
( ) น้อยกว่า 15,000 บาท
( ) 30,001-45,000 บาท
( ) 60,001-75,000 บาท

( ) 20-30 ปี
( ) 41-50 ปี

( ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้างทัว่ ไป

( ) 15,000-30,000 บาท
( ) 45,001-60,000 บาท
( ) 75,001 บาท ขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความพึ่งพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าร้ าน พุดดิง้ ดึ่ง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมายถูกต้องลงในช่ องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
รายละเอียด

มากที่สุด
5

ด้านผลิตภัณฑ์
1. การจัดวางสิ นค้า
2. รสชาติคุณภาพของสิ นค้า
3.รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
4. รู ปแบบความแปลกใหม่ของสิ นค้า
5. ความสะอาดของสิ นค้า

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
4

3

2

น้ อยที่สุด
1

ด้านราคา
1. ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสิ นค้า
2. ความเหมาะสมของราคากับปริ มาณสิ นค้า
3. ระดับราคาสิ นค้ามีความหลากหลาย
ด้านการจัดจาหน่ าย
1. สถานที่จดั จาหน่ายอยูท่ ี่จุดสะดวกซื้อ
2. ช่องทางการจัดจาหน่ายมีหลา กหลาย
เช่น หน้าร้าน,Facebook ,Line
3. มีป้ายบอกราคาสิ นค้าชัดเจน
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
1.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าร้าน
เช่น Facebook
2. ป้ายหน้าร้าน และการจัดแสดงสิ นค้า
3. ซื้อพุดดิ้ง 3 ถ้วย ในราคา 100 บาท
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….
รายงานผล แบบสอบถาม
เรื่ อง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าร้าน พุดดิ้ง ดึ่ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึ่งพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าร้าน พุดดิ้ง ดึ่ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

41

35.7

หญิง

74

64.3

รวม

115

100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3
รองลงมาเป็ นเพศชาย จานววน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.7
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 20 ปี

13

11.3

20-30 ปี

43

37.4

31-40 ปี

18

15.7

41-50 ปี

14

12.2

มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป

27

23.5

115

100.0

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่าช่วงอายุที่เข้าบริ การมากสุด คือ อายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.4 รองลงมาเป็ นมากกว่า
50 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 23.5 และต่าสุดคืออายุ31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.7
ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี

55

47.8

ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

17

14.8

ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า

15

13.0

สูงกว่าปริ ญญาโท

28

24.3

115

100.0

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ระการศึกษาที่ใช้บริ การมากสุ ด คือ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อ ยละ 47.8 และ
รองลงมาเป็ นระดับสูงกว่าปริ ญญาโทคิดเป็ นร้อยละ 24.3 ต่าสุดคือปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ 13.0
ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
อาชีพ
จานาน (คน)
ร้ อยละ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา

32

27.8

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

18

15.7

แม่บา้ น

13

11.3

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

15

13.0

รับจ้างทัว่ ไป

11

9.6

พนักงานบริ ษทั เอกชน

18

15.7

อื่นๆโปรดระบุ.........

8

7.0

115

100.0

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่าอาชีพที่บริ โภคมากสุ ด คือ จานวนนิ สิตนักศึกษาคิดเป็ นร้อ ยละ 27.8 และรองลงมาเป็ นผู ้
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและพนักงานเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 15.7 ต่าสุดคืออาชีพอื่นๆโปรดระบุคิดเป็ นร้อยละ 7.0
ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

น้อยกว่า 15,000 บาท

31

27.0

15,000-30,000 บาท

13

11.3

30,001-45,000 บาท

14

12.2

45,001-60,000 บาท

16

13.9

60,001-75,000 บาท

14

12.2

75,001 บาท ขึ้นไป

27

23.5

115

100.0

รวม

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มรายได้ที่บริ โภคมากสุด คือ กลุ่มรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนคิดเป็ นร้อยละ 27.0
และรองลงมาเป็ นรายได้ 75,001 บาท ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 23.5 ต่าสุดคือกลุ่มรายได้ 15,000-30,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 11.3

ตอนที่ 2 ความพึ่งพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าร้ าน พุดดิง้ ดึ่ง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมายถูกต้องลงในช่ องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมินผล
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย X
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านผลิตภัณฑ์
1. การจัดวางสิ นค้า
2. รสชาติคุณภาพของสิ นค้า
3.รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
4. รู ปแบบความแปลกใหม่ของสิ นค้า
5. ความสะอาดของสิ นค้า
รวม

91
(79.1%)
94
(81.7%)
109
(94.8%)
109
(94.8%)
109
(94.8%)

4
(3.5%)
14
(12.2%)
1
(0.9%)
2
(1.7%)
2
(1.7%)

5
(4.3%)
5
(4.3%)
2
(1.7%)
2
(1.7%)
1
(0.9%)

8
(7.0%)
1
(0.9%)
1
(0.9%)
1
(0.9%)
1
(0.9%)

7
(6.1%)
1
(0.9%)
2
(1.7%)
1
(0.9%)
2
(1.7%)

SD

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

4.43

1.22

มาก

4.73

0.67

มาก

4.86

0.65

มาก

4.89

0.54

มาก

4.87

0.63

มาก

4.75

0.67

มาก

ด้านราคา
1. ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสิ นค้า
2. ความเหมาะสมของราคากับปริ มาณสิ นค้า
3. ระดับราคาสิ นค้ามีความหลากหลาย
รวม
ด้านการจัดจาหน่ าย
1. สถานที่จดั จาหน่ายอยูท่ ี่จุดสะดวกซื้อ
2. ช่องทางการจัดจาหน่ายมีหลากหลาย
เช่น หน้าร้าน,Facebook ,Line
3. มีป้ายบอกราคาสิ นค้าชัดเจน
รวม
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
1.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าร้าน
เช่น Facebook
2. ป้ายหน้าร้าน และการจัดแสดงสิ นค้า
3. ซื้อพุดดิ้ง 3 ถ้วย ในราคา 100 บาท

76
(66.1%)
98
(85.2%)
99
(86.1%)

27
(23.5%)
7
(6.1%)
2
(1.7%)

6
(5.2%)
3
(2.6%)
2
(1.7%)

2
(1.7%)
5
(4.3%)
6
(5.2%)

4
(3.5%)
2
(1.7%)
6
(5.2%)

76
(66.1%)
98
(85.2%)

27
(23.5%)
7
(6.1%)

6
(5.2%)
3
(2.6%)

2
(1.7%)
5
(4.3%)

4
(3.5%)
2
(1.7%)

99

2

2

6

6

(86.1%)

(1.7%)

(1.7%)

(5.2%)

(5.2%)

76

27

6

2

4

(66.1%)

(23.5%)

(5.2%)

(1.7%)

(3.5%)

98

7

3

5

2

(85.2%)

(6.1%)

(2.6%)

(4.3%)

(1.7%)

99

2

2

6

6

(86.1%)

(1.7%)

(1.7%)

(5.2%)

(5.2%)

รวม
โดยภาพรวม

4.47

0.94

4.69

0.86

มาก

4.58

1.11

มาก

4.58

0.94

มาก

4.47

0.94

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า

มาก

4.69

0.86

มาก

4.58

1.11

มาก

4.58

0.94

มาก

4.47

0.94

มาก

4.69

0.86

มาก

4.58

1.11

มาก

4.58

0.94

มาก

4.43

0.78

มาก

จากตาราง พบว่า
ความพึงพอใจโดยภาพรวม (𝑥̅ =4.43,SD=0.78) อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.75,SD=0.67) รองลงมาคือด้านราคา ด้าน

การจัดจาหน่ายและด้านส่ งเสริ มการขายที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (𝑥̅ =4.58,SD=0.94)

มาก

ด้ านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.75,SD=0.67) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ รู ปแบบความแปลกใหม่ของสิ นค้า (𝑥̅ =4.89,SD=0.54) รองลงมาคือ ความสะอาด
ของสิ นค้า (𝑥̅ =4.87,SD=0.63) รองลงมาอีกคือ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (𝑥̅ =4.86,SD=0.65) และรสชาติคุณภาพ
ของสิ นค้า (𝑥̅ =4.73,SD=0.67) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การจัดวางสิ นค้า (𝑥̅ =4.43,SD=1.22)
ด้านราคา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =4.58,SD=0.94) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ความเหมาะสมของราคากับปริ มาณสิ นค้า (𝑥̅ =4.69,SD=0.86) รองลงมาคือ ระดับราคา
สิ นค้ามีความหลากหลาย (𝑥̅ =4.58,SD=1.11) และข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพสิ นค้า (𝑥̅ =4.47,SD=0.94)
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.58,SD=0.94) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ ช่องทางการจัดจาหน่ายมีหลากหลาย (𝑥̅ =4.69,SD=0.86) รองลงมาคือ
มีป้ายบอกราคาสิ นค้าชัดเจน (𝑥̅ =4.58,SD=1.11) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ สถานที่จดั จาหน่ายอยู่ที่ จุด
สะดวกซื้อ (𝑥̅ =4.47,SD=0.94)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.58,SD=0.94) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ป้ ายหน้าร้านและการจัดแสดงสิ นค้า (𝑥̅ =4.69,SD=0.86) รองลงมาคือ
ซื้ อ พุ ด ดิ้ ง 3 ถ้ ว ย ในราคา 100 บาท (𝑥̅ =4.58,SD=1.11) และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ มี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าร้าน (𝑥̅ =4.47,SD=0.94)

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลผลิตภัณฑ์ หรื อโครงการสิ่งประดาฐ์
-ตราสิ นค้า และรู ปแบบผลิตภัณฑ์ หรื อโครงการสิ่ งประดิษฐ์
-สื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์
-รู ปขั้นตอนการปฏิบตั ิโครงการ
-รู ปภาพวัสดุอุปกรณ์

โลโก้ ผลิตภัณฑ์

หน้ าเพจ Facebook

ขั้นตอนการผลิต

1. เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ ได้แก่ นมสด มะพร้าวอ่อน ผงเจลติน น้ าตาล น้ าเปล่า และภาชน
เอาไว้ใส่เพื่อผสม ตะลิว ถ้วยพลาสติก ช้อนพลาสติก

2. แช่แผ่นเจลาตินในน้ าเย็นประมาณ 4-5 นาที

3. นานมสด น้ าตาลทราย วิปปิ้ งครี มใส่ลงในหม้อต้ม แล้วคนให้เข้ากัน

4. นาหม้อต้มไปตั้งไฟ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อน ต้มให้นมมีอณ
ุ หภูมิประมาณ 50-60 องศาเล
เซียสหรื อเห็นไอลอยขึ้นมาเวลาคนนม ปิ ดไฟ ยกหม้อลง
5. บีบน้ าออกจากเจลตินที่แช่ไว้ แร้วนาเจลตินใส่ลงในนมที่ร้อน คนให้เจลตินละลาย

6. นานมอุน่ ผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนเทใส่ถว้ ยพลาสติกที่เตรี ยมไว้ นาไปแช่ในตูเ้ ย็นประมาณ 4
ชัว่ โมงหรื อจนพุดดิ้งเซตตัว

ตัวอย่างการขาย

ภาคผนวก ง ประวัติผ้ดู าเนินโครงการ

ประวัติผ้ดู าเนินโครงการ

ชื่อ-สกุล

นางสาววิภาวดี ศรี คาพา

วัน เดือน ปี เกิด

26 ธันวาคม 2539

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถานที่ศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพริ ชยการ

ตาแหน่ง

ประธานโครงการ

ชื่อ-สกุล

นางสาวพิชญาพร พันวิไล

วัน เดือน ปี เกิด

21 เมษายน 2540

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถานที่ศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพริ ชยการ

ตาแหน่ง

รองประธานโครงการ

