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 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทธุรกิจขายสินค้า MANA MY BAG มีวตัถุประสงค ์           
(1.) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ  (2.) เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่ง
การศึกษา  (3.) เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม  (4.)เพื่อให้
นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการวางกลยทุธ์การขายสินคา้ 
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี      
3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินการโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 
2562 ‟ 28 กุมภาพนัธ์ 2563  สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 557 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง                       
จ.สมุทรปราการ 10540 

2.   ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 4,300.00 บาท ไดก้ าไรจากการขายสินคา้ 
21,950.00 บาท หกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 9,992.00 บาท คงเหลือจากการด าเนินการ 16,258.00 
บาท  

 3.   ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ                    
(1.) บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ (2.) สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่ง                           
การศึกษา (3.) เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม  (4.) มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมีทกัษะการวางกลยทุธ์การขายสินคา้



 
 

 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ (1.) ลูกคา้ไดรั้บสินคา้
ช้ากว่าก าหนด (2.)  ปัญหาจากลูกค้าไม่พอใจเ น่ืองจากได้รับสินค้าไม่ตรงตามรูปภาพใน 
Pagefacebook (3.) พนกังานมีไม่เพียงพอต่อการท างาน 

5.   ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทขายสินคา้ คือ (1.) ควรจดัส่งสินคา้
ให้ตรงตามรอบของไปรษณียใ์นแต่ละวนั เพื่อลดปัญหาขนส่งคา้งสินคา้หรือขนส่งออกสินคา้ในแต่
ละวนัไม่ทนั (2.) ควรถ่ายภาพสินคา้ไวใ้นหลาย ๆ แบบ หลาย ๆ มุม มีแบบซูมใกลซู้มไกล เพื่อให้
ลูกคา้สามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึน (3.) จา้งพนกังานเพิ่มเพื่อใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 

6.  จากการแปรผลแบบสอบถาม แสดงผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อ MANA MY BAG ในส่วนดา้นผสมทางการตลาด (4P’s ) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
มีค่าเฉล่ีย ( ̅=4.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมา ( ̅=4.47) รองลงมาดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
พึงพอใจมา  ( ̅=4.47) ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( ̅=4.45) และด้านการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.45) ตามล าดบั 
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กติติกรรมประกาศ 

 

โครงการเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างดีดว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารยอุ์ดมพร เปตานนท์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยก์มลวรรณ  
บุญสาย ซ่ึงอาจารยท์ั้ งสองท่านคอยตรวจสอบได้มีแนวทางในการแก้ไขด้านเอกสารให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ คอยดูแลในเร่ืองการด าเนินงาน ตลอดจนให้ค  าแนะน า และข้อคิดต่าง ๆ คณะผูจ้ดัท า
โครงการขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ี  

สุดทา้ยน้ี ผูจ้ดัท าโครงการขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการตลาดทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือกนัอยา่ง
เต็มท่ีช้ีแนะให้แนวทางและร่วมกนัท าวิชาโครงการจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมทั้งขอขอบพระคุณ
ทุก ๆ ท่านผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ีมา ณ ท่ีน้ี 

 
                 ขอขอบพระคุณ  

  คณะผู้จัดท า 
       โครงการขายสินค้า MANA MY BAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทที ่1 

     บทน า 

 

หลกัการและเหตุผล 
จากปรากฎการณ์ท่ีเรียกว่า “ภาวะโลกร้อน”  (Global Warming)  ซ่ึงเกิดจากการใช้

ถุงพลาสติก ยิง่มีการใชถุ้งพลาสติกมากเท่าไรปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปล่อยออกไปชั้น
บรรยากาศโลก จากการเผาไหมจ้ากการผลิตและเผาท าลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากข้ึนตามมาดว้ย
ปัญหามากมายจากมลพิษเกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซ่ึงท าให้เกิดมลภาวะโลกร้อนอยา่งท่ีเรา
ทราบกนัดีวา่ถุงพลาสติกนั้น เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้เกิดภาวะโลกร้อน   ถุงพลาสติกท าให้เกิดขยะข้ึน
บนโลกของเรามากมาย แถมย ังใช้เวลาย่อยสลายนานถึง  450 ปี  อีกด้วย ปัจจุบันเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครมีขยะท่ีเป็นถุงพลาสติกถึง 1,800 ตนัต่อวนัเลยทีเดียว  ถุงพลาสติกก าลงัมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนอยา่งมากมายบนโลกของเรา เพราะฉะนั้นจึงมองเห็นถึงปัญหาน้ี และไดผ้ลิตถุงผา้ออกมาให้
ได้ใช้กัน เพื่อท่ีจะรณรงค์ในการใช้ถุงพลาสติก และยงัช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนลงได้ จึงเป็น
ทางเลือกเพื่อใชคุ้มก าเนิดถุงพลาสติก ช่วยลดขยะ ลดภาวะโลกร้อนไดค้วามเหมาะสมลงตวั กบัวิถี
เนินทางในชีวิตประจ าวนัท่ีพร้อมจะจบัจ่ายซ้ือของไดทุ้กเวลา ท่ีทุกคนจะสามารถมีส่วนรวมในการ
ขจดัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก  และช่วยลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ ท่ี
ตามมา ทั้งน้ีและทั้งนั้นก็ยงัสามารถช่วยให้โลกของเราน่าอยู ่เพราะอากาศในชุมชน สังคมน่าอยู ่น่า
ชม ยงัเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างรายได ้ของการเพิ่มรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนสังคมอีกดว้ย 

ผูจ้ดัท าโครงการไดต้ระหนกัถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้สามารถอยู่คู่กบัเราไป อยา่ง มัน่คง 
ย ัง่ยืน สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีคุณค่าและประสิทธิภาพ กระเป๋าผา้ สามารถซักและน ากลบัมา
ใช้ใหม่ไดห้ลายคร้ัง ลดการใชถุ้งพลาสติกในการจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้ริโภคคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ห็น
ช่องทางการตลาดจึงมีความสนใจในการขายผลิตภณัฑ์เพื่อให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ี
หนัมาใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ภายใตแ้บรนด ์“ MANA MY BAG  
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทกัษะในการวางกลยุทธ์การขาย

สินคา้ 
 
เป้าหมาย 

1. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2. เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอสินคา้เพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ 
2. สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะการวางกลยทุธ์การขายสินคา้ 

 

 

 



 
 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
โครงการศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. แนวคิดทางการตลาด 
2. แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3.  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
4.   แนวคิดทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 

 5. วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. แนวความคิดทางการตลาด 

นกัการตลาดสมยัใหม่หลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการตลาดไวด้งัน้ี สมาคมการตลาด
แห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association--AMA.) ไดใ้ห้ความหมาย "การตลาด" 
ใหม่ ดงัน้ี "การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้สินคา้และบริการผ่านจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 
เพื่อสนองตอบความต้องการและท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และในขณะเดียวกันก็บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกิจการดว้ย" 
   Phillip Kotler กล่าวว่า การตลาด หมายถึง "การท ากิจกรรมกับตลาดเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบ าบดัความตอ้งการ และสนองต่อความจ าเป็นของมนุษยท์  าให้เกิด
ความพึงพอใจ" 
  Harry L. Hansan กล่าววา่"การตลาดเป็นขบวนการคน้หาความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษย ์และวเิคราะห์ออกมาเพื่อท่ีจะหาสินคา้หรือบริการท่ีมาสนองตอบความตอ้งการนั้น ๆ" 
  McCarthy กล่าววา่ "การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้สินคา้หรือบริการผา่นจากผูผ้ลิต
ไปสู่ผู ้บริโภค เพื่อสนองความต้องการและท าความพอใจให้กับผู ้บริโภคตลอดจนเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ของบริษทัด้วย" จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้ พอท่ีจะแยกพิจารณาถึงประเด็น
ส าคญัของความหมายการตลาดดงัน้ี 

1. กิจกรรม กิจกรรมท่ีจะท าให้สินค้าหรือบริการไปถุงมือผูบ้ริโภคคนสุดท้ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีประกอบไปดว้ยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ การวางแผน 

2.  การตอบสนองความต้องการหรือความพอใจของผูบ้ริโภคหรือลูกค้า นักการตลาด
จะตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูต่ลอดเวลา จึงจะสามารถอยูใ่นตลาดไดไ้ม่ใช่
เป็นการไปสร้างความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดข้ึน เพราะวา่อาจจะสร้างความตอ้งการให้เกิดข้ึนไม่
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ได ้นกัการตลาดควรท่ีจะทราบในความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอยูแ่ลว้ให้เกิดข้ึนจะดีกวา่ไปสร้างความ
ตอ้งการ 
  3.  ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือลูกคา้ ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ จะตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีตวัผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ย หรือลูกคา้เป็นส าคญั แลว้จึงใช้กิจกรรมการตลาดเขา้ไปรองรับผูบ้ริโภคเหล่านั้น ซ่ึงผูบ้ริโภค
หรือลูกคา้น้ีเป็นไปไดท้ั้งท่ีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีคาดวา่จะเป็นลูกคา้ของธุรกิจ 
  4.  การเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการ การตลาดจะตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย จึงจะท าให้เกอดการแลกเปล่ียนซ้ือขายเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค
หรือลูกคา้) กบัผูข้าย (ผูผ้ลิตหรือคนกลาง)  ความหมายของการตลาดท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปและถือเป็น
ความหมายมาตรฐานคือความหมายการตลาดท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการสมาคมการตลาดแห่ง
สหรัฐอเมริกาดงัน้ี 

"การตลาด" หมายถึง การกระท าทางธุรกิจท่ีท าใหสิ้นคา้หรือบริการผา่นจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค
หรือผูใ้ชซ่ึ้งประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมท่ีท าใหร้ถยนตผ์า่นจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคดงัน้ี  

„   การวิจยัรูปร่างลกัษณะ รูปแบบ และความตอ้งการผลิตภณัฑ์รถยนต์ ทั้งน้ีหมายความว่า 
การตลาดจะเร่ิมก่อกระบวนในการผลิต 

„ การก าหนอราคาในระดบัผูผ้ลิต และระดบัผูค้า้ปลีก 
   „  การขนส่งและการเก็บรักษารถยนต์ท่ีผลิตแล้ว คือ ในชั้นแรกเป็นเร่ืองของผูผ้ลิตและผูค้า้
ปลีกในขั้นต่อมา 
    „  การโฆษณา ควรใช้ส่ือตรง ไดแ้ก่ วารสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์
แผน่ป้ายโฆษณา และส่ืออ่ืน ๆ 
     „  การจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการขาย และส่ิงช่วยในการส่งเสริมการขายให้กบัตวัแทน
จ าหน่าย         
   „  การบริหารกิจการของตวัแทนจ าหน่ายในการท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการท่ีประทบัใจ 
ตลอดทั้งการใหโ้ควตาในการขาย นโยบายการขาย แผนการขาย และการควบคุมการขาย 
  „  การขายโดยใช้พนักงานขายท่ีเป็นบุคลากรของตวัแทนจ าหน่ายและการเปล่ียนทะเบียน
เจา้ของรถ 
 „  การช่วยเหลือทางการเงินใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายในดา้นสินคา้คงเหลือและการขายผอ่นช าระ
ใหก้บัผูซ้ื้อ 
 „  การเตรียมใหบ้ริการการจองรถยนต ์เพื่อความสะดวก ความพอใจของลูกคา้ค าจ  ากดัความ
ของการตลาดตามท่ีสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไดก้ าหนดไวไ้ด ้รวมถึงการตลาดบริการ 
คือ การตลาดสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงโดยปกติแลว้สินคา้ประเภทน้ี จะถูกบริโภคโดยทนัที เช่น การแสดง 
ท่ีพกั หรือยานพาหนะโดยสาร เป็นตน้ 
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แนวความคิดดา้นการตลาด (marketing concept) 
แนวความคิดดา้นการตลาด (marketing concept) หมายถึง "การท่ีองคก์ารใชค้วามพยายาม

ทั้ งส้ินเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและก าไรในท่ีสุด"ในอดีต 
แนวความคิดด้านการตลาดเป็นแบบเก่าท่ีเน้นเร่ืองการผลิต ผูผ้ลิตสินคา้มีน้อยราย ความตอ้งการ
สินคา้มีมากกวา่สินคา้ท่ีผลิตออกมาหรืออุปสงค ์(demand) มีมากกวา่อุปทาน (supply) ต่อมาเม่ือมีการ
ผลิตจ านวนมาก (mass production) ตน้ทุนสินคา้ต ่าลง ตลาดก็ขยายตวัข้ึน ความเจริญทางเศรษฐกิจ
ขยายตวัเพิ่มมากข้ึน กิจการต่าง ๆ เร่ิมหนัมาสนใจและเนน้การตลาดมากข้ึน ท าให้แนวความคิดดา้น
การตลาดเปล่ียนไปเป็นแนวความคิดดา้นการตลาดมุ่งเนน้การตลาดเพื่อสังคม (societal marketing 
concept) แนวความคิดดา้นการตลาดท่ีธุรกิจและองค์การไดย้ึดถือและปฏิบติักนัมาซ่ึงมีการใชก้นัอยู่
ทั้ งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด ซ่ึงต่อไปน้ีจะอธิบายถึงแต่ละ
แนวความคิดโดยจดัเรียงล าดบัจากแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงั 
  แนวความคิดดา้นการผลิต (production concept) 

เป็นแนวความคิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฝ่ายขาย โดยคิดว่าผูบ้ริโภคจะพอใจท่ีจะหาซ้ือเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตนชอบ หาซ้ือง่าย และตน้ทุนต ่าเท่านั้น ดงันั้นงานดา้นการตลาดก็คือ พยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ข้ึน และจดัจ าหน่ายอยา่งทัว่ถึงแนวความคิดดา้นการผลิต มีลกัษณะดงัน้ี 
    1.  ผูบ้ริโภคมีความสนใจในสินคา้ และราคาของสินคา้ท่ีเสนอขายท่ีเป็นธรรมและถูกเป็น
พิเศษ 
  2.  ผูบ้ริโภคไม่เห็นความส าคญัของราคาท่ีแตกต่างกนั ส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละระดบัของ
บริษทัต่าง ๆ  
  3.  พยายามลดตน้ทุนใหต้ ่า เพื่อดึงดูดและจูงใงผูบ้ริโภคในดา้นราคา 
   4.  รักษาคุณภาพและปรับปรุงการผลิตให้ดีข้ึนเร่ือย ๆ รวมทั้ งการจัดจ าหน่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ ์(product concept) 

เป็นการสมมติว่าผูบ้ริโภคจะสนใจในคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑ์และราคาท่ีเหมาะสม 
โดยกิจการใชค้วามพยายามในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์อยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของคุณภาพ รูปแบบ
ส่วนผสม หีบห่อ สี กล่ิน รสชาติ ก็สามารถประสบผลส าเร็จในการขายสินค้าและมีผลก าไรได้
แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ ์มีลกัษณะดงัน้ี 
   1.  ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก 
     2.  ผูบ้ริโภครู้คุณภาพและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของสินคา้ยีห่อ้ต่าง ๆ ท่ีแข่งขนักนัในตลาด 
     3.  ผูบ้ริโภคเลือกสินคา้ยีห่้อใดยี่หอ้หน่ึงจากสินคา้ท่ีแข่งขนักนั โดยยดึหลกัวา่ ไดรั้บ
ผลตอบแทนในดา้นคุณภาพสูงสุดจากเงินท่ีจ่ายไป
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  4.  งานขององค์การก็คือ ความพยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน
เร่ือย ๆ เพื่อดึงดูดและจูงใจผูบ้ริโภค 
     แนวความคิดดา้นการขาย (selling concept) 

เป็นการศึกษาดา้นการจดัการตลาด โดยเนน้ถึงความพยายามของผูข้ายมากกวา่ผูซ้ื้อ ยึดหลกั
วา่ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปมกัจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั ถา้ไม่ถูกกระตุน้ดว้ยความพยายามทางการขาย
และการส่งเสริมการตลาดอยา่งเพียงพอ ตวัอยา่งเช่น การขายบริการประกนัภยั ประกนัชีวิต การขาย
เอนไซโคพิเดีย การขายผลผลิตทางการเกษตรล่วงหนา้ ผูบ้ริโภคไม่คิดซ้ือสินคา้หรือบริการเหล่านั้น 
จนกวา่จะไดรั้บการกระตุน้การขายจากพนกังานขายของบริษทัแนวความคิดดา้นการขาย มีลกัษณะ
ดงัน้ี 
   1. ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปจะไม่ซ้ือสินคา้เตม็ท่ี ผูข้ายจึงสามารถกระตุน้ใหซ้ื้อเพิ่มข้ึนไดเ้ร่ือยๆ  
  2.  ผูบ้ริโภคจะถูกชกัจูงให้ซ้ือสินคา้โดยผ่านเคร่ืองมือกระตุน้การขายวิธีต่าง ๆ เช่น การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นกังานขายท่ีมีความสามารถ ตลอดจนการจดัรายการส่งเสริม
การขาย ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เป็นตน้ 

3.  งานหลกัของบริษทั คือ การจดัใหมี้แผนกขายท่ีมีความสามารถดีเด่นเพื่อดึงดูดและชกัจูง
ผูบ้ริโภค 
  4.  ผูบ้ริโภคอาจซ้ือซ ้ าอีก เพราะมีความต้องการอยู่เร่ือย ๆ หรือถ้าไม่ซ้ือซ ้ าอีก ก็ยงัมี
ผูบ้ริโภครายอ่ืนท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ 
     แนวความคิดดา้นการตลาด (marketing concept) 

เป็นการศึกษาจดัการ โดยยดึหลกัวา่ งานขององคก์าร คือ การพิจารณาความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของบริษทัเป้าหมาย และการปรับปรุงการจดัการให้สามารถสนองความพอใจของผูบ้ริโภค
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีเหนือคู่แข่งขนัอ่ืน หรืออาจกล่าวไดว้่าแนวความคิดดา้น
การตลาดหมายถึง การคน้หาและการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 แนวความคิดดา้นการตลาด มีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  องคก์ารท่ีตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีใหค้วามพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีตั้งใจไว ้
     2.  องคก์ารจะตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจใหไ้ด ้
    3.  องคก์ารตอ้งตะหนกัถึงผูบ้ริโภคทุกคน ท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
    4.  องคก์ารเช่ือวา่ การท างานท่ีจะท าให้เกิดความพอใจแก่ผุบ้ริโภคจจะเป้นสาเหตุให้ไดม้า
ซ่ึงชยัชนะ ดว้ยความซ่ือสัตยข์องบริษทั จะท าธุรกิจด าเนินต่อไปได ้และเป็นท่ีนิยมในระยะยาว อนั
เป็นเป้าหมายขององคก์าร 
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แนวความคิดดา้นการตลาดเพื่อสังคม (social marketing concept) 
เป็นการศึกษาเร่ืองความต้องการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผุ ้บริโภค โดย

ค านึงถึงสวสัดิภาพของสังคมส่วนรวม โดยหวงัผลการตอบสนองเป็นเป้าหมายขององคก์ารท่ีตอ้งการ
ในระยะยาวเพื่อให้องคก์ารบรรลุเปาหมาย กิจการตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ของ
สังคมท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจาการด าเนินงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ ความเส่ือมโทรมของสภาพส่ิงแวดลอ้ม การ
เกิดภาวะเงินเฟ้ออนัเน่ืองมาจากราคาสินคา้เพิ่มข้ึน การขาดแคลนทรัพยากรบางประเภท ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนองคก์ารควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผูบ้ริโภคทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไม่ผลิตสินคา้ท่ี
ดอ้ยคุณภาพไม่ผลิตสินคา้ท่ีเป็นพิษเป็นภยัต่อประชาชน ไม่คา้ก าไรเกินควร ไม่โฆษณาชวนเช่ือมาก
เกินไป 
   แนวความคิดดา้นการตลาดเพื่อสังคม มีลกัษณะดงัน้ี 

1.  มีลักษณะเหมือนแนวความคิดท่ีมุ่งการตลาด คือ ตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย และพยายามสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหผู้บ้ริโภค 
    2.  ให้ความส าคญักบัผลกระทบในทางท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีผล
ไปถึงตวัผูบ้ริโภคดว้ย 
     ขอ้แตกต่างระหวา่งแนวความคิดดา้นการขายและแนวความคิดดา้นการตลาด 

แนวความคิดดา้นการขาย (selling concept) หมายถึง "การเสนอผลิตภณัฑ์ แลว้ใชว้ิธีการขาย
แบบต่าง ๆ เพื่อจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือผลิตภณัฑ"์ แนวความคิดน้ี บริษทัเสนอผลิตภณัฑแ์ลว้จึงหาทางจูงใจ
ลูกคา้ดว้ยวีการขายให้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่วนแนวความคิดทางการตลาดนั้น บริษทัจะตอ้ง
ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ก่อนแลว้จึงคน้หาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้
ต่อไป 
อา้งอิงจาก (https://sites.google.com/site/fnbsites/naew-khwam-khid-thangkar-tlad) 
 
2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัจะ
ช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน ในตลาดปัจจุบนัถือวา่ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมี
ความส าคญัท่ีสุดของนกัธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารการตลาด จะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้
ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทาย
ใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งว่ากลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้นตอ้งการอะไร มีพฤติกรรม
การซ้ืออย่างไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร 

https://sites.google.com/site/fnbsites/naew-khwam-khid-thangkar-tlad
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รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทาง
การตลาด ซ่ึงจะขอกล่าวเป็นตอน ๆ ดงัน้ี 

2.1 ความหมายและประเภทของผูบ้ริโภค 
          ก.   ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ
ตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญั
ต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออก
ทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ 
บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต วนัตะ๊เมล ์(2554 : 90) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการ
คน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) ของ
สินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน  

ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
บุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริโภค
ผลิตภณัฑ/์บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง  

พฤติกรรมผู ้บริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกับการค้นหาข้อมูล การซ้ือ การใช้การ 
ประเมินผลในสินคา้หรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี  

2.2  ประเภทของผูบ้ริโภค สามารถจ าแนกได ้4 กลุ่มดงัน้ี 
 2.1  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลและองคก์ร 

  2.1.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลมกัจะซ้ือสินคา้ไปใชใ้นครัวเรือนของเขา เช่น ซ้ือแป้งสบู่ ยา
สีฟัน ผงซักฟอก หรือซ้ือไปเป็นของขวญัให้กบัคนรัก การซ้ือและใช้น้ีตอ้งเป็นบุคคลสุดทา้ย มิได้
น าไปผลิตหรือขายต่อ 

  2.1.2 องค์กรในท่ีน้ีคือ นิติบุคคลท่ีจดัตั้งโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งแสวงหาก าไรหรือไม่
แสวงหาก าไร จดัซ้ือสินคา้หรือบริการไวใ้ชใ้นกิจการของตนเอง 

 2.2  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพและผูบ้ริโภคท่ีไม่แทจ้ริง 
  2.2.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการจากร้านคา้ใน
ร้านคา้หน่ึงเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
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       2.2.2 ผูบ้ริโภคมีศกัยภาพในการซ้ือ หมายถึง บุคคลท่ีพร้อมจะซ้ือสินคา้หรือบริการแต่
ยงัไดรั้บการจูงใจหรือขอ้มูลในสินคา้หรือบริการยงัไม่เพียงพอ 

       2.2.3 ผูบ้ริโภคไม่แทจ้ริง หมายถึง บุคคลท่ีไม่มีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ ทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต 

2.3 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรมและเป็นครัวเรือน 
       2.3.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการไปขายต่อหรือ

ผลิตต่ออีกทอดหน่ึงประกอบดว้ยพ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก ตวัแทนจดัจ าหน่ายหรือเป็นหน่วยงานรัฐบาล 
ธุรกิจท่ีผลิตต่อประกอบดว้ย โรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม ซ้ือวตัถุดิบน าไปผลิตเป็นสินคา้
ส าเร็จรูปอีกทอด 

       2.3.2 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือน หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจซ้ือสินคา้หรือบริการไวใ้ห้
สมาชิกในครอบครัวใช ้เช่น แม่บา้น 

2.4  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูค้าดหวงั  
  2.4.1 ในท่ีน้ีคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีนกัการตลาดตอ้ง การจะเขา้ถึง ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยั
หลายประการท่ีสอดคลอ้งกบัสินคา้ของเขา 
 ลกัษณะการประเมินการซ้ือของผูบ้ริโภค  

ผูบ้ริโภคท่ีนกัการตลาดตอ้งประเมินในท่ีน้ีคือ พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีพื้นฐานอยู ่
5 ขอ้ดงัน้ี 
 1.  ผูบ้ริโภคจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ก่อนท าการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ นกัธุรกิจตอ้ง
ส ารวจตลาดก่อนวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการมากนอ้ยเพียงใดก่อนผลิต การจดัจ าหน่ายตอ้งสร้างแรงกระตุน้
ในการซ้ือ ทั้งน้ีอาจใชก้ารโฆษณาถึงเหตุผลของความจ าเป็นตอ้งใช ้คุณภาพและราคาเหมาะสมมาก
นอ้ยเพียงใด สินคา้ท่ีเสนอควรเป็นสินคา้หรือบริการท่ีเฉพาะตวัของลูกคา้เท่านั้นจะช่วยกระตุน้ได ้

2. ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการอะไร นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ความตอ้งการให้แน่ชดัว่ามนัคืออะไร พร้อมกบัผลิตหรือสรรหาสินคา้
หรือบริการมาเสนอขายให้ เพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ ส่ิงท่ีนกัการตลาด
ตอ้งการท าคือ สร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บใหม้ากท่ีสุด 

3.  ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการจากท่ีไหน นกัการตลาดตอ้งทราบพฤติกรรมของลูกคา้แต่
ละประเภท มีพฤติกรรมการเลือกหาซ้ือสินค้าอย่างไร โดยทั่วไปผู ้บริโภคจะหาซ้ือสินค้า 
Convenience Goods ในบริเวณใกลท่ี้พกัอาศยั สินคา้ Shopping Goods ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบใน
คุณภาพ ราคา ก่อนตดัสินใจซ้ือ นกัการตลาดควรตั้งร้านคา้อยูใ่กล ้ๆ กนัเป็นกลุ่ม ส่วนสินคา้ Special 
Goods นกัการตลาดควรเนน้ท่ีความหายากหรือมีลกัษณะท่ีพิเศษไปจากสินคา้อ่ืนๆ โดยทัว่ๆ ไป จน
ผูบ้ริโภคยอมเสียเวลาแสวงหาสถานท่ีซ้ือ 
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 4.  ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือไร ส่ิงท่ีนกัการตลาดจะตอ้งตดัสินใจให้ไดว้า่ สินคา้ท่ี
ขายอยูผู่บ้ริโภคซ้ือและใชเ้ม่ือไร ทั้งน้ีอาจเป็นเทศกาล ฤดูกาล และตามโอกาสซ้ือ 

5.  ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการโดยวิธีใด การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมกัข้ึนอยู่กบัสภาพ
เศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย ความใหม่สดในสินคา้ เช่น สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ผูบ้ริโภคมกัซ้ือดว้ยเงิน
ผอ่นมากกวา่เงินสด ส่วนความสะดวกสบายผูบ้ริโภคมกัซ้ือสินคา้ดว้ยเงินสด และซ้ือในปริมาณมาก 
ๆ เพื่อให้ได้ส่วนลดและประหยดัค่าขนส่ง อีกทั้ งไม่ต้องท าสัญญาให้ยุ่งยาก การซ้ือเพื่อ ให้ได้
ของใหม่สดมกัซ้ือจากแหล่งผลิตโดยตรง อีกทั้งราคามกัจะถูกกวา่ผา่นพอ่คา้คนกลางอีกดว้ย               

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวพนักบัศาสตร์อ่ืน ๆ ดงัน้ี 
1.  จิตวทิยา เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ ทศันคติ บุคลิกภาพ ส่ิง

ต่างๆเหล่าน้ีนกัการตลาดน ามาใช้สร้างความตอ้งการให้เกิดข้ึนในสินคา้หรือบริการของตนเองใน
อนาคต 

2.  เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช้จ่าย การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือเพื่อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

3.  มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม มีการเลียนแบบ มี
ค่านิยม มีวฒันธรรมสืบทอดจากบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 
 4.  สังคมวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างของครอบครัว อิทธิพลของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ชั้นทางสังคม 

5.  จิตวิทยาสังคม เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลภายในกลุ่มเป็นอยา่งไร 
ไดรั้บอิทธิพลจากใคร เช่น ผูน้ าทางความคิด ผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 
อา้งอิงจาก (https://doctemple.wordpress.com)  
 
3. ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
             ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้
เพื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 
             1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถ้าเรารู้เร่ือง
เหล่าน้ีแล้วในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง
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ของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค หีบ
ห่อท่ีสะดุดตาอาจท าใหผู้บ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ีแสดง
ใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัก็จะท าให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั สินคา้
คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 
              2. ราคา  (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าใหก้ารซ้ือลดนอ้ยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่า
ของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 
             3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนกัการตลาด
ในการท าใหมี้ผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนวา่สินคา้
ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ี
น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริมสวย
ชั้นดีในหา้งสรรพสินคา้ท าใหสิ้นคา้มีช่ือเสียงมากกวา่น าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
             4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด
สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัตลาดส่งไป
อาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมนั
สามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เม่ือได้ข่าวสารหลักการซ้ือเป็นการยืนยนัว่าการ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 
 (อา้งอิงจาก http://passakorn2326.blogspot.com/2017/02/marketing-mix_20.html ) 
 
4.   แนวคิดทฤษฎกีารเขียนแผนธุรกจิ 
             แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะ
เปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบ
เหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผน
จะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเน
ทางการเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัดว้ย
เช่นกนั ถา้เปรียบวา่แผนท่ีท่ีดียอ่มจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางท่ีชดัเจนแลว้ แผนธุรกิจ
ก็ไม่ต่างกนัในการท่ีจะให้รายละเอียดอย่างเพียงพอท่ีจะท าให้ผูร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้่า ธุรกิจนั้น
ควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าให้ผูร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องธุรกิจอยา่ง
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ชดัเจน เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางท่ีเตรียมการ
เพื่อไปสู่ความส าเร็จ ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการจะใช้เงินลงทุนของตวัเอง ไม่ตอ้งการผูร่้วมลงทุนหรือ
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจ  าเป็นอยูดี่เพื่อให้ผูป้ระกอบการมีแผนท่ีในการบอกทิศทาง
ของการด าเนินกิจการในอนาคต   

แผนธุรกิจควรมีอะไรบา้ง 
เน่ืองจากแผนธุรกิจท่ีดีย่อมช่วยในการวดัถึงความเป็นไปไดข้องกิจการท่ีจะลงทุนแผนถึง

ควรประกอบดว้ยการวเิคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
1.   สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 
2. กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 
3.  จุดแขง็แลจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 

             4.  นโยบายการตลาด เช่น นโยบายด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า 
             5.  วิ ธี ก ารห รือกระบวนการในการผ ลิต  รวม ถึ ง เค ร่ื องจักร  อุปกรณ์ ท่ีต้องใช้ 
             6.  ตวัเลขทางการเงิน นับตั้งแต่รายไดท่ี้คาดว่าจะได ้ค่าใช้จ่าย ก าไร ขาดทุน จ านวนเงิน
ลงทุนท่ีตอ้งการ และกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป 

แผนธุรกิจท่ีดี เม่ืออ่านแลว้ควรจะตอ้งตอบค าถามเหล่าน้ีได ้  
1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
2. ธุรกิจน้ีน่าจะลงทุนไหม 
3. ธุรกิจมีแนวโน้มหรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากน้อยขนาด

ไหน 
4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5. สินคา้ท่ีจะผลิตมีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
7. วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้นมีทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
8. หน้าท่ีต่าง ๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการ

จดัการท่ีดีและเหมาะสมเพียงใด 
 9.  จ านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
             องคป์ระกอบส าคญัในแผนธุรกิจ 
             องคป์ระกอบท่ี 1 : บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 เป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่ จะอ่านรายละเอียดในตวั
แผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญัสองประการ คือ 1. ช้ีให้เห็นวา่
มีโอกาสจริง ๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า 2. ตอ้งช้ีให้เห็นว่า สินคา้หรือบริการท่ี
จะท านั้น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดท่ีวา่นั้นให้เป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไร บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้ง
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เขียนใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ หนกัแน่น และชวนให้ติดตามรายละเอียดท่ีอยูใ่นแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผน
ควรระลึกไวเ้สมอวา่ คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรให้
เวลากบัการเขียนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนั 
             เน้ือหาในบทสรุปผูบ้ริหารควรจะกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 
             1.   อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร พยายามอธิบายให้
เห็นวา่ สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้นจะเปล่ียนแปลงวถีิชีวติหรือวถีิการใชสิ้นคา้หรือบริการไปจากเดิม
อย่างไร บอกด้วยว่าธุรกิจจะก่อตั้งเม่ือไร สินค้า/บริการมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในแง่รูปลักษณ์ 
ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลยี ฯลฯ ท่ีจะไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลา
หน่ึงแลว้ บอกดว้ยวา่ ขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตกา้วหนา้ในช่วงท่ีผา่นมาอยา่งไร 
             2.  โอกาสและกลยทุธ์ สรุปวา่อะไรคือโอกาส ท าไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาสนั้นดว้ยวิธี
อย่างไรขอ้มูลส่วนน้ีอาจน าเสนอในรูปขอ้เท็จจริงของตลาด เง่ือนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง (เช่น คู่
แข่งขนัไม่ปรับปรุงสินคา้มานานแลว้ คู่แข่งขนัก าลงัเพล่ียงพล ้า แนวโนม้ของอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ 
ท่ีแสดงวา่โอกาสทางการคา้ก าลงัเปิดให)้ 
             3.  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย ระบุและอธิบายยอ่ ๆ ถึงลกัษณะตลาด 
ใครเป็นกลุ่มลูกค้าหลกั จะจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อย่างไร จะวางแผนการเขา้ถึงลูกคา้อย่างไร 
รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ ยอดขาย 
และส่วนแบ่งตลาดท่ีคาดหมาย 
             4.  ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ ระบุถึงความไดเ้ปรียบและความเหนือกว่าในการ
แข่งขนั เช่น ความไดเ้ปรียบจากตวัผลิตภณัฑ ์การไดเ้ปรียบจากการเขา้ตลาดก่อน ความไดเ้ปรียบจาก
การท่ีคู่แข่งขนัอยูใ่นภาวะอ่อนแอ ตลอดจน เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
             5.  ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร บทสรุปให้เห็นถึงความคุม้ค่า
ของการลงทุน เช่น ก าไรขั้นตน้ ก าไรจากการด าเนินงาน ระยะเวลาของการท าก าไร ระยะเวลาการคุม้
ทุน ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการลงทุน และการ
คาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 
             6.  ทีมผูบ้ริหาร สรุปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะของผูท่ี้เป็นตวัหลกัใน
การก่อตั้งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกยอ่ๆ ถึงความส าเร็จในอดีต โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการ
ท าก าไร การบริหารงานและคน 
             7. ขอ้เสนอผลตอบแทน ระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท่ี้ตอ้งการ จะเอาเงินไปท าอะไร 
จะตอบแทนเจา้ของเงินอย่างไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หน้าท่ีหรือผูร่้วมลงทุนจะเป็น
เท่าใด 
             องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจการ 
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             ส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการทั้งในดา้น
รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การ
คิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
             องคป์ระกอบท่ี 3 : การวเิคราะห์สถานการณ์ 
             ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการท าก าไร และความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน
อนัดับแรกท่ีส าคัญท่ีผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์   
             การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ ๆ วา่ SWOT ANALYSIS  
             1.  การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของ
กิจการในด้านต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกิจการ 
             2.  การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเขา้ใจในสถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ีเป็น
โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ  
             องคป์ระกอบท่ี 4 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ  
             วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการต้องการได้รับ
ในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และ
เป้าหมายเฉพาะดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทางการ
จดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจ
แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะ
ยาวท่ีนานกวา่ 5 ปี 
             ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 
             1.  มีความเป็นไปได ้หมายความว่า กิจการมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้ หากไดมี้การ
ด าเนินงานอย่างเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีเล่ือน
ลอยเกินความจริงจนท าไม่ได ้และก่อให้เกิดความทอ้แท ้แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีง่ายจนเกินไปจน
ไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใด ๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายท่ีดีจึงควรเป็น
ผลลพัธ์ท่ีท าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้
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             2.  สามารถวดัผลได้อย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชัดเจนท่ีสามารถประเมินได้ว่า 
กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่า 
จะตอ้งบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด 
             3.  เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายย่อย ๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าเป้าหมายระยะสั้นๆ เป็นไปเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว  
             องคป์ระกอบท่ี 5 : แผนการตลาด 
              แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหนา้โดยใชป้ระโยชน์จาก
ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์สถานการณ์ 
              ดงันั้น การวางแผนการตลาดจึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 
เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถามหลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
              1.  เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
              2.  ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
              3.  จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
              4.  จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
              5.  ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
              ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และวิจารณญาณท่ี
ดี ในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดส าหรับกิจการตามองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
              1.  เป้าหมายทางการตลาด 
              2.  การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
              3.  กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 
                   -  กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีเล่ือน
ลอยเกินความจริงจนท าไม่ได ้และก่อให้เกิดความทอ้แท ้แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีง่ายจนเกินไปจน
ไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใด ๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายท่ีดีจึงควรเป็น
ผลลพัธ์ท่ีท าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้
             2.  สามารถวดัผลได้อย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชัดเจนท่ีสามารถประเมินได้ว่า 
กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่า 
จะตอ้งบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด 
             3.  เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายย่อย ๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าเป้าหมายระยะสั้นๆ เป็นไปเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว  
             องคป์ระกอบท่ี 5 : แผนการตลาด 
              แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหนา้โดยใชป้ระโยชน์จาก
ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์สถานการณ์ 
              ดงันั้น การวางแผนการตลาดจึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 
เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถามหลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
              1.  เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
              2.  ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
              3.  จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
              4.  จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
              5.  ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
              ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และวิจารณญาณท่ี
ดี ในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดส าหรับกิจการตามองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
              1.  เป้าหมายทางการตลาด 
              2.  การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
              3.  กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 
                   -  กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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                   -  กลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 
                -  กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
              4.  การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
              องคป์ระกอบท่ี 6 : แผนการจดัการและแผนคน 
              ในส่วนน้ีผู ้จ ัดท าแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผงั
โครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ
รับผิดชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการ
ถือหุน้ การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีใน
การบริหาร มีความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร มี
ความช านาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีท า  
             รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
             1.   โครงสร้างองคก์ร 
                     -   ต าแหน่งงานหลกัๆ ขององคก์ารคนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงัองคก์าร 
                     -   หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ต็มเวลาตอ้งระบุว่าใครจะ
เป็นผูช่้วยในงานนั้น เพื่อท าใหง้านสมบูรณ์ 
                     -   หากทีมงานผู ้บริหารเคยท างานร่วมกันมาก่อนให้ระบุว่าเคยท างานอะไร มี
ความส าเร็จในฐานะทีมท่ีดีอะไรบา้ง 
             2.   ต าแหน่งบริหารหลกั 
                     -    ระบุวา่ต าแหน่งบริหารหลกั ๆ มีความรู้ความช านาญอะไรบา้งและมีความเหมาะสม
ในต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร 
                     -   ระ บุบทบาท  ภ าระคว าม รับผิ ดชอบของแ ต่ละต า แห น่ ง ใน ทีมบ ริหา ร 
                     -    อาจใส่ประวติัสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั้นอาจน าไป
ใส่ไวร้วมกนัในภาคผนวก 
 3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู ้บริหารระบุเงินเดือนท่ีจะจ่ายแก่ผู ้บริหารตลอดจน
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ และสัดส่วนการถือหุน้ของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 4.  ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืน ๆ และเปอร์เซ็นการถือหุน้ 
              5.  คณะกรรมการบริษทัระบุคุณสมบติัของกรรมการบริษทัองคป์ระกอบและภูมิหลงัของ
กรรมการแต่ละคนวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอยา่งไร 
             องคป์ระกอบท่ี 7 : แผนการผลิต/ปฏิบติัการ  
             หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการไดท้  าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ 
ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต
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และปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผนธุรกิจส่วนอ่ืน ๆ ของบริษทั อนัไดแ้ก่ แผนการตลาด 
แผนการบริหารและจดัการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้องคก์รมีศกัยภาพ
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้น ๆ 
แผนการผลิต/ปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการผลิต
และปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็น
ผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัแผนภาพท่ี 1 โดย วตัถุดิบและทรัพยากร นั้น หมายถึง 
ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้ชัว่โมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากรทุกอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืน ๆ ส าหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบติัการ หมายถึง 
กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต และ ผลผลิต นั้น 
หมายความถึง จ านวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตได ้ 
              ในการวางแผนการผลิต/ปฏิบติันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตและปฏิบติัการภายในกิจการตามประเด็นท่ีส าคญัๆ รวม 10 ประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 
              1.  คุณภาพ 
              2.  การออกแบบสินคา้และบริการ 
              3.  การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ และการตดัสินใจเร่ืองก าลงัการผลิต 
              4.  การเลือกสถานท่ีตั้ง 
              5.  การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
              6.  การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 
              7.  การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป (Supply-Chain Management) 
              8.  ระบบสินคา้คงคลงั 
              9.  ก าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
              10.  การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
              องคป์ระกอบท่ี 8 : แผนการเงิน 
              ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจดัท าข้ึนนั้น เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใช้เงินลงทุนจ านวนเท่าใด 
จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกวา่ กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา่ กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซ่ึง
จะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น คือ 
กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการ
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ การตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน 
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และกิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นกับญัชีจะเป็นผู ้
น าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็น
รายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ
อาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี
เพื่อให้ทราบวา่ ในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร ก าไรหรือขาดทุน มีการ
เปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร               
   งบการเงินประกอบดว้ย 

1. งบดุล เป็นรายงานท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงในงบดุลจะประกอบดว้ย
ขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและ 
ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 
              2.   งบก าไรขาดทุน เป็นงบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการโดยแสดงรายได ้
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ ก า ไ ร สุ ท ธิ ห รื อ ข า ด ทุ น สุ ท ธิ  ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ห น่ึ ง 
              3.   งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อ
หุน้ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ  
                    -  ทุนเรือนหุน้ 
                    -  ก าไรสะสม 
งบน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และก าไรสะสม  
               4.  งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใด
ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานให้ทราบว่า เงินสดในปีปัจจุบนัท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น มี
สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
                    -  กิจกรรมด าเนินงาน 
                    -  กิจกรรมลงทุน 
                    -  กิจกรรมจดัหาเงิน 
             5.   นโยบายบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีหรือวธีิปฏิบติัท่ีกิจการใชใ้นการจดัท าและน าเสนอ
งบการเงิน เน่ืองจากหลกัการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช้มีไดห้ลายวิธี วิธีการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช้จะมี
ผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกนั กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวให้ผูใ้ช้ในงบการเงินทราบ 
โดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน  
                  -  วธีิการรับรู้รายได ้
 -  การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
                  -  การตีราคาเงินทุน 
                  -  ค่าเผือ่หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
                  -  วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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                  -  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
                 -  การจดัท างบการเงินรวม 
             องคป์ระกอบท่ี 9 : แผนการด าเนินงาน 
             หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นต่าง ๆ ของกิจการอยา่งรอบคอบและครบถว้น
แลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกล
ยทุธ์แต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานใน
ลกัษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยทุธ์ วธีิการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 
โดยจดัท ารายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร  
              องคป์ระกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉิน 
              แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็น
ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ี
อาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
              ตวัอยา่งของประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อม ดงัน้ี 
               -  ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามคาดหมาย จนท าให้เงินสดหมุนเวียน
ขาดสภาพคล่อง 
              -  ธนาคารไม่ใหเ้งินกูห้รือลดวงเงินกู ้
              -  คู่แข่งตดัราคาหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว 
              -  มีคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ มีสินคา้ครบถว้นกวา่ ราคาถูกกวา่ เขา้สู่
อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
              -  สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาท่ีถูกกวา่ 
              -  มีปัญหากบัหุน้ส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้
              -  สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสั่งซ้ือเน่ืองจากขาดแคลนวตัถุดิบ 
              -  สินคา้ผลิตมากจนเกินไป ท าใหมี้สินคา้ในมือเหลือมาก 
              -  เกิดการชะงกัการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม  
              -  ตน้ทุนการผลิต/การจดัการสูงกวา่ท่ีคาดไว ้ฯลฯ      
(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1 ) 
 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ในปัจจุบนัธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของไทยเติบโตข้ึนอยา่ง ต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเทคโนโลยี



21 
 

 
 

ท่ีก้าวหน้า ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายน้ิวสัมผสั 
ผูป้ระกอบการในธุรกิจต่าง ๆ เองก็มองว่าเวลาน้ี E-Commerce เป็น ช่องทางการขายหลกัในการ
เขา้ถึงผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท า E-Commerce ผา่น แอพพลิเคชัน่ เน่ืองจากความสะดวกใน
การใชง้าน มีระบบช าระเงินหลากหลายช่องทาง รวมถึงมี ระบบจดัการสินคา้และขนส่งถึงปลายทาง
พร้อมเก็บเงิน ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ ความสะดวกสบาย และมัน่ใจในระบบ
การสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์มากข้ึน  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในเร่ืองของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน รวมถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทาง การตลาด และปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลย ี
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การยอมรับ
เทคโนโลยี ความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือ และการ ให้บริการส่วนบุคคล ว่าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือไม่ อยา่งไร โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 405 คน ผา่นทางแบบสอบถามทาง
ออนไลน์ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคข์อง งานวิจยัดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 
ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ 
ยอมรับเทคโนโลยี 2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 3) ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและ 
ความหลากหลายของสินคา้ในแอพพลิเคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ 4) ปัจจยัดา้น 
การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และความมีช่ือเสียงของแอพพลิเคชัน่   
 ในส่วนของการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลวิจยัพบว่า อาชีพท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของกลุ่มตวัอยา่งใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั โดยกลุ่มนกัเรียน นักศึกษา มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจซ้ือ 
มากกว่าผู ้ท่ี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงจากผลการวิจัยผู ้ประกอบการและนักพัฒนา 
แอพพลิเคชั่นสามารถน าไปพฒันาระบบปฏิบติัการของแอพพลิเคชั่นซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ให้มี 
ประสิทธิภาพ และตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ 
 ฉววีงศ์ บวรกรีติขจร (2559) ศึกษาเร่ืองการซ้ือขายสินคา้กลุ่มแฟชัน่ในส่ือสังคมออนไลน์ใน
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการซ้ือขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Commerce) โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มแฟชั่น เพื่อศึกษาโครงสร้างของตลาด (Market Structure) 
พฤติกรรมทาง การตลาด (Market Conduct) และการด าเนินงานของการซ้ือขายสินคา้ในส่ือสังคม
ออนไลน์ (Market Performance) และเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือสินคา้
กลุ่มแฟชัน่ผา่นส่ือสังคม ออนไลน์ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธี
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วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบสามเส้า (Data Triangulation) ใน
การตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation) และคุณภาพงานวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) 
แบ่งเป็น (1) กลุ่มผูข้าย เป็นผูข้ายสินคา้ กลุ่มแฟชัน่ในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมียอดขายมากกวา่ 50 ลา้น
บาทต่อปี และยอดไลค ์(Likes) มากกว่า 700,000 ไลค ์(2) กลุ่มผูซ้ื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูซ้ื้อท่ี
ซ้ือสินคา้จากผูข้ายท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมี ประสบการณ์ซ้ือสินคา้กลุ่มแฟชัน่ผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ จ  านวน 204 คน  ผลการวิจยัพบว่า โครงสร้างตลาดในส่ือสังคมออนไลน์เป็น
ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competition) ท่ีมีผูข้ายและผูซ้ื้อจ านวนมากอยูใ่นตลาด การ
เขา้สู่ตลาด ผูข้ายสามารถท าได้ง่าย เน่ืองจากมี ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจต่างโดยใช้ทุนเร่ิมต้น
ประมาณ 2,000-30,000 บาท จากการท่ีการขายผา่นส่ือสังคม ออนไลน์ ผูข้ายไม่จ าเป็นตอ้งมีหนา้ร้าน 
หรือเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการตั้งร้านและค่าจา้งพนกังานขายสินคา้ เหมือนกบัการขายแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e‟Commerce) ท่ีมีหนา้ร้าน มีค่าใชจ่้ายในการจดโดเมนเนม หรือมีการแบ่งส่วนก าไร
กบัเวบ็ไซตท่ี์เป็นตลาดออนไลน์ชอปป้ิง (online shopping sites) ดา้นพฤติกรรม 
 ณัฐกานต์ กองแก้ม (2560)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของผู ้ใช ้
Application Shopee ในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง กลุ่มอายท่ีุใช ้Application Shopee มากท่ีสุด คือ กลุ่มอาย ุ21-25 ปี สถานท่ีพกั
ปัจจุบนัของผูใ้ช้ส่วนใหญ่ คือ ภาคกลาง อาชีพของผูใ้ช้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ลูกจา้ง พนักงาน
บริษทั รายไดข้องผูใ้ชส่้วนใหญ่ 20,000 บาทข้ึนไป และแยกผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
และบริการ ปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาด และการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ไดด้งัน้ี  
 1.  พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช้ Application Shopee พบว่า สินคา้ท่ี ผูใ้ช ้
Application Shopee สนใจมากท่ีสุด คือ สินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ผูบ้ริโภคตดัสินใจ ซ้ือ
ทนัทีท่ีทราบว่ามีการให้ส่วนลดในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุในการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภค พบว่า 
คุณภาพของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ช่องทางในการซ้ือส่วนใหญ่ ซ้ือจาก Application 
Shopee ในโทรศพัทมื์อถือ โดยช่ือเสียงของ Application Shopee ท าให้ผูใ้ช้เกิดความสนใจซ้ือ สินคา้
มากท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือของผูใ้ช ้คือ มีการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆร้านคา้ก่อนการ ตดัสินใจซ้ือ 
และช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นธนาคาร  
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่ง มี
นยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นดา้นท่ีผูใ้ช ้Application Shopee ให้ความสนใจเป็นอนัดบัท่ี 4 ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.91  
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น 
ราคามีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่ง อยา่งมีนยัยะ 
ส าคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นดา้นท่ีผูใ้ช ้Application Shopee ใหค้วามสนใจเป็นอนัดบัท่ี 2 ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18  
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 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ ไป 
ในทิศทางเดียวกนัอยา่ง อยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นดา้นท่ีผูใ้ช ้Application Shopee ให้ ความ
สนใจเป็นอนัดบัท่ี 3 ท่ีค่าเฉล่ีย 3.95  
 5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม ทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ อยา่ง ไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นดา้นท่ีผูใ้ช ้Application Shopee ให้ความสนใจมากท่ีสุด เป็น
อนัดบัท่ี 1 ท่ีค่าเฉล่ีย 4.52  
 6. การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร พบวา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบครบ วงจร
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ ไปในทิศทางเดียวกนัอย่าง อย่างมีนัยยะ 
ส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผูบ้ริหารของ Application Shopee สามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ีไปใชใ้น
การ พฒันาธุรกิจ ท าให้องคก์รมองเห็นจุดท่ีตอ้งการแกไ้ข และจุดท่ีองคก์รไดด้ าเนินงานมาไดอ้ยา่ง
ดีอยู ่แลว้ เพื่อน าขอ้แกไ้ขไปปรับปรุงในอนาคตเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ
ลูกคา้ได ้ดียิ่งๆข้ึนไป และจากการศึกษาคร้ังน้ียงัเป็นประโยชน์แก่ผูข้ายท่ีขายสินคา้ผา่น Application 
Shopee ใหรู้้ถึงความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุง พฒันาร้านของตนให้ดี 
ยิ่งๆข้ึนไป สุดทา้ย การศึกษาคร้ังน้ียงัเป็นประโยชน์กบัผูข้ายรายใหม่ท่ีมีความสนใจขายสินคา้ผ่าน 
Application Shopee ในการตดัสินใจเขา้ร่วมขายสินคา้และบริการเช่นกนั   
 
 

 

 



   
 

 

บทที ่3 

วธิีการด าเนินโครงการ 
 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฎิบติังาน 
2. ตกแต่งร้านเตรียมพร้อมใหก้ารขายสินคา้ 
3. ทดลองปฏิบติังานขายและประเมินผล 
4. ปฏิบติังานธุรกิจขายสินคา้ตามแผนงานท่ีวางไว ้
5. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
2. สรุปงบประมาณผลก าไร 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่  เดือนมิถุนายน  2562 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ีปฎิบติังาน     557 ม.4 ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
 

 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ปี 2562 ปี 2563 

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

1. ลงความเห็นในการขายสินคา้          

2. สรุปความเห็นธุรกิจการขาย          

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

       
 

  

4. จัดเตรียมอุปกรณ์และ
สถานท่ีในการบริการ 

         

5.จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยุ ท ธ์ แ ล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ มท า ง
การตลาด 

        

6 .  ล ง มื อ ป ฎิ บั ติ ง า น ต า ม
แผน ง าน แล ะขั้ น ต อนก า ร
ด าเนินงานท่ีวางไว ้

       

8. สรุปผลการปฏิบติังาน          

9. ส่งรายงานสรุปผลด าเนินงาน          
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สถานทีด่ าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อรรถวิทย์ 

ไปสุขุมวทิ ไปส าโรง 

557 ม.4 ต.เทพารักษ์ 

 อ.เมอืง จ.สมุทรปาการ 

ส่ีแยกเทพรารักษ์ 

ส่ีแยกบางนา 

อมิพเีรียลส าโรง 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 4,300 บาท 
ค่าวตัถุดิบ 

1. ผา้แคนวาส        2,500 บาท 
2. ค่าบล๊อคสกรีน                       600 บาท 
3. ค่าสกรีน           600 บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 
1. ค่าโฆษณา Facebook           600 บาท 
รวม         4,300 บาท 
                 

การจัดท าแผนธุรกจิ 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

ร้าน Mana My Bag จ ากดั   ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 โดยมีนางสาวธีราภรณ์  ดารา
แจง้  ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจประเภทขายกระเป๋าผา้แฟชัน่ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ ท่ีก าลงัรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้กระเป๋าผา้ในการจบัจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวนั 
หรือผูบ้ริโภคท่ีมีความช่ืนชอบกระเป๋าผา้แคนวาส ซ่ึงสามารถใชไ้ดทุ้กเพศทุกวยั โดยสั่งซ้ือไดท้าง 
Pagefacebook MANA MY BAG คู่แข่งของกิจการ คือ ร้าน IN MY BAG , ร้านกระเป๋าผา้แคนวาส , 
ร้านกระเป๋าผา้เจิด 

ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุน 150,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียน 5,100,000 บาท มี
ตน้ทุนในการผลิต 454,081.80 บาท มีก าไรสุทธิ  3,043,758.12 บาท  

แนวความคิดในการด าเนินธุรกจิ 
การใชถุ้งพลาสติกในแต่ละวนันั้นมีการใชเ้ป็นจ านวนมากและการเผาท าลายถุงพลาสติกก็จะ

ยิง่สูงมากข้ึน ท าใหเ้กิดมลภาวะท าใหโ้ลกร้อน ตามมาดว้ยปัญหามากมายจากมลพิษ จึงไดเ้ร่ิมแนวคิด
การท าธุรกิจประเภทขายกระเป๋าผา้ออนไลน์ เพื่อตอบสนองให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีก าลงัรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติกหันมาใชก้ระเป๋าผา้ในการใช้จบัจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวนัแทนถุงพลาสติก โดยร้าน 
MANA MY BAG ไดอ้อกแบบกระเป๋าท่ีมีรูปทรงสวยงามท าจากผา้แคนวาส เน้ือผา้ดี มีคุณภาพ ราคา
ถูก สกรีนลายสวยงาม จุดเด่นของทางร้านคือลายกรีนจะไม่เหมือนร้านตามทอ้งตลาดทัว่ไป โดยจะ
สกรีนค าว่า “Be the Light” ซ่ึงหาซ้ือไดท้างเพจของร้านท่ีเดียว และยงัมีขนาดกระเป๋าให้ลูกคา้ได้
เลือก 2 ขนาด ตามความตอ้งการของลูกคา้ กระเป๋าผา้ของทางร้านนั้นสามารถซักได ้เม่ือซักเสร็จ
เรียบร้อยเน้ือผา้จะไม่เป็นขยุ สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ 

 
 



28 
 

 
 

ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 
ร้าน MANA MY BAG เป็นธุรกิจการขายกระเป๋าผา้ออนไลน์ เพื่อให้ลูกคา้ท่ีมีความสนใจ 

ช่ืนชอบ หรือกลุ่มลูกค้าท่ีรณรงค์ใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก สามารถมาเลือกซ้ือได้ใน 
Pagefacebook โดยกระเป๋าผา้ของทางร้านจะใชผ้า้แคนวาส ท่ีมีเน้ือผา้หนา คุณภาพดี ราคาถูก และมี
ขนาดกระเป๋าท่ีไดม้าตรฐาน โดยจะมีให้ลูกคา้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาดไซส์ M “13.5x15” และไซส์                   
L “16x22” โดยมีฐาน 2 น้ิว  และสายยาว 2 น้ิว หากสินคา้มีปัญหาทางการผลิต เช่น ช ารุดเสียหาย ส่ง
ผดิขนาด ทางร้านจะรับประกนัสินคา้สามารถเปล่ียนคืนไดภ้ายใน 3 วนัหลงัจากไดรั้บสินคา้แต่สินคา้
นั้นจะตอ้งไม่ผา่นการใชง้านใด ๆ  

สภาวะตลาด 
เน่ืองจากสภาพทางเศษฐกิจในปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง แต่ถา้ภาวะเศรษฐกิจ

มีการเติบโต ก็จะท าให้ลูกคา้มีก าลงัซ้ือมากข้ึน แต่ถา้เศรษฐกิจตกต ่าลง ก็ท  าให้ธุรกิจเกิดผลกระทบ
และแยล่ง แต่ถา้ในยุคเศรษฐกิจแบบน้ี ธุรกิจท่ีมีสินคา้ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน สินคา้ดี ทนัสมยั คุณภาพ
เหมาะสมกบัราคา จะท าใหเ้ป็นท่ีตอ้งการและนิยมเป็นอยา่งมาก  

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง อายุระหว่าง 12-55 ปี กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และวยัท างาน 

หรือกลุ่มบุคคลท่ีรณรงคใ์ชป้ระเป๋าผา้แทนการใช้ถุงพลาสติก และกลุ่มบุคคลท่ีช่ืนชอบการใชถุ้งผา้
มากกวา่การใชก้ระเป๋าทัว่ไป 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ร้าน MANA MY BAG จะใช้กระเป๋าผา้แคนวาส เน้ือผา้หนา มีคุณภาพ เหมาะสมกบัราคา 

โดยจะสกรีนค าวา่ “Be the Light” ซ่ึงหาซ้ือไดท้างเพจของร้านท่ีเดียว จะไม่มีจ  าหน่ายตามทอ้งตลาด
ทัว่ไป ร้าน MANA MY BAG มีขนาดกระเป๋าให้ลูกคา้ไดเ้ลือก 2 ขนาด ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
กระเป๋าผา้ของทางร้านนั้นสามารถซกัได ้เม่ือซกัเสร็จเรียบร้อยเน้ือผา้จะไม่เป็นขุย สามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ได ้

แผนทีบ่ริการหรือการบริการ 
ท่ีอยู่กิจการ 557 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270  ช่องทางการซ้ือขาย

ออนไลน์ Pagefacebook : MANA MY BAG 
การบริหารจัดการ 
ธุรกิจ MANA MY BAG ตั้งเป้าหมายระยะสั้นไวว่่าจะตอ้งเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ให้เร็วท่ีสุด 

จะตอ้งมีการคืนทุนในระยะเวลา 1 ปี และมีก าไรในปีต่อไปท่ีเพิ่มมากข้ึน มีการขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินคา้เพิ่มข้ึน เพิ่มช่องทางการบริการอยา่งแพร่หลาย เป้าหมายระยะยาวจะตอ้งเป็นผูน้ าทาง
การตลาดท่ีมีส่วนแบ่ง ทางการตลาดสูงสุด สามารถรักษาลูกคา้เดิมยาวนานท่ีสุด และเพิ่มลูกคา้ใหม่
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ให้มากท่ีสุด ลูกคา้รู้จกัแบรนด์ MANA MY BAG และธุรกิจจะตอ้งประสบความส าเร็จ เป็นธุรกิจท่ี
ใหญ่และมัน่คง สร้างผลก าไรใหก้บักิจการมากข้ึนในทุก ๆ ปี 

สรุปผลทางการเงิน 
ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 150,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายปีท่ี 3 เป็น

เงิน 5,890,000 บาท ประมาณการต้นทุนการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 1,855,526.30 บาท ประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการบริการและขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 454,081.80 บาท ก าไรสะสมปีท่ี 3 เป็นเงิน 79,585.50 
บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวยีนภายในกิจการ 3,043,758.12 บาท 

 
2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 
 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ี ต่อผูถื้อหุน้ส่วน 
  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ 
  1. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
  2. เพื่อเตรียมพร้อมในการด าเนินธุรกิจ 

3. เพื่อใหป้ฏิบติัตามแผนการท่ีก าหนดใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องร้าน 
 โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
 1. เม่ือมีผลก าไรจากการบริหาร จะมีการปันผลในระยะเวลา 3 ปี 
 2. เม่ือมีหน้ีสินของบริษทัทุกหุน้จะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบร่วมกนั 
 3. ผูถื้อหุน้ในบริษทัทุกหุน้ตอ้งมีอายคุรบก าหนด 3 ปี จึงจะมีสิทธ์ิขายหุน้ได ้
 
3.  ความเป็นมาของธุรกจิ 

3.1   ประวตัิความเป็นมาหรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมกจิการ 
ประวตัิบริษัท 
ร้าน MANA MY BAG  ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 โดยมีนางสาวธีราภรณ์           

ดาราแจง้ เร่ิมแรกด าเนินธุรกิจประเภทขายกระเป๋าแฟชัน่ออนไลน์  โดยมีทุนจดทะเบียน 150,000 
บาท โดยเป็นผูติ้ดต่อหาแหล่งสินคา้ท่ีจะน ามาผลิตภายใตแ้บรนด์ช่ือ MANA MY BAG ด้วย
ประสบการณ์ในการติดต่อแหล่งผูผ้ลิตและผูซ้ื้อ  ท าให้คน้พบวา่ หากด าเนินธุรกิจในรูปแบบกระเป๋า
ผา้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในปัจจุบนั ท่ีก าลงัรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้
กระเป๋าผา้ในการจบัจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวนั และมีแหล่งผลิตเป็นของตนเอง  สามารถควบคุม
คุณภาพสินคา้และควบคุมตน้ทุนสินคา้ไดดี้กวา่และสามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาดได ้

      ในปี 2562  บริษทัไดมี้นโยบายด าเนินธุรกิจ ขยายตลาดเพิ่มมากข้ึนพร้อมกบัการเนน้คุณภาพ
สินค้า และการบริการลูกค้าเป็นท่ีหน่ึง ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งคุณภาพของสินค้าต่อไป   
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บริษทัจึงไดพ้ฒันารูปแบบ  รูปทรงให้ทนัสมยั  จนท าให้ MANA MY BAG เป็นท่ียอมรับกบัลูกคา้  
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

 
3.2 ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินการ 

ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะ
เสร็จแล้ว 

1 คิดคน้แนวทางในการด าเนินธุรกิจ 1 เดือน 1 เดือน 

2 ประชุมวางแผนธุรกิจ 2 อาทิตย ์ 2 อาทิตย ์
3 หาท าเลท่ีตั้ง 1 เดือน 1 เดือน 
4 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย 2 เดือน 2 เดือน 
5 เปิดกิจการ 3 เดือน 3 เดือน 

รวมระยะเวลาทั้งสิน 7 เดือน 2 อาทติย์ 7 เดือน 2 อาทติย์ 
 
4. ผลติภัณฑ์ 

4.1 รายละเอยีดสินค้า 
กระเป๋าผา้ MANA MY BAG ท าจากผา้แคนวาส เน้ือหนา คุณภาพดี ออกแบบลายสกรีน   

โดนเด่นสวยงาม ทนัสมยั จะไม่เหมือนร้านตามทอ้งตลาดทัว่ไป จะสกรีนรูป  “Girl Be the Light”  มี
ขนาดกระเป๋าท่ีไดม้าตรฐาน โดยจะมีให้ลูกคา้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาดไซส์ M “13.5x15” และไซส์ L 
“16x22” โดยมีฐาน 2 น้ิว  และสายยาว 2 น้ิว เท่ากนัทั้ง 2 ขนาด ซกัแลว้ไม่เป็นขุย หากสินคา้มีปัญหา
ทางการผลิต เช่น ช ารุดเสียหาย ส่งผดิขนาด ทางร้านจะรับประกนัสินคา้สามารถเปล่ียนคืนไดภ้ายใน 
3 วนัหลงัจากไดรั้บสินคา้แต่สินคา้นั้นจะตอ้งไม่ผา่นการใชง้านใด ๆ  
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IN MY BAG 
29% 

กระเป๋าผา้ เจิด 
14% กระเป๋าผา้แคนวาส 

24% 

MANA MY BAG 
33% 

ส่วนแบ่งการตลาด 

IN MY BAG กระเป๋าผา้ เจิด กรระเป๋าผา่แคนวาส MANA MY BAG

5. การวเิคราะห์อุสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
ธุรกิจขายกระเป๋าผา้ออนไลน์เป็นธุรกิจท่ีเปิดกิจการไดง่้าย จึงมีผูป้ระกอบการมาเปิดกิจการ

จ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขนัสูง จึงเป็นเหตุให้มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาเร่ือย ๆ ในธุรกิจอาจจะตอ้ง
ใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ มาช่วยในการแข่งขนั เราจึงตอ้งผลิตกระเป๋าผา้ท่ีไม่เหมือนใคร ไม่สามารถหาซ้ือได้
ตามทอ้งตลาดทอ้งไป จึงตอ้งท าให้มีความแตกต่างจากเดิม เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคให้มาสนใจสินคา้ร้าน
เรามากข้ึน 

 
5.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด 
  

 
 

 
   

  
   
   
  
 

  
 
5.3 แนวโน้มทางการตลาด 
แนวโนม้ทางการตลาดร้าน MANA MY BAG สามารถเติบโตได ้นั้นตอ้งอาศยัปัจจยัของ

สภาวะเศรษฐกิจในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมากเพราะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั โดยปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเท่าท่ีควร ร้านคา้ รวมถึง
ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ยงัไม่รณรงค์ใช้กระเป๋าผา้แทนถุงพลาสติกอย่างจริงจงั แต่คาดว่าในปี 2562 
นั้นจะมีการรณรงคใ์ชก้ระเป๋าผา้แทนถุงพลาสติกอยา่งจริงจริง 

 
5.4  ตลาดเป้าหมาย 
กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง อายุระหว่าง 12-55 ปี กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และวยัท างาน 

หรือกลุ่มบุคคลท่ีรณรงคใ์ชป้ระเป๋าผา้แทนการใช้ถุงพลาสติก และกลุ่มบุคคลท่ีช่ืนชอบการใชถุ้งผา้
มากกวา่การใชก้ระเป๋าทัว่ไป 
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5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 
ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ คือ ลูกคา้ท่ีรักความสะดวกสบาย ไม่มี

เวลาไปซ้ือ และชอบซ้ือสินคา้ออนไลน์มากกวา่การไปเดินเลือกซ้ือตามทอ้งตลาด 
 
5.6 สภาพการแข่งขัน 

 ภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัเน่ืองจากมีบริษทัท่ีผลิต กระเป๋าผา้ มากข้ึนและราคาถูกท าให้
ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกมากข้ึน เน่ืองจากร้านอ่ืนมีลวดลายสกรีนท่ีหลากหลายกว่า และราคาถูกกว่า ซ่ึง
ผูป้ระกอบการหลายรายเร่ิมมีการแข่งขนักนัรุนแรงข้ึนทุกปีเพื่อกระตุน้แบรนด์ของตนเอง ท าให้เกิดคู่
แข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน 
 

5.7 สภาพคู่แข่งขัน 
1.  IN MY BAG 
2.  กระเป๋าผา้เจิด 
3.  กระเป๋าผา้แคนวาส 
 
5.8 รายละเอยีดเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

การเปรียบเทยีบ 
ร้าน  

MANA MY BAG 

ร้าน 

IN MY BAG 

ร้าน 

กระเป๋าผ้า เจิด 

ร้าน 

กระเป๋าผ้าแคนวาส 

ด้านผลติภัณฑ์ 

- กระเป๋าผ้าท ามา
จากผา้แคนวาส 

- สกรีนลาย “Girl 
Be the Light” 

- มีไซส์กระเป๋า 2
ไซส์ คือ M,L 

- กระเป๋าผ้าท า
มาจากผา้สปัน
บอนด ์

- ไม่มีลายสกรีน 

- กระเป๋าผา้ท ามา
จากผา้ยนีส์ 

-ไม่มีลายสกรีน 

-ไม่ มี ไ ซ ส์ แล ะ
ขนาดกระเป๋าให้
เลือก 

- กระเป๋าผ้าท ามา
จากผา้ควอนตา้ส์ 
 

 

ด้านราคา 

- กระเป๋าผา้ไซส์ M 
ใบละ 250 บาท 

- กระเป๋าผา้ไซส์ L 
ใบละ 300 บาท 

- ใ บ ล ะ  3 5 0 
บาท 

-ใบละ 450 บาท -ใบละ 500 บาท 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

- Pagefacebook 
Mana My Bag 

- Pagefacebook 
- Line 

- Pagefacebook 
- Line 
- Instagram 

- Pagefacebook 
- Instagram 
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การเปรียบเทยีบ 
ร้าน 

MANA MY BAG 

ร้าน 

IN MY BAG 

ร้าน 

กระเป๋าผ้า เจิด 

ร้าน 

กระเป๋าผ้าแคนวาส 

ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

- โ ฆ ษ ณ า ป ร ะ
สัมพนัธ์ผ่านทาง 
Pagefackbook 
Mana My Bag 

- ซ้ือครบ 3 ใบข้ึน
ไป ส่งฟรี EMS 

- มี บ ริ ก า ร เ ก็ บ
ปลายทาง 

- โฆษณาผ่าน
ทาง Facebook 
-โฆษณ าท า ง 
Line 

- โฆษณาผ่าน
ทาง Facebook 
-โ ฆ ษ ณ า ท า ง 
Line 
-โ ฆ ษ ณ า ท า ง 
Instagram 
 

- โฆษณาผ่านทาง 
Facebook 
-โ ฆ ษ ณ า ท า ง 
Instagram 
 

 
5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

-พนกังานมีทกัษะและความเช่ียวชาญใน
การท างาน    พนกังานน้อยสามารถ
บริการจดัการง่าย            
 

 -พนกังานไม่เพียงพอ  หากไดรั้บ
การสั่งซ้ือมากข้ึน                    
 

ด้านการตลาด 

-ใช้การประชาสัมพันธ์โฆษณาผ่าน 
Facebook , Instagam                                   
-ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย  ลดราคา 
จดัส่งฟรี EMS 
 

-ธุรกิจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัตอ้งใช ้การ
ประชาสัมพนัธ์ ค่อนขา้งเยอะและ
ต่อเน่ือง 
 

ด้านการบริการ 

-มีบริการเก็บเงินปลายทาง  พนกังาน
บริการ   บริการดว้ยความเตม็ใจ 
 

-การบริการอาจจะล่าชา้ในการชน
ส่ง  เน่ืองจากพนกังานขาดการ
ช านาญในเส้นทาง 
 

ด้านการเงิน 
-กิจการมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน  มี
เงินทุนหมุนเวยีน และทุนส ารอง 
 

-ขาดการจดัการระบบการเงินท่ีดี 
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  5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 

-กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ Internet 
สามารถซ้ือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง        
-กลุ่มลูกค้าชอบความสะดวกสบาย  
รวดเร็ว ในการซ้ือสินคา้ 
 

-จ ากดักลุ่มเป้าหมายท่ี
เล่น Internet เท่านั้น 
ก ลุ่ม ลูกค้า ท่ี ไม่ เ ล่น
Internetไ ม่ ส า ม า ร ถ
เขา้ถึงได ้

สถานการณ์การแข่งขัน 
-ปัจจุบ้นลูกค้าสนใจสินค้าท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน 

-มี ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท
เดียวกนัเพิ่มมากข้ึน 

สังคม 

-ปัจจุบนัมีการรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม
มาก ข้ึน  ท าให้ ลูกค้าต้องการเ ป็น
เจา้ของสินคา้              
-เป็นสินคา้ท่ีเหมาะกบัชายและหญิง 

-ผู้ บ ริ โ ภ ค นิ ย ม ใ ช้
สินคา้เฉพาะกลุ่ม 

เทคโนโลยี 
-มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง 
Facebook , line , Instagram 

-ระบบเครือข่ายอาจ
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

สภาพเศรษฐกจิ 
-ภาครัฐมีการส่งเสริมธุรกิจ SME     
-ธนาคารเอกชน  สนบัสนุนให้กูย้ืมเพื่อ
ธุรกิจ  SME 

-ผู้ บ ริ โ ภ ค มี ค ว า ม
ระมัดระวงัในการใช้
จ่าย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-ร้านของเรามีการควบคุมคุณภาพตาม
ขอ้บงัคบัด้านขายของออนไลน์ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ 

- 

กลุ่มจ าหน่าย เครือข่าย 
-ใช้ Social network เป็นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และแสดงตวัอยา่งสินคา้ 

-ลอกเลียนแบบของ
สินคา้ไดง่้าย 
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6. แผนบริหารจัดการ 
6.1 ข้อมูลธุรกจิ 
ช่ือโครงการ MANA MY BAG  
ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ 557 ม.4 ถ.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10270 
รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ  ธุรกิจร้านคา้ออนไลน์ 
ทุนจดทะเบียน    150,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา  - 
หมายเลขทะเบียนการคา้   1100701001175 
 
6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวธีราภรณ์               ดาราแจง้ ประธาน 

  

6.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 
  อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บัประธานแต่เพียงผูเ้ดียว 

 
6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน  และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ - สกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 
1 นางสาวธีราภรณ์     ดาราแจง้ 15,000 150,000 100% 

     
 รวมจ านวนหุ้น / มูลค่าหุ้น 15,000 150,000 100% 
*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
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 6.5  ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 
A.  ช่ือ  นางสาวธีราภรณ์      ดาราแจง้  อาย ุ28 ปี 

 การศึกษา 
ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์าณิชยการ ปี พ.ศ. 2561 
ประสบการณ์การท างาน  - 
ผลงานท่ีไดรั้บ   - 

 

 6.6 แผนผงัองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.7 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 
         1.  ช่ือ                                              นางสาวธีราภรณ์ ดาราแจง้ 

ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ช่วยในการบริหารจดัการทุก ๆ ฝ่ายในบริษทั  
การศึกษา/คุณสมบติั ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน 
 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัรา
เงินเดือน 

1 นางสาวธีราภรณ์ ดาราแจง้ ประธานบริษทั 1 15,000 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 1 15,000 

นางสาวธีราภรณ์      ดาราแจง้ 
ประธาน 
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 6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

 
 6.9  วสัิยทัศน์ 

เป็นผูน้ าดา้นการรณรงค ์รักษาส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้ผลิตกระเป๋าผา้ท่ีทนัสมยั 

 

 6.10 พนัธกจิ 

 1.  มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยราคาท่ีต ่ากวา่คู่แข่ง แต่คุณภาพเท่าเทียมกนั 
 2.  คดัเลือกผา้ท่ีดี และมีคุณภาพเพื่อใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ 
 3.  ฝึกอบรมพฒันาบุคลากร ใหมี้ความพร้อมใหก้ารท างานเสมอ 
 4. เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 6.11  เป้าหมายทางธุรกจิ 

 เป้าหมายระยะส้ัน  
1. ประชาสัมพนัธ์ใหผู้บ้ริโภครู้จกัแบรนด ์MANA MY BAG เพื่อเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคให ้

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2. สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการใหบ้ริการทุกคร้ัง 
3. ธุรกิจตอ้งมีการพฒันาและเพิ่มสินคา้หรือบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 เป้าหมายระยะกลาง  
1. เพิ่มจ านวนลูกคา้ใหม้ากข้ึน 
2. สั่งตดัผา้แคนวาสในรูปแบบของตนเอง 
3. สร้างก าไรใหเ้พิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 10 ‟ 15 ต่อปี ของเงินลงทุนทั้งหมด 
4. เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
เป้าหมายระยะยาว 
1. รักษาฐานลูกคา้เก่าไวแ้ละคิดกลยทุธ์การส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มลูกคา้ใหม่ 
2. สร้างก าไรใหเ้พิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 15 ‟ 20 ต่อปี ของเงินลงทุนทั้งหมด 
3. สามารถน าแบรนดก์ระเป๋าผา้ MANA MY BAG จ าหน่ายหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 

 
 6.12  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.  จ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมอ 
2.  มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ 
3.  การใหบ้ริการหลงัการขาย ท่ีรวดเร็ว และเป็นท่ีพึงพอใจกบัลูกคา้ 
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 6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
1. มีการแบ่งเงินปันผลใหหุ้น้ส่วนทุก ๆ คน โดยยดึหลกัในการถือครองหุน้ส่วน 
2. หลงัจาก  2 ปี  เป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บโบนสัเพิ่มข้ึน 

 
 6.14  แผนด าเนินการอื่นธุรกิจ 

 1.   มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม ่
 2.   มีการจดับูธตามหา้งสรรพสินคา้ เพื่อใหลู้กคา้รู้จดัแบรนด ์MANA MY BAG มากข้ึน 
 3.   ขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 
7.  แผนการตลาด    

7.1 เป้าหมาย 
1. รณรงคใ์หลู้กคา้ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และใชก้ระเป๋าผา้ในชีวติประจ าวนั 
2. สร้างยอดขายใหม้ากท่ีสุดเพื่อให้ไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี 
3. สินคา้ไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 
 7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง อายุระหว่าง 12-55 ปี กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และวยัท างาน 
หรือกลุ่มบุคคลท่ีรณรงคใ์ชป้ระเป๋าผา้แทนการใช้ถุงพลาสติก และกลุ่มบุคคลท่ีช่ืนชอบการใชถุ้งผา้
มากกวา่การใชก้ระเป๋าทัว่ไป 
 

 7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด  
 7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์  
 กระเป๋าผา้ MANA MY BAG ท าจากผา้แคนวาส เน้ือหนา คุณภาพดี ออกแบบลายสกรีน   
โดนเด่นสวยงาม ทนัสมยั จะไม่เหมือนร้านตามทอ้งตลาดทัว่ไป จะสกรีนค าวา่  “Girl Be the Light”  
มีขนาดกระเป๋าท่ีไดม้าตรฐาน โดยจะมีให้ลูกคา้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาดไซส์ M “13.5x15” และไซส์ 
L “16x22” โดยมีฐาน 2 น้ิว  และสายยาว 2 น้ิว เท่ากนัทั้ง 2 ขนาด หากสินคา้มีปัญหาทางการผลิต 
เช่น ช ารุดเสียหาย ส่งผดิขนาด ทางร้านจะรับประกนัสินคา้สามารถเปล่ียนคืนไดภ้ายใน 3 วนัหลงัจาก
ไดรั้บสินคา้แต่สินคา้นั้นจะตอ้งไม่ผา่นการใชง้านใด ๆ  
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- กระเป๋าผา้ “Girl Be the Light”  
 
 
 

 
 
 
 

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

-  กระเป๋าผา้ MANA MY BAG Size M “13.5x15”  ราคา 250 บาท  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- กระเป๋าผา้ MANA MY BAG Size L “16x22”   ราคา 300 บาท    
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การช าระเงิน 
ลูกคา้สามารถช าระดว้ยเงินสดหรือการช าระเงินโอนผา่นบญัชีธนาคาร ไดแ้ก่  
ธนาคาร กรุงเทพ  ช่ือบญัชี   ธีราภรณ์     ดาราแจง้ 

    เลขบญัชี 0428898974    
พร้อมเพย ์  เบอร์  096-335-5327 
 
- ช่องทางการช าระเงินออนไลน์ 
 

 
 

- บริการเก็บเงินปลายทาง 
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7.3.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 
สถานท่ีจดัจ าหน่าย ท่ีตั้ง 557 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 และจ าหน่าย

ทาง Pagefacebook : MANA MY BAG   
- ช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ Pagefacebook : MANA MY BAG  

 

 
  

 7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสาร โปรโมชัน่ ผา่นทาง Pagefacebook  MANA MY BAG  

โดยทางร้านไดท้  าการจดัโปรโมชัน่ให้แก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จ านวน 3 ช้ินข้ึนไป ส่งฟรี EMS โดยไม่
จ  ากดัขนาดไซส์ของกระเป๋า จะมีแอดมินดูแลเพจรับออเดอร์และให้ขอ้มูลสินคา้ตลอด 24 ชัว่โมง 
และจดัส่งสินคา้ทุกวนัจนัทร์ - ศุกร์  

 
- โลโกร้้าน MANA MY BAG 

 
 

 



42 
 

 
 

- Pagefacebook : MANA MY BAG 

 
 

- โปรโมชัน่ซ้ือกระเป๋าครบ 3 ใบข้ึนไป ขนาดใดก็ได ้ส่งฟรี EMS 
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8.  แผนการขาย 

 8.1 สถานทีป่ระกอบการในการบริการ 
 รายละเอียด   557 ม.4 ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
 เบอร์โทรศพัท ์ 096-335-5327 
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 8.2 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการบริการ 

ล าดับ รายการ ลกัษณะการใช้งาน จ านวน ราคาทุน อายุ 
1 คตัเตอร์ ใชส้ าหรับตดั 3 150 3 ปี 
2 กรรไกร ใชส้ าหรับตดัเทปใส 3 120 3 ปี 
3 เทปใส (ใหญ่) ใชส้ าหรับติดกล่อง 108 13,284 3 ปี 
4 ค่าบล๊อค สกรีนกระเป๋า 2 400 ตลอดการใชง้าน 

 

8.3 ข้อมูลบริการ 
     จ  านวนหน่วยการผลิตสูงสุด  50 / 1,500 / 18,000  หน่วย (คน / เดือน / ปี) 

อตัราประมาณการในการผลิต  50 / 1,500 / 18,000  หน่วย (คน / เดือน / ปี) 
เป้าหมายหน่วยการผลิต 50 / 1,500 / 18,000  หน่วย (คน / เดือน / ปี) 
เวลาท่ีใชต่้อรอบการผลิต 50 / 1,500 / 18,000  หน่วย (คน / เดือน / ปี) 
เวลาการผลิตต่อวนั 8        หน่วย (นาที / ชัว่โมง) 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการบริการ -        
อตัราค่าจา้งแรงงานในการบริการ               -    
                    
8.4 รายละเอยีดผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในการขาย 

 1.  กระเป๋าผา้ SIZE M 
 2.  กระเป๋าผา้ SIZE L 
 
 
  8.5 ขั้นตอนในการขาย 
 1.  รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 
 2.  คอนเฟริมออเดอร์ลูกคา้ 
 3.  สรุปยอดการสั่งซ้ือและส่งรายละเอียดการช าระเงิน 
 4.  รับช าระเงินกบัลูกคา้ 
 5. จดัส่งพสัดุท่ีท าการไปรษณียไ์ทย 
 6.  ส่งเลขพสัดุใหลู้กคา้ 
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8.6 แผนผงักระบวนการขาย 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

- รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้และคอนเฟริมออเดอร์ลูกคา้ 
 

 
 
 

1. รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

2. คอนเฟริมออเดอร์ลูกคา้ 

3. สรุปยอดการสั่งซ้ือและส่ง

รายละเอียดการช าระเงิน 

5. จดัส่งพสัดุท่ีท าการไปรษณีย์
ไทย 

 

4. รับช าระเงินกบัลูกคา้ 
 

6. ส่งเลขพสัดุใหลู้กคา้ 
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- สรุปยอดการสั่งซ้ือและส่งรายละเอียดการช าระเงิน 
 

 
 

- รับช าระเงินกบัลูกคา้ 
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- จดัส่งพสัดุท่ีท าการไปรษณียไ์ทย 

 
 

- แจง้เลขพสัดุใหแ้ก่ลูกคา้ 
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9. แผนการเงิน 
 9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ล าดบั รายการ ทุนเจา้ของ เงินกูย้มื รวมมูลค่า 
1 เงินสด 150,000.00 - 150,000.00 
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 150,000.00 - 150,000.00 
 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต)์ 100% - 100% 

 
 9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ล าดบั รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ 
1 ท่ีดิน - - 
2 อาคาร - - 
3 ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง - - 
4 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ค่าอุปกรณ์ 13,954 
5 เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ 15,000 
6 ยานพาหนะ - - 
7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ ((ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 28,954 
  
 9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาค่าบริการ -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการบริการ -% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 1-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2-% - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3-% - - - 
ระยะเวลาใชใ้นการค านวณใน 1 ปี ‟ วนั / เดือน 30 วนั / เดือน 
อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - 
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - 
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 9.4   นโยบายทางการเงิน  

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ระยะเวลาการใหเ้ครดิตการขายสินคา้ ‟  วนั/เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ ‟ วนั/เดือน  - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกูย้มื (ถา้มี) ‟ บาท - - - 
วงเงินส้ินเช่ือระยะยาวท่ีขอกูย้มื (ถา้มี) ‟ บาท - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น -% - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว -% - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 80,000.00 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 
หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายทุกรายการข้ึนกบัสภาวะของเศรษฐกิจ 
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 9.5   ประมาณการในการขายรายเดือน 

รายการ เดือนที ่1 เดือนที ่2 เดือนที ่3 เดือนที ่4 เดือนที ่5 เดือนที ่6 เดือนที ่7 เดือนที ่8 เดือนที ่9 เดือนที ่10 เดือนที ่11 เดือนที ่12 
จ านวนสินค้าทีข่าย             

 กระเป๋า SIZE M 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
กระเป๋า SIZE  L 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
รวมจ านวนลูกค้า             
ราคาสินค้า (บาท/หน่วย) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
กระเป๋า SIZE M 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 
กระเป๋า SIZE  L 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
ค่าสินค้าเฉลีย่ 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 
รายได้จาการขาย (บาท)             
กระเป๋า SIZE M 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 
กระเป๋า SIZE  L 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
รวมรายได้ 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 

รวมรายได้สะสม (บาท) 425,000.00 850,000.00 1,275,000.00 1,700,000.00 2,125,000.00 2,550,000.00 2,975,000.00 3,400,000.00 3,825,000.00 4,250,000.00 4,675,000.00 5,100,000.00 

             
ลูกหนีก้ารค้า  บาท(  - - - - - - - - - - - - 
เงนิสดในการขาย 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 
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 9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนสินค้าขาย (กล่อง)     
กระเป๋า SIZE M 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
กระเป๋า SIZE  L 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
รวมจ านวนสินค้าขาย 18,000.00 18,900.00 20,790.00 
    
ราคาสินค้า ( บาท / หน่วย )    
กระเป๋า SIZE M 250.00 250.00 250.00 
กระเป๋า SIZE  L 300.00 300.00 300.00 
ราคาสินค้า เฉลีย่    

    
รายได้จากการขาย ( บาท )    
กระเป๋า SIZE M 1,500,000.00 1,575,000.00 1,732,500.00 
กระเป๋า SIZE  L 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
รวมรายได้จากการขายสินค้า ( บาท ) 5,100,000.00 5,355,000.00 5,890,000.00 
    
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    

ขายดว้ยเงินสด 5,100,000.00 5,355,000.00 5,890,000.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
ลูกหนีก้ารค้ารวม ( บาท ) - - - 
    
เงินสดรับจากการขายสินค้า ( บาท ) 5,100,000.00 5,355,000.00 5,890,000.00 
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 9.7   ประมาณการต้นทุนบริการและสินค้าซ้ือมาเพือ่การบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนสินค้าทีซ้ื่อในการขาย ( หน่วย )    
กระเป๋าผา้ส าเร็จรูป SIZE M (ใบ) 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
กระเป๋าผา้ส าเร็จรูป SIZE M (ใบ) 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าสกรีน (ใบ) 18,000.00 18,900.00 20,790.00 
ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาเพือ่ขาย(บาท )    
กระเป๋าผา้ส าเร็จรูป SIZE M (ใบ) 50.00 52.50.00 57.75.00 
กระเป๋าผา้ส าเร็จรูป SIZE M (ใบ) 60.00 63.00 69.30 
ค่าสกรีน (ใบ) 20.00 21.00 23.10 
ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการขาย ( บาท )    
กระเป๋าผา้ส าเร็จรูป SIZE M (ใบ) 300,000.00 330,750.00 400,207.50 
กระเป๋าผา้ส าเร็จรูป SIZE M (ใบ) 720,000.00 793,800.00 960,498.00 
ค่าสกรีน (ใบ) 360,000.00 396,900.00 480,249.00 
รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพือ่ขาย ( บาท )    
ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า    
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 

เจ้าหนีก้ารค้ารวม - - - 

เงินสดจ่ายค่าสินค้าซ้ือมาเพือ่ขาย 1,380,000.00 1,521,450.00 1,840,954.50 
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9.8 ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพือ่ขาย ( บาท ) 1,380,000.00 1,521,450.00 1,840,954.50 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อขาย 1,380,000.00 1,521,450.00 1,840,954.50 
ค่าไฟฟ้า - - - 
ค่าน ้าประปา - - - 
ค่าวสัดุสินเปลืองในการขาย - - - 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ - - - 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการขาย 7,200.00 7,560.00 8,316.00 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการขาย 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
รวมต้นทุนสินค้า 1,390,200.00 1,532,160.00 1,852,735.50 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ 2,790.80 2,790.80 2,790.80 
ค่าเส่ือมยานพาหนะ - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการขาย 1,392,990.80 1,534,950.80 1,855,526.30 
    
รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน    
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   วตุัดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   คา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขายสินค้า ( บาท ) 1,392,990.80 1,534,950.80 1,855,526.30 
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 9.9   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ( บาท )    
เงินเดือนบุคลากร 336,000.00 352,800.00 388,080.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 18,000.00 18,900.00 20,790.00 
ค่าใชจ่้ายเช่าส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร - - - 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย - - - 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 7,200.00 7,560.00 8,316.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  388,200.00 407,610.00 448,371.00 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย     
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 5,710.80 5,710.80 5,710.80 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ - - - 
รวมค่าเส่ือมราคา  5,710.80 5,710.80 5,710.80 

    
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 393,910.80 413,320.80 454,081.80 
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9.10 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,100,000.00 5,355,000.00 5,890,500.00 
รายไดอ่ื้น ๆ - - - 
รวมรายได้ 5,100,000.00 5,355,000.00 5,890,500.00 
    
หัก – ต้นทุนขาย 1,392,990.80 1,534,950.80 1,855,526.30 
    
ก าไรขั้นต้น 3,707,009.20 3,820,049.20 4,034,973.70 
    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 393,910.80 413,320.80 454,081.80 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 3,313,098.40 3,406,728.40 3,580,891.90 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,313,098.40 3,406,728.40 3,580,891.90 
    
หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล 446,964.76 511,009.26 537,133.78 
    
ก าไรสุทธิ 2,816,133.64 2,895,719.14 3,043,758.12 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 

ก าไรสะสม - 2,816,133.64 79,585.50 

    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 2,816,133.64 79,585.50 2,964,172.62 

มูลค่าทางบัญชีหุ้น 18.77 0.53 19.76 
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 9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการ     
เงินสดรับจากการขายสินคา้ 5,100,000.00 5,355,000.00 5,890,500.00 
เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้ 1,392,990.80 1,534,950.80 1,855,526.30 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 393,910.80 413,320.80 454,081.80 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 446,964.76 511,009.26 537,133.78 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการรวม  2,816,133.64 2,895,719.14 3,043,758.12 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน     
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 13,954.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยเ์คร่ืองใช้
ส านกังาน 

15,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม  28,954.00 - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงิน     
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
เงินสดรับจากการก่อหน้ีสิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงินรวม  - - - 

กระแสเงินสดสุทธิ    

บวก + กระแสเงินสดต้นงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 2,787,179.64 2,895,719.14 3,043,758.12 
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 9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 2,787,179.64 2,895,719.14 3,043,758.12 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 

สินคา้คงเหลือ - - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน - - - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 28,954.00 - - 

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 28,954.00 - - 
รวมสินทรัพย์ 2,816,133.64 2,895,719.14 3,043,758.12 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะยาว - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 

ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่ทุน 2,816,133.64 2,895,719.14 3,043,758.12 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 2,816,133.64 79,585.50 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,816,133.64 2,895,719.14 3,043,758.12 

รวมหนีสิ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 2,816,133.64 2,895,719.14 3,043,758.12 
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9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ     

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) - - - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน     

อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 

การวดัความสามารถในการช าระหนี ้ - - - 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity 
Ratio) 

- - - 

อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน  - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ROE) 

- - - 

อตัราก าไรขนั ้ตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 72.68 71.33 68.49 

อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซ็นต)์ 64.96 63.61 60.79 

อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 55.21 54.07 51.67 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน     

ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per Share) 18.77% 0.53% 19.76% 

มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

มูลค่าปจ ัจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

ระยะเวลาคนืทุน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ
ที่ 

ลกัษณะ
ปัญหา
หรือความ
เส่ียง 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. 

มีคู่
แข่งขนั
เพิ่มมาก
ข้ึน 

- ลูกคา้อาจมีการเปรียบเทียบ - เปล่ียนแบบกระเป๋าให้ตรงความ

ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อรักษาฐานลูกคา้

เก่า และเพิ่มลูกคา้ใหม่ 

- ผลิตสินคา้ท่ีมีคณภาพมากข้ึน 

2. ส่งสินคา้
ไม่ทนั 

- ลูกคา้อาจยกเลิกออเดอร์ได ้ - - มีขนส่งเพิ่มมากข้ึน เพื่อส ารองหาก
ขนส่งประจ า เกิดมีปัญหา 

3. กระเป๋าผา้
ผลิตไม่
ทนั 
ในช่วง
เทศกาล
คริสตม์าส 

- ท าให้ขาดรายได้ ท่ีมาก ข้ึนในช่วง
เทศกาล 

- หาซัพพลายเออร์กระเป๋าส ารองและ
สตอ็คกระเป๋าผา้ไวเ้ผือ่ฉุกเฉิน 

 

 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
รายงานผลปฎบิัติงานรายบุคคล 

นางสาวธีราภรณ์  ดาราแจ้ง 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
5 มิ.ย. 62 ประชุมโครงการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
6 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมโครงการธุรกิจบริการเพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
10 มิ.ย. 62 เร่ิมท าเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
12 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
14 มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการ  
18 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
5 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
8 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
10 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1   
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
22 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
24 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
26 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2   
29 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
12 ส.ค. 62 เร่ิมคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3  
14 ส.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
16 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ    คร้ังท่ี 1  
19 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจ  
21 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
23 ส.ค. 62 จดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ  
26 ส.ค. 62 เร่ิมท า PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1  
4 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
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รายงานผลปฎบิัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

นางสาวธีราภรณ์  ดาราแจ้ง 

วนั/เดือน/ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
5 ก.ย. 62 แกไ้ข PowerPoint น าเสนอโครงการ  

6 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  

16 ก.ย. 62 
ส่งเอกสารบทท่ี 1-3 และ PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง 
เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 1 

 

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  

25 ก.ย. 62 ออกแบบ Pagefacebook  

26 ก.ย. 62 ส่งแบบ Pagefacebook ท่ีออกแบบไวใ้หอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  

27 ก.ย. 62 แกไ้ขแบบ Pagefacebook  

30 ก.ย. 62 ส่งแบบ Pagefacebook ท่ีออกแบบไวใ้หอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  

1 ต.ค. 62 จดัหาซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการใหบ้ริการและจดัตกแต่งร้าน  

10 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 1  

11 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 2  

12 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 3  

14 ต.ค. 62 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพิ่มเติม  

15 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 4  

16 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 5  

17 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 6  

18 ต.ค. 62 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพิ่มเติม  

19 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 7  

20 ต.ค. 62 เปิดร้านขายกระเป๋า คร้ังท่ี 8  

26 ต.ค. 62 จดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  

27 ต.ค. 62 เร่ิมท า PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  

4 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  

6 พ.ย. 62 แกไ้ข PowerPoint น าเสนอโครงการ  

7 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
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รายงานผลปฎบิัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

นางสาวธีราภรณ์  ดาราแจ้ง 

วนั/เดือน/ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 

8 พ.ย. 62 
ส่งเอกสารบทท่ี 1-3 และ PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง 
เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2 

 

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
18 พ.ย. 62 เร่ิมท าเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
2 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
4 ธ.ค. 62 แกไ้ขเอกสารแบบสอบถามโครงการ  
6 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์ (แจกแบบสอบถาม)  
17 ธ.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
18 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
19 ธ.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4   
20 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
21 ม.ค. 63 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
22 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
23 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5   
24 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
27 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
28 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
29 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
3 ก.พ. 63 เร่ิมท าเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ตามล าดบัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
5 ก.พ. 63 ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
6 ก.พ. 63 แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง    
7 ก.พ. 63 ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
11 ก.พ. 63 เร่ิมท าเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั  

12 ก.พ. 63 
ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ และสารบัญ ให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1 
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รายงานผลปฎบิัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

นางสาวธีราภรณ์  ดาราแจ้ง 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
13 ก.พ. 63 แกไ้ขส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั   

14 ก.พ. 63 
ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจ คร้ังท่ี 2 

 

19 ก.พ. 63 
ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมตรวจก่อนน าไปเขา้
รูปเล่มโครงการ 

 

28 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการและเงินค่ารูปเล่ม พร้อมแผน่ซีดี 1 แผน่  
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ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
13/06/62 เก็บเงินสมาชิกกลุ่ม (คน) 1 4,300.00 4,300.00      4,300.00 
18/06/62 ค่ากระดาษ A4 (รีม)    2 120.00 240.00   4,060.00 
 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน (ขวด)    2 150.00 300.00   3,760.00 
24/09/62 ค่ากระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ)    12 50.00 600.00   3,160.00 
 ค่ากระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ)    12 60.00 720.00   2,440.00 

 ค่าซองพสัดุ (แพค็)    1 78.00 78.00   2,362.00 
25/09/62 ค่าบล็อคสกรีน      100.00   2,262.00 
 ค่าสกรีนกระเป๋า      480.00   1,782.00 
08/10/62 ค่าโฆษณา Pagefacebook      350.00   1,432.00 

 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 3 250.00 750.00      2,182.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 2 300.00 600.00      2,782.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ 5 50.00 250.00      3,032.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ    5 42.00 210.00   2,822.00 
  รวมรายรับ 5,900.00 รวมรายจ่าย 3,078.00 ยอดคงเหลอื 2,822.00 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่1) 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 



65 
 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
11/10/62 ยอดยกมา   2,822.00      2,822.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 4 250.00 1,000.00      3,822.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 3 300.00 900.00      4,722.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ 7 50.00 350.00      5,072.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ    7 42.00 294.00   4,778.00 

           
           
           
           

           
           
           
           
  รวมรายรับ 5,072.00 รวมรายจ่าย 294.00 ยอดคงเหลอื 4,778.00 

 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่2) 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
12/10/62 ยอดยกมา   4,778.00      4,778.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 5 250.00 1,250.00      6,028.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 4 300.00 1,200.00      7,228.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ 9 50.00 450.00      7,678.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ    9 42.00 378.00   7,300.00 

           
           
           
           

           
           
           
           
  รวมรายรับ 7,678.00 รวมรายจ่าย 378.00 ยอดคงเหลอื 7,300.00 

 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่3) 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
14/10/62 ยอดยกมา   7,300.00      7,300.00 
 ค่ากระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ)    12 50.00 600.00   6,700.00 
 ค่ากระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ)    12 60.00 720.00   5,980.00 
 ค่าสกรีนกระเป๋า    24 20.00 480.00   5,500.00 
 ค่าโมษณา Pagefacebook      350.00   5,150.00 
15/10/62 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 4 250.00 1,000.00      6,150.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 11 300.00 3,300.00      9,450.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ 15 50.00 750.00      10,200.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ    15 42.00 630.00   9,570.00 

           
           
           
           
  รวมรายรับ 12,350.00 รวมรายจ่าย 2,780.00 ยอดคงเหลอื 9,570.00 

 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่4) 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
16/10/62 ยอดยกมา   9,570.00      9,570.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 5 250.00 1,250.00      10,820.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 3 300.00 900.00      11,720.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ 8 50.00 400.00      12,120.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ    8 42.00 336.00   11,784.00 

           
           
           
           

           
           
           
           
  รวมรายรับ 12,120.00 รวมรายจ่าย 336.00 ยอดคงเหลอื 11,784.00 

 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่5) 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
17/10/62 ยอดยกมา   11,784.00      11,784.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 3 250.00 750.00      12,534.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 4 300.00 1,200.00      13,734.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ 7 50.00 350.00      14,084.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ    7 42.00 294.00   13,790.00 

           
           
           
           

           
           
           
           
  รวมรายรับ 14,084.00 รวมรายจ่าย 294.00 ยอดคงเหลอื 13,790.00 

 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่6) 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 



70 
 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
18/10/62 ยอดยกมา   13,790.00      13,790.00 
 ค่ากระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ)    12 50.00 600.00   13,190.00 
 ค่ากระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ)    12 60.00 720.00   12,470.00 
 ค่าสกรีนกระเป๋า    24 20.00 480.00   11,990.00 
 ค่าโมษณา Pagefacebook 2 250.00 500.00      12,490.00 
19/10/62 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 6 300.00 1,800.00      14,290.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 8 50.00 400.00      14,690.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ    8 42.00 336.00   14,354.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ          

           
           
           
           
  รวมรายรับ 16,490.00 รวมรายจ่าย 2,136.00 ยอดคงเหลอื 14,354.00 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่7)  
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ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
20/10/62 ยอดยกมา   14,354.00      14,354.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE M (ใบ) 4 250.00 1,000.00      15,354.00 
 รายไดก้ระเป๋าผา้ SIZE L (ใบ) 4 300.00 1,200.00      16,554.00 
 รายไดค้่าจดัส่งพสัดุ 8 50.00 400.00      16,954.00 
 ค่าจดัส่งพสัดุ    8 42.00 336.00   16,618.00 
28/10/62 ค่ากระดาษ A4 (รีม)    1 120.00 120.00   16,498.00 
21/10/62 ค่าเขา้รูปเล่มโครงการ      200.00   16,298.00 
25/10/62 ค่าแผน่ซีดี      20.00   16,278.00 
 ค่ากล่องซีดี      20.00   16,258.00 

           
           
           
           

  รวมรายรับ 16,954.00 รวมรายจ่าย 696.00 ยอดคงเหลอื 16,258.00 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการขายสินค้า MANA MY BAG (คร้ังที ่8) 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการขายร้าน MANA MY BAG 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
 2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 
 4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการวางกลยทุธ์การขาย
สินคา้  
 
 ทุนในการด าเนินงาน   4,300.00 บาท 
 หกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และออกบริการคงเหลือ 16,258.00 บาท 
 แบ่งก าไรใหส้มาชิก 1 คน 16,258.00 บาท 
 โดยมีสมาชิกดงัน้ี 

1. นางสาวธีราภรณ์  ดาราแจง้ 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินงานโครงการขายสินคา้ MANA MY BAG มีผูล้งทุน 1 คน โดยลงทุนเป็น
จ านวนเงินทั้งหมด 4,300.00 บาท สถานท่ีในการออกปฎิบติัคือ 557 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง                
จ.สมุทรปราการ 10270 ระยะเวลาในการปฎิบติังานบริการเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้ งแต่ 1 - 30 
ตุลาคม 2562 ซ่ึงการปฎิบติังานเม่ือหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และออกบริการคงเหลือ 16,258.00 บาท ก าไร
ของผูล้งทุนจ านวน 16,258.00 การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินโครงการ ดงัน้ี  

5. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
6. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
7. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 
8. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทกัษะในการวางกลยุทธ์การขาย

สินคา้ 
 

สรุปตารางการปฎบิัติงานจริง 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฎบิัติ 
1 

5 - 18 มิ.ย. 62 
1. ประชุมโครงการ 
2. เร่ิมท าเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการ 
3. ส่งโครงการเพื่อขออนุมติัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

3 
5 - 12 ก.ค. 62 

1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสาร บทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

4 22 - 26 ก.ค. 62 
1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

5 12 - 21 ส.ค. 62 

1. เร่ิมคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 
2. เร่ิมท าเอกสารแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจ 
3. ส่งเอกสารบทท่ี 3 (แผนธุรกิจ) ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

6 26 ส.ค. - 6 ก.ย. 62 1. ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1 
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สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง (ต่อ) 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฎบิัติ 

7 16 ก.ย. 62 
1. ส่งเอกสารบทท่ี 1 - 3 และ PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจก่อน Present 
8 21 ก.ย. 62 1. น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1 

9 25 - 30 ก.ย. 62 
1. เร่ิมออกแบบ Pagefacebook 
2. ส่งแบบ Pagefacebook ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
3. ท าแบบ Pagefacebook ใหส้วยงาม ถูกตอ้ง 

10 1 ต.ค. 62 1. จดัหาซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการขาย 

11 10 - 20  ต.ค. 62 

ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 

1.  จดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
2. เปิด Pagefacebook เพื่อเปิดรับออเดอร์จากลูกคา้ 
3. จดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
4. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้เพื่อท าบญัชีร้าน 
5.  ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการขายเพิ่มเติม 

20 27 ต.ค. - 7 พ.ย. 62 
1. ส่ง PowerPoint (บทท่ี 1 - 3) เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2 ให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
21 16 พ.ย. 62 1. น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2 
22 13 ธ.ค. 62 1. งาน ATC นิทรรศน์ (แจกแบบสอบถาม) 

23 8 พ.ย. 62 
1. ส่งเอกสารบทท่ี 1 - 3 และ PowerPoint เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 

2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

24 16 พ.ย. 62 1. น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2 

25 18 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 
1. เร่ิมท าเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

26 13 ธ.ค. 62 1. งาน ATC นิทรรศน์ 

27 17 - 20 ธ.ค. 62 
1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

28 21 - 24 ม.ค. 63 
1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

29 27 - 30 ม.ค. 63 
1. เร่ิมท าบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
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สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง (ต่อ) 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฎบิัติ 

30 3 ก.พ. - 7 ก.พ. 63 

1. เร่ิมท าเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ตามล าดบัให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจ 

2. ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

31 11 - 14 ก.พ. 63 

1. เร่ิมท าเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั 
2. ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั ให้อาจารย์

ท่ีปรึกษาตรวจ  

32 19 ก.พ. 63 
1. ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมตรวจก่อน

น าไปเขา้รูปเล่มโครงการ 
33 28 ก.พ. 63 1. ส่งรูปเล่มโครงการและเงินค่ารูปเล่ม พร้อมแผน่ซีดี 1 แผน่ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ชา้กวา่ก าหนด 
2. ปัญหาจากลูกคา้ไม่พอใจเน่ืองจากไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามรูปภาพใน Pagefacebook 
3. พนกังานมีไม่เพียงพอต่อการท างาน  

  
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

1. ควรจดัส่งสินคา้ใหต้รงตามรอบของไปรษณียใ์นแต่ละวนั เพื่อลดปัญหาขนส่งคา้งสินคา้
หรือขนส่งออกสินคา้ในแต่ละวนัไม่ทนั 

2. ควรถ่ายภาพสินคา้ไวใ้นหลาย ๆ แบบ หลาย ๆ มุม มีแบบซูมใกลซู้มไกล เพื่อให้ลูกคา้
สามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

3. จา้งพนกังานเพิ่มเพื่อใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก ก โครงการ 
 

- แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 
- บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกาและอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



78 
 

 
 

 
 
 
 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ  MANA MY BAG  
ระยะเวลาการด าเนินงาน มิถุนายน 2562 ‟ กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน    ท่ีอยู ่557 ม.4 ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 4,300  บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นางสาวธีราภรณ์ ดาราแจง้   รหสัประจ าตวั 41137  ปวส.2/16 
 
 

   ลงช่ือ......................................................ประธานโครงการ 
             (นางสาวธีราภรณ์ ดาราแจ้ง) ......./........./........ 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
 
..........................................................................................         ................................................................................................. 
 
..........................................................................................         .................................................................................................. 
 
..........................................................................................    .................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................................................   ลงช่ือ.................................................................... 
         (อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์) .../.../.... ...                         (อาจารย์กมลวรรณ บุญสาย) ....../......./..... . 
 

  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
         (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์) ....../......./....... 
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ช่ือโครงการ   MANA MY BAG 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม ขายสินคา้ 
อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารยอุ์ดมพร      เปตานนท ์
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาวธีราภรณ์ ดาราแจง้  ประธานโครงการ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 จากปรากฎการณ์ท่ีเรียกว่า “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming)  ซ่ึงเกิดจากการใช้
ถุงพลาสติก ยิง่มีการใชถุ้งพลาสติกมากเท่าไรปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปล่อยออกไปชั้น
บรรยากาศโลก จากการเผาไหมจ้ากการผลิต และเผาท าลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากข้ึน ตามมาดว้ย
ปัญหามากมายจากมลพิษ เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงท าให้เกิดมลภาวะโลกร้อน อยา่งท่ีเรา
ทราบกนัดีวา่ถุงพลาสติกนั้น เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้เกิดภาวะโลกร้อน   ท าให้เกิดขยะข้ึนบนโลกของ
เรามากมาย แถมยงัใชเ้วลายอ่ยสลายนานถึง 450 ปีอีกดว้ย ปัจจุบนัเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีขยะท่ี
เป็นถุงพลาสติกถึง 1,800 ตนัต่อวนั ซ่ึงมากข้ึนเร่ือย ๆ ในปัจจุบนั 
 คณะผูจ้ดัท าโครงการไดต้ระหนกัถึง การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ให้สามารถอยูคู่่กบัเราไป อย่าง 
มัน่คง ย ัง่ยืน สามารถใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพ กระเป๋าผา้ สามารถซักและน า
กลบัมาใช้ใหม่ไดห้ลายคร้ัง ลดการใชถุ้งพลาสติกในการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค คณะผูจ้ดัท าจึง
ได้เห็นช่องทางการตลาดจึงมีความสนใจในการขายผลิตภณัฑ์เพื่อให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคในยุค
ปัจจุบนัท่ีหนัมาใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ภายใตแ้บรนด ์“ MANA MY BAG ” 
 
วตัถุประสงค์ 

9. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
10. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
11. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 
12. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทกัษะในการวางกลยุทธ์การขาย

สินคา้  
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เป้าหมาย 
3. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
4. เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 

 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นตอนที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1.   จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2.   ทดลองปฏิบติัธุรกิจบริการประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.   ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจบริการตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
4.   จดักิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นตอนที ่3 ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
5. สรุปงบประมาณผลก าไร 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ.2563 

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

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

  

       

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าธุรกิจบริการ 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวาง
ไว ้

        

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         

 
วนั เวลา สถานที ่

  เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
 สถานท่ีปฏิบติังาน    ท่ีอยู ่557 ม.4 ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
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สถานทีด่ าเนินงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อรรถวิทย์ 

ไปสุขุมวทิ ไปส าโรง 

557 ม.4 ต.เทพารักษ์ 

 อ.เมอืง จ.สมุทรปาการ 

ส่ีแยกเทพรารักษ์ 

ส่ีแยกบางนา 

อมิพเีรียลส าโรง 
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งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุนคนละ 2,150 บาท รวมเป็นเงิน 4,300 บาท 
 
1. วตัถุดิบ 

ผา้แคนวาส 2,500  บาท 
บล็อกสกรีน    600  บาท 

 
2. เบ็ดเตลด็ 

ค่าใชจ่้ายในการสกรีน    600  บาท 
โฆษณา Facebook    600  บาท 
รวม 4,300  บาท 
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การติดตามผลและการประเมิน 
4. น าเสนอสินคา้เพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีราคาตน้ทุนท่ีสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีการวางแผนในการซ้ือวตัถุดิบอยา่งเหมาะสมและหาแหล่งวตัถุดิบส ารองท่ีมีตน้ทุนถูก
กวา่ร้านประจ า 
 

 
ลงช่ือ..............................................                  ลงช่ือ......................................  
      (อาจารยอุ์ดมพร เปตานนท)์                              (อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย)             
       อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                                     อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       

 
 

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

 (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 

 
 
 
บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

ปวส.2 
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โครงการ      MANA MY BAG                                                              
ทีป่รึกษาโครงการ         อาจารย ์อุดมพร       เปตานนท ์                       ส                                                                                                             
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  อาจารย ์กมลวรรณ  บุญสาย                            ส...ส          

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาว ธีราภรณ์       ดาราแจง้                      ระดบัชั้น  ปวส. 2/16  เลขท่ี 9                                 

ล าดับที ่ รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือ 

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

3 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

15-31 ก.ค.62 
  

4 

ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62 
  

แผนธุรกิจ    
- บทสรุปผูบ้ริหาร    
- วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ    
- ความเป็นมาของธุรกิจ    
- ผลิตภณัฑ์    
- วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด    
- แผนการบริหารจดัการ    
- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 
ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 + 
แผนธุรกิจ กับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรียม
น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62 
  

6 
น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 
(โครงการ +บทท่ี 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62 
  

7 

ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 8 คร้ัง 
(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62 
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ล าดับที ่ รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 

8 

ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62 

  

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

16 พ.ย. 62 
  

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 
งาน ATCนิทรรศน์ 
(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62 
  

12 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62 
  

 -บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   

13 

ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันา) 

20-24 ม.ค.63 

  

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 
ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง 
(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ 

3-7 ก.พ.63 
  

16 
ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14ก.พ.63 
  

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

 
                                          -   รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
                                          -   ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้าร้าน “ MANA MY BAG” 

 
 

 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :โปรดท าเคร่ืองหมายถูกตอ้งลงในช่องวา่ง () ตามความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ 
(     )   ชาย                                                            (     )   หญิง 

2. อาย ุ
(     )   อายตุ ่ากวา่ 15 ปี                                         (     )   อาย ุ16 – 39 ปี 

(     )   อาย ุ40 – 54 ปี                                            (     )   อายมุากกวา่ 55 ปี ขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา 
(     )   ระดบัมธัยมศกึษา  (     )   ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

(     )   อนปุริญญา                                        (     )   ปริญญาตรีหรือสงูกวา่ 

4. อาชีพ 
(     )   นกัเรียน/นกัศกึษา                                      (     )   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(     )   พนกังานบริษัทเอกชน                               (     )   เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 

5. รายได้ 
(     )   ต ่ากวา่ 5,000 บาท                                      (     )   รายได้ 5,001 – 10,000 บาท 

(     )   รายได้ 10,001 – 15,000 บาท                     (     )   มากกวา่ 15,000 ขึน้ไป 

         แบบสอบถามชุดน้ี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ร้าน “ MANA MY 
BAG” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทขายสินคา้ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อความสมบูรณ์ในการท าเอกสารในวชิาโครงการ 
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ตอนที ่2  ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้าร้าน “MANA MY BAG” 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องวา่ง () ตามความเป็นจริงของท่าน 

   5  =  มากท่ีสุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง       2  =  นอ้ย      1  =  นอ้ยท่ีสุด 

รายละเอยีด 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1. ผลิตภณัฑมี์ความคงทน แขง็แรง      
2. ผลิตภณัฑมี์ลวดลายสวยงาม      
3. ผลิตภณัฑมี์หลายขนาดใหเ้ลือกซ้ือ      

ด้านราคา ( Price) 
4. มีการระบุราคาท่ีชดัเจน      
5. มีบริการช าระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่      
6. มีบริการช าระเงินปลายทาง       

ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)      

7. มีช่องทางการซ้ือท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว      

8. มีการใหบ้ริการผา่นช่องทาง Pagefacebook       

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
9. ซ้ือผลิตภณัฑค์รบ 3 ช้ินข้ึนไป ส่งฟรี EMS      
10. บริการเปล่ียนคืนสินค้า ท่ีช า รุด มีต าหนิ 
สามารถเปล่ียนคืนไดภ้ายใน 3 วนัหลงัจากไดรั้บ
สินคา้ 

     

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

   ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม    
คณะผู้จัดท าโครงการ MANA MY BAG
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รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการธุรกจิขายสินค้า MANA MY BAG 

 

 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของร้าน MANA MY 
BAG ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการประเภทขายสินคา้ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 100 
คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี   
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็น
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะก าหนด ค าตอบใหเ้ลือกตอบและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว   

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการท่ีมีต่อร้าน         
MANA MY BAG ซ่ึงเป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบเลือกระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีก าหนดไวโ้ดยให้
คะแนนตามล าดบั  
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ   
ชาย 28 28.00 
หญิง 72 72.00 
รวม 100 100.00 

2. อายุ   
อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 17 17.00 
อาย ุ16-39 ปี 35 35.00 
อาย ุ40-54 ปี 29 29.00 
อายมุากกวา่ 55 ปี ข้ึนไป 19 19.00 
รวม 100 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
ระดบัมธัยมศึกษา 20 20.00 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 37 37.00 
อนุปริญญา 24 24.00 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 19 19.00 
รวม 100 100.00 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

4. อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา 32 16.00 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 33 23.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 24 46.00 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 11 15.00 
รวม 100 100.00 

5. รายได ้   
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17 17.00 
รายได ้5,001-10,000 บาท 27 27.00 
รายได ้10,001-15,000 บาท 39 39.00 
มากกวา่ 15,000 บาท 17 17.00 
รวม 100 100.00 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการท่ีมีต่อร้าน MANA MY 
BAG  ปรากฏผลขอ้มูล ดงัน้ี 

เพศ  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 

และเพศชาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 โดยผูบ้ริโภคตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากกวา่เพศชาย 

 อายุ  พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุ 16 - 39 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 อาย ุ40 - 54 ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายุมากกวา่ 55 ปี ข้ึนไป จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.00 คน ต ่ากวา่ 15 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอาย ุ16 - 39 ปี รองลงมาอาย ุ40 -54 ปี อายมุากกวา่ 55 ปี ข้ึนไป และอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 อนุปริญญา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ระดับ

มธัยมศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดบั ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ จ  านวน 19 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองลงมาอนุปริญญา  ระดบัมธัยมศึกษา  และปริญญาตรีหรือสูงกวา่ ตามล าดบั 

อาชีพ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 33 คนคิด

เป็นร้อยละ 33.00 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 32.00 พนักงานบริษทัเอกชน

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
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โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมานักเรียน/นักศึกษา 

พนกังานบริษทัเอกชน และเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั ตามล าดบั 

รายได้  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีรายได ้ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 39 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.00 รายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 รายไดต้ ่ากว่า 

5,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 15,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 มีจ านวน

เท่ากนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 -15,000 บาท รองลงมา 5,001-10,000 บาท และ

รายไดต้ ่ากวา่ 5,000 บาท และรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท ข้ึนไป มีจ  านวนเท่ากนั ตามล าดบั 

 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ร้าน “ MANA MY 

BAG” แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย(  ̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

   5  =  มากท่ีสุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง       2  =  นอ้ย      1  =  นอ้ยท่ีสุด 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย(  ̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

รายละเอยีด 

ผลการประเมิน 
ระดับความพงึ

พอใจ 5 4 3 2 1  ̅ SD 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1. ผลิตภณัฑ์มีความคงทน 
แข็งแรง 

49% 48% 1% 2% - 4.44 0.62 พอใจมาก 

2. ผลิตภัณฑ์มีลวดลาย
สวยงาม 

54% 42% 3% 1% - 4.49 0.61 พอใจมาก 

3. ผลิตภณัฑ์มีหลายขนาด
ใหเ้ลือกซ้ือ 

56% 39% 3% 2% - 4.49 0.66 พอใจมาก 

รวม 4.47 0.63 พอใจมาก 

ด้านราคา ( Price) 
4. มีการระบรุาคาท่ีชดัเจน 52% 43% 4% 1% - 4.46 0.63 พอใจมาก 
5. มีบริการช าระเงินผ่าน

แอพพลิเคชัน่ 
46% 51% 3% - - 4.43 0.56 พอใจมาก 

6. มี บ ริ ก า ร ช า ร ะ เ งิ น
ปลายทาง  

54% 41% 4% 1% - 4.48 0.63 พอใจมาก 

รวม 4.45 0.60 พอใจมาก 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย(  ̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) (ต่อ) 

รายละเอยีด 

ผลการประเมิน 
ระดับความ
พงึพอใจ 5 4 3 2 1  ̅ SD 

ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 
7. มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ซื ้อ ท่ี
ทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว 

47% 48% 4% 1% - 4.41 0.62 พอใจมาก 

8. มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ผ่ า น
ช่องทาง Pagefacebook  

55% 40% 4% 1% - 4.49 0.63 พอใจมาก 

รวม 4.45 0.62 พอใจมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
9. ซือ้ผลิตภัณฑ์ครบ 3 ชิน้
ขึน้ไป สง่ฟรี EMS 

53% 43% 3% 1% - 4.48 0.61 พอใจมาก 

10. บริการเปล่ียนคืนสินค้า
ท่ี ช า รุ ด  มี ต า ห นิ 
สามารถเปล่ียนคืนได้
ภายใน        3 วนั
หลงัจากได้รับสินค้า 

53% 42% 4% 1% - 4.47 0.63 พอใจมาก 

รวม 4.47 0.62 พอใจมาก 

 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าร้าน             
“ MANA MY BAG” เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.47)  
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ดา้นราคา (  Price) และดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจ
มาก ( ̅=4.45)  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏผลขอ้มูล ดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.47) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์มีลวดลายสวยงามและผลิตภณัฑ์มี
หลายขนาดให้เลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ีย ( ̅=4.49) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมาผลิตภณัฑ์มีความคงทน 
แขง็แรง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.44) ตามล าดบั 
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 ด้านราคา (Price) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.45) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีบริการช าระเงินปลายทาง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
( ̅=4.48) รองลงมามีการระบุราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.46) มีบริการ
ช าระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.43) ตามล าดบั 
 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.45) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีการให้บริการผ่านช่องทาง Pagefackbook มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.49) รองลงมามีช่องทางการซ้ือท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  ( ̅=4.41) ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก  
( ̅=4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ครบ 3 ช้ินข้ึนไป ส่ง
ฟรี EMS และบริการเปล่ียนคืนสินคา้ท่ีช ารุด มีต าหนิ สามารถเปล่ียนคืนไดภ้ายใน 3 วนัหลงัจาก
ไดรั้บสินคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( ̅=4.48) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ตามล าดบั 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

- ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
- เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือขายในโครงการ 
- รูปภาพขั้นตอนการปฎบัิติงานโครงการ 
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ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

- ตราโลโกร้้าน 

   

 

- รูปแบบผลิตภณัฑ ์
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   เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 

- Pagefacebook 

 
 

- โปรโมชัน่ซ้ือกระเป๋าผา้ขนาดใดก็ไดค้รบ 3 ใบข้ึนไป ส่งฟรี EMS 
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รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

- กระเป๋าผา้แคนวาส 2 ขนาด 

 
 
 

- บล็อกสกรีน 
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- ถุงพสัดุแพค็สินคา้ 

 

 
 
 
 

- เคร่ืองปร้ิน Paperang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



100 
 

 
 

 
 

รูปภาพข้ันตอนการปฏบิัติงานโครงการ 
 

1. รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้และคอนเฟริมออเดอร์ลูกคา้ 

 
 

2.  สรุปยอดการสั่งซ้ือและส่งรายละเอียดการช าระเงิน 
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3. รับช าระเงินกบัลูกคา้ 

 
 
 

4. จดัส่งพสัดุท่ีท าการไปรษณียไ์ทย 
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5. แจง้เลขพสัดุใหแ้ก่ลูกคา้ 
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ภาคผนวก ง   ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวธีราภรณ์   ดาราแจง้ 
วนั เดือน ปี   :   10  สิงหาคม  2534 
สถานท่ีเกิด   :  สมุทรปราการ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 


