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บทคัดยอ 

เน่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบริโภคมีหลานหลาย ในยุคน้ี

ผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน และอาหารน้ันตองมีความ

อรอยแหละถูกปากดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการจึงเห็นตรงกันวามีแนวคิดริเร่ิมทําโครงการขาย

สินคาไอติมกะติมกะทิโดยใชชื่อราน “OH HO   ไอติมกะทิ” ออกจําหนาย ณ ตลาดนัดแฟลต

ทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

พบวามีความนาสนใจของสินคาในการขาย  (�̅�) = 4.49  อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, 

สินคาและการบริการของการขายมีคุณภาพ (�̅�) = 4.28 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ความ

เหมาะสมของราคากับการใหบริการ (�̅�) = 4.32 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, การชําระเงินคา

สินคา (�̅�) = 4.36 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ความสะดวกในการเดินทางมาซื้อสินคา (�̅�) = 

4.20 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ชองทางการจัดจําหนายสินคา (�̅�) = 4.57 อยูในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด, เมื่อซื้อสินคา 2 ชุด จากปกติ 60 บาท เหลือเพียง 50 บาท (�̅�) = 4.27 อยูในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด, โฆษณาผาน Facebook (�̅�) = 4.57 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

ปายหนาราน และขอมูลจากปายแนะนํา (�̅�) = 4.36 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด , การ

แตงกายสุภาพเรียบรอย (�̅�) = 4.34 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ความชํานาญในการขายสินคา 

(�̅�) = 4.42 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, บุคลิกภาพ และมารยาทในการขายสินคา (�̅�) = 4.39อยู



 

 

ในระดับพึงพอใจมากที่สุด , ขั้นตอนในการทํางาน (�̅�) = 4.29 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด , 

ระยะเวลาในการทํางาน (�̅�) = 4.23 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด , บรรยากาศภาพในราน (�̅�) = 

4.71 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และภาพลักษณโดยรวมของราน (�̅�) = 4.83 อยูในระดับพึง

พอใจมากที่สุด 

 

 

  



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการเลมน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเน้ือหาโครงการเลมน้ีจะเร่ิมต้ังแตการนําเสนอโครงการ การทําแผน 

ธุรกิจ ตลอดจนผลการดําเนินงาน   

คณะนักศึกษาผู จัดทําโครงการรูสึกยินดีเปนอยางมากหากทานไดรับประโยชนจาก 

โครงการเลมน้ีเพราะจะทําใหผูอานรูสึกถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและ 

สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองไดในอนาคต   

ทายน้ีคณะผูจัดทําโครงการ ตองขอขอบพระคุณอาจารยธนน ลาภธนวิรุฬห อาจารยที่

ปรึกษาโครงการ อาจารยศักด์ิสยาม  สุทัศน อาจารยที่ปรึกษารวมเปนอยางยิ่งที่ไดแนะนําจน 

โครงการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และผูจัดทําโครงการหวังวาโครงการเลมน้ีจะเปนประโยชนแก 

ทานไมมากก็นอย หากผิดพลาดประการใดตองการขออภัยมา ณ ที่น่ีดวย  

  

                                                                                                 ขอขอบพระคุณ                                   

                                                                                                                         

                                                                                                    คณะผูจัดทํา  

                                                                      โครงการ OH HOไอติมกะทิ 

                                                                       (Coconut milk ice cream)                                                         

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                                             หนา  

บทคัดยอ                                                                                                                                         (ก)  

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                          (ข)  

บทท่ี 1  บทนํา            

 หลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค 

 เปาหมาย 

 การติดตามผลและการประเมิน 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

 แนวคิดเกี่ยวกับสินคา 

 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลว 

 ทฤษฎีกลยุทธการตลาด (4’P) และสวนประสมทางการตลาด 

 ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 

 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินโครงการ   

วิธีการดําเนินการโครงการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการปฏิบัติงาน  

สถานที่ดําเนินโครงการ 

ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

การจัดแผนดําเนินงาน 

สถานที่ดําเนินโครงการ 

แผนการตลาด 

กลยุทธผลิตภัณฑ 

กลยุทธราคา 

กลยุทธทางการจัดจําหนาย 

กลยุทธสงเสริมการตลาด 



สารบัญ (ตอ) 

เร่ือง                                                                                                                                              หนา   

แผนการเงิน 

แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

แผนการผลิต 

อุปกรณการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          

บทท่ี 4 ผลการดําเนินโครงการ    

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล       

บัญชีรายรับ – รายจาย        

กิจกรรมที่ดําเนินการระหวางสัปดาห      

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ         

วัตถุประสงคโครงการ         

บทท่ี 5 สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ       

สรุปผลการดําเนินโครงการ        

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

การแกไขปญหา      

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา        

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก โครงการ         

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม         

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ     

ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ       

  
 

 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุ 

 เน่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบริโภคมีหลานหลาย ในยุคน้ี

ผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน และอาหารน้ันตองมีความ

อรอยแหละถูกปากดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการจึงเห็นตรงกันวามีแนวคิดริเร่ิมทําโครงการขาย

สินคาไอติมกะติมกะทิโดยใชชื่อราน “OH HO   ไอติมกะทิ” ออกจําหนาย ณ ตลาดนัดแฟลต

ทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 ในประเทศไทยน้ัน ไอศกรีมเร่ิมเขามาในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 เปนหน่ึงในวัฒนธรรม

ตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงนํามาเผยแพรในสยาม หลังเสร็จประพาส

อินเดีย, ชวาและสิงคโปร นํ้าแข็งในตอนแรก ๆ ก็ยังไมสามารถผลิตในประเทศได จึงตองนําเขาจาก

ประเทศสิงคโปร เมื่อไทยสั่งเคร่ืองทํานํ้าแข็งเขามาก็เร่ิมมีการทําไอศกรีมกินกันมากขึ้น ถือวา

ไอศกรีมเปนของเสวยเฉพาะสําหรับเจาขุนมูลนายเทาน้ัน ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

บันทึกไววาไอศกรีมเปนของที่วิเศษในเวลาน้ัน เพราะเพิ่งไดเคร่ืองทํานํ้าแข็งอยางเล็กที่เขาทํากัน

ตามบานเขามา ทําบางวันนํ้าก็แข็งบางวันก็ไมแข็ง มีไอศกรีมบางบางวันก็ไมมี จึงเห็นเปนของวิเศษ 

โดยไอศกรีมในพระราชวังน้ันจะทําจากนํ้ามะพราวออนจนตอมาเมื่อมีโรงงานทํานํ้าแข็ง แตก็ยังถือ

เปนของชั้นดี โดยมีไอศกรีมระดับชาวบานทําเองดวย ในชวงแรก ๆ น้ันไอศกรีมกะทิมีลักษณะเปน

นํ้าแข็งละเอียดใส ๆ รสหวานไมมาก และมีกลิ่นหอมของดอกนมแมว ในสมัยน้ันวิถีการกินของ

ผูคนจะนิยมกินอาหารกันในเรือนแพเหมือนที่สมัยน้ันจะกาแฟกันลักษณะของไอศกรีมกะทิใสถวย

พรอมโรยดวยถั่วลิสงคั่วก็มีมาต้ังแตสมัยน้ัน ซึ่งตอมาไอศกรีมกะทิก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น 

จากกะทิใส ๆ ก็มีความเขมขน มีการใสลอดชอง, เม็ดแมงลัก โดยคนไทยไดดัดแปลงไอศกรีมของ

ตางชาติมาเปนไอติมกะทิ โดยใชกะทิสดผสมกับนํ้าตาลนําไปปนใหแข็ง เวลารับประทานตองขูด

ไอติมออกจากขอบหมอโลหะเมื่อไอติมเร่ิมแข็งตัว ตอนขายตักใสถวยเปนลูก ๆ เรียกไอติมตัก กิน

กับถั่ว ขาวเหนียวหรือลูกชิด บางคนกินกับขนมปงที่ห่ันเปนทอน และมีรอยแยกเปนรองอยูตรง

กลาง สวน ไอศกรีมหลอด หรือไอศกรีมแทงก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยใชนํ้าหวานใสหลอด

สังกะสีและเขยาใหแข็ง และมีกานไมเสียบ โดยจะใสถังขับไปขายตามถนน  

 ไอติมกะทิเปนของทานเลน หรือ เรียกอีกอยางวาของวางที่มีสูตรเฉพาะของ แตไอติมกะทิ

ของคณะผูจัดทําโครงการไมมีสารเคมีปนเปอนที่เปนผลทํารายสุขภาพรางกายตอผูบริโภคในระยะ

ยาวคณะผูจัดทําโครงการจึงมองเห็นแนวทางใน การขยายชองทางการขยายชองทางการจัดจําหนาย 



การเพิ่มกําไรของไอติมกะทิจึงหาความแปลกใหมเขามาน้ันก็คือบุฟเฟตท็อปปงไดตามใจชอบไม

อ้ันเพื่อใหความแปลกใหมและดึงดูดความสนใจของผูบริโภคมากขึ้นและยังไดลิ้มลองรสชาติใหม 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขาย

สินคา 

เปาหมายของโครงการ 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการขายสินคา 

3. รายงานสรุปผลการดําการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

2. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคดีและมีความรวมมือจากทํางานเปนทีม 

 

 

  

 

 

 

  

2 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในโครงการขายไอติมกะทิ เปนโครงการประเภทขายทางคณะผูจัดทําไดศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการดังน้ี 

 1.แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค 

2.ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  

 3.ทฤษฎีทางการตลาด 
 4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึง

พอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคา

ของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก

ยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น ในตลาดปจจุบันถือวา

ผูบริโภคเปนใหญ และมีความสําคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารการตลาด 

จะตองศึกษากลุมผูบริโภคใหละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจ

ซื้อ ฯลฯ จะชวยใหผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภค

เหลาน้ันตองการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออยางไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหลงขอมูลที่

ผูบริโภคนํามาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูลตางๆ เหลาน้ีเปน

ประโยชนตอการวางแผนทางการตลาด ซึ่งจะขอกลาวเปนตอน ๆ ดังน้ี 
 ความหมายและประเภทของผูบริโภค 

1. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

ฉัตยาพร เสมอใจ พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ 

การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสําคัญตอการซื้อสินคา

และบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

สุปญญา ไชยชาญ พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทาง

กลามเน้ือ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา 

สุวัฒน ศิรินิรันดร และภาวนา สวนพลู ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความตองการ 

ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และการใชสินคาหรือ บริการของบุคคล เพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลน้ัน ๆ 

ธนกฤต วันตะเมล พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคนหา การซื้อ การ

ใช การประเมิน และการกําจัดทิ้งซึ่งสินคา บริการ และแนวคิดตาง ๆ ของผูบริโภค 



ชูชัย สมิทธิไกรพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก 

(Select) การซื้อ (Purchase) การใช (Use) และการกําจัดสวนที่เหลือ(Dispose) ของสินคาหรือบริการ

ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตน 

ปณิศา มีจินดา พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง เปนกระบวนการที่เกี่ยวของ กับบุคคลหรือกลุมใน

การจัดหา การเลือกสรร การซื้อ การใช และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ/บริการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในชวงเวลาหน่ึง ๆ 

พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการคนหาขอมูล การซื้อ การใชการประเมินผลใน

สินคาหรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคน้ี สามารถแยก ไดดังน้ี 

1. มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ดวยการเดินทางไปจับจายหาซื้อและใชสินคาหรือ

บริการตามความตองการของบุคคล 

2. พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปดรับสื่อ การพิสูจนความตองการ การ

ตรวจสอบ การแสวงหาขาวสาร การจับจาย และการพูดคุยเพื่อคนหาคํายืนยัน 

3. บุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริโภคคนสุดทายที่เปนครอบครัวแมบาน หรือซื้อไปเปน

ของขวัญใหบุคคลอ่ืน 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช (2553 : 90) ไดอธิบายถึง พฤติกรรมผูบริโภควา 

หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดและความรูสึกที่ผูบริโภคมี 3 รูปแบบ 

1. พฤติกรรมผูบริโภคแปรเปลี่ยนได (Dynamic) เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลง ของ

สภาพแวดลอมภายนอก เชน การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําใหมีผลกระทบตอปจจัยดาน

ความคิด ความรูสึกของผูบริโภคดวย และพฤติกรรมผูบริโภค ไดรับผลกระทบมาจากปจจัยภายใน 

และภายนอก จึงทําใหพฤติกรรมผูบริโภคไมหยุดน่ิงอยูเหมือนเดิม แตอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวไดตลอดเวลา 

2. พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางความคิดความรูสึกและ

การกระทํา กับสิ่งแวดลอมภายนอก ดังน้ัน ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคจึงตองศึกษาทั้งปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกวา ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา/บริการอะไร อยางไร และทําไม 

3. พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความวา ผูบริโภคมี

พฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณคาบางอยางกับบางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อ

(ผูบริโภค) กับผูขาย(เจาของสินคา) เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 

สุปญญา ไชยชาญ (2550 : 51-57) ใหกลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคไววา อาการที่แสดงออกใน

การซื้อของผูบริโภคแบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. พฤติกรรมการซื้อแบบเปนปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคทําการซื้อ

ผลิตภัณฑที่จะตองซื้อถี่ เปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะทั่วไป มีราคาตอหนวยตํ่า มีวางจําหนายทั่วไป ผู

ซื้อจะตัดสินใจซื้อโดยไมยุงยากแตอยางใด 
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2. พฤติกรรมการซื้อแลวลดความกังวลใจ เปนผลิตภัณฑที่ ผูบริโภค รูจักดี และรูวามีความ

แตกตางระหวางตรายี่หอ นอยมาก แตผูบริโภคก็ยังคงตัดสินใจไดยากในการซื้อ เพราะเปนประเภท

ที่มีราคาและความเสี่ยงสูง มีการซื้อเปนคร้ังคราว 

3. พฤติกรรมการซื้อแบบซับซอน (complex buying behavior) เปนผลิตภัณฑที่ ผูบริโภคมี

ความคุนเคย มีราคาสูง มีความเสี่ยงสูง แตมีความถี่ในการซื้อตํ่ามาก บางคร้ังมีการซื้อเพียงคร้ังเดียว

ตลอดอายุของผูบริโภค กอนการลงมือซื้อ ผูบริโภคตองเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจํานวน

มากเกี่ยวกับประเภทและตราผลิตภัณฑ เพื่อใหทราบถึงคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑน้ัน ๆ เชน 

บริโภคที่จะลงมือซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาใช เปนตน 

4. พฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบริโภคบางกลุมเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑที่มี

ความยุงยากนอย ก็ยังถือวาตราผลิตภัณฑมีความสําคัญอยู ไมอยากซื้อตราเดิม พฤติกรรมการซื้อจึง

มีการเปลี่ยนเปนตราใหมเสมอ ๆ เพราะอยากหลุดพนจากความจําเจ ซ้ําซากอยากลองของใหม 

จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค คือ “การแสดงอาการที่เปน

กระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ การใช การประเมินผลสินคาหรือบริการ จากการไดมาตาม

ความตองการและคาดหวังของผูบริโภค”    

 

      2.ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  

    แอบราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) เปนนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาซึ่งไดนํา

ประสบการณที่ไดจากการเปนนักจิตวิทยาและผูใหคําปรึกษามาเปนพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีที่

อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวาจะมีความตองการเปนระดับตางๆ ลาเฮย กลาวถึง กรอบความคิด

ที่สําคัญของทฤษฎีมาสโลว ซึ่งระบุวาบุคคลมีความตองการเรียงลําดับจากพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด 

ซึ่งถือเปนฐานคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี กลาวคือ 

               1. มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการอยูเสมอและไมมีวันสิ้นสุด และมากขึ้นเร่ือยๆ สิ่ง

ที่มนุษยตองการขึ้นอยูกับสิ่งที่เขาไดรับ หรือมีอยูแลว เมื่อความตองการอยางใดอยางหน่ึงไดรับการ

ตอบสนองแลวก็ยังมีความตองการน้ันตอไป เชน ความตองการในปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต 

เปนตน 

               2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอีก แต

ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจะเปนสิ่งจูงใจตอไป 

               3. ความตองการของมนุษยมีลําดับของความสําคัญแตกตางกัน ความตองการมีหลายดาน 

บุคคลมีการแบงระดับความสําคัญ ความเรงดวนตอชีวิตแตกตางกัน และจะแสดงพฤติกรรมที่

นําไปสูความตองการที่มีความสําคัญมากกวากอนเสมอ 

               แตเดิมน้ัน ทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of 

Needs) แบงออกเปน 5 ขั้น ไดแก  
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               1) ความตองการทางรางกายหรือสรีระ (Physiological Needs) 

               2) ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) 

               3) ความตองการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs) 

               4) ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) 

               5) ความตองการรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนเองใหสมบูรณ (Need for self-

actualization) 

ความหมายของความตองการพื้นฐาน 5 ชนิด ตามทฤษฎีของมาสโลว 

               ความตองการทางรางกายหรือสรีระ (Physiological Needs) 

หมายถึง ความตองการพื้นฐานของรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทาง

เพศและกรพักผอน เปนตน ความตองการเหลาน้ีเปนความตองการที่จําเปนสําหรับมีชีวิตอยู มนุษย

ทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดเสียไมได ถาอยูในสภาพที่ขาดจะกระตุนใหตนมี

กิจกรรม ขวนขวายที่จะสนองความตองการ 

               ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) 

               หมายถึง ความตองการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และเปนอิสระ

จากความกลัว ขูเข็ญ บังคับ จากผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม เปนความตองการที่จะไดรับการปกปองคุม

กัน ความตองการประเภทน้ีเร่ิมต้ังแตวัยทารกจนกระทั่งวัยชรา ความตองการที่จะมีงานทําเปนหลัก

แหลงก็เปนความตองการเพื่อสวัสดิภาพของผูใหญอยางหน่ึง 

               ความตองการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs) 

               มนุษยทุกคนมีความปรารถนาจะใหเปนที่รักของผูอ่ืน และตองการมีความผูกพันกับผูอ่ืน

หรือมีความสัมพันธเปนสวนหน่ึงของหมู ทราบวาทุกคนยอมรับตนเปนสมาชิก คนที่รูสึกวาเหงา

ไมมีเพื่อน มีชีวิตไมสมบูรณ เปนผูที่จะตองซอมความตองการประเภทน้ี คนที่รูสึกวาตนเปนที่รัก

และยอมรับของหมูจะเปนผูที่สมปรารถนาในการตองการความรักและเปนสวนหน่ึงของหมู 

               ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) 

               ความตองการน้ีประกอบดวยความตองการที่จะประสบผลสําเร็จ มีความสามารถ ตองการ

ที่จะใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคาและมีเกียรติ ตองการไดรับความยกยองและนับ

ถือจากผูอ่ืน ผูที่มีความสมปรารถนาในความตองการน้ีจะเปนผูที่มีความมั่นใจในตัวเอง เปนคนมี

ประโยชนและมีคาตรงขามกับผูที่ขาดความตองการประเภทน้ี จะรูสึกวาตนไมมีความสามารถและ

มีปมดอย มองโลกในแงราย 

             

 

   ความตองการรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนเองใหสมบูรณ (Need for self-

actualization) มาสโลวอธิบายความตองการที่เรียกวา “Self Actualization” วาเปนความตองการ
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ที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริงของตน จะกลาที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รูจักคานิยม

ของตนเอง มีความจริงใจตอตนเอง ปรารถนาที่จะเปนคนดีที่สุดเทาที่จะมีความสามารถทําได ทั้ง

ทางดานสติปญญา ทักษะ และอารมณความรูสึกยอมรับตนเองทั้งสวนดีและสวนเสียของตน ที่

สําคัญที่สุดก็คือการมีสติที่จะยอมรับวาตนใชกลไกในการปองกันตนในการปรับตัวและพยายามที่

จะเลิกใช เปดโอกาสใหตนเองไดเผชิญกับความจริงของชีวิต เผชิญกับสิ่งแวดลอมใหมๆ โดยคิดวา

เปนสิ่งที่ “ทาทาย” “นาต่ืนเตน” และมีความหมาย กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ

ของตน เปนกระบวนการที่ไมมีจุดจบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู มนุษยทุกคนมีความตองการที่จะพัฒนา

ตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตน เพราะมีนอยคนที่จะไดถึงขั้น “Self Actualization” อยางสมบูรณ 

 

 

3.ทฤษฎีทางการตลาด 
 1แนวคิดทางการตลาดของ ฟลลิป คอตเลอร ความสําสคญของฟลลิป คอตเลอรในศาสตร

การตลาดฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เกิดเมื่อปค.ศ.1931 จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก

มหาวิทยาแหงชิคาโก (University of Chicago) และปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมท

ซาจูเซทท (MIT) ทางดานเศรษฐศาสตรและการศึกษาขั้นสูงกวาปริญญาเอกทางดานคณิตศาสตรที่

มหาวิทยาลัยฮาวารด และทางดานวิทยาศาสตรทางพฤติกรรม (Behavioural Science) ที่

มหาวิทยาลัยแหงรัฐชิคาโกขณะน้ีเปนอาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน (Kellogg 

Graduate School of Management) ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ไดนําเสนอการนําหลักการ

ตลาดทั้งหลายไปประยุกตใชในโลกปจจุบัน ทั้งทางดานธุรกิจทางระบบอิเล็กทรอนิกส (E-

Business) รูปแบบทางการตลาดขององคกรและคุณคาตอลูกคาและเปนที่ปรึกษาในดานของการ

วางแผนและกลยุทธทางการตลาด การวางผังองคกรทางดานการตลาดและการตลาดระหวาง

ประเทศ ใหกับบริษัทเชน ไอบีเอ็ม (IBM) เจนเนอรัลอิเล็กทริก(General Electric) เอทีแอนดที 

(AT&T) ฮันนีเวลล (Honeywell) ธนาคารแหงชาติอเมริกา (Bankof America) สายการบินสวิสแอร 

(SAS Airlines) บริษัทมิชลิน (Michelin) โมโตโรลลา (Motorola)และบริษัทรถยนตฟอรด (Ford) 

ประการแรก ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เขาเปนผูที่เปลี่ยนการอธิบายทางดาน การตลาด จาก

กิจกรรม(activity)ไปสูการใหความสําคัญที่การสรางความเขาใจวาการตลาดคืองานทางดานการ

ผลิต (work of production) ประการที่สอง ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ไดตอยอดความคิดของ 

ปเตอรเอฟ. ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) ในการเปลี่ยนความคิดทางการตลาดจากเดิม มุงเนนที่ราคา 

และการกระจายสินคา (price and distribution) ไปสูการเนนที่พบความตองการของลูกคา(meeting 

customers’s need) และประโยชนที่จะไดรับจากผลิตภัณฑและบริการ (benefits receivesfrom a 

product or service) และ ประการสุดทาย ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เปนผูขยายขอบเขตของ

การตลาดใหกวางขึ้น จากการรับรูเดิมในมิติของการตลาดวา เกี่ยวของสัมพันธขบวนการสื่อสาร



และแลกเปลี่ยน (process of communication and exchange) หากแต ฟลลิป คอตเลอร (Philip 

Kotler) ไดขยายกรอบความคิดเหลาน้ีใหไดเห็นวาการตลาดน้ัน สามารถเกี่ยวของสัมพันธกับเร่ือง

อ่ืนใดที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจไดเชนกัน อาทิเชน การกุศล พรรคการเมือง เปนตน 

 ความหมายและขอบเขตของการตลาดตลาด (Market) 

ในความหมายของ ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) หมายถึง ที่ใดก็ตาม ทั้งที่เปนสถานที่หรือไมมี

สถานที่ ที่มีอุปสงคและอุปทาน ในสินคา หรือบริการมาพบกัน จนทําใหเกิดราคาที่มาจากกลไก

ตลาด โดยเศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปลี่ยนแปลงของราคา เชน การที่ราคาลดลงโดย

อัตโนมัติเมื่อมีการเสนอขายสินคาเปนตน ทางดานทฤษฏีน้ัน เห็นวา เศรษฐกิจในระบบตลาดที่

แทจริงน้ัน จําเปนตองประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ ดังน้ีคือ ผูผลิตสินคาที่มีขนาดเล็ก ผูบริโภค

จํานวนมากรวมถึง มาตรการในการกีดกันการเขาตลาดที่นอย เงื่อนไขเหลาน้ีถามีครบทั้งหมดจะถือ

วาเปนตลาดที่สมบูรณซึ่งพบไดมากในโลกปจจุบัน (Kotler, 2003a, p.11) คําตลาด จึงมีความหมาย

ครอบคลุมถึงลูกคาหลายกลุม รวมทั้งตลาดที่มีตัวตนโดยลักษณะทางกายภาพ และตลาดที่ไมมี

ตัวตนในกายภาพ (ตลาด Digital) ตลอดจนตลาดขนาดใหญที่มีหลายๆตลาดยอยซึ่งมีความเกี่ยวของ

สัมพันธอยูในธุรกิจน้ันขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเปนงานที่

เกี่ยวของกับการสรางสรรค การสงเสริม และการสงมอบสินคา หรือบริการใหกับผูบริโภคและ

องคกรการธุรกิจตางๆ นักการตลาดมีหนาที่กระตุนความตองการ ซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัท

ตลอดจนรับผิดชอบตอ 

2.องคประกอบ 

แนวคิดทฤษฎีทางการตลาดของผูบริโภคสินคาและบริการน้ัน เปนการตลาดที่มุงขายสินคาและ

บริการ แตที่จริงแลวการตลาดไมจําเปนตองมุงไปทางทํากําไรเพียงอยางเดียว อันที่จริงแลวองคกร

ใดๆ ที่ตองเกี่ยวของกับสาธารณะก็ลวนจําเปนตองใชการตลาดเขาชวยทั้งน้ัน แมแตองคกรศาสนา

ซึ่งตองการเผยแพรธรรมะใหถึงชาวบาน แต ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เรียกสิ่งวาเปน

การตลาดอยางหน่ึงเชนกัน ดังน้ันสามารถกลาวไดอีกอยางหน่ึงวา การตลาดน้ัน สามารถนําไปใช

ในการเผยแพรอะไรก็ได นับต้ังแตสินคาไปจนถึงความคิด ซึ่งเรียกกันวาการตลาดเชิงสังคม (social 

marketing) เปนการตลาดที่ไมไดมุงหวังกําไรแตอยากปลูกฝงความคิดหรือพฤติกรรมบางอยางที่

เห็นวาดีใหแกผูบริโภค ประกอบดวย 6 แนวคิดดังน้ี 

            1.แนวคิดการผลิต (The Production Concept) นับเปนแนวคิดที่เกาแกที่สุดในการดําเนิน

ธุรกิจ ซึ่งใชไดดีเมื่อมีความตองการซื้อ มากกวาความตองการขาย และเนนการปรับปรุงคุณภาพการ

ผลิตใหตนทุนตํ่าลง เพื่อขายสินคาในราคาตํ่ากวาคูแขง แนวคิดน้ีถือวา ผูบริโภคนิยมสินคาที่หาซื้อ

ไดแพรหลายทั่วไป และราคาถูก แนวคิดเชนน้ีมักถูกนําไปใชในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งผูบริโภค

มักจะสนใจตัวสินคามากกวารูปแบบ 

 



            2.แนวคิดผลิตภัณฑ (The Product Concept) ผูบริโภคจะใหความสําคัญตอคุณภาพมากกวา

ราคา และในขณะเดียวกัน ผูผลิตเองก็เนนไปที่การปรับปรุงพัฒนา ผลิตภัณฑอยูเสมอแนวคิดน้ีถือ

วาผูบริโภคชอบสินคาที่มีคุณภาพดีที่สุด อยางไรก็ตามผูผลิตสินคา หรือ บริการที่ใชแนวความคิดน้ี

มักจะหลงใหลไปกับสินคาของตน จนอาจมองขามความตองการที่แทจริงของผูบริโภค 

            3.แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ตองมีการกระตุนการขายดวยวิธีการในลักษณะ

ตางๆ เชน ลดแลกแจกแถม เพื่อใหซื้อมากขึ้น ปจจุบันแนวคิดเชนน้ีมักจะถูกใชในสินคาที่ขายยาก 

หรือไมไดอยูในความคิดที่จะซื้อเลย (unsought goods) ดังน้ันแนวความคิดน้ีจึงมุงไปที่การขายเชิง

รุก และความพยายามในการสงเสริมการตลาด แนวความคิดน้ีต้ังขอสันนิฐานวา ลูกคามีความเฉื่อย

ในการซื้อ หรือบางคร้ังอาจรูสึกตอตานการซื้อ ดังน้ันฝายการตลาดจึงมีหนาที่ตองเกลี้ยงกลอมให

ซื้อ และเชื่อวาบริษัท มีเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่สามารถใชกระตุนใหเกิดการซื้อ บริษัทที่

ใชแนวความคิดน้ียกตัวอยางเชน บริษัท coca-cola โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขายสินคาไดมากขึ้น 

ขายใหผูคนจํานวนมากขึ้น ใหบอยขึ้น และใหไดเงินมากขึ้น เพื่อใหไดกําไรมากขึ้น 

            4.แนวคิดมุงตลาด (The Marketing concept) แนวคิดน้ีเกิดขึ้นเมื่อกลางป 1950 ซึ่งแนวคิด

ตางๆที่ผานมาน้ันจะเปนการผลิตแลวขาย แตแนวคิดมุงตลาดน้ียึดหลัก มุงเนนลูกคาและแสวงหา

กําไรจากความพึงพอใจของลูกคา มิใชเปนการตามลาหาลูกคา หรือการหาลูกคาใหเหมาะกับ

ผลิตภัณฑแนวคิดการผลิตแนวคิดผลิตภัณฑและ แนวคิดการขาย น้ัน มีขอจํากัดสําหรับการใช ใน

ปจจุบัน กลาวคือ แนวคิดการตลาดใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร เร่ิมตนจากการตรวจสอบความ

จําเปน และความตองการตางๆของกลุมลูกคาเปาหมาย และนําเสนอสิ่งที่ตองการน้ัน โดยพยายาม

สรางความพึงพอใจใหกลุมลูกคาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพกวาคูแขง ประสานกิจกรรมตางๆที่

จะกระทบตอลูกคากลุมน้ันเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด 

            5.แนวคิดทางดานลูกคา (The Customer concept) สวนแนวคิดทางดานลูกคาจะมุงเนนความ

ตองการสวนตัวเฉพาะลูกคาแตละราย เพื่อเสริมสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัทตลอดจน

สรางคุณคาที่ลูกคาไดรับใหตลอดชีพถาเปนไปได 

            6.แนวคดทางการตลาดเพื่อสังคม (The Societal marketing concept) แนวคิดการตลาดเพื่อ

สังคม มีจุดเร่ิมตนเชนเดียวกันกับแนวคิดการตลาดในรูปแบบอ่ืน 

 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 พัฒน วิบูลยวัฒนกิจ(2559) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาเร่ืองแผนธุรกิจไอศกรีมโฮมเมดโอฮานา การวิจัยทางการตลาด

เพื่อนนําไปสูการพัฒนาสินคาและบริการใหตรงความตองการของ ลูกคา จนไปถึงการวางแผนกล

ยุทธของธุรกิจ และกิจกรรมทางการตลาดตางๆ โดยเลือกการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) 
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และเลือกวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาใชโดยไดแบงกลุมตัวอยาง

ออกเปน 6 กลุม โดยไดแบงเปน 2 กลุมใหญคือกลุมบุคคลทั่วไปและกลุม organizer ของบริษัท ซึ่ง

กลุมบุคคลทั่วไปไดแบงเปนอีก 3 กลุมไดแก กลุมบุคคลทั่วไปที่มีสวนรวมใน Ref. code: 

25595802030667TDV 26 การจัดงานเลี้ยงและในงานเลี้ยงน้ันมีไอศกรีมเปนของรับประทานใน

งานแตไมใชตราสินคา Ohana จํานวน 2 ตัวอยาง กลุมบุคคลทั่วไปที่มีสวนรวมในการจัดงานเลี้ยง

และในงานเลี้ยงน้ันมีไอศกรีม โฮมเมด Ohana เปนของรับประทานในงาน จํานวน 2 ตัวอยาง กลุม

บุคคลทั่วไปที่มีสวนรวมในการ จัดงานเลี้ยงตางๆ ที่มีของรับประทานภายในงานแตไมเคยสั่ง

ไอศกรีมเขาไปในงาน จํานวน 2 ตัวอยาง และกลุม organizer ของบริษัทไดแบงเปนอีก 3 กลุมไดแก

กลุม organizer ของบริษัทที่มีสวนรวมใน การจัดงานเลี้ยงและในงานเลี้ยงน้ันมีไอศกรีมเปนของ

รับประทานในงานแตไมใชตราสินคา Ohana จํานวน 2 ตัวอยาง กลุม organizer ของบริษัทที่มีสวน

รวมในการจัดงานเลี้ยงและในงานเลี้ยงน้ันมี ไอศกรีมโฮมเมด Ohana เปนของรับประทานในงาน 

จํานวน 2 ตัวอยาง กลุม organizer ของบริษัทที่ มีสวนรวมในการจัดงานเลี้ยงตางๆ ที่มีของ

รับประทานภายในงานแตไมเคยสั่งไอศกรีมเขาไปในงาน จํานวน 2 ตัวอยาง โดยมีระยะเวลาในการ

เก็บขอมูลจะอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ พ .ศ . 2560 

 

 นันทวรรณ ฉวีวรรณ(2556) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ศึกษาเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมดอกโสนดานกลิ่นรส พบวา ไอศกรีมดอกโสนทั้ง 3 สูตร 

มีความแตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) กับสูตรควบคุม ไอศกรีมดอกโสนที่มีปริมาณ

ดอกโสนมาก จึงทําใหเกิดกลิ่นรสแตกตาง จากสูตรควบคุมมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากดอกโสนมีแคโรที

นอยดเปนสารสีซึ่งมีรงควัตถุเปนสีเหลือง เปนสวนประกอบ ถาไดรับความรอนที่ 80 องศา

เซลเซียสขึ้นไปจะเกิดการเสียสภาพทางธรรมชาติ เมื่อเขาสูขั้นตอนการพาสเจอรไรซที่อุณหภูมิ 80 

องศาเซลเซียสจะสงผลทําใหไอศกรีมดอกโสน สูตรที่ 3 มีคุณลักษณะทางดานกลิ่นรสแตกตางมาก

ที่สุด โดยมีกลิ่นเขียวเดนชัดมากกวาไอศกรีม สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 โดยไอศกรีมดอกโสนสูตรที่ 1 มี

ลักษณะทางดานประสาทสัมผัสดานกลิ่นรส ใกลเคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุด ดานรสชาติ พบวา 

ไอศกรีมดอกโสนทั้ง 3 สูตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ (p ≤ 0.05) และเมื่อเพิ่ม

ปริมาณดอกโสนในไอศกรีมดอกโสนมากขึ้นความหวานของไอศกรีม จะลดลงดวย อาจ

เน่ืองมาจากในกรรมวิธีการเตรียมดอกโสนกอนนําไปเปนสวนผสม ทําใหมี ปริมาณนํ้าในเซลลของ

ดอกโสน ซึ่งเมื่อนําดอกโสนมาผลิตไอศกรีมแลวทําใหสงผลใหเกิดเปน เกร็ดนํ้าแข็งในไอศกรีม

เมื่อมีปริมาณดอกโสนที่สูงขึ้น ดังน้ันเมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสนเขาไปใน สูตรไอศกรีมแลวจึงทําให

มีความหวานลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน(2548)ไดวิจัย เร่ืองการผลิตไอศกรีมซัง

ขนุนไขมันตํ่า พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณพิวรีในไอศกรีมซังขนุนไขมันตํ่ามาก ขึ้น ความหวานของ

ไอศกรีมซังขนุนไขมันตํ่าจะเพิ่มขึ้นดวย อาจเน่ืองมากจากในกรรมวิธีการ ผลิตพิวรีซังขนุนมีนํ้าตาล
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เปนสวนผสมเพื่อทําใหพิวรีซังขนุนมีความเขมขนและทําใหความเขมขน ของนํ้าตาลเขาไปแทนที่

นํ้าในเซลลของขนุน ซึ่งเมื่อนําพิวรีซังขนุนมาผลิตไอศกรีมแลวจะไมสงผล ใหเกิดผลึกนํ้าแข็งใน

เน้ือของพิวรีซังขนุนและไมสงผลตอความเปนเกล็ดนํ้าแข็งในไอศกรีม ดังน้ัน จึงทําใหเมื่อเพิ่ม

ปริมาณพิวรีซังขนุนเขาไปในสูตรไอศกรีมแลวจึงทําใหมีความหวานมากขึ้น ดานเน้ือสัมผัส พบวา 

ทุกสูตรไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต เมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสนมาก

ข้ึนสงผลตอเน้ือสัมผัส ที่สามารถหยาบขึ้นเน่ืองจากมีเน้ือดอกโสน มากขึ้น สงผลตอการยอมรับ

ของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคไมชอบ เพราะเน้ือไอศกรีมที่ไดน้ันจะมี ลักษณะหยาบ ไมเนียน สวน

ดานการกระจายตัวของดอกโสน พบวา การกระจายตัวของไอศกรีม ดอกโสนทั้ง 3 สูตร มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน อาจเน่ืองมากจาก ลักษณะของกรรมวิธีการผลิตดอกโสน ที่มีความละเอียดมากจนทํา

ใหมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ ดานความชอบรวม พบวา ไอศกรีมดอกโสนทั้ง 3 สูตร ไมมี

ความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งผูทดสอบอาจพิจารณาจากสีและกลิ่นรส

โดยผูทดสอบอาจจะชอบสี 36 และกลิ่นรสในระดับมากกวาน้ี ถาใชมากกวารอยละ 20 อาจมีสีและ

กลิ่นรสเขมเกินไป ทําให คะแนนความชอบรวมลดลงหรืออาจมีสีหรือกลิ่นรสนอยเกินไปทําให

คะแนนความชอบรวมลดลง เมื่อใชดอกโสนในปริมาณสูงขึ้น 

 

 ฉัตวณัฐ สวางอารมย (2559) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาเร่ืองแผนธุรกิจ ไอศกรีม Fruit Ice Cream (ไอศกรีมโฮมเมด)

โดยผลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามถึงปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรม การบริโภค

ไอศกรีมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอ พฤติกรรมการ

บริโภคไอศกรีม ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยผูบริโภคเห็นวาการที่มีสินคาใหเลือก หลายรสชาติ มี

ความสําคัญจัดอยูในเกณฑมากที่สุด ดานราคา (Price) ผูบริโภคเห็นวาราคําเหมาะสม กับปริมาณ มี

ความสําคัญจัดอยูในเกณฑมากที่สุด ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคเห็นวาที่ต้ัง ของราน

สะดวกตอการเดินทาง มีความสําคัญจัดอยูในเกณฑมากที่สุด และดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) ผูบริโภคเห็นวามีการใหทดลองชิมฟรี มีความสําคัญจัดอยูในเกณฑมากที่สุด สวน

พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประเภทของ ไอศกรีมที่

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานมากที่สุด คือ ไอศกรีมแบบเกร็ดหิมะ เหตุผลใน การ

รับประทาน เพราะ มีรสชาติและรูปแบบหลากหลาย โดยสวนใหญรับประทาน ไอศกรีมเชอรเบท 

(ผลไม)   มากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ เพื่อน โดยเวลาในการรับประทาน

ไอศกรีม สวนใหญ คือ ระหวาง 16.01-19.00 น  .มีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง ระหวาง  101-150 บาท โดย

มี ความถี่ในการรับประทานไอศกรีม ระหวาง 4-5 คร้ัง   /เดือน ทั้งน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เห็นวา หากมีรานไอศกรีมเปดใหมจะลองใชบริการทันที จากขอมูลปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอ

 



พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชกลยุทธ 4P ขางตน ผู

ศึกษาจะนํามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ 4Cs เพื่อสรางกลยุทธ และแผนปฏิบัติการตอไป 
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บทที่ 3  

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคา ไอติมกะทิ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

 

 

 

  



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 8,500 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. ถั่วลิสง           37      บาท 

2. ขาวเหนียวมูล       400 บาท 

3. ขนุน          30 บาท 

4. ขาวโพด          60 บาท 

5. ลูกชิด          60 บาท 

6. เผือก          60 บาท 

7. ถั่วแดง          60 บาท 

8. วุนมะพราว         60 บาท 

9. เยลลี ่            5 บาท 

10. ช็อกโกแลต         70 บาท 

11. คิดแคท          50 บาท 

12. เม็ดนํ้าตาล         20 บาท 

13. นมขน          20 บาท 

14. สตรอวเบอรร่ี         70 บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 

1. คาเชาสถานที่ (40 x 8 วัน)      320    บาท      

2. ถวยไอติมกระดาษ       190 บาท 

3. ที่ตักไอติม        300 บาท 

4. ชอนพลาสติก          45 บาท 

5. ถุงใส           20 บาท 

6. กระดาษทิชช ู          40 บาท 

7. ขวดใสท็อปปง        200 บาท 

8. กลองใสวัตถุดิบ        100 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา        500 บาท 

2. เสื้อยูนิฟอรมราน (3 คน)        600 บาท 

รวม       3,317 บาท 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ตลาดนัดเรือบิน แขวงบางปลา เขตบางบางพลี 

 

ข้ันตอนดําเนินการ 
ป 2562 ป 2563 

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

1.ลงความเห็นในการขาย

สินคา 

         

2.สรุปความเห็นขาย

สินคา ไอติมกะทิ 

         

3.รางโครงการเสนอ

อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณใน

การขายสินคา 

        

5.จัดเตรียมสถานที่ใน

การขายสินคา 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ         

7.ลงสถานที่ในการขาย

สินคา ตลาดนัดเรือบิน 

         

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน         

9.สงรายงานสรุปผล

ดําเนินงาน 
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สถานท่ีดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



  แผนบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริญากรณ ธนะรัชต 

ประธานโครงการ 

นายชลธิศ วิรัชกุล 

รองประธาน

 

นายศรันถ จันทรเพ็ง 

รองประธานฝายขาย 
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การจัดแผนการดําเนินงาน 

ความเปนมาของธุรกิจ 

              ดวยสภาพอากาศที่รอนทั้งปของบานเรา สงผลใหการทํากิจการไอศกรีมไดรับการตอบรับ

ที่ดี เราจะเห็นวาต้ังแตวัยเด็ก ไอศกรีมยังไมมีความหลากหลายมากมาย และอรอยไดมากเทาน้ี แต

ปจจุบันกิจการไอศครีมมีความกาวหนาอยางมาก และมีความแปลกใหมมาใหเราลิ้มลองอยูเสมอ 

ดวยปจจัยที่เอ้ืออํานวยน้ีน่ีเอง ทําใหธุรกิจน้ีมีการเติบโต จากการขยายชองทางมาจากโรงงาน

ไอศกรีมของบริษัทตางชาติยักษใหญ การขายแฟรนไชสของไอศกรีมชั้นนําที่มาจากตางประเทศ 

รวมทั้งไอศกรีมแบบโฮมเมด ที่มีงานถายทอดวัฒนธรรมกันไปมา และไอศกรีมที่สรางสรรคขึ้นเอง

ของคนไทยเอง ประกอบกับนวัตกรรมเคร่ืองผลิตไอศกรีม ที่ทําใหการทําไอศกรีมทําไดงายและ

อรอย สิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดผลดี แกผูที่รักในธุรกิจไอศกรีม 

              เน่ืองจากในปจจุบันธุรกิจไอศกรีมที่กําลังที่มีหลากหลายรูปแบบใหเลือก ทั้งแบบลงทุนตํ่า 

แบบผลิตมาเปนแบรนดของตัวเอง ผูที่ทําธุรกิจน้ีก็ตองอยูในทามกลางการแขงขันที่ดุเดือด เราจึงไป

หาขอมูลและคนพบวาไอศครีมกะทิเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน จํานวนผูผลิตมีมากที่สุดที่คิดเปน 

78% ของผูผลิตไอศกรีมทั้งหมด 

 

ผลิตภัณฑ 

              ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใชไขมันชนิดอ่ืนแทนมันเนยทั้งหมด หรือแตบางสวนหรืออาจทําจาก

วัตถุดิบอ่ืนที่ตามธรรมชาติมีไขมันอยูแตไมใชนม เชน ไอศกรีมที่ผสมนํ้ามันปาลม หรือนํ้ามัน

มะพราว ไอศกรีมกะทิ เปนตน สวนไอศกรีมผสม คือ ไอศกรีมนมหรือไอศกรีมดัดแปลงที่มีการ

ผสมนํ้าผลไม เน้ือผลไม ถั่ว ช็อกโกแลต และสวนผสมอ่ืนๆ 
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ผลิตภัณฑ (Product) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใชไขมันชนิดอ่ืนแทนมันเนยทั้งหมด หรือแตบางสวนหรืออาจทําจาก

วัตถุดิบอ่ืนที่ตามธรรมชาติมีไขมันอยูแตไมใชนม เชน ไอศกรีมที่ผสมนํ้ามันปาลม หรือนํ้ามัน

มะพราว ไอศกรีมกะทิ เปนตน สวนไอศกรีมผสม คือ ไอศกรีมนมหรือไอศกรีมดัดแปลงที่มีการ

ผสมนํ้าผลไม เน้ือผลไม ถั่ว ช็อกโกแลต และสวนผสมอ่ืนๆ และมีท็อปปงใหเลือกหลากหลาย เชน 

ขาวโพด ฟกทอง ลูกชิด ทับทิมกรอบ ลอดชอง วุนมะพราว ถั่ว 

ราคา (Price) 

    -        ขนาด 8OZ ราคา 25 บาท  

    -        ขนาด 14OZ ราคา 35 บาท 
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ชองทางการจัดจําหนวย (Place) 

 
ตลาดนัดเรือบิน แขวงบางปลา เขตบางบางพลี จ.สมุทรปราการ เปดบริการเวลา 13:00 – 21:00 ทุก

วันยกเวนวันจันทรและพฤหัสบดี 

 

แผนการตลาด 

 

 โลโก (Logo) 
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การสงเสริมการขาย (Promotion) 

- เมื่อถายรูปคูกับสินคาและ Check in ที่รานรับของที่ระลึก 1 ชิ้น 

 

- เมื่อซื้อครบ 10 ถวย ลูกคาจะไดรับสิทธิพิเศษคือสั่งฟรีไดอีก 1 แกวแคแสดงคูปองสะสม

แตมสแตมปที่ทางรานจะใหลูกคาที่มาซื้อในแตละคร้ัง 
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- ปายหนาราน 

 

-เพจ Facebook : OHHo ไอติมกะทิ 

 

 

 

 

 

 

 

 -ตัวอยางสินคา  
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แผนการขายสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เตรียมจัดรานเพื่อเปดขายสินคา 

2.ตอนรับลูกคาเชิญใหลูกคาเลือกซื้อ 

3.ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือแนะนํา 

4.ลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

5.ดําเนินการขายและบริการ 

6.สงสินคาใหลูกคา 

7.รับเงินจากลูกคา 

8.กลาวคําวา “ขอบคุณ” แกลูกคา 
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แผนการเงิน 

              งบประมาณในการลงทุน คนละ 2,850 บาท 3 คน รวม 8,500 

 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

ลําดับ ลักษณะปญหาและความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
แนวทางในการแกไข

ปญหา 

1. 
มีคูแขงขันจํานวนมาก ลูกคาเลือกซื้อสินคาจาก

รานอ่ืนทดแทนกันได 

จัดการสงเสริมการขาย

อยางตอเน่ือง 

2. 

วัตถุดิบไมสามารถเก็บรักษา

ไวไดนาน 

วัตถุดิบบางชนิดเก็บไว

ไมไดนาน เลยเกิดการเนา

เสีย 

คํานวณในการซื้อ 

วัตถุดิบในแตละวันเพื่อ

ไมใหเกิดการคางคืน 

3. 
ตัวเลือกของสินคามีนอย ผูบริโภคไมพึงพอใจกับ

สินคา 

พัฒนาผลิตภัณฑใหมี

ความหลากหลาย 
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บทท่ี 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

  

การดําเนินโครงการขาย OH HO ไอติมกะทิ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําการขายไอครีมกะทิ 

เพื่อไวเพิ่มมูลคาใหกับไอครีมกะทิ ในการนํามาตอยอดขาย และเพื่อใหไดรับประสบการณในการ

ลงมือปฏิบัติงานจริง 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว ศิริญากรณ ธนะรัชต 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมทําโครงการขายไอครีมกะทิ  

21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

25 มิ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา  

26 มิ.ย. 62 นําเสนอโครงการใบอนุมัติ  

27 มิ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 1  

29 มิ.ย. 62 สงเน้ือหาบทที่ 1  

4 ก.ค. 62 เร่ิมทําแบบที่ 2 (แนวทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)  

6 ก.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2 (แกไขคร้ังที่ 1)  

11 ก.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2 (แกไขคร้ัง 2)  

16 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบที่ 3  

31 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 (วิธีดําเนินโครงการ)  

10 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3 (แกไขคร้ังที่ 1)  

14 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3 (แกไขคร้ังที่ 2)  

 16 ส.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 3  

20 ส.ค. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา  

15 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1  

5 ต.ค. 62 ทําปายราน  



วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 ต.ค. 62 จัดหาซื้ออุปกรณการขาย  

12 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ  

14 ต.ค. 62 จัดเตรียมเร่ืองการขายและการจัดหนาราน  

15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 1  

17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 2  

19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 3  

22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 4  

24 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 5  

26 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 6  

29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 7  

31 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 8  

16พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint คร้ังที่ 2  

19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณสําหรับการนําเสมอ  

19 พ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

23 พ.ย. 62 ซอมนําเสมอโครงการ  

24 พ.ย. 62 นําเสนอโครง Present คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

7 ม.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

9 ม.ค. 62 แกไขเน้ือหาบที่ 4  

14 ม.ค. 62 สงเน้ือหาบที่ 4  

15 ม.ค. 62 เร่ิมทําบที่ 5 (สรุปผลการดําเนินงานโครงการ)  

17 ม.ค. 63 แกไขเน้ือหาบทที่ 5  

21 ม.ค. 63 สงเน้ือหาบที่ 5  

25 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

28 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

8 ก.พ. 63 ทําภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  

10 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 ก.พ. 63 สงภาคภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  

15 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

17 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

18 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

19 ก.พ. 63 เร่ิมทํารูปเลมโครงการ  

20 ก.พ. 63 แกไขรูปเลมโครงการ  

22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

24 ก.พ. 63 สงรูปเลนโครง+แผนซีดี+คารูปเลมโครงการ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายชลธิศ วิรัชกุล 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมทําโครงการขายไอครีมกะทิ  

21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

25 มิ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา  

26 มิ.ย. 62 นําเสนอโครงการใบอนุมัติ  

27 มิ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 1  

29 มิ.ย. 62 สงเน้ือหาบทที่ 1  

4 ก.ค. 62 เร่ิมทําแบบที่ 2 (แนวทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)  

6 ก.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2 (แกไขคร้ังที่ 1)  

11 ก.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2 (แกไขคร้ัง 2)  

16 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบที่ 3  

31 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 (วิธีดําเนินโครงการ)  

10 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3 (แกไขคร้ังที่ 1)  

14 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3 (แกไขคร้ังที่ 2)  

 16 ส.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 3  

20 ส.ค. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา  

15 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1  

5 ต.ค. 62 ทําปายราน  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 ต.ค. 62 จัดหาซื้ออุปกรณการขาย  

12 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ  

14 ต.ค. 62 จัดเตรียมเร่ืองการขายและการจัดหนาราน  

15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 1  

17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 2  

19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 3  

22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 4  

24 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 5  

26 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 6  

29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 7  

31 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 8  

16พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint คร้ังที่ 2  

19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณสําหรับการนําเสมอ  

19 พ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

23 พ.ย. 62 ซอมนําเสมอโครงการ  

24 พ.ย. 62 นําเสนอโครง Present คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

7 ม.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

9 ม.ค. 62 แกไขเน้ือหาบที่ 4  

14 ม.ค. 62 สงเน้ือหาบที่ 4  

15 ม.ค. 62 เร่ิมทําบที่ 5 (สรุปผลการดําเนินงานโครงการ)  

17 ม.ค. 63 แกไขเน้ือหาบทที่ 5  

21 ม.ค. 63 สงเน้ือหาบที่ 5  

25 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

28 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

8 ก.พ. 63 ทําภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  

10 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  

29 



วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 ก.พ. 63 สงภาคภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  

15 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

17 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

18 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

19 ก.พ. 63 เร่ิมทํารูปเลมโครงการ  

20 ก.พ. 63 แกไขรูปเลมโครงการ  

22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

24 ก.พ. 63 สงรูปเลนโครง+แผนซีดี+คารูปเลมโครงการ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายศรันถ จันทรเพ็ง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 มิ.ย. 62 คิดเร่ิมทําโครงการขายไอครีมกะทิ  

21 มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

25 มิ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา  

26 มิ.ย. 62 นําเสนอโครงการใบอนุมัติ  

27 มิ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 1  

29 มิ.ย. 62 สงเน้ือหาบทที่ 1  

4 ก.ค. 62 เร่ิมทําแบบที่ 2 (แนวทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)  

6 ก.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2 (แกไขคร้ังที่ 1)  

11 ก.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 2 (แกไขคร้ัง 2)  

16 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบที่ 3  

31 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 (วิธีดําเนินโครงการ)  

10 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3 (แกไขคร้ังที่ 1)  

14 ส.ค. 62 แกไขเน้ือหาบทที่ 3 (แกไขคร้ังที่ 2)  

 16 ส.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 3  

20 ส.ค. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา  

15 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1  

5 ต.ค. 62 ทําปายราน  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 ต.ค. 62 จัดหาซื้ออุปกรณการขาย  

12 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ  

14 ต.ค. 62 จัดเตรียมเร่ืองการขายและการจัดหนาราน  

15 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 1  

17 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 2  

19 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 3  

22 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 4  

24 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 5  

26 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 6  

29 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 7  

31 ต.ค. 62 ออกขายคร้ังที่ 8  

16พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint คร้ังที่ 2  

19 พ.ย. 62 เตรียมอุปกรณสําหรับการนําเสมอ  

19 พ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

23 พ.ย. 62 ซอมนําเสมอโครงการ  

24 พ.ย. 62 นําเสนอโครง Present คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

7 ม.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

9 ม.ค. 62 แกไขเน้ือหาบที่ 4  

14 ม.ค. 62 สงเน้ือหาบที่ 4  

15 ม.ค. 62 เร่ิมทําบที่ 5 (สรุปผลการดําเนินงานโครงการ)  

17 ม.ค. 63 แกไขเน้ือหาบทที่ 5  

21 ม.ค. 63 สงเน้ือหาบที่ 5  

25 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

28 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม  

8 ก.พ. 63 ทําภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  

10 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 ก.พ. 63 สงภาคภาคผนวก ก/ ภาคผนวก ข/ ภาคผนวก ค/ ภาคผนวก ง  

15 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

17 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

18 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ , บทตัดยอ  

19 ก.พ. 63 เร่ิมทํารูปเลมโครงการ  

20 ก.พ. 63 แกไขรูปเลมโครงการ  

22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

24 ก.พ. 63 สงรูปเลนโครง+แผนซีดี+คารูปเลมโครงการ  
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 1 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

12/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 2,500.00 7,500.00      7,500.00 

 ถั่วลิสง    1  37.00 37.00   7,463.00 

 ขาวเหนียวมูล    1  400.00 400.00   7,063.00 

 ขนุน    1 30.00 30.00   7,033.00 

 ขาวโพด    1  60.00 60.00   6,973.00 

 ลูกชิด    1 60.00 60.00   6,913.00 

 เผือก    1 60.00 60.00   6,853.00 

 ถั่วแดง    1 60.00 60.00   6,793.00 

 วุนมะพราว    1 60.00 60.00   6,733.00 

 เยลลี ่    1 5.00 5.00   6,728.00 

 ช็อคโกแลต    1 70.00 70.00   6,658.00 

 คิดแคท    1 50.00 50.00   6,608.00 



บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 1 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

13/10/62 เม็ดนํ้าตลาด    1 20.00 20.00   6,588.00 

 นมขน    1  20.00 20.00   6,568.00 

 สตอวเบอรร่ี    1 70.00 70.00   6,498.00 

 คาเชาสถานที่    8 40.00 320.00   6,178.00 

 ถวยไอติมกระดาษ    1 190.00 190.00   5,988.00 

 ที่ตักไอติม    1 300.00 300.00   5,688.00 

 ชอนพลาสติก    1 45.00 45.00   5,643.00 

 ถุงใส    1 20.00 20.00   5,623.00 

 กระดาษทิชชู    1 200.00 40.00   5,988.00 

 ขวดใสท็อปปง    1 150.00 200.00   5,583.00 

 กลองใสวัตถุดิบ    1 150.00 100.00   5,483.00 
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บัญชีรายรับ – รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 1 

 
 
 
 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ 
จํานวน

เงิน 

14/10/62 ปายราน/ปายราคา    1 500.00 500.00   4,983.00 

 เสื้อยูนิฟอรม    3 200.00 600.00   4,383.00 

 ไอติม    1 1,600.00 1,600.00   2,783.00 

 ถวยเล็ก 20 25.00 500.00      3,283.00 

 ถวยใหญ 30 35.00 1050.00      4,333.00 

           

           

รวม 9,050.00 รวม 4,917.00 รวม 4,333.00 
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รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 2 

 

 
 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

15/10/62 ยกยอดมา   4,333.00      4,333.00 

 เม็ดนํ้าตาล    1  20.00 20.00   4,313.00 

 ลูกชิด    1  60.00 60.00   4,253.00 

 วุนมะพราว    1 60.00 60.00   4,193.00 

 ไอติม    1  800.00 800.00   3,393.00 

 ถวยเล็ก 20 25.00 500.00      3,893.00 

 ถวยใหญ 20 35.00 700.00      4,593.00 

           

รวม 5,333.00 รวม 940.00 รวม 4,593.00 
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รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 3 

 

 
 
 
 
 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

16/10/62 ยกยอดมา   4,593.00      4,593.00 

 สตอวเบอรร่ี    1  70.00 70.00   4,523.00 

 นมขน    1  20.00 20.00   4,503.00 

 ถวยเล็ก 25 25.00 625.00      5,128.00 

 ถวยใหญ 33 35.00 1,155.00      6,283.00 

           

รวม 6,373.00 รวม 90.00 รวม 6,283.00 

38 



รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 4 

 

 
 

 
 
 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

17/10/62 ยกยอดมา   6,283.00      6,283.00 

 ไอติม    1  800.00 800.00   5,483.00 

 ถวยเล็ก 35 25.00 875.00      4,608.00 

 ถวยใหญ 26 35.00 910.00      3,698.00 

           

           

รวม 8,068.00 รวม 800.00 รวม 3,698.00 



รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 5 

 

 
 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

18/10/62 ยกยอดมา   3,698.00      3,698.00 

 ขาวเหนียวมูล    1  200.00 200.00   3,498.00 

 ขนุน    1  60.00 60.00   3,438.00 

 ขาวโพด    1 60.00 60.00   3,378.00 

 ถวยเล็ก 41 25.00 1,025.00      4,403.00 

 ถวยใหญ 27 35.00 945.00      5,348.00 

           

           

รวม 5,668.00 รวม 320.00 รวม 5,348.00 



รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 6 

 

 
 
 
 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

19/10/62 ยกยอดมา   5,348.00      5,348.00 

 นมขน    2  40.00 40.00   5,308.00 

 ไอติม    1  800.00 800.00   4,508.00 

 ถวยเล็ก 31 25.00 775.00      5,283.00 

 ถวยใหญ 34 35.00 1,190.00      6,473.00 

           

           

รวม 7,313.00 รวม 840.00 รวม 6,473.00 
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รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

20/10/62 ยกยอดมา   6,473.00      6,473.00 

 ถวยเล็ก 38 25.00 950.00      7,423.00 

 ถวยใหญ 40 35.00 1,400.00      8,823.00 

           

           

รวม 8,823.00 รวม  รวม 8,823.00 
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รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจาย 

ขายคร้ังท่ี 8 

 

 
 
 
 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

21/10/62 ยกยอดมา   8,823.00      8,823.00 

 เยลลี ่    1  10.00 10.00   8,813.00 

 ขาวเหน่ียวมูล    1  200.00 200.00   8,613.00 

 ถวยเล็ก 44 25.00 1,100.00      9,713.00 

 ถวยใหญ 34 35.00 1,190.00      10,903.00 

           

           

รวม 11,113.00 รวม 210.00 รวม 10,903.00 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการขาย OH HO ไอติมกะทิ ( Coconut Milk ice cream) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางรายไดและอาชีพ 

3. เพื่อใหนักศึกษารูหลักการและกลยุทธในการขายสินคา 

4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานเปนทีม 

 

ทุนทั้งสิ้น               7500.00 บาท 

ซื้อวัสดุอุปกรณ 8,117.00 บาท 

รายไดขายสินคา 11,113.00 บาท 

กําไรสุทธิ 3,612.00 บาท 

กําไรจากการดําเนินงานสมาชิกกลุมคนละ 1,204.00  บาท 

คืนทุนใหสมาชิกในกลุม 1,204.00  บาท  

 

แบงกําไรและคืนทุนใหสมาชิก 3 คน เทา ๆ กัน คนละ 1,204.00 บาท 

 

รายชื่อ         

 1.  นางสาวศิริญากรณ  ธนะรัชต  1,204.00 บาท 

              2.  นาย ชลธิศ              วีรชกุล  1,204.00 บาท 

3. นายศรันถ                จันทรเพ็ง                1,204.00              บาท  

                                                          รวม 3,612.00 บาท 

 

กําไรดําเนินงานจากสมาชิกในกลุม 3 คน ๆ ละ 1,204.00 บาท 
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บทที่ 5 

สรุปผลดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินการขายสินคา OHHOไอติมกะทิ ทางกลุมไดเร่ิมดําเนินการมาเปนระยะเวลา 

3 สัปดาห ผลการดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคที่ทางกลุมไดต้ังไวโดยสามารถสรางรายไดระหวาง

เรียนไดอีกดวย ทําใหทางกลุมมีทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีมรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนา สามารถที่

จะใชความรูและประสบการณที่ไดไปประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในอนาคตได 

 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 7 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการ, ประชุมวางแผน เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ 

2 29 ม.ิย. 62 สงบทที่ 1 

3 11 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 

4 16 ส.ค. 62 สงบทที่ 3 

5 21 ก.ย. 62 นําเสนอ PowerPoint โครงการ คร้ังที่ 1 

6 2 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณ 

7 12 ต.ค. 62 ดําเนินการที่ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา กรุงเทพฯ 

8 16 พ.ย. 62 นําเสนอ PowerPoint โครงการ คร้ังที่ 2 

9 7 ม.ค. 63 สงบทที่ 4 

10 23 ม.ค. 63 สงบทที่ 5 

11 25 ก.พ.63  ตรวจรูปเลมโครงการ+ สงรูปเลมพรอมซีดี 

 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 1. เพื่อนรวมงานขาดความรูเกี่ยวกับการทํางาน 

 2. สมาชิกในกลุมขาดความกระตือรือรนในการทํางานและปฏิบัติงานผิดพลาดบอยคร้ัง 



สัปดาหท่ี 1 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. คิดริเร่ิมโครงการธุรกิจบริการ 
2. ประชุมวางแผน และจัดสรรงบประมาณ 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1. สมาชิกในกลุมมีเวลาวางไมตรงกันทําใหการประชุมลาชา 
2. ความคิดเห็นภายในกลุมไมตรงกัน 
3. ลูกคายังไมคอยรูจัก 

สัปดาหท่ี 2 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. หาซื้ออุปกรณ 
2. สํารวจพื้นที่ที่จะดําเนินการธุรกิจบริการ 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1. หาสินคาบริการยาก สินคาไมมีตามที่ตองการ 
2. ความคิดเห็นภายในกลุมไมตรงกัน 

สัปดาหท่ี 3  

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทําปายชื่อรานและออกแบบโลโกราน 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1. สมาชิกในกลุมยังไมคอยพรอมในการนําเสนอโครงการ 
2. สมาชิกขาดประสบการณในการทําปายรานและโลโกราน 

สัปดาหท่ี 4-5  

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทดลองการขาย 
2. จัดทําเอกสารบทที่ 1-3 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการที่ปฏิบัติ 

1. สมาชิกบางคนไมเขาใจในเร่ืองของการบริการ 
2. ขาดความรูดานการทําเอกสาร 
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สัปดาหท่ี 6 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 
2. ดําเนินการขาดตลาด 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการที่ปฏิบัติ 

สัปดาหท่ี 7 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ  

1. ดําเนินการขายที่ตลาดนัดสรรพาวุธทหารเรือ 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการที่ปฏิบัติ 

1. ของเอามาไมครบ 
2. ฝนตกระหวางขาย 

สัปดาหท่ี 8 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สง Power Point 
2. เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present  
3. Present โครงการ 

การแกไขปญหา 

 1.หาขอมูลและวิธีทําในอินเตอรเน็ตเพื่อมาเพิ่มทักษะในการทําและพัฒนาฝมือ 

 2. ตองเรียกสมาชิกภายในกลุมมาประชุมเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงการทํางาน 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

 1. ตองมีการหาความรูขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินโครงการเพื่อให

โครงการสําเร็จไปไดดวยดี 

 2. ในการทํางานตองพยายามเรียนรูและวางแผนตรวจสอบสินคาและอุปกรณเพื่อความพรอม

ของสินคาและเปรียบเทียบราคาจากแหลงขายที่ถูกที่สุด 

 3. สมาชิกทุกคนตองทํางานกันเปนทีม ไมเห็นแกตัว เมื่อสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ประธาน

จะตองบอกตักเตือนใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
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แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ  “OH HOไอติมกะทิ” (Coconut milk ice cream)            

ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน ตลาดนัดเรือบิน 

ประมาณคาใชจาย 8,500 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวศิริญากรณ ธนะรัชต รหัสประจําตัว         39478      ปวช.3/3 

2. นายชลธิศ      วิรัชกุล รหัสประจําตัว         39323     ปวช.3/3 

3. นายศรันถ    จันทรเพ็ง รหัสประจําตัว 39858     ปวช.3/3 

 

 ลงชื่อ…………………………………..ประธานโครงการ 

   (ศิริญากรณ  ธนะรัชต)…../…../….. 

 

ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ             ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

……………………………………………              ……………………………………………….. 

……………………………………………              ………………………………………………..                                                                

……………………………………………              ……………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………………...              ลงชื่อ……………………………………......... 

(อาจารยธนน ลาภธนวิรุฬห)…../…../…..                (อาจารยศักดิ์สยาม สุทัศน)…../…../….. 

 

  ลงชื่อ…………………………………....หัวหนาสาขาการตลาด 

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



 

ชื่อโครงการ               OH HO ไอติมกะทิ (Coconut milk ice cream) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม ขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยธนน   ลาภธนวิรุฬห 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยศักด์ิสยาม   สุทัศน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวศิริญากรณ ธนะรัชต                ประธานโครงการ  

2. นายชลธิศ      วิรัชกุล                            รองประธานโครงการ 

3. นายศรันถ    จันทรเพ็ง                          รองประธานโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

  เ น่ืองจากในปจจุบันตลาดบริโภคมีมากขึ้นความตองการของผูบ ริโภคมี

หลากหลาย ในยุคน้ีผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารที่งายตอการรับประทาน 

อาหารปรุงสุกใหมและอาหารน้ันตองมีความอรอยแหละถูกปากดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการจึงเห็น

ตรงกันวามีแนวคิดริเร่ิมทําโครงการขายสินคาไอติมกะทิโดยใชชื่อราน“OH  HO ไอติมกะทิ” 

ออกจําหนายตลาดนัดแฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  

            ไอติมกะทิเปนของทานเลน หรือ เรียกอีกอยางวาของวางที่มีสูตรเฉพาะของแตละ

เจา แตไอติมกะทิของคณะผูจัดทําโครงการไมมีสารเคมีปนเปอนที่เปนผลทํารายสุขภาพรางกายตอ

ผูบริโภคในระยะยาว คณะผูจัดทําโครงการจึงมองเห็นแนวทางในการขยายชองทางการจัดจําหนาย

การเพิ่มกําไรของไอติมกะทิจึงไดหาความแปลกใหมเขามาโดยการใสท็อปปงผลไมเขาไปใหเกิด

ความแปลกใหมเพื่อใหไดรับสารอาหารเพิ่มจากการกินไอติมกะทิธรรมดาที่มีแคไอติมกะทิกับแปง

และจะไดลิ้มลองรสชาติใหม 

วัตถุประสงควัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธ 

การขายสินคา 



เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคา ทอดมัน 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

 

 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

 สถานที่ตลาดนัดเรือบิน แขวงบางปลา เขตบางบางพลี 

ขั้นตอนดําเนินการ 
ป 2562 ป 2563 

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

1.ลงความเห็นในการขาย

สินคา 

         

2.สรุปความเห็นขาย

สินคา ไอติมกะทิ 

         

3.รางโครงการเสนอ

อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณใน

การขายสินคา 

        

5.จัดเตรียมสถานที่ใน

การขายสินคา 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ         

7.ลงสถานที่ในการขาย

สินคา ตลาดนัดเรือบิน 

         

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน         

9.สงรายงานสรุปผล

ดําเนินงาน 

        



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 8,500 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. ถั่วลิสง           37      บาท 

2. ขาวเหนียวมูล       400 บาท 

3. ขนุน          30 บาท 

4. ขาวโพด          60 บาท 

5. ลูกชิด          60 บาท 

6. เผือก          60 บาท 

7. ถั่วแดง          60 บาท 

8. วุนมะพราว         60 บาท 

9. เยลลี ่            5 บาท 

10. ช็อกโกแลต         70 บาท 

11. คิดแคท          50 บาท 

12. เม็ดนํ้าตาล         20 บาท 

13. นมขน          20 บาท 

14. สตรอวเบอรร่ี         70 บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 

1. คาเชาสถานที่ (40 x 8 วัน)      320    บาท      

2. ถวยไอติมกระดาษ       190 บาท 

3. ที่ตักไอติม        300 บาท 

4. ชอนพลาสติก          45 บาท 

5. ถุงใส           20 บาท 

6. กระดาษทิชชู          40 บาท 

7. ขวดใสท็อปปง        200 บาท 

8. กลองใสวัตถุดิบ        100 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายราน/ปายราคา        500 บาท 

2. เสื้อยูนิฟอรมราน (3 คน)        600 บาท 

รวม       3,317 บาท 



การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูงและไมสามารถเก็บไวไดนาน 

2. สินคาที่สั่งซื้อแลวไมสามารถเก็บไวไดนาน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบอยางเหมาะสมและหาแหลงวัตถุดิบสํารองที่มีตนทุน

ถูกกวารานประจํา 

2. วางแผนในการสั่งสินคาในแตละวัน 

 

 

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

         (อาจารยธนน  ลาภธนวิรุฬห)       (อาจารยศักด์ิสยาม  สุทัศน) 

            อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                   อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถ
าน
ที่ด
ําเ
นิน
กา
ร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

- แบบนําเสนออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

               - ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

  



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

รายงานผลการประเมินโครงการการขายเขียวหวานชาววัง จากการสํารวจกลุมตัวอยาง

ทั้งสิ้น 100 ตัวอยาง สรุปไดดังน้ี 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (แสดงคาความถี่ และรอยละ) 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุมตัวอยางนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามเพศ 

เพศ ความถี่ รอยละ 

เพศชาย 49 49% 

เพศหญิง 51 51% 

รวม 100 100% 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 49 

และเพศหญิงมีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 51 

ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับอายุ 

อายุ ความถี ่ รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 59 59% 

อายุ 21-30 ป 41 41% 

อายุ 31-40 ป - - 

มากกวา 41 ปขึ้นไป - - 

รวม 100 100% 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาอายุตํ่ากวา 20 ป มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59 , อายุตํ่ากวา 21-30 

ป มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41 , อายุ 31-40 ป มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 และ อายุ

มากกวา 41 ปขึ้นไป มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

  



ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) / 

ตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

4 4% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) / 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

55 55% 

อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) 

41 41% 

ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโทหรือสูงกวา - - 

รวม 100 100% 

 

จากตารางท่ี 3 พบวาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) /ตํ่ากวาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช). มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 , มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) /ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช) มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 55 คน , อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส) มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41 , ปริญญาตรี มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 และปริญญา

โท มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 

ตารางท่ี 4 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับอาชีพ 

อาชีพ ความถี่ รอยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 99 99% 

ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 1% 

พนักงานเอกชน - - 

ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ - - 

พอบาน / แมบาน - - 

อ่ืน ๆ  - - 

รวม 100 100% 

 

  



 จากตารางท่ี 4  พบวานักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 99 บาท ขาราชการ 

รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 , พนักงานเอกชน มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 , 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 , พอบาน/แมบาน มีจํานวน 0 คิดเปน

รอยละ 0 และ อ่ืน ๆ มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 

ตารางท่ี 5 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับรายไดประจําตอเดือน 

รายได ความถี ่ รอยละ 

รายได 5,000-10,000 บาท 100 100% 

รายได 10,001 – 15,001 บาท - - 

รายได 15,001 – 20,000 บาท - - 

รายได 20,001 บาทขึ้นไป - - 

รวม 100 100% 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวารายได 5,000-10,000 บาท มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 , 

รายได 10,001 – 15,001 บาท มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 , รายได 15,001 – 20,000 บาท มี

จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 , รายได 20,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 

  



สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานขาย กลุม เขียวหวานชาววัง 

ตารางท่ี 6 ความพึงใจในงานขาย 

รายการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

𝑿�  SD 
แปล

ผล 

ผลิตภัณฑ 

1.รสชาติของไอศกรีม 59 

(59%) 

31 

(31%) 

10 

(10%) 
- - 4.49 0.67 

มาก

ที่สุด 

2.ความสะอาดของสินคา 
44 

(44%) 

40 

(40%) 

16 

(16%) 

 

- 

 

- 4.28 0.72 
มาก

ที่สุด 

ดานราคา 

3.ราคา/เหมาะสมกับคุณภาพ 52 

(52%) 

28 

(28%) 

20 

(20%) 
- - 4.32 0.78 

มาก

ที่สุด 

4.ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 52 

(52%) 

32 

(32%) 

16 

(16%) 
- - 4.36 0.76 

มาก

ที่สุด 

ดานการจัดจําหนาย 

5.ชองทางการจัดจําหนายหรือ

ซื้อสินคา 

44 

(44%) 

32 

(32%) 

24 

(24%) 
- - 4.20 0.80 

มาก

ที่สุด 

6.ความสะดวกในการเดินทาง 66 

(66%) 

25 

(25%) 

9 

(9%) 
- - 4.57 0.65 

มาก

ที่สุด 

ดานการสงเสริมการขาย 

7.สงเสริมโดยการถายรูปคูกับ

สินคาและCheck in ที่รานรับ

ของที่ระลึก 1 ชิ้น 

47 

(47%) 

33 

(33%) 

20 

(20%) 
- - 4.27 0.77 

มาก

ที่สุด 

8.สงเสริมโดยเมื่อซื้อครบ 10 

ถอยจะไดรับสิทธิพิเศษคือสั่ง

ฟรี 1 ถอย 

54 

(54%) 

28 

(28%) 

18 

(18%) 
- - 4.36 0.77 

มาก

ที่สุด 



ตารางท่ี 5  พบวามีความนาสนใจของสินคาในการขาย  (�̅�) = 4.49  อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, 

สินคาและการบริการของการขายมีคุณภาพ (�̅�) = 4.28 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ความ

เหมาะสมของราคากับการใหบริการ (�̅�) = 4.32 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, การชําระเงินคา

สินคา (�̅�) = 4.36 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ความสะดวกในการเดินทางมาซื้อสินคา (�̅�) = 

4.20 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ชองทางการจัดจําหนายสินคา (�̅�) = 4.57 อยูในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด, เมื่อซื้อสินคา 2 ชุด จากปกติ 60 บาท เหลือเพียง 50 บาท (�̅�) = 4.27 อยูในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด, โฆษณาผาน Facebook (�̅�) = 4.57 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

ปายหนาราน และขอมูลจากปายแนะนํา (�̅�) = 4.36 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด , การ

แตงกายสุภาพเรียบรอย (�̅�) = 4.34 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, ความชํานาญในการขายสินคา 

(�̅�) = 4.42 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด, บุคลิกภาพ และมารยาทในการขายสินคา (�̅�) = 4.39อยู

ในระดับพึงพอใจมากที่สุด , ขั้นตอนในการทํางาน (�̅�) = 4.29 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด , 

ระยะเวลาในการทํางาน (�̅�) = 4.23 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด , บรรยากาศภาพในราน (�̅�) = 

4.71 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และภาพลักษณโดยรวมของราน (�̅�) = 4.83 อยูในระดับพึง

พอใจมากที่สุด 

 

 

 

 

  



 

แบบสอบถาม 

                                                 ใบประเมินโครงการขาย OHHOไอติมกะทิ 

   สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

   คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน (    ) หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

    1. เพศ 

       (      ) ชาย                                        (      ) หญิง 

    2. อาชีพ 

       (      ) คุณครูอาจารย                       (      ) นักศึกษา                     (      ) อ่ืน ๆ 

    3. ระดับการศึกษา 

       (      ) ปวช.                                     (      ) ปวส.                      (      ) อ่ืน ๆ 

    คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน (     ) หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

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

ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชิ้นงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ผลิตภัณฑ      

- รสชาติของไอศกรีม      

- ความสะอาดของสินคา      

ดานราคา 

- ราคา/เหมาะสมกับคุณภาพ      

- ราคาเหมาะสมกับปริมาณ      

ดานชองทางจัดจําหนาย 

- ชองทางการจัดจําหนายหรือซื้อสินคา      

- ความสะดวกในการเดินทาง      

ดานการสงเสริมการขาย 

- สงเสริมโดยการถายรูปคูกับสินคาและCheck in 

ที่รานรับของที่ระลึก 1 ชิ้น  

     

- สงเสริมโดยเมื่อซื้อครบ 10 ถอยจะไดรับสิทธิ

พิเศษคือสั่งฟรี 1 ถอย 

     



ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………......…………………

……………………………………………………………………………...……………...……………………

……………………………………………………………........................ 

 

 

   ขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

 

 -ปายราน หรือรูปแบบผลิตภัณฑในโครงการ 

   -รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

-รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ 

-ประมวลภาพตางๆ 

  



                                                 ตราสินคา 

                                                 รูปไวนิล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รูปแบบผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท็อปปง 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑในการทําไอศกรีมกะทิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังไอศกรีมกะทิ ท่ีตักไอศกรีม 

ชอนสี 

ถวนกระดาษไซรเล็ก ขนาน 8 OZ ถวนกระดาษไซรใหญ ขนาน 14 OZ 



ข้ันตอนการทําไอศกรีมกะทิ 

1.เตรียมถังไอศกรีมกะทิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ตัดไอศกรีมใสบรรจุภัณฑ 

  



3.ใหลูกคาตักท็อปปงตามใจท่ีชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.รูปการขาย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

  



 

ประธานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ศิริญากรณ  ธนะรัชต  อายุ 17 ป 

เกิด 28 มีนาคม 2545 เบอรโทร 094-4890828 

บานเลขที่ 24 ซ.วชิรธรรมสาธิต 74 ถนนสุขุมวิท101/1 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260 



 

 

รองประธาน  

นาย ชลธิศ วิรัชกุล อายุ 17 ป เกิด 27 พ.ค 2545 

เบอรโทร 081-8587726 บานเลขที่ 18 ซอย

ลาซาล 12 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนาใต 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 



 

รองประธานฝายขาย 

 

 

นาย ศรันถ  จันทรเพ็ง  อายุ 18 ป 

เกิด 2 ก.พ. 2545 เบอรโทร 095-312-4293 

ที่อยู 88/93 หมู3 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
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