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ชื0อโครงการภาษาไทย  โครงการขายสินคา้เมี0ยงปลาทู วาไรตี8   

ชื0อโครงการภาษาองักฤษ  Variety Spicy Mackerel Salad : Selling Project 

 

 

โดย 1.  นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ 

2.  นางสาวศศิธร  ทิมเจริญ 
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 คณะกรรมการอนุมตัิให้เอกสารโครงการฉบบันี8 เป็นส่วนหนึ0งของการศึกษา วิชาโครงการ  

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั8นสูง (ปวส.) สาขาวชิาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลย ี    

อรรถวิทยพ์ณิชยการ (ATC.) 
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บทคัดย่อ 

 

หัวขอ้โครงการ  โครงการขายสินคา้เมี0ยงปลาทู วาไรตี8   

   Variety Spicy Mackerel Salad : Selling Project 

 

ผูจ้ดัทาํโครงการ  1.  นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ 

2.  นางสาวศศิธร  ทิมเจริญ 

 

อาจารยที์0ปรึกษา  อาจารยว์ิชยุตม ์  ศรีสะอาด 

อาจารยที์0ปรึกษาร่วม อาจารยธ์ัญศญา.  ธรรมิสกุล 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 

……………………………………………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

 โครงการ เมี0ยงปลาทู วาไรตี8   เป็นโครงการประเภทขายสินคา้ มีวตัถุประสงค์เพื0อ (1.) 

เพื0อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2.) เพื0อสร้างอาชีพและมีรายได้ระหว่าง

การศึกษา (3.) เพื0อให้นกัศึกษามีความคิดริเริ0มสร้างสรรคแ์ละเพิ0มทกัษะในการวางกลยุทธ์การขาย

สินคา้ 

 มีวิธีการดาํเนินการ 3 ขั8นตอน คือ 1. ขั8นเตรียมการ ขั8นที0 2. ขั8นดาํเนินการและ ขั8นที0 3. ขั8น

ประเมินผล จากผลการดาํเนินงาน สรุปไดด้งันี8  

 1. วนัเวลาและสถานที0ดาํเนินการโครงการ คือ เริ0มดาํเนินโครงการตั8งแต่วนัที0 21 ถึง 31 

ตุลาคม 2562 รวมปฏิบตัิงาน 1 สัปดาห์ 3 วนั 8 ครั8 ง สถานที0 ตามออฟฟิศของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

 2. ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณมีการลงทุน 8,000 บาทเมื0อหักค่าใช่จ่ายและออกขาย

สินคา้คงเหลือ 17,093 บาท แบ่งกาํไรให้สมาชิกในกลุ่ม 2 คน เท่า ๆ กนั คนละ 8,546.50 บาท 

 3. ประโยชน์ที0ได้รับจากการดาํเนินโครงการ ซึ0 งตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั8นการ

ดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (1.) บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชา

โครงการ (2.) เกิดการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา (3.) เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการวางกลยุทธ์

การขายสินคา้  

4. ปัญหาและอุปสรรคที0เกิดขึ8นระหว่างการปฏิบตัิโครงการคือ (1.) วตัถุดิบที0ใชอ้าจมีราคา

ตน้ทุนที0สูงและไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน  (2.) สินคา้ที0ผลิตแลว้ไม่สามารถเก็บไวน้าน 

(ก) 



5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการปะเภทขายสินคา้ โครงการเมี0ยงปลาทู     

วาไรตี8 (1.) มีการวางแผนในการซื8อวตัถุดิบอย่างเหมาะสมและหาแหล่งวตัถุดิบสํารองที0มีตน้ทุนถูก

กว่าร้านประจาํ  (2.) มีวางแผนในการผลิตสินคา้ในแต่ละวนั 

 จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที0ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 100 คน โดยถาม

เกี0ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบว่า 

 จากความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ที0มีต่อ โครงการขายสินคา้ร้าน “หลุมทะเลระเบิด”โดย

ภาพรวม ในระดับมากที0สุด มีค่าเฉลี0ย (x̅ = 4.62) เมื0อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคาและ

ช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมากที0สุด ซึ0งดา้นราคา มีค่าเฉลี0ย (x̅ = 4.59) ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย อยู่ในระดับมากที0สุด มีค่าเฉลี0ย (x̅ = 4.55) รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับมาก

ที0สุด มีค่าเฉลี0ย  (x̅ = 4.62)  และดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี0ย (x̅ =4.62) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการเล่มนี8 สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลือจากอาจารยที์0ปรึกษา 

คืออาจารยว์ิชยุตม.์ ศรีสะอาด และอาจารยที์0ปรึกษาร่วม อาจารยธ์ัญศญา ธรรมิสกลุ ซึ0งอาจารยท์ั8ง

สองท่านไดมี้แนวทางในการแกไ้ขตลอดจนให้คาํแนะนาํและขอ้คิดต่างๆ โดยตลอดและขอขอบคุณ 

อาจารยอุ์ดมพร เปตานนท ์ ที0ตรวจสอบการทาํแผนธุรกิจทางคณะผูจ้ดัทาํโครงการขอกราบ

ขอบพระคณุอย่างสูง ณ ที0นี8 

 สุดทา้ยนี8  ผูจ้ดัทาํโครงการขอขอบคุณเพื0อนๆ สาขาการตลาดทุกคนที0คอยช่วยเหลือ ชี8แนะ  

ให้แนวทาง และร่วมกนัทาํวชิาโครงการจนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมทั8งขอขอบคณุผูเ้กี0ยวขอ้งมา ณ 

ที0นี0  
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   โครงการขายสินค้าเมีAยงปลาท ูวาไรตีE 
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บทที$ 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบนัอาหารคือ ปัจจยัหลกัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์อาหารให้ประโยชน์และสร้าง

ความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกาย อาหารทีFผูบ้ริโภคเลือกนัJนก็จะแตกต่างกันออกไปตามสังคม 

วฒันธรรม สิFงแวดลอ้มต่าง ๆ  และความชอบส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกรับประทานให้

ครบทัJง 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ เพืFอให้ร่างการได้รับ

สารอาหารอย่างครบถว้น เพืFอสุขภาพทีFดีเราควรเลือกรับประทานผกัผลไม ้2 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน 

และคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน ความปลอดภยัของอาหารก็เป็นสิFงสําคญั หากเราจะเลือกซืJออาหารจาก

ร้านใดร้านหนึF งเราต้องมัFนใจว่าร้านนัJ นใช้วตัถุดิบทีFสดสะอาดมีกระบวนการปรุงแต่งทีFถูก

สุขอนามยัไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมา อาหารทีFจาํหน่ายในปัจจุบนัส่วนมากจะเป็นอาหารทีF

รับประทานง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ได้คาํนึงถึงคุณประโยชน์มากนัก หากตอ้งการจะรับประทาน

อาหารทีFมีส่วนประกอบของผกัใบปริมาณทีFมากว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ก็จะเป็นสลดัผกัทีF

แพ็คใส่ถุงมาเมืFอจะรับประทานก็ตอ้งหาภาชนะมาใส่ หรือเป็นอาหารตามสัFงเช่น สุกีJแห้งหรือนํJา, 

แกงจืดเตา้หู้หมูสับ, ผดัผกัรวม ผูบ้ริโภคก็ตอ้งไปซืJอทีFร้านเสียเวลายืนรอ ต่อคิวและทนกบัอากาศทีF

ร้อน ผูค้นพลุกพล่าน จะดีกว่ามัJยถ้าผูบ้ริโภคจะได้รับประทานอาหารทีFมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ประกอบไปดว้ยผกั 2 ส่วน โปรตีน 1 ส่วนและคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน โดยทีFผูบ้ริโภคไม่ตอ้งไปต่อ

คิวซืJอให้เสียเวลาและมัFนใจไดอ้ร่อย สะอาด ปลอดภยัถูกหลกัอนามยัอย่างแน่นอน 

 คณะผูจ้ดัทาํ “เมีFยงปลาทู วาไรตีJ” ไดมี้การคิดคน้และพฒันาสูตรจากเมีFยงปลาทูจาก

แบบเดิมทีFหาทานไดท้ัFวไปตามทอ้งตลาดซึFงรับประทานลาํบากตอ้งซืJอกลบัไปรับประทานทีFบา้น

เท่านัJน แต่ “เมีFยงปลาทู วาไรตีJ” มองเห็นช่องทางการขายเมีFยงปลาทูกบักลุ่มลูกคา้ประเภทหนุ่มสาว

ออฟฟิศทีFรักสุขภาพ ทีFตอ้งการทานอาหารควบคุมนํJาหนกั มีคุณประโยชน์ครบถว้น สะอาด 

ปลอดภยัถูกหลกัอนามยั เราจึงไดพ้ฒันาสูตรจนเป็นสินคา้ “ยาํเมีFยงปลาทู” รสชาติคือเมีFยงปลาทู

แบบดงัเดิมแต่ปรับให้รับประทานไดง่้ายและสะดวกทุกทีF บรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องพลาสติกใสทรง

กลมติดสติกเกอร์แบรนด์ “เมีFยงปลาทู วาไรตีJ” มาพร้อมชอ้นส้อมพลาสติกเพืFอง่ายต่อการ

รับประทาน ทาํให้เพิFมมูลค่าสินคา้ วิธีการทานก็ง่ายนิดเดียวเพียงเปิดกล่องแกะถุงนํJาจิJมราดแลว้

คลุกๆ ก็สามารถรับประทานไดเ้ลย คณะผูจ้ดัทาํ “เมีFยงปลาทู วาไรตีJ” ตอ้งการให้ผูบ้ริโภค

สะดวกสบายมากขึJน จึงให้บริการจดัส่งถึงหนา้ออฟฟิศ เพียงผูบ้ริโภคสัFงออเดอร์ล่วงหนา้ 1 วนั 
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คณะผูจ้ดัทาํก็จะไปส่งให้ในเช้าวนัถดัไป สดใหม่ทุกวนั ทาํให้ดึงดูดลูกคา้ให้หันมาสนใจในเมีFยง

ปลาทูแบบใหม่อีกดว้ย 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพืFอให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรูว้ิชาโครงการ 
2. เพืFอสร้างอาชีพและรายไดร้ะหว่างการศึกษา 
3. เพืFอให้นกัศึกษามีความคิดริเริFมสร้างสรรคแ์ละเพิFมทกัษะในการวางกลยุทธ์การขาย
สินคา้ 

 

เป้าหมายของโครงการ 

1. สร้างผลกาํไร รายไดใ้ห้กบันกัศึกษา 
2. เพืFอปฏิบตัิงานทดลองขายสินคา้ในสถานทีFจริง 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นาํเสนอผลงานเพืFอให้คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการดาํเนินการ 

 

ผลที$คาดว่าจะได้รับ 

1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรูว้ิชาโครงการ 
2. เกิดการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 
3. เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการวางกลยุทธ์การขาย



บทที$ 2  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที$เกี$ยวข้อง 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที$เกี$ยวข้องกับโครงการ 

โครงการศึกษาในครั- งนี-ไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัที>เกี>ยวขอ้ง ดงันี- 

1. แนวคิดทางการตลาด 

2. แนวคิดเกี>ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดในการเขยีนแผนธุรกิจ 

4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

5. งานวิจยัที>เกี>ยวขอ้ง 

 

1. แนวคิดทางการตลาด  

แนวความคิดดา้นการตลาด  (marketing concept) หมายถึง "การที>องคก์ารใชค้วามพยายาม

ทั- งสิ- นเพื>อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื>อมุ่งให้ เกิดยอดขายและกําไรในที> สุด"ใน

อดีต  แนวความคิดด้านการตลาดเป็นแบบเก่าที>เน้นเรื>องการผลิต ผูผ้ลิตสินคา้มีน้อยราย  ความ

ต้องการสินคา้มีมากกว่าสินค้าที>ผลิตออกมาหรืออุปสงค์ (demand)  มีมากกว่าอุปทาน  (supply) 

ต่อมาเมื>อมีการผลิตจาํนวนมาก(mass  production) ตน้ทุนสินคา้ตํ>าลง  ตลาดก็ขยายตวัขึ-น ความ

เจริญทางเศรษฐกิจขยายตวัเพิ>มมากขึ-น กิจการต่าง ๆ เริ>มหันมาสนใจและเนน้การตลาดมากขึ-น  ทาํ

ให้แนวความคิดด้านการตลาดเปลี>ยนไปเป็นแนวความคิดด้านการตลาดมุ่งเน้นการตลาดเพื>อ

สังคม  (societal marketing concept)แนวความคิดด้านการตลาดที>ธุรกิจและองค์การได้ยึดถือและ

ปฏิบตัิกันมาซึ> งมีการใช้กนัอยู่ทั-งในอดีตและปัจจุบนั  เพื>อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด ซึ> ง

ต่อไปนี-จะอธิบายถึงแต่ละแนวความคิดโดยจดัเรียงลาํดับจากแนวความคิดที>เกิดขึ-นก่อนหลงั ใน

การศึกษาเกี>ยวกบัแนวคิดทางการขาย สรุปไดด้งันี-  (อา้งอิงจากhttps://vanida1401.weebly.com/) 

 1. มุ่งความสําคญัที>ผลิตภณัฑแ์ละการขาย 

 2. ธุรกิจตอ้งพยายามสร้างผลิตภณัฑแ์ลว้จึงหาวิธีการที>จะขายสินคา้นั-น 

         3. กาํหนดวตัถุประสงคเ์พื>อมุ่งความสําคญัที>ปริมาณการขาย 

        4. การวางแผนการทาํงานอยู่ในระยะเวลาอนัสั-น 

    5. เนน้การใชพ้นกังานเป็นหลกั 

 



 4 

ความสําคญัของการขาย 

1. ความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชน งานขายมีส่วนให้สินคา้และ

บริการตอบสนองให้คนทั>วไปให้ไดร้ับความสะดวกสบาย 

2. ความสําคญัต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการคา้ ทาํให้เกิดกิจกรรมทางการคา้ ระบบการ

ผลิตทางธุรกิจทุกประเภทขยายตวั ส่งผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ 

3. ความสําคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ งานขายทาํให้สินคา้เกิดการแข่งขนั และ

ขยายตลาดของตนเอง เพื>อให้ขายสินคา้ไดม้ากที>สุด  

4. ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและสังคมประเทศ ทําให้ผูป้ระกอบอาชีพมีความ

เป็นอยู่ดีขึ-น สังคมโดยรวมมีความสงบ ประชาชนมีงานทาํ มีรายได้ มีความมั>นคงในชีวิต ปัญหา

สังคมต่าง ๆ จะลดนอ้ยลง (อา้งอิงจากhttps://sites.google.com/site/karkhaypwch1/) 

กระบวนการขาย  หมายถึงเทคนิคหรือกลวิธีหนึ> งของงานขาย  ที>จะต้องมีการวางแผน

ดาํเนินการ ตามขั-นตอนต่าง ๆ กระบวนการขาย   ( Selling  Process )   แบ่งออกเป็น  2  ขั-นตอน  คือ 

1  การเตรียมตวัและการวางแผนไดแ้ก ่

 -  งานแสวงหาลูกคา้ 

 -  งานเตรียมตวัก่อนการเขา้พบ 

2  การเขา้พบโดยเผชิญหนา้กบัลูกคา้ ไดแ้ก ่

-  งานเขา้พบลูกคา้ 

-  การเสนอขายและสาธิต 

  -  เผชิญขอ้โตแ้ยง้ 

 -  การปิดการขาย 

 -  กิจกรรมหลงัขาย 

 ขั-นตอนของกระบวนการขาย   มี 6 ขั-นตอน ประกอบดว้ย 

(1.) การแสวงหาลูกคา้  สามารถจาํแนกลูกคา้ ได้ 3 ประเภท ลูกคา้คาดหวงัไม่ซื-อลูกคา้อยู่ในข่าย

สงสัย ลูกคา้คาดหวงัแทจ้ริง  วิธีการแสวงหาลูกคา้ที>พนักงานขายสามารถเลือกใช้ มีหลายวิธีการ 

เช่น 

(1) วิธีโซ่ไม่มีปลาย   ( Endless  Chain  Method ) 

(2)  วิธีใชศู้นยอิ์ทธิพล  ( Center of  Influence  Method ) 

(3)  วิธีการสังเกตส่วนตวั ( Personal  Observation ) 

(4)  วิธีการตระเวนหาลูกคา้ ( Cold  Canvassing ) 

(5)  วิธีใชพ้นกังานขายใหม่  ( Junior  Salesman and  Bird Dogs ) 

(6)  วิธีการจดัแสดงสินคา้    ( Trade  Fair ) 

(7)  วิธีการใชจ้ดหมายและโทรศพัท ์( Mail  and  Telephone ) 
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 (2.)  การเตรียมตวัก่อนเขา้พบลูกคา้ควรเตรียมในเรื>อง 

(1)  ความพร้อมทั-งทางดา้นร่างกายและจติใจ 

(2)  ความศรัทธาในตวัเองและกิจการ 

(3)  เตรียมวตัถุประสงคใ์นการเขา้พบลูกคา้ 

(4)  เตรียมบุคลิกภาพให้พร้อม 

(5)  อุปกรณ์ที>ตอ้งใชใ้นการเตรียมตวัเขา้พบ 

(6)  เตรียมขอ้มูลที>เกี>ยวขอ้งกบัลูกคา้ 

ประโยชน์ของการเตรียมตวัก่อนเขา้พบ เป็นการยืนยนัเพิ>มเติมว่าลูกคา้ที>เขา้พบมีคุณสมบตัิ

เพียงพอ  มีขอ้มูลสําหรับกลยุทธ์การเขา้พบที>สมบูรณ์ยิ>งขึ-น มีขอ้มูลสําหรับกาํหนดหัวขอ้สนทนา 

สามารถหลีกเลี>ยงความผิดพลาดที>อาจเกิดขึ-นได ้ทราบขอ้มูลเกี>ยวกบัลูกคา้ ทาํให้พนักงานขายเกิด

ความเชื>อมั>น สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานขายมีการเตรียมการล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีสิ>งจาํเป็นที>

จะต้องเตรียมเมื>อเข้าพบลูกค้า การนัดหมายเรื>องเวลากับลูกค้า การแต่งกายและการดูแลด้าน

บุคลิกภาพ การใชว้าจาสุภาพ  ไพเราะ  เรียบร้อย  และให้เกียรติลูกคา้  

(3.)  การเขา้พบและเทคนิคการเขา้พบลูกคา้ 

(1) กาํหนดเวลาที>ใชเ้ตรียมตวัให้เหมาะสม 

(2) เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ที>มุ่งหวงั 

(3) เก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นธุรกจิของลูกคา้ที>มุ่งหวงั 

(4) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี>ยวกบัลูกคา้ที>มุ่งหวงั 

(5)  นดัหมายลูกคา้ที>มุ่งหวงั 

(4.) การเสนอขาย 

 การเสนอขาย  หมายถึง  การสร้างความปรารถนาและความเชื>อมั>นให้แก่ลูกคา้ที>มุ่งหวงั  

เป็นขั-นตอนต่อเนื>องจากการเขา้พบลูกคา้ วิธีที>นิยมกนัมากที>สุดคือ การสาธิต          

วตัถุประสงคข์องการเสนอขายมีดงันี-  

 (1)  เพื>อชกัจูงและโนม้นา้วให้เกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการ 

 (2)  เพื>อชี-ให้ลูกคา้ไดเ้ห็นถึงความตอ้งการและความจาํเป็นที>จะตอ้งซื-อสินคา้ 

 (3)  เพื>อสร้างความเชื>อถือและศรัทธาให้กบัลูกคา้ 

 (4)  เพื>อช่วยให้ลูกคา้ตกลงใจซื-อไดเ้ร็วขึ-น 

 (5) เพื>อเป็นการนาํเสนอรูปแบบที>พิเศษไปจาก แบบอื>น ๆ 

 เทคนิคของการเสนอขาย ตอ้งยึดหลกั  4  ประการดว้ยกนัคือ 

  (1)  เทคนิคในการสร้างความเชื>อถือ (Conviction) 

    (2)  เทคนิคการเสนอขายที>เขา้ใจง่ายและชดัเจน (Clarity) 

    (3)  เทคนิคการเสนอขายที>สมบูรณ์ (Completeness) 
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  (4)  เทคนิคการขจดัคู่แข่งขนั (Competition) 

   รูปแบบของการเสนอขาย คือ 

   (1) ให้ขอ้เสนอดา้นรายได ้

   (2)  สร้างความเด่นชดัให้ลูกคา้ 

   (3) สร้างความอยากรู้อยากเห็น 

   (4) การใชข้องกาํนลั 

   (5) การสาธิต 

(5.) การเผชิญขอ้โตแ้ยง้ 

ข้อโต้แยง้ทางการขาย  หมายถึง  พฤติกรรมต่าง ๆ ที>ผูค้าดหวงัได้แสดงออกมาในทาง

ตรงกนัขา้มกบัความเห็นพอ้งในการตดัสินใจที>จะซื-อ ลกัษณะของขอ้โตแ้ยง้ทางขายในรูปแบบต่าง 

ๆ จําแนกออกได้เป็น  3  ลักษณะด้วยกัน คือ การโต้แยง้แบบจริงใจ การโต้แยง้แบบไม่จริงใจ 

อุปสรรคในการขาย สาเหตุที>ทาํให้เกิดขอ้โตแ้ยง้ทางการขายมีดงันี-  

(1) เกิดมาจากความตอ้งการ 

(2) เกิดปัญหาดา้นราคา 

(3) เกิดจากตวัสินคา้ 

(4) เกิดจากตวัพนกังานขาย 

(5) เกิดจากชื>อเสียงของบริษทั 

   (6) เกิดจากการผดัผ่อนของลูกคา้  

การเตรียมตวัของพนกังานขายเพื>อขจดัขอ้โตแ้ยง้ ศึกษาขอ้มูลที>เกี>ยวกบัการขายพร้อมที>จะ

รับฟังปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ พฒันาความรู้และประสบการณ์ของตนเองไม่กลวัปัญหาและขอ้โตแ้ยง้

ที>เกิดขึ-น ตอ้งคาดคะเนล่วงหน้าก่อนไปพบลูกคา้เทคนิคในการตอบข้อโต้แยง้  คือ ป้องกันการ

เกดิขึ-นของขอ้โตแ้ยง้ 

-วิธีการชดเชยขอ้โตแ้ยง้ 

- วิธีการเปลี>ยนขอ้โตแ้ยง้เป็นเหตุผลสนบัสนุนการซื-อ 

- วิธีตั-งคาํถาม 

- วิธีปฏิเสธทางออ้ม 

- วิธีปฏิเสธตรง ๆ 

- วิธีผ่านขอ้โตแ้ยง้ไป 

(6.) การปิดการขาย 

การปิดการขาย  หมายถึง  เทคนิควิธีที>นาํมาใชเ้พื>อให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซื-อสินคา้  หรือ

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ> งอย่างใดออกมาให้พนกังานขายทราบหลกัการสําคญัของการปิด

การขาย  คือ การปิดการขายโดยให้ลูกคา้ตดัสินใจเอง การปิดการขายตั-งแต่ตน้ การปิดการขายทุก
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ครั- งที>ถูกปฏิเสธ การพยายามทดลอง ปิดการขายอยู่เสมอ การปิดการขายโดยการยกย่องให้เกียรติ

ลูกคา้เสมอเทคนิคที>ใชใ้นการปิดการขาย  มีดงันี-   คือ 

-  ถามถึงคาํสั>งซื-อ 

  -  ตั-งคาํถามให้ลูกคา้ตอบรับอย่างต่อเนื>อง 

-  ทึกทกัเพื>อปิดการขาย 

-  ปิดการขายในจดุเล็ก ๆ 

-  เสนอโอกาสสุดทา้ย 

- สรุปปิดการขาย 

- ป้องกนัการปฏิเสธการซื-อ 

  อุปสรรคของการปิดการขาย  คือ 

 -  พนกังานขายกลวัความลม้เหลว 

 -  พนกังานขายใชก้ารสื>อสารแบบทางเดียวกบัลูกคา้ 

 -  พนกังานขายขาดการฝึกฝนที>ดีในการเสนอขาย 

    -  การวางแผนการขายนอ้ยเกินไป 

 -  การขายแบบแรงกดดนัสูง 

(อา้งอิงจาก https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/) 

 

2. แนวคิดเกี$ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการที>

พวกเขาเหล่านั-นใช้เลือกสรร รักษา และกาํจดั สิ>งที>เกี>ยวกับผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ

แนวคิด  เพื>อสนองความต้องการและผลกระทบที>กระบวนการเหล่านี- มีต่อผู ้บริโภคและ

สังคม  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ

เศรษฐศาสตร์เพื>อพยายามทาํความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินใจของผูซื้-อ ทั-งปัจเจกบุคคลและ

กลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื>อพยายามทาํความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทั>วไปก็ยงัพยายามประเมินสิ>งที>มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่น

ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มดว้ย    

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซื-อของผูบ้ริโภค ซึ>งแสดง

บทบาทที>แตกต่างกันสามบทบาทได้แก่ ผูใ้ช้ ผูจ้่าย และผูซื้-อ ผลการวิจยัได้แสดงว่าพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคนั-นยากที>จะพยากรณ์ แมก้ระทั>งโดยผูเ้ชี>ยวชาญในสาขานั-นเอง การตลาดความสัมพนัธ์คือ

สิ>งหนึ> งที>ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลสําหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะมนัมีจุดสนใจที>
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โดดเด่นในการรื-อฟื- นความหมายที>แทจ้ริงของการตลาด ดว้ยการยอมรับความสําคญัของลูกคา้หรือ

ผูซื้-อ การรักษาผูบ้ริโภค การจดัการความสัมพนัธ์ต่อผูบ้ริโภค การปรับตามปัจเจกบุคคล การปรับ

ตามผูบ้ริโภค และการตลาดหนึ> งต่อหนึ> ง ก็เป็นสิ>งที>ได้ให้ความสําคญัมากขึ-น การทําหน้าที>เชิง

สังคมสามารถจดัประเภทเป็นทางเลือกของสังคมและการทาํหนา้ที>สวสัดิการ   

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ ดงันั-นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํ

ให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที>สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการ

คน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซื-อสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้ง

กับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ>งขึ-น ที>สําคญัจะช่วยในการพัฒนาตลาดและ

พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ดีขึ-นอย่างต่อเนื>อง ผูบ้ริโภคที>ฉลาด นอกจากจะตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกซื-อ

สินคา้บริการแลว้ จะตอ้งรอบรู้เท่าทนักลวิธี เทคนิค และกลฉ้อฉลต่าง ๆ ที>ใชใ้นการขายสินคา้และ

บริการ รวมถึงสามารถปกป้องสิทธิที>ตนเองพึงไดร้ับดว้ย การเรียนรู้การเป็น ผูบ้ริโภคที>ฉลาด จะทาํ

ให้ทราบและสามารถลาํดับความสําคญัของทางเลือกต่าง ๆ ในการใชเ้งิน ตลอดจนรู้จกัหลกัเกณฑ์

ในการเลือกซื-อและใชสิ้นคา้และบริการ 

(อา้งอิงจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/) 

ปัจจยัที>มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื-อของผูบ้ริโภค 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ซึ> งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ 

ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํให้การตดัสินใจซื-อของแต่ละบุคคลมี

ความแตกต่างกนั โดยมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื-อของผูบ้ริโภค มี 4 ปัจจยั ดงันี-  

(อา้งอิงจาก https://doctemple.wordpress.com/) 

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ( Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการดาํเนินชีวิตที>สังคมเชื>อถือ

ว่าเป็นสิ>งดีงามและยอมรับมาปฏิบตัิ เพื>อให้สังคมดาํเนินและมีการพฒันาไปไดด้ว้ยดี บุคคล 

ในสังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและปฏิบตัิตามวฒันธรรมเพื>อการอยู่เป็นส่วนหนึ>งของสังคม 

วฒันธรรมเป็นเครื>องผูกพันบุคคลในกลุ่มไวด้้วยกัน วฒันธรรมเป็นสิ>งที>กาํหนดความตอ้งการ

พื-นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เรื>องค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และ

มีพฤติกรรมอย่างไรนั-น จะตอ้งผ่านกระบวนการทางสังคมที>เกี>ยวขอ้งกับครอบครัว และสถาบนั

ต่างๆ ในสังคม คนที>อยู่ในวฒันธรรมต่างกนัย่อมมีพฤติกรรมการซื-อที>แตกต่างกนั การกาํหนดกล

ยุทธ์จึงตอ้งแตกต่างกนัไปสําหรับตลาดที>มีวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมสามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี-  
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            1.1 วฒันธรรมพื-นฐาน ( Culture) หมายถึง สิ>งที>เป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการ

ดาํเนินชีวิตที>สามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขดัเกลาทาง

สังคม วฒันธรรมจึงเป็นสิ>งพื-นฐานในการกาํหนดความตอ้งการซื-อและพฤติกรรมของบุคคล 

            1.2 วฒันธรรมย่อย ( Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มย่อยๆในแต่ละวฒันธรรม 

ซึ> งมีรากฐานมาจากเชื-อชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที>แตกต่างกนั บุคคลที>อยู่ในวฒันธรรมกลุ่ม

ย่อยจะมีขอ้ปฏิบตัิทางวฒันธรรมและสังคมที>แตกต่างกันไปจากกลุ่มอื>น ทาํให้มีผลต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ ความตอ้งการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซื-อที>แตกต่างกนัและในกลุ่มเดียวกนัจะมี

พฤติกรรมที>คลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มย่อย เช่น  กลุ่มเชื-อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มย่อยดา้นอายุ กลุ่มย่อยดา้นเพศ 

            1.3 ชั-นทางสังคม (Social class) เป็นการจดัลาํดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไป

ระดบัตํ>า โดยใชล้กัษณะที>คลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติกาํเนิด ตาํแหน่ง

หนา้ที>ของบุคคลเพื>อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย ตาํแหน่งของ

ผลิตภณัฑแ์ละการจดัส่วนประสมทางการตลาด ชั-นทางสังคมแบ่งเป็น 3 ระดบั 6 กลุ่มย่อย โดยชั-น

ทางสังคมของบุคคลสามารถเลื>อนขั-นไดท้ั-งขึ-นและลง เนื>องจากมีการเปลี>ยนแปลงทางรายได ้อาชีพ 

ตาํแหน่งหนา้ที>การงาน เช่น เมื>อบุคคลมีรายไดเ้พิ>มขึ-น ย่อมแสวงหาการบริโภคที>ดีขึ-น ประกอบดว้ย 

                - ชั-นสูงระดบัสูง (Upper-upper)  มีความรํ>ารวยเพราะไดร้ับมรดกตกทอดมากมาย 

 มีบา้นเรือนอยู่ในชุมชนคนรํ>ารวยโดยเฉพาะ มีบา้นพกัตากอากาศ ลูกๆ เขา้เรียนในโรงเรียนที>ดีที>สุด 

การตดัสินใจซื-อผลิตภณัฑจ์ะไม่พิจารณาถึงราคามากนกั แต่จะคาํนึงถึงรสนิยมและความพอใจ

มากกว่า 

                - ชั-นสูงระดับตํ>า (Lower-upper) กลุ่มที>มีรายได้สูงที>สุดของสังคม กลุ่มนี-สร้าง

ฐานะความรํ> ารวยจากความสามารถพิเศษของตนเอง เช่น เป็นประธานบริษัท หรือหัวหน้างาน

อาชีพต่างๆ ที>ประสบผลสําเร็จ ได้รับการศึกษาสูง ชอบช่วยเหลือสังคม ชอบซื-อผลิตภณัฑ์ที>เป็น

สัญลกัษณ์แสดงฐานะเพื>อตนเอง และครอบครัว เช่นมีบา้นราคาแพง มีสระว่ายนํ-าส่วนตวั รถยนต์

ราคาแพง เป็นตน้ และการซื-อสินคา้จะไม่ถือเรื>องเงินเป็นสําคญั 

                - ชั-นกลางระดับสูง (Upper-middle) กลุ่มคนที>ทํางานเป็นพนักงานในออฟฟิศ

ทั>วไป (white – collar workers) และพวกคนงานในโรงงานระดับสูง (top – level blue – collar 

worker) จํานวนมากผ่านการศึกษาระดับวิทยาลัยต้องการให้สังคมยอมรับนับถือ และพยายาม

กระทาํในสิ>งที>ถูกตอ้งเหมาะสม มกัจะซื-อผลิตภณัฑที์>เป็นที>นิยมเพื>อยกระดบัตนเองให้ทนัสมยั 
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               - ชั-นกลางระดับตํ>า (Lower-middle) กลุ่มผู ้ใช้แรงงานทั- งในออฟฟิศและใน

โรงงานส่วนที>เหลือ ซึ> งเป็นกลุ่มที>ใหญ่ที>สุดในสังคม ประกอบดว้ยคนงานที>มีทกัษะและกึ>งทกัษะ 

(skilled and semiskilled workers) รวมทั-งพนักงานขายในธุรกิจขนาดย่อยทั>วไป ใช้ชีวิตมีความสุข

ไปแต่ละวนัมากกว่าจะอดออมเพื>ออนาคต มีความภกัดีในตราและชื>อสินคา้ 

                - ชั-นตํ>าระดับสูง (Upper-lower) กลุ่มผูท้าํงานส่วนใหญ่ซึ> งส่วนใหญ่จะเป็นงาน

ประเภทที>ไม่ตอ้งมีทกัษะหรือกึ>งทกัษะ ได้รับการศึกษาตํ>า รายได้น้อย มีมาตรฐานการครองชีพ

ระดับความยากจนหรือเหนือกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั-น การยกระดับสังคมของตนเองให้สูงขึ-น

ค่อนขา้งจะลาํบาก จึงเพียงแต่ป้องกนัมิให้ฐานะตนเองตกตํ>าลงไปมากกว่านี-  และอาศยัอยู่ในบา้นที>

พอจะสู้ค่าใชจ้่ายไดเ้ท่านั-น 

                 - ชั-นตํ>าระดบัตํ>า (Lower-lower) กลุ่มผูว้่างงานไม่มีงานจะทาํ หรือหากมีจะมีทาํ

อยู่บา้ง ส่วนใหญ่ก็เป็นงานตํ>าตอ้ย (menial jobs) มีรายได ้การศึกษา ที>พกัอาศยั ในระดบัที>น่าสงสาร

มากที>สุด เป็นกลุ่มชั-นล่างสุดของสังคม ไม่สนใจหางานทาํที>ถาวร ส่วนใหญ่ประทงัชีวิตอยู่ดว้ยการ

รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานการกุศล หรือประชาสงเคราะห์เท่านั-น 

2.  ปัจจยัด้านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจยัที>เกี>ยวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื-อ ลกัษณะทางสังคมจะประกอบดว้ย 

               1) กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มที>บุคคลเขา้ไปเกี>ยวขอ้งดว้ยมีอิทธิพล

ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เนื>องจากบุคคลตอ้งการให้เป็นที>

ยอมรับของกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบตัิตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 

                             2) ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทศันคติ 

ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซึ>งสิ>งเหล่านี- มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื-อของครอบครัว การเสนอ

ขายสินคา้จึงตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะการบริโภค และการดาํเนินชีวิตของครอบครัวดว้ย 

               3) บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเกี>ยวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบันต่าง ๆ  บุคคลจะมีสถานะที>แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

ฉะนั-นในการตดัสินใจซื-อ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทที>เกี>ยวขอ้งกับ การตดัสินใจซื-อ

สินคา้ของตนเอง และผูอื้>นดว้ยดงัพิจารณาไดจ้ากรายละเอียด ต่อไปนี-  

(1) ผูริ้เริ>ม ( Initiator) คือ บุคคลผูริ้เริ>มคิดถึงการซื-อสินคา้อย่างใดอย่างหนึ>ง 

             (2) ผูที้>มีอิทธิพล (Influence) คือ ผูที้>มีความคิดเห็นที>มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
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    (3) ผูต้ดัสินใจซื-อ (Decider) คือ บุคคลผูมี้อาํนาจและหน้าที>ในการตดัสินใจซื-อว่า

จะ ซื-อสินคา้อะไร ซื-อที>ไหนและซื-ออย่างไร 

 (4)   ผูซื้-อ (Buyer) คือ บุคคลผูที้>ทาํหนา้ที>ในการซื-อสินคา้ 

 (5)   ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลผูที้>ทาํหนา้ที>บริโภคหรือใชสิ้นคา้และบริการ 

3.  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซื-อของผูซื้-อไดร้ับอิทธิพลจากลกัษณะ

ส่วนบุคคลของคนในดา้นต่าง ๆ ดงันี-  

               3.1 อายุ (Age) อายุที>แตกต่างกันจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกัน เช่น กลุ่ม

วยัรุ่นชอบทดลองสิ>งแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชั>น และรายการพกัผ่อนหย่อนใจ 

                             3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั-นตอนการดาํรงชีวิตของ

บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั-นตอนเป็นสิ>งที>มีอิทธิพลต่อความ

ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซื-อที>

แตกต่างกัน Kotler. (2003 : 260) ได้กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบด้วยขั-นตอนแต่ละ

ขั-นตอนจะมีลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซื-อที>แตกต่างกนั ดงันี-  

             ขั-นที> 1 เป็นโสดและอยู่ในวยัหนุ่มสาว ไม่พกัอาศยัที>บา้น มีภาระทางด้านการเงิน

น้อย เป็นผูน้ําแฟชั>น ชอบสันทนาการและมกัจะซื-อสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั เครื>องใช้ในครัว 

เฟอร์นิเจอร์ สนใจดา้นการพกัผ่อน บนัเทิง อุปกรณ์ในการเล่นเกม เสื-อผา้และเครื>องสําอาง 

             ขั-นที> 2 คู่สมรสใหม่ วยัหนุ่มสาวและยงัไม่มีบุตร มีสถานะด้านการเงินดีกว่า มี

อัตราการซื-อสูงสุดและมักจะซื-อสินค้าที>มีความถาวรคงทน เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เตาไฟฟ้าและ

เฟอร์นิเจอร์ที>มีความคงทนและสวยงาม 

             ขั-นที> 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั-นที> 1 : บุตรคนเล็กตํ>ากว่า 6 ขวบ มีเงินสดนอ้ยกว่า

ขั-นที> 2 มกัจะซื-อสินคา้จาํเป็นที>ใช้ในบา้น เช่น รถยนตสํ์าหรับครอบครัว เครื>องซักผา้ เครื>องดูดฝุ่น 

และยงัซื-อผลิตภณัฑ์สําหรับเด็ก เช่น อาหาร เสื-อผา้ ยา วิตามินและของเด็กเล่น รวมทั-งสนใจใน

ผลิตภณัฑใ์หม่เป็นพิเศษ 

              ขั-นที> 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั-นที> 2 : บุตรคนเล็กอายุเท่ากบั 6 ขวบหรือมากกว่า 

6 ขวบ  มีฐานะทางการเงินดีขึ-น ภรรยาอาจทาํงานด้วย เพราะบุตรเขา้โรงเรียนแลว้ กลุ่มนี- ไม่ค่อย

ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณา สินค้าที>ซื- อมักมีขนาดใหญ่หรือซื-อเป็นจาํนวนมาก เช่น อาหาร

จาํนวนมาก จกัรยานภูเขา รถยนตค์นัที> 2 และให้บุตรเรียนดนตรี เรียนเปียโน 
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             ขั-นที> 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั-นที> 3 : คู่แต่งงานสูงวยัและมีบุตรที>โตแลว้อาศัยอยู่

ด้วย มีฐานะการเงินดีสามารถซื-อสินคา้ถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า ผลิตภณัฑ์ที>บริโภค

อาจจะเป็นบริการของทนัตแพทย ์การพกัผ่อนและการท่องเที>ยวหรูหรา บา้นขนาดใหญ่กว่าเดิม 

             ขั-นที> 6 ครอบครัวที>มีบุตรแยกครอบครัวขั-นที> 1 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตรที>แยก

ครอบครัวและหัวหนา้ครอบครัวยงัทาํงานอยู่  มีฐานะการเงินดี ชอบการเดินทางเพื>อพกัผ่อน บริจาค

ทรัพยสิ์นบาํรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม 

              ขั-นที> 7 ครอบครัวที>มีบุตรแยกครอบครัวขั-นที> 2 : ครอบครัวที>บิดามารดาอายุมาก 

บุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแลว้ กลุ่มนี-จะมีรายไดล้ดลง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่

เป็นค่ารักษาพยาบาลและผลิตภณัฑสํ์าหรับผูสู้งอาย ุ

              ขั-นที> 8 คนที>อยู่คนเดียว เนื>องจากอีกฝ่ายหนึ> งตายหรือหย่าขาดจากกันและยงั

ทาํงานอยู่ กลุ่มนี-รายไดย้งัคงมีอยู่ และพอใจในการท่องเที>ยว 

              ขั-นที> 9 คนที>อยู่คนเดียว เนื>องจากอีกฝ่ายหนึ>งตายหรือหย่าขาดจากกนัและออกจาก

งานแลว้ กลุ่มนี-รายไดน้อ้ยและค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล 

             3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจาํเป็นและความ

ตอ้งการสินคา้และบริการที>แตกต่างกนั 

            3.4  รายได ้( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาส

ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที>เขาตัดสินใจซื- อ  โอกาสเหล่านี-

ประกอบดว้ย รายได้การออมสินทรัพย ์อาํนาจการซื-อและทศันคติเกี>ยวกบัการจ่ายเงิน สิ>งเหล่านี- มี

อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซื-อสินคา้ทั-งสิ-น 

            3.5 การศึกษา (Education) ผูที้>มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑที์>

มีคุณภาพดีมากกว่าผูที้>มีการศึกษาตํ>า 

            3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ

คุณค่า ( Value) หมายถึง ความนิยมในสิ>งของหรือบุคคล หรือความคิดในเรื>องใดเรื>องหนึ> ง หรือ

หมายถึงอตัราผลประโยชน์ที>รับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการดาํรงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบ

ของการดาํเนินชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) 

ความคิดเห็น (Opinions)  

4.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การเลือกซื-อของบุคคล

ไดร้ับอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซึ>งถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคที>มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื-อและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
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             4.1 การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลงัสิ>งกระตุน้ ( Drive) ที>อยู่ภายในตวับุคคล 

ซึ> งกระตุน้ให้บุคคลปฏิบตัิ การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได้ 

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ-นตอ้งมีแรงจูงใจ ( Motive) ซึ>งหมายถึง ความตอ้งการที>ไดร้ับการกระตุน้

จากภายในตวับุคคลที>ตอ้งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที>มีเป้าหมาย แรงจูงใจที>เกิดขึ-น

ภายในตวัมนุษย ์ถือว่าเป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น ความตอ้งการทางดา้น ต่าง ๆ ทาํ

ให้เกิดแรงจูงใจที>จะหาสินคา้มาบาํบดัความตอ้งการของตน 

             4.2 การรับรู้ ( Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ> งขึ-นอยู่ปัจจัย

ภายใน เช่น ความเชื>อ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยงัมีปัจจัยภายนอกคือ สิ>ง

กระตุน้ การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั-ง 5 การเห็น ไดย้ิน ไดก้ลิ>น รส กาย การ

สัมผสั ซึ> งแต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกันไป ขึ-นอยู่กับ ลักษณะทางกายภาพที>ตอบสนองต่อสิ>ง

กระตุน้สิ>งเร้าต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ของสิ>งกระตุน้เร้ากบัสิ>งแวดลอ้มในขณะนั-น เงื>อนไขของแต่ละ

บุคคลที>มีความตอ้งการ ทศันคติ ค่านิยมแตกต่างกนั 

             4.3 การเรียนรู้  (  Learning) เป็นการเปลี>ยนแปลงพฤติกรรมซึ> งเป็นผลจาก

ประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ-น เมื>อบุคคลได้รับสิ>งกระตุน้และเกิดการ

ตอบสนองต่อสิ>งกระตุน้นั-น 

            4.4 ความเชื>อ ( Beliefs) เป็นความคิดซึ> งบุคคลยึดถือเกี>ยวกบัสิ>งใดสิ>งหนึ> ง ซึ> งเป็น

ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 

             4.5 ทศันคติ ( Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 

ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบตัิที>มีผลต่อความคิดหรือสิ>งใดสิ>งหนึ>ง (Kotler. 2003 : 

270) หรือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที>มีต่อสิ>งใดสิ>งหนึ>ง ซึ>งส่วนประกอบของทศันคติ จะ

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี-  

             ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) ประกอบด้วย ความรู้และความเชื>อ

เกี>ยวกับตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู ้บริโภคของผู ้บริโภค ส่วนของความรู้สึก ( Affective 

Component) หมายถึง สิ>งที>เกี>ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที>มีต่อผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ ความรู้สึก

อาจจะเป็นความพอใจและไม่พอใจ เช่น การเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อผลิตภณัฑ ์ ส่วนของ

พฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโน้มของการกระทาํที>เกิดจากทศันคติ หรือ การ

กาํหนดพฤติกรรม ที>มีต่อผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ 
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             4.6 บุคลิกภาพ ( Personality) เป็นรูปแบบลกัษณะของบุคคลที>จะเป็นตวักาํหนด

พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาที>มีลกัษณะแตกต่างของบุคคลซึ>ง

นาํไปสู่การตอบสนองที>สมํ>าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ>งกระตุน้ 

             4.7 แนวคิดของตนเอง ( Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที>บุคคลมีต่อ

ตนเองหรือความคิดที>บุคคลคิดว่าบุคคลอื>นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร 

5.ปัจจยัดา้นการตลาด ( Marketing factor) หรือ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดที>ควบคุมได้ซึ> งบริษทัใช้ร่วมกนัเพื>อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย

เครื>องมือดงัต่อไปนี-  

5.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิ>งที>เสนอขายสู่ตลาดเพื>อความสนใจ การจดัหา 

การใชห้รือการบริโภคที>สามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ(Armstrong and Kotler. 2009 : 616) 

ประกอบด้วยสิ>งที>สัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ

และชื>อเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานที> บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑที์>

เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility)มีคุณค่า  

(Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยุทธ์

ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปนี-  

                 (1) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) 

                (2) องค์ประกอบ  (คุณสมบัติ )  ของผลิตภัณฑ์  (Product Component) เ ช่น 

ประโยชน์พื-นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 

                (3) การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัเพื>อแสดงตาํแหน่งที>แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

                              (4)  การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื>อให้ผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะ

ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ-น(New and Improved) ซึ> งต้องคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ียิ>งขึ-น 

                              (5) กลยุทธ์เกี>ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ์ 

(Product Line) 

5.2 ราคา(Price) หมายถึง จาํนวนที>ตอ้งจ่ายเพื>อให้ได้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็น

คุณค่าทั-งหมดที>ลูกคา้รับรู้เพื>อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์/บริการคุม้กบัเงินที>จ่ายไป 

(Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัที>
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สองที>เกิดขึ-น ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั-น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจซื-อ ดงันั-น ผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง  คุณค่าที>รับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซึ>งตอ้ง

พิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภณัฑ์นั-น ต้นทุนสินค้าและ

ค่าใชจ้่ายที>เกี>ยวขอ้ง การแข่งขนั ปัจจยัอื>น ๆ 

5.3 การส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็นเครื>องมือการสื>อสารเพื>อสร้างความ

พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความตอ้งการหรือ

เพื>อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื>อ และ

พฤติกรรมการซื-อ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677) หรือเป็นการติดต่อสื>อสารเกี>ยวกบัขอ้มูล

ระหว่างผูข้ายกบัผูซื้-อ เพื>อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซื-อ การติดต่อสื>อสารอาจใชพ้นกังานขาย 

(Personal selling) ทาํการขาย และการติดต่อสื>อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เครื>องมือ

ในการติดต่อสื>อสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้นึ>งหรือหลายเครื>องมือซึ>งตอ้งใช ้

หลักการเลือกใช้เครื> องมือการสื> อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน IMC (Integrated 

Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑค์ู่แข่งขนัโดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เครื>องมือการส่งเสริมการตลาดที>สําคญั มีดงันี-  

                 - การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี>ยวกับองค์กร 

และส่งเสริมการตลาดเกี>ยวกับผลิตภณัฑ์ บริการ หรือ ความคิด ที>ตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์

รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33)กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี>ยวข้องกับกลยุทธ์การ

สร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics)  กลยุทธ์สื>อ 

(Media strategy) 

                 - การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื>อสารระหว่างบุคคล

กับบุคคลเพื>อพยายามจูงใจผูซื้-อที>เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื-อผลิตภณัฑ์หรือบริการดว้ยการขายแบบ

เผชิญหนา้โดยตรงหรือใชโ้ทรศพัท ์(Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขาย

โดยหน่วยงานขายเพื>อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Armstrong and Kotler. 

2009 : 616)  

                 - การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิ>งจูงใจระยะสั-นที>กระตุน้

ให้เกิดการซื-อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเครื>องมือ

กระตุน้ความตอ้งการซื-อที>ใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Etzel, Walker 

and Stanton. 2007 : 677) ซึ> งสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื-อโดยลูกคา้คน
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สุดทา้ย หรือบุคคลอื>นในช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การ

กระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที>มุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุน้

คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที>มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้พนักงาน

ขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที>มุ่งสู่พนกังานขาย (Sales force Promotion) 

- การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย

ดงันี-  การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี>ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตราสินคา้หรือบริษทัที>ไม่

ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสื>อ

สิ>งพิมพ์  ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื>อสารที>มีการวางแผน

โดยองค์กรหนึ> งเพื>อสร้างทศันคติที>ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใด

กลุ่มหนึ>ง (Etzel , Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื>อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์

หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

- การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การ

โฆษณาเพื>อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื>อมตรง

หรือการโฆษณาเชื>อมตรง (Online advertising) มีความหมายต่างกนัดงันี-  

                       (1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) 

เป็นการตดิต่อสื>อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื>อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง 

ๆ ที>นกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผู ้ซื-อและ ทาํให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั-งนี-

ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใชสื้>อต่าง ๆ เพื>อสื>อสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชสื้>อโฆษณาและแคต

ตาล็อค 

                       (2) การโฆษณาเพื>อให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง  (Direct response 

advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ> งถามผูอ่้าน ผูร้ับฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลับ

โดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา 

                       (3) การตลาดเชื>อมตรงหรือการโฆษณาเชื>อมตรง (Online advertising) หรือ

การตลาดผ่านสื>ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื>อสื>อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ

โดยมุ่งหวงัผลกาํไรและการคา้ เครื>องมือที>สําคญัในขอ้นี-ประกอบด้วย การขายทางโทรศพัท์ การ

ขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค  การขายทางโทรศพัท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ 

ซึ>งจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง 
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5.4 การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ>ง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้ เพื>อเคลื>อนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาน

บนัที>นาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมที>ช่วยในการกระจายตวั

สินคา้ ประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี-  

1. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือ

ธุรกิจที>มีความเกี>ยวขอ้งกบัการเคลื>อนยา้ยผลิตภณัฑห์รือบริการสําหรับการใชห้รือบริโภค (Kotler 

and Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เส้นทางที>ผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธิj ที>ผลิตภณัฑถู์กเปลี>ยนมือ

ไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรม ซึ>งอาจจะใชช่้องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผ่านคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

2. การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 

(Physical distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที>เกี>ยวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบตัิการ

ตามแผน และการควบคุมการเคลื>อนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สําเร็จรูป จากจุดเริ>มตน้

ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพื>อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงักาํไร (Kotler and 

Keller. 2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที>เกี>ยวขอ้งกบัการเคลื>อนยา้ยตวัผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไป

ยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ที>สําคญัมีดงันี-  การขนส่ง  การเก็บรักษา

สินคา้และการคลงัสินคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ   

 

3. แนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจ 

              แผนธุรกิจ( Business Plan) เป็นเครื>องมือที>มีความสําคญัยิ>งสําหรับผูป้ระกอบการที>ริเริ>มจะ

ก่อตั-งกิจการ แผนนี- เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจที>จะ

เปลี>ยนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบ

เหมือนแผนที>ในการเดินทาง ที>จะชี-แนะขั-นตอนต่าง ๆ  ทีละขั-นตอนในกระบวนการก่อตั-งกิจการ 

แผนจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ทั-งเรื>องของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ การ

คาดคะเนทางการเงิน ที>จะชี-นําผูป้ระกอบการไปสู่ความสําเร็จหรือชี- ให้เห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควร

ระวงัดว้ยเช่นกนั 

ถา้เปรียบว่าแผนที>ที>ดีย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที>ชัดเจนแลว้ แผน

ธุรกิจก็ไม่ต่างกนัในการที>จะให้รายละเอียดอย่างเพียงพอที>จะทาํให้ผูร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้่า ธุรกิจ

นั-นควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะทาํให้ผูร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องธุรกิจ
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อย่างชัดเจน เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบตัิการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางที>

เตรียมการเพื>อไปสู่ความสําเร็จ ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการจะใช้เงินลงทุนของตวัเอง ไม่ตอ้งการผูร่้วม

ลงทุนหรือเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจาํเป็นอยู่ดีเพื>อให้ผูป้ระกอบการมีแผนที>ในการ

บอกทิศทางของการดาํเนินกิจการในอนาคต 

 สําหรับผูป้ระกอบการแลว้ แผนธุรกิจเป็นเอกสารที>มีความสําคญัยิ>งกว่าเอกสารใด ๆ ที>เคย

มีการรวบรวมมา ความสําคญัเหล่านี-  ไดแ้ก่ 

 (1.) แผนธุรกิจสําคัญในฐานะเป็นเครื>องมือที>จะแสวงหาเงินทุนจากผูร่้วมลงทุน จาก

กองทุนร่วมลงทุน และจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ  

              (2.) แผนธุรกิจสําคญัในฐานะที>เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที>ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  

ทั-งกิจกรรมในการจดัหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ ์กิจกรรมการตลาด และอื>น ๆ ใน 

การบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยงัใชเ้พื>อกาํหนดการปฏิบตัิงานที>ต่อเนื>องในอนาคตของกิจการอีก

ดว้ย 

(3.) แผนธุรกิจสําคญัในฐานะที>เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที>ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  

ทั-งกิจกรรมในการจดัหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ กิจกรรมการตลาด และอื>น ๆ ใน

การบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยงัใชเ้พื>อกาํหนดการปฏิบตัิงานที>ต่อเนื>องในอนาคตของกิจการอีก

ดว้ย(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1) 

องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ  

แมว้่าองคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้กาํหนดไวต้ายตวั หากแต่องคป์ระกอบหลกั ซึ>ง

นกัลงทุนพิจารณาว่าเป็นสิ>งสําคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยสิ>งเหล่านี-  คือ 

1. บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร  
2. ประวตัิโดยย่อของกิจการ 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์  
4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
5. แผนการตลาด  

6. แผนการจดัการและแผนกาํลงัคน 

7. แผนการผลิต/ปฏิบตัิการ  

8. แผนการเงิน 

9. แผนการดาํเนินงาน  

10. แผนฉุกเฉิน 
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องคป์ระกอบที> 1 : บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 

เป็นส่วนที>จะสรุปใจความสําคญัๆ ของแผนธุรกิจทั-งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 

หน้า ส่วนนี- มีความสําคญั เพราะเป็นส่วนแรกที>ผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนนี-

ว่า จะอ่านรายละเอียดในตวั แผนต่อหรือไม่ ดงันั-น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งชี- ให้เห็นประเด็นสําคญั

สองประการ คือ หนึ>ง ชี-ให้เห็นว่ามี โอกาสจริง ๆ เกิดขึ-นในตลาดสําหรับธุรกิจที>กาํลงัคิดจะทาํ สอง 

ต้องชี- ให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที>จะทํานั- น จะ สามารถใช้โอกาสในตลาดที>ว่านั-นให้เป็น

ประโยชน์ได้อย่างไร บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนให้เกิดความ น่าเชื>อถือ หนักแน่น และชวนให้

ติดตามรายละเอียดที>อยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไว้เสมอว่า คุณภาพ ของบทสรุป

ผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากบัการเขียนส่วนนี-อย่างพิถีพิถนั 

              (1.) อธิบายว่าจะทําธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั-นเป็นอย่างไร พยายาม

อธิบายให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที>จะทาํนั-นจะเปลี>ยนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใช้สินคา้หรือ

บริการไปจากเดิมอย่างไร บอกดว้ยว่าธุรกิจจะก่อตั-งเมื>อไร สินคา้/บริการมีคุณสมบตัิพิเศษอะไรใน

แง่รูปลกัษณ์ ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลยี ฯลฯ ที>จะไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจดาํเนินการมา

เป็นระยะเวลาหนึ>งแลว้ บอกดว้ยว่า ขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตกา้วหนา้ในช่วงที>

ผ่านมาอย่างไร 

              (2.) โอกาสและกลยุทธ์ สรุปว่าอะไรคือโอกาส ทาํไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาส

นั-นด้วยวิธีอย่างไร ขอ้มูลส่วนนี-อาจนําเสนอในรูปขอ้เท็จจริงของตลาด เงื>อนไขตลาด สภาพของ

คู่แข่ง (เช่น คู่แข่งขันไม่ปรับปรุงสินค้ามานานแลว้ คู่แข่งขันกําลังเพลี>ยงพลํ- า แนวโน้มของ

อุตสาหกรรมและอื>น ๆ ที>แสดงว่าโอกาสทางการคา้กาํลงัเปิดให้) 

              (3.) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย ระบุและอธิบายย่อ ๆ ถึง

ลกัษณะตลาด ใครเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั จะจดัวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์อย่างไร จะวางแผนการเขา้ถึง

ลูกคา้อย่างไร รวมถึงขอ้มูลที>เกี>ยวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตของกลุ่ม

ลูกคา้ ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดที>คาดหมาย 

              (4.) ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ ระบุถึงความได้เปรียบและความ

เหนือกว่าในการแข่งขนั เช่น ความไดเ้ปรียบจากตวัผลิตภณัฑ ์การไดเ้ปรียบจากการเขา้ตลาดก่อน 

ความไดเ้ปรียบจากการที>คู่แข่งขนัอยู่ในภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเงื>อนไขอื>นๆ ของอุตสาหกรรมนั-นๆ 

              (5.) ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทาํกาํไร บทสรุปให้เห็นถึง

ความคุม้ค่าของการลงทุน เช่น กาํไรขั-นตน้ กาํไรจากการดาํเนินงาน ระยะเวลาของการทาํกาํไร 

ระยะเวลาการคุม้ทุน ระยะเวลาที>กระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการ

ลงทุน และการคาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอื>น ๆ 
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              (6.) ทีมผูบ้ริหาร สรุปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะของผูที้>เป็น

ตวัหลกัในการก่อตั-งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกย่อ ๆ ถึงความสําเร็จในอดีต โดยเฉพาะที>

เกี>ยวกบัการทาํกาํไร การบริหารงานและคน 

              (7.) ขอ้เสนอผลตอบแทน ระบุสั-นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูที้>ตอ้งการ จะเอาเงินไป

ทาํอะไร จะตอบแทนเจา้ของเงินอย่างไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หนา้ที>หรือผูร่้วมลงทุน 

จะเป็นเท่าใด 

องคป์ระกอบที> 2 : ประวตัิย่อของกิจการ 

ส่วนนี-คือการให้ขอ้มูลเบื-องตน้เกี>ยวกบัประวตัิความเป็นมาของการก่อตั-งกิจการ ทั-งในดา้น

รูปแบบการจดัตั-งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที>มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด  

การคิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ที>ตอ้งการนาํเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี-ควรให้

ขอ้มูลเกี>ยวกบัเป้าหมายระยะที>ตอ้งการให้เป็นในอนาคต 

องคป์ระกอบที> 3 : การวิเคราะห์สถานการณ ์

ขั-นตอนแรกของการจดัทาํแผนธุรกิจ คือ การพยายามทาํความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของ

การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปลี>ยนแปลงในอนาคตของปัจจัยสําคญัๆที>ส่งผล

กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ

ในการทาํกาํไร และความพร้อมในดา้นต่าง ๆ  ของกิจการ ดงันั-นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน

อนัดบัแรกที>สําคญัที>ผูป้ระกอบการควรกระทาํ เพื>อใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ

แผนการดาํเนินงานของกิจการ 

  การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอย่างย่อ ๆ ว่า SWOT ANALYSIS 

             - การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อม

ของกิจการในด้านต่าง ๆ ทั-งนี- โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนที>เป็น จุดแข็ง (Strengths) และ 

จุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ 

             - การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการดาํเนิน

ธุรกิจที>ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปลี>ยนแปลงได้ ดังนั-นจึงต้องพยายามเข้าใจใน

สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปลี>ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปใน

ลักษณะที>เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการดําเนินธุรกิจผลลัพธ์จาก

ขั-นตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโนม้การเปลี>ยนแปลง

ของการดาํเนินธุรกิจที>เป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นต่าง ๆ ของกิจการ 

องคป์ระกอบที> 4 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจที>กิจการตอ้งการได้รับ

ในช่วงระยะเวลาของแผน ซึ> งโดยทั>วไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ 

และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมาย
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ทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากนี- เป้าหมายทาง

ธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั-น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และ

เป้าหมายระยะยาวที>นานกว่า 5 ปี  ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจที>ดีมี 3 ประการ คือ 

              (1.) มีความเป็นไปได้ หมายความว่า กิจการมีโอกาสที>จะบรรลุเป้าหมายได ้หาก

ได้มีการดาํเนินงานอย่างเต็มที>ตามแผนธุรกิจที>วางไว ้การกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมิน

จากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจทั-งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั-งเป้าหมายที>

เลื>อนลอยเกินความจริงจนทําไม่ได้ และก่อให้เกิดความท้อแท้ แต่ก็ไม่ควรตั-งเป้าหมายที>ง่าย

จนเกินไปจนไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใด ๆ ก็สามารถที>จะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายที>ดี

จึงควรเป็นผลลพัธ์ที>ทาํไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้

              (2.) สามารถวดัผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนที>สามารถประเมิน

ไดว้่า กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั-นหรือไม่ ทั-งนี-  โดยทั>วไป ควรจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาให้ชดัเจน

ว่า จะตอ้งบรรลุถึงเป้าหมายนั-นภายในระยะเวลาเท่าใด 

              (3.) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายย่อย ๆ  ในแต่ละฝ่ายควรมีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั-งให้แน่ใจว่าเป้าหมายระยะสั-นๆ เป็นไปเพื>อ

สนบัสนุนและส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 

องคป์ระกอบที> 5 : แผนการตลาด 

แผนการตลาด คือ การกาํหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า โดยใช้ประโยชน์

จากความเข้าใจที>ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบที> 3 มาพิจารณาร่วมกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจที>กาํหนดไวใ้นองคป์ระกอบที> 4  

ดังนั-น การวางแผนการตลาดจึงเป็นการกาํหนดกลยุทธ์และวิธีในการดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาด เพื>อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที>มุ่งหวงั โดยคาํนึงถึงการใช้

ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและแนวโน้มการ

เปลี>ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในดาํเนินธุรกิจทั-งภายนอกและภายในกิจการ เนื-อหาของแผนการ

ตลาดตอ้งตอบคาํถามหลกัๆ ให้กบัผูป้ระกอบการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี-  

1. เป้าหมายทางการตลาดที>ตอ้งทาํให้ไดใ้นระยะเวลาของแผนคือเรื>องอะไรบา้ง 
2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั-งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
3. จะนาํเสนอสินคา้/บริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด ดว้ยวิธีการใด 

4. จะสร้าง รักษาความพึงพอใจให้กบักลุ่มเป้าหมายเหล่านั-นไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง 
5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที>คาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอย่างไร 
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ในการตอบคาํถามดังกล่าวข้างต้น ผูป้ระกอบการจาํเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจน

ประสบการณ์และวิจารณญาณที>ดี ในการกาํหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดสําหรับ

กิจการตามองคป์ระกอบที>สําคญัของแผนการตลาด ซึ>งมีเนื-อหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปนี-  

1. เป้าหมายทางการตลาด 

2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

3. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด 

- กลยุทธ์การตลาดเพื>อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

- กลยุทธ์เพื>อการเติบโตทางการตลาด 

- กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

        4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

องคป์ระกอบที> 6 : แผนการจดัการและแผนคน 

ในส่วนนี- ผูจ้ ัดทําแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผงั

โครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ

รับผิดชอบอะไร รวมถึงตาํแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการ

ถือหุ้น การเขียนในส่วนนี-ควรจะทาํให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมที>ดี

ในการบริหาร มีความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถที>ครบถว้น ทั-งดา้นเทคนิคและการบริหาร 

มีความชาํนาญและประสบการณ์ในกิจการที>ทาํ รายละเอียดในส่วนนี-ประกอบดว้ยหัวขอ้ดงัต่อไปนี-  

คือ 

 1. โครงสร้างองคก์ร 

              (1) ตาํแหน่งงานหลกัๆ ขององคก์าร คนที>จะมาดาํรงตาํแหน่ง พร้อมทั-งแผนผงัองคก์าร 

              (2) หากผูบ้ริหารคนใดคนหนึ>ง ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที>ได้เต็มเวลา ตอ้งระบุว่าใครจะ

เป็นผูช่้วยในงานนั-น เพื>อทาํให้งานสมบูรณ์ 

        (3) หากทีมงานผูบ้ริหารเคยทํางานร่วมกันมาก่อน ให้ระบุว่าเคยทํางานอะไร มี

ความสําเร็จในฐานะทีมที>ดีอะไรบา้ง 

       2. ตาํแหน่งบริหารหลกั 

               (1) ระบุว่าตําแหน่งบริหารหลักๆ มีความรู้ ความชํานาญอะไรบ้าง และมีความ

เหมาะสมในตาํแหน่งงานนั-นอย่างไร 

               (2) ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งในทีมบริหาร 

               (3) อาจใส่ประวตัิสั-นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนนี-ดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั-นอาจนาํไป

ใส่ไวร้วมกนัในภาคผนวก 

         3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู ้บริหาร  ระบุเงินเดือนที>จ่ายแก่ผู ้บริหาร  ตลอดจน

ผลประโยชน์ในรูปแบบอื>น ๆ และสัดส่วนการถือหุ้น ของผูบ้ริหารแต่ละคน 
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         4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอื>น ๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุ้น 

         5. คณะกรรมการบริษทั ระบุคุณสมบตัิของกรรมการบริษทั องคป์ระกอบและภูมิหลงัของ

กรรมการแต่ละคนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร 

องคป์ระกอบที> 7 : แผนการผลิต/ปฏิบตัิการ 

หลงัจากที>ผูป้ระกอบการไดท้าํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ 

ตลอดจนกาํหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื>อสร้างความ

ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งถ่ายทอดสิ>งเหล่านั-นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต

ปฏิบัติที>สอดคล้องและเชื>อมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอื>น ๆ ของบริษัท อันได้แก่ แผนการตลาด 

แผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื>อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมี

ศกัยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั-น ๆ 

แผนการผลิต/ปฏิบัติการที>ดีจะต้องสะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการ

กระบวนการผลิตและปฏิบตัิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื>อเพิ>มศกัยภาพในการแข่งขนั

ให้กบัธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการ

ผลิตให้เป็นผลผลิตโดย วตัถุดิบและทรัพยากร นั-น หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบที>ใช้ ชั>วโมงแรงงานที>

ทาํการผลิต หรือค่าใช้จ่ายรวมของทรัพยากรทุกอย่างที>ใช้ ได้แก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน 

และอื>น ๆ สําหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพ

วตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต และ ผลผลิต นั-น หมายความถึง จาํนวนหรือมูลค่า

ของสินค้าและบริการที>ผลิตได้ในการวางแผนการผลิต/ปฏิบัตินั-น ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณา 

ตดัสินใจในเรื>องที>เกี>ยวขอ้งกบัการผลิตและปฏิบตัิการภายในกิจการตามประเด็นที>สําคญัๆ รวม 10 

ประเด็นดงัต่อไปนี-  คือ 

1. คุณภาพ 

2. การออกแบบสินคา้และบริการ 
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบตัิการ และการตดัสินใจเรื>องการผลิต 

4. การเลือกสถานที>ตั-ง 
5. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกาํลงัคน 

7. การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป 

8. ระบบสินคา้คงคลงั 
9. กาํหนดการผลิตและปฏิบตัิการ 
10. การดาํรงรักษาเครื>องมือและเครื>องจกัร 
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องคป์ระกอบที> 8 : แผนการเงิน 

ในการจดัทาํแผนธุรกิจนั-น กิจการตอ้งทราบให้ได้ว่าแผนที>จะจดัทาํขึ-นนั-น เป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์>ตั-งไวห้รือไม่ การที>จะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนเท่าใด  

จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน

ภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หนี-  เรียกว่า กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั-น จะ

เป็นเรื>องของการตดัสินใจนาํเงินไปลงทุน กิจกรรมนี- เรียกว่า กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) 

ซึ> งจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมที>สําคญัต่อเนื>องจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ 

กิจกรรมดาํเนินงาน (Operating Activities) ซึ>งจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซื-อ การขาย และการ

จ่ายค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

การตัดสินใจเกี>ยวกับกิจกรรมหลักทั-งสาม คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ

กิจกรรมดําเนินงาน จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเป็นผู ้

นําเสนอผลของกิจกรรมทั-งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซึ> งเป็น

รายงานสรุปขั-นสุดทา้ยของขบวนการจดัทาํบญัชี ที>แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ

อาจจะเป็นงบการเงินที>ครอบคลุมการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ>ง ทั-งนี-

เพื>อให้ทราบว่า ในรอบระยะเวลาที>ผ่านมานั-น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร กาํไรหรือขาดทุน มีการ

เปลี>ยนแปลงในเงินสดอย่างไรบา้ง เพิ>มขึ-นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

งบการเงินประกอบดว้ย 

1. งบดุล เป็นรายงานที>แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหนึ>ง ในงบดุลจะประกอบไป

ดว้ยขอ้มูลทางการเงินที>แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลเกี>ยวกบัสินทรัพย ์หนี- สินและส่วนของ

ผูเ้ป็นเจา้ของ  

2. งบกําไรขาดทุน เป็นงบที>แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได้ 

ค่าใชจ้่ายและกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหนึ>ง 

3. งบแสดงการเปลี>ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อ

หุ้น ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ ทุนเรือนหุ้น กาํไรสะสม 

4. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที>ให้ขอ้มูลเกี>ยวกบัการเปลี>ยนแปลงของกระแสเงินใด

ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ>ง จะรายงานให้ทราบว่า เงินสดในปีปัจจุบนัที>เพิ>มขึ-นหรือลดลงนั-น มี

สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดังต่อไปนี-  กิจกรรมดาํเนินงานกิจกรรมลงทุน   กิจกรรม

จดัหาเงิน 

นโยบายบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีหรือวิธีปฏิบตัิที>กิจการใช้ในการจดัทาํและนําเสนอ

งบการเงิน เนื>องจากหลกัการบญัชีที>กิจการเลือกใช้มีไดห้ลายวิธี วิธีการบญัชีที>กิจการเลือกใชจ้ะมี
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ผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกนั กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวให้ผูใ้ช้ในงบการเงินทราบ 

โดยทั>วไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเรื>องต่อไปนี-ไวใ้นงบการเงิน 

(1) วิธีการรับรู้รายได ้

(2) การตีราคาสินคา้คงเหลือ 

(3) การตีราคาเงินทุน 

(4) ค่าเผื>อหนี- สูญและหนี-สงสัยจะสูญ 

(5) วิธีการคิดค่าเสื>อมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

(6) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

(7) การจดัทาํงบการเงินรวม 

องคป์ระกอบที> 9 : แผนการดาํเนินงาน 

หลังจากผู ้ประกอบการกําหนดกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและ

ครบถว้นแลว้ ขั-นตอนต่อมาก็คือ การจดัทาํรายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว โดยการกาํหนดกิจกรรม

ของกลยุทธ์แต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมที>ชัดเจน ในทางปฏิบตัิ ผูป้ระกอบการอาจจะทําแผนการ

ดาํเนินงานในลกัษณะของตารางที>มีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และ

ระยะเวลาดาํเนินการ โดยจัดทํารายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามที>ผูป้ระกอบการ

เห็นสมควร 

องคป์ระกอบที> 10 : แผนฉุกเฉิน 

แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการดาํเนินงานไวล่้วงหนา้ ในกรณีที>สถานการณ์หรือ

ผลลัพธ์จากการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามที>คาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ที>ไม่คาดฝันเกิดขึ-น จนเป็น

ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซึ>งโดยทั>วไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเสี>ยงทางธุรกิจ

ที>อาจส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างราบรื>นตามแผนธุรกิจที>ได้กาํหนดไว ้ (อา้งอิงจาก

www2.tsu.ac.th/coop/files/bussinessplan.doc) 

 

4. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4Ps)        

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing) หมายถึง การมีสินคา้ที>ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ขายในราคาที>ผูบ้ริโภคยอมรับได้เพราะมองเห็นว่าคุม้ค่ารวมถึงมีการจดั

จาํหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซื-อหาเพื>อให้ความสะดวกแก่ลูกคา้โดยส่วน

ประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั (4Ps) (Philip Kotler,2003) ไดแ้ก ่   
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1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิ>งที>เสนอขายโดยธุรกิจ เพื>อตอบสนองความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ>งที>สัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น

บรรจุภณัฑ์ สีราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และชื>อเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้

บริการ สถานที> บุคคลหรือความคิด ผลิตภณัฑที์>เสนอขาย อาจจะมีตวัคนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้

ผลิตภณัฑ ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิดสถานที>องคก์รหรือบุคคลผลิตภณัฑต์อ้ง

มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถ

ขายไดก้ารกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปนี-  

         (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความ

แตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) 

  (2) องคป์ระกอบ (คุณสมบตัิ) ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์

พื-นฐานรูปลกัษณ์คุณภาพ การบรรจุภณัฑต์ราสินคา้ ฯลฯ 

             (3)  การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื>อแสดงตาํแหน่งที>แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

             (4) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื>อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่

และปรับปรุงให้ดีขึ-น (New and Improved) ซึ> งตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดด้ียิ>งขึ-น 

             (5) กลยุทธ์เกี>ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 

(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ> งอื>น ๆ ที>มีความจําเป็นต้องจ่ายเพื>อให้ได้

ผลิตภณัฑห์รือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเอง ราคา เป็น P ตวัที>สองที>เกิดขึ-นถดัจาก Product 

ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์ับ

ราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั-นถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซื-อดังนั-นผูก้าํหนดกล

ยุทธ์ดา้นราคา ตอ้งคาํนึงถึง คุณค่าที>รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซึ>งตอ้งพิจารณาการ  

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายที>

เกี>ยวขอ้งและการแข่งขนั  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ> ง

ประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื>อเคลื>อนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื>องมือการสื>อสารเพื>อสร้างความพึงพอใจ ต่อ

ตราสินคา้ หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื>อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ

เพื>อเตือน ความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื>อ และ

พฤติกรรม การซื-อ หรือเป็นการติดต่อสื>อสาร เกี>ยวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซื้-อ เพื>อสร้างทศันคติ
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และ พฤติกรรมการซื-อ การติดต่อสื>อสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling)ทาํการขายและการ

คิดต่อสื>อสารโดยไม่ใช้คน(No personal Selling) เครื>องมือในการติดต่อสื>อสารมีหลายประการ 

องคก์ารอาจใชห้นึ>งหรือหลายเครื>องมือ ซึ>งตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้ครื>องมือการสื>อสาร 

การตลาด  แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) 

โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้

เครื>องมือการส่งเสริมการตลาดที>สําคญั มีดงันี-  

              (1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร เกี>ยวกบัองคก์าร

และ ผลิตภณัฑบ์ริการ หรือความคิด ที>ตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ   

              (2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการสื>อสารระหว่างบุคคล

กบับุคคลเพื>อ พยายามจูงใจผูซื้-อที>เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื-อผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาต่อ

ความคิด หรือ เป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื>อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อันดี

กบัลูกคา้ 

              (3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ>งจูงใจที>มีคุณค่าพิเศษที>กระตุน้

หน่วยงาน (Sales Force) ผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributors) หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumer) 

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื>อให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด เป็นเครื>องมือ กระตุน้ความตอ้งการซื-อที>ใช้

สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้พนกังานขายซึ> งสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลอง

ใช้หรือการซื-อ โดยลูกคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอื>นในช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย 

มี3 รูปแบบ คือ  การกระตุ ้นผูบ้ริโภคเรียกว่า การส่งเสริมการขายที>มุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer 

Promotion)  การกระตุน้คนกลางเรียกว่า การส่งเสริมการขายที>มุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion)  

การกระตุน้พนกังานขายเรียกว่า การส่งเสริมการขายที>มุ่งพนกังาน (Sales Force Promotion)  

(4) การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations หรือPR) มี

ความหมายดังนี-  การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเกี>ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือตรา 

สินค้า หรือบริษัท ที>ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านสื>อ

กระจายเสียง หรือสื>อสิ>งพิมพ์ ซึ> งเป็นกิจกรรมหนึ> งของการ ประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์

(Public Relations หรือPR) หมายถึงความพยายามในการสื>อสารที>มีการวางแผนโดยองค์การหนึ>ง

เพื>อสร้างทัศนคติที>ดีต่อองค์การต่อผลิตภัณฑ์หรือต่อนโยบาย ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม หนึ> ง มี

จุดมุ่งหมายเพื>อส่งเสริม หรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

                (5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ

โฆษณาเพื>อให้เกิดการ ตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื>อมตรง

หรือการโฆษณาเชื>อมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกนัดงันี-  

              การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็นการ

ติดต่อสื>อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื>อให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการ 



 28 

ต่าง ๆ ที>นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกับผูซื้-อ และทาํให้เกิดการตอบสนอง

ในทนัที ทั-งนี-ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใช้สื>อต่าง ๆ  เพื>อสื>อสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใช้

สื> อโฆษณาและแคตตาล็อก การโฆษณาเพื>อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response 

Advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ> งถามผูอ่้าน ผูร้ับฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลับ 

โดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซึ> งอาจจะใช้จดหมายตรง หรือสิ>งอื>น เช่น นิตยสาร วิทยุโทรทศัน์หรือ

ป้ายโฆษณา การตลาดเชื>อมตรงหรือการโฆษณาเชื>อมตรง (Online Advertising) หรือการตลาดผ่าน

สื>ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing หรือ E- marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื>อสื>อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ์หรือบริการโดย มุ่งหวงัผล

กําไรและการค้าเครื>องมือที>สําคัญในข้อนี- ประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้

จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ> งจูงใจให้

ลูกคา้มีกิจกรรม การตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซื-อ 

(อา้งอิงจาก http://dekmarketingblogspot.com) 

 

5. งานวิจัยที$เกี$ยวข้อง 

 ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ (2559) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยนี- มีวตัถุประสงค์เพื>อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนนักศึกษา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 2) เพื>อศึกษาระดับดัชนีมวลกายของนักเรียนนักศึกษา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3) เพื>อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภค

ของนักเรียนนักศึกษา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยระดับดัชนีมวลการ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภค และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับ

สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบสอบถามได้ตรวจสอบคุณภาพโดย

ผูเ้ชี>ยวชาญ และสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 ชุด ได้ค่าความเชื>อมั>น 0.96 และทาํการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนและนักศึกษาในจักงหวัดสุราษฎร์ธานีตัวอย่างจํานวน 400 คน 

ผลการวิจยัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่รับประทาน

อาหารครบ 3 มื-อ เช้า กลางวนั เย็น มากที>สุดค่าเฉลี>ยเท่ากบั 3.67 รองลงมา คือ เลือกซื-ออาหารโดย

พิจารณาความสะอาดของร้านและผู้ขายมากกว่าความอร่อยค่าเฉลี>ย 3.58 และน้อยที>สุด คือ 

รับประทานอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ ค่าเฉลี>ย 2.79 โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน

บุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภค พบว่า เพศ และพื-นที>อาศยั มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติที>ระดบั 0.05 ขณะที>อายุ การศึกษาและรายไดไ้ม่มีความสําคญั และพบว่าพฤติกรรมการบริโภค
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ในครั- งนี-  คือ การให้ความรู้เกี>ยวกับโภชนาการอาหารผ่านสื>อ เพื>อให้เลือกอาหารที>เหมาะสมกับ

ร่างกายและลดการบริโภคอาหารที>จะเกิดโทษแก่ร่างกาย 

ศุภฤกษ์ เชาวลิตตระกูล ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการ จัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2561) : ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

แบบอัตโนมัติ ผกัสลดั กรีนโอ๊ค จะมีลกัษณะคลา้ยผกัสลดั เรดโอ๊ค คือเป็นพุ่มเตี-ย ใบสีเขียว อ่อน 

ตรงปลายของใบมีลักษณะเป็นมนกลม และนุ่ม ดังภาพที> 2.8 โดยการปลูกผกัชนิดนี-นั-นตอ้งมี 

สภาพแวดลอ้ม คือ อุณหภูมิที>ผกัตอ้งการอยู่ในระหว่าง 18 - 25 องศาเซลเซียส ค่า pH ที>เหมาะสม 

คือ 6 – 6.5 เป็นผกัที>เติบโตได้ดีในอุณหภูมิต่ าเช่นเดียวกับผกัสลัด เรดโอ๊ค  ผกัสลัดนี- ต้องการ

แสงแดดในปริมาณมาก (supachai, 2558) โดยผกัสลดัใบแดง เช่น เรดโอ๊ค จะตอ้งการความเขม้ของ

แสง (ลกัซ์) อยู่ที>ประมาณ 20,000 – 40,000 ลกัซ์ ขณะที>ผกัสลดัใบเขียว สามารถเติบโตไดด้ี แมว้่า

ความเขม้ของแสงจะเกิน 50,000 – 70,000 ลกัซ์ แต่เมื>อความเขม้ของแสง เกิน 100,00 ลกัซ์ขึ-นไป คา่ 

pH ที>เหมาะสมนั-นจะอยู่ที>6.0 - 7.0 และค่าEC ที>เหมาะสมนั-นจะอยู่ที> 1.1 - 1.7 (zen hydroponics 

,2557) ถา้อุณหภูมิในการปลูกตอ้งไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสจะส่งผล เสียต่อผกัสลดั วิธีการปลูกผกั

สลดัมีวิธีการปลูกมีอยู่ 2 แบบ คือปลูกลงดิน และปลูกแบบไฮโดรโป นิกส์ โดยการปลูกแบบไฮโดร

โปนิกส์มีขอ้ดี คือ ไม่ตอ้งกังวลในเรื>องสภาพของดิน ผกัเจริญเติบโตได้ เร็วกว่าการปลูกลงดิน 

เพราะผกัไดร้ับนํ-าและสารอาหารอย่างสมํ>าเสมอ 

 

Kapook.com ( 2561)  : ปลาทู ประโยชน์มากมาย ช่วยลดไขมันร้าย ลดความเสี$ยงโรคหัวใจ

ก็ได้ด้วย ปลาท ูประโยชน์ไม่แพป้ลาทะเลชนิดอื>น ๆ อีกทั-งปลาทูยงัมีไขมนัตํ>า โอเมกา้ 3 ก็สูง ช่วย

บาํรุงสมอง ลดไขมนัร้ายในร่างกายไดอี้กต่างหาก ถา้พูดถึงปลาที>มีโอเมกา้ 3 หลายคนอาจจะนึกถึง

ปลาทะเลนํ-าลึกอย่างปลาแซลมอน ปลาทูน่า ทว่าปลาที>มีโอเมกา้ 3 สูง โปรตีนเยอะ หากินก็ง่าย ถูก

ปากคนไทยอย่างปลาทูก็มีประโยชน์มากไม่แพป้ลาทะเลราคาแพงชนิดไหน อีกทั-งปลาทูราคายงั

ค่อนขา้งถูก ทาํเมนูไดห้ลากหลาย แลว้เราจะไม่นาํเสนอประโยชน์ของปลาทูให้คนทุกคนล่วงรู้ได้

ยงัไงล่ะ ว่าแลว้ก็มาดูกนัว่า ปลาทู ประโยชน์เยอะขนาดไหน  

ปลาทู ตอ้งรู้วิธีเลือก ดว้ยความที>ปลามีอยู่ดว้ยกนัหลากหลายชนิด ซึ>งบางชนิดก็มีลกัษณะที>

คลา้ยคลึงกนัมาก อย่างปลาทูกบัปลาลงั ดงันั-นเราจะพามารู้จกัลกัษณะของปลาทูที>แทท้รู เพื>อไม่ให้

เกิดกรณีซื-อปลาผิดชนิดอีกนะคะ โดยปลาทูจะมีลกัษณะลาํตวักวา้ง แบน ป้อม หางสั-น ตาเล็ก แต่

จุดสังเกตที>สําคญัคือปลาทูจะไม่มีลายขา้งตวั 3 เส้น เหมือนปลาลงั โดยบนลาํตวัของปลาทูนั-นจะ

ออกสีนํ-าเงินแกมเขียว ส่วนในกรณีที>เป็นปลาทูสดจะสังเกตเห็นสีนํ-าเงินเขม้พาดยาวตามลาํตวั ทั-งนี-

ชื>อทางวิทยาศาสตร์ของปลาทูก็คือ Rastrelliger neglectus หรือชื>อทอ้งถิ>นคือปลาทูสั-น ปลาทูเตี-ย 

โดยลกัษณะของปลาทูจะแตกต่างกนัในแต่ละพื-นที>นํ-าที>อาศยั 
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ปลาทู คุณค่าทางโภชนาการสูงไม่แพใ้คร ขอ้มูลจากกองโภชนาการ กรมอนามยั แสดง

คุณค่าทางโภชนาการของปลาทูนึ> งในส่วนที>กินได้ ปริมาณ 100 กรัม ดังนี-  - พลังงาน 136 กิโล

แคลอรี - โปรตีน 24.9 กรัม - ไขมนั 4.0 กรัม - แคลเซียม 163 มิลลิกรัม - ฟอสฟอรัส 640 มิลลิกรัม - 

เหล็ก 3.0 มิลลิกรัม - วิตามินบี 1 0.09 มิลลิกรัม - วิตามินบี 2 0.10 มิลลิกรัม - ไนอะซิน 6.1 มิลลิกรัม 

- ไอโอดีน 48 ไมโครกรัม - คอเลสเตอรอล 76 มิลลิกรัม - ไขมนั 6.20% - กรดไขมนัอิ>มตวั (SAT) 

1,695 มิลลิกรัม - กรดไขมนัไม่อิ>มตวัตาํแหน่งเดียว (MUFA) 953 มิลลิกรัม - กรดไขมนัไม่อิ>มตวั

หลายตาํแหน่ง (PUFA) 1,978 มิลลิกรัม - กรดโอเลอิก (18:1) 391 มิลลิกรัม - กรดไลโนเลอิก (18:2) 

87 มิลลิกรัม - อีพีเอ (EPA) 636 มิลลิกรัม - DHA 778 มิลลิกรัม 

  ปลาทู ประโยชน์ดีอย่างไร ปลาทูจดัอยู่ในกลุ่มปลาที>มีไขมนัตํ>า โดยมีไขมนันอ้ยกว่าหรือ

เท่ากบั 4 กรัมต่อเนื-อ 100 กรัม ส่วนประโยชน์ของปลาทูในดา้นอื>น ๆ นั-น มีดงันี- เลยค่ะ 

1. โปรตีนสูง ปลาทูเป็นแหล่งที>ดีของโปรตีน และโปรตีนจากเนื-อปลาก็เป็นโปรตีนที>ย่อยง่ายกว่า

เนื-อสัตว์ชนิดอื>น ๆ  ส่งผลให้ระบบย่อยไม่ตอ้งทาํงานย่อยโปรตีนจากปลาหนักเท่าการย่อยโปรตีน

จากเนื-อสัตว ์เช่น เนื-อหมูหรือเนื-อววั อีกทั-งโปรตีนในเนื-อปลาทูยงัมีปริมาณค่อนขา้งสูง โดยปลาทู 

100 กรัมมีโปรตีนอยู่ถึง 24.9 กรัม ร่างกายก็จะไดร้ับโปรตีนจากปลาทูไปซ่อมแซมส่วนที>สึกหรอ

ของร่างกาย ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตตามวยัอนัควรอีกดว้ย 

 2. บาํรุงประสาทและสมอง ในปลาทูมีทั-งไอโอดีนและกรดไขมนัที>จาํเป็นต่อร่างกาย โดยในปลาทู

มีกรดไขมนัไม่อิ>มตวัหรือกรดไขมนัโอเมก้า 3 ค่อนข้างมาก ซึ> งกรดไขมันชนิดนี- ร่างกายเราไม่

สามารถสร้างขึ-นมาเองได ้ตอ้งรับเอาจากอาหารที>มีโอเมกา้ 3 สูงอย่างปลาทู เป็นตน้ และนอกจาก

ไอโอดีนและโอเมกา้ 3 แลว้ ปลาทูยงัมีกรดไขมนั DHA ที>มีส่วนสําคญัในการพฒันาระบบประสาท

และสมอง โดยเฉพาะสมองในส่วนการเรียนรู้และจดจาํ 

3. ช่วยลดไขมันตัวร้ายในเลือด ปลาทูมีกรดไขมันชนิด PUFA หรือกรดไขมันไม่อิ>มตัวหลาย

ตาํแหน่ง ซึ>งกรดไขมนัดีเหล่านี- มีสรรพคุณช่วยลดระดบัไตรกลีเซอไรด์ในเลือด อีกทั-งในปลาทูยงัมี

กรดไขมนั EPA ซึ> งเป็นกรดไขมนัในกลุ่มโอเมกา้ 3 มีคุณสมบตัิช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลใน

เลือดและลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมนัตวัร้ายอนัเป็นสาเหตุสําคญัของภาวะไขมนัอุดตนัเส้น

เลือด นาํไปสู่โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างเส้นเลือดในสมองแตกได ้

4. ป้องกนัโรคซึมเศร้า ผลการวิจยัจากมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด พบว่า กรดไขมนัโอเมกา้ 3 เป็นกรด

ไขมนัที>จาํเป็นต่อการทาํงานของระบบประสาทและสมอง และการขาดกรดไขมนัชนิดนี-  อาจเป็น

สาเหตุของโรคซึมเศร้าและโรคสมาธิสั-นได ้โดยเฉพาะในเด็กวยักาํลงัเรียนรู้ หากขาดกรดไขมนัโอ

เมก้า 3 อาจมีพฒันาการดา้นการอ่าน-เขียนค่อนขา้งช้ากว่าเด็กในวนัเดียวกนั ที>ได้รับกรดไขมนัโอ

เมกา้ 3 ในปริมาณที>เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 

5. ร่างกายได้รับวิตามินที>หลากหลาย จากขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูเราจะเห็นเลยว่า 

ปลาทูส่วนที>กินได้ในปริมาณ 100 กรัม ให้แร่ธาตุ วิตามิน และคุณค่าทางสารอาหารที>จาํเป็นต่อ
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ร่างกายหลากหลายชนิด ทั-งธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 บี 2 กรดไขมนัจาํเป็น ไนอะ

ซิน ซึ> งสารอาหารเหล่านี- ที>พบได้ในปลาทู ถึงแม้จะมีปริมาณอย่างละนิดละหน่อย แต่ก็จัดเป็น

สารอาหารที>สําคญัต่อการทาํงานของร่างกาย ช่วยบาํรุงระบบประสาทและสมองให้ควบคุมการ

ทาํงานของอวยัวะทุกส่วนในร่างกายไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ-น ปลาทูมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

แบบนี-  ยิ>งทาํให้นึกอยากกินปลาทูขึ-นมาเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่หากใครไม่กินเผด็ ไม่ค่อยสนิทกบัเมนู

นํ-าพริกปลาทูเท่าไร ลองเมนูปลาทูอย่างอื>นดูก็ได ้อร่อยและไดป้ระโยชน์จากปลาทูไม่แพก้นั 

 

รศ.ดร. สุธาทิพ ภมรประวัติ นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที$ 356 (2561) : โหระพา คุณค่าที$

ม ากก ว่ าความอร่อย  โหระพา มี ชื> อวิทยาศาสตร์  Ocimum basilicum Linn. วงศ์  Labiatae  

ชื>อภาษาองักฤษ Sweet Basil  โหระพามีชื>ออื>นๆ คือ อิ>มคิมขาว (ฉาน-แม่ฮ่อง-สอน) กอมกอ้ (เหนือ 

อีสาน) นางพญาร้อยชู้ โหระพาไทย โหระพาเทศ ห่อกวยซวย ห่อวอซู โหระพาเป็นพืชตระกูล

เดียวกบักะเพราและแมงลกัแต่กลิ>นรสต่างกนั  ชื>อโหระพาภาษาองักฤษคาํว่า Basil มาจากภาษากรีก 

basileus แปลว่า "ราชา หรือ ผูน้าํของปวงชน" ชื>อนี- เนื>องมาจากกลิ>นดุจเครื>องหอมในราชสํานกัของ

โหระพา ชื>ออื>นของโหระพาในภาษาแถบยุโรปมีรากศพัท์มาจากคาํว่าราชานี- ทั-งสิ-น เชื>อว่าเป็น

ส่วนประกอบของสมุนไพรที>ราชวงศ์ยุโรปโบราณใส่ในนํ- าอาบ โหระพาเป็นไมล้ม้ลุก สูง 0.5-1 

เมตร ลาํตน้เป็นสี>เหลี>ยม กิ>งอ่อนสีม่วงแดง  

ใบ ใบเดี>ยว ออกตรงขา้ม รูปไข่หรือรูปรี กวา้ง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร ปลาย

แหลม โคนมน ขอบจกัเป็นฟันเลื>อยห่างๆ มีขนอ่อนปกคลุมใบและตน้ ดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน 

ออกเป็นช่อที>ปลายกิ>ง ช่อดอกยาว 7-12 เซนติเมตร มีใบประดบัสีเขียวอมม่วงซึ>งจะคงอยู่เมื>อเป็นผล 

กลีบดอกมีโคนเชื>อมกัน ปลายแยกเป็น 2 ส่วน เกสรตวัผู ้4 อนั ผลขนาดเล็ก ผลแห้งมี 4 ผลย่อย 

เมล็ดเล็กเท่าเมล็ดงา สีนํ- าตาลเขม้ โหระพามีถิ>นกาํเนิดในทวีปเอเชียและแอฟริกา โหระพาเป็นพืช

พื-นเมืองของอินเดีย แต่แพร่หลายทั-งในเอเชียและดินแดนตะวนัตก 

โหระพาช้าง Ocimum gratissimum Linn. หรือกะเพราญวน จันทร์หอม เนียมตัน เนียม

ยี>หร่า เป็นไมพุ่้มสูงคลา้ยโหระพาแต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบโหระพาช้างมีขอ้แตกต่างจากโหระพา

เนื>องจาก มีสารสําคญัในนํ-ามนัหอมระเหยต่างกนั ใบโหระพาชา้งมียูจีนอล (eugenol) เป็นสารหลกั

ทาํให้ไม่นิยมใชป้ระกอบอาหารเท่าโหระพา 

ประโยชน์โหระพาเป็นพืชที>มีกลิ>นหอม นิยมนํามาประกอบอาหารหลากชนิดในประเทศ

ไทย ช่วยปรุงแต่งกลิ>นรสของอาหารให้น่ากินยิ>งขึ-น ช่วยดบักลิ>นคาวของอาหารหลายชนิด เช่น ผดั

หอย ผดัเนื-อ ใชใ้บปรุงอาหารเป็นผกัโรยชูรสไดห้ลายชนิด เช่น แกงเผด็ แกงเลียง ผดั ทอด ใบและ

ยอดอ่อนใช้กินเป็นผกัสด เป็นเครื>องแนมอาหารคาวหรืออาหารว่างได้เป็นอย่างดี โหระพาเป็น

สมุนไพรที>มีรสชาติละเอียดอ่อน ถา้ใช้ปรุงอาหารจะใส่โหระพาแลว้ยกลงทนัทีเพื>อให้ไม่เสียกลิ>น

รสไปประเทศทางตะวนัตกนิยมกินใบแห้งเป็นเครื>องเทศ นํ- าสลัดที>ใช้โหระพาเป็นส่วนผสม 
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(pesto) เป็นนํ-าสลดัที>ใชป้ระจาํในอาหารอิตาเลียนที>ประเทศสหรัฐอเมริกาก็นิยมกินใบโหระพา แต่

ใช้โหระพาจากอียิปต์ ฝรั>งเศส และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ> งมีกลิ>นต่างจากโหระพาของไทย นํ-ามนั

โหระพาใช้แต่งกลิ>นซอสมะเขือเทศ ขนมผิง ลูกอม ผกัดอง ไส้กรอก และเครื>องดื>มใบโหระพามี

คุณค่าทางยาช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร ขบัลมในลาํไส้ แก้ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อทอ้งร่วง แก้

อาการคลื>นไส้อาเจียน เด็กปวดทอ้งให้ใช้ใบโหระพา 20 ใบ ชงนํ- าร้อนและนํามาชงนมให้เด็กดื>ม 

ปลอดภยักว่ายาขบัลมที>ผสมแอลกอฮอล ์นอกจากนี-  ใบโหระพามีสรรพคุณรักษาโรคหวดั รักษา

อาการปวดศีรษะ โดยใช้ยอดอ่อนตม้กับนํ-าดื>มเป็นชา หรือกินเป็นผกัสด ใช้ร่วมกับขิงแกไ้อ และ

ช่วยกระตุน้การสร้างภูมิคุม้กนั เมล็ดของโหระพาเมื>อแช่นํ- าจะพองตวัเป็นเมือก ใช้กินแก้บิด ช่วย

หล่อลื>นลาํไส้เป็นยาระบาย เนื>องจากไปเพิ>มจาํนวนกากอาหาร (bulk laxative) 

องคป์ระกอบทางเคมี 

สารสกัดใบโหระพาที>ได้จากการกลั>นด้วยไอนํ- า มีสีเหลืองอ่อนถึงไม่มีสี ใบโหระพามี

นํ-ามนัหอมระเหยอยู่ประมาณร้อยละ 0.1-1.5 เมื>อทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างจาก headspace 

และตรวจสอบดว้ย gas chromatography พบว่าในนํ-ามนัหอมระเหยประกอบดว้ยสารเมทิลชาวิคอล 

(methylchavicol) เป็นสารหลกั (ร้อยละ 93) และสารกลุ่มเทอร์พีน ไดแ้ก่ลินาโลออล (linalool) และ

ซินีออล (1, 8-cineol)  

นอกจากนี-  ยงัมีสารยูจีนอล (eugenol) กรดกาเฟอิก (caffeic acid) และกรดโรสมารินิก 

(rosmarinic acid) เป็นตน้ นํ-ามนัหอมระเหยจากโหระพาช่วยการย่อยอาหารประเภทเนื-อสัตว์ ช่วย

คลายการหดเกร็งของกลา้มเนื-อและฆ่าเชื-อแบคทีเรีย จึงช่วยการย่อยอาหาร ขบัลมแกท้อ้งอืดเฟ้อ ลด

การปวดเกร็งในระบบทางเดินอาหาร และแก้หวดั นํ-ามนัโหระพามีกลิ>นหอมหวาน เมื>อสูดดมมี

คุณสมบตัิช่วยให้เกิดความสงบ มีสมาธิ ลดอาการซึมเศร้า  

ทาํให้เกิดอาการแพง่้ายสตรีมีครรภค์วรหลีกเลี>ยง  

องค์ประกอบทางเคมีที>สําคญัของใบโหระพาพนัธ์ุไทย คือเมทิลชาวิคอล สกัดได้จากการ

กลั>นดว้ยไอนํ-า มีลกัษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองอมนํ-าตาลปราศจากตะกอนและ

สารแขวนลอย ไม่มีการแยกชั-นของนํ-า มีกลิ>นเฉพาะตวั มีคุณสมบตัิแกจุ้กเสียดแน่นทอ้งใบโหระพา

มีบีตาแคโรทีนสูง สามารถช่วยป้องกนั โรคหัวใจขาดเลือดและมะเร็งได ้โหระพา 1 ขีด มีบีตาแคโร

ทีน 452.16 ไมโครกรัม ร่างกายผูใ้หญ่ตอ้งการบีตาแคโรทีนวนัละ 800 ไมโครกรัม  บีตาแคโรที

นมีอยู่ในผกัใบเขียวเขม้ทุกชนิด เมื>อกินโหระพาไปดว้ยจะไดบี้ตาแคโรทีนเพียงพอใน 1 วนั 

ฤทธิjทางเภสัชวิทยาของโหระพาและการทดสอบทางคลินิก ฤทธิj ตา้นอนุมูลอิสระ  

เมื>อสกัดนํ- ามันหอมระเหยจากใบโหระพาด้วยเมทานอล พบว่ากรดโรสมารินิกในใบ

โหระพามีประสิทธิภาพตา้นอนุมูลอิสระเมื>อทดสอบโดยวิธี DPPH scavenging activity นอกจากนี-  

การทดสอบนํ- ามนัหอมระเหยและสารสกัดด้วยนํ- าจากใบโหระพาต่อเซลล์กล้ามเนื-อหัวใจที>ถูก

ทาํลายโดยอนุมูลอิสระในห้องทดลอง พบว่าสารสกดันํ- าและนํ- ามนัหอมระเหยจากโหระพามีฤทธิj
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ป้องกันความเสียหายจากการทาํลายของอนุมูลอิสระไดง้านวิจยัของตุรกีพบว่า ชาโหระพามีฤทธิj

ตา้นออกซิเดชนัสูงกว่าชาเขียวที>จาํหน่ายในตุรก ี

ฤทธิj ลดคอเลสเตอรอลและแผ่นคราบ (พลคั) ในกระแสเลือด 

งานวิจยัการใช้ใบโหระพาเป็นยาลดคอเลสเตอรอล ในเลือดของสัตว์ทดลองที>ประเทศ

โมร็อกโกพบว่า สารสกัดโหระพามีฤทธิj ลดคอเลสเตอรอลในเลือดของหนูทดลองที>ถูกทําให้มี

ปริมาณไขมันสูง  เนื> องจากการสะสมไขมันของแม็กโครฟาจที> เหนี>ยวนําโดยแอลดีแอล-

คอเลสเตอรอล (LDL-C) หรือไขมันไม่ดี มีบทบาทสําคญัในการเกิดแผ่นคราบ (พลัค) ของโรค

หลอดเลือดอุดตนั คณะทาํงานที>ประเทศอิตาลีจึงทดสอบฤทธิj ของสารสกดักบัการตา้นออกซิเดชัน

ของไขมนัไม่ดี งานวิจยัพบว่าสารสกดัเอทานอลของโหระพามีฤทธิj ตา้นไขมนัไม่ดี ออกซิเดชนัจาก

การเหนี>ยวนําของ Cu (2+) นอกจากนี-  สารสกัดโหระพาลดการรวมตวัสะสมของหยดไขมนัแม็ก

โครฟาจที>เกิดจากไขมนัไม่ดีที>เปลี>ยนไป สารสกดัโหระพาไม่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ ของ

คอเลสเตอรอลและการสังเคราะห์ไตรกลีเซอรอลในเซลล์แต่อย่างใด แม็กโครฟาจที>ไดร้ับสารสกัด

โหระพาลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในสภาพที>ไม่ใช่เอสเทอร์ และลดอตัราการทาํงานของ 

surface scavenger receptor  สรุปได้ว่าสารสกัดเอทานอลของโหระพาสามารถลดการสร้างโฟม

เซลล์ โดยลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล และเปลี>ยนแปลงการทํางานของ surface scavenger 

receptors 

ฤทธิj ตา้นจุลชีพ 

ฤทธิj ต้านแบคที เ รีย  :  สารสกัดจากโหระพามีฤทธิj ต้านแบคที เ รียที>ก่อโรค  เ ช่น 

Staphylococcus, Enter-ococcus และ Pseudomonas นํ- ามันหอมระเหยจากโหระพาที>สกัดด้วยวิธี 

hydrodistillation มีฤทธิj ต้านแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ ฤทธิj ต้านการเจริญเติบโตของเชื-อสิว 

: นอกจากนี-  งานวิจยัจากมหาวิทยาลยันเรศวรพบว่า สารสกดัเอทานอลของใบโหระพามีฤทธิj ยบัย ั-ง

การเจริญของเชื-อแบคทีเรียที>เป็นต้นเหตุของการเกิดสิว Propionibacterium acnes ได้ดีที>สุดเมื>อ

เทียบกับสารสกดัจากพืชร่วมตระกูลโหระพาอื>นๆ เช่น กะเพรา ฤทธิj ตา้นเชื-อรา : นํ-ามนัโหระพามี

ส า ร สํ า คัญคื อ  linalool และ  eugenol ซึ> ง มี ฤท ธิj ย ับ ยั- ง  Sclerolinia sclero-tiorum, Rhizopus 

stolonifer and Mucos spp. นํ-ามนัโหระพาในขนาด 1.5 ml/l มีฤทธิj ยบัย ั-งการเจริญของไมซีเลียมเชื-อ

รา  22 ชนิด  รวมถึงสายพัน ธ์ุ ที>สร้างไมโคท็อกซินของ  Aspergillus flavus และ  Aspergillus 

parasiticus ด้วยฤทธิj ตา้นเชื-อไวรัส : โหระพามีการใช้งานมานานในการแพทยแ์ผนจีน การศึกษา

ฤทธิj สารสกดัโหระพาและสารสําคญัในการตา้นไวรัสพบว่าสารสกดันํ-าและเอทานอลของโหระพา 

และสารสําคญัคือเอพิจีนิน ลินาโลออล และกรดเออเซลิกมีฤทธิj ตา้นไวรัสแบบ broad sprectrum 

ครอบคลุมดีเอ็นเอไวรัส (herpes viruses (HSV), adenoviruses (ADV) hepatitis B virus) และ RNA 

ไวรัส (coxsackievirus B1 (CVB1) and enterovirus 71 (EV71) ฤทธิj ต้านปรสิต : นํ- ามันโหระพามี

ฤทธิj ตา้นปรสิต Giardia lamblia สารออกฤทธิj ตา้น G. lamblia คือ ลินาโลออล 
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ฤทธิj ตา้นสารก่อมะเร็ง 

นํ-ามนัโหระพาสามารถเพิ>มฤทธิj ของเอนไซม ์ glutathione-S-transferase มากกว่าร้อยละ 78 

ในกระเพาะ ตบั และหลอดอาหารของหนูทดลองและสามารถตา้นการก่อมะเร็งของหนูได้ โดยมี

ฤทธิj ยบัย ั-งการทาํงานของสารซึ>งเหนี>ยวนาํให้เกิด squamous cell carcinoma ในกระเพาะอาหารของ

หนูทดลอง และพบว่านํ- ามนัโหระพามีพิษต่อเซลล์มะเร็งเมื>อทดสอบด้วยวิธี MTT ในเซลล์มะเร็ง 

murine leukemia และ human mouth epidermal carcinoma  

ฤทธิj ตา้นการก่อกลายพนัธ์ุ 

นํ- ามันสกัดจากใบโหระพามีฤทธิj ต้านการก่อกลายพันธ์ุของ Samonella typhimurium มี

ฤทธิj ต้านการก่อกลายพันธ์ุได้ดีใกล้เคียงกับฤทธิj ของวิตามินอี ฤทธิj ดังกล่าวเกิดจากฤทธิj ต้าน

ออกซิเดชนัของนํ-ามนัโหระพา 

ฤทธิj ตา้นการอกัเสบ 

สารสกัดจากใบโหระพามีฤทธิj ย ับยั- งการทํางานของเอนไซม์ cyclooxygenase และ 

lipoxygenase ซึ> งไปเหนี>ยวนําให้เกิดการอกัเสบในเมตาบอลิกของกรดอาราชิโดนิก (arachidonic 

acid) พบว่าสารกลุ่มเทอร์พีนที>แยกได้จากรากและลําต้นของโหระพามีฤทธิj ต้านการอักเสบ 

การศึกษาฤทธิj ต้านอักเสบของทิงเจอร์โหระพา พบว่ามีฤทธิj ต้านการอักเสบโดยออกฤทธิj ที>ไข

กระดูกอย่างเฉียบพลนั การศึกษาผลของทิงเจอร์โหระพา (1:10) ในการลดการอกัเสบที>เกิดจาก

เทอร์เพนไทน์ของหนู เทียบกับการใช้ไดโคลฟีแนก (30 มก./100 ก.) โดยการวดัเม็ดเลือดขาว

โดยรวมและแยกชนิด ทดสอบฟาโกไซซิสในหลอดทดลอง และการวดัการสังเคราะห์ไนตริกออก

ไซด์ พบว่าทิงเจอร์โหระพาลดปริมาณเม็ดเลือดขาวสุทธิปริมาณโมโนไซต์ ลดการกระตุน้ฟาโก

ไซต ์แต่ลดการสร้างไนตริกออกไซด์เพียงเล็กนอ้ยเท่านั-น ทิงเจอร์โหระพาให้ผลนอ้ยกว่าการใช้ได

โคลฟีแนกเล็กนอ้ย 

ฤทธิj รักษาแผลกระเพาะอาหาร 

นํ-ามนัโหระพามีฤทธิj ยบัย ั-งฤทธิj ของแอสไพริน ที>เหนี>ยวนําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

โดยยบัยั-งเอนไซม ์lipoxygenase และตา้นฮิสทามีนที>ทาํให้เกิดการอกัเสบและเกิดแผล 

ฤทธิj ฆ่าไรและแมลง 

สารสกัดจากใบโหระพามีฤทธิj ฆ่าไร  Tetranychid mites (Tetranychus urticae) และ 

Eutetranychus orientalis ฆ่าแมลงวนับา้น แมลงวนัปากคมที>ตอมกินเลือดปศุสัตว ์และยุงพาหะโรค

ชนิดต่างๆ นํ-ามนัหอมระเหยที>ไดจ้ากโหระพามีฤทธิj ฆ่ายุงและลูกนํ-ายุงหลายชนิด รวมถึงยุงที>เป็น

พาหะนาํโรคไขเ้ลือดออกดว้ย  
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ไม่น่าเชื>อว่าพืชพื-นๆ เช่นโหระพาจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้มากถึงเพียงนี-  เมื>อส่ง

ตน้ฉบบันี-แลว้คงตอ้งไปซื-อก๋วยเตีoยวลุยสวนมาจากตลาดนัด ขอโหระพาเขาแถมมาหน่อย เป็น

อาหารว่างจานผกัเพื>อสุขภาพไงคะ 



  

      บทที$ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

 ขั4นที$ 1 ขั4นเตรียมการ 

1.  เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจขายสินคา้ 
2.  ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยที์Dปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ทีDจะทาํธุรกจิขายสินคา้ 
5. จดัเตรียมสถานทีDในการลงมือปฏิบตัิงาน 

6. จดัทาํแผนธุรกจิและแผนกลยุทธ์ และส่งเสริมการตลาด 
 

 ขั4นที$ 2 ขั4นดําเนินงาน 

1. การจดัซืMอวตัถุดิบ  และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณแ์ละสถานทีDปฏิบตัิงาน 

2. ทดลองปฏิบตัิการขาย  ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3. ปฏิบตัิดาํเนินงานธุรกิจตามขัMนตอนการขาย ทีDวางแผนไว ้
4. จดักจิกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการตลาด 

 

 ขั4นที$ 3 ขั4นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบตัิงานขาย และงบประมาณผลกาํไร ขาดทุน 

2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
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ขั4นตอนดําเนินงาน 

 

 

ขั4นตอนดําเนินการ 

ปี 2562 ปี 2563 

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

1. ลงความเห็นในการขาย

สินคา้ 

         

2. สรุปความเห็นขายสินคา้

เมีDยงปลาทู  

         

3. ร่างโครงการเสนอ

อาจารยที์Dปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการ

ขายสินคา้ 

         

5. จดัเตรียมสถานทีDในการ

ทาํสินคา้เพืDอไปจาํหน่าย 

         

6. หาแหล่งวตัถุดิบ          

7. ลงสถานทีDในการขาย

สินคา้ ตามออฟฟิศต่าง ๆ 

       

8. สรุปผลการปฏิบตัิงาน       
   

9. ส่งรายงานสรุปผล

ดาํเนินงาน 

         

 

วัน เวลา สถานที$ 

 เริDมดาํเนินงานตัMงแต่ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

สถานทีDปฏิบตัิการ 94 หมู่ 5 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จ.สมุทรปราการ  
สถานทีDจาํหน่ายสินคา้ สํานกังานออฟฟิศต่าง ๆ  
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สถานที$ดําเนินโครงการ 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวัสดุอปุกรณ์ 

งบประมาณ และวัสดุอปุกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุนคนละ 4,000 บาท จาํนวน 2 คน คดิเป็นเงิน 8,000 บาท 

ค่าวัตถุดบิ  

1. ปลาทู                   1,000 บาท 

2. ขนมจนี        400 บาท 

3. ไข่ไก ่        380 บาท 

4. กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค       450 บาท  

5. โหระพา         25 บาท 

6. ผกัชีฝรัDง          35 บาท 

7. แครอท           50 บาท 

8. รากผกัชี          35 บาท 

9. กระเทียมไทยขนาดกลาง        45 บาท 

10. พริกแดงจนิดา         91   บาท 

11. ถัDวลิสงคัDว (ไม่มีเปลือก)      126 บาท 

12. นํMามะนาว       180 บาท 

13. นํMาปลา          56 บาท 

14. นํMาตาล          46 บาท 

15. ผงชูรส          21 บาท 

16. นํMาเปล่า            10 บาท 

17. นํMามนัพืช       100  บาท 

รวม                  3,050 บาท 

 

ค่าวัสดุอปุกรณ์ 

1. ค่าเช่าสถานทีD         - บาท 

2. กระทะ        350 บาท 

3. ตะหลิว          70 บาท 

4. ตะแกรงตาถีD         50 บาท 

5. เครืDองปัDนไฟฟ้า       990 บาท 

6. ภาชนะสําหรับเตรียมวตัถุดิบขนาดต่าง ๆ    300 บาท  

7. ชอ้น           20 บาท 

8. มีด        100 บาท 
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9. เขียง          50 บาท 

10. ถุงมือพลาสติก 1 แพค็        15 บาท 

11. แก๊ส        385 บาท 

รวม                 2,330 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

1. ป้ายร้าน/ป้ายราคา      500 บาท 

2. เสืMอยูนิฟอร์มร้าน (2 คน)      600 บาท 

รวม                  1,100 บาท 

 

รวมค่าใช้จ่ายทั4งหมด                6,480 บาท 

 

 

การจัดทําแผนธุรกิจ 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

 ชืDอกิจการ ร้านเมีDยงปลาทู วาไรตีM ก่อตัMงขึMนโดยนางสาวศศินิภา ทิมเจริญ และนางสาวศศิธร 
ทิมเจริญ ก่อตัMงเมืDอปี พ.ศ. 2562 โดยความคิดริเริDมในการก่อนตัMงธุรกิจนีMขึMนมา โดยมีความคิดเห็นวา่
ในประเทศไทยมีธุรกิจร้านขายเมีDยงปลาทูจาํนวนมาก เช่น ร้านบุญปากเมีDยงปลาทู ร้านเบญเมีDยง
ปลาทู เป็นตน้ เราจึงมีแนวคิดในการเปิดร้านเมีDยงปลาทู วาไรตีM  โดยมีการปรับปรุงพฒันาจากเมีDยง
ปลาทูรูปแบบเดิม ๆ ทีDมีจาํหน่ายทัDวไป จนเกิดเป็นสินคา้ “ยาํเมีDยงปลาทู” ทีDแปลกออกไปจากเดิมแต่
คงความอร่อยของเมีDยงปลาทูแท้ๆ อยู่ สะดวกในการรับประทานมากกว่าแบบเดิม ตรงกับความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทีDตอ้งการทานอาหารทีDมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สะดวกในการรับประทาน 

ปัจจุบนัลูกคา้หลกัของกิจการ คือกลุ่มหนุ่มสาวออฟฟิศทีDรักสุขภาพ ตอ้งการอาหารสําหรับทานมืMอ
กลางวนั รับประทานง่ายไม่ยุ่งยาก มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย และทีDสําคญัมีบริการส่งถึง
ทีDออฟฟิศ ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 58 %  

 ปัจจุบันกิจการมีเงินลงทุนทัMงหมด 100,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียน
ภายในกิจการ 23,883,660.00 บาท ต้นทุนขายเพืDอกิจการ 13,237,423.27 บาท และมีกําไรสุทธิ
ระยะเวลา 3 ปี 10,646,236.73 บาท 
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2. วัตถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 เป็นการนาํเสนอแผนธุรกจินีMต่อหุ้นส่วน โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีM 
 1. เพืDอเป็นเอกสารในการประกอบธุรกิจ 
 2. เพืDอลดความเสีDยงในการดาํเนินธุรกจิ เพราะเป็นการวางแผนล่วงหนา้และมีแผนสํารอง 
หากเกิดปัญหาภายนอกทีDไม่สามารถควบคุมได ้
 3. เพืDอเสนอต่อหุ้นส่วนทีDจะร่วมลงทุนในการทาํธุรกจิ 
 

3.ความเป็นมาของธุรกิจ 

 3.1 ประวัติความเป็นมา และแนวคิดในการก่อตั4งธุรกิจ 

บริษทั เมีDยงปลาทู วาไรตีM จาํกดั  จดทะเบียนเมืDอวนัทีD 26 พฤษภาคม 2562 บริษทั เมีDยงปลา
ทู วาไรตีM จาํกดั  อยู่ภายในการบริหาร “ คุณศศินิภา ทิมเจริญ อาย ุ 24 ปี และคุณศศิธร ทิมเจริญ อาย ุ
27 ปี ดาํเนินธุรกิจในดา้นอาหารคือยาํเมีDยงปลาทู โดยเดิมทางครอบครัวของคุณศศินิภา  มีธุรกิจร้าน
ขายเมีDยงปลาทูสูตรดงัเดิมแต่ดว้ยปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงและคู่แข่งหน้าใหม่ๆ เกิดขึMนมากมาย คุณ
ศศินิภาและคุณศศิธร เกิดความคิดทีDจะพฒันากิจการของครอบครัวให้ทนัสมยัและเหนือกว่าคู่แข่ง
ขนั คุณศศินิภา จึงลองทาํเมีDยงปลาทูรับประทานเอง ปรับสูตรให้แปลกใหม่ ลองทาํรับประทานเอง
ไปเรืDอย ๆ จนคน้พบการทานเมีDยงปลาทูรูปแบบใหม่ ทีDง่ายเหมาะกบักลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนัทีDไม่ชอบ
ทานอะไรทีDยุง่ยาก คุณศศินิภาจึงไดพ้ฒันาต่อยอดจนเกิดขึMนเป็นสินคา้ “ยาํเมีDยงปลาทู” ภายใตชื้Dอแบ
รนด์ “เมีDยงปลาทู วาไรตีM” 
  โดยโอกาสในการขายสินคา้ของทางร้านเราคือ การนาํเสนอมิติใหม่ของการทานเมีDยงปลา
ทูคือ “ยาํเมีDยงปลาทู” มีจาํหน่ายเป็นเจา้แรกของโลก 

โดยทัM งนีM ทีมผู ้บริหารได้ใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เห็นถึงความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑพ์ร้อมทัMงผสมผสานความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพเพืDอตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ในดา้นผลิตภณัฑโ์ดยมีการส่งเสริมคุณภาพการขายเพืDอคืนทุน 

 

แนวความคิดในการก่อตั4งธุรกิจ 

ในปัจจุบนัอาหารคือ ปัจจยัหลกัในการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์าหารให้ประโยชน์และสร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกาย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโนม้ในการรับประทานอาหารทีDหาซืMอได้
ในราคาทีDย่อมเยาว ์และหาซืMอสะดวกง่ายต่อการรับประทาน  

ผูบ้ริหารไดมี้การคิดคน้และพฒันาสูตรจากเมีDยงปลาทูจากแบบเดิมทีDหาทานได้ทัDวไปตาม
ทอ้งตลาดซึD งรับประทานลาํบากตอ้งซืMอกลบัไปรับประทานทีDบา้นเท่านัMน แต่ “เมีDยงปลาทู วาไรตีM” 
มองเห็นช่องทางการขายเมีDยงปลาทูกบักลุ่มลูกคา้ประเภทหนุ่มสาวออฟฟิศทีDรักสุขภาพ ทีDตอ้งการ
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ทานอาหารควบคุมนํM าหนัก มีคุณประโยชน์ครบถว้น สะอาด ปลอดภยัถูกหลกัอนามยั เราจึงได้
พฒันาสูตรจนเป็นสินคา้ “ยาํเมีDยงปลาทู” รสชาติคือเมีDยงปลาทูแบบดงัเดิมแต่ปรับให้รับประทานได้
ง่ายและสะดวกทุกทีD บรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องพลาสติกใสทรงกลมติดสติกเกอร์แบรนด์ “เมีDยงปลาทู วา
ไรตีM” มาพร้อมชอ้นส้อมพลาสติกเพืDอง่ายต่อการรับประทาน ทาํให้เพิDมมูลค่าสินคา้ วิธีการทานก็ง่าย
นิดเดียวเพียงเปิดกล่องแกะถุงนํM าจิMมราดแลว้คลุกๆ ก็สามารถรับประทานไดเ้ลย คณะผูจ้ดัทาํ “เมีDยง
ปลาทู วาไรตีM” ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคสะดวกสบายมากขึMน จึงให้บริการจดัส่งถึงหนา้ออฟฟิศ 

 

3.2 ขั4นตอนการดําเนินงาน 

`ขั4นตอนดําเนนิการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1.ลงความเห็นในการขายสินคา้          

2.สรุปความเห็นขายสินคา้ เมีDยง
ปลาทู  

         

3.ร่างโครงการเสนออาจารยที์D
ปรึกษาโครงการ 

         

4.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการขาย

สินคา้ 

         

5.จดัเตรียมสถานทีDในการทาํ

สินคา้เพืDอไปจาํหน่าย 

         

6.หาแหล่งวตัถุดิบ          

7.ลงสถานทีDในการขายสินคา้ 

ตามออฟฟิศต่าง ๆ 

       

8.สรุปผลการปฏิบตัิงาน          

9.ส่งรายงานสรุปผลดาํเนินงาน          
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4. ผลิตภัณฑ์ 

4.1 รายละเอียดการขาย 

ผลิตภัณฑ์คือ “ยาํเมีDยงปลาทู” คณะผูจ้ัดทําได้ปรับสูตรมาจากเมีDยงปลาทูทัDวไปเพืDอให้
ผูบ้ริโภคไดร้ับประทานได้ง่ายขึMน และยงัคงความอร่อยของเมีDยงปลาทูไวเ้หมือนเดิม รับประทาน
ง่ายไม่เลอะมือ ใน 1 กล่องประกอบไปด้วย เนืMอปลาทู, ไข่ตม้, ขนมจีน, ผกักรีนโอ๊คเรดโอ๊ค, ใบ
โหระพา, ผกัชีฝรัDง, แครอทและพริกซอย มาพร้อมนํMาจิMมถัDวเขม้ขน้รสแซ่บถึงใจ  

ขนาดต่อ 1 กล่อง 650 กรัม ให้พลงังาน 350 กิโลแคลอรีD 

 

 

 

 

 

 

 
Ø บรรจุภณัฑแ์บบกล่องพลาสติกใสแบบมีฝา ทรงกลม  

Ø ราคาอยู่ทีD กล่องละ 69 บาท  

 

5. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

 ทางธุรกิจใช้กลยุทธ์การสํารวจของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากการสํารวจพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ  เช่น ความชอบ ความพึงพอใจทีDจะตอ้งการสินคา้
และการบริการ สินคา้ทางร้านเป็นสินคา้ทีDซืMอทานง่าย และราคาสามารถจบัตอ้งได ้จึงจะทาํให้ติด
ตลาดได้ง่าย แต่คิดให้เกิดความแตกต่างออกไปจากเดิม เพืDอดึงดูดผูบ้ริโภคให้หันมาสนใจสินคา้
ของเรามากยิDงขึMน 

 

 

 

 



 
 

 
 

44 

5.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

แนวโนม้ทางการตลาดเมีDยงปลาทูนัMนตอ้งอาศยัปัจจยัของสภาวะเศรษฐกิจในการซืMอสินคา้

ของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมากเพราะมีผลกระทบใจการตดัสินใจซืMอของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน โดย

คุณภาพของสินคา้เลยคุณค่าทางโภชนาการการหรือราคาของสินคา้ก็สําคญั ซึDงเมีDยงปลาทูวาไรตีM ถือ

ว่าตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาดของเมีDยงปลาทูวาไรตีMอยู่สูง

กว่าเพราะมีความแปลกใหม่ เป็นเมนูทีDไม่มีใครเคยจาํหน่ายมาก่อน เมีDยงปลาทูวาไรตีM เป็นเจา้แรกทีD

จาํหน่าย “ยาํเมีDยงปลาทู” รับประทานง่าย และรสชาติของนํM าจิMมถัDวทีDเขม้ขน้เผ็ดกาํลงัดีถูกปากคน

ไทยเป็นอย่างมาก ซึDงปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมในความแปลกใหม่ทีDเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสินคา้ 

 

5.4 ตลาดเป้าหมาย 
กลุ่มที$ 1  

- หนุ่มสาวออฟฟิศทีDรักสุขภาพ ตอ้งการอาหารสําหรับทานมืMอกลางวนั รับประทานง่ายไม่
ยุ่งยาก มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย และทีDสําคญัมีบริการส่งถึงทีDออฟฟิศ 

กลุ่มที$ 2  
- กลุ่มคนวยัทาํงานทีDชอบทานผกั ชอบทานเมีDยงปลาทู นํMาจิMมเขม้ขน้แซ่บถึงใจ กลุ่มเป้าหมายทีD
สนใจในการคน้หาสิDงแปลงใหม่ และตอ้งการทดลองสิDงนัMน ๆ สิDงเหล่านีMทาํให้กลุ่มเป้าหมาย
หันมาเลือกซืMอสินคา้ในส่วนนีM เพืDอตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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กลุ่มที$ 3 
- กลุ่มคนทีDไม่ตอ้งการออกไปทานอาหารนอกบา้น ตอ้งการอาหารทีDมีบริการส่งถึงบา้น 

 

 

5.5 ลักษณะทั$วไปของลูกค้า 

บุคคลทีDสามารถทานยาํเมีDยงปลาทูได้ ทัMงเพศหญิงและเพศชายทีDชอบให้การรับประทาน

เมีDยงปลาทู หรือชืDนชอบในความแปลกใหม่ และคนวยัทาํงาน บุคคลทัDวไปทีDรักสุขภาพและตอ้งการ

ความรวดเร็วสะดวกสบาย เมีDยงปลาทูวาไรตีMสามารถตอบสนองได้ เพราะบรรจุภณัฑเ์ป็นกล่อง

พลาสติกทรงกลมสะดวกต่อการรับประทาน ไม่ตอ้งใชมื้อ ไม่เลอะเทอะ ซืMอไวร้ับประทานเป็นมืMอ

กลางวนัหรือรับประทานเพืDอควบคุมนํMาหนกัก็ได ้ชอบบริการส่งถึงทีDเพราะไม่ตอ้งเสียเวลาออกไป

ซืMอเอง 

 

5.6 สภาพการแข่งขัน 

หากวิเคราะห์การแข่งขนัการขายเมีDยงปลาทู Delivery ผ่านช่องทาง Facebook ปัจจุบนันัMนมี
หลายเจา้ แต่เจา้ทีDมีการส่งในเขตเดียวกบั “เมีDยงปลาทูวาไรตีM” นัMนมีเพียง 1 เจา้คือ “เบญเมีDยงปลาทู” 
แต่รูปแบบสินคา้ของเราแปลกใหม่ รับประทานง่ายทาํให้มีแนวโน้มเป็นทีDตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากกว่าคู่แข่งขนั 

 

5.7 คู่แข่งขัน 

- ร้านเบญเมีDยงปลาทู 
- ร้าน OP เมีDยงปลาทู 

- ร้าน บุญปากเมีDยงปลาทู 

 

5.8 รายละเอยีดเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

การ

เปรียบเทียบ 
เมี$ยงปลาทูวาไรตี4 เบญเมี$ยงปลาท ู OP เมี$ยงปลาท ู

บุญปากเมี$ยงปลา

ท ู

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ยาํเมีDยงปลาทู ปลาทู 1 ตวั
ใหญ่ ผกักรีนโอ๊คเรดโอ๊ค 

ขนมจนี นํMาจิMมถัDวรสแซ่บ 

เมีDยงปลาทูเป็น
ชุด ปลาทู 1 ตวั
เล็ก ผกักาดหอม 

เมีDยงปลาทูเป็น
ชุด ปลาทู 1 ตวั
ใหญ่

ผกักาดหอม 

เมีDยงปลาทูเป็น
ชุด ปลาทู 2 ตวั
ใหญ่ผกักาดหอม 
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ขนมจนี นํMาจิMม
ซีฟู้ด 

ขนมจนี นํMาจิMม
ถัDวตดั 

เส้นหมีDขา้วกลอ้ง 
นํMาจิMมซีฟู้ด 

ด้านราคา กล่องละ 69 บาท ชุดละ 40 บาท ชุดละ 75 บาท ชุดละ 150 บาท 

ด้านช่องทาง

การจัด

จําหน่าย 

-ทาง Line เมีDยงปลาทู วา
ไรตีM 
-ทางFacebook แฟนเพจ 
- บริการส่ง Delivery 

-ทางFacebook 

แฟนเพจ 
- บริการส่ง 
Delivery  

-ทางFacebook 

แฟนเพจ 
- บริการส่ง 
Delivery  

-ทางFacebook 

แฟนเพจ 
-ทาง Line บุญ
ปาก 
- บริการส่ง 
Delivery  

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

การส่งเสริมการตลาด 
-บตัรสะสมแตม้ ครบ 10 

แตม้ฟรี 1 กล่อง  
-สัDงซืMอครบ 10 กล่องขึMน
ไปส่งฟรี (ตามพืMนทีDทีD
กาํหนด) 
-ประชาสัมพนัธ์ทาง 
Facebook Fan Page และ 
Line@ 
-โปรโมชัDนต่าง ๆ  

ประชาสัมพนัธ์
ผ่านFacebook  

ประชาสัมพนัธ์
ผ่านFacebook  

 

ประชาสัมพนัธ์
ผ่านFacebook 

และ Line@ 
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5.9 การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.9.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 

 

5.9.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 

ปัจจัยการ

พิจารณา 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจเรืDองสุขภาพมากขึMน 

และเลือกรับประทานอาหารทีDมีคุณประโยชน์พร้อมทัMง
ควบคุมแคลอรีD ดงันัMนสินคา้ของ 
“เมีDยงปลาทู วาไรตีM” จึงตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ไดเ้ป็นอย่างด ี

ผูบ้ริโภคบางกลุ่มยงัไม่มัDนใจใน

รสชาติของความอร่อยของเมีDยง

ปลาทู เนืDองจากเป็นแบรนดใ์หม่

ในวงการอาหาร 

ปัจจัยการ

พิจารณา 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ด้านการบริหาร

จัดการ 
ผูบ้ริหารมีความรู้เกีDยวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างด ี
มีการวางแผนระบบการรับออเดอร์อย่างชดัเจน 
เป็นกิจการเดิมของครอบครวัทาํให้มีฐานลูกคา้

เดิม 

การจดัส่ง Delivery ไม่สามารถไปได้

ทุกทีDตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ด้านการตลาด มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้และโปรโมชัDนต่าง ๆ 

ผ่านทาง Facebook Fan Page อย่างต่อเนืDอง  

งบประมาณในการทาํการตลาดมี

จาํกดั 

ด้านการผลิต เจา้ของธุรกิจมีประสบการณ์ในการทาํเมีDยงปลาทู 

มาก่อน จึงทาํออกมาไดร้สชาติทีDอร่อย  
บรรจุภณัฑแ์ละตรายีDห้อดูด ี 

สถานทีDในการผลิตยงัมีไม่เพียงพอ 

ด้านการเงิน มีการบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

งบประมาณค่อนขา้งมีจาํกดัยงัขาด

เงินทุนหมุนเวียน 
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สถานการณ์

แข่งขนั 
คู่แข่งขนัในสินคา้ประเภทเดียวกนันัMนยงัมีไม่มาก 
จึงทาํให้เรามีโอกาสในการขายมากขึMน 

  

คู่แข่งขนัในตลาดดา้นอาหารนัMน
มีมากมาย หลากหลายประเภททีD
จดัส่งแบบ Deliveryจึงทาํให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการสัDงซืMอ
สินคา้มากขึMน 

สังคม กระแสอาหารสุขภาพกาํลงัมาแรงในยุคนีMและมี
บทบาทมากทางสังคมทาํให้ธุรกิจนีM มีโอกาสเจริญ 

เติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สังคมปัจจุบนัผุบ้ริโภคยงัขาด
ความรู้เกีDยวกบัการรับประทาน
อาหารทีDมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย 

เทคโนโลย ี เทคโนโลยีปัจจุบนัทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงช่องทาง
ออนไลน์ไดง่้ายจึงทาํให้ธุรกิจมีโอกาสเป็นทีDรู้จกั 

และเขา้ถึงของกลุ่มลุกคา้ไดไ้ม่ยากในสืDอสังคม
ออนไลน ์

ยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มยงัเขา้ไม่
ถึงเทคโนโลยีสืDอออนไลน ์

สภาพเศรษฐกิจ ตลาดอาหารเพืDอสุขภาพเจริญเติบโตอย่างต่อเนืDองใน
ยุคปัจจุบนั 

ผุบ้ริโภคมีความรอบคอบในการ
เลือกบริโภคมากขึMนเนืDองจาก
เศรษฐกิจยุคปัจจุบนัมีค่าครอง
ชีพทีDสูงขึMนแต่รายไดเ้ท่าเดิม 
 

กฎหมาย

ระเบียบ

ข้อบงัคับ 

ส.ส.ส. มีการรณรงคเ์รืDองการรับประทานอาหารทีDดีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ และฮาลาล สามารถทานได ้

- 

กลุ่มผู้จําหน่าย

และเครือข่าย 
มีตวัแทนจาํหน่ายทีDเป็นพนัธมิตรทีDดีทางธุรกจิทาํให้ 

สามารถขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไดม้ากขึMน 

Supplier ทีDจาํหน่ายวตัถุดิบ
ให้กบัทางบริษทัฯ อยูต่่าง
สถานทีDกนั ทาํให้ทางบริษทัฯ 

ตอ้งใชเ้วลามากขึMนในการเลือก
ซืMอวตัถุดิบ 
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6.แผนบริหารจัดการ 

6.1 ข้อมูลธุรกิจ 

ชื$อกิจการ เมีDยงปลาทู วาไรตีM 

ที$อยู่ / ที$ตั4งกิจการ  94 ม.5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

รูปแบบการดําเนนิการของธุรกิจ ร้านคา้ 

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินการที$ผ่านมา  - 

หมายเลขทะเบียนการค้า 3596713501454 

 
      6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ลําดบั ชื$อ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ ประธาน 

2 นางสาวศศิธร ทิมเจริญ รองประธาน 

 

 

 

 6.3 อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

  อาํนาจการตดัสินใจของกิจการขึMนอยู่กบั ประธาน แต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 6.4  รายชื$อผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

 

*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 

 

 

ลําดบั ชื$อ-นามสกุล จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ 6,000 60,000 60% 

2 นางสาวศศิธร ทิมเจริญ 4,000 40,000 40% 

รวมจํานวนหุ้น 10,000 100,000 100% 
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6.5 ประวัติของกรรมการหรือผู้บริหาร 

 ก  ชื$อ นางสาว ศศินิภา ทิมเจริญ  อาย ุ24 ปี 

  การศึกษา 

  ระดบั ปวส. จากวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ. 2561  

  ประสบการณ์การทํางาน  - 

  ผลงานที$ได้รับ   - 

ข ชื$อ นางสาว ศศิธร ทิมเจริญ  อาย ุ27 ปี 

  การศึกษา 

  ระดบั ปวส. จากวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ. 2561  

  ประสบการณ์การทํางาน  - 

  ผลงานที$ได้รับ   - 
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6.6 แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ 
ประธาน 

หวัหน้าฝ่ายผลิต หวัหน้าฝ่ายบญัช ีหวัหน้าฝ่ายการขาย 
/ การตลาด 

หวัหน้าฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

นางสาวศศิธร ทิมเจริญ 
รองประธาน 
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6.7 หน้าที$ความรําผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 

1.  ชื$อ นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ 

 ตําแหน่ง     ประธาน 

 หน้าที$ความรับผิดชอบ   บริหาร วางแผน กาํหนดกลุยทุธ์ นโยบายบริษทั 

 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 
      ปี พ.ศ. 2561 
 อัตราเงนิเดือน    10,000 บาท 

 

2. ชื$อ นางสาวกดิากาน  ปัจฉิมก้านตรง   

 ตําแหน่ง    รองประธาน 

 หน้าที$ความรับผิดชอบ   ให้คาํปรึกษาวางแผนธุรกจิ จดัหาเงินทุน 

 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

      ปี พ.ศ. 2561 
 อัตราเงนิเดือน     8,000 บาท 

 

3. ชื$อ................................................................... 
ตําแหน่ง    หัวหนา้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

 หน้าที$ความรับผิดชอบ   สรรหาพนกังาน ควบคุมสวสัดิการ 

 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก............................................................ 

      ปี พ.ศ. ................ 
 อัตราเงนิเดือน    - บาท 

 

4. ชื$อ................................................................... 
 ตําแหน่ง    หัวหนา้ฝ่ายขาย / การตลาด 

หน้าที$ความรับผิดชอบ   ควบคุมการปฏิบตัิงานขาย ดูแลสืDอการตลาด                 

การส่งเสริมการขาย ทาํเป้ายอดขาย 
 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก............................................................ 

      ปี พ.ศ. ................ 
 อัตราเงนิเดือน    - บาท 
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5. ชื$อ................................................................... 
 ตําแหน่ง    หัวหนา้ฝ่ายบญัชี 

 หน้าที$ความรับผิดชอบ   ควบคุมดูแลการเงินของธุรกิจ 

 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก............................................................ 

      ปี พ.ศ. ................ 

 อัตราเงนิเดือน    - บาท 

 

 6.ชื$อ................................................................... 

 ตําแหน่ง    หัวหนา้ฝ่ายผลิต 

 หน้าที$ความรับผิดชอบ   ควบคมุการผลิตสินคา้ให้ไดม้าตราฐาน 

 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก............................................................ 

      ปี พ.ศ. ................ 

 อัตราเงนิเดือน    -  บาท 

 

6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

 

6.9 วิสัยทัศน์ 

 ผูน้าํมิติใหม่ของการทานเมีDยงปลาทูเจา้แรกของโลก “เมีDยงปลาทู วาไรตีM” 

ลําดบั ฝ่ายงาน ตําแหน่งงาน จํานวน อัตราเงนิเดือน 

1. ฝ่ายบริหาร ประธาน 1 10,000 บาท 

2. ฝ่ายบริหาร รองประธาน 1 8,000 บาท 

3. …………………………. หัวหนา้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 1 - 

4. ………………………… หัวหนา้ฝ่ายการขาย / การตลาด 1 - 

5. ………………………… หัวหนา้ฝ่ายบญัชี 1 - 

 ………………………… หัวหนา้ฝ่ายผลิต 1 - 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 6 18,000 บาท 
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6.10 พันธกิจ 

 1. มุ่งพฒันาธุรกจิให้เป็นทีDรู้จกัดว้ยราคาทีDตํDากว่าคู่แข่งขนั แต่คุณภาพเท่าเทียมกนั 

 2. เพืDอให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจมากทีDสุด 
 3. คดัเลือกวตัถุดิบทีDดี และคุณภาพเพืDอให้ลูกคา้เกิดความเชืDอมัDนใจ 
 

6.11 เป้าหมายธุรกิจ 

เป้าหมายระยะสั4น                    เพืDอให้ธุรกิจ “เมีDยงปลาทูวาไรตีM” เป็นทีDรูจ้กัในกลุ่มลูกคา้ 

 เป้าหมายระยะกลาง                 ขยายจาํนวนลูกคา้และเพิDมประสิทธิภาพของการขาย 

 เป้าหมายระยะยาว                   รกัษาฐานลูกคา้เก่าไวแ้ละทาํกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด    

                                                              อย่างต่อเนืDองเพืDอเพิDมฐานลูกคา้ใหม่                     

6.12 ปัจจัยความสําเร็จ 

 1. ขายอย่างสินคา้ดว้ยความเต็มใจ 
 2. มีความซืDอสัตยต์่อลูกคา้ 
 3. ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม 

 

6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 

 จ่ายเงินปันผลให้ทุก ๆ วนัทีD 10 ของเดือน ในอตัราเงินเดือนของแต่ละตาํแหน่ง คือประธาน 

รับเงินปันผล 10,000 บาท ในวนัทีD 10 ของเดือน 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  รับเงินปันผล - บาท ในวนัทีD 10 ของเดือน 

ฝ่ายขาย / การตลาด  รับเงินปันผล - บาท ในวนัทีD 10 ของเดือน 

ฝ่ายบญัชี   รับเงินปันผล - บาท ในวนัทีD 10 ของเดือน 

ฝ่ายผลิต    รับเงินปันผล - บาท ในวนัทีD 10 ของเดือน 

 

6.14 แผนดําเนนิการอื$นของธุรกิจ 

1. ออกงานจดัแสดงบูท เพืDอประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัขึMนตาม
ห้างสรรพสินคา้ 
2. จดักจิกรรมหรืองานนิทรรศการต่าง ๆ เพืDอประชาสัมพนัธ์ให้กบัลูกคา้ทีDชืDนชอบ
รับประทานเมีDยงปลาทู 
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7. แผนการตลาด 

7.1 เป้าหมาย 

       ธุรกิจตอ้งการให้สินคา้เป็นทีDรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเป็นทีDยอมรับในทอ้งตลาด
และตอ้งการทีDจะขยายพืMนเขตจาํหน่ายสินคา้ให้ทัDวถึงกลุ่มลูกคา้มากขึMนผ่านทางตวัแทนจาํหน่าย 
เพืDอให้ธุรกิจเป็นทีDรู้จกัในตลาดอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผูน้าํทางการตลาดสินคา้ “เมีDยงปลาทู” 
 

7.2 การกําหนดลกูค้าเป้าหมาย 
กลุ่มที$ 1  

- หนุ่มสาวออฟฟิศทีDรักสุขภาพ ตอ้งการอาหารสําหรับทานมืMอกลางวนั รับประทานง่ายไม่
ยุ่งยาก มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย และทีDสําคญัมีบริการส่งถึงทีDออฟฟิศ 

กลุ่มที$ 2  

-กลุ่มคนวยัทาํงานทีDชอบทานผกั ชอบทานเมีDยงปลาทู นํMาจิMมเขม้ขน้แซ่บถึงใจ 
กลุ่มเป้าหมายทีDสนใจในการคน้หาสิDงแปลงใหม่ และตอ้งการทดลองสิDงนัMน ๆ สิDงเหล่านีMทาํ
ให้กลุ่มเป้าหมายหันมาเลือกซืMอสินคา้ในส่วนนีM เพืDอตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
กลุ่มที$ 3 

-กลุ่มคนทีDไม่ตอ้งการออกไปทานอาหารนอกบา้น ตอ้งการอาหารทีDมีบริการส่งถึงบา้น 

 

7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์คือ “ยาํเมีDยงปลาทู” คณะผูจ้ัดทําได้ปรับสูตรมาจากเมีDยงปลาทูทัDวไปเพืDอให้
ผูบ้ริโภคไดร้ับประทานได้ง่ายขึMน และยงัคงความอร่อยของเมีDยงปลาทูไวเ้หมือนเดิม รับประทาน
ง่ายไม่เลอะมือ ใน 1 กล่องประกอบไปด้วย เนืMอปลาทู, ไข่ตม้, ขนมจีน, ผกักรีนโอ๊คเรดโอ๊ค, ใบ
โหระพา, ผกัชีฝรัDง, แครอท มาพร้อมนํMาจิMมถัDวเขม้ขน้รสแซ่บถึงใจ  

 
 

 

 

 

 

Ø บรรจุภณัฑแ์บบกล่องพลาสติกใส    
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Ø สติกเกอร์โลโกแ้บรนด ์

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพอาหารทีDลูกคา้ซืMอไป ลูกคา้สามารถซืMอรับประทานไดบ่้อยครัM ง 
ราคาอยู่ทีD กล่องละ 69 บาท 

 

7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย Delivery โดยติดต่อผ่านทาง Facebook Fan Page และ Line@   

“เมีDยงปลาทู วาไรตีM” หรือสัDงทางคุณตงัส์ 081-663-4621 โดยตอ้ง Preorder ล่วงหนา้ 1 วนั ทางร้าน
จดัส่งสินคา้ให้วนัถดัไป 

 

Facebook Fan Page “เมี$ยงปลาทู วาไรตี4” 

 

 

 

 

 

 

 

Line@ “เมี$ยงปลาทู วาไรตี4” 
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7.3.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

7.3.4.1  การโฆษณาผ่านป้ายหนา้ร้ายและใชสื้DอสิDงพิมพ ์เช่น การแนะนาํร้านและ
โปรโมชัDนต่าง ๆ ของร้าน 

7.3.4.2 การส่งเสริมการขายโดยทุก ๆ ครัM งทีDลูกคา้ซืMอจะแจกใบสะสมแตม้และมีตรา
ปัjมให้ครบ 10 ครัM ง รับฟรี 1 กล่อง+เงิน 1 บาท เท่านัMน 

7.3.4.3 การให้ข่าวโดย Facebook แฟนเพจและ Line@ จะมีการอพัเดทอยู่ตลอด ๆ 

เช่น การเมนูและโปรโมชัDนใหม่ๆ เป็นตน้ 

 

โปรโมชั$น : สะสมครบ 10 แตม้ รับฟรี “ยาํเมีDยงปลาทู 1 กล่อง” มูลค่า 69 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

การให้ข่าวโดย Facebook Fan Page จะมีการอัพเดทอย่างต่อเนื$อง 
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โลโก้ร้าน      

 

 

 

 

ป้ายหน้าร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. แผนการขาย 

8.1 สถานที$ประกอบการในการขาย 

สถานที$ปฏิบัติการ           94 หมู่ 5 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จ.สมุทรปราการ  

สถานที$จําหน่ายสินค้า    สํานกังานออฟฟิศต่าง ๆ  
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8.2 อุปกรณ์และเครื$องมือในการขาย 

ลําดบั รายการ จํานวน ราคาทุน 

1. กระทะ  1  350.00 

2. ตะหลิว 1 70.00 

3. ตะแกรงตาถีD 1 50.00 

4. เครืDองปัDนไฟฟ้า 1 990.00 

5. ภาชนะสําหรับเตรียมวตัถุดิบขนาดต่าง ๆ  1 300.00 

6. ชอ้น 1 20.00 

7. มีด 1 100.00 

8. เขียง 1 50.00 

9. ถุงมือพลาสติก 1 แพค็ 1 15.00 

10. แก๊ส 1 385.00 

 

 

8.3 ข้อมูลการขาย 

จาํนานหน่วยการบริการสูงสุด   300 กล่อง/วนั 9,000 กล่อง/เดือน 108,000 กล่อง/ปี 

 อตัราประมาณการให้บริการ                300 กล่อง/วนั 9,000 กล่อง/เดือน 108,000 กล่อง/ปี 

เป้าหมายหน่วยการบริการ   300 กล่อง/วนั 9,000 กล่อง/เดือน 108,000 กล่อง/ปี 

เวลาทีDใชต้่อรอบการบริการ   1 ชัDวโมง 
เวลาการบริการตอ่วนั   8 ชัDวโมง 
จาํนวนแรงงานทีDใชใ้นการบริการ         1 คน  

อตัราค่าจา้งแรงงานในการบริการ   วนัละ 300 บาท , เดือนละ 9,000 บาท , ปีละ 108,000 บาท 
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8.4 รายละเอียดวัตถุดบิที$ใช้ในการขาย 

1. ปลาทู                    

2. ขนมจนี         

3. ไข่ไก ่         

4. กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         

5. โหระพา        

6. ผกัชีฝรัDง         

7. แครอท          

8. รากผกัชี         

9. กระเทียมไทยขนาดกลาง         

10. พริกแดงจนิดา          

11. ถัDวลิสงคัDว (ไม่มีเปลือก)       

12. นํMามะนาว        

13. นํMาปลา         

14. นํMาตาล          

15. ผงชูรส         

16. นํMาเปล่า  
17. นํMามนัพืช          

 

8.5 ขั4นตอนการขาย 

1. กล่าวสวสัดีตอ้นรับลูกคา้ 
2. แนะนาํวิธีการพรีออเดอร์ สัDงออเดอร์ล่วงหนา้ 1 วนั ปิดรับออเดอร์ 15.00 น. ของทุกวนั และส่ง
สินคา้วนัถดัไป 09.00 – 18.00 น.  

3. ยืนยนัการสัDงซืMอกบัลูกคา้ 
4. จดัส่งสินคา้ไปถึงลูกคา้ 
5. รับชาํระเงินจากลูกคา้ เป็นเงินสดเท่านัMน 
5. มอบบตัรสะสมแตม้ให้แก่ลูกคา้ซืMอ 1 กล่อง รับ 1 แตม้ 

7. กล่าวขอบคณุลูกคา้ “ขอบคุณค่ะ โอกาสหนา้สัDงเมีDยงปลาทู วาไรตีM อีกนะคะ” 
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8.6 แผนผงักระบวนการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. แผนการเงิน 

ลําดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 100,000.00 - 100,000.00 
 รวมมูลค่าลงทุนทั4งสิน 100,000.00 - 100,000.00 
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 9.1   ประมาณการในการลงทุน 

9.2   ทรัพย์สินที$ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ลําดบั รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ 

1. ทีDดิน - - 
2. อาคาร - - 
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ใชใ้นการตกแต่ง 25,000.00 
4. เครืDองจกัร - - 
5. เครืDองใชสํ้านกังาน ใชใ้นการขาย 25,000.00 
6. อุปกรณ/์เครืDองมือ ใชใ้นการขาย 25,000.00 
7. ยานพาหนะ - - 
8. วตัถุดิบคงเหลือ - - 
9. สินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ - - 
10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
11. รายการอืDนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพย์ที$ใช้ในการประกอบธุรกิจปัจจุบัน 75,000.00 

 

9.3   สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที$ 1 ปีที$ 2 ปีที$ 3 

การเปลีDยนแปลงเพิDมขึMนของรายได ้-% - 5% 10% 

การเปลีDยนแปลงเพิDมขึMนของจาํนวนลูกคา้ -% - 5% 10% 

การเปลีDยนแปลงของราคาขายสินคา้ -% - - - 

การเปลีDยนแปลงของตน้ทุนการบริการ -% - 5% 10% 

การเปลีDยนแปลงของค่าใชจ้่าย 1-% - 5% 10% 

การเปลีDยนแปลงของค่าใชจ้่าย 2-% - - - 

การเปลีDยนแปลงของค่าใชจ้่าย 3-% - - - 

ระยะเวลาทีDใชใ้นการคาํนวณใน 1 ปี –วนั/เดือน 30 วนั/เดือน 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - - - 

สมมติฐานทางการเงินอืDนๆ - - - 

 

 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 
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9.4   นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที$ 1 ปีที$ 2 ปีที$ 3 

ระยะเวลาการให้เครดิตการขายสินคา้ –  วนั/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซืMอสินคา้ – วนั/เดือน  - - - 

วงเงินสินเชืDอระยะสัMนทีDขอกู(้ถา้มี) – บาท - - - 

วงเงินสิMนเชืDอระยะยาวทีDขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

อตัราดอกเบีMยเงินกูร้ะยะสัMน -% - - - 

อตัราดอกเบีMยเงินกูร้ะยะยาว -% - - - 

นโยบายการตัMงสํารองเงินสดในกิจการ 50,000.00 

การให้ผลตอบแทนหรือเงืDอนไขอืDนๆ - - - 

นโยบายทางการเงินอืDนๆ - - - 

 

หมายเหตุ : การเปลีDยนแปลงของค่าใชจ้่ายทุกรายการขึMนกบัสภาวะของเศรษฐกิจ



 
 

 
 

64 

 9.5   ประมาณการในการขายรายเดือน 

                    เดือน          
รายการ 

เดือนที2 1 เดือนที2 2 เดือนที2 3 เดือนที2 4 เดือนที2 5 เดือนที2 6 เดือนที2 7 เดือนที2 8 เดือนที2 9 เดือนที2 10 เดือนที2 11 เดือนที212 

จํานวนสินค้าที2ขาย             
ยาํเมี'ยงปลาทู 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
รวมจํานวนสินค้าขาย 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
ราคาสินค้า             
ยาํเมี'ยงปลาทู 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 
ราคาสินค้าเฉลี2ย 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 
รายได้จากการขาย             
ยาํเมี'ยงปลาทู 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 
รวมรายได้ 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 
รวมรายได้สะสม  621,000.00 1,242,000.00 1,863,000.00 2,484,000.00 3,105,000.00 3,726,000.00 4,347,000.00 4,968,000.00 5,589,000.00 6,210,000.00 6,831,000.00 7,452,000.00 
ลูกหนีIการค้า  - - - -  - - - - - - - 
เงินสดรับจากการขาย 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 
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9.6   ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
จํานวนสินค้าที4บริการ (กล่อง) 
ยาํเมี'ยงปลาทู 108,000.00 113,400.00 124,740.00 

        รวมจํานวนสินค้าขาย  108,000.00 113,400.00 124,740.00 
 

ราคาสินค้า (บาท/กล่อง) 
ยาํเมี'ยงปลาทู 69.00 69.00 69.00 

        ราคาสินค้าเฉลี4ย 69.00 69.00 69.00  

รายได้จากการขาย (บาท) 
ยาํเมี'ยงปลาทู 7,452,000.00 7,824,600.00 8,607,060.00 

        รวมรายได้จากการขาย (บาท) 7,452,000.00 7,824,600.00 8,607,060.00  

ประมาณการลูกหนีCการค้า 
ขายดว้ยเงินสด 7,452,000.00 7,824,600.00 8,607,060.00 
ขายดว้ยสินเชื'อ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาให้เครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 
        ลูกหนีCการค้ารวม (บาท) - - - 
เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 7,452,000.00 7,824,600.00 8,607,060.00 
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 9.7   ประมาณการต้นทุนบริการและสินค้าซืCอมาเพื4อการบริการ 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
จํานวนสินค้าที4ซืCอมาในการบริการ (หน่วย) 
ปลาทู (เข่ง 2 ตวั) 54,000.00 56,700.00 62,370.00 

ขนมจีน (ตะกร้า x 5 กก.) 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

ไข่ไก่ (แพค็ x 5แผง x 30 ฟอง) 720.00 756.00 832.00 

กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค (กก.)  5,400.00 5,670.00 6,237.00 

โหระพา (กก.) 2,160.00 2,268.00 2,495.00 

 ผกัชีฝรั'ง (กก.) 2,160.00 2,268.00 2,495.00 

แครอท (กก.) 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

รากผกัชี (กก.)   540.00 567.00 624.00 

กระเทียมไทยขนาดกลาง (กระสอบ x 10 กก.) 108.00 114.00 126.00 

พริกแดงจินดา (กก.) 1,080.00 1,134.00 1,248.00 

ถั'วลิสงคั'วไม่มีเปลือก (กก.) 1,080.00 1,134.00 1,248.00 

นํLามะนาว (กก.) 1,080.00 1,134.00 1,248.00 

นํLาปลา (แพค็ x 3 แกลลอน x 4,500 ml.)  80.00 84.00 93.00 

ผงชูรส (กระสอบ x 10 กก.) 11.00 12.00 14.00 

นํLาตาล (กระสอบ x 25 กก.)  44.00 47.00 52.00 

นํLาเปล่า (แพค็ x 6 ขวด x 1,500 ml.) 120.00 126.00 139.00 

นํLามนัพืช (ปีM บ x 18 ลิตร) 60.00 63.00 70.00 

ราคาต่อหน่วยของสินค้าวัตถุดบิที4ซืCอมาเพื4อบริการ  
ปลาทู (เข่ง 2 ตวั) 10.00 10.05 11.55 

ขนมจีน (ตะกร้า x 5 กก.) 115.00 120.75 132.82 

ไข่ไก่ (แพค็ x 5แผง x 30 ฟอง) 450.00 472.50 519.75 

กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค (กก.) 75.00 78.75 86.62 

โหระพา (กก.) 25.00 26.25 28.87 
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 ผกัชีฝรั'ง (กก.) 35.00 36.75 40.42 

แครอท (กก.) 50.00 52.50 57.75 

รากผกัชี (กก.)   35.00 36.75 40.42 

กระเทียมไทยขนาดกลาง (กระสอบ x 10 กก.) 620.00 651.00 716.10 

พริกแดงจินดา (กก.) 90.00 94.50 103.95 

ถั'วลิสงคั'วไม่มีเปลือก (กก.) 65.00 68.25 75.07 

นํLามะนาว (กก.) 90.00 94.50 103.95 

นํLาปลา (แพค็ x 3 แกลลอน x 4,500 ml.)  495.00 519.75 571.72 

ผงชูรส (กระสอบ x 10 กก.) 700.00 735.00 808.50 

นํLาตาล (กระสอบ x 25 กก.)  520.00 546.00 600.60 

นํLาเปล่า (แพค็ x 6 ขวด x 1,500 ml.) 40.00 42.00 46.20 

นํLามนัพืช (ปีM บ x 18 ลิตร) 445.00 467.25 513.97 

ต้นทุนสินค้าวัตถดุิบที4ซืCอมาเพื4อบริการ 

ปลาทู (เข่ง 2 ตวั) 540,000.00 595,350.00 720,373.50 

ขนมจีน (กก.) 414,000.00 456,435.00 552,265.56 

ไข่ไก่ (แผง) 324,000.00 357,210.00 432,432.00 

กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค (กก.) 405,000.00 446,512.50 540,248.94 

โหระพา (กก.) 54,000.00 59,535.00 72,030.65 

 ผกัชีฝรั'ง (กก.) 75,600.00 83,349.00 100,847.90 

แครอท (กก.) 180,000.00 198,450.00 240,124.50 

รากผกัชี (กก.)   18,900.00 20,837.25 25,222,08 

กระเทียมไทยขนาดกลาง (กก.) 66,960.00 74,214.00 90,228.60 

พริกแดงจินดา (กก.) 97,200.00 107,163.00 129,729.60 

ถั'วลิสงคั'วไม่มีเปลือก (กก.) 70,200.00 77,395.50 93,687.36 

นํLามะนาว (กก.) 97,200.00 107,163.00 129,729.60 
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นํLาปลา (แพค็ x 3 แกลลอน x 4,500 ml.)  39,600.00 43,659.00  53,169.96  

ผงชูรส (กระสอบ x 10 กก.) 7,700.00 8,820.00  11,319.00  

นํLาตาล (กระสอบ x 25 กก.)  22,880.00 25,662.00  31,231.20  

นํLาเปล่า (แพค็ x 6 ขวด x 1,500 ml.) 4,800.00   5,292.00  6,421.80  

นํLามนัพืช (ปีM บ x 18 ลิตร) 26,700.00 29,436.75 35,977.90 

รวมต้นทุนสินค้าวัตถุดบิ 2,444,740.00 2,696,484.00 3,265,040.15  

    

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
จํานวนสินค้าสําเร็จรูปซืCอมาเพื4อขาย    
กล่องพลาสติกใสกลม ฝาโดม (ลงั x 500 ใบ) 216.00 227.00 250.00 

ชอ้นส้อมพลาสติก (ลงั x 1,000 คู)่ 108.00 114.00 126.00 

ถุงร้อน  4”x6” (แพค็ x 10 กก. x 1,232 ใบ) 9.00 10.00 11.00 

หนงัยาง (แพค็ x 10 กก. x 6,200 วง) 2.00 3.00 4.00 

ถุงหูหิLวใส 9”x18” (ลงั x 10 ห่อ x 100 ใบ.) 108.00 114.00 126.00 

ราคาต่อหน่วยของสินค้าสําเร็จรูปที4ซืCอมาเพื4อ
ขาย 

   

กล่องพลาสติกใสกลม ฝาโดม (ลงั x 500 ใบ)  1,200.00 1,260.00 1,386.00 

ชอ้นส้อมพลาสติก (ลงั x 1,000 คู)่ 490.00 514.50 565.95 

ถุงร้อน  4”x6” (แพค็ x 10 กก.) 845.00 887.25 975.97 

หนงัยาง (แพค็ x 10 กก.) 1,190.00 1,249.50 1,374.45 

ถุงหูหิLวใส 9”x18” (ลงั x 10 ห่อ x 100 ใบ.) 1,160.00 1,218.00 1,339.80 

ต้นทุนสินค้าสําเร็จรุปซืCอมาเพื4อขาย    
กล่องพลาสติกใสกลม ฝาโดม (ลงั x 500 ใบ) 259,200.00 286,020.00 346,500.00 

ชอ้นส้อมพลาสติก (ลงั x 1,000 คู)่ 52,920.00 58,653.00 71,309.70 

ถุงร้อน  4”x6” (แพค็ x 10 กก.) 7,605.00 8,872.50 10,735.67 

หนงัยาง (แพค็ x 10 กก.) 2,380.00 3,748.50 5,497.80 

ถุงหูหิLวใส 9”x18” (ลงั x 10 ห่อ x 100 ใบ.) 125,280.00 138,852.00 168,814.80 
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รวมต้นทุนสินค้าสําเร็จรูป 447,385.00 496,146.00 602,857.97	
ประมาณการเจ้าหนีCการค้า 

ซืLอสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซืLอสินคา้มาดว้ยเงินเชื'อ (เครดิตการคา้) - - - 

ระยะเวลาไดร้ับเครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 

เจ้าหนีCการค้าสินค้าซืCอมาเพื4อบริการรวม - - - 
 

เงินสดจ่ายค่าวัตถุดิบและสินค้าซืCอมาเพื4อบริการ 2,892,125.00 3,192,630.00 3,867,898.12 

 

       9.8   ประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนขายสินค้า 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
ต้นทุนผลิตสินค้า (บาท)    

ค่าแรงงาน/พนกังานในการบริการ 108,000.00 113,400.00 124,740.00 

ค่าสินคา้สําเร็จรูปซืLอมาเพื'อการบริการ 2,892,125.00 3,192,630.00 3,867,898.12 

ค่าไฟฟ้าในการบริการ 9,600.00 10,080.00 11,088.00 

ค่านํLาประปาในการบริการ 6,000.00 6,300.00 6,930.00 

ค่าวสัดุสิLนเปลืองในการบริการ 3,500.00 3,675.00 4,042.50 

ค่าบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเครื'องมือ - - - 

ค่าขนส่งสินคา้เพื'อการบริการ 54,000.00 56,700.00 62,370.00 

ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดในการบริการ 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

      รวมต้นทุนการบริการ (1) 3,076,225.00 3,385,935.00 4,080,533.62 

ค่าเสื4อมราคาในการบริการ - - - 

ค่าเสื'อมราคาอาคารในการบริการ - - - 

ค่าเสื'อมราคาอุปกรณ์และเครื'องมือ (20%) 466.00 466.00 466.00 

ค่าเสื'อมราคายานพาหนะ - - - 

      รวมต้นทุนค่าเสื4อมราคาในการบริการ (2) 466.00 466.00 466.00 
    

รวมต้นทุนการบริการทัCงสิCน (1) + (2) 3,076,691.00 3,386,401.00 4,080,999.62 
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+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 

-  หัก วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้ระหว่างทาํคงเหลือตน้งวด - - - 

- หัก สินคา้ระหว่างทาํคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้สําเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 

- หัก สินคา้สําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

    

รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 3,076,691.00 3,386,401.00 4,080,999.62 

      

      9.9   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 
เงินเดือนบุคลากร/พนกังาน 216,000.00 226,800.00 249,480.00 

ค่าใชจ้่ายดา้นสวสัดกิารบุคลากร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 

ค่าใชจ้่ายสํานกังาน 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

ค่าใชจ้่ายไฟฟ้าส่วนสํานกังาน 6,000.00 6,300.00 6,930.00 

ค่าใชจ้่ายนํLาประปาส่วนสํานกังาน 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

ค่าใชจ้่ายโทรศพัท,์ โทรสาร 2,600.00 2,730.00 3,003.00 

ค่าใชจ้่ายแบบพิมพ ์เอกสาร 1,600.00 1,680.00 1,848.00 

ค่าใชจ้่ายวสัดุสิLนเปลืองสํานกังาน - - - 

ค่าใชจ้่ายดา้นที'ปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 

ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 

ค่าใชจ้่ายนํLามนัยานพาหนะในการบริการ - - - 

ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

ค่าใชจ้่ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 

ค่าใชจ้่ายการเลีLยงรับรอง - - - 

ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอื'นๆ 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (1) 244,800.00 257,040.00 282,744.00  
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ค่าเสื4อมราคาส่วนการบริหารและการขาย 

ค่าเสื'อมราคาอาคารส่วนสํานกังาน - - - 

ค่าเสื'อมราคาอุปกรณ์เครื'องใชส่้วนสํานกังาน 

(20%) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ค่าเสื'อมราคายาพาหนะ - - - 

รวมค่าเสื4อมราคา (2) 10,000.00 10,000.00 10,000.00  
   

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2) 254,800.00 267,040.00 292,744.00 
 

      9.10     ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
รายได้ 
รายไดจ้ากการบริการ 7,452,000.00 7,824,600.00 8,607,060.00 
รายไดอื้'น - - - 

    

รวมรายได้ 7,452,000.00 7,824,600.00 8,607,060.00 
หัก – ตน้ทุนขาย 3,076,691.00 3,386,401.00 4,080,999.62 

    

กําไรขัCนต้น 4,375,309.00 4,438,199.00 4,526,060.38 

หัก – ค่าใชจ้่ายในการบริการและการขาย 254,800.00 267,040.00 292,744.00 

    

กําไรจากการดําเนินการ 4,120,509.00 4,171,159.00 4,233,316.38 

หัก – ดอกเบีLยจ่าย - - - 

    
กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล 4,120,509.00 4,171,159.00 4,233,316.38 

หัก – ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (15%) 618,076.35 625,673.85 634,997.45 

    
กําไรสุทธ ิ 3,502,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 
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      9.11     ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
กระแสเงินสดจากการดําเนินการ 
เงินสดรับจากการบริการ 7,452,000.00 7,824,600.00 8,607,060.00 

เงินสดรับจากรายไดอื้'น - - - 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายการบริการ 3,076,691.00 3,386,401.00 4,080,999.62 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายการบริหารและการขาย 254,800.00 267,040.00 292,744.00 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายอื'นๆ - - - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 618,076.35 625,673.85 634,997.45 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม 3,502,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยที์'ดิน - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง 25,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ ์ 25,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเครื'องใชสํ้านกังาน 25,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยย์านพาหนะ - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม 75,000.00   
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -   

หัก – เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 
    
กําไรสะสม - 3,502,432.65 43,052.50 
    
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิต่อหุ้น 3,502,432.65 43,052.50 3,555,266.43 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น 35.02 0.43 35.55 
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เงินสดจ่ายค่าดอกเบีLยเงินกูร้ะยะสัLน - - - 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะสัLน - - - 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบีLยเงินกูร้ะยะยาว - - - 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 

เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินรวม    
กระแสเงินสดสุทธ ิ
บวก + กระแสเงินสดตน้งวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 3,427,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 

 

9.12     ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 3,427,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 

ลูกหนีLการคา้ - - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น - - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,427,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 

สินทรัพย์ที4ไม่หมุนเวียน 

ที'ดิน อาคาร อุปกรณ ์สุทธิ 75,000.00   

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 75,000.00   
รวมสินทรัพย์ 3,502,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 

หนีCสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีCสินหมุนเวียน 

เงินกูร้ะยะสัLน - - - 

เจา้หนีLการคา้ - - - 
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หนีL สินหมุนเวียนอื'น - - - 

รวมหนีCสินหมุนเวียน - - - 

หนีCสินไม่หมุนเวียน 

เงินกูร้ะยะยาว - - - 

หนีL สินไม่หมุนเวียนอื'น - - - 

รวมหนีCสินไม่หมุนเวียน - - - 

รวมหนีCสิน - - - 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ - - - 

ส่วนเกิน (ตํ'า) กว่าทุน 3,502,432.65 43,052.50 3,555,266.43 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - 3,502,432.65 43,052.50 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,502,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 

รวมหนีCสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,502,432.65 3,545,485.15 3,598,318.93 

 

9.13     การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที4 1 ปีที4 2 ปีที4 3 
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน    

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) - - - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง 
การวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน - - - 

อตัราหมุนเวียนของลูกหนีL  (รอบ) - - - 

อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหนีL  (วนั) - - - 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 

การวัดความสามารถในการชําระหนีC - - - 

อตัราส่วนแห่งหุ้น (Debt to Equity Ratio) - - - 

อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

อตัราส่วนแห่งความสามารถในการชาํระหนีL  - - - 
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การวัดความสามารถในการบริหารงาน    

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(ROE) 

- - - 

อตัรากาํไรขัLนตน้ (เปอร์เซนต)์ 58.71% 56.72% 52.58% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินการ (เปอร์เซนต)์ 55.29% 53.30% 49.18% 

อตัรากาํไรสุทธิ (เปอร์เซนต)์ 46.99% 45.31% 41.80% 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    

ผลกาํไรต่อหุ้น (Earning per Share) 35.02 0.43 35.55 

มูลค่าหุ้นทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 

 3 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน 
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10. แผนฉุกเฉิน 

  ลักษณะปัญหาหรือ 
ความเสี4ยง 

ผลกระทบที4จะเกิดขึCน แนวทางในการแก้ไข 

1. อุทกภยัจากธรรมชาต ิ ทําให้การเดินทางไปซืL อ
ว ัต ถุดิบในการผ ลิต เกิด
ความยากลาํบาก 

หาแหล่งวัต ถุดิบ เต รียม
สํารองไว้ ธุรกิจสามารถ
ดาํเนินการขายต่อไดท้นัที 

2. คู่แข่งขนัเพิ'มมากขึLน ทําให้ ธุรกิจ สูญเสียส่วน
แบ่งทางการตลาดที'คาดว่า
จะไดร้ับไปบางส่วน 

พฒันารูปแบบของการขาย
ให้เกิดความแปลกใหม่อยู่
เสมอ เพื'อรักษากลุ่มลูกคา้
เดิมและดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหนา้ใหม่ 

3. ลู ก ค้ า เ กิ ด ค ว า ม เ บื' อ
หน่ ายในการรอคอย 
เ นื' องจ าก มีพนัก งาน
จดัส่งไม่เพียงพอ 

ทําให้ ลูกค้าเกิดความไม่
พอใจและอาจจะยกเลิกซืLอ
สินค้าได้ ส่งผลให้สูญเสีย
รายไดที้'ธุรกิจควรจะไดร้ับ 

เพิ'มพนักงานจัดส่งสินค้า
ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม
ตอ้งการของลูกคา้ 

 



 

บทที$ 4 

ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ 

วัน / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
18 มิ.ย. 62 ประชุมกบัสมาชิกในกลุ่มเพื5อขายสินคา้  
20 มิ.ย. 62 ประชุมเพื5อเสนอสินคา้ที5ตอ้งการขาย  
22 มิ.ย. 62 จดัทาํเอกสารอนุมตัิโครงการ  
25 มิ.ย. 62 นาํเสนอเอกสารขออนุมตัิโครงการต่ออาจารยที์5ปรึกษา

และหัวหนา้สาขาการตลาด 
 

1 ก.ค. 62 จดัทาํเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
12 ก.ค. 62 ส่งเนืIอหาเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
18 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
20 ก.ค. 62 ออกแบบป้ายร้าน สื5อโฆษณา, ออกแบบผา้กนัเปืI อน  
31 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
2 ส.ค. 62 จดัทาํเอกสารบทที5 3  

      ผลิตภณัฑสิ์นคา้  
      การวิเคราะห์การตลาด  
      แผนการเงิน  

18 ส.ค. 62 จดัส่งเอกสารบทที5 3  
22 ส.ค. 62 แกไ้ขบทที5 3  
25 ส.ค. 62 เริ5มทาํpower point  
10 ก.ย. 62 เขา้พบอาจารยที์5ปรึกษาเพื5อนาํเสนอ power point  
15 ก.ย. 62 แกไ้ข power point  
21 ก.ย. 62 Present power point โครงการครัI งที5 1  
25 ก.ย. 62 ออกแบบป้ายร้านและป้ายโฆษณา  
28 ก.ย. 62 ซืIออุปกรณ์ตกแต่งร้าน  
4 ต.ค. 62 ซืIออุปกรณ์ในการขายสินคา้  
21 ต.ค. 62 ทดลองปฏิบตัิงานขาย  
22 ต.ค. 62 ทดลองปฏิบตัิงานขาย  
24 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 1  
25 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 2  
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นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ 
วัน / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
26 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 3  
27 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 4 ( อาจารยม์านิเทศการขาย)  
28 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 5  
29 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 6  
30 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 7  
31 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 8  
2 พ.ย. 62 จดัทาํ power point ครัI งที5 2  
6 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยที์5ปรึกษาโครงการในการจดัทาํ  power 

point 

 

9 พ.ย. 62 นาํเสนอ  power point ต่ออาจารยที์5ปรึกษาโครงการ  
10 พ.ย. 62 จดัเตรียมร้านและอุปกรณ์ในการนาํเสนอครัI งที5 2  
16 พ.ย. 62 Present โครงการครัI งที5 2   
12 ธ.ค. 62 จดัเตรียมของในการขายสินคา้งาน ATC นิทรรศ   
13 ธ.ค. 62 ขายสินคา้งาน ATC นิทรรศ  

 แจกแบบสอบถาม  
 แปรผลแบบสอบถาม  

11 ม.ค.63 ส่งบทที54-5 ภาคผนวกและเอกสารอื5นๆ  
13 ม.ค.63 แกไ้ขบทที5 4-5 ภาคผนวกและเอกสารอื5นๆ  
19 ม.ค.63 ส่งบทที54-5ภาคผนวกและเอกสารอื5นๆ   
9 ก.พ.63 ส่งรูปเล่มโครงการทัIงหมด  
15 ก.พ.63 ค่าเขา้เล่ม +ปริIนเอกสารทัIงเล่ม+CD+ปกรายงาน  
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 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวศศิธร ทิมเจริญ 

วัน / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
18 มิ.ย. 62 ประชุมกบัสมาชิกในกลุ่มเพื5อขายสินคา้  
20 มิ.ย. 62 ประชุมเพื5อเสนอสินคา้ที5ตอ้งการขาย  
22 มิ.ย. 62 จดัทาํเอกสารอนุมตัิโครงการ  
25 มิ.ย. 62 นาํเสนอเอกสารขออนุมตัิโครงการต่ออาจารยที์5ปรึกษา

และหัวหนา้สาขาการตลาด 
 

1 ก.ค. 62 จดัทาํเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
12 ก.ค. 62 ส่งเนืIอหาเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
18 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
20 ก.ค. 62 ออกแบบป้ายร้าน สื5อโฆษณา, ออกแบบผา้กนัเปืI อน  
31 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที5 1 และบทที5 2  
2 ส.ค. 62 จดัทาํเอกสารบทที5 3  

      ผลิตภณัฑสิ์นคา้  
      การวิเคราะห์การตลาด  
      แผนการเงิน  

18 ส.ค. 62 จดัส่งเอกสารบทที5 3  
22 ส.ค. 62 แกไ้ขบทที5 3  
25 ส.ค. 62 เริ5มทาํpower point  
10 ก.ย. 62 เขา้พบอาจารยที์5ปรึกษาเพื5อนาํเสนอ power point  
15 ก.ย. 62 แกไ้ข power point  
21 ก.ย. 62 Present power point โครงการครัI งที5 1  
25 ก.ย. 62 ออกแบบป้ายร้านและป้ายโฆษณา  
28 ก.ย. 62 ซืIออุปกรณ์ตกแต่งร้าน  
4 ต.ค. 62 ซืIออุปกรณ์ในการขายสินคา้  
21 ต.ค. 62 ทดลองปฏิบตัิงานขาย  
22 ต.ค. 62 ทดลองปฏิบตัิงานขาย  
24 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 1  
25 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 2  
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นางสาวศศิธร ทิมเจริญ 
วัน / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
26 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 3  
27 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 4 ( อาจารยม์านิเทศการขาย)  
28 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 5  
29 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 6  
30 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 7  
31 ต.ค. 62 ออกขายสินคา้ครัI งที5 8  
2 พ.ย. 62 จดัทาํ power point ครัI งที5 2  
6 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยที์5ปรึกษาโครงการในการจดัทาํ  power 

point 

 

9 พ.ย. 62 นาํเสนอ  power point ต่ออาจารยที์5ปรึกษาโครงการ  
10 พ.ย. 62 จดัเตรียมร้านและอุปกรณ์ในการนาํเสนอครัI งที5 2  
16 พ.ย. 62 Present โครงการครัI งที5 2   
12 ธ.ค. 62 จดัเตรียมของในการขายสินคา้งาน ATC นิทรรศ   
13 ธ.ค. 62 ขายสินคา้งาน ATC นิทรรศ  

 แจกแบบสอบถาม  
 แปรผลแบบสอบถาม  

11 ม.ค.63 ส่งบทที54-5 ภาคผนวกและเอกสารอื5นๆ  
13 ม.ค.63 แกไ้ขบทที5 4-5 ภาคผนวกและเอกสารอื5นๆ  
19 ม.ค.63 ส่งบทที54-5ภาคผนวกและเอกสารอื5นๆ   
9 ก.พ.63 ส่งรูปเล่มโครงการทัIงหมด  
15 ก.พ.63 ค่าเขา้เล่ม +ปริIนเอกสารทัIงเล่ม+CD+ปกรายงาน  
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... ( 1) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหน่วย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงนิ 

17/7/2561 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 คน 4,000 8,000                         8,000  

19/7/2561 ค่าปริ3นเอกสารขออนุมตัิโครงการ       - - 35                   7,965  

22/7/2561 ค่าปริ3นเอกสารบทที* 1และ 2       - - 130                   7,835  

21/8/2561 ค่าปริ3นเอกสารบทที*  2 แก ้       - - 70                   7,765  

7/9/2561 ค่าปริ3นเอกสารบทที* 3       - - 150                   7,615  

10/9/2561 ค่าปริ3นเอกสารบทที* 3แก ้       - - 100                   7,515  

 ถ่ายเอกสารบทที* 1-3วนันาํเสนอโครงการ           200                   7,315  

29/9/2561 ป้ายร้าน       - - 800     6,515 

" สติEกเกอร์โลโก ้       - - 300     6,215 

" สื*อโฆษณา       - - 500     5,715 

           -         

                      

รวม       9,000   2,285   5,715 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... ( 2) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ จํานวนเงนิ 

 ยกยอดมา              5,715 

6/10/2561 กระทะ       1 ใบ 350 350     5,365               

“ ตะหลิว       1 อนั 70 70     5,295 

“ ตะแกรงตาถี*       1 อนั 50 50     5,245               

“ เครื*องปั*นไฟฟ้า       1 เครื*อง 990 990     4,255 

“ ภาชนะต่างๆ        1 ชุด 300 300     3,955 

“ ชอ้น       1 อนั  20 20     3,935 

“ มีด       1 อนั 100 100     3,835 

“ เขียง       1 อนั 50 50     3,785 

“ ถุงมือพลาสติก       1 แพค็ 15 15     3,770 

“ แก๊ส       1 ถงั 385  385     3,385 

“ กล่องพลาสติกใสกลม ฝาโดม    4 แพค็ 150 600   2,785 
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“ ชอ้นส้อมพลาสติก    4 แพค็ 100 400   2,385 

“ ถุงร้อน  4”x6”    2 แพค็ 30 60   2,325 

“ หนงัยาง    1 แพค็ 50 50   2,275 

“ ถุงหูหิ3วใส    3 แพค็ 40 120   2,155 

รวม          3,560   2,155 
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                                                                                                                        บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... (3) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ จํานวนเงนิ 

 ยกยอดมา              2,155               

24/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 1     3,450  
 

     5,605              

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500     5,105              

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120     4,985 

 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200     4,785 

  กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300     4,485 

 โหระพา       300 กรัม 40 40     4,445 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40     4,405 

 แครอท     1 กิโล 30 30   4,375 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   4,345 

 กระเทียมไทยขนาดกลาง      2 กิโล 100 200   4,145 

 พริกแดงจนิดา     2 กิโล 70 140   4,005 
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 ถั*วลิสงคั*ว (ไม่มีเปลือก)     4 กิโล 80 320   3,685 

 นํ3ามะนาว    4 กิโล 90 360   3,325 

 นํ3าปลา     4 ขวด 28 112   3,213 

 นํ3าตาล    4  กิโล 25 400   2,813 

 ผงชูรส     1 ถุง 21 21   2,792 

 นํ3าเปล่า     3 ขวด 10 30   2,762 

 นํ3ามนัพืช    6 ขวด 40 240   2,522 

รวม       3,450   2,983   2,522 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... ( 4) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ จํานวนเงนิ 

 ยกยอดมา              2,522 

25/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 2    3,450  
 

     5,972              

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500     5,472               

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120     5,352 

 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200     5,152 

 กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300     4,852 

  โหระพา       300 กรัม 40 40     4,812 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40   4,772 

 แครอท     1 กิโล 30 30   4,742 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   4,712 

10/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 3      3,450  
 

     8,162 

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500     7,662 

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120     7,542 
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 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200     7,342 

  กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300      7,042 

 โหระพา       300 กรัม 40 40   7,002 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40   6,962 

 แครอท     1 กิโล 30 30   6,932 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   6,902 

รวม       6,900   2,520   6,902 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... ( 5) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ จํานวนเงนิ 

 ยกยอดมา              6,902 

27/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 4    3,450  
 

     10,352 

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500     9,852 

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120     9,732 

 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200     9,532 

 กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300     9,232 

  โหระพา       300 กรัม 40 40     9,192 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40   9,152 

 แครอท     1 กิโล 30 30   9,122 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   9,092 

28/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 5     3,450  
 

     12,542 

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500     12,042 

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120     11,922 

 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200     11,722 

  กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300     11,422 
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 โหระพา       300 กรัม 40 40   11,382 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40   11,342 

 แครอท     1 กิโล 30 30   11,312 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   11,282 

รวม       6,900   2,520   11,282 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3......................  (6) 

 

 

ว/ด/ป 

 

 

รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวน

หน่วย 

 

@ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย 

 

@ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย 

 

@ 

จํานวนเงนิ 

 ยอดยกมา         11,282 

28/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 6    3,450      14,732 

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500   14,232 

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120   14,112 

 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200   13,912 

 กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300   13,612 

 โหระพา       300 กรัม 40 40   13,572 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40   13,532 

 แครอท     1 กิโล 30 30   13,502 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   13,472 

29/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 7    3,450      16,922 

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500   16,422 

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120   16,302 

 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200   16,102 
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 กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300   15,802 

 โหระพา       300 กรัม 40 40   15,762 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40   15,722 

 แครอท     1 กิโล 30 30   15,692 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   15,662 

รวม   6,900  2,520  15,662 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... (7) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหน่วย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงนิ 

 ยกยอดมา              15,662 

30/10/61 ออกขายสินคา้ครั3 งที* 8    3,450  
 

     19,112 

 ปลาทู       25 เข่ง 20 500   18,612 

 ขนมจนี        4 กิโล 30 120   18,492 

 ไข่ไก ่       2 แผง 100 200   18,,292 

 กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         2 กิโล 150 300   17,992 

 โหระพา       300 กรัม 40 40     17,952 

 ผกัชีฝรั*ง        300 กรัม 40 40     17,912       

 แครอท     
1 กิโล 30 30     17,882 

 รากผกัชี     
100 กรัม 30 30     17,852 

 24/11/61 พรีเซ็นทโ์ครงการ              17,852 

 ปลาทู       5 เข่ง 20 100   17,752 

 ขนมจนี        1 กิโล 30 30   17,722 

 ไข่ไก ่       0.5 แผง 100 50   17,672 

 กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         0.5 กิโล 150 75     17,597 
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" โหระพา       100 กรัม 15 15     17,582 

" ผกัชีฝรั*ง        100 กรัม 15 15     17,567 

 แครอท     
0.5 กิโล 30 15     17,552 

  รากผกัชี     50 กรัม 30 15      17,537 

รวม       3,450   1,575    17,537 
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                บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... (8) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงนิ 

 ยกยอดมา          17,537 

14/12/61 งาน ATC นิทรรศน ์   1,380      18,917 

 ปลาทู       10 เข่ง 20 200   18,717 

 ขนมจนี        2 กิโล 30 60   18,657 

 ไข่ไก ่       1 แผง 100 100   18,557 

 กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค         1 กิโล 150 150   18,407 

 โหระพา       200 กรัม 30 30   18,377 

 ผกัชีฝรั*ง        200 กรัม 30 30   18,347 

 แครอท     1 กิโล 30 30   18,317 

 รากผกัชี     100 กรัม 30 30   18,287 

 กระเทียมไทยขนาดกลาง      0.5 กิโล 100 50   18,237 

 พริกแดงจนิดา     0.5 กิโล 70 35   18,202 

 ถั*วลิสงคั*ว (ไม่มีเปลือก)     0.5 กิโล 80 40   18,162 

 นํ3ามะนาว    0.5 กิโล 90 45   18,117 
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 นํ3าปลา     1 ขวด 28 28   18,089 

 นํ3าตาล    1 กิโล 25 25   18,064 

 ผงชูรส     1 ถุง 21 21   18,043 

 นํ3าเปล่า     1 ขวด 10 10   18,033 

 นํ3ามนัพืช    1 ขวด 40 40   17,993 

 กล่องพลาสติกใสกลม ฝาโดม    1 แพค็ 150 150   17,843 

 ชอ้นส้อมพลาสติก    1 แพค็ 100 100   17,743 

 ถุงหูหิ3วใส    1 แพค็ 40 40   17,703 

รวม     1,214  17,703 
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                บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ...............เมี*ยงปลาทู วาไรตี3...................... ( 9) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวน

หน่วย @ จํานวนเงนิ 

จํานวน

หน่วย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หน่วย @ จํานวนเงนิ 

 ยกยอดมา             17,703 

12/12/61 ค่าเช่าร้านงาน ATC นิทรรศน ์    1วนั 50 50   17,653 

14/12/61 ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม    -  120   17,533 

30/12/61 ค่าปริ3นเอกสารรวมเล่ม    -  200   17,333 

15/1/62 ค่าเขา้เล่ม    1 เล่ม 200 200   17,133 

 ค่าซีดี+กล่อง    -  40   17,093 

ราม     610  17,093 
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โครงการธุรกิจขายสินค้า เมี3ยงปลาทู วาไรตี; 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

1. เพื$อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื$อสร้างประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจบริการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 
3. เพื$อให้นกัศึกษารู้จกัปฏิบตัิงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 

ทุนในการดาํเนินงาน    8,000 บาท 

หักค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และออกขายสินคา้คงเหลือ       17,093 บาท 

 

  แบ่งกาํไรให้สมาชิกเท่าๆ กนั ดงันีS   

         1.นางสาวศศินิภา ทิมเจริญ               8,546     บาท 

         2.นางสาวศศิธร ทิมเจริญ    8,546    บาท 

 

 
 



   
 

 

 

บทที$ 5 

สรุปผลการดาํเนินโครงการ และขอ้เสนอแนะ 

 

สรุปผลการดาํเนินโครงการ 

 จากการดาํเนินโครงการขายสินค้า “เมี$ยงปลาทูวาไรตีC ” มีผูร่้วมลงทุนทัCงหมด 2 คน จาํนวนที$

ลงทุนคนละ 4,000 บาท เป็นจาํนวนเงิน 8,000 บาท สถานที$ในการออกปฏิบตัิงานคือ ส่งตามที$อยู่ของ

ลูกคา้เนื$องจากเราขายออนไลน์ ส่งตามออเดอร์ ซึงจะอยู่ในเขตวนัด่าน สําโรง เทพารักษ ์หนามแดง แบริ$ง 

ลาซาล  บางนา และสถานที$ ในการผลิตสินค้าคือ  บ้านเลขที$  94 ม . 5 ต .สําโรงเหนือ  อ .เมือง  จ .

สมุทรปราการ ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานขายเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตัCงแต่ 16 ตุลาคม ถึง 16 ธันวาคม

2562 ถึง ซึ$ งจากการปฏิบตัิงานได้เงินจากการขายสินคา้และหักค่าใชจ้่ายต่างๆ คงเหลือเงินจาํนวนทัCงสิน 

15,680 บาท คืน ผูร่้วมลงทุน 2 คน คนละ 7,840 บาท 

 

 การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการดงันีC  

1.    บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาโครงการ 

2.    เกิดการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 

3.    เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการวางกลยุทธ์การขายสินคา้ 

สรุปตารางการปฏิบตัิงานจริง 

  

ลาํดบัที$ วนั/เดือน/ปี กิจกรรมที$ปฏิบตั ิ

1 24-28 มิ.ย.62 ส่งโครงการเพื$อขออนุมตั ิ

2 1-12 ก.ค.62 กาํนดส่งเนืCอหา บทที$ 1 (บทนาํ) 

3 15-31 ก.ค.62 กาํหนดส่ง เนืCอหา บทที$ 2 

(แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที$เกี$ยวขอ้ง) 

4 1 -30 ส.ค.62 กาํหนดส่ง เนืCอหา บทที$ 3  

(วิธีการดาํเนินโครงการ) 

5 1 -30 ส.ค.62 แผนธุรกิจ 

 -  - บทสรุปผูบ้ริหาร 
 -  - วตัถุประสงคใ์นการนาํเสนแผนธุรกจิ 
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 -  - ความเป็นมาของธุรกิจ 
 -  - ผลิตภณัฑ ์

 -  - วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด 

ลาํดบัที$ วนั/เดือน/ปี กิจกรรมที$ปฏิบตั ิ

 -  - แผนการตลาด 
 -  - แผนการผลิต/  การขาย/ การบริการ 

 -  - แผนการเงิน 

 -  - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี$ยง 

6 2-6 ก.ย.62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนธุรกจิ กบัอาจารยที์$

ปรึกษา เตรียม Present ครัC งที$ 1)  

7 21 ก.ย.62 นาํเสนอโครงการ (Present) ครัC งที$ 1 

(โครงการ + บทที$ 3 + แผนธุรกิจ) 

8 1-31 ต.ค.62 ปฎิบตัิภาคสนาม ระยะเวลาไม่ตํ$ากว่า 8 ครัC ง 

(ปฎิบตัิการขาย/งานบริการ/งานประดษิฐ์) 

เขา้รับการนิเทศจากอาจารยที์$ปรึกษาโครงการ 

9 16 พ.ย. 62 นาํเสนอโครงการ (Present) ครัC งที$ 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการจะดแสดง

สินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ์) 

10 13 ธ.ค.62 งาน ACT นิทรรศน ์

11 16-20 ธ.ค.62 กาํหนดส่ง เนืCอหา บทที$ 4 

- ปฏิบติงานรายบุคคล 
12 20-24 ม.ค.63 กาํหนดส่ง เนืCอหา บทที$ 5  

(สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ) 

13 27-31 ม.ค.63 กาํหนดส่ง บบรณานุกรม 

14 3-7 ก.พ.63 กาํหนดส่ง  

ภาคผนวก ก 

  ภาคผนวก ข 

  ภาคผนวก ค 

  ภาคผนวก ง 

15 10-14ก.พ.63 กาํหนดส่ง กติตกิรรมประกาศ 
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16 17-21ก.พ.63 ตรวจรูปเล่มโครงการ 

17 24-28ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ 

1. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอาจจะไม่ตรงกนัทาํให้ตอ้งใชเ้วลาในการสรุปงานเพิ$มขึCน 

2. เราไม่สามารถส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ที$อยู่นอกเขตได ้ทาํให้เสียโอกาสในการขาย 

3. เนื$องดว้ยสมาชิกทัCง 2 ท่านยงัทาํงานประจาํดว้ย จึงทาํให้ในการไปซืCอวตัถุดิบลา้ชา้และ

บางครัC งหาซืCอของไม่ได ้

ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

 1. มีเรียกประชุมสมาชิกเพื$อหาขอ้ยตุใิห้เขา้ใจตรงกนั 

 2. หาเส้นทางที$ลูกคา้และเราสามารถเจอกนัไดค้นละครึ$ งทาง หรือใชบ้ริการให้ไลน์แมนไปส่ง 

 3. จดัตารางการขายให้เหมาะสมกบัเวลางานเพื$อไม่ให้กระทบกนั 

  

 

 

 



 
 

 
 

 บรรณานุกรม 

ประนอม โฆวินวิพฒัน,์รศ. (2552). แผนธุรกิจคู่มือการจัดทําแผนธุรกิจ.  คน้ขอ้มูลวนัที9 5     

กรกฎาคม 2562, จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1 

ภาสกร  ทิพชา.  (2560).  ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (4p).  คน้ขอ้มูลวนัที9 6 กรกฎาคม 2561,  

จาก http://passakorn1234.blogspot.com/ 

รัฐวชัร์ พฒันจิระรุจน ์.  (2557).  แนวคิดเกีDยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค.  คน้ขอ้มูลวนัที9 29 มิถุนายน 

 2561,  จาก  http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html 

วิทยา ด่านธาํรงกูล,ผศ. (2555). แผนธุรกิจ. คน้ขอ้มูลวนัที9 5 กรกฎาคม 2562, จาก 

www2.tsu.ac.th/coop/files/bussinessplan.doc 

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. (2556). แนวคิดเกีDยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค. คน้ขอ้มูลวนัที9 5 

กรกฎาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ 

ศรีเปารยะ เพญ็พงษ.์ (2559). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี. คน้ขอ้มูลวนัที9 5 กรกฎาคม 2562, จาก http://ejournal.sru.ac.th/index.php 

/msj/article/view/443/pdf_70 

ศุภฤกษ ์เชาวลิตตระกูล. (2561) ระบบปลกูผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ. คน้ขอ้มูลวนัที9 2   

กรกฎาคม 2562, จาก 

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3065/1/supalak_chow.pdf 

สมบตัิ สีสุบรรณ. (2552). การตลาดทางตรง. คน้ขอ้มูลวนัที9 5 กรกฎาคม 2562, จาก 

http://dekmarketingblogspot.com 

สุธี บุญมีสุข. (2556). การปิดการขาย. คน้ขอ้มูลวนัที9 5 กรกฎาคม 2562, จาก https://sites.google. 

com/a/ttc.ac.th  

สุธาทิพ ภมรประวตัิ รศ. ดร. (2561). โหระพา คุณค่าทีDมากกว่าความอร่อย. คน้ขอ้มูลวนัที9 5  

              กรกฎาคม 2562, จาก https://www.doctor.or.th/article/detail/5821  

เอกพล บุญช่วยชู. (2559). ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญา       

ตรี วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร. คน้ขอ้มูลวนัที9 5 กรกฎาคม 2562, จาก 

file:///C:/Users/COM8-/Downloads/136842-Article%20Text-362845-1-10-20180726.pdf 

อุสมาน เซ็ง.  (2557).  แนวคิดการเขยีนแผนธุรกิจ.  คน้ขอ้มูลวนัที9 5 กรกฎาคม 2562, จาก

 http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1173. 

Kapook.com. ( 2561). ปลาทู ประโยชน์มากมาย ช่วยลดไขมันร้าย ลดความเสีDยงโรคหัวใจ ก็ได้ด้วย       

              ปลาท.ู คน้ขอ้มูลวนัที9 5 กรกฎาคม 2562, จาก https://health.kapook.com/view34783.html 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  แบบอนุมัติโครงการ 

- แบบนาํเสนอขออนุมตัิโครงการ 
- บนัทึกการเขา้พบอาจารยที์<ปรึกษา และอาจารยที์<ปรึกษาร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม 

- ตวัอย่างแบบสอบถาม 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แบบสอบถาม 

เรื2อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที2มีต่อสินค้าร้าน หอยทอดหลุมทะเลระเบดิ 

 

 

 

 

คําชีHแจง โปรดทําเครื2องหมายถกูต้องลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน 

ตอนที2 1 ข้อมูลทั2วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

(   ) ชาย    (   ) หญิง 

2. อาย ุ

(   ) ตํAากว่าหรือเท่ากบั 18 ปี (   ) อายุ 19-25 ปี 

(   ) อายุ 26-30 ปี   (   ) อายุมากกว่า 31 ปีขึMนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

(   ) ตํAากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

(   ) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

(   ) อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัMนสูง(ปวส.) 

(   ) ปริญญาตรี 

(   ) ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

4.อาชีพ 

(   ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (   ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(   ) พนกังานบริษทัเอกชน           (   ) เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

(   ) พ่อบา้น-แม่บา้น  (   ) อืAนๆ โปรดระบุ.............. 

5. รายไดป้ระจาํต่อเดือน 

(   ) ตํAากว่า 5,000 บาท  (   ) รายได ้5,001-10,000 บาท 

(   ) รายได ้10,001-15,000 บาท (   ) รายไดสู้งกว่า 15,001 บาทขึMนไป 

(   ) อืAนๆ ระบุ......................... 

 

 

แบบสอบถามชุดนีM ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีAมีต่อสินคา้ร้าน เมีAยงปลาทู วาไรตีM ซึAงเป็นส่วน

หนึAงของวิชาโครงการประเภทขายสินคา้ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม เพืAอ

ความสมบูรณ์ในการทาํเอกสารในวิชาโครงการ 

 



 
 

ตอนที2 2 ความพึ2งพอใจของผู้บริโภคที2มีต่อสินค้าร้าน เมี2ยงปลาทู วาไรตีH 

คําชีHแจง โปรดทําเครื2องหมายถกูต้องลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน 

 

รายละเอียด 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที2สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที2สุด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. การจดัวางสินคา้      

2. รสชาติคุณภาพของสินคา้      

3. รูปแบบบรรจุภณัฑ ์      

4. รูปแบบความแปลกใหม่ของสินคา้      

5. ความสะอาดของสินคา้      

ด้านราคา 

1. ความเหมาะสมของราคากบัคณุภาพสินคา้      

2. ความเหมาะสมของราคากบัปริมาณสินคา้      

ด้านการจัดจําหน่าย 

1. สถานทีAจดัจาํหน่ายอยู่ทีAจดุสะดวกซืMอ      

2. ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีหลากหลาย 

เช่น Facebook , Line, โทรสัAงสินคา้ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านหนา้ร้าน 

เช่น Facebook, Line 

     

2. ป้ายหนา้ร้าน       

3. การส่งเสริมการขาย ซืMอครบ 10 ชุด  

แถมฟรี 1 ชุด 

     

ตอนที2 3 ข้อเสนอแนะ 

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

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



 
 

รายงานแบบสอบถาม 

โครงการขายสินค้า ร้าน “เมี2ยงปลาทู วาไรตีH” 

 แบบสอบถามชุดนีM เป็นการศึกษาความพึAงพอใจ ทีAมีต่อการบริโภคยาํเมีAยงปลาทูของร้าน “เมี2ยง

ปลาทู วาไรตีH” ซึAงเป็นส่วนหนึAงของวิชาโครงการมีผูต้อบแบบสอบถามทัMงสิMน จาํนวน 100 คน โดย

แบบสอบถามมี 2 ตอน ดงันีM  

ตอนทีA 1 ขอ้มูลทัAวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนทีA 2 ความพึAงพอใจของผูบ้ริโภคทีAมีต่อสินคา้ 

ขอ้มูลทัAวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ                                                                           จาํนวน (คน)                 ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย                                                                                                    26                                26.0                                

1.2 หญิง                                                                                                   74                                74.0                               

                                      รวม                                                                  100                               100.0 

2. อาย ุ

2.1 ตํAากว่าหรือเท่ากบั 18 ปี                                                                      5                                    5.0 

2.2 อายุ 19-25 ปี                                                                                      15                                   5.0 

2.3 อายุ 26-30 ปี                                                                                      55                                  55.0 

2.4 อายุมากกว่า 31 ปีขึMนไป                                                                     25                                 25.0 

                                      รวม                                                                   100                               100.0 

3. ระดบัการศึกษา 

3.1 ตํAากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)    10                               10.0 

3.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)      5                                 5.0 

3.3 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัMนสูง(ปวส.)                                25                               25.0 

3.4 สูงกว่าปริญญาตรี                                                                                 55                               55.0 

3.5 ปริญญาโท หรือสูงกว่า                                                                         10                                10 

                                      รวม                                                                    100                                100.0 

 

 

 



 
 

สถานภาพ                                                                                จาํนวน (คน)               ร้อยละ 

4. อาชีพ 

4.1 นกัเรียน/นกัศึกษา                                                                                  4                                    4.0 

4.2 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                                                           0                                  0.0 

4.3 พนกังานบริษทัเอกชน                                                                           80                               80.0 

4.4 เจา้ของกิจการ/ธุรกจิส่วนตวั                                                                  11                              11.0 

4.5 พ่อบา้น-แม่บา้น                                                                                     5                                   5.0 

4.6 อืAนๆ โปรดระบุ.........................                                                             0                                     0 

                                      รวม                                                                     100                               100.0 

5. รายไดป้ระจาํต่อเดือน 

5.1 ตํAากว่า 5,000 บาท                                                                             0                                   0.0 

5.2 รายได ้5,001-10,000 บาท                                                                5                                  5.0 

5.3 รายได ้10,001-15,000 บาท                                                                25                               25.0 

5.4 รายไดสู้งกว่า 15,001 บาทขึMนไป                                                  70                                70.0 

5.5 อืAนๆ                                                                                                         0                                  0.0 

                                      รวม                                                                       100                              100.0 

 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัAวไปของผูต้อบแบบสอบถามทีAใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัM งนีM  

จาํนวน 100 คน จาํนวนตวัแปรดงันีM 

เพศ ผูบ้ริโภคทีAตอบแบบสอบถามเพศหญิง จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 และเพศชาย

จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อายุ  ผูบ้ริโภคทีAตอบแบบสอบถามอาย ุ26-30  ปี จาํนวน 55  คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 อายมุากกว่า 

31 ปีขึMนไป จาํนวน 25  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 อายุ 19-25 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอายุ 

18 ปี จาํนวน 5 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี รองลงมาคืออายุ 

31 ปีขึMนไป ตามลาํดบั  

ระดับการศึกษา ผูบ้ริโภคทีAตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 55 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.0 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัMนสูง(ปวส.) จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ปริญญา

โท หรือสูงกว่า จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10.00 และระดับตํAากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ โดย



 
 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  รองลงมามีการศึกษาอนุปริญญา /

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัMนสูง(ปวส.) ตามลาํดบั 

อาชีพ ผูบ้ริโภคทีAตอบแบบสอบถามมีพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 พ่อบา้น-แม่บา้น จาํนวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.00 นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 0 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.00 และอืAน ๆ  จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พนกังาน

บริษทัเอกชน รองลงมาเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั ตามลาํดบั 

 รายได้ประจําต่อเดือน ผูบ้ริโภคทีAตอบแบบสอบถามมีรายไดสู้งกว่า 15,001 บาทขึMนไป จาํนวน 70 

คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รายได ้10,001-15,000 บาท จาํนวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 รายได ้5,001-

10,000 บาท จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตํAากว่า 5,000 บาท จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 รายได้

อืAนๆ จาํนวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0.00  และ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดสู้งกว่า 15,001 บาท

ขึMนไป รองลงมารายได ้10,001-15,000 บาท ตามลาํดบั 

ความพึ2งพอใจที2มีต่อร้าน “เมี2ยงปลาทู วาไรตีH” 

สามารถจดัลาํดบัค่าเฉลีAย (x̅ ) และส่วนเบีAยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑ ์ดงันีM  

  5 หมายความว่า เห็นดว้ยมากทีAสุด 

  4 หมายความว่า เห็นดว้ยมาก 

  3 หมายความว่า เห็นดว้ยปานกลาง 

  2 หมายความว่า เห็นดว้ยนอ้ย 

  1 หมายความว่า เห็นดว้ยนอ้ยทีAสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 x̅ SD 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. การจดัวางสินคา้ 59% 35% 6% - - 4.53 0.61 

2. รสชาติคุณภาพของสินคา้ 58% 36% 6% - - 4.52 0.61 

3.รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ 61% 33% 6% - - 4.55 0.60 

4. รูปแบบความแปลกใหม่ของสินคา้ 60% 32% 8% - - 4.52 0.64 

5. ความสะอาดของสินคา้ 67% 28% 5% - - 4.62 0.58 

ด้านราคา 

1. ความเหมาะสมของราคากบัคณุภาพสินคา้ 56% 39% 5% - - 4.51 0.59 

2. ความเหมาะสมของราคากบัปริมาณสินคา้ 63% 33% 4% - - 4.59 0.57 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

1. สถานทีAจดัจาํหน่ายอยู่ทีAจดุสะดวกซืMอ 63% 29% 8% - - 4.55 0.64 

2. ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีหลากหลาย 

เช่น Facebook ,Line,  โทรสัAง 

58% 37% 4% - - 4.55 0.57 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านหนา้ร้าน 

เช่น Facebook, Line 

57% 37% 6% - - 4.51 0.61 

2. ป้ายหนา้ร้าน และการจดัแสดงสินคา้ 61% 31% 7% 1% - 4.52 0.67 

3. การส่งเสริมการขาย ซืMอครบ 10 กล่อง 

แถมฟรี 1 กล่อง 

67% 28% 5 % - - 4.62 0.58 

 

 

 

 



 
 

ความพึ2งพอใจที2มีต่อร้าน “เมี2ยงปลาทู วาไรตีH” 

สามารถจดัลาํดบัค่าเฉลีAย (x̅ ) และส่วนเบีAยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑ ์ดงันีM  

  คะแนน 4.50 – 5.00 คือ มากทีAสุด 

  คะแนน  3.50 – 4.49 คือ มาก 

  คะแนน 2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 

  คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  นอ้ย 

  คะแนน 1.00 – 1.49  คือ นอ้ยทีAสุด 

  

ความพึ2งพอใจที2มีต่อโครงการขายสินค้าของ

ร้าน “เมี2ยงปลาทู วาไรตีH” 

(x̅ ) (SD) ระดับความพึงพอใจ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งสริมการขาย 

4.62 

4.59 

4.55 

4.62 

0.04 

0.05 

0.03 

0.05 

มากทีAสุด 

มากทีAสุด 

มากทีAสุด 

มากทีAสุด 

รวม 4.62 0.04 มากที2สุด 

 

 จากความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ทีAมีต่อโครงการขายสินคา้ร้าน “เมีAยงปลาทู วาไรตีM” โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมากทีAสุด มีค่าเฉลีAย (x̅ = 4.62) เมืAอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นราคาและช่องทางการจดั

จาํหน่าย อยู่ในระดบัมากทีAสุด ซึAงดา้นราคา มีค่าเฉลีAย(x̅ = 4.59) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบั

มากทีAสุด มีค่าเฉลีAย (x̅ = 4.55) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากทีAสุด มีค่าเฉลีAย  (x̅ = 4.62)  และ

ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลีAย (x̅ =4.62) ตามลาํดบั 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาคผนวก ค   ประมวลภาพการนําเสนอโครงการและการปฏิบติังานขาย 

- ตราสินคา้ ผลิตภณัฑใ์นโครงการ 
- สื5อโฆษณา ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- รูปภาพวสัดุอุปกรณข์องผลิตภณัฑ ์หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพขัFนตอนการปฏิบตัิงานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตราสินค้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบผลิตภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สืBอโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan Page “เมี5ยงปลาทู วาไรตีF 
 

Line@ “เมี5ยงปลาทู วาไรตีF” 
 



 

 

การส่งเสริมกา รขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพวัสดุอปุกรณ์ของผลิตภัณฑ์ในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํFาจิFมเมี5ยง เนืFอปลาทูทอด ไข่ตม้ ขนมจนี 

กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค 
เตาแก๊ส 

ผกัชีฝรั5ง แครอท โหระพา 



 

 

อุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีด เขียง ภาชนะต่างๆ  ถุงมือ 

เตาแก๊ส กระทะ ตะหลิว  เครื5องปั5น 

หนงัยาง ถุงร้อน  ที5เยบ็กระดาษและลูกแม็ก 

กล่องพลาสติกใสทรงโดม ชอ้นส้อมพลาสติก ถุงหูหิFวใส 



 

 

รูปภาพขัKนตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประมวลภาพ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   ประวัติผู้ดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ประวัติผู้ดําเนินโครงการ 
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สถานที#เกิด   : กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา   : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัGนสูง (ปวส.) 
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