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บทคัดยอ 
 โครงการขายสินคาพิซซาฟนเฟอ เปนโครงการประเภทขายสินคา มีวัตถุประสงคเพื่อ (1.) 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ (2.) เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวาง
การศึกษา (3.) เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม (4.) เพื่อให
นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา  
 มีวิธีการดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันเตรียมการ ข้ันท่ี 2. ข้ันดําเนินการและ ข้ันท่ี 3. ข้ัน
ประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 1. วันเวลาและสถานท่ีดําเนินการโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันท่ี 4 มิถุนายน 
2562 – 28 กุมภาพันธ 2563 สถานท่ี 6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณมีการลงทุน 3,800 บาทเม่ือหักคาใชจายและออกขาย
สินคาคงเหลือ 7,605 บาท แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 2 คน เทา ๆ กัน คนละ 3,802.5 บาท 

3. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงตามวัตถุประสงคของโครงการนั้นการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ  (1.) บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชา
โครงการ   (2.) สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและสรางประสบการณในธุรกิจการขาย (3.) เกิด
ความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม (4.) รูจักใชกลยุทธในการขายใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด 

(ก) 



 
 

 
 4. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติโครงการ คือ (1.) วัตถุดิบท่ีใชอาจมีราคา
ตนทุนท่ีสูง (2.) สินคาท่ีผลิตออกไปแลวไมสามารถเก็บไวนาน (3.) การแสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกอาจจะไมตรงกัน 

5. ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการปะเภทขายสินคา โครงการพิซซาฟนเฟอ 

(1.) หาแหลงวัตถุดิบสํารองท่ีมีตนทุนถูกกวารานประจํา (2.) มีการวางแผนในการผลิตในแตละวัน

และหาซ้ือวัตถุดิบท่ีสามารถเก็บไวไดนาน (3.) มีเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหาขอยุติใหเขาใจตรงกัน 

6. จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน โดยถาม

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (4P’s) พบวา จากความพึงพอใจของกลุมลูกคาท่ีมีตอโครงการ

ขายสินคาราน “FIN Fer Pizza”โดยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (x̅ = 4.45) ดาน

ชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (x̅ =4.45) ดานราคา อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ีย              

(x̅  =4.40) รองลงมาคือและดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ีย  (x̅ =4.40)  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณา และความชวยเหลือจากอาจารยท่ีปรึกษา 
คืออาจารยอุดมพร เปตานนท และอาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารยกมลวรรณ  บุญสาย ซ่ึงอาจารยท้ัง
สองทานไดมีแนวทางในการแกไข ตลอดจนใหคําแนะนํา และขอคิดตาง ๆ โดยตลอด ทางคณะ
ผูจัดทําโครงการขอกราบขอบพระคุณอยางสูง ณ ท่ีนี้ 
 สุดทายนี้ ผูจัดทําโครงการขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการตลาดทุกคนท่ีคอยชวยเหลือ ช้ีแนะ  
ใหแนวทาง และรวมกันทําวิชาโครงการจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมท้ังขอขอบคุณผูเกี่ยวของมา ณ 
ท่ีนี้  
 

          
                                                 ขอขอบพระคุณ 

          
                   คณะผูจัดทํา 

        โครงการขายสินคาพิซซาฟนเฟอ 
          Pizza FinFer 
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    บทท่ี 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารท่ีสะดวกสบายตอการ
รับประทานเนื่องจากผูบริโภคใชชีวิตท่ีเรงรีบอาหารทานเลนท่ีอ่ิมตองเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ี
สามารถตอบโจทยใหกับผูบริโภคในยุคปจจุบัน การเลือกรับประทานอาหารตองงาย สะดวก ราคา
ยอมเยาและอรอย เปนปจจัยหลักท่ีทําใหผูบริโภคมักจะเรียกรอง  

เมนู พิซซา เปนอาหารของประเทศอิตาลีประกอบดวย แปง ไข เกลือ น้ําตาลทราย และ
อ่ืนๆ พิซซามีท้ังแบบแปงกรอบ และแบบแปงนิ่ม และมีสวนผสมแตงหนาพิซซา เชน ซอสมะเขือ
เทศ ซอสมายองเนส ไสกรอก ปูอัด แฮม กุง และเบคอน พิซซาเปนอาหารท่ีเรียบงาย เวลาทําขาย
สามารถดึงดูดลูกคาไดดี ดวยการทําสดใหมรอนๆชวนใหนารับประทานมากยิ่งข้ึน ยิ่งรับประทาน
ตอนกําลังรอนๆจะทําใหพิซซาอรอยมากข้ึน  และทางคณะผูจัดทําไดนํามาดัดแปลงใหมีขนาดเล็ก
ลงและใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สดใหมอยูตลอดเวลา ทําใหมีรสชาติท่ีอรอยและมีแปงดานนอกกรอบ
และดานในนุมนวลทําใหทานไดงาย และมีกล่ินหอมท่ียั่วยวนทําใหนารับประทานมากข้ึน และยังมี
หลายหนาใหเลือกคัดสรรตามท่ีทานตองการ 
 ในปจจุบันคานิยมการบริโภคของคนไทยสวนใหญ มีวิถีชีวิตการรับประทานอาหาร 
ประเภทอาหารจานดวน (Fast  Food) เชน พิซซา, แฮมเบอรเกอร, พาย, ไกทอด, สปาเก็ตต้ี, เฟรน 
ฟราย, เปนตน เลียนแบบการรับประทานแบบตะวันตกมากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมของวัยรุน เปน
กลุมเปาหมายหลัก มี การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก โดยหันมารับประทานอาหารจานดวนมาก
ข้ึน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถรับประทานไดทันที ดังนั้น การทําตลาด   
มินิพิซซา หรือ พิซซาขนาดเล็ก ออกมา สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ท่ี
ชอบรับประทาน พิซซา ไดรับประทานตามท่ีลูกคาตองการ     

ดังนั้นคณะผูจัดทําโครงการไดมองเห็นแนวทางในการขยายชองทางการจัดจําหนาย เพื่อ
เพิ่มยอดขายและรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน จึงมีความเห็นจะทําธุรกิจขายสินคามินิพิซซา ท่ีมีขนาด
เล็กเพื่อตอบโจทยคนรุนใหมท่ีชอบรับประทานอาหารท่ีสะดวกรวดเร็วและราคาไมแพง โดยใชช่ือ
ราน “พิซซาฟนฟอ” เพื่อนําไปปรับใชในอนาคตตอไป 
 
 



 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคการเรียนรูของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 
4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 
เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนกัศึกษา 
2. ขายสินคาไดกําไรมากกวาท่ีลงทุนและคืนกําไรใหกับสมาชิกในกลุม 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 
3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 
2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกบัสินคาและสรางประสบการณในธุรกิจการขาย        
3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 
4. รูจักใชกลยุทธในการขายใหเกดิประโยชนมากท่ีสุด 
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

โครงการศึกษาในคร้ังนี้ไดใชแนวคิดทฤษฎีและผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
1.แนวคิดทางการตลาด 
2.แนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค 
3.แนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจ 
4.ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4p) 
5.งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
1. แนวความคิดดานการตลาด  

จิรดา  นาคฤทธ์ิ  (2560).  แนวความคิดดานการตลาด (marketing concept) หมายถึง "การที่
องคการใชความพยายามท้ังส้ินเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อมุงใหเกิดยอดขายและกาํไร"   
ในอดีต แนวความคิดดานการตลาดเปนแบบเกาท่ีเนนเร่ืองการผลิต ผูผลิตสินคามีนอยราย          
ความตองการสินคามีมากกวาสินคาท่ีผลิตออกมาหรืออุปสงค (demand) มีมากกวาอุปทาน              
(supply) ตอมาเม่ือมีการผลิตจํานวนมาก  (mass production) ตนทุนสินคาตํ่าลง ตลาดก็ขยายตัวข้ึน 
ความเจริญทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากข้ึน กิจการตาง ๆ เร่ิมหันมาสนใจและเนนการตลาดมาก
ข้ึน ทําใหแนวความคิดดานการตลาดเปล่ียนไปเปนแนวความคิดดานการตลาดมุงเนน การตลาดเพื่อ
สังคม (societalmarketingconcept)  แนวความคิดดานการตลาดท่ีธุรกิจและองคการไดยึดถือและ
ปฏิบัติกันมาซ่ึงมีการใชกันอยูท้ังในอดีตและปจจุบัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด ซ่ึง
ตอไปนี้จะอธิบายถึงแตละแนวความคิดโดยจัดเรียงลําดับจากแนวความคิดท่ีเกิดข้ึน 

วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด แบงออกเปน 5 แนวความคิด ดังนี้ 
1. แนวความคิดแบบมุงเนนการผลิต (Production concept) 
เปนแนวความ คิด ท่ี เป ล่ี ยนแปลงจากการ ทํ า เกษตรกรรมมา เปนการผ ลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมและมีการนําเครื่องจักรเขามาใชในการผลิตแทนการผลิตดวยมือ ทําใหสามารถ
ผลิตสินคาไดมากข้ึน นักการตลาดจึงใหความสําคัญกับการผลิตและกระบวนการผลิต โดยพยายาม
คิดคนวิธีการผลิตใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณมากภายใตตนทุนการผลิตท่ี
ตํ่าท่ีสุด สินคาท่ีจะใชบริโภคมีมากกวาอุปทาน (Supply) ซ่ึงเปนปริมาณของการเสนอขายสินคาท่ี
ผลิตสินคาออกสูตลาด 



 
 

2. แนวความคิดแบบมุงเนนผลิตภัณฑ (Product concept) 
         เนื่องจากผลของการมุงเนนการผลิตท่ีใชตนทุนตํ่า เพื่อใหไดผลผลิตจํานวนมาก โดยสินคา
ท่ีผลิตออกมาจําหนายไมมีความแตกตางกัน ท้ังในดานคุณภาพและราคาทําใหเกิดภาวะสินคาลน
ตลาดดังนั้นนักการตลาดจึงตองพยายามคิดคนหาวิธีท่ีจะใหสินคาเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน 
โดยปรับปรุงสิสนคาใหมีคุณภาพและรูปลักษณท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับราคา เพื่อสรางความ
แตกตาง 

3. แนวความคิดแบบมุงเนนการขาย (Selling concept)  
         เปนแนวความคิดท่ีใหความสําคัญกับกิจกรรมทางดานการขาย เนื่องจากคูแขงท่ีมีอยูมากใน
ตลาดไดมีการพัฒนาสินคาใหมีมีคุณภาพเทาเทียมกัน ประกอบกับเปนชวงท่ีผูบริโภคคํานึงถึงความ
จําเปนในการใชสินคา กลาวคือ ผูบริโภคจะซ้ือเฉพาะสินคาท่ีจําเปนและตรงกับความตองการเทา
นั่นนักการตลาดจึงตองจูงใจใหผูบริโภคซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงวิธีการกระตุนความ
ตองการของผูบริโภคคือการอาศัยพนักงานขายใหเปนผูนําเสนอขายสินคา กิจการตางๆ พยายาม
ปรับปรุงรูปแบบวิธีการขาย โดยมีการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการขายใหกับพนักงานขาย มีการ
สงเสริมการตลาดในดานตางๆ เชน การสงเสริมการขายดวยของแจกของแถม การเผยแพรขาวสาร 
การจัดกิจกรรมเพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และตัดสินใจซ้ือสินคา 

4. แนวความคิดแบบมุงเนนการตลาด (Marketing concept)  
         เปนแนวความคิดท่ีกิจการใหความสําคัญตอผูบริโภคมากข้ึน โดยเร่ิมมีการศึกษาวิเคราะห
ถึงความตองการของผูบริโภคเปนอันดับแรกและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค แลวจึงนํา
ขอมูลท่ีไดไปผลิตเปนสินคาข้ึนมา เพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการ
เปล่ียนแนวความคิดแบบเดิมท่ีมุงเนนแตทางดานการผลิต เม่ือมีสินคาจํานวนมากแลวก็นําออกขาย
แกผูบริโภค ธุรกิจจึงตองทําการหาขอมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผูบริโภคใหมากท่ีสุดแลวนําขอมูลท่ี
ไดรับมาดําเนินการผลิต 

5. แนวความคิดแบบมุงเนนสังคม (Social Concept)  
        เปนแนวความคิดสมัยใหมท่ีธุรกิจในปจจุบันนี้ใหความสนใจ และใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินกิจการ ขณะเดียวกันผูบริโภคก็มีความคิดเห็นวาธุรกิจควรใหบริการชวยเหลือแกสังคมใน
ดานตางๆ โดยมิใชมุงตอบสนองความตองการของผูบริโภคเพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายเพียงเทานั่น
แตควรจะคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เชน การไมผลิตสินคาดอยคุณภาพ ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอมรวมถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด ดวยการปฏิบัติตามหลัก 3 R's คือ 

 Re-fill = การผลิตสินคาชนิดเติม ทําใหประหยัดวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ 
 Re-use = การผลิตสินคาท่ีอยูในบรรจุภัณฑท่ีนํามาใชซํ้าหรือกลับมาใชประโยชนอ่ืนได 
 Recycle = การใชบรรจุภัณฑท่ีทําจากกระดาษหรือพลาสติกท่ีใชแลวนํามาผลิตใหม 

อางอิงจาก (https://sites.google.com/site/fnbsites/naew-khwam-khid-thangkar-tlad) 



 
 

ขั้นตอนของกระบวนการขาย  
มนตรี ศรีวงษ. (2559). ในภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน หลายๆ ธุรกิจตองดําเนินงานอยูใน

ความไมประมาทไมกลาลงทุน ไมกลาขยายธุรกิจใหมากนัก แตสําหรับงานขายถือเปนส่ิงท่ีสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะชวยใหธุรกิจอยูรอด มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน ประกอบดวย 

(1.) การแสวงหาลูกคา  สามารถจําแนกลูกคา ได 3 ประเภท ลูกคาคาดหวังไมซ้ือลูกคาอยู
ในขายสงสัย ลูกคาคาดหวังแทจริง  วิธีการแสวงหาลูกคาท่ีพนักงานขายสามารถเลือกใช มีหลาย
วิธีการ เชน 

(1) วิธีโซไมมีปลาย   ( Endless  Chain  Method ) 
(2) วิธีใชศูนยอิทธิพล  ( Center of  Influence  Method ) 
(3) วิธีการสังเกตสวนตัว ( Personal  Observation ) 
(4) วิธีการตระเวนหาลูกคา ( Cold  Canvassing ) 
(5) วิธีใชพนักงานขายใหม  ( Junior  Salesman and  Bird Dogs ) 
(6) วิธีการจัดแสดงสินคา    ( Trade  Fair ) 
(7) วิธีการใชจดหมายและโทรศัพท ( Mail  and  Telephone ) 

              (2.)  การเตรียมตัวกอนเขาพบลูกคาควรเตรียมในเรื่อง 
(1) ความพรอมท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 
(2) ความศรัทธาในตัวเองและกิจการ 
(3) เตรียมวัตถุประสงคในการเขาพบลูกคา 
(4) เตรียมบุคลิกภาพใหพรอม 
(5) อุปกรณท่ีตองใชในการเตรียมตัวเขาพบ 
(6) เตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของกบัลูกคา 

คือตัวเราเองตองมีจิตใจมุงม่ัน พรอมรับสถานการณไดทุกรูปแบบ และขอมูลลูกคา
เบ้ืองตน อีกท้ังยังตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ซ่ึงจะชวยใหลดขอผิดพลาดใหนอยท่ีสุด และเปน
การสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคา 

(3.)  การเขาพบและเทคนิคการเขาพบลูกคา 
(1) กําหนดเวลาท่ีใชเตรียมตัวใหเหมาะสม 
(2) เก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวของลูกคาท่ีมุงหวัง 
(3) เก็บรวบรวมขอมูลทางดานธุรกิจของลูกคาท่ีมุงหวัง 
(4) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลูกคาท่ีมุงหวัง 
(5) นัดหมายลูกคาท่ีมุงหวัง 

(4.) การเสนอขาย คือ การสรางความปรารถนาและความเช่ือม่ันใหแกลูกคาท่ีมุงหวัง  เปน
ข้ันตอนตอเนือ่งจากการเขาพบลูกคา วิธีท่ีนิยมกนัมากท่ีสุดคือ การสาธิต     



 
 

วัตถุประสงคของการเสนอขายมีดังนี้ 
 (1)  เพื่อชักจูงและโนมนาวใหเกิดความตองการในสินคาและบริการ 
 (2)  เพื่อช้ีใหลูกคาไดเหน็ถึงความตองการและความจําเปนท่ีจะตองซ้ือสินคา 
 (3)  เพื่อสรางความเช่ือถือและศรัทธาใหกบัลูกคา 
 (4)  เพื่อชวยใหลูกคาตกลงใจซ้ือไดเร็วข้ึน 
 (5) เพื่อเปนการนําเสนอรูปแบบท่ีพิเศษไปจาก แบบอ่ืน ๆ 

 เทคนิคของการเสนอขาย ตองยึดหลัก  4  ประการดวยกนัคือ 
  (1)  เทคนิคในการสรางความเช่ือถือ (Conviction) 

    (2)  เทคนิคการเสนอขายท่ีเขาใจงายและชัดเจน (Clarity) 
    (3)  เทคนิคการเสนอขายท่ีสมบูรณ (Completeness) 

  (4)  เทคนิคการขจัดคูแขงขัน (Competition) 
        รูปแบบของการเสนอขาย คือ 

   (1) ใหขอเสนอดานรายได 
   (2)  สรางความเดนชัดใหลูกคา 
   (3) สรางความอยากรูอยากเห็น 
   (4) การใชของกํานัล 
   (5) การสาธิต 

(5.) การเผชิญขอโตแยง 
              ขอโตแยงทางการขาย  หมายถึง  พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูคาดหวังไดแสดงออกมา

ในทางตรงกันขามกับความเห็นพองในการตัดสินใจที่จะซ้ือ ลักษณะของขอโตแยงทางขายใน
รูปแบบตาง ๆ จําแนกออกไดเปน  3  ลักษณะดวยกัน คือ การโตแยงแบบจริงใจ การโตแยงแบบไม
จริงใจ อุปสรรคในการขาย สาเหตุท่ีทําใหเกิดขอโตแยงทางการขายมีดังนี้ 

(1) เกิดมาจากความตองการ 
(2) เกิดปญหาดานราคา 
(3) เกิดจากตัวสินคา 
(4) เกิดจากตัวพนักงานขาย 
(5) เกิดจากช่ือเสียงของบริษทั 

   (6) เกิดจากการผัดผอนของลูกคา  
การเตรียมตัวของพนักงานขายเพ่ือขจัดขอโตแยง ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับการขายพรอมท่ีจะ

รับฟงปญหาหรือขอโตแยง และพรอมท่ีจะพัฒนาความรูและประสบการณของตนเอง 
- วิธีการชดเชยขอโตแยง 
- วิธีการเปล่ียนขอโตแยงเปนเหตุผลสนับสนุนการซ้ือ 



 
 

- วิธีต้ังคําถาม 
- วิธีปฏิเสธทางออม 
- วิธีปฏิเสธตรง ๆ 
- วิธีผานขอโตแยงไป 

(6.) การปดการขาย 
 การปดการขาย  หมายถึง  เทคนิควิธีท่ีนํามาใชเพื่อใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา  

หรือเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอยางหนึ่งอยางใดออกมาใหพนักงานขายทราบหลักการสําคัญของการ
ปดการขาย  คือ การปดการขายโดยใหลูกคาตัดสินใจเอง การปดการขายต้ังแตตน การปดการขาย
ทุกคร้ังท่ีถูกปฏิเสธ การพยายามทดลอง ปดการขายอยูเสมอ การปดการขายโดยการยกยองใหเกียรติ
ลูกคาเสมอเทคนิคท่ีใชในการปดการขาย  มีดังนี้  คือ 

-  ถามถึงคําส่ังซ้ือ 
  -  ต้ังคําถามใหลูกคาตอบรับอยางตอเนื่อง 

-  ทึกทักเพื่อปดการขาย 
-  ปดการขายในจุดเล็ก ๆ 
-  เสนอโอกาสสุดทาย 
- สรุปปดการขาย 
- ปองกันการปฏิเสธการซ้ือ 

อุปสรรคของการปดการขาย  คือ 
 -  พนักงานขายกลัวความลมเหลว 
 -  พนักงานขายใชการส่ือสารแบบทางเดียวกับลูกคา 
 -  พนักงานขายขาดการฝกฝนท่ีดีในการเสนอขาย 

    -  การวางแผนการขายนอยเกินไป 
 -  การขายแบบแรงกดดนัสูง 

(7.) บริการหลังการซ้ือขาย  
เปนการสรางความประทับใจใหกับลูกคา ลูกคาจะซ้ือสินคาจากเราในคร้ังตอ ๆ ไปก็อยูท่ี

การบริการหลังการขายนั่นแหละ หลายคนจะนึกถึงไปสินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟาหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ แตบริการหลังการขายสามารถไปประยุกตใชไดกับสินคาบางประเภท 
อางอิงจาก ( http://www.thaismescenter.com/7-ข้ันตอนการขายใหประสบความสําเร็จ/) 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค จะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของ



 
 

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
ท่ีสําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีข้ึน ในตลาดปจจุบันถือวาผูบริโภคเปน
ใหญ และมีความสําคัญท่ีสุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุม
ผูบริโภคใหละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตัดสินใจซ้ือ ฯลฯ จะชวยให
ผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภคเหลานั้นตองการอะไร 
มีพฤติกรรมการซ้ืออยางไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหลงขอมูลท่ีผูบริโภคนํามาตัดสินใจ
ซ้ือคืออะไร รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูลตางๆ เหลานี้เปนประโยชนตอการวางแผนทาง
การตลาด ซ่ึงจะขอกลาวเปนตอน ๆ ดังนี ้
2.1 ความหมายและประเภทของผูบริโภค 

          1. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2558 ) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ

ตัดสินใจ การซ้ือ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญ
ตอการซ้ือสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 
สุปญญา ไชยชาญ (2557 ) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทาง
กลามเนื้อ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองส่ิงเรา 

สุวัฒน ศิรินิรันดร และภาวนา สวนพลู (2552 ) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
ความตองการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซ้ือ และการใชสินคาหรือ บริการ
ของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต วันตะเมล (2554 ) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการ
คนหา การซ้ือ การใช การประเมิน และการกําจัดท้ิงซ่ึงสินคา บริการ และแนวคิดตาง ๆ ของ
ผูบริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 ) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช (Use) และการกําจัดสวนท่ีเหลือ(Dispose) 
ของสินคาหรือบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตน  

ปณิศา มีจินดา (2553 ) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง เปนกระบวนการที่เกี่ยวของ กับ
บุคคลหรือกลุมในการจัดหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช และการจัดการภายหลังการบริโภค
ผลิตภัณฑ/บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในชวงเวลาหนึ่ง  

พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการที่ เกี่ยวกับการคนหาขอมูล การซ้ือ การใชการ 
ประเมินผลในสินคาหรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคนี้  

2. ประเภทของผูบริโภค สามารถจําแนกได 4 กลุมดังนี้ 
2.1 ผูบริโภคท่ีเปนบุคคลและองคกร 



 
 

   2.1.1 ผูบริโภคที่เปนบุคคลมักจะซ้ือสินคาไปใชในครัวเรือนของเขา เชน 
ซ้ือแปงสบู ยาสีฟน ผงซักฟอก หรือซ้ือไปเปนของขวัญใหกับคนรัก การซ้ือและใชนี้ตองเปนบุคคล
สุดทาย มิไดนําไปผลิตหรือขายตอ 

   2.1.2 องคกรในท่ีนี้คือ นิติบุคคลท่ีจัดต้ังโดยมีวัตถุประสงคมุงแสวงหา
กําไรหรือไมแสวงหากําไร จัดซ้ือสินคาหรือบริการไวใชในกิจการของตนเอง 

2.2 ผูบริโภคท่ีเปนบุคคลท่ีแทจริง ผูบริโภคท่ีมีศักยภาพและผูบริโภคท่ีไมแทจริง 
2.2.1 ผูบริโภคท่ีเปนบุคคลที่แทจริง หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคาหรือ

บริการจากรานคาในรานคาหนึ่งเปนประจําสม่ําเสมอ 
          2.2.2 ผูบริโภคมีศักยภาพในการซ้ือ หมายถึง บุคคลท่ีพรอมจะซ้ือสินคา

หรือบริการแตยังไดรับการจูงใจหรือขอมูลในสินคาหรือบริการยังไมเพียงพอ 
           2.2.3 ผูบริโภคไมแทจริง หมายถึง บุคคลท่ีไมมีความตองการในสินคา

หรือบริการ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
2.3 ผูบริโภคท่ีเปนอุตสาหกรรมและเปนครัวเรือน 

           2.3.1 ผูบริโภคที่เปนอุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจท่ีซ้ือสินคาหรือบริการ
ไปขายตอหรือผลิตตออีกทอดหนึ่งประกอบดวยพอคาสง พอคาปลีก ตัวแทนจัดจําหนายหรือเปน
หนวยงานรัฐบาล ธุรกิจท่ีผลิตตอประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม ซ้ือวัตถุดิบ
นําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปอีกทอด 

            2.3.2 ผูบริโภคที่เปนครัวเรือน หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจซ้ือสินคาหรือ
บริการไวใหสมาชิกในครอบครัวใช เชน แมบาน 

 2.4 ผูบริโภคท่ีเปนผูคาดหวัง  
           2.4.1 ในท่ีนี้คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่นักการตลาดตอง การจะเขาถึง 

ท้ังนี้เพราะมีปจจัยหลายประการที่สอดคลองกับสินคาของเขา 
ลักษณะการประเมินการซ้ือของผูบริโภค  

ผูบริโภคที่นักการตลาดตองประเมินในท่ีนี้คือ พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงมีพื้นฐาน
อยู 5 ขอดังนี้ 

1. ผูบริโภคจะซ้ือหรือไมซ้ือ กอนทําการผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการ นักธุรกิจตอง
สํารวจตลาดกอนวาผูบริโภคตองการมากนอยเพียงใดกอนผลิต การจัดจําหนายตองสรางแรง
กระตุนในการซ้ือ ท้ังนี้อาจใชการโฆษณาถึงเหตุผลของความจําเปนตองใช คุณภาพและราคา
เหมาะสมมากนอยเพียงใด สินคาท่ีเสนอควรเปนสินคาหรือบริการท่ีเฉพาะตัวของลูกคาเทานั้นจะ
ชวยกระตุนได 

2. ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการอะไร นักการตลาดจะตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคแตละ
กลุม เพื่อใหทราบถึงปญหา ความตองการใหแนชัดวามันคืออะไร พรอมกับผลิตหรือสรรหาสินคา



 
 

หรือบริการมาเสนอขายให เพื่อใชแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการนั้นๆ ส่ิงท่ีนักการตลาด
ตองการทําคือ สรางความพึงพอใจและผลประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับใหมากท่ีสุด 

3. ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการจากท่ีไหน นักการตลาดตองทราบพฤติกรรมของลูกคา
แตละประเภท มีพฤติกรรมการเลือกหาซ้ือสินคาอยางไร โดยท่ัวไปผูบริโภคจะหาซ้ือสินคา 
Convenience Goods ในบริเวณใกลท่ีพักอาศัย สินคา Shopping Goods ผูบริโภคจะเปรียบเทียบใน
คุณภาพ ราคา กอนตัดสินใจซ้ือ นักการตลาดควรต้ังรานคาอยูใกล ๆ กันเปนกลุม สวนสินคา 
Special Goods นักการตลาดควรเนนท่ีความหายากหรือมีลักษณะท่ีพิเศษไปจากสินคาอ่ืนๆ โดย
ท่ัวๆ ไป จนผูบริโภคยอมเสียเวลาแสวงหาสถานท่ีซ้ือ 

4. ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการเม่ือไร ส่ิงท่ีนักการตลาดจะตองตัดสินใจใหไดวา สินคาท่ี
ขายอยูผูบริโภคซ้ือและใชเม่ือไร ท้ังนี้อาจเปนเทศกาล ฤดูกาล และตามโอกาสซ้ือ 

5. ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการโดยวิธีใด การซ้ือสินคาของผูบริโภคมักข้ึนอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย ความใหมสดในสินคา เชน สภาพเศรษฐกิจไมดี ผูบริโภคมักซ้ือดวย
เงินผอนมากกวาเงินสด สวนความสะดวกสบายผูบริโภคมักซ้ือสินคาดวยเงินสด และซ้ือในปริมาณ
มาก ๆ เพื่อใหไดสวนลดและประหยัดคาขนสง อีกท้ังไมตองทําสัญญาใหยุงยาก การซ้ือเพื่อ ใหได
ของใหมสดมักซ้ือจากแหลงผลิตโดยตรง อีกท้ังราคามักจะถูกกวาผานพอคาคนกลางอีกดวย                     
พฤติกรรมผูบริโภคเก่ียวพันกับศาสตรอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. จิตวิทยา เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับการรับรู การเรียนรู การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
ส่ิงตางๆเหลานี้นักการตลาดนํามาใชสรางความตองการใหเกิดข้ึนในสินคาหรือบริการของตนเอง
ในอนาคต 

2. เศรษฐศาสตร เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใชจาย การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือเพื่อใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

3. มานุษยวิทยา เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับการอยูรวมกันเปนสังคม มีการเลียนแบบ มี
คานิยม มีวัฒนธรรมสืบทอดจากบุคคลหน่ึงไปสูบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

4. สังคมวิทยา เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของครอบครัว อิทธิพลของสมาชิก
ภายในกลุม ช้ันทางสังคม 

5. จิตวิทยาสังคม เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในกลุมเปนอยางไร 
ไดรับอิทธิพลจากใคร เชน ผูนําทางความคิด ผูท่ีไดรับการยกยองนับถือ 
อางอิง https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/% 
3.  แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

 แผนธุรกิจ ( Business Plan) เปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับผูประกอบการที่ริเร่ิมจะ

กอต้ังกิจการ แผนนี้เปนผลสรุปหรือผลรวมแหงกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะ

เปล่ียนความคิดของผูประกอบการออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจ มีผูเปรียบเทียบวาแผนธุรกิจเปรียบ



 
 

เหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะข้ันตอนตางๆ ทีละข้ันตอนในกระบวนการกอต้ังกิจการ 

แผนจะใหรายละเอียดตางๆ ท้ังเร่ืองของการตลาด การแขงขันกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ การ

คาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีนําผูประกอบการไปสูความสําเร็จหรือช้ีใหเห็นถึงจุดออนและขอควร

ระวังดวยเชนกัน 

ถาเปรียบวาแผนท่ีท่ีดียอมจะใหรายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางท่ีชัดเจนแลว แผน
ธุรกิจก็ไมตางกันในการท่ีจะใหรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีจะทําใหผูรวมลงทุนตัดสินใจไดวา ธุรกิจ
นั้นควรจะรวมลงทุนดวยหรือไม จากแผนธุรกิจจะทําใหผูรวมลงทุนเขาใจวัตถุประสงคของธุรกิจ
อยางชัดเจน เขาใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ปญหาอุปสรรค และหนทางท่ี
เตรียมการเพื่อไปสูความสําเร็จ ถึงแมวาผูประกอบการจะใชเงินลงทุนของตัวเอง ไมตองการผูรวม
ลงทุนหรือเงินกูจากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจก็ยังจําเปนอยูดีเพื่อใหผูประกอบการมีแผนที่ในการ
บอกทิศทางของการดําเนินกิจการในอนาคต 
 สําหรับผูประกอบการแลว แผนธุรกิจเปนเอกสารที่มีความสําคัญยิ่งกวาเอกสารใดๆ ท่ีเคยมี
การรวบรวมมา ความสําคัญเหลานี้ ไดแก 
  1. แผนธุรกิจสําคัญในฐานะเปนเคร่ืองมือท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากผูรวมลงทุน จากกองทุน
รวมลงทุน และจากสถาบันการเงินตางๆ  

 2. แผนธุรกิจสําคัญในฐานะท่ีเปนเสมือนพิมพเขียวท่ีใหรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ท้ัง
กิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ในการ
บริหารกิจการใหม แผนธุรกิจยังใชเพื่อกําหนดการปฏิบัติงานท่ีตอเนื่องในอนาคตของกิจการ 

3. แผนธุรกิจสําคัญในฐานะท่ีเปนเสมือนพิมพเขียวท่ีใหรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ท้ัง
กิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ในการ
บริหารกิจการใหม แผนธุรกิจยังใชเพื่อกําหนดการปฏิบัติงานท่ีตอเนื่องในอนาคตของกิจการ 
 
องคประกอบของแผนธุรกิจ  

แมวาองคประกอบของแผนธุรกิจจะไมไดมีกําหนดไวตายตัว หากแตองคประกอบหลัก ซ่ึง
นักลงทุนพิจารณาวาเปนส่ิงสําคัญและตองการรู จะประกอบดวยส่ิงเหลานี้ คือ 

 
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
2. ประวัติโดยยอของกิจการ 
3. การวิเคราะหสถานการณ  
4. วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 
5. แผนการตลาด  



 
 

6. แผนการจัดการและแผนกําลังคน 
7. แผนการผลิต/ปฏิบัติการ  
8. แผนการเงิน 
9. แผนการดําเนินงาน  

10. แผนฉุกเฉิน 
 

องคประกอบท่ี 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ศ  .วิทยา ดานธํารงกูล  (2558) เปนสวนท่ีจะสรุปใจความสําคัญๆ ของแผนธุรกิจท้ังหมด

ใหอยูในความยาวไมเกิน 1-2 หนา สวนนี้มีความสําคัญ เพราะเปนสวนแรกท่ีผูรวมลงทุนจะอาน
และจะตองตัดสินใจจากสวนนี้วา จะอานรายละเอียดในตัว แผนตอหรือไม ดังนั้น บทสรุปผูบริหาร
จึงตองช้ีใหเห็นประเด็นสําคัญสองประการ คือ หนึ่ง ช้ีใหเห็นวามี โอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาด
สําหรับธุรกิจท่ีกําลังคิดจะทํา สอง ตองช้ีใหเห็นวา สินคาหรือบริการที่จะทํานั้น จะ สามารถใช
โอกาสในตลาดท่ีวานั้นใหเปนประโยชนไดอยางไร บทสรุปผูบริหารจึงตองเขียนใหเกิดความ 
นาเช่ือถือ หนักแนน และชวนใหติดตามรายละเอียดท่ีอยูในแผนตอไป ผูเขียนแผนควรระลึกไว
เสมอวา คุณภาพ ของบทสรุปผูบริหารจะสะทอนถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรใหเวลากับการ
เขียนสวนนี้อยางพิถีพิถัน 

1. อธิบายวาจะทําธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเปนอยางไร พยายามอธิบายใหเห็น
วา สินคาหรือบริการท่ีจะทํานั้นจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใชสินคาหรือบริการไปจากเดิม
อยางไร บอกดวยวาธุรกิจจะกอต้ังเม่ือไร สินคา/บริการมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในแงรูปลักษณ 
ประโยชนใชสอย เทคโนโลยี ฯลฯ ท่ีจะไดเปรียบเหนือคูแขง หากธุรกิจดําเนินการมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว บอกดวยวา ขนาดของธุรกิจใหญขนาดไหน มีความเติบโตกาวหนาในชวงท่ีผานมา
อยางไร 

2. โอกาสและกลยุทธ สรุปวาอะไรคือโอกาส ทําไมจึงนาในใจ และจะใชโอกาสนั้นดวยวิธี
อยางไร ขอมูลสวนนี้อาจนําเสนอในรูปขอเท็จจริงของตลาด เง่ือนไขตลาด สภาพของคูแขง (เชน คู
แขงขันไมปรับปรุงสินคามานานแลว คูแขงขันกําลังเพล่ียงพลํ้า แนวโนมของอุตสาหกรรมและ
อ่ืนๆ ท่ีแสดงวาโอกาสทางการคากําลังเปดให) 

3. กลุมลูกคาเปาหมายและการคะเนลูกคาเปาหมาย ระบุและอธิบายยอๆ ถึงลักษณะตลาด 
ใครเปนกลุมลูกคาหลัก จะจัดวางตําแหนงผลิตภัณฑอยางไร จะวางแผนการเขาถึงลูกคาอยางไร 
รวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางของตลาด ขนาดและอัตราการเติบโตของกลุมลูกคา ยอดขาย 
และสวนแบงตลาดท่ีคาดหมาย 



 
 

4. ความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจ ระบุถึงความไดเปรียบและความเหนือกวาในการ
แขงขัน เชน ความไดเปรียบจากตัวผลิตภัณฑ การไดเปรียบจากการเขาตลาดกอน ความไดเปรียบ
จากการที่คูแขงขันอยูในภาวะออนแอ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

5. ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไร บทสรุปใหเห็นถึงความคุมคา
ของการลงทุน เชน กําไรขั้นตน กําไรจากการดําเนินงาน ระยะเวลาของการทํากําไร ระยะเวลาการ
คุมทุน ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจะเปนบวก การคาดหมายอัตราผลตอบแทนจาการลงทุน และการ
คาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 

6. ทีมผูบริหาร สรุปความรูความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูท่ีเปนตัวหลักใน
การกอต้ังและบริหาร พรอมสมาชิกในทีม บอกยอๆ ถึงความสําเร็จในอดีต โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการ
ทํากําไร การบริหารงานและคน 

7. ขอเสนอผลตอบแทน ระบุส้ันๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท่ีตองการจะเอาเงินไปทําอะไรจะ
ตอบแทนเจาของเงินอยางไรผลตอบแทนของการลงทุนของเจาหนาท่ีหรือผูรวมลงทุนจะไดเทาใด 
องคประกอบท่ี 2 : ประวัติยอของกิจการ 

อ  .ดร .พิภพ อุดร  (2559) สวนนี้คือการใหขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
การกอต้ังกิจการ ท้ังในดานรูปแบบการจัดต้ังหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการ
เล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดคนและพัฒนาสินคา/บริการ ท่ีตองการนําเสนอใหกับลูกคา
กลุมเปาหมาย นอกจากนี้ควรใหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายระยะท่ีตองการใหเปนในอนาคต 
องคประกอบท่ี 3 : การวิเคราะหสถานการณ 

ข้ันตอนแรกของการจัดทําแผนธุรกิจ คือ การพยายามทําความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของ
การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปจจัยสําคัญๆท่ีสงผล
กระทบตอสถานการณการแขงขัน ความนาสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการทํากําไร และความพรอมในดานตางๆ ของกิจการ ดังนั้นการวิเคราะหสถานการณจึงเปนงาน
อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีผูประกอบการควรกระทํา เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และ
แผนการดําเนินงานของกิจการ 
 การวิเคราะหสถานการณหรือเรียกอยางยอๆ วา SWOT ANALYSIS  

การวิเคราะหปจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพรอมของ
กิจการในดานตางๆ ท้ังนี้โดยมุงเนนการวิเคราะหในสวนท่ีเปน จุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน 
(Weaknesses) ของกิจการ 

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจท่ี
ผูประกอบการไมสามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ดังนั้นจึงตองพยายามเขาใจในสถานการณ
ปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอมดังกลาว เปนไปในลักษณะท่ี
เปนโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการดําเนินธุรกิจผลลัพธจากข้ันตอนของ



 
 

การวิเคราะหสถานการณ คือ บทวิเคราะหความเปนไปและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของการ
ดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธดานตางๆ ของกิจการ 
องคประกอบท่ี 4 : วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธทางธุรกิจท่ีกิจการตองการไดรับ
ในชวงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยท่ัวไปเปาหมายทางธุรกิจอาจเปนเปาหมายโดยรวมของกิจการ 
และเปาหมายเฉพาะดานในแตละแผนกหรือลักษณะงาน เชน เปาหมายทางการตลาด เปาหมาย
ทางการจัดการ เปาหมายทางการผลิต และเปาหมายทางการเงิน เปนตน นอกจากนี้เปาหมายทาง
ธุรกิจอาจแบงเปนเปาหมายระยะส้ัน คือ ภายใน 1 ป เปาหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ป และ
เปาหมายระยะยาวท่ีนานกวา 5 ป  ลักษณะของเปาหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 

 1. มีความเปนไปได หมายความวา กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายได หากไดมีการ
ดําเนินงานอยางเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว การกําหนดเปาหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจท้ังภายนอกและภายในกิจการ กลาวคือ ไมควรตั้งเปาหมายท่ี
เล่ือนลอยเกินความจริงจนทําไมได และกอใหเกิดความทอแท แตก็ไมควรต้ังเปาหมายท่ีงาย
จนเกินไปจนไมตองทุมเทความพยายามใดๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายไดโดยงาย เปาหมายท่ีดี
จึงควรเปนผลลัพธท่ีทําไดยากแตมีความเปนไปได 

 2. สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม หมายถึง มีความชัดเจนท่ีสามารถประเมินไดวา 
กิจการบรรลุตามเปาหมายน้ันหรือไม ท้ังนี้ โดยท่ัวไป ควรจะตองกําหนดระยะเวลาใหชัดเจนวา 
จะตองบรรลุถึงเปาหมายน้ันภายในระยะเวลาเทาใด 

3. เปนไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เปาหมายยอยๆ ในแตละฝายควรมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมท้ังใหแนใจวาเปาหมายระยะส้ันๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมเปาหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 
องคประกอบท่ี 5 : แผนการตลาด 

แผนการตลาด คือ การกําหนดทิศทางและแนวทางในการทุมเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวลวงหนา โดยใชประโยชน
จากความเขาใจท่ีไดรับจากการวิเคราะหสถานการณในองคประกอบท่ี 3 มาพิจารณารวมกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจท่ีกําหนดไวในองคประกอบท่ี 4  

ดังนั้น การวางแผนการตลาดจึงเปนการกําหนดกลยุทธและวิธีในการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาด เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมุงหวัง โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบรับกับความเปนไปและแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในดําเนินธุรกิจท้ังภายนอกและภายในกิจการ เนื้อหาของแผนการ
ตลาดตองตอบคําถามหลักๆ ใหกับผูประกอบการอยางนอยดังตอไปนี้ 

1. เปาหมายทางการตลาดท่ีตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบาง 



 
 

2. ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ท้ังกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 
3. จะนําเสนอสินคา/บริการอะไรใหกลุมเปาหมาย ในราคาเทาใด ดวยวิธีการใด 
4. จะสราง รักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลานั้นไดดวยวิธีการใดบาง 
5. ถาสถานการณไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว จะปรับตัวหรือแกไขอยางไร 

ในการตอบคําถามดังกลาวขางตน ผูประกอบการจําเปนตองใชความรู ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณและวิจารณญาณท่ีดี ในการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิธีการทางการตลาดสําหรับ
กิจการตามองคประกอบท่ีสําคัญของแผนการตลาด ซ่ึงมีเนื้อหาหลัก 4 สวน ดังตอไปนี้ 

1. เปาหมายทางการตลาด 
2. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 
3. กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด 
4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

องคประกอบท่ี 6 : แผนการจัดการและแผนคน 
ในสวนนี้ผูจัดทําแผนจะตองระบุโครงสรางขององคการใหชัดเจน โดยแสดงแผนผัง

โครงสรางขององคกรวา ประกอบไปดวยหนวยงานอะไรบาง หนวยงานแตละหนวยมีความ
รับผิดชอบอะไร รวมถึงตําแหนงผูบริหารหลักๆ ขององคการ โครงสรางของคณะกรรมการและการ
ถือหุน การเขียนในสวนนี้ควรจะทําใหผูอานเห็นวาคณะผูบริหารรวมตัวกันในลักษณะเปนทีมท่ีดี
ในการบริหาร มีความสมดุลในดานความรู ความสามารถท่ีครบถวน ท้ังดานเทคนิคและการบริหาร 
มีความชํานาญและประสบการณในกิจการท่ีทํา รายละเอียดในสวนนี้ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  

1. โครงสรางองคกร 
1) ตําแหนงงานหลักๆ ขององคการ คนท่ีจะมาดํารงตําแหนง พรอมท้ังแผนผังองคการ 

  2) หากผูบริหารคนใดคนหน่ึง ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลา ตองระบุวาใครจะ
เปนผูชวยในงานนั้น เพื่อทําใหงานสมบูรณ 
 3) หากทีมงานผูบริหารเคยทํางานรวมกันมากอน ใหระบุวาเคยทํางานอะไร มี
ความสําเร็จในฐานะทีมท่ีดีอะไรบาง 

2. ตําแหนงบริหารหลัก 
 1) ระบุวาตําแหนงบริหารหลักๆ มีความรู ความชํานาญอะไรบาง และมีความเหมาะสม

ในตําแหนงงานนั้นอยางไร 
  2) ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแตละตําแหนงในทีมบริหาร 

3) อาจใสประวัติส้ันๆ ของทีมบริหารเอาไวในสวนนี้ดวยก็ได หรือมิฉะนั้นอาจนําไป
ใสไวรวมกันในภาคผนวก 

3. ผลประโยชนตอบแทนแกผูบริหาร ระบุเงินเดือนท่ีจายแกผูบริหาร ตลอดจน 
ผลประโยชน ในรูปแบบอ่ืนๆ และสัดสวนการถือหุน ของผูบริหารแตละคน 



 
 

4. ผูรวมลงทุน ระบุผูรวมลงทุนอ่ืนๆ และเปอรเซ็นตการถือหุน 
5. คณะกรรมการบริษัท ระบุคุณสมบัติของกรรมการบริษัท องคประกอบและภูมิหลัง 

ของกรรมการแตละคนวาจะเปนประโยชนตอกิจการอยางไร 
องคประกอบท่ี 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการ 

หลังจากท่ีผูประกอบการไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการ 
ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจและแผนกลยุทธของกิจการในภาพรวม เพื่อสรางความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันแลว ผูประกอบการจําเปนตองถายทอดส่ิงเหลานั้นใหออกมาเปนแผนการผลิต
ปฏิบัติท่ีสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนธุรกิจสวนอ่ืนๆ ของบริษัท อันไดแก แผนการตลาด 
แผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรมี
ศักยภาพในการบรรลุเปาหมายตามแผนน้ันๆ 

แผนการผลิต/ปฏิบัติการท่ีดีจะตองสะทอนความสามารถของกิจการในการจัดการ
กระบวนการผลิตและปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ใหกับธุรกิจ โดยมุงเนนประเด็นการจัดการไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการ
ผลิตใหเปนผลผลิตโดย วัตถุดิบและทรัพยากร นั้น หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช ช่ัวโมงแรงงานท่ี
ทําการผลิต หรือคาใชจายรวมของทรัพยากรทุกอยางท่ีใช ไดแก คาวัตถุดิบ คาแรงงาน เงินลงทุน 
และอ่ืนๆ สําหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพ
วัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตใหเปนผลผลิต และ ผลผลิต นั้น หมายความถึง จํานวนหรือมูลคา
ของสินคาและบริการท่ีผลิตไดในการวางแผนการผลิต/ปฏิบัตินั้น ผูประกอบการตองพิจารณา 
ตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและปฏิบัติการภายในกิจการตามประเด็นท่ีสําคัญๆ รวม 10 
ประเด็นดังตอไปนี้ คือ 

1. คุณภาพ 
2. การออกแบบสินคาและบริการ 
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ และการตัดสินใจเร่ืองการผลิต 
4. การเลือกสถานท่ีต้ัง 
5. การออกแบบผังของสถานประกอบการ 
6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกําลังคน 
7. การจัดกระบวนการจัดสงวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 
8. ระบบสินคาคงคลัง 
9. กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ 
10. การดํารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

องคประกอบท่ี 8 : แผนการเงิน 



 
 

ในการจัดทําแผนธุรกิจนั้น กิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จะจัดทําข้ึนนั้น เปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จะตองใชเงินลงทุนจํานวนเทาใด  
จะไดมาจากแหลงใดบาง จากแหลงเงินทุนภายใน ในรูปของเจาของกิจการ หรือแหลงเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูยืมจากเจาหนี้ เรียกวา กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เปนเร่ืองของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน กิจกรรมนี้เรียกวา กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) 
ซ่ึงจะแตกตางไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีสําคัญตอเนื่องจากกิจกรรมดังกลาวขางตน คือ 
กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดวย การผลิต การซ้ือ การขาย และการ
จายคาใชจายตางๆ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมหลักท้ังสาม คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมดําเนินงาน จะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเปนผู
นําเสนอผลของกิจกรรมท้ังสาม และสรุปออกมาเปน งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเปน
รายงานสรุปข้ันสุดทายของขบวนการจัดทําบัญชี ท่ีแสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินของธุรกิจหรือ
อาจจะเปนงบการเงินท่ีครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ท้ังนี้
เพื่อใหทราบวา ในรอบระยะเวลาท่ีผานมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยางไร กําไรหรือขาดทุน มีการ
เปล่ียนแปลงในเงินสดอยางไรบาง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 
งบการเงินประกอบดวย 

1. งบดุล เปนรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ในงบดุลจะประกอบ
ไปดวยขอมูลทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สินและสวน
ของผูเปนเจาของ  

2. งบกําไรขาดทุน เปนงบท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได 
คาใชจายและกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ สวนของผูเปนเจาของหรือสวนของผูถือ
หุน ประกอบไปดวย 2 สวนดวยกัน คือ ทุนเรือนหุน กําไรสะสม 

4. งบกระแสเงินสด เปนงบการเงินท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใด

ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะรายงานใหทราบวา เงินสดในปปจจุบันท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น มี

สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดังตอไปน้ี กิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมลงทุน   กิจกรรม

จัดหาเงิน 

นโยบายบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติท่ีกิจการใชในการจัดทําและนําเสนอ

งบการเงิน เนื่องจากหลักการบัญชีท่ีกิจการเลือกใชมีไดหลายวิธี วิธีการบัญชีท่ีกิจการเลือกใชจะมี

ผลกระทบตองบการเงินไมเหมือนกัน กิจการจึงตองบอกขอมูลดังกลาวใหผูใชในงบการเงินทราบ 

โดยท่ัวไปแลวกิจการควรเปดเผยนโยบายบัญชีในเร่ืองตอไปนี้ไวในงบการเงิน 



 
 

(1) วิธีการรับรูรายได 

(2) การตีราคาสินคาคงเหลือ 

(3) การตีราคาเงินทุน 

(4) คาเผ่ือหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

(5) วิธีการคิดคาเส่ือมราคา และการตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน 

(6) การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

(7) การจัดทํางบการเงินรวม 

องคประกอบท่ี 9 : แผนการดําเนินงาน 
หลังจากผูประกอบการกําหนดกลยุทธในดานตางๆ ของกิจการอยางรอบคอบและครบถวน

แลว ข้ันตอนตอมาก็คือ การจัดทํารายละเอียดของกลยุทธดังกลาว โดยการกําหนดกิจกรรมของกล
ยุทธแตละดานใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ในทางปฏิบัติ ผูประกอบการอาจจะทําแผนการดําเนินงาน
ในลักษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของเปาหมาย กลยุทธ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลา
ดําเนินการ โดยจัดทํารายละเอียดเปนรายเดือนหรือรายสัปดาห ตามท่ีผูประกอบการเห็นสมควร 
องคประกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉิน 

แผนฉุกเฉินเปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานไวลวงหนา ในกรณีท่ีสถานการณหรือ
ผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีคาดไว หรือมีเหตุการณท่ีไมคาดฝนเกิดข้ึน จนเปน
ผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซ่ึงโดยท่ัวไปผูประกอบการควรอธิบายลักษณะความเส่ียงทางธุรกิจ
ท่ีอาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไปอยางราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดกําหนดไว 
 (อางอิงจากwww2.tsu.ac.th/coop/files/bussinessplan.doc) 
 
4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4p)  

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2556) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler ไววาเปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงจะ
ไดสวนประสมการตลาด  (Marketing Mix) หรือ4Ps ในการกํ าหนดกลยุทธการตลาดซ่ึง
ประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product)  เปนส่ิงซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษย
ไดคือ ส่ิงท่ีผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น
โดยท่ัวไปแลว  ผลิตภัณฑแบงเปน  2  ลักษณะ คือ  ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได  และ  ผลิตภัณฑท่ีจับ
ตองไมได 

2. ดานราคา ( Price ) หมายถึง  คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน  ลูกคาจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคา ( Value ) ของบริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น  ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ



 
 

ตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ
ชัดเจน  และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ( Place ) เปน กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและ
คุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ  ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ต้ัง ( Location ) และชองทาง
ในการนําเสนอบริการ ( Channels ) 

4. ดานสงเสริมการตลาด ( Promotion ) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการ
ติดตอส่ือสารใหผูใชบริการ  โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม  การใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 
(อางอิงจากhttp://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/marketing-mix-7ps.html) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุกัญญา ปล้ืมเกสร (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร จานดวนแบบตะวันตก พบวาผูทําแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย มีอายุระหวาง 
18 – 30 ปสวนใหญมีรายไดรวมตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงาน 
บริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
แบบ ตะวันตก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังบริโภคอาหารจานดวน อาหารจานดวนท่ี
ชอบ รับประทานมากท่ีสุด คือไกทอด รองลงมาคือแฮมเบอรเกอรและพิซซาการบริโภคอาหารจาน
ดวน บอยคร้ังคือ สัปดาหละ1 – 2 คร้ัง ชวงเวลาที่ใชบริการมากท่ีสุด คือเวลา 12.00 – 18.00น. 
โอกาสท่ี ไปบริโภคอาหารจานดวนมากท่ีสุด คือไปรับประทานในโอกาสปกติวันท่ีใชบริการบอย
ท่ีสุด คือ ไมแนนอนข้ึนอยูกับความสะดวกวิธีการส่ังอาหารคือ ส่ังอาหารท่ีราน คาใชจายตอคร้ังไม
เกิน 500 บาท ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารจานดวน คือผูบริโภค ปจจัยสวนประสม
ตลาดท่ีมี ผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารจานดวนแบบตะวันตก พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ
ใน ภาพรวมท้ัง 4 ดาน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานการจัดจําหนายมากท่ีสุด 
รองลงมาดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑและดานราคา 
(อางอิง https://research-system.siam.edu/2013-12-20-04-25-20/2767-2013-12-20-05-58- 
418fbclid=IwAR17bu69ZEQlmrQzEipYElEtb8sLj2bxuP5X0Pv_B-ghX9Ynry1Y7zliOX4) 
 

ศิริน เจริญพินิจนันท (2559) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ “ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอการส่ังซ้ือพิซซาฮัท” แบบบริการสงถึงบานในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-29 ปสถานภาพเปนโสด การศึกษาระดับปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และจํานวนสมาชิกใน



 
 

ครอบครัว จํานวน 1-4 คน และพบวาผูบริโภคมีทัศนคติตอการส่ังพิซซาฮัท แบบบริการสงถึงบาน
ในดานสวนประสมการตลาด ดานราคาและดานผลิตภัณฑ ในระดับกลาง นอกจากนี้ยังพบวา 
ผูบริโภคทําการส่ังซ้ือพิซซาฮัท แบบบริการจัดสงถึงบาน โดยเฉล่ียเดือนละ 1.39 คร้ัง โดยแตละคร้ัง
ไดทําการส่ังซ้ือเฉล่ียจํานวน 1.29 ถาด และมีคาใชจายในการส่ังซ้ือเปนจํานวนโดยเฉล่ียคร้ังละ 
354.28 บาท โดยสวนใหญมักจะส่ังซ้ือพิซซาฮัท แบบบริการสงถึงบานมาเพ่ือรับประทานกับ
ครอบครัว ในโอกาสเม่ือไมมีอะไรรับประทาน โดยผูท่ีมีอํานาจในการส่ังซ้ือโดยสวนใหญ คือ คน
ในครอบครัว และ ผูบริโภคมักจะส่ังซ้ือพิซซาฮัท แบบบริการสงถึงบานเพ่ือรับประทานเปนอาหาร
ม้ือกลางวัน และม้ือเย็น ตามลําดับ 
(อางอิง http://thaiejournal.com/journal/2556volumes2M/11.pdf) 
 

ปรีชา ปนธุระ (2557)  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ”ศึกษาพฤติกรรมของวัยรุนท่ีมี
ตอบริการโทรส่ังพิซซาสงถึงท่ีของวัยรุนตอนม.ตนกับวัยรุนตอนม.ปลาย” มีขอบเขตการวิจัยกับ
กลุมนักศึกษาระดับ ปวส ลีเทคนิคทุกสาขาวิชาท้ังสองป วิธีการสุมเก็บตัวอยางแบบแบงช้ัน  .
(Stratified sampling) ตามสาขาวิชา จากน้ันจึงทําการสุมโดยสะดวก (Convenience Sampling) 
จํานวน 150 ตัวอยางเพ่ือตอบแบบสอบถามแลวนํามาประมวลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติดวย
โปรแกรมสถิติ สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร(SPSS/PC)เพื่อคํานวนคารอยละ คาเฉล่ียคาเบ่ียงเบน
มาตราฐานและสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานใช t-test ทดสอบคาเฉล่ียสองกลุม ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้ 1. พฤติกรรมในการส่ือสาร มีผูบริโภคหญิงมาใชบริการโทรส่ังพิซซาสงถึงท่ีมากกวาชายสวน
ใหญเปนผูท่ีมีอายุ 20-26 ป ท่ีจัดเปนวัยรุนตอนปลาย  (  Young Adult) โดยมีสถานภาพการศึกษาท้ัง
เรียนอยางเดียว และทํางานขณะเรียนใกลเคียง สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกพบวาสามอันดับแรก
ท่ีวัยรุนมีหรือใชไดแกท่ีพักอาศัยขนาดเล็ก ส่ิงบันเทิงและอุปกรณส่ือสาร ผูบริโภคสวนใหญโทร
ส่ังพิซซาเม่ืออยูกับครอบครัวหรืออยูกับเพื่อนๆ โดยนิยมส่ังพิซซาในโอกาสพิเศษของการสังสรรค
นอกจากนี้ผูบริโภค สวนใหญจดจํานวนหมายเลขโทรศัพทได โดยจดหมายเลข 712-7000 และนิยม 
เลือกตรา พิซซาฮัทมากท่ีสุด พฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรส่ังพิซซาสงถึงท่ีของ
วัยรุนพบวาแหลงท่ีผูบริโภควัยรุนรับรูขอมูลขาวสารคือ โทรทัศน และใบปลิวโฆษณาผูบริโภค
วัยรุนมีพฤติกรรมการตอบสนองกิจกรรมการสงเสริมการขาย ท่ีทางรานจัดทําข้ึน โดยการซ้ือ
อาหารชุดราคาประหยัดและการแลกซ้ือ ดวยคูปองสวนลดแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของวัยรุนมี
การสนองตอบตอกิจกรรมการสงเสริมการขายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลดราคาเพราะพฤติกรรมสวนลึก
ของ ผูบริโภคนิยมสินคาราคาถูก พฤติกรรมในการส่ือสารของผูบริโภควัยรุนมีการโทรส่ังพิซซาสง
ถึงท่ีดวยโทรศัพทสาธารณะมากกวาโทรศัพทเคล่ือนท่ีเล็กนอยเทานั้นซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานวิจัย 
2. พฤติกรรมในการส่ังซ้ือพิซซาสงถึงท่ีของวัยรุน พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ มีการรอคอยการมาสง
ดวยการทํางาน และสังสรรคกันตอไป นอกจากนี้ผูบริโภครอยละ 65.3 ตองการใหมาสงภายใน30 



 
 

นาที พฤติกรรมการรับประทานผูบริโภควัยรุนสวนใหญมีคานิยมการรับประทานพิซซาเปนอาหาร
วางหรือของทานเลนมากกวาเปนการทดแทนม้ืออาหาร สําหรับการส่ังซ้ือในอนาคตผูบริโภควัยรุน
มีความสนใจตอการโทรศัพทใหมาสงมากท่ีสุด รองลงมา คือ การไปรับประทานท่ีราน 3. การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของวัยรุนตอนนั้นและวัยรุนตอนปลายท่ีมี ความถ่ีในการใชบริการโทร
ส่ังพิซซาสงถึงท่ี 4.การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจใชบริการโทรส่ังพิซซา
ของวัยรุนตอนตน และวัยรุนตอนปลาย ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคาดานการจัด
จําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการโทรส่ังพิซซาสงถึงท่ี ของ
วัยรุนตอนตนมากกวาวัยรุนตอนปลายอยางไมมีคานัยสําคัญทางสถิติแต ปจจัยทางการตลาดดาน
บริการ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการโทรส่ังพิซซาสงถึงท่ีของวัยรุนตอนตน มากกวาวัยรุนตอน
ปลายอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 
(อางอิง http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122540000047) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 
 
วิธีการดําเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 
2. สรุปลงความเห็นขายสินคา  
3. รางโครงการเสนออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
4. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 
6. จัดเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา 
7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นดําเนินการ 
1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 
3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 
4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานท่ีวางไว 
5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปงบประมาณผลกําไร 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนดําเนนิงาน 
 

ขั้นตอนดําเนนิการ ป 2562  ป 2563 

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

2.สรุปความเหน็ขายสินคา พซิ
ซา 

          

3.รางโครงการเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาโครงการ 

          

4.จัดเตรียมอุปกรณในการขาย
สินคา 

          

5.จัดเตรียมสถานที่ในการขาย
สินคา 

          

6.หาแหลงวัตถุดิบ           

7.ลงสถานท่ีในการขายสินคา  
6/1 หมู4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง 
 จ.สมุทรปราการ 10270 

         

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน           

 
วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานท่ี 6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 

 

 

 

 



 
 

ซอยวัดดาน 

บางนาสี่แยกบางนา 

สุขุ
มว

ิท 
สํา
โร
ง 

7-Eleven 

วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ 

วัดบางนา

กรมอุตุฯ 

7-Eleven 

7-Eleven 

ปม ESSO 

หางอิมพีเรียลฯ
คลินิคทันตกรรม

ยิ้มหวาน 

วัดดาน

สําโรง 
       
 

รานพิซซาฟนเฟอ 

ตลาดสําโรง 

โรงงาน 

     สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,900 บาทรวมเปนเงิน 3,800 บาท 
คาวัตถุดบิ 

1. แปง พรอมกลอง        100 บาท 
2. ชีส 1 กอน        720 บาท 
3. ไสกรอก          75 บาท 
4. ปูอัด         135 บาท 
5. แฮม          215 บาท 
6. เบคอน         240 บาท 
7. กุง         370 บาท 
8. ชิกุวะ         199     บาท 
9. ซอสมะเขือเทศ           35 บาท 
10. มายองเนส          75 บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 
1. คาเชาสถานท่ี (40 x 8 วัน)        320 บาท 
2. ถุงใสของ          60 บาท 
3. ถุงมือ         100 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
1. ปายราน/ปายราคา       500 บาท 
2. เส้ือยูนิฟอรมราน (2 คน)       300 บาท 

รวม                   3,444 บาท 
 
การจัดทําแผนธุรกิจ 
1. บทสรุปผูบริหาร 

ธุรกิจขายสินคาราน “พิซซาฟนเฟอ” กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2562 โดยมีนาย วทัญู 
นับแสน เปนผูกอต้ัง และมีนาย กิตติภพ ปญจวิรัชช เปนหุนสวน จึงมีแนวคิดท่ีจะทําธุรกิจประเภท
ขาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีชอบรับประทานพิซซา เปดใหบริการขายท่ี 6/1 หมู 
4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คูแขงของกิจการ คือ ราน Pizza KID ราน I am 
Pizza  ราน หมิว Pizza 
 ปจจุบันกิจการมีเงินลงทุน 100,000 บาท ในระยะเวลา 3 ป มีเงินหมุนเวียน 9,123,840 บาท 
มีตนทุนในการผลิต 396,396.00 บาท มีกําไรสุทธิ 3,782,317.85 บาท 
  



 
 

 แนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ 
 เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีชอบรับประทานพิซซา ท่ีไมมีเวลาในการ
ทําอาหารทําใหตองรับประทานอาหารเรงดวน ราน “พิซซาฟนเฟอ” มีจุดท่ีแตกตางจากรานอ่ืน คือ 
ราคาถูก มีคุณภาพดี และการเลือกใชเคร่ืองมือตางๆ การฝกอบรมพนักงาน ไปจนถึงแผนการ
สงเสริมการขาย ทําใหคุณม่ันใจไดวาคุณมีความม่ันคงทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง เรามุงม่ันท่ีจะ
สรางสรรคความอรอย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาอยางเต็มท่ี 100% ความมุงม่ัน
ท่ีจะสรางและพัฒนารานในตลาดใหมๆ อยูตลอดเวลานําเสนอแนวคิดท่ีไดรับการพิสูจนแลว ไมวา
จะเปนการรับประทานอาหารภายในราน การสงอาหารตรงถึงบาน  
 ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจ 
 ธุรกิจขายสินคาราน “พิซซาฟนเฟอ”  เปนธุรกิจขายพิซซามีหนาใหเลือก 3หนาไดแก หนา
ฮาวายเอ้ียน หนาซีฟูดค็อกเทล หนาสโมคก้ีเบคอน เลือกวัตถุดิบมีคุณภาพคัดสรรอยางดี แปงทํามา
จากแปงสาลีสําเร็จรูป ทําใหพิซซามีความหอมเนื้อแปงนุมนวลชวนหนารับประทาน การบริการ
ลูกคาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการจากลูกคาอยางเต็มท่ี จะแบงราคาพิซซาเปน  
 1. หนาฮาวายเอ้ียน  99 บาท 
 2. หนาสโมคกี้เบคอน 99 บาท 
 3. หนาซีฟูดค็อกเทล 99 บาท 
 ทางรานมีหนารานอยูท่ี 6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 และมีการ
ประชาสัมพันธทางเพจ facebook “FIN Fer Pizza” เพื่อสามารถติดตามดูโปรโมช่ันของทางรานได 
 สภาวะตลาด 
 ปจจุบันในดานการแขงขันชองทางการตลาด จะตองเพ่ิมศักยภาพมากข้ึนในดานการบริการ
ลูกคาท่ีเขมงวดมากข้ึน เพราะลูกคามีโอกาสท่ีจะเลือกซ้ือและใชบริการไดหลายท่ี ดังนั้นธุรกิจขาย     
พิซซาจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบของสินคาและการใหบริการของตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อ
รักษาลูกคาของตนเองไว 
 กลุมเปาหมาย 
 เพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 10 – 60 ป ท่ีชอบรับประทานพิซซา แตไมสะดวกทําเอง 
 กลยุทธทางการตลาด 

เปนธุรกิจขายพิซซา มีรูปแบบกลมขนาดกลางมีขนาด 9 นิ้ว น้ําหนัก 300 กรัม มีหนาให
เลือก 3 หนา ไดแก หนาฮาวายเอ้ียน หนาสโมคกี้เบคอน ซ่ีฟูดค็อกเทล พรอมใหลูกคาเลือกสรรค
ความอรอย และเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพคัดสรรอยางดี พรอมใหบริการตามความพึงพอใจและ
ความตองการของลูกคา  
 แผนท่ีบริการหรือการบริการ 
 ท่ีอยูราน 6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 



 
 

          การบริหารจัดการ 
 ธุรกิจขายสินคาราน ”พิซซาฟนเฟอ” ต้ังเปาหมายระยะส้ันไววาจะตองเปนท่ีรูจักของลูกคา
ใหไดเร็วท่ีสุด จะตองมีการคืนทุนในระยะเวลา 3 ป และมีกําไรในปตอไปท่ีเพิ่มมากข้ึน มีการขยาย
กิจการเพ่ิมมากข้ึน และเพิ่มชองทางการขายและการบริการอยางแพรหลาย เปาหมายระยะยาว
จะตองเปนผูนําทางการขายและการใหบริการ สามารถรักษาลูกคาเดิมไดยาวนานท่ีสุด และเพิ่ม
ลูกคาใหมใหมากท่ีสุด และธุรกิจจะตองประสบความสําเร็จ เปนธุรกิจท่ีใหญและมั่นคง สรางผล
กําไรกับทุกฝาย และมุงสรางความพึงพอใจใหเกิดการประทับใจในการขายพิซซามากท่ีสุด 
 สรุปผลทางการเงิน 
 ปจจุบันกิจการมีเงินลงทุนท้ังหมด 100,000 บาท ประมาณการรายไดจากการบริการปท่ี 3 
เปนเงิน 10,538,055 บาท ประมาณการตนทุนการบริการปท่ี 3 เปนเงิน 5,688,073.3 บาท ประมาณ
การคาใชจายในการบริการและการขายปท่ี 3 เปนเงิน 400,196.00 บาท กําไรสะสมปท่ี 3 เปนเงิน 
4,491.15 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 3,782,317.85 บาท 
2. วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

เปนการนําเสนอแผนธุรกิจนี้ตอหุนสวน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

1. เพื่อเปนเอกสารในการประกอบธุรกิจ 
2. เพื่อใหปฏิบัติตามแผนการที่กําหนดใหบรรลุวัตถุประสงคของราน 
3. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 1. เม่ือมีผลกําไรจากการบริหาร จะมีการปนผลในระยะเวลา 3 ป 
 2. ผูถือหุนในบริษัททุกหุนตองมีอายุครบกําหนด 3 ป จึงจะมีสิทธ์ิขายหุนได 
 3. เม่ือมีหนี้สินของบริษัททุกหุนจะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกัน 
3.  ความเปนมาของธุรกิจ 

3.1   ประวัติความเปนมาหรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 
ประวัติของกิจการ / ผูเร่ิมกิจการ 
ประวัติบริษัท 
ช่ือกิจการราน FIN Fer Pizza กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยสํานักงานต้ังอยู

ท่ี 6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพิซซา มี      
หุนสวนบริษัทท้ังหมด 2 คน คือ นายวทัญู นับแสน และ นาย กิตติภพ ปญจวิรัชช โดยมีการลงทุน
การกอต้ังธุรกิจท้ังหมด 100,000 บาท เพื่อใชในการลงทุนจัดต้ังบริษัทข้ึนมา โดยผูบริหารเห็นการ
ใหความสําคัญของผูบริโภคเพราะผูบริโภคสวนใหญชอบทานอาหารฟาดฟูดหรืออาหารจานเดียว



 
 

เพื่อแขงกันเวลา ดังนั้นการเลือกซ้ือวัตถุดิบ และ วัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย มีคุณภาพ สะดวกในการนํา
ใชงานและคํานึงถึงความสะอาดปลอดภัย เพื่อตอบโจทยกลุมปาหมาย ท่ีชอบทานพิซซาและในดาน
ของกลุมเปาหมายเปน บุคคลท่ัวไป เชน นักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟตหรือผูสูงอายุก็สามารถ
รับประทานได เพราะราคาถูก พรอมเห็นชองทางในการสรางรายได และตลาดมีการแขงขันสูง
สามารถท่ีจะแขงขันในตลาดได 

โดยโอกาสในการขายสินคาของทางรานเราคือ การนําเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพดีจากวัตถุดิบ
ท่ีดี และบริการที่เปนกันเอง มุงเนนความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยราคาท่ียอมเยา ดูนารับประทาน
ตอบสนองตอลูกคา 
 ดังนั้น คณะผูจัดทําเล็งเห็นธุรกิจรานพิซซา มองเห็นแนวทางและโอกาสที่จะประสบการ

สําเร็จในการลงทุนทําธุรกิจ โดยอาศัยปจจัยหลายอยาง เชน ทําเล ท่ีต้ัง ราคาในการขาย การบริการ 

และการสรางจุดขายท่ีไมเหมือนกันคูแขงขัน ซ่ึงเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงหากสามารถ

สรางความแตกตางไดในสายตาของผูบริโภคไดชัดเจนจาก ปจจัยเหลานี้ทําใหเกิดธุรกิจรานพิซซาท่ี

ใชช่ือรานวา FIN Fer Pizza ทางคณะผูจัดทํามีความม่ันใจท่ีจะบริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จ

ในการทําธุรกิจใหดีท่ีสุด  

 
3.2 ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินการ 
 

ลําดับ รายการดําเนนิงาน ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
เสร็จแลว 

1 คิดคนแนวทางในการดําเนนิธุกรกิจ 1 เดือน 1 เดือน 
2 ประชุมวางแผนธุรกิจ 2 อาทิตย 2 อาทิตย 
3 หาทําเลที่ต้ัง 1 เดือน 1 เดือน 
4 จัดซ้ืออุปกรณในการขาย 2 เดือน 2 เดือน 
5 เปดกิจการ 3 เดือน 3 เดือน 

รวมระยะเวลาท้ังสิน 7 เดือน 2 อาทิตย 7 เดือน 2 อาทิตย 
 
4. ผลิตภณัฑ 

4.1 รายละเอียดสินคา 
พิซซา มีรูปแบบกลมขนาดกลางมีขนาด 9 นิ้ว น้ําหนัก 300 กรัม มีหนาใหเลือก 3 หนา 

ไดแก หนาฮาวายเอ้ียน หนาสโมคกี้เบคอน ซีฟูดค็อกเทล เลือกวัตถุดิบมีคุณภาพคัดสรรอยางดี แปง
มาจากแปงสาลีสําเร็จรูป ใสบรรจุภัณฑแบบกลองกระดาษส่ีเหล่ียมภายใตแบรนด FIN Fer Pizza 



 
 

25%

24%
21%

30%

สวนแบงทางการตลาด

Pizza KID

I am Pizza

หมิว Pizza

FIN Fer Pizza

Pizza KID FIN Fer Pizza 

หมิว Pizza  
I am Pizza 

ภาพสินคา 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. การวิเคราะหอุสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
ทางธุรกิจใชกลยุทธการสํารวจของพฤติกรรมของผูบริโภค จากการสํารวจพฤติกรรมของ

ผูบริโภคกลุมเปาหมายอาจมาจากสาเหตุตาง ๆ เชน ความชอบ ความพึงพอใจที่จะตองการสินคา 
ผูบริโภครุนใหมท่ีชอบทานพิซซาในราคาท่ีจับตองได สินคาทางรานจึงเปนสินคาท่ีตอบโจทยลูกคา
รุนใหมได ดังนั้นสามารถทําใหติดตลาดไดงาย ทําใหลูกคาติดใจ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ดึงดูดผูบริโภคใหหันมาสนใจสินคาของเรามากยิ่งข้ึน 

 
5.2 สวนแบงทางการตลาด 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
5.3 แนวโนมทางการตลาด 
แนวโนมทางการตลาดบริษัท FIN Fer Pizza สามารถเติบโตไดอีก นั้นตองอาศัยปจจัยของ

สภาวะเศรษฐกิจในการซ้ือสินคาของผูบริโภคเปนอยางมากเพราะมีผลกระทบใจการตัดสินใจซ้ือ



 
 

ของผูบริโภคในยุคปจจุบัน โดยคุณภาพของสินคามีคุณคาทางโภชนาการการหรือราคาของสินคาก็
สําคัญ ซ่ึงพิซซาถือวาตอบสนองความตองการของผูบริโภครุนใหมเพราะมีรูปรางท่ีเปนเอกลักษณ 
และรสชาติ เพื่อใหกลุมลูกคาไดสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกันราคา และในอนาคตไดมีการเตรียม
วางแผนในการพัฒนาตอยอดธุรกิจดวยการขยายสาขาเพ่ิมข้ึน 

 
5.4 ตลาดเปาหมาย 

- กลุมนักเรียนและนักศึกษาในชวงเวลาไปเรียนหรือเลิกเรียนมีโอกาสในการซ้ือ 
- กลุมวยัทํางาน พนักงานบริษัท/พนกังานเงินเดือน อายุ 25 ป ข้ึนไป อาศัยอยูตามหอง

เชาบานและตนเอง 
- กลุมลูกคาท่ีมีเวลาในการรับประทานอาหารที่มีเวลาอยางจํากัด 

 
5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา 
บุคคลที่สามารถทานพิซซาได ท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีชอบใหการรับประทานพิซซา 

และคนวัยทํางานท่ีตองใชเวลาเรงรีบ FIN Fer Pizza สามารถตอบสนองความตองการได เพราะมี
ขนาดท่ีเล็กรับประทานไดงายหรือพกพาไปรับประทานท่ีไหนก็ได และกลุมเด็กนักเรียนนักศึกษาท่ี
ไปเรียนตอนเชา หรือหลังเลิกเรียนท่ีสามารถซ้ือรับประทานระหวางไปเรียนหรือเดินทางกลับบาน 

 
5.6 สภาพการแขงขัน 

 สภาพการแขงขันในปจจุบันเนื่องจากมีบริษัทท่ีผลิต Mini Pizza เพิ่มมากข้ึนทําใหผูบริโภค
หันไปใชบริการมากข้ึน เพราะบริษัทอ่ืนอาจมีโปรโมช่ัน ท่ีแตกตางจากบริษัทเรา จึงทําใหลูกคา
สามารถ เลือกไดวาจะซ้ือ Mini Pizza บริษัทไหนก็ได 
 

5.7 สภาพคูแขงขัน 
- Pizza KID 
- I am Pizza  
- หมิว Pizza 

 
 
 
 
 

 



 
 

5.8 รายละเดียดเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

 
5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 
ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการบริหาร
จัดการ 

- ผูบริหารมีความรูและประสบการณใน
การจัดการเปนอยางดี 
- ผู บ ริ ห า ร มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู แ ล ะ
ความสามารถรวมทั้งประสบการณใน
การบริการและตัดสินใจแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว และมีคุณภาพ
ท่ีดีใหกับลูกคา 

- เปนกิจการท่ีจัดต้ังใหมพนักงาน
ยั งขาดประสบการณ ในการ
ทํางาน 
- พนักงานผลิตมีความรูนอยใน
การทําพิซซา 
 

5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

การ

เปรียบเทียบ 
FIN Fer Pizza Pizza KID I am Pizza หมิว Pizza 

ดาน

ผลิตภณัฑ 

หนาฮาวายเอ้ียน 
หนาสโมคกี้เบคอน 
หนาซีฟูดค็อกเทล 

หนาชีส 
หนาฮาวายเอ้ียน 

หนารวม 
หนาปูอัด 

หนาฮาวายเอ้ียน 
หนาเบคอน 

หนาคาโบนารา 

หนาชีส 
หนาค็อกเทลปูอัด 
หนาไสกรอกซอส 

ดานราคา กลองละ 99 บาท กลองละ 139 บาท กลองละ 179 บาท กลองละ 119 บาท 

ดาน

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

- หนาราน 6/1 หมู 4 
ต.สําโรงเหนือ อ.
เมืองจ.สมุทรปราการ 
10270 
- เพจ Facebook  
(FIN Fer Pizza) 

-แฟรนไชสพิซซา 
-เพจ Facebook  
 (Pizza KID 

-แฟรนไชสพิซซา 
-เพจ Facebook 
(I am Pizza) 

-เพจ Facebook 
(หมิว Pizza) 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

ซ้ือ 2 ถาด ถาดตอไป
ลดเหลือ 89 บาท 

- มีปายหนาราน 
-ประชาสัมพนัธ
ผานFacebook   
(Pizza KID) 

- มีปายหนาราน 
-ประชาสัมพนัธ
ผานFacebook   
(I am Pizza) 

-ประชาสัมพนัธ
ผานFacebook 
(หมิว Pizza) 



 
 

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการตลาด 

- ราคาถูกกวาเ ม่ือเทียบกับรานพิซซา
ขนาดใหญ 
- ทําเลที่ต้ังของกิจการเหมาะสม 

- เปนรานท่ีเปดใหม ทําใหยังไม
เ ป น ท่ี รู จั ก  ต อ ง อ า ศั ย ก า ร
ประชาสัมพันธในระยะแรกๆ 

ดานการบริการ 
 
 
 

- พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอลูกคา 
 

-พนักงานอาจจะไมมีทักษะดาน
การขายสินคามากพอตองอบรม
การขายและความรูเบ้ืองตน 
ใหกับพนักงาน 
-ท า ง บ ริ ษั ท มี พ นั ก ง า น ไ ม 
เพียงพอในการใหบริการลูกคา ท่ี
มีจํานวนมากกวาพนักงาน 

ดานการเงิน - ธุรกิจมีความมั่นคงทางดานการเงิน
เนื่องจากมีเงินทุนสํารองสูง 
 

- เ ป น ธุ ร กิ จ ท่ี ใ ช วั ต ถุ ดิ บ ท่ี มี
คุณภาพและมีอุปกรณท่ีทดตอ
การใชงาน อาจจะมีคาใชจายมาก
ในชวงแรก 

 
5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและ
กลุมเปาหมายลูกคา 

- ตลาดกลุมเปาหมาย นกัเรียน 
นักศึกษาอยูใกลกับทําเลที่ต้ังของราน 

- ผูบริโภคขาดความจงรักภักดี
ตอตราสินคา 

สถานการณแขงขนั 

- 

- มีหลายรานท่ีทํารูปแบบ
เหมือน Mini Pizza 
- คูแขงขันทางการตลาดมีอยู
จํานวนมากและมีคูแขงขัน 
หนาใหมเพิ่มข้ึนมา เร่ือยๆ 

สังคม - ปจจุบันคนไทยนิยมรับประทานพิซ
ซามากข้ึน 
- ปจจุบันสินคาท่ีมีความแปลกกําลัง
เปนท่ีนิยม 

- ผูบริโภคยังยดึติดกับรานท่ี
ซ้ือประจําและผูบริโภคไม
จงรักภกัดีตอแบรนดและมี
การเปล่ียนใจตลอดเวลา 

5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 



 
 

เทคโนโลยี - ลูกคานิยมใชส่ือออนไลนมาก
ข้ึนทําใหสามารถตืดตอกับทาง
รานไดโดยตรง 

- คูแขงขันอาจมีกลยุทธทาง
เทคโนโลยีท่ีใชโฆษณา ทําให
ผูบริโภคเห็นส่ือไดงาย 

สภาพเศรษฐกิจ - - เศรษฐกจิตกต่ําผูบริโภคมี
การใชจายท่ีท่ีระมัดระวัง 

กฎหมายระเบียบขอบังคับ - ธุรกิจของเรามีกฎระเบียบท่ี
ชัดเจนเปนธรรมตอทุกฝาย 
-การปฏิบัติถูกสุขลักษณะ ตาม
กรมอนามัย 
- ภาครัฐมีการสงเสริมใหคนไทย
มีธุรกิจ SME 

- 

กลุมผูจําหนายและเครือขาย 
- 

- การใหบริการลูกคายังไม
ท่ัวถึงในทุกพืน้ท่ี  

 
6.แผนบริหารจัดการ 

6.1 ขอมูลธุรกิจ 
ชื่อโครงการ    พิซซาฟนเฟอ ( FIN Fer Pizza)  
ท่ีอยู / ท่ีตั้งกิจการ   6/1 หมู4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
รูปแบบการดาํเนินการของธุรกิจ  เปนธุรกิจท่ีมีผูรวมลงทุน 
ทุนจดทะเบียน    100,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมา  ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562 - เดือนกุมภาพันธ 2563 
หมายเลขทะเบียนการคา   1119900771980 
 

6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
1 นายวทัญู นบัแสน  ประธาน 
2 นาย กิตติภพ ปญจวิรัชช รองประธาน 

  6.3 อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 
อํานาจการตัดสินใจของกิจการข้ึนอยูกับ ประธาน แตเพยีงผูเดียว 

6.4 รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลําดับ ชื่อ - สกุล จํานวนหุน มูลคาหุน เปอรเซ็นต 



 
 

1 นายวทัญู นบัแสน 5,000 50,000 50% 
2 นาย กิตติภพ ปญจวิรัชช 5,000 50,000 50% 

     
 รวมจํานวนหุน / มูลคาหุน 10,000 100,000 100% 
*มูลคาหุนละ 10 บาท 
 

6.5  ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร 

A.  ชื่อ-นามสกุล  นาย วทัญู นบัแสน  อายุ    21   ป 
การศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากวทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 ปการศึกษา 2562 

 ประสบการณทํางาน 
     - 
ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลท่ีไดรับ 
 - 
B.  ชื่อ-นามสกุล   นาย กิตติภพ ปญจวิรัชช   อายุ     21    ป 
การศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากวทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  
ปการศึกษา  2562 

 ประสบการณทํางาน 
  - 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลท่ีไดรับ 
  - 
 
 
 

 

 

6.6 แผนผังองคกร 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย วทัญู นบัแสน 
               ประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย กิตติภพ ปญจวิรัชช 
          รองประธาน 
 
 
 

6.7 หนาท่ีความรําผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 



 
 

 
A.    ช่ือ  นาย วทัญู นับแสน 
ตําแหนง ประธานบริษัท 
หนาท่ีความรับผิดชอบ วางแผนการบริหารการจัดการ ภายในบริษทั 
การศึกษา / คุณสมบัติ  กําลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาช้ันสูง (ปวส.) 
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท / เดือน 
 
B. ช่ือ นาย กิตติภพ ปญจวิรัชช 
ตําแหนง  รองประธานบริษัท 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  ชวยในการบริหารจัดการทุก ๆฝายในบริษัท  
การศึกษา/คุณสมบัติ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาช้ันสูง (ปวส.) 
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 

 
6.8 แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบคุลากรของธุรกิจ 

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน 

1 นาย วทัญู นบัแสน ประธานบริษทั 1 10,000 
2 นาย กิตติภพ ปญจวิรัชช รองประธานบริษัท 1 9,000 

     
รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 2 19,000 

 
6.9  วิสัยทัศน 

ดําเนินธุรกิจใหมีความแปลกใหมเขากับยุคสมัย และเปนท่ีพึงพอใจใหกับลูกคาตองคํานึง 
ถึงสภาพแวดลอมรอบๆดวย 

 
6.10 พันธกิจ 

 1. มุงพัฒนาธุรกิจใหเปนท่ีรูจักดวยราคาท่ีตํ่ากวาคูแขง แตคุณภาพเทาเทียมกัน 
 2. คัดเลือกวัตถุดิบท่ีดี และมีคุณภาพเพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ัน 
 3. ฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ใหมีความพรอมใหการทํางานเสมอ 
 4. เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

6.11 เปาหมายทางธุรกิจ 



 
 

เปาหมายระยะสั้น  
1. สรางการรับรูใหผูบริโภครูจักแบรนด FIN  Fer Pizza เพื่อเพิ่มจํานวนผูบริโภคให
ครอบคลุม 

ทุกพื้นท่ี 
2. สรางความประทับใจใหกับลูกคาท้ังกอนและหลังการใหบริการทุกคร้ัง 
3. ธุรกิจตองมีการพัฒนาและเพ่ิมสินคาหรือบริการที่หลากหลายมากข้ึน 
เปาหมายระยะกลาง  
1. ขยายจํานวนลูกคาและเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย 
2. เพิ่มบริการใหมๆ ใหกับกลุมลูกคา 
3. สรางกําไรใหเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 5 – 10 ตอป ของเงินลงทุนท้ังหมด 
4. เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีมากข้ึนจนเปนท่ียอมรับของกลุมลูกคาท่ัวไป 
เปาหมายระยะยาว 
1. รักษาฐานลูกคาเกาไวและคิดกลยุทธการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเพ่ือเพิ่มลูกคาใหม 
2. สรางกําไรใหเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 10 – 20 ตอป ของเงินลงทุนท้ังหมด 
3. ขยายกิจการเพ่ิมมากข้ึนในแตละเขตและจังหวัดใกลเคียงกรุงเทพฯ  
 
6.12  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. ขายอยางสินคาดวยความเต็มใจ 
2. มีความซ่ือสัตยตอลุกคา 
3. การใหบริการที่ดี มีคุณภาพ และคุมคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอในการใหบริการ 
 
6.13 นโยบายในการจายเงินปนผลหรือการแบงผลประโยชน 
1. มีการแบงเงินปนผลใหหุนสวนทุก ๆคน โดยยึดหลักในการถือครองหุนสวน 
2. หลังจาก 2  ป  เปนตนไปหุนสวนทุกคนจะไดรับโบนัส เพิ่มข้ึน 
 
6.14  แผนดําเนินการอ่ืนธุรกิจ 
1. มีการวางแผนการดําเนินการเพื่อเขาถึงเปาหมายและสรรหาผูบริโภครายใหม 
2. จัดกิจกรรมหรืองานนิทรรศการตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหกับลูกคาจดจําตราสินคา 
3. ขยายกิจการเพ่ือเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 
7.  แผนการตลาด    



 
 

7.1 เปาหมาย 
1. มุงสรางธุรกิจรานพิซซาใหเปนท่ีรูจักในลูกคากลุมเปาหมาย 
2. สรางยอดขายใหมากท่ีสุดเพื่อใหไดรับผลกําไรเพิ่มข้ึนทุกๆป 
3. สินคาไดรับการยอมรับและเปนท่ีนิยมแกลูกคากลุมเปาหมายท่ีช่ืนชอบพิซซา 
 
7.2 การกําหนดลูกคาเปาหมาย 
1. กลุมนักเรียนนักศึกษาและวัยรุน ชวงเวลาไปเรียนหรือเลิกเรียนมีโอกาสที่จะซ้ือไดสูง 
2. กลุมบุคคลทํางานท่ีตองเรงรีบในการทํางานสามารถซ้ือและทานในระวาเดนิทาง 

 
7.3 กลยุทธทางการตลาด  
7.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
พิซซา มีรูปแบบกลมขนาดกลางมีขนาด 9 นิ้ว น้ําหนัก 300 กรัม มีหนาใหเลือก 3 หนา 

ไดแก หนาฮาวายเอ้ียน หนาสโมคกี้เบคอน ซีฟูดค็อกเทล เลือกวัตถุดิบมีคุณภาพคัดสรรอยางดี แปง
มาจากแปงสาลีสําเร็จรูป ใสบรรจุภัณฑแบบกลองกระดาษส่ีเหล่ียมภายใตแบรนด โลโก FIN Fer 
Pizza 

 
 
 
 
 

           หนาสโมคก้ีเบคอน    หนาฮาวายเอี้ยน           หนาซีฟูดค็อกเทล 
 

7.3.2 กลยุทธดานราคา 
FIN Fer Pizza ไซตกลางขนาด 9 นิ้ว ราคา 99 บาท   
 

สินคา ราคา 
หนาฮาวายเอ้ียน 99 บาท 
หนาสโมคกี้เบคอน 99 บาท 
หนาซีฟูดค็อกเทล 99 บาท 

 
การชําระเงิน 



 
 

ลูกคาสามารถชําระดวยเงินสดหรือการชําระเงินโอนผานบัญชีธนาคาร ไดแก  
    
 

     ธนาคารไทยพาณิชย    ทรูวอเล็ท 
ช่ือบัญชี  นายวทัญู นับแสน     เบอร 085-159-2109 
เลขบัญชี  406-7227972 

 
 
 
 
 
 
 

 
ธนาคารไทยพาณิชย   ทรูวอลเล็ท 

 
7.3.3 ดานชองทางการจัดจาหนาย 
สถานท่ีผลิตและจําหนาย 6/1 หมู4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร

สอบถามได 085-159-2109 และชองทางออนไลน Facebook : FIN Fer Pizza การสงสินคามี
พนักงานสงถึงหนาบาน สงฟรี วัดดาน-แบริง นอกพ้ืนท่ีคิดคาสงตามระยะทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FIN Fer Pizza 
7.3.4 กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 



 
 

- เม่ือซ้ือครบ 2 ถาด ถาดตอไปลดเหลือ 89 บาท ระยะเวลาต้ังแตวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 

- ประชาสัมพันธผานชองทาง Social Media 
 
 
 

 

 
   

 
 
 

 
 

          FIN Fer Pizza 
 
8. แผนการขาย 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 
ท่ีต้ังสถานท่ี  6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

8.2 อุปกรณ และเคร่ืองมือในการบริการ 



 
 

ลําดับ รายการ ลักษณะการใชงาน จํานวน ราคาทุน อายุ 
1 หมออบพิซซา ใชสําหรับอบพิซซา 8 8,000.00 2 ป 
2 มีดตัดพิซซา ใชสําหรับตัดพิซซา 2 300.00 1 ป 
3 ท่ีขูดชีส ใชสําหรับขูดชีส 2 240.00 1 ป 

 
8.3 ขอมูลบริการ 
จํานวนหนวยการบริการสูงสุด  256 / 7,680 / 92,160 หนวย (คน / เดือน / ป) 
อัตราประมาณการในการบริการ  256 / 7,680 / 92,160 หนวย (คน / เดือน / ป) 
เปาหมายหนวยการบริการ  256 / 7,680 / 92,160 หนวย (คน / เดือน / ป) 
เวลาท่ีใชตอรอบการบริการ  256 / 7,680 / 92,160 หนวย (คน / เดือน / ป) 
เวลาการบริการตอวัน   480 / 8        หนวย (นาที / ช่ัวโมง) 
จํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการ  1        คน 
อัตราคาจางแรงงานในการบริการ  340        บาท (ตอคน / วัน) 
 
8.4 รายละเอียดผลิตภัณฑท่ีใชในการขาย 
1. หนาฮาวายเอ้ียน 
2. หนาสโมคกี้เบคอน 
3. หนาซีฟูดค็อกเทล 

   
8.5 ขั้นตอนในการขาย 
1. กลาวคําสวัสดีตอนรับแกลูกคา 
2. แนะนําพิซซาหนาตางๆ และแนะนําโปรโมช่ัน 
3. ใหลูกคาเลือกหนาพิซซาเสร็จแลวรับออเดอรจากลูกคา 
4. เอาพิซซาใสกลองแลวยื่นใหลูกคา 
5. ชําระเงินแลวทอนเงินใหลูกคาพรอมกับกลาวขอบคุณ 
 
 
 

 
 
 
 

8.6 แผนผังกระบวนการขาย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          1. กลาวคําสวัสดีตอนรับแกลูกคา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนะนําพิซซาหนาตางๆ และแนะนําโปรโมช่ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ใหลูกคาเลือกหนาพิซซาเสร็จแลวรับออเดอรจากลูกคา 

1. กลาวคําสวสัดีตอนรับแกลูกคา 

2. แนะนําพิซซาหนาตางๆ และแนะนํา

โปรโมช่ัน

3. ใหลูกคาเลือกหนาพิซซาเสร็จแลวรับ

ออเดอรจากลูกคา 

4. เอาพิซซาใสกลองแลวยืน่ให

ลูกคา 

5. ชําระเงินแลวทอนเงินให

ลูกคาพรอมกับกลาวขอบคุณ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เอาพิซซาใสกลองแลวยืน่ใหลูกคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ชําระเงินแลวทอนเงินใหลูกคาพรอมกับกลาวขอบคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. แผนการเงิน 



 
 

9.1 ประมาณการในการลงทุน 
ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินกูยืม รวมมูลคา 

1 เงินสด 100,000.00 - 100,000.00 
 รวมมูลคาการลงทุนท้ังส้ิน 100,000.00 - 100,000.00 
 โครงสรางทางการเงิน(เปอรเซ็นต) 100% - 100% 

 
9.2 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

ลําดับ รายการ รายละเอียด มูลคาประมาณ 
1 ท่ีดิน - - 
2 อาคาร - - 
3 สวนตกแตง / ปรับปรุง - - 
4 อุปกรณ / เคร่ืองมือ ใชในการบริการ 4,000.00 
5 เคร่ืองใชสํานักงาน - - 
6 ยานพาหนะ ใชในการบริการ 60,000.00 
7 สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสินทางปญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ ((ถามี) - - 

รวมมูลคาทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 64,000.00 
 

9.3 สมมติฐานทางการเงิน 
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนของรายได -% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาคาบริการ -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของตนทุนการบริการ -% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของคาใชจาย 1-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของคาใชจาย 2-% - - - 
การเปล่ียนแปลงของคาใชจาย 3-% - - - 
ระยะเวลาใชในการคํานวณใน 1 ป – วัน / เดือน 30 วัน / เดือน 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - 
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - 

9.4 นโยบายทางการเงิน  



 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ระยะเวลาการใหเครดิตการขายสินคา –  วัน/เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา – วัน/เดือน  - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะส้ันท่ีขอกูยืม (ถามี) – บาท - - - 
วงเงินส้ินเช่ือระยะยาวท่ีขอกูยืม (ถามี) – บาท - - - 
อัตราดอกเบ้ียเงินกูระยะส้ัน -% - - - 
อัตราดอกเบ้ียเงินกูระยะยาว -% - - - 
นโยบายการตั้งสํารองเงินสดในกิจการ 50,000.00 
การใหผลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 
หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงของคาใชจายทุกรายการขึ้นกับสภาวะของเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.5   ประมาณการในการขายรายเดือน 
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 

จํานวนสินคาที่ขาย             
 หนาฮาวายเอี้ยน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
หนาสโมคกี้เบคอน 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
รวมจํานวนลูกคา 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 
ราคาสินคา(บาท)             
หนาฮาวายเอี้ยน 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 
หนาสโมคกี้เบคอน 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 
คาบริการเฉลี่ย 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 
รายไดการขาย(บาท)              
หนาฮาวายเอี้ยน 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 
หนาสโมคกี้เบคอน 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 265,320.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 
รวมรายได 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 

รวมรายไดสะสม 760,320.00 1,520,640.00 2,280,960.00 3,041,280.00  3,801,600.00 4,561,920.00 5,322,240.00 6,082,560.00 6,842,880.00 7,603,200.00 8,363,520.00 9,123,840.00 

ลูกหนี้การคา(บาท)  - - - - - - - - - - - - 
เงินสดในการขาย 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 760,320.00 

 



 
 

9.6 ประมาณการรายไดจากการขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนลูกคาท่ีใชบริการ (กลอง)     
หนาฮาวายเอ้ียน 24,000.00 25,200.00 27,720.00 
หนาสโมคกี้เบคอน 32,160.00 33,768.00 37,145.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล 36,000.00 37,800.00 41,580.00 
รวมจํานวนลูกคาท่ีใชบริการ 92,160.00 96,768.00 106,445.00 
    
คาบริการ ( บาท / หนวย )    
หนาฮาวายเอ้ียน 99.00 99.00 99.00 
หนาสโมคกี้เบคอน 99.00 99.00 99.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล 99.00 99.00 99.00 
คาบริการเฉล่ีย 297.00 297.00  297.00
    
รายไดจากการบริการ ( บาท )    
หนาฮาวายเอ้ียน 2,376,000.00 2,494,800.00 2,744,280.00 
หนาสโมคกี้เบคอน 3,183,840.00 3,343,032.00 3,677,355.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล 3,564,000.00 3,742,200.00 4,116,420.00 
รวมรายไดจากการบริการ ( บาท ) 9,123,840.00 9,580,032.00 10,538,055.00 
    
ประมาณการลกูหนี้การคา    
ขายดวยเงินสด 9,123,840.00 9,580,032.00 10,538,055.00 
ขายดวยสินเช่ือ ( เครดิตการคา ) - - - 
ระยะเวลาใหเครดิตการคา ( วัน / เดือน ) - - - 
ลูกหนี้การคารวม ( บาท ) - - - 
    
เงินสดรับจากการบริการ ( บาท ) 9,123,840.00 9,580,032.00 10,538,055.00 
 

 

 



 
 

9.7   ประมาณการตนทุนบริการและสินคาซ้ือมาเพื่อการบริการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาท่ีซ้ือในการบริการ ( หนวย )    
หนาฮาวายเอ้ียน ( ลัง ) + กลอง 240.00 252.00 278.00 
หนาสโมคกี้เบคอน( ลัง ) + กลอง 322.00 339.00 373.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล( ลัง )  กลอง 360.00 378.00 416.00 
รวมจํานวนสินคาท่ีซ้ือในการบริการ 922.00 969.00 1,067.00 
ราคาตอหนวยของสินคาซ้ือมาเพื่อบริการ ( บาท )    
หนาฮาวายเอ้ียน ( ลัง ) + กลอง 4,000.00 4,200.00 4,620.00 
หนาสโมคกี้เบคอน( ลัง ) + กลอง 4.000.00 4,200.00 4,620.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล( ลัง )  กลอง 4,000.00 4,200.00 4,620.00 
ตนทุนสินคาซ้ือมาในการบริการ ( บาท )    
หนาฮาวายเอ้ียน ( ลัง ) + กลอง 960,000.00 1,058,400.00 1,284,360.00 
หนาสโมคกี้เบคอน( ลัง ) + กลอง 1,288,000.00 1,423,800.00 1,723,260.00 
หนาซีฟูดค็อกเทล( ลัง )  กลอง 1,440,000.00 1,587,600.00 1,921,920.00 
รวมตนทุนสินคาซ้ือมาเพื่อขาย ( บาท ) 3,688,000.00 4,069,800.00 4,929,540.00 
จํานวนสินคาสําเร็จรูปซ้ือมาเพื่อขาย    
ซอสมะเขือเทศ (แพ็ค) 2,765.00 2,904.00 3,195.00 
ซอสพริก (แพค็) 2,765.00 2,904.00 3,195.00 
ถุงหิ้ว (แพ็ค) 922.00 969.00 1,066.00 
ราคาตอหนวยของสินคาสําเร็จรูปท่ีซ้ือมาเพื่อขาย    
ซอสมะเขือเทศ (แพ็ค) 72.00 75.60 83.16 
ซอสพริก (แพค็) 72.00 75.60 83.16 
ถุงหิ้ว (แพ็ค) 30.00 31.50 34.65 
ตนทุนสินคาสําเร็จรุปซ้ือมาเพื่อขาย    
ซอสมะเขือเทศ (แพ็ค) 199,080.00 219,542.40 265,696.20 
ซอสพริก (แพค็) 199,080.00 219,542.40 265,696.20 
ถุงหิ้ว (แพ็ค) 27,660.00 30,523.50 36,936.90 
รวมตนทุนสินคาสําเร็จรูป 425.820.00 469.608.30 568.329.30 

9.7   ประมาณการตนทุนบริการและสินคาซ้ือมาเพื่อการบริการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 



 
 

ประมาณการเจาหนี้การคา    
ซ้ือสินคามาดวยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคามาดวยเงินเช่ือ (เครดิตการคา) - - - 
ระยะเวลาไดรับเครดิตการคา (วัน/เดือน) - - - 
เจาหนี้การคาสินคาซ้ือมาเพือ่บริการรวม - - - 
เงินสดจายคาบริการและสินคาซ้ือมาเพื่อบริการ 4,113,820.00 4,539,408.30 5,497,869.30 
 

9.8 ประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ตนทุนคาบริการ ( บาท )    
คาสินคาสําเร็จรูปซ้ือมาเพื่อบริการ 4,113,820.00 4,539,408.3 5,497,869.3 
คาแรงงานในการบริการ 122,400.00 128,520.00 141,372.00 
คาไฟฟาในการบริการ 19,200.00 20,160.00 22,176.00 
คาน้ําประปา 12,000.00 12.600.00 13,860.00 
คาวัสดุสินเปลืองในการบริการ - - - 
คาบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือบริการ 9,600.00 10,080.00 11,088.00 
คาขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการบริการ - - - 
คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ - - - 
รวมตนทุนการบริการ 4,277,020.00 4,710,768.3 5,686,365.3 
คาเส่ือมราคาในการบริการ ( บาท ) - - - 
คาเส่ือมราคาอาคารในการบริการ - - - 
คาเส่ือมราคาอุปกรณและเคร่ืองมือบริการ 1,708.00 1,708.00 1,708.00 
คาเส่ือมยานพาหนะ - - - 
รวมตนทุนคาเส่ือมราคาในการบริการ 1,708.00 1,708.00 1,708.00 
    
รวมตนทุนการผลิตสินคาท้ังส้ิน 4,278,728.00 4,712,476.30 5,688,073.30 
+ บวก วัตถุดบิคงเหลือตนงวด - - - 
-  หัก   วัตุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคาซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตนงวด - - - 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
-  หัก   สินคาซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 



 
 

+ บวก สินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด - - - 
-  หัก   สินคาระหวางทําคงเหลือตปลายงวด - - - 
+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด - - - 
-  หัก   คาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมตนทุนขายสินคา ( บาท ) 4,278,728.00 4,712,476.30 5,688,073.30 

 
9.9   ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

คาใชจายในการบริหารและการขาย ( บาท )    
เงินเดือนบุคลากร 228,000.00 239,400.00 263,340.00 
คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร 18,000.00 18,900.00 20,790.00 
คาใชจายเชาสํานักงาน 60,000.00 63,000.00 69,300.00 
คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 9,600.00 10,080.00 11,088.00 
คาใชจายน้ําประปาสวนสํานักงาน 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร 8,400.00 8,820.00 9,702.00 
คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร - - - 
คาใชจายวัสดส้ิุนเปลืองสํานักงาน - - - 
คาใชจายดานท่ีปรึกษาดานตางๆ - - - 
คาธรรมเนียมราชการ - - - 
คาใชจายน้ํามันยานพาหนะในการขาย 8,400.00 8,820.00 9,702.00 
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 6,060.00 6,300.00 6,930.00 
คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา - - - 
คาใชจายการเล้ียงรับรอง - - - 
คาใชจาย Commission จากการบริการ - - - 
คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ - - - 
คาใชจายในการชําระดอกเบ้ียเงินกู - - - 
คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - 
คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ - - - 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

รวมคาใชจายในการบริหารและการขาย  343,200.00 360,360.00 396,396.00 



 
 

คาเส่ือมราคาสวนการบริหารและการขาย     
คาเส่ือมราคาอาคารสวนสํานักงาน - - - 
คาเส่ือมราคาอุปกรณเคร่ืองใชสวนสํานักงาน 800.00 800.00 800.00 
คาเส่ือมราคายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
รวมคาเส่ือมราคา  3,800.00 3,800.00 3,800.00 
    
รวมคาใชจายการบริหารและการขาย 347,000.00 364,160.00 400,196.00 

 

9.10 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

รายได    
รายไดจากการบริการ 9,123,840.00 9,580,032.00 10,538,055.00 
รายไดอ่ืน ๆ    
รวมรายได 9,123,840.00 9,580,032.00 10,538,055.00 
    
หัก – ตนทุนขาย 4,278,728.00 4,712,476.30 5,688,073.30 
    
กําไรขั้นตน 4,845,112.00 4,867,555.70 4,849,981.70 
    
หัก – คาใชจายในการบริหารและการขาย 347,000.00 364,160.00 400,196.00 
    

กําไรจากการดาํเนินการ 4,498,112.00 4,503,395.70 4,449,785.70 

    
หัก – ดอกเบ้ียจาย - - - 
    
กําไรกอนหักภาษีเงินไดนติิบุคคล 4,498,112.00 4,503,395.70 4,449,785.70 
    
หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 674,716.80 675,509.35 667,467.85 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
    



 
 

กําไรสุทธิ 3,823,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 

    
หัก – เงินปนผลจาย - - - 

กําไรสะสม - 3,823,395.20 4,491.15 

    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 3,823,395.2 4,491.15 3,777,826.70 

มูลคาทางบัญชีหุน 38.23 0.04 37.77 

 

9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการ     
เงินสดรับจากการบริการ 9,123,840.00 9,580,032.00 10,538,055.00 
เงินสดรับจากรายไดอ่ืน - - - 
เงินสดจายคาใชจายในการบริการ 4,278,728.00 4,712,476.30 5,688,073.30 
เงินสดจายคาใชจายการบริหารและการขาย 347,000.00 364,160.00 400,196.00 
เงินสดจายคาใชจายอ่ืนๆ - - - 
เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 674,716.80 675,509.35 667,467.85 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการรวม  3,823,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน     
เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยท่ีดิน - - - 
เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอาคาร - - - 
เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยสวนตกแตง - - - 
เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอุปกรณ 4,000.00 - - 
เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยเคร่ืองใช
สํานักงาน 

60,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม  64,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน     
เงินสดรับจากการออกหุนทุน - - - 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เงินสดรับจากการกอหนี้สิน - - - 



 
 

เงินสดจายคาดอกเบ้ียเงินกูระยะส้ัน - - - 
เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะส้ัน - - - 
เงินสดจายคาดอกเบ้ียเงินกูระยะยาว - - - 
เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะยาว - - - 
เงินสดจายปนผล - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินรวม  - - - 

กระแสเงินสดสุทธิ 3,759,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 

บวก + กระแสเงินสดตนงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 3,759,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 

 
9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

สินทรัพย    
สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 3,759,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 
ลูกหนี้การคา - - - 
สินคาคงเหลือ - - - 
สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน - - - 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  - - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ 64,000.00 - - 
สินทรัพยจับตองไมได - - - 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 64,000.00 - - 
รวมสินทรัพย 3,823,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     
หนี้สินหมุนเวียน  - - - 
เงินกูระยะส้ัน - - - 

 
รายการ 

 
ปท่ี 1 

 
ปท่ี 2 

 
ปท่ี 3 

เจาหนีก้ารคา - - - 



 
 

หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  - - - 
หนี้สินไมหมุนเวียน  - - - 
เงินกูระยะยาว - - - 
หนี้สินไมหมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  - - - 
รวมหนี้สิน - - - 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว - - - 
สวนเกนิ (ตํ่า) กวาทุน 3,823,395.20 4,491.15 3,777,826.7 
กําไร (ขาดทุน) สะสม - 3,823,395.20 4,491.15 
รวมสวนของผูถือหุน  3,823,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 

รวมหนี้สินสวนของผูถือหุน 3,823,395.20 3,827,886.35 3,782,317.85 

 
9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การวัดสภาพคลองทางการเงนิ     

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน (เทา) - - - 
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) สภาพคลองตัวสูง สภาพคลองตัวสูง สภาพคลองตัวสูง 
การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน     
อัตราหมุนเวยีนของลูกหนี้ (รอบ) - - - 
อัตราหมุนเวยีนของสินคา (รอบ) - - - 
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ (วัน) - - - 
ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วนั) - - - 
อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ) - - - 
อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รอบ) - - - 
การวัดความสามารถในการชําระหนี้  - - - 
อัตราสวนหนีสิ้นตอทุน (Debt to Equity   
Ratio) 

- - - 

อัตราสวนแหงทุน - - - 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหนี้ - - - 



 
 

10.  แผนฉุกเฉนิหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลําดับท่ี ลักษณะปญหาหรือ 
     ความเสี่ยง 

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น แนวทางในการแกไข 

1. อุทกภัยจากธรรมชาติ ทําใหการ เดินทางไปซ้ือ

วัตถุดิบในการผลิตเกิดความ

ยากลําบาก 

ห า แหล ง วั ต ถุ ดิ บ เ ต รี ย ม

สํารองไว  ธุ รกิ จสามารถ

ดําเนินการใหบริการตอได

ทันที 

2. พนั ก ง านข าดคว าม
เขาใจในการขายเพราะ
ขาดประสบการณ 

ทําใหการดําเนินการติดตอ
ลูกคาเกิดปญหา 

จัดการฝ กอบรม เกี่ ย วกับ
ข้ั น ต อ น ก า ร ข า ย ก อ น
ปฏิบัติงานจริง 

3. ลู กค า เ กิ ดคว าม เ บ่ื อ
หน ายในการรอคอย 
เนื่ องจากอุปกรณใน
การใหบริการมีจํากัด 

ทํ าให ลูกค า เกิ ดความไม
พอใจและอาจจะยก เ ลิก
บ ริก า รนั้ น ได  ส ง ผล ให
สูญเสียรายไดท่ีธุรกิจควรจะ
ไดรับ 

ฝกอบรมพนักงานใหมีความ
เช่ียวชาญในการใหบริการ
และควรกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานใน
แตละสวน อยางชัดเจน 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน  - - - 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) - - - 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
(ROE) 

- - - 

อัตรากําไรขัน ตน (เปอรเซ็นต) 53.10% 50.80% 46.02% 
อัตรากําไรจากการดําเนนิการ (เปอรเซ็นต) 49.30% 48.00% 42.22% 
อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซ็นต) 41.90% 39.95% 35.89% 
ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน     
ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) 38.23 0.04 37.77 
มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 10 10 10 
มูลคาปจั จุบันสุทธิ (Net Present Value) 3 ป 3 ป 3 ป 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ป 3 ป 3 ป 
ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 3 ป 3 ป 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

นาย วทัญู นบัแสน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
4 มิ.ย. 62 ประชุมกับสมาชิกในกลุมเพือ่ขายสินคา  
6 มิ.ย. 62 ประชุมเพื่อเสนอสินคาท่ีตองการขาย  
10 มิ.ย.62 จัดทําและเสนอแบบฟอรมอนุมัติโครงการ  
12 มิ.ย. 62 นําเสนอเอกสารขออนุมัติโครงการตออาจารยท่ีปรึกษาและหวัหนา

สาขาการตลาด 
 

15 มิ.ย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ   
16 มิ.ย. 62 แกไขและสงใบอนุมัติโครงการ คร้ังท่ี 1  
28 มิ.ย.62 เร่ิมทําบทท่ี 1 ใหอาจารยตรวจ  
1 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
4 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 1   
5 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
7 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 1   
12 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 1 ฉบับสมบูรณ  
14 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทท่ี 2 ใหอาจารยตรวจ  
15 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
18 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 2   
20 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 2  
24 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 2  
26 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 2 ฉบับสมบูรณ  
30 ก.ค. 62 เร่ิมทําแผนธุรกิจ บทท่ี 3 ใหอาจารยตรวจ  
2 ส.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
12 ส.ค. 62 แกไขแผนธุรกิจบทท่ี 3   
19 ส.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
 23 ส.ค. 62 แกไขแผนธุรกิจบทท่ี 3  



 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล (ตอ) 

นาย วทัญู นบัแสน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
 26 ส.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 ฉบับสมบูรณ  
28 ส.ค. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 1  
3 ก.ย. 62 แกไข ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
6 ก.ย. 62 สงเอกสารบทท่ี 1-3 และ ppt ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจอีกคร้ัง  
21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบท่ี 1  
24 ก.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
30 ก.ย. 62 ออกแบบปายรานและปายโฆษณา  
1 ต.ค. 62 ซ้ือของเตรียมขายสินคา  
3 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 1  
7 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 2 ( อาจารยมานิเทศการขาย)  
12 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 3  
17 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 4   
18 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 5  
26 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 6  
27 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 7  
28 ต.ค. 62 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือนําเสนอโครงการ คร้ังท่ี2  
31 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 8  
1 พ.ย. 62 เร่ิมทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 2  
7 พ.ย. 62 แกไข ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบท่ี 2  
26 พ.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
30 พ.ย. 62 เร่ิมทําเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ  
2 ธ.ค. 62 แกไขเอกสารแบบสอบถามโครงการ คร้ังท่ี 1  
4 ธ.ค. 62 แกไขเอกสารแบบสอบถามโครงการ คร้ังท่ี 2  
6 ธ.ค. 62 สงเอกสารแบบสอบถามโครงการ  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน (แจกแบบสอบถาม)  
14 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทท่ี 4 ใหอาจารยตรวจ  
17 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1  



 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล (ตอ) 

นาย วทัญู นบัแสน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
18 ธ.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1  
20 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 4 ฉบับสมบูรณ  
19 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทท่ี 5 ใหอาจารยตรวจ  
20 ม.ค. 63 สงเอกสารบทท่ี 5 คร้ังท่ี 1  
22 ม.ค. 63 แกไขเอกสารบทท่ี 5   
24 ม.ค. 63 สงเอกสารบทท่ี 5 ฉบับสมบูรณ  
25 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 สงเอกสารบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  

   29 ม.ค.63 แกไขบรรณานุกรม  
31 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม ฉบับสมบูรณ  
2 ก.พ. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง สงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  
4 ก.พ. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง สงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ คร้ังท่ี 1  
6 ก.พ. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง สงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ คร้ังท่ี 2  
7 ก.พ. 63 สงเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง ฉบับสมบูรณ  
9 ก.พ. 63 จัดทํากิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ    

11 ก.พ. 63 
แกไขกติติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ  ตออาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ คร้ังท่ี 1 

 

12 ก.พ. 63 
แกไขกติติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ  ตออาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ คร้ังท่ี 2 

 

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ  ฉบับสมบูรณ  
16 ก.พ. 63 จัดทําสวนหนาปก และนําสงรูปเลมโครงการ  
20 ก.พ. 63 แกไขหนาปก และนําสงรูปเลมโครงการ คร้ังท่ี 1  

21 ก.พ. 63 
สงเอกสารรวมเลมโครงการใหอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา
รวมตรวจกอนนําไปเขารูปเลมโครงการ 

 

28 ก.พ. 63 นําสงรูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ พรอมซีดี 1 แผน  
 
 
 



 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

นายกิตติภพ  ปญจวิรัชช 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
4 มิ.ย. 62 ประชุมกับสมาชิกในกลุมเพือ่ขายสินคา  
6 มิ.ย. 62 ประชุมเพื่อเสนอสินคาท่ีตองการขาย  
10 มิ.ย.62 จัดทําและเสนอแบบฟอรมอนุมัติโครงการ  
12 มิ.ย. 62 นําเสนอเอกสารขออนุมัติโครงการตออาจารยท่ีปรึกษาและหวัหนา

สาขาการตลาด 
 

15 มิ.ย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ   
16 มิ.ย. 62 แกไขและสงใบอนุมัติโครงการ คร้ังท่ี 1  
28 มิ.ย.62 เร่ิมทําบทท่ี 1 ใหอาจารยตรวจ  
1 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
4 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 1   
5 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
7 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 1   
12 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 1 ฉบับสมบูรณ  
14 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทท่ี 2 ใหอาจารยตรวจ  
15 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
18 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 2   
20 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 2  
24 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 2  
26 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 2 ฉบับสมบูรณ  
30 ก.ค. 62 เร่ิมทําแผนธุรกิจ บทท่ี 3 ใหอาจารยตรวจ  
2 ส.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
12 ส.ค. 62 แกไขแผนธุรกิจบทท่ี 3   
19 ส.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
 23 ส.ค. 62 แกไขแผนธุรกิจบทท่ี 3  

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล (ตอ) 

นายกิตติภพ  ปญจวิรัชช 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
 26 ส.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 ฉบับสมบูรณ  
28 ส.ค. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 1  
3 ก.ย. 62 แกไข ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
6 ก.ย. 62 สงเอกสารบทท่ี 1-3 และ ppt ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจอีกคร้ัง  
21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบท่ี 1  
24 ก.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
30 ก.ย. 62 ออกแบบปายรานและปายโฆษณา  
1 ต.ค. 62 ซ้ือของเตรียมขายสินคา  
3 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 1  
7 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 2 ( อาจารยมานิเทศการขาย)  
12 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 3  
17 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 4   
18 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 5  
26 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 6  
27 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 7  
28 ต.ค. 62 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือนําเสนอโครงการ คร้ังท่ี2  
31 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังท่ี 8  
1 พ.ย. 62 เร่ิมทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 2  
7 พ.ย. 62 แกไข ppt. นําเสนอโครงการรอบท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบท่ี 2  
26 พ.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
30 พ.ย. 62 เร่ิมทําเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ  
2 ธ.ค. 62 แกไขเอกสารแบบสอบถามโครงการ คร้ังท่ี 1  
4 ธ.ค. 62 แกไขเอกสารแบบสอบถามโครงการ คร้ังท่ี 2  
6 ธ.ค. 62 สงเอกสารแบบสอบถามโครงการ  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน (แจกแบบสอบถาม)  
14 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทท่ี 4 ใหอาจารยตรวจ  
17 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1  



 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล (ตอ) 

นายกิตติภพ  ปญจวิรัชช 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
18 ธ.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1  
20 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 4 ฉบับสมบูรณ  
19 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทท่ี 5 ใหอาจารยตรวจ  
20 ม.ค. 63 สงเอกสารบทท่ี 5 คร้ังท่ี 1  
22 ม.ค. 63 แกไขเอกสารบทท่ี 5   
24 ม.ค. 63 สงเอกสารบทท่ี 5 ฉบับสมบูรณ  
25 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 สงเอกสารบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  

   29 ม.ค.63 แกไขบรรณานุกรม  
31 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม ฉบับสมบูรณ  
2 ก.พ. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง สงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  
4 ก.พ. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง สงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ คร้ังท่ี 1  
6 ก.พ. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง สงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ คร้ังท่ี 2  
7 ก.พ. 63 สงเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง ฉบับสมบูรณ  
9 ก.พ. 63 จัดทํากิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ    

11 ก.พ. 63 
แกไขกติติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ  ตออาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ คร้ังท่ี 1 

 

12 ก.พ. 63 
แกไขกติติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ  ตออาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ คร้ังท่ี 2 

 

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ  ฉบับสมบูรณ  
16 ก.พ. 63 จัดทําสวนหนาปก และนําสงรูปเลมโครงการ  
20 ก.พ. 63 แกไขหนาปก และนําสงรูปเลมโครงการ คร้ังท่ี 1  

21 ก.พ. 63 
สงเอกสารรวมเลมโครงการใหอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา
รวมตรวจกอนนําไปเขารูปเลมโครงการ 

 

28 ก.พ. 63 นําสงรูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ พรอมซีดี 1 แผน  
 
 
 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 1 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

3/10/62 เก็บเงินสมาชิก 2 คน 1,900.00 3,800.00       
 หนาฮาวายเอี้ยน    8 ชิ้น 40.00 320.00   3,480.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    4 ชิ้น 40.00 160.00   3,320.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    4 ชิ้น 40.00 160.00   3,160.00 
 ซอสมะเขือเทศ    1 แพ็ท 90.00 90.00   3,070.00 
 คาปาย    1 อัน 500.00 500.00   2,570.00 
 คาถุงหิ้ว    1 แพ็ท 45.00 45.00   2,525.00 

6/10/62 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 5 ชิ้น 99.00 495.00      3,020.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 1 ชิ้น 99.00 99.00      3,119.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 2 ชิ้น 99.00 198.00      3,317.00 

รวม รวมรายรับ 4,592.00 รวมรายจาย 1,275.00 ยอดคงเหลือ 3,317.00 
 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 2 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

7/10/62 ยอดยกมา   3,317.00      3,317.00 
 หนาฮาวายเอี้ยน    4 ชิ้น 40.00 160.00   3,157.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    2 ชิ้น 40.00 80.00   3,077.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    2 ชิ้น 40.00 80.00   2,997.00 
 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 6ชิ้น 99.00 594.00      3,591.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 5 ชิ้น 99.00 495.00      4,086.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 2 ชิ้น 99.00 198.00      4,284.00 
           
           

รวม รวมรายรับ 4,604.00 รวมรายจาย 320.00 ยอดคงเหลือ 4,284.00 
 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 3 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

12/10/62 ยอดยกมา   4,284.00      4,284.00 
 หนาฮาวายเอี้ยน    8 ชิ้น 40.00 320.00   3,964.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    4 ชิ้น 40.00 160.00   3,804.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    3 ชิ้น 40.00 120.00   3,684.00 
 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 8 ชิ้น 99.00 798.00      4,476.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 3 ชิ้น 99.00 297.00      4,773.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 1 ชิ้น 99.00 99.00      4,872.00 
           
           

รวม รวมรายรับ 5,472.00 รวมรายจาย 600.00 ยอดคงเหลือ 4,872.00 
 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 4 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

17/10/62 ยอดยกมา   4,872.00      4,872.00 
 หนาฮาวายเอี้ยน    6 ชิ้น 40.00 240.00   4,632.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    8 ชิ้น 40.00 320.00   4,312.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    4 ชิ้น 40.00 160.00   4,152.00 
 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 4 ชิ้น 99.00 396.00      4,548.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 4 ชิ้น 99.00 396.00      4,944.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 3 ชิ้น 99.00 297.00      5,241.00 
           
           

รวม รวมรายรับ 5,961.00 รวมรายจาย 720.00 ยอดคงเหลือ 5,241.00 
 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 5 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

18/10/62 ยอดยกมา   5,241.00      5,241.00 
 คาถุงหิ้ว    1 แพ็ท 45.00 45.00   5,196.00 
 หนาฮาวายเอี้ยน    5ชิ้น 40.00 200.00   4,996.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    3 ชิ้น 40.00 120.00   4,876.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    6 ชิ้น 40.00 240.00   4,636.00 
 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 6ชิ้น 99.00 594.00      5,230.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 5 ชิ้น 99.00 495.00      5,725.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 5 ชิ้น 99.00 495.00      6,220.00 
           
           

รวม รวมรายรับ 6,825.00 รวมรายจาย 605.00 ยอดคงเหลือ 6,220.00 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 6 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

26/10/62 ยอดยกมา   6,220.00      6,220.00 
 หนาฮาวายเอี้ยน    5 ชิ้น 40.00 200.00   6,020.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    6 ชิ้น 40.00 240.00   5,780.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    3 ชิ้น 40.00 120.00   5,660.00 
 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 4 ชิ้น 99.00 396.00      6,056.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 5 ชิ้น 99.00 495.00      6,551.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 2 ชิ้น 99.00 198.00      6,749.00 
           
           

รวม รวมรายรับ 7,309.00 รวมรายจาย 560.00 ยอดคงเหลือ 6,749.00 
 

 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 7 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

27/10/62 ยอดยกมา   6,220.00      6,220.00 
 หนาฮาวายเอี้ยน    5ชิ้น 40.00 200.00   6,020.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    6 ชิ้น 40.00 240.00   5,780.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    3 ชิ้น 40.00 120.00   5,660.00 
 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 4ชิ้น 99.00 396.00      6,056.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 5 ชิ้น 99.00 495.00      6,551.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 2 ชิ้น 99.00 198.00      6,749.00 
           
           

รวม รวมรายรับ 7,309.00 รวมรายวจาย 560.00 ยอดคงเหลือ 6,749.00 

 
 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ ครั้งที่ 8 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 
จํานวน
หนวย 

@ จํานวนเงิน 

31/10/62 ยอดยกมา   7,455.00      7,455.00 
 หนาฮาวายเอี้ยน    5 ชิ้น 40.00 200.00   7,255.00 
 หนาสโมคกี้เบคอน    6 ชิ้น 40.00 240.00   7,015.00 
 หนาซี่ฟูดค็อกเทล    4 ชิ้น 40.00 160.00   6,855.00 
 ขายหนาฮาวายเอี้ยน 4 ชิ้น 99.00 396.00      7,251.00 
 ขายหนาสโมคกี้เบคอน 4 ชิ้น 99.00 396.00      7,647.00 
 ขายหนาซี่ฟูดค็อกเทล 2 ชิ้น 99.00 198.00      7,845.00 

24/02/63 คาเขารูปเลมโครงการ    1 เลม 200.00 200.00   7,645.00 
25/02/63 คาแผนซีด ี     1 แผน 20.00 20.00   7,625.00 

 คากลองซีดี    1 กลอง  20.00 20.00   7,605.00 
รวม รวมรายรับ 8,445.00 รวมรายจาย 840.00 ยอดคงเหลือ 7,605.00 

 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 
โครงการขายสินคา พิซซาฟนเฟอ FIN Fer Pizza 
วัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

   ลงทุน      3,800     บาท 
   หักคาใชจายตาง ๆ และออกบริการคงเหลือ 7,605     บาท 
 
นําเงินสวนท่ีเหลือคืนแกสมาชิก มีรายชื่อตอไปนี้  

1. นายวทัญู    นับแสน     3,802.5   บาท 
2. นาย กิตติภพ  ปญจวิรัชช   3,802.5   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

จาการดําเนินโครงการขายสินคา “พิซซาฟนเฟอ (FinFer Pizza)” มีผูรวมลงทุนท้ังหมด 2 

คน จํานวนท่ีลงทุนคนละ 1,900 บาท เปนจํานวนเงิน 3,800 บาท สถานท่ีในการออกปฏิบัติงานคือ 

6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขายเปน

ระยะเวลา 1 เดือน ต้ังแต 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 ถึง ซ่ึงจากการปฏิบัติงานไดเงินจากการขาย

สินคาและหักคาใชจายตางๆคงเหลือเงินจํานวนท้ังสิน 7,605 บาท คืน ผูรวมลงทุน 2 คน คนละ 

3,802.5 บาท 

การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

สรุปตารางการปฏิบัตงิานจริง 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ
1 4-16 มิ.ย. 62 - สงสงใบอนมัุติโครงการ 

- ประชุมวางแผน เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพือ่ขอใบอนุมัติ 
2 28 มิ.ย.-12 ก.ค. 62 - ทําเอกสารบทท่ี 1 
3 14-26 ก.ค. 62 - ทําเอกสารบทท่ี 2 
4 30 ก.ค.-26 ส.ค. 62 - ทําเอกสารบทท่ี 3 
5 28 ส.ค.-6 ก.ย. 62 - จัดทําPowerPoint คร้ังท่ี 1 
6 21 ก.ย. 62 - นําเสนอโครงการรอบท่ี 1 
7 1 ต.ค. 62 - ซ้ือของเตรียมขายสินคา 
8           3-31ต.ค. 62 - ออกขายสินคา คร้ังท่ี 1-8 
9 28 ต.ค.-7 พ.ย.62 - จัดทําPowerPoint คร้ังท่ี 2 



 
 

 

ปญหา และอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ 

1. วัตถุดิบท่ีใชอาจมีราคาตนทุนท่ีสูง 

2. สินคาท่ีผลิตออกไปแลวไมสามารถเก็บไวนาน 

3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอาจจะไมตรงกนั 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1. หาแหลงวัตถุดิบสํารองท่ีมีตนทุนถูกกวารานประจํา 

2. มีการวางแผนในการผลิตในแตละวันและหาซ้ือวัตถุดบิท่ีสามารถเก็บไวไดนาน 

3.มีเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหาขอยุติใหเขาใจตรงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ
10             16 พ.ย. 62 - นําเสนอโครงการรอบท่ี 2 
11 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 62 -จัดทําแบบสอบถามโครงการ 
12 13 ธ.ค.62 - งาน ATCนิทรรศน 
13 14-20 ธ.ค.62 - ทําเอกสารบทท่ี 4 

14 19-31 ม.ค.63 - ทําเอกสารบทท่ี 5 
- ทําเอกสารบรรณานุกรม 

15 2-7 ก.พ. 63 - ทําภาคผนวก ก ถึง ง 
16       9-14 ก.พ. 63 - ทํากิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ 
17 16-21 ก.พ. 63 - ทําสวนหนาปก และนําสงรูปเลมโครงการ 

- ตรวจรูปเลมโครงการ 
18 28 ก.พ. 63 - นําสงรูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ พรอมซีดี 1 แผน 
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ภาคผนวก ก  แบบอนุมัติโครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
- บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 
 

ชื่อโครงการ    พิซซาฟนเฟอ (Pizza FinFer) 
ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ 2563 
สถานท่ีการดําเนินงาน  6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
ประมาณคาใชจาย  3,800 บาท 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. นายวทัญู              นับแสน  รหัสประจําตัว 37958 ปวส.2/16 
2. นาย กิตติภพ  ปญจวิรัชช รหัสประจําตัว 37685 ปวส.2/16 

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

                   (นายวทัญู นับแสน) ....../......./...... 
 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
...............................................................  ....................................................................... 
...............................................................  ....................................................................... 
...............................................................  ....................................................................... 
ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.............................................................. 
(อาจารยอุดมพร  เปตานนท)...../....../......  (อาจารยกมลวรรณ  บุญสาย)...../...../..... 

 
ลงชื่อ......................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

                                      (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพนัธ)...../...../.... 



 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ   พิซซาฟนเฟอ (Pizza FinFer) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม ขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยอุดมพร        เปตานนท 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยกมลวรรณ    บุญสาย 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. นายวทัญู               นับแสน   ประธานโครงการ 

2. นาย กิตติภพ  ปญจวิรัชช  รองประธานโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคมีความตองการเลือกรับประทานอาหารท่ีสะดวกสบายตอการ

รับประทานเนื่องจากผูบริโภคใชชีวิตท่ีเรงรีบอาหารทานเลนท่ีอ่ิมทองเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ี

สามารถตอบโจทยใหกับผูบริโภคในยุคปจจุบัน การเลือกรับประทานอาหารตองงาย สะดวก ราคา

ยอมเยาและอรอย เปนปจจัยหลักท่ีทําใหผูบริโภคมักจะเลือกรับประทาน 

 ดังนั้นคณะผูจัดทําโครงการไดมองเห็นแนวทางในการขยายชองทางการจัดจําหนาย เพื่อ
เพิ่มยอดขายจึงมีความเห็นจะทําธุรกิจขายสินคามินิพิซซา ท่ีมีขนาดเล็กเพื่อตอบโจทยคนรุนใหมท่ี
ชอบรับประทานอาหารที่สะดวกรวดเร็วและราคาไมแพง โดยใชช่ือราน “พิซซาฟนเฟอ” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคการเรียนรูของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 
4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขาย

สินคา 
เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนกัศึกษา 
2. ขายสินคาไดกําไรมากกวาท่ีลงทุนและคืนกําไรใหกับสมาชิกในกลุม 



 
 

วิธีการดําเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 
2. สรุปลงความเห็นขายสินคา  
3. รางโครงการเสนออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
4. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 
6. จัดเตรียมสถานท่ีในการขายสินคา 
7. จัดทําแผนธุรกจิและกลยุทธทางการตลาด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นดําเนินการ 
1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานท่ีปฎิบัติงาน 
2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 
3. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 
4. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานท่ีวางไว 
5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปงบประมาณผลกําไร 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนดําเนนิงาน 

 

ขั้นตอนดําเนนิการ ป 2562  ป 2563 

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

2.สรุปความเหน็ขายสินคา พซิ
ซา 

          

3.รางโครงการเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาโครงการ 

          

4.จัดเตรียมอุปกรณในการขาย
สินคา 

          

5.จัดเตรียมสถานที่ในการขาย
สินคา 

          

6.หาแหลงวัตถุดิบ           

7.ลงสถานท่ีในการขายสินคา  
6/1 หมู4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง 
 จ.สมุทรปราการ 10270 

         

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน           

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานท่ี 6/1 หมู 4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 

 

 

 

 



 
 

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,900 บาทรวมเปนเงิน 3,800 บาท 
คาวัตถุดบิ 

11. แปง พรอมกลอง        100 บาท 
12. ชีส 1 กอน        720 บาท 
13. ไสกรอก          75 บาท 
14. ปูอัด         135 บาท 
15. แฮม          215 บาท 
16. เบคอน         240 บาท 
17. กุง         370 บาท 
18. ชิกุวะ         199     บาท 
19. ซอสมะเขือเทศ           35 บาท 
20. มายองเนส          75 บาท 

คาวัสดุอุปกรณ 
1. คาเชาสถานท่ี (40 x 8 วัน)        320 บาท 
2. ถุงใสของ          60 บาท 
3. ถุงมือ         100 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
3. ปายราน/ปายราคา       500 บาท 
4. เส้ือยูนิฟอรมราน (2 คน)       300 บาท 

รวม                   3,444 บาท 
 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 
3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

 
 
 
 



 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 
2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกบัสินคาและสรางประสบการณในธุรกิจการขาย        
3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 
4. รูจักใชกลยุทธในการขายใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 

ปญหาและอุปสรรค 
1. วัตถุดิบท่ีใชอาจมีราคาตนทุนท่ีสูง 
2. สินคาท่ีผลิตออกไปแลวไมสามารถเก็บไวนาน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. มีการวางแผนในการซ้ือวัตถุดิบอยางเหมาะสมและหาแหลงวัตถุดิบสํารองท่ีมีตนทุน 

ถูกกวารานประจํา 
2. วางแผนในการผลิตสินคาในแตละวัน 

 
 
ลงช่ือ.......................................................        ลงช่ือ............................................................ 
             (อาจารยอุดมพร  เปตานนท)        (อาจารยกมลวรรณ บุญสาย) 
                อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ       อาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

    (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

   อาจารยหวัหนาสาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซอยวัดดาน 

บางนาตราด สี่แยกบางนา 

สุขุ
มว

ิท 
สํา
โร
ง 

7-Eleven 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชย

การ 

วัดบางนาใน 

กรมอุตุฯ 

7-Eleven 

7-Eleven 

ปม ESSO 

หางอิมพีเรียลฯ

คลินิคทันตกรรม

ยิ้มหวาน 

วัดดาน

สําโรง 
                
        รานพิซซาฟนเฟอ 

ตลาดสําโรง 

โรงงาน 



 
 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 
โครงการ    พิซซาฟนเฟอ (Pizza FinFer)    
ท่ีปรึกษาโครงการ             อาจารยอุดมพร  เปตานนท 
ท่ีปรึกษารวมโครงการ      อาจารยกมลวรรณ  บุญสาย 

   ผูรับผดิชอบโครงการ     นาย วทัญู     นับแสน      ระดับช้ัน ปวส.2/16 เลขท่ี 8 
                                          นาย กิตติภพ    ปญจวิรัชช  ระดับช้ัน ปวส.2/16 เลขท่ี 5
                                   
ลําดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพ่ือขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   
2 กําหนดสง เนือ้หา บทท่ี 1 (บทนํา) 1-12 ก.ค.62   
3 กําหนดสง เนือ้หา บทท่ี 2 

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

4 กําหนดสง เนือ้หา บทท่ี 3   
(วิธีการดําเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    
- บทสรุปผูบริหาร    
- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    
- ความเปนมาของธุรกิจ    
- ผลิตภัณฑ    
- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด    
- แผนการบริหารจัดการ    
- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 สง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 + 
แผนธุรกิจ กับอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรียม
นําเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 
(โครงการ +บทท่ี 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

ปวส.2 



 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี 
ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 
ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

7 
ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 
(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ) 
เขารับการนิเทศ จากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62  
 

8 

กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ีปรึกษา 
เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
รวมท้ังการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62  

 

9 
นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 
จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย. 62  
 

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   

11 
งาน ATCนิทรรศน 
(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62  
 

12 
กําหนดสง เนือ้หา บทท่ี 4 
-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62  
 

 -บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   

13 
กําหนดสง เนือ้หา บทท่ี  5 
(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปรรค 
และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา)) 

20-24 ม.ค.63  
 

14 กําหนดสง บรรณานุกรม 27-31 ม.ค.63   

15 
กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 
(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ
ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63  
 

16 
กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ 
บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14ก.พ.63  
 

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21ก.พ.63   
18 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 24-28ก.พ.63   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 
- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคารานFIN FER Pizza 
 
 

 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายถูกตองลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  

ชาย    หญิง 
2. อายุ 

ตํ่ากวา 18 ป   อายุ 18-25 ป 
อายุ 26-30 ป   อายุมากกวา 31 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
ปริญญาโท    

4.อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............. 

5. รายไดประจําตอเดือน 
ตํ่ากวา 5,000บาท     5,000-10,000บาท     
 10,001 - 20,000 บาท    20,001 - 30,000 บาท     
มากกวา 30,000 บาท 

 
 
 

แบบสอบถามชุดนี้ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาราน FIN Fer Pizza ซ่ึง

เปนสวนหนึ่งของวิชาโครงการประเภทขายสินคาจึงขอความรวมมือจากทุกทานในการ

ตอบแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณในการทําเอกสารในวิชาโครงการ 



 
 

ตอนท่ี 2 ความพึ่งพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาราน FIN FER Pizza 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายถูกตองลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน 

1 คะแนน  = นอยท่ีสุด 2 คะแนน = นอย 3 คะแนน = ปานกลาง 
4 คะแนน = มาก 5 คะแนน = มากท่ีสุด 

 

รายละเอียด 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ 

1.รูปแบบบรรจุภณัฑของตัวสินคา          

2.อุปกรณท่ีใชมีคุณภาพในการทําพิซซา          

3. รสชาติและคุณภาพของตวัสินคา          

4. ดานความสะอาดของตัวสินคา          

ดานราคา 

1.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินคา          

2. ความเหมาะสมดานปริมาณสินคา          

ดานการจัดจําหนาย 

1. สถานท่ีจัดจาํหนายต้ังอยูแถวท่ีสะดวกในการซ้ือ          

2. ชองทางการจัดจําหนายมีหลายทาง เชน หนาราน
และทางเพจ Facebook  

         

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. ปายหนาราน และการจัดแสดงสินคา เห็นชัดเจน          

2. การสงเสริมการขาย เม่ือลูกคาส่ังครบ 2 ถาด ถาด
ตอไปลดเหลือ 89 บาท และ โทรส่ังซ้ือผานทาง
โทรศัพท สงฟรี บริเวณวัดดานเทานั้น 

         

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………… 



 
 

โครงการขายสินคา ราน “FIN FER Pizza” 
 แบบสอบถามชุดนี้เปนการศึกษาความพึ่งพอใจ ท่ีมีตอการบริโภคพิซซาราน“FIN Fer 
Pizza” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิชาโครงการมีผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จํานวน 100 คน โดย
แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพ่ึงพอใจท่ีมีตอราน “FIN Fer Pizza” 

ตอนท่ี 1ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย                                                                                   56 56.0 
1.2 หญิง                                                                                  44 44.0 
                                      รวม                                                   100 100.0 
2. อายุ 
2.1 ตํ่ากวา 18 ป                                 27 27.0 
2.2 อายุ 18-25 ป 33 33.0 
2.3 อายุ 26-30 ป  28 28.0 
2.4 อายุมากกวา 31 ปข้ึนไป 12 12.0 
                                      รวม                                                   100 100.0 
3. ระดับการศึกษา 
3.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 77 77.0 
3.2 ปริญญาตรี                                                                        15 15.0 
3.3 ปริญญาโท                                                                        8 8.0 
                                      รวม                                                   100 100.0 

 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 1ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

4. อาชีพ 
4.1 นักเรียน/นักศึกษา 46 46.0 
4.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                                         8 8.0 
4.3 พนักงานบริษัทเอกชน           29 29.0 
4.4 พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง                                              17 17.0 
4.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............                                                      0 0 
                                      รวม                                                      100 100.0 
5. รายไดประจําตอเดือน 
5.1 ตํ่ากวา 5,000 บาท 15 15.0 
5.2 5,000-10,000 บาท 38 38.0 
5.3 10,001 - 20,000 บาท                                                            26 26.0 
5.4 20,001 - 30,000 บาท 11 11.0 
5.5 มากกวา 30,000 บาท                                                            10 10.0 
                                      รวม                                                      100 100.0 

 
จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา

คร้ังนี้ จํานวน 100 คน จํานวนตัวแปรดังนี้ 
เพศ ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเพศชาย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.00 และเพศ

หญิงจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 44.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง 

อายุ ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามอายุ 18-25 ป จํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 33.00อายุ 26-
30 ปจํานวน 28  คนคิดเปนรอยละ 28.00ตํ่ากวา 18 ปจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.00 และอายุ
มากกวา 31 ปข้ึนไป จํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 12.00โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 
18-25 ป รองลงมาคืออายุ 26-30 ป ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 
77คน คิดเปนรอยละ 77.00 ระดับปริญญาตรีจํานวน15 คน คิดเปนรอยละ15.00 ระดับปริญญาโท
จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 8.00โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญา
ตรี รองลงมาระดับปริญญาตรีตามลําดับ 



 
 

อาชีพ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

46.00พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน  29 คน คิดเปนรอยละ 29.00พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.00ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 8คน คิดเปนรอยละ 8.00 อ่ืนๆ 

โปรดระบุ............จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/

นักศึกษารองลงมาเปนพนักงานบริษัทเอกชนตามลําดับ 

 รายไดประจําตอเดือนผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีรายได5,000-10,000บาทจํานวน 38

คน คิดเปนรอยละ 38.00รายได10,001 - 20,000 บาทจํานวน 26คนคิดเปนรอยละ 26.00รายไดตํ่า

กวา5,000 บาท จํานวน 15คน คิดเปนรอยละ 15.00 รายได20,001 - 30,000 บาทจํานวน 11คน คิด

เปนรอยละ 11.00 และรายไดมากกวา 30,000 บาทข้ึนไปจํานวน 10คน คิดเปนรอยละ 10.00โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 5,000-10,000บาทรองลงมาเปนรายได10,001 - 20,000 บาท 

ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอราน “FIN Fer Pizza” 

สามารถจัดลําดับคาเฉล่ีย (x̅ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเทากับเกณฑ ดังนี้ 
  5 หมายความวา เห็นดวยมากท่ีสุด 
  4 หมายความวา เห็นดวยมาก 
  3 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 
  2 หมายความวา เห็นดวยนอย 
  1 หมายความวา เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 2 

 
รายละเอียด 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 (x̅ ) SD 

ดานผลิตภัณฑ 

1.รูปแบบบรรจุภณัฑของตัวสินคา 59.00 32.00 9.00 
- - 

4.50 0.66 
 

2.อุปกรณท่ีใชมีคุณภาพในการทําพิซซา 48.00 34.00 18.00 
- - 

4.30 0.76 
 

2. รสชาติและคุณภาพของตวัสินคา 59.00 32.00 9.00 
- - 

4.50 0.66 
 

3. ดานความสะอาดของตัวสินคา 57.00 36.00 7.00 
- - 

4.50 0.63 
 

ดานราคา 

1 . ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ
ส้ินคา 

45.00 40.00 15.00 
- - 

4.30 0.72 

2. ความเหมาะสมดานปริมาณสินคา 58.00 
 

34.00 
 

8.00 
 

- - 
4.50 0.64 

 
ดานการจัดจําหนาย 

1. สถานท่ีจัดจาํหนายต้ังอยูแถวท่ีสะดวก
ในการซ้ือ 

61.00 28.00 11.00 
- - 

4.50 0.69 
 

2. ชองทางการจัดจําหนายมีหลายทาง 
เชน หนารานและทางเพจ Facebook  

53.00 34.00 13.00 
- - 

4.40 0.71 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. ปายหนาราน และการจัดแสดงสินคา 
เห็นชัดเจน 

59.00 32.00 9.00 
- - 

4.50 0.66 
 

2. การสงเสริมการขาย เม่ือลูกคาส่ังครบ   
2 ถาด ถาดตอไปลดเหลือ 89 บาท และ 
โทรส่ังซ้ือผานทางโทรศัพท สงฟรี 
บริเวณวัดดานเทานั้น 

48.00 34.00 18.00 

- - 

4.30 0.76 
 



 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอราน “FIN Fer Pizza” 
สามารถจัดลําดับคาเฉล่ีย (x̅ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเทากับเกณฑ ดังนี้ 
  คะแนน 4.50 – 5.00 คือ มากท่ีสุด 
  คะแนน  3.50 – 4.49 คือ มาก 
  คะแนน 2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 
  คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  นอย 
  คะแนน 1.00 – 1.49  คือ นอยท่ีสุด 
  
ตารางท่ี 3 

ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการขายสินคา
ของราน “พิซซาฟนเฟอ FIN Fer Pizza” 

(x̅ ) (SD) ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานผลิตภณัฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงสริมการขาย 

4.45 
4.40 
4.45 
4.40 

0.68 
0.68 
0.70 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากความพึงพอใจของกลุมลูกคาท่ีมีตอโครงการขายสินคาราน “FIN Fer Pizza”โดยดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (x̅ = 4.45) ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก             
มีคาเฉล่ีย (x̅ =4.45) ดานราคา อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ีย (x̅  =4.40) รองลงมาคือและดานการ
สงเสริมการขาย มีคาเฉล่ีย  (x̅ =4.40)  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   ประมวลภาพการนําเสนอโครงการและการปฏิบัติงานขาย 
- ตราสินคา ผลิตภัณฑในโครงการ 
- ส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธโครงการ 
- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 
- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตราสินคา 
 
 
 

 

 

 

รูปแบบผลิตภณัฑ 

 

 

 

 

ส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปายราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑในโครงการ 
 

1.แปงพิซซา                                                       2.ชีสกอน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ไสกรอก 4.ปูอัด   

 

 

 

 

 

 

5.กุง         6.ชิกุวะ   

 

 

 

 

 

 

 

7.ซอสมะเขือเทศ      8.มายองเนส 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปภาพขั้นตอนการปฏิบตังิานโครงการ 
1. กลาวคําสวัสดีตอนรับแกลูกคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนะนําพิซซาหนาตางๆ และแนะนําโปรโมช่ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ใหลูกคาเลือกหนาพิซซาเสร็จแลวรับออเดอรจากลูกคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. เอาพิซซาใสกลองแลวยื่นใหลูกคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชําระเงินแลวทอนเงินใหลูกคาพรอมกับกลาวขอบคุณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปภาพประมวลผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   ประวัติผูดําเนนิโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           ประวัติผูดําเนินโครงการ 
 

ช่ือ-นามสกุล   : นายวทัญู นบัแสน 
วัน เดือน ปเกดิ   : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
สถานท่ีเกิด   : สมุทรปราการ 
เบอรโทร   : 085-159-2109 
การศึกษา   : ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   : วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
ตําแหนงในโครงการ  : ประธานโครงการ 
 
ช่ือ-นามสกุล   : นายกิตติภพ  ปญจวิรัชช 
วนั เดือน ปเกดิ   : 26 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2542                                
สถานท่ีเกิด   : สมุทรปราการ 
เบอรโทร   : 096-980-1701 
การศึกษา   : ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   : วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
ตําแหนงในโครงการ  : รองประธานโครงการ 
 

 


