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บทคัดยอ 

 โครงการ ลุยสวนเลิศรส เปนโครงการประเภทขายสินคา มีวัตถุประสงคเพื่อ (1.) เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ (2.) เพื่อสรางอาชีพและมีรายไดระหวางการศึกษา 

(3.) เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2. ขั้นดําเนินการและ ขั้นที่ 3. ขั้น

ประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

 1. วันเวลาและสถานที่ดําเนินการโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 12 ตุลาคม 

2562 ถึง 9 พฤศจิกายน 2562 รวม ปฏิบัติงาน 1 สัปดาห 1-2 วัน/ สัปดาห สถานที่ ตลาดนัดเรือบิน 

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

 2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณมีการลงทุน 5,720 บาทเมื่อหักคาใชจายและออกขาย

สินคาคงเหลือ 9,539 บาท แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 2 คน เทา ๆ กัน คนละ 4,769.50 บาท 

 3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการน้ันการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ (1.) บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชา

โครงการ (2.) เกิดการสรางรายไดระหวางการศึกษา (3.) เกิดความคิดสรางสรรคในการวางกลยุทธ

การขายสินคา  

 

(ก) 



4. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติโครงการคือ (1.) การแสดงความคิดเห็น

ของสมาชิกอาจจะไมตรงกัน   (2.) การขายกวยเต๋ียวลุยสวน สมาชิกในกลุมยังไมมีประสบการณ

ความชํานาญในการทําและขายจึงทําใหเสียสินคาและเสียงบประมาณในการลงทุนเน่ืองจากมีการ

ทดลองในการทําสินคาและการทดลองขาย    (3.) ที่อยูของสมาชิกบางคนไกลจากสถานที่ขายสินคา 

ทําใหเปดรานไดชา 

5. ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการปะเภทขายสินคา โครงการลุยสวนเลิศรส 

(1.) มีเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหาขอยุติใหเขาใจตรงกัน (2.) มีการทดลองทอดทํากวยเต๋ียวลุยสวน/

ทดลองปฏิบัติงานกอนขายจริงเพื่อใหเกิดความชํานาญในการทําและเพื่อลดตนทุน    (3.) หาทําเล

ที่ต้ังในการขายสินคาที่ใกลกับที่อยูของสมาชิกหรือจัดตารางเวรในการมาปฏิบัติงานขายใหเหมาะ

กับความสะดวกของสมาชิกแตละคน 

 จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน โดยถาม

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (4P’s) พบวา 

 จากความพึงพอใจของกลุมลูกคาที่มีตอ โครงการขายสินคาราน “ลุยสวนเลิศรส”โดย

ภาพรวม ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายไดพบวา ดานราคาและ

ชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งดานราคา มีคาเฉลี่ย (x� = 4.59) ดานชองทางการ

จัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.55) รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย  (x� = 4.62)  และดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ย (x� =4.62) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการเลมน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษา

คืออาจารยวิชยุตย ศรีสะอาด และอาจารยที่ปรึกษารวมอาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล ซึ่งอาจารยทั้ง

สองทานไดมีแนวทางในการแกไขตลอดจนใหคําแนะนําและขอคิดตางๆโดยตลอดและขอขอบคุณ 

อาจารยอุดมพร เปตานนท ที่ตรวจสอบการทําแผนธุรกิจ ทางคณะผูจัดทําโครงการขอกราบ

ขอบพระคุณอยางสูง ณ ที่น้ี 

 สุดทายน้ี ผูจัดทําโครงการขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการตลาดทุกคนที่คอยชวยเหลือ ชี้แนะ  

ใหแนวทาง และรวมกันทําวิชาโครงการจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมทั้งขอขอบคุณผูเกี่ยวของมา ณ 

ที่น่ี  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 อาหารเปนปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย และเปนปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตอาหาร

ใหประโยชนและสรางความเจริญเติบโตใหแกรางกาย ในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญมักมีการซื้อ

อาหารสําเร็จรูปหรืออาหารที่ปรุงแตงแลวมารับประทานซึ่งหาซื้อไดงาย มีราคาที่ยอมเยาทานงาน

และสะดวกตอการรับประทาน กวยเต๋ียวลุยสวนจึงจัดเปนอาหารที่หาทานงายและไดรับความนิยม

มากของคนไทยและสวนมากลูกคาจะเปนชวงอายุใน มัธยมตน-ปลาย และวัยทํางานที่นิยม

รับประทาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) กําหนดใหผูเรียนที่จะจบหลักสูตรตอง

ผานการทําโครงการ ซึ่งจัดเปนรายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต โดยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง และไดรับโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อใหความรู ความสามารถ คิดเปน 

รวมทั้งผูเรียนเกิดการเรียนรูตามนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผูเรียนเพื่อ

ยกระดับความคิดเห็นเชิงระบบของผูเรียน ลุยสวนเปนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพน้ี จะประกอบไปดวย

เสนใหญที่หอพัน ดวยเน้ือหมู, ไก หรือปลาทู แลวเสริมดวยผักตางๆแครอท หรือเห็ดอยูขางในที่จะ

เสิรฟพรอมนํ้าจ้ิมรสเด็ดจัดจาน จึงเปนที่ถูกอกถูกใจของบรรดาผูที่ลดความอวนทั้งหลาย จะเห็นได

วากวยเต๋ียวลุยสวนน้ันเปนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอยางแทจริง เพราะเต็มไปดวยผักและเปนอาหารที่

ใหพลังงานและแคลอร่ีในปริมาณที่ตํ่า เหมาะสําหรับคนรักหุนทั้งหลายเปนอยางยิ่ง นับเปนอาหาร

มื้อวางที่ทั้งอ่ิมอรอยแลว ยังไดคุณคาทางโภชนาการอีกเพียบเลยทีเดียว เรียกวาไดคุณคาอาหารครบ

ทั้ง 5 หมูเลยก็วาได และซึ่งประกอบกับปจจุบันคนสวนใหญทํางานนอกบานจึงนิยมรับประทาน

อาหารจานเดียวแบบเรงดวน กวยเต๋ียวลุยสวนจึงเปนอาหารชนิดหน่ึงที่คนไทยนิยมรับประทานซึ่ง

ทํามาจากแปง รูปแบบของกวยเต๋ียวที่มีใหรับประทานอยางหลากหลาย 

 ทั้งน้ีทางคณะจึงไดจัดทําเมนูกวยเต๋ียวลุยสวนที่ทําจากเสนกวยเต๋ียวและมีใสใหเลือก 4 

รสชาติ เชน ใสไกสับ ปูอัด หมูยอ และใสรวม และมีนํ้าจ้ิมรสเด็ดของทางรานที่เปนตัวหลักในการ

รับประทานกวยเต๋ียวลุยสวนและห่ันเปนคําสะดวกตอการรับประทาน จึงทําใหเพิ่มมูลคาสินคาและ

ทําใหเกิดความสะดวกใหการรับประทาน และทําใหดึงดูดลูกคาใหหันมาสนใจในลุยสวนเลิศรส

ของทางรานเราอีกดวย และคํานึงถึงผูที่ตองการดูแลสุขภาพและสะดวกในการรับประทาน 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขาย

สินคา 

 

เปาหมายของโครงการ 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อปฏิบัติงานทดลองขายสินคาในสถานที่จริง 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. เกิดการสรางรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ ลุยสวนเลิศรส ( Lui Swan Lerdrot ) 

 โครงการศึกษาในคร้ังน้ีไดใชแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. แนวคิดทางการตลาด 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3. แนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจ 

4. ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (4p) 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวความคิดทางการตลาด 

 แนวความคิดดานการตลาด  (marketing concept)  กวยเต๋ืยวลุยสวน อาชีพเสริมที่ใชทุน

นอย ขั้นตอนการทําก็ไมไดยุงยาก ขายงาย เปนอาหารที่ทานงาย สะดวก และรวดเร็วแถมยังได

สารอาหารครบทั้ง 5 หมู เพราะมีทั้งผัก หมู และเห็ดอัดแนนอยูขางใน รับประทานพรอมกับนํ้าจ้ิมที่

มีรสจัดจาน รวมทั้งใสใบโหระพาเพี่อเพิ่มความหอมและรสชาติที่ดีขึ้น ( idooidea.blogspot.com ) 

 สําหรับสาว ๆ ที่กําลังมองหาเมนูอาหารลดนํ้าหนักที่กินแลวอ่ิมสบายทอง แถมไดสุขภาพ

ไปเต็ม ๆ ตองนึกถึงเมนูกวยเต๋ียวลุยสวนเปนอันดับตน ๆ เหมาะสําหรับสาว ๆ ที่กําลังมองหา

อาหารมื้อเย็นแบบไมตองกลัวอวนมาก ๆ เลยคะ  กวยเต๋ียวลุยสวนใสไกสับ เมนูอาหารลดนํ้าหนัก

สูตรพื้นฐานน้ีทํางายกินงาย มีพระเอกคือเน้ือไกสับ ใสแครอทเพิ่มสีสัน และมีความหอมของ

เห็ดหอม เมื่อผัดสวนผสมทุกอยางเขาดวยกันแลวก็จับหอกับแผนกวยเต๋ียวไดเลย สําหรับสาว ๆ ที่

ไมอยากกินเน้ือไกสับก็เปลี่ยนเปนหมูสับก็ไดนะคะ หรือวาจะไมใสเน้ือสัตวกินเปนกวยเต๋ียวลุย

สวนมังสวิรัติก็อรอยคะ  กวยเต๋ียวลุยสวนใสหมูยอ สูตรน้ีสําหรับคนทานเน้ือสัตวนอยเนนผัก

เยอะๆ แตรสชาติอรอยเด็ดดวยนํ้าจ้ิมรสแซบคะ (https://cooking.kapook.com ) 

1. มุงความสําคัญที่ผลิตภัณฑและการขาย 

2. ธุรกิจตองพยายามสรางผลิตภัณฑแลวจึงหาวิธีการที่จะขายสินคาน้ัน 

3. กําหนดวัตถุประสงคเพื่อมุงความสําคัญที่ปริมาณการขาย 

4. การวางแผนการทํางานอยูในระยะเวลาอันสั้น 

5. เนนการใชพนักงานเปนหลัก 

http://idooidea.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html
http://idooidea.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html
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ความสําคัญของการขาย 

1. ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน งานขายมีสวนใหสินคาและบริการ

ตอบสนองใหคนทั่วไปใหไดรับความสะดวกสบาย 

2. ความสําคัญตอกิจกรรมทางธุรกิจและการคา ทําใหเกิดกิจกรรมทางการคา ระบบการผลิตทาง

ธุรกิจทุกประเภทขยายตัว สงผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ 

3. ความสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ งานขายทําใหสินคาเกิดการแขงขัน และขยายตลาด

ของตนเอง เพื่อใหขายสินคาไดมากที่สุด  

4. ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและสังคมประเทศ ทําใหผูประกอบอาชีพมีความเปนอยูดีขึ้น 

สังคมโดยรวมมีความสงบ ประชาชนมีงานทํา มีรายได มีความมั่นคงในชีวิต ปญหาสังคมตาง ๆ จะ

ลดนอยลง (อางอิงจากhttps://sites.google.com/site/karkhaypwch1/) 

กระบวนการขาย  หมายถึงเทคนิคหรือกลวิธีหน่ึงของงานขาย  ที่จะตองมีการวางแผนดําเนินการ 

ตามขั้นตอนตางๆ กระบวนการขาย   ( Selling  Process )   แบงออกเปน  2  ขั้นตอน  คือ 

 1.  การเตรียมตัวและการวางแผนไดแก 

   -  งานแสวงหาลูกคา 

   -  งานเตรียมตัวกอนการเขาพบ 

 2.  การเขาพบโดยเผชิญหนากับลูกคา ไดแก 

  -  งานเขาพบลูกคา 

  -  การเสนอขายและสาธิต 

   -  เผชิญขอโตแยง 

   -  การปดการขาย 

  -  กิจกรรมหลังขาย 

ขั้นตอนของกระบวนการขาย  มี 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 

1.การแสวงหาลูกคา  สามารถจําแนกลูกคา ได 3 ประเภท ลูกคาคาดหวังไมซื้อลูกคาอยูในขายสงสัย 

ลูกคาคาดหวังแทจริง  วิธีการแสวงหาลูกคาที่พนักงานขายสามารถเลือกใช มีหลายวิธีการ เชน 

 (1.1) วิธีโซไมมีปลาย   ( Endless  Chain  Method ) 

 (1.2)  วิธีใชศูนยอิทธิพล  ( Center of  Influence  Method ) 

 (1.3)  วิธีการสังเกตสวนตัว ( Personal  Observation ) 

 (1.4)  วิธีการตระเวนหาลูกคา ( Cold  Canvassing ) 

 (1.5)  วิธีใชพนักงานขายใหม  ( Junior  Salesman and  Bird Dogs ) 

 (1.6)  วิธีการจัดแสดงสินคา    ( Trade  Fair ) 

 (1.7)  วิธีการใชจดหมายและโทรศัพท ( Mail  and  Telephone ) 
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2.การเตรียมตัวกอนเขาพบลูกคาควรเตรียมในเร่ือง 

 (2.1)  ความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

 (2.2)  ความศรัทธาในตัวเองและกิจการ 

 (2.3)  เตรียมวัตถุประสงคในการเขาพบลูกคา 

 (2.4)  เตรียมบุคลิกภาพใหพรอม 

 (2.5)  อุปกรณที่ตองใชในการเตรียมตัวเขาพบ 

 (2.6)  เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคา 

 ประโยชนของการเตรียมตัวกอนเขาพบ เปนการยืนยันเพิ่มเติมวาลูกคาที่เขาพบมีคุณสมบัติ

เพียงพอ  มีขอมูลสําหรับกลยุทธการเขาพบที่สมบูรณยิ่งขึ้น มีขอมูลสําหรับกําหนดหัวขอสนทนา 

สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได ทราบขอมูลเกี่ยวกับลูกคา ทําใหพนักงานขายเกิด

ความเชื่อมั่น สะทอนใหเห็นวาพนักงานขายมีการเตรียมการลวงหนามาเปนอยางดีสิ่งจําเปนที่

จะตองเตรียมเมื่อเขาพบลูกคา การนัดหมายเร่ืองเวลากับลูกคา การแตงกายและการดูแลดาน

บุคลิกภาพ การใชวาจาสุภาพ  ไพเราะ  เรียบรอย  และใหเกียรติลูกคา  

3.การเขาพบและเทคนิคการเขาพบลูกคา 

 (3.1) กําหนดเวลาที่ใชเตรียมตัวใหเหมาะสม 

 (3.2) เก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวของลูกคาที่มุงหวัง 

 (3.3) เก็บรวบรวมขอมูลทางดานธุรกิจของลูกคาที่มุงหวัง 

 (3.4) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลูกคาที่มุงหวัง 

 (3.5) นัดหมายลูกคาที่มุงหวัง 

4.การเสนอขาย การเสนอขาย  หมายถึง  การสรางความปรารถนาและความเชื่อมั่นใหแกลูกคาที่

มุงหวัง  เปนขั้นตอนตอเน่ืองจากการเขาพบลูกคา วิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือ การสาธิต วัตถุประสงค

ของการเสนอขายมีดังน้ี 

 (4.1)  เพื่อชักจูงและโนมนาวใหเกิดความตองการในสินคาและบริการ 

 (4.2)  เพื่อชี้ใหลูกคาไดเห็นถึงความตองการและความจําเปนที่จะตองซื้อสินคา 

 (4.3)  เพื่อสรางความเชื่อถือและศรัทธาใหกับลูกคา 

 (4.4)  เพื่อชวยใหลูกคาตกลงใจซื้อไดเร็วขึ้น 

 (4.5) เพื่อเปนการนําเสนอรูปแบบที่พิเศษไปจาก แบบอ่ืน ๆ 

เทคนิคของการเสนอขาย ตองยึดหลัก  4  ประการดวยกันคือ 

1) เทคนิคในการสรางความเชื่อถือ (Conviction) 

2) เทคนิคการเสนอขายที่เขาใจงายและชัดเจน (Clarity) 

3) เทคนิคการเสนอขายที่สมบูรณ (Completeness) 

4) เทคนิคการขจัดคูแขงขัน (Competition) 
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รูปแบบของการเสนอขาย คือ 

- ใหขอเสนอดานรายได 

- สรางความเดนชัดใหลูกคา 

- สรางความอยากรูอยากเห็น 

- การใชของกํานัล 

- การสาธิต 

5.การเผชิญขอโตแยง 

              ขอโตแยงทางการขาย  หมายถึง  พฤติกรรมตาง ๆ ที่ผูคาดหวังไดแสดงออกมาในทาง

ตรงกันขามกับความเห็นพองในการตัดสินใจที่จะซื้อ ลักษณะของขอโตแยงทางขายในรูปแบบตาง 

ๆ จําแนกออกไดเปน  3  ลักษณะดวยกัน คือ การโตแยงแบบจริงใจ การโตแยงแบบไมจริงใจ 

อุปสรรคในการขาย สาเหตุที่ทําใหเกิดขอโตแยงทางการขายมีดังน้ี 

 (5.1) เกิดมาจากความตองการ 

 (5.2) เกิดปญหาดานราคา 

 (5.3) เกิดจากตัวสินคา 

 (5.4) เกิดจากตัวพนักงานขาย 

 (5.5) เกิดจากชื่อเสียงของบริษัท 

  (5.6) เกิดจากการผัดผอนของลูกคา  

 การเตรียมตัวของพนักงานขายเพื่อขจัดขอโตแยง ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับการขายพรอมที่จะ

รับฟงปญหาหรือขอโตแยง พัฒนาความรูและประสบการณของตนเองไมกลัวปญหาและขอโตแยง

ที่เกิดขึ้น ตองคาดคะเนลวงหนากอนไปพบลูกคาเทคนิคในการตอบขอโตแยง  คือ ปองกันการ

เกิดขึ้นของขอโตแยง 

- วิธีการชดเชยขอโตแยง 

- วิธีการเปลี่ยนขอโตแยงเปนเหตุผลสนับสนุนการซื้อ 

- วิธีต้ังคําถาม 

- วิธีปฏิเสธทางออม 

- วิธีปฏิเสธตรง ๆ 

- วิธีผานขอโตแยงไป 

6.การปดการขาย 

              การปดการขาย  หมายถึง  เทคนิควิธีที่นํามาใชเพื่อใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา  หรือ

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอยางหน่ึงอยางใดออกมาใหพนักงานขายทราบหลักการสําคัญของการปด

การขาย  คือ การปดการขายโดยใหลูกคาตัดสินใจเอง การปดการขายต้ังแตตน การปดการขายทุก
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คร้ังที่ถูกปฏิเสธ การพยายามทดลอง ปดการขายอยูเสมอ การปดการขายโดยการยกยองใหเกียรติ

ลูกคาเสมอเทคนิคที่ใชในการปดการขาย  มีดังน้ี  คือ 

- ถามถึงคําสั่งซื้อ 

- ต้ังคําถามใหลูกคาตอบรับอยางตอเน่ือง 

- บันทึกเพื่อปดการขาย 

- ปดการขายในจุดเล็ก ๆ 

- เสนอโอกาสสุดทาย 

- สรุปปดการขาย 

- ปองกันการปฏิเสธการซื้อ 

อุปสรรคของการปดการขาย  คือ 

- พนักงานขายกลัวความลมเหลว 

- พนักงานขายใชการสื่อสารแบบทางเดียวกับลูกคา 

- พนักงานขายขาดการฝกฝนที่ดีในการเสนอขาย 

- การวางแผนการขายนอยเกินไป 

- การขายแบบแรงกดดันสูง 

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

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค คือการศึกษาปจเจกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ และกระบวนการที่

พวกเขาเหลาน้ันใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ หรือ

แนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและ

สังคม  พฤติกรรมผูบริโภคเปนการผสมผสานจิตวิทยา 2 สังคมวิทยา 2 มานุษยวิทยาสังคม 2 และ

เศรษฐศาสตร 2 เพื่อพยายามทําความเขาใจกระบวนการการตัดสินใจของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคลและ

กลุมบุคคล พฤติกรรมผูบริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบริโภคปจเจกชน อาทิ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร2และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชน 

พฤติกรรมผูบริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคลเชน

ครอบครัว มิตรสหาย กลุมอางอิง และสังคมแวดลอมดวย    

 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 2 ซึ่งแสดง

บทบาทที่แตกตางกันสามบทบาทไดแก ผูใช ผูจาย และผูซื้อ ผลการวิจัยไดแสดงวาพฤติกรรม

ผูบริโภคน้ันยากที่จะพยากรณ แมกระทั่งโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันเอง การตลาดความสัมพันธ 2คือ

สิ่งหน่ึงที่ทรงคุณคาและมีอิทธิพลสําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพราะมันมีจุดสนใจที่

โดดเดนในการร้ือฟนความหมายที่แทจริงของการตลาด ดวยการยอมรับความสําคัญของลูกคาหรือ

https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ผูซื้อ การรักษาผูบริโภค การจัดการความสัมพันธตอผูบริโภค การปรับตามปจเจกบุคคล การปรับ

ตามผูบริโภค และการตลาดหน่ึงตอหน่ึง ก็เปนสิ่งที่ไดใหความสําคัญมากขึ้น การทําหนาที่เชิง

สังคมสามารถจัดประเภทเปนทางเลือกของสังคม2และการทําหนาที่สวัสดิการ   

 พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ2 ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทํา

ใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาด2ที่สรางความพึงพอใจ2ใหแกผูบริโภคและความสามารถในการ

คนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและ

สอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนา

ตลาด 2และพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง ผูบริโภคที่ฉลาด นอกจากจะตองมีหลักเกณฑใน

การเลือกซื้อสินคาบริการแลว จะตองรอบรูเทาทันกลวิธี 2 เทคนิค 2 และกลฉอฉลตาง ๆ ที่ใชในการ

ขายสินคาและบริการ รวมถึงสามารถปกปองสิทธิ 2ที่ตนเองพึงไดรับดวย การเรียนรูการเปน 

ผูบริโภคที่ฉลาด จะทําใหทราบและสามารถลําดับความสําคัญของทางเลือกตาง ๆ ในการใชเงิน

2  ต ล อ ด จ น รู จั ก ห ลั ก เ ก ณ ฑ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ แ ล ะ ใ ช สิ น ค า แ ล ะ บ ริ ก า ร  ( อ า ง อิ ง จ า ก

https://th.wikipedia.org/wiki/) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 ผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของ 

ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซื้อของแตละบุคคลมี

ความแตกตางกัน โดยมีอิทธิพลตอการพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค มี 4 ปจจัย ดังน้ี 

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

      1. ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วัฒนธรรมเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวา

เปนสิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อใหสังคมดําเนินและมีการพัฒนาไปไดดวยดี บุคคลในสังคม

เดียวกันจึงตองยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยูเปนสวนหน่ึงของสังคม วัฒนธรรมเปน

เคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กําหนดความตองการพื้นฐานและ

พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรูเร่ืองคานิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู และมีพฤติกรรม

อยางไรน้ัน จะตองผานกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับครอบครัว และสถาบันตางๆในสังคม 

คนที่อยูในวัฒนธรรมตางกันยอมมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน การกําหนดกลยุทธจึงตอง

แตกตางกันไปสําหรับตลาดที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยวัฒนธรรมสามารถแบงออกไดเปน 3 

ประเภท ดังน้ี 

            1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง สิ่งที่เปนรูปแบบหรือวิธีทางในการดําเนินชีวิตที่

สามารถเรียนรูและถายทอด สืบตอกันมาโดยผานขบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม

จึงเปนสิ่งพื้นฐานในการกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมของบุคคล 

            1.2 วัฒนธรรมยอย ( Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมกลุมยอยๆในแตละวัฒนธรรม ซึ่งมี

รากฐานมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที่แตกตางกัน บุคคลที่อยูในวัฒนธรรมกลุมยอยจะ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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มีขอปฏิบัติทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกตางกันไปจากกลุมอ่ืน ทําใหมีผลตอชีวิตความเปนอยู 

ความตองการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันและในกลุมเดียวกันจะมี

พฤติกรรมที่คลายคลึงกัน วัฒนธรรมกลุมยอย เชน  กลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมสีผิว กลุมอาชีพ 

กลุมยอยดานอายุ กลุมยอยดานเพศ 

            1.3 ชั้นทางสังคม (Social class) เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไประดับตํ่า 

โดยใชลักษณะที่คลายคลึงกัน ไดแก อาชีพ ฐานะ รายได ตระกูลหรือชาติกําเนิด ตําแหนงหนาที่

ของบุคคลเพื่อจะเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย ตําแหนงของ

ผลิตภัณฑและการจัดสวนประสมทางการตลาด ชั้นทางสังคมแบงเปน 3 ระดับ 6 กลุมยอย โดยชั้น

ทางสังคมของบุคคลสามารถเลื่อนขั้นไดทั้งขึ้นและลง เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางรายได อาชีพ 

ตําแหนงหนาที่การงาน เชน เมื่อบุคคลมีรายได เพิ่มขึ้น  ยอมแสวงหาการบริโภคที่ ดีขึ้น 

ประกอบดวย 

- ชั้นสูงระดับสูง (Upper-upper)  มีความรํ่ารวยเพราะไดรับมรดกตกทอดมากมายมีบานเรือน

อยูในชุมชนคนรํ่ารวยโดยเฉพาะ มีบานพักตากอากาศ ลูกๆ เขาเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจะไมพิจารณาถึงราคามากนัก แตจะคํานึงถึงรสนิยมและความ

พอใจมากกวา 

- ชั้นสูงระดับตํ่า (Lower-upper) กลุมที่มีรายไดสูงที่สุดของสังคม กลุมน้ีสรางฐานะความ

รํ่ารวยจากความสามารถพิเศษของตนเอง เชน เปนประธานบริษัท หรือหัวหนางานอาชีพ

ตางๆที่ประสบผลสําเร็จ ไดรับการศึกษาสูง ชอบชวยเหลือสังคม ชอบซื้อผลิตภัณฑที่เปน

สัญลักษณแสดงฐานะเพื่อตนเอง และครอบครัว เชนมีบานราคาแพง มีสระวายนํ้าสวนตัว 

รถยนตราคาแพง เปนตน และการซื้อสินคาจะไมถือเร่ืองเงินเปนสําคัญ 

- ชั้นกลางระดับสูง (Upper-middle) กลุมคนที่ทํางานเปนพนักงานในออฟฟศทั่วไป (white – 

collar workers) และพวกคนงานในโรงงานระดับสูง (top – level blue – collar worker) 

จํานวนมากผานการศึกษาระดับวิทยาลัยตองการใหสังคมยอมรับนับถือ และพยายาม

กระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม มักจะซื้อผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมเพื่อยกระดับตนเองให

ทันสมัย 

- ชั้นกลางระดับตํ่า (Lower-middle) กลุมผูใชแรงงานทั้งในออฟฟศและในโรงงานสวนที่

เหลือ ซึ่งเปนกลุมที่ใหญที่สุดในสังคม ประกอบดวยคนงานที่มีทักษะและกึ่งทักษะ 

(skilled and semiskilled workers) รวมทั้งพนักงานขายในธุรกิจขนาดยอยทั่วไป ใชชีวิตมี

ความสุขไปแตละวันมากกวาจะอดออมเพื่ออนาคต มีความภักดีในตราและชื่อสินคา 

- ชั้นตํ่าระดับสูง (Upper-lower) กลุมผูทํางานสวนใหญซึ่งสวนใหญจะเปนงานประเภทที่ไม

ตองมีทักษะหรือกึ่งทักษะ ไดรับการศึกษาตํ่า รายไดนอย มีมาตรฐานการครองชีพระดับ

ความยากจนหรือเหนือกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน การยกระดับสังคมของตนเองใหสูงขึ้น
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คอนขางจะลําบาก จึงเพียงแตปองกันมิใหฐานะตนเองตกตํ่าลงไปมากกวาน้ี และอาศัยอยู

ในบานที่พอจะสูคาใชจายไดเทาน้ัน 

- ชั้นตํ่าระดับตํ่า (Lower-lower) กลุมผูวางงานไมมีงานจะทํา หรือหากมีจะมีทําอยูบาง สวน

ใหญก็เปนงานตํ่าตอย (menial jobs) มีรายได การศึกษา ที่พักอาศัย ในระดับที่นาสงสาร

มากที่สุด เปนกลุมชั้นลางสุดของสังคม ไมสนใจหางานทําที่ถาวร สวนใหญประทังชีวิตอยู

ดวยการรับเงินชวยเหลือจากหนวยงานการกุศล หรือประชาสงเคราะหเทาน้ัน 

       2.  ปจจัยดานสังคม ( Social Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบดวย 

 1 ) กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง เน่ืองจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับ

ของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุมอางอิง สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ 

กลุมปฐมภูมิ และกลุมทุติยภูมิ 

 2) ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ ความคิด

และคานิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การเสนอขาย

สินคาจึงตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภค และการดําเนินชีวิตของครอบครัวดวย 

               3) บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 

ครอบครัว กลุมอางอิง องคกรและสถาบันตางๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม 

ฉะน้ันในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวของกับ การตัดสินใจซื้อ

สินคาของตนเอง และผูอ่ืนดวยดังพิจารณาไดจากรายละเอียด ตอไปน้ี 

 (1) ผูริเร่ิม ( Initiator) คือ บุคคลผูริเร่ิมคิดถึงการซื้อสินคาอยางใดอยางหน่ึง 

 (2) ผูที่มีอิทธิพล (Influence) คือ ผูที่มีความคิดเห็นที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

 (3) ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ บุคคลผูมีอํานาจและหนาที่ในการตัดสินใจซื้อวาจะ ซื้อ

สินคาอะไร ซื้อที่ไหนและซื้ออยางไร 

 (4)   ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลผูที่ทําหนาที่ในการซื้อสินคา 

 (5)   ผูใช (User) คือ บุคคลผูที่ทําหนาที่บริโภคหรือใชสินคาและบริการ 

        3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนในดานตางๆ ดังน้ี 

               3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน เชน กลุมวัยรุนชอบ

ทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอนหยอนใจ 

 3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลใน

ลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการ

ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตาง
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กัน Kotlerไดกลาววา วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบดวยขั้นตอนแตละขั้นตอนจะมีลักษณะการ

บริโภคและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน ดังน้ี 

             ขั้นที่ 1 เปนโสดและอยูในวัยหนุมสาว ไมพักอาศัยที่บาน มีภาระทางดานการเงินนอย เปน

ผู นําแฟชั่น ชอบสันทนาการและมักจะซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว เคร่ืองใชในครัว 

เฟอรนิเจอร สนใจดานการพักผอน บันเทิง อุปกรณในการเลนเกม เสื้อผาและเคร่ืองสําอาง 

             ขั้นที่ 2 คูสมรสใหม วัยหนุมสาวและยังไมมีบุตร มีสถานะดานการเงินดีกวา มีอัตราการซื้อ

สูงสุดและมักจะซื้อสินคาที่มีความถาวรคงทน เชน รถยนต ตูเย็น เตาไฟฟาและเฟอรนิเจอรที่มีความ

คงทนและสวยงาม 

             ขั้นที่ 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 1 : บุตรคนเล็กตํ่ากวา 6 ขวบ มีเงินสดนอยกวาขั้นที่ 2 

มักจะซื้อสินคาจําเปนที่ใชในบาน เชน รถยนตสําหรับครอบครัว เคร่ืองซักผา เคร่ืองดูดฝุน และยัง

ซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เชน อาหาร เสื้อผา ยา วิตามินและของเด็กเลน รวมทั้งสนใจในผลิตภัณฑ

ใหมเปนพิเศษ 

              ขั้นที่ 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 2 : บุตรคนเล็กอายุเทากับ 6 ขวบหรือมากกวา 6 ขวบ  มี

ฐานะทางการเงินดีขึ้น ภรรยาอาจทํางานดวย เพราะบุตรเขาโรงเรียนแลว กลุมน้ีไมคอยไดรับ

อิทธิพลจากการโฆษณา สินคาที่ซื้อมักมีขนาดใหญหรือซื้อเปนจํานวนมาก เชน อาหารจํานวนมาก 

จักรยานภูเขา รถยนตคันที่ 2 และใหบุตรเรียนดนตรี เรียนเปยโน 

             ขั้นที่ 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 3 : คูแตงงานสูงวัยและมีบุตรที่โตแลวอาศัยอยูดวย มี

ฐานะการเงินดีสามารถซื้อสินคาถาวรและเฟอรนิเจอรมาแทนของเกา ผลิตภัณฑที่บริโภคอาจจะ

เปนบริการของทันตแพทย การพักผอนและการทองเที่ยวหรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม 

             ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตรที่แยก

ครอบครัวและหัวหนาครอบครัวยังทํางานอยู  มีฐานะการเงินดี ชอบการเดินทางเพื่อพักผอน บริจาค

ทรัพยสินบํารุงศาสนาและชวยเหลือสังคม 

              ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 2 : ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก บุตรแยก

ครอบครัวและหัวหนาครอบครัวเกษียณแลว กลุมน้ีจะมีรายไดลดลง คาใชจายสวนใหญเปนคา

รักษาพยาบาลและผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ 

              ขั้นที่ 8 คนที่อยูคนเดียว เน่ืองจากอีกฝายหน่ึงตายหรือหยาขาดจากกันและยังทํางานอยู 

กลุมน้ีรายไดยังคงมีอยู และพอใจในการทองเที่ยว 

              ขั้นที่ 9 คนที่อยูคนเดียว เน่ืองจากอีกฝายหน่ึงตายหรือหยาขาดจากกันและออกจากงานแลว 

กลุมน้ีรายไดนอยและคาใชจายสวนใหญเปนคารักษาพยาบาล 

 3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ

สินคาและบริการที่แตกตางกัน 
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 3.4 รายได ( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาสทาง

เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ีประกอบดวย 

รายไดการออมสินทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาทั้งสิ้น 

 3.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า 

 3.6 คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือคุณคา  

( Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง

อัตราผลประโยชนที่รับรูตอตราสินคา รูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการ

ดําเนินชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความ

คิดเห็น (Opinions)  

         4.ปจจัยดานจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซื้อและการใชสินคาปจจัยภายใน ประกอบดวย 

 4.1การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน ( Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่ง

กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอกได 

พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ ( Motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการที่ไดรับการกระตุน

จากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย แรงจูงใจที่เกิดขึ้น

ภายในตัวมนุษย ถือวาเปนความตองการของมนุษย ไมวาจะเปน ความตองการทางดาน ตางๆ ทําให

เกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน 

 4.2 การรับรู ( Perception) เปนกระบวนการรับรูของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูปจจัยภายใน เชน 

ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ และยังมีปจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน การรับรูจะ

แสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ไดยิน ไดกลิ่น รส กาย การสัมผัส ซึ่งแตละคน

มีการรับรูแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ ลักษณะทางกายภาพที่ตอบสนองตอสิ่งกระตุนสิ่งเราตางๆ  

ความสัมพันธของสิ่งกระตุนเรากับสิ่งแวดลอมในขณะน้ัน เงื่อนไขของแตละบุคคลที่มีความ

ตองการ ทัศนคติ คานิยมแตกตางกัน 

 4.3 การเรียนรู ( Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากประสบการณของ

บุคคล การเรียนรูของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุนและเกิดการตอบสนองตอสิ่ง

กระตุนน้ัน 

 4.4 ความเชื่อ ( Beliefs) เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต 
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 4.5 ทัศนคติ ( Attitudes) เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล 

ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือ หมายถึง

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งสวนประกอบของทัศนคติ จะประกอบดวย 3 

สวน ดังน้ี 

 - สวนของความเขาใจ (Cognitive Component) ประกอบดวย ความรูและความเชื่อเกี่ยวกับ

ตราสินคาหรือผลิตภัณฑของผูบริโภคของผูบริโภค  

 - สวนของความรูสึก ( Affective Component) หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกที่มี

ตอผลิตภัณฑและตราสินคา ความรูสึกอาจจะเปนความพอใจและไมพอใจ เชน การเกิดความรูสึก

ชอบหรือไมชอบตอผลิตภัณฑ  

 - สวนของพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโนมของการกระทําที่เกิดจาก

ทัศนคติ หรือ การกําหนดพฤติกรรม ที่มีตอผลิตภัณฑหรือตราสินคา 

 4.6 บุคลิกภาพ ( Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

การตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคลซึ่งนําไปสูการ

ตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน 

 4.7 แนวคิดของตนเอง ( Self-concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองหรือ

ความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นตอตนอยางไร 

         5.ปจจัยดานการตลาด ( Marketing factor) หรือ สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย

เคร่ืองมือดังตอไปน้ี 

        5.1 ผลิตภัณฑ(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใชหรือ

การบริโภคที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ(Armstrong and Kotler.) ประกอบดวยสิ่งที่

สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย 

ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมี

ตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility)มีคุณคา  

(Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดาน

ผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

                 (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตางทางการ

แขงขัน (Competitive Differentiation) 

                (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน

พื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน 

                (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ(Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑของ

บริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
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 (4)  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑ มีลักษณะใหมและ

ปรับปรุงใหดีขึ้น(New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

 (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product 

Line) 

 5.2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ/บริการ หรือเปนคุณคา

ทั้งหมดที่ลูกคารับรูเพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินที่จายไป 

(Armstrong and Kotler.) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น 

ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 

ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ 

ดังน้ัน ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง  คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการ

ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑน้ัน ตนทุนสินคาและคาใชจายที่

เกี่ยวของ การแขงขัน ปจจัยอ่ืน ๆ 

 5.3 การสงเสริมการตลาด(Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพอใจตอตรา

สินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความ

ทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ

ซื้อ (Etzel, walker and Stanton.) หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อ

สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการ

ขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมี

หลายประการ องคการอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซึ่งตองใช 

หลักการเลือกใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน IMC (Integrated 

Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุ

จุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังน้ี 

                 - การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และ

สงเสริมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 

(Armstrong and Kotler.)กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา 

(Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics)  กลยุทธสื่อ (Media strategy) 

                 - การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล

เพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการดวยการขายแบบเผชิญหนา

โดยตรงหรือใชโทรศัพท (Etzel, Walker and Stanton.) หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขาย

เพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong and Kotler.)  
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                 - การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุนใหเกิด

การซื้อหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการ

โฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย  ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อ

โดยลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

 (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา  การสงเสริมการขายที่มุ งสูผูบริโภค (Consumer 

Promotion)  

 (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade promotion)  

 (3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sales force 

Promotion) 

 - การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดังน้ี การให

ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตราสินคาหรือบริษัทที่ไมตองมีการ

จายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ  

ประชาสัมพันธ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคกร

หน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึงมี

จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

 - การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณา

เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการ

โฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายตางกันดังน้ี 

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

ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่

นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู ซื้อและ ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ทั้งน้ีตอง

อาศัยฐานขอมูลลูกคาและใชสื่อตาง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคตตา

ล็อค 

                       (2) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เปน

ขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสง

ขาวสาร หรือปายโฆษณา 

                       (3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือการตลาด

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic marketing หรือ E-marketing) เปนการโฆษณาผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดย

มุงหวังผลกําไรและการคา เคร่ืองมือที่สําคัญในขอน้ีประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขาย

โดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค  การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูง

ใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง 
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 5.4 การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาน

บันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว

สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง

ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

                1.ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มี

ความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับการใชหรือบริโภคหรือหมายถึง 

เสนทางที่ผลิตภัณฑ และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด

จําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชอง

ทางตรง (Direct channel) จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม และใชชองทางออม

จากผูผลิต ผานคนกลางไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

 2.การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน 

และการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุด

สุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไรหรือหมายถึง กิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การ

กระจายตัวสินคาที่สําคัญมีดังน้ี การขนสง  การเก็บรักษาสินคาและการคลังสินคา การบริหารสินคา

คงเหลือ   

 

3. แนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจ               

 แผนธุรกิจ( Business Plan) เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูประกอบการที่ริเร่ิมจะ

กอต้ังกิจการ แผนน้ีเปนผลสรุปหรือผลรวมแหงกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะ

เปลี่ยนความคิดของผูประกอบการออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจ มีผูเปรียบเทียบวาแผนธุรกิจเปรียบ

เหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนตางๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการกอต้ังกิจการ 

แผนจะใหรายละเอียดตางๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแขงขันกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ การ

คาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นําผูประกอบการไปสูความสําเร็จหรือชี้ใหเห็นถึงจุดออนและขอควร

ระวังดวยเชนกัน 

 ถาเปรียบวาแผนที่ที่ดียอมจะใหรายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที่ชัดเจนแลว แผน

ธุรกิจก็ไมตางกันในการที่จะใหรายละเอียดอยางเพียงพอที่จะทําใหผูรวมลงทุนตัดสินใจไดวา ธุรกิจ

น้ันควรจะรวมลงทุนดวยหรือไม จากแผนธุรกิจจะทําใหผูรวมลงทุนเขาใจวัตถุประสงคของธุรกิจ

อยางชัดเจน เขาใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ปญหาอุปสรรค และหนทางที่

เตรียมการเพื่อไปสูความสําเร็จ ถึงแมวาผูประกอบการจะใชเงินลงทุนของตัวเอง ไมตองการผูรวม
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ลงทุนหรือเงินกูจากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจก็ยังจําเปนอยูดีเพื่อใหผูประกอบการมีแผนที่ในการ

บอกทิศทางของการดําเนินกิจการในอนาคต 

 สําหรับผูประกอบการแลว แผนธุรกิจเปนเอกสารที่มีความสําคัญยิ่งกวาเอกสารใดๆ ที่เคยมี

การรวบรวมมา ความสําคัญเหลาน้ี ไดแก 

  (1.) แผนธุรกิจสําคัญในฐานะเปนเคร่ืองมือที่จะแสวงหาเงินทุนจากผูรวมลงทุน จาก

กองทุนรวมลงทุน และจากสถาบันการเงินตางๆ  

              (2.) แผนธุรกิจสําคัญในฐานะที่เปนเสมือนพิมพเขียวที่ใหรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ 

ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ กิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ ใน 

การบริหารกิจการใหม แผนธุรกิจยังใชเพื่อกําหนดการปฏิบัติงานที่ตอเน่ืองในอนาคตของกิจการอีก

ดวย 

 (3.) แผนธุรกิจสําคัญในฐานะที่เปนเสมือนพิมพเขียวที่ใหรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ทั้ง

กิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ กิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ ในการ

บริหารกิจการใหม แผนธุรกิจยังใชเพื่อกําหนดการปฏิบัติงานที่ตอเน่ืองในอนาคตของกิจการอีก

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

 องคประกอบของแผนธุรกิจ  แมวาองคประกอบของแผนธุรกิจจะไมไดมีกําหนดไวตายตัว 

หากแตองคประกอบหลัก ซึ่งนักลงทุนพิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญและตองการรู จะประกอบดวยสิ่ง

เหลาน้ี คือ 

- บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

- ประวัติโดยยอของกิจการ 

- การวิเคราะหสถานการณ  

- วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

- แผนการตลาด  

- แผนการจัดการและแผนกําลังคน 

- แผนการผลิต/ปฏิบัติการ  

- แผนการเงิน 

- แผนการดําเนินงาน  

- แผนฉุกเฉิน 

องคประกอบที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 "กวยเต๋ียวลุยสวน" ก็เปนของกินที่หนาตาคลายๆ กับเมี่ยงกวยเต๋ียว ซึ่งตนตํารับอาหาร

แปลกใหมที่ทําใหใครๆ เอยถึงน้ีก็อยูที่ราน กวยเต๋ียวลุยสวน "ลุยสวนเลิศรศ" น่ันเอง นอกจากจะ

เปนสูตรตนตํารับแลว ที่รานยังคงเนนการทําที่สดสะอาดทุกขั้นตอนดวย"กวยเต๋ียวลุยสวน" ต้ังขาย

ที่ตลาดเรือบิน ซึ่งตอมาก็มีผูนําไปลอกเลียนแบบและทําตามอยางมากมาย แตรสชาติก็คงจะตางไป
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จากสูตรด้ังเดิมที่คิดคนขึ้น เพราะกวาจะมาเปนกวยเต๋ียวลุยสวนน้ีได ก็อาศัยวาเปนคนชอบกินและ

ชอบทดลองทําอยูนาน จนในที่สุดก็ออกมาเปนที่ถูกอกถูกใจของคนที่ไดลิ้มลอง โดยจะมี 4 ไส คือ

ไสไกสับ ไสหมูยอ ใสปูอัดและใสรวม ใหเลือกตามความชอบ ซึ่งจะผัดและปรุงรสทั้งหมดใหเขา

กันจนไดที่ แลวนําหอกับผักกาดหอม ผักชี และโหระพา ดวยกวยเต๋ียวเสนใหญซึ่งเปนแผนแปงสด

กินกับนํ้าจ้ิมและมีผักสดหลายอยางเปนเคร่ืองเคียง ความเดนของกวยเต๋ียวลุยสวนอยูที่ไสซึ่งมี

รสชาติกลมกลอม และความสดกรุบกรอบของผักสด บวกกับแผนกวยเต๋ียวที่นุมไดที่ และนํ้าจ้ิม

ซีฟูดรสชาติเปร้ียวหวานเผ็ดถึงใจ ซึ่งสนนราคาอยูที่กลองละ50 บาท ซื้อ5กลองฟรี1กลอง  

นอกจากน้ีของทุกอยางในรานจะทํากันวันตอวันไมมีคางคืน สวนผักที่เห็นสดสะอาดน้ันจะแชกับ

นํ้าสมสายชูไวสักพักเพื่อลางสารพิษใหหมดไป จึงไมแปลกใจที่แตละวัน จะเห็นมีลูกคามายืนรอซื้อ

กวยเต๋ียวลุยสวนกลับบานกันคนละหลายกลอง ถาอยากรูวาตนตํารับของกวยเต๋ียวลุยสวนเปน

อยางไร ก็แวะเวียนไปไดที่ตลาดเรือบิน  

องคประกอบที่ 4 : วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

 วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธทางธุรกิจที่กิจการตองการไดรับ

ในชวงระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเปาหมายทางธุรกิจอาจเปนเปาหมายโดยรวมของกิจการ 

และเปาหมายเฉพาะดานในแตละแผนกหรือลักษณะงาน เชน เปาหมายทางการตลาด เปาหมาย

ทางการจัดการ เปาหมายทางการผลิต และเปาหมายทางการเงิน เปนตน นอกจากน้ีเปาหมายทาง

ธุรกิจอาจแบงเปนเปาหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ป เปาหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ป และ

เปาหมายระยะยาวที่นานกวา 5 ป  ลักษณะของเปาหมายของธุรกิจที่ดีมี 3 ประการ คือ 

              (1.) มีความเปนไปได หมายความวา กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายได หากไดมีการ

ดําเนินงานอยางเต็มที่ตามแผนธุรกิจที่วางไว การกําหนดเปาหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก

สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กลาวคือ ไมควรต้ังเปาหมายที่

เลื่อนลอยเกินความจริงจนทําไมได และกอใหเกิดความทอแท แตก็ไมควรต้ังเปาหมายที่งาย 

จนเกินไปจนไมตองทุมเทความพยายามใดๆ ก็สามารถที่จะบรรลุเปาหมายไดโดยงาย เปาหมายที่ดี

จึงควรเปนผลลัพธที่ทําไดยากแตมีความเปนไปได 

              (2.) สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม หมายถึง มีความชัดเจนที่สามารถประเมินไดวา 

กิจการบรรลุตามเปาหมายน้ันหรือไม ทั้งน้ี โดยทั่วไป ควรจะตองกําหนดระยะเวลาใหชัดเจนวา 

จะตองบรรลุถึงเปาหมายน้ันภายในระยะเวลาเทาใด 

              (3.) เปนไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เปาหมายยอยๆ ในแตละฝายควรมีความสอดคลอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งใหแนใจวาเปาหมายระยะสั้นๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมเปาหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 
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องคประกอบที่ 5 : แผนการตลาด 

 แผนการตลาด คือ การกําหนดทิศทางและแนวทางในการทุมเทความพยายามทางการตลาด 

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวลวงหนา โดยใชประโยชน

จากความเขาใจที่ไดรับจากการวิเคราะหสถานการณในองคประกอบที่ 3 มาพิจารณารวมกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 4  

ดังน้ัน การวางแผนการตลาดจึงเปนการกําหนดกลยุทธและวิธีในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด 

เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่มุงหวัง โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรทาง

การตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบรับกับความเปนไปและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมในดําเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ เน้ือหาของแผนการตลาดตองตอบ

คําถามหลักๆ ใหกับผูประกอบการอยางนอยดังตอไปน้ี 

เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบาง 

ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

จะนําเสนอสินคา/บริการอะไรใหกลุมเปาหมาย ในราคาเทาใด ดวยวิธีการใด 

จะสราง รักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดดวยวิธีการใดบาง 

ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไว จะปรับตัวหรือแกไขอยางไร 

ในการตอบคําถามดังกลาวขางตน ผูประกอบการจําเปนตองใชความรู ความสามารถ ตลอดจน

ประสบการณและวิจารณญาณที่ดี ในการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิธีการทางการตลาดสําหรับ

กิจการตามองคประกอบที่สําคัญของแผนการตลาด ซึ่งมีเน้ือหาหลัก 4 สวน ดังตอไปน้ี 

 1. เปาหมายทางการตลาด 

 2. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

 3. กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด 

- กลยุทธการตลาดเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน 

- กลยุทธเพื่อการเติบโตทางการตลาด 

- กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

        4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

 ในสวนน้ีผูจัดทําแผนจะตองระบุโครงสรางขององคการใหชัดเจน โดยแสดงแผนผัง

โครงสรางขององคกรวา ประกอบไปดวยหนวยงานอะไรบาง หนวยงานแตละหนวยมีความ

รับผิดชอบอะไร รวมถึงตําแหนงผูบริหารหลักๆ ขององคการ โครงสรางของคณะกรรมการและการ

ถือหุน การเขียนในสวนน้ีควรจะทําใหผูอานเห็นวาคณะผูบริหารรวมตัวกันในลักษณะเปนทีมที่ดี

ในการบริหาร มีความสมดุลในดานความรู ความสามารถที่ครบถวน ทั้งดานเทคนิคและการบริหาร 

มีความชํานาญและประสบการณในกิจการที่ทํา รายละเอียดในสวนน้ีประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 

คือ 
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1.โครงสรางองคกร 

             (1) ตําแหนงงานหลักๆ ขององคการ คนที่จะมาดํารงตําแหนง พรอมทั้งแผนผังองคการ 

              (2) หากผูบริหารคนใดคนหน่ึง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา ตองระบุวาใครจะเปน

ผูชวยในงานน้ัน เพื่อทําใหงานสมบูรณ 

 (3) หากทีมงานผูบริหารเคยทํางานรวมกันมากอน ใหระบุวาเคยทํางานอะไร มีความสําเร็จ

ในฐานะทีมที่ดีอะไรบาง 

2.ตําแหนงบริหารหลัก 

 (1) ระบุวาตําแหนงบริหารหลักๆ มีความรู ความชํานาญอะไรบาง และมีความเหมาะสมใน

ตําแหนงงานน้ันอยางไร 

 (2) ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแตละตําแหนงในทีมบริหาร 

 (3) อาจใสประวัติสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวในสวนน้ีดวยก็ได หรือมิฉะน้ันอาจนําไปใส

ไวรวมกันในภาคผนวก 

3. ผลประโยชนตอบแทนแกผูบริหาร ระบุเงินเดือนที่จายแกผูบริหาร ตลอดจนผลประโยชนใน

รูปแบบอ่ืนๆ และสัดสวนการถือหุน ของผูบริหารแตละคน 

4. ผูรวมลงทุน ระบุผูรวมลงทุนอ่ืนๆ และเปอรเซ็นตการถือหุน 

5. คณะกรรมการบริษัท ระบุคุณสมบัติของกรรมการบริษัท องคประกอบและภูมิหลังของกรรมการ

แตละคนวาจะเปนประโยชนตอกิจการอยางไร 

องคประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการ 

 หลังจากที่ผูประกอบการไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการ 

ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจและแผนกลยุทธของกิจการในภาพรวม เพื่อสรางความ

ไดเปรียบเชิงแขงขันแลว ผูประกอบการจําเปนตองถายทอดสิ่งเหลาน้ันใหออกมาเปนแผนการผลิต

ปฏิบัติที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจสวนอ่ืนๆ ของบริษัท อันไดแก แผนการตลาด 

แผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรมี

ศักยภาพในการบรรลุเปาหมายตามแผนน้ันๆ 

 แผนการผลิต/ปฏิบัติการที่ ดีจะตองสะทอนความสามารถของกิจการในการจัดการ

กระบวนการผลิตและปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ใหกับธุรกิจ โดยมุงเนนประเด็นการจัดการไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการ

ผลิตใหเปนผลผลิตโดย วัตถุดิบและทรัพยากร น้ัน หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบที่ใช ชั่วโมงแรงงานที่

ทําการผลิต หรือคาใชจายรวมของทรัพยากรทุกอยางที่ใช ไดแก คาวัตถุดิบ คาแรงงาน เงินลงทุน 

และอ่ืนๆ สําหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพ

วัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตใหเปนผลผลิต และ ผลผลิต น้ัน หมายความถึง จํานวนหรือมูลคา

ของสินคาและบริการที่ผลิตไดในการวางแผนการผลิต/ปฏิบัติน้ัน ผูประกอบการตองพิจารณา 
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ตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการผลิตและปฏิบัติการภายในกิจการตามประเด็นที่สําคัญๆ รวม 10 

ประเด็นดังตอไปน้ี คือ 

- คุณภาพ 

- การออกแบบสินคาและบริการ 

- การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ และการตัดสินใจเร่ืองการผลิต 

- การเลือกสถานที่ต้ัง 

- การออกแบบผังของสถานประกอบการ 

- การออกแบบระบบงานและการวางแผนกําลังคน 

- การจัดกระบวนการจัดสงวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 

- ระบบสินคาคงคลัง 

- กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ 

- การดํารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

องคประกอบที่ 8 : แผนการเงิน 

 ในการจัดทําแผนธุรกิจน้ัน กิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จะจัดทําขึ้นน้ัน เปนไปตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จะตองใชเงินลงทุนจํานวนเทาใด  

จะไดมาจากแหลงใดบาง จากแหลงเงินทุนภายใน ในรูปของเจาของกิจการ หรือแหลงเงินทุน

ภายนอกในรูปของการกูยืมจากเจาหน้ี เรียกวา กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) จากน้ัน จะ

เปนเร่ืองของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) 

ซึ่งจะแตกตางไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมที่สําคัญตอเน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวขางตน คือ 

กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) ซึ่งจะประกอบไปดวย การผลิต การซื้อ การขาย และการ

จายคาใชจายตางๆ 

 การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ

กิจกรรมดําเนินงาน จะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเปนผู

นําเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเปน งบการเงิน (Financial Statements) ซึ่งเปน

รายงานสรุปขั้นสุดทายของขบวนการจัดทําบัญชี ที่แสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินของธุรกิจหรือ

อาจจะเปนงบการเงินที่ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี

เพื่อใหทราบวา ในรอบระยะเวลาที่ผานมาน้ัน ธุรกิจมีฐานะการเงินอยางไร กําไรหรือขาดทุน มีการ

เปลี่ยนแปลงในเงินสดอยางไรบาง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

งบการเงินประกอบดวย 

 1.งบดุล เปนรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึง ในงบดุลจะประกอบไป

ดวยขอมูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสินและสวนของ

ผูเปนเจาของ  
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 2. งบกําไรขาดทุน เปนงบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได 

คาใชจายและกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในชวงระยะเวลาหน่ึง 

 3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ สวนของผูเปนเจาของหรือสวนของผูถือ

หุน ประกอบไปดวย 2 สวนดวยกัน คือ ทุนเรือนหุน กําไรสะสม 

 4.งบกระแสเงินสด เปนงบการเงินที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินใดใน

รอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานใหทราบวา เงินสดในปปจจุบันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงน้ัน มี

สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดังตอไปน้ี กิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมลงทุน   กิจกรรม

จัดหาเงิน 

 นโยบายบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใชในการจัดทําและนําเสนอ

งบการเงิน เน่ืองจากหลักการบัญชีที่กิจการเลือกใชมีไดหลายวิธี วิธีการบัญชีที่กิจการเลือกใชจะมี

ผลกระทบตองบการเงินไมเหมือนกัน กิจการจึงตองบอกขอมูลดังกลาวใหผูใชในงบการเงินทราบ 

โดยทั่วไปแลวกิจการควรเปดเผยนโยบายบัญชีในเร่ืองตอไปน้ีไวในงบการเงิน 

 (1) วิธีการรับรูรายได 

 (2) การตีราคาสินคาคงเหลือ 

 (3) การตีราคาเงินทุน 

 (4) คาเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

 (5) วิธีการคิดคาเสื่อมราคา และการตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน 

 (6) การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 (7) การจัดทํางบการเงินรวม 

องคประกอบที่ 9 : แผนการดําเนินงาน 

 หลังจากผูประกอบการกําหนดกลยุทธในดานตางๆ ของกิจการอยางรอบคอบและครบถวน

แลว ขั้นตอนตอมาก็คือ การจัดทํารายละเอียดของกลยุทธดังกลาว โดยการกําหนดกิจกรรมของกล

ยุทธแตละดานใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ในทางปฏิบัติ ผูประกอบการอาจจะทําแผนการดําเนินงาน

ในลักษณะของตารางที่มีรายละเอียดของเปาหมาย กลยุทธ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลา

ดําเนินการ โดยจัดทํารายละเอียดเปนรายเดือนหรือรายสัปดาห ตามที่ผูประกอบการเห็นสมควร 

องคประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน 

 แผนฉุกเฉินเปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานไวลวงหนา ในกรณีที่สถานการณหรือ

ผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามที่คาดไว หรือมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้น จนเปน

ผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปผูประกอบการควรอธิบายลักษณะความเสี่ยงทางธุรกิจ

ที่อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไปอยางราบร่ืนตามแผนธุรกิจที่ไดกําหนดไว 

 (อางอิงจากwww2.tsu.ac.th/coop/files/bussinessplan.doc) 
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4. ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (4p)       

 สวนประสมการตลาด (Marketing) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของ

ลูกคากลุมเปาหมายไดขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดเพราะมองเห็นวาคุมคารวมถึงมีการจัด

จําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อใหความสะดวกแกลูกคาโดยสวน

ประสมทางการตลาดแบงออกเปน 4 ปจจัย (4Ps) (Philip Kotler,2003) ไดแก   

 1.ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน

บรรจุภัณฑ สีราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา

บริการ สถานที่ บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวคนหรือไมมีตัวตนก็ได 

 ผลิตภัณฑ จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิดสถานที่องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑตอง

มีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ

ขายไดการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

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

 แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

  (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน  

 ประโยชนพื้นฐานรูปลักษณคุณภาพ การบรรจุภัณฑตราสินคา ฯลฯ 

  (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

 ผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

  (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม

 และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนอง

 ความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

  (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 

 (Product Line) 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได

ผลิตภัณฑหรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเอง ราคา เปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product 

ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ

ราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ันถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อดังน้ันผูกําหนดกล

ยุทธดานราคา ตองคํานึงถึง คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณา

การ  ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑตนทุนสินคาและคาใชจายที่

เกี่ยวของและการแขงขัน  

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่ง

ประกอบดวย สถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  
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 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ ตอ

ตราสินคา หรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความ

ตองการเพื่อเตือน ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความ

เชื่อ และพฤติกรรม การซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสาร เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อ

สรางทัศนคติและ พฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling)ทําการ

ขายและการคิดตอสื่อสารโดยไมใชคน(No personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลาย

ประการ องคการอาจใชหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือการสื่อสาร 

การตลาด  แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) โดย

พิจารณาถึงความ เหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันไดเคร่ืองมือ

การสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังน้ี 

              (1) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสาร เกี่ยวกับองคการและ 

ผลิตภัณฑบริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ   

              (2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล

เพื่อ พยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาตอความคิด 

หรือ เปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

              (3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุนหนวยงาน 

(Sales Force) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) โดยมี

จุดมุงหมาย เพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด เปนเคร่ืองมือ กระตุนความตองการซื้อที่ใชสนับสนุน

การโฆษณาและการขายโดยใชพนักงานขายซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใชหรือการ

ซื้อ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มี3 รูปแบบ 

คือ  การกระตุนผูบริโภคเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion)  การ

กระตุนคนกลางเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade Promotion)  การกระตุน

พนักงานขายเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงพนักงาน (Sales Force Promotion)  

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

ความหมายดังน้ี การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตรา 

สินคา หรือบริษัท ที่ไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานสื่อ

กระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งเปนกิจกรรมหน่ึงของการ ประชาสัมพันธ  การประชาสัมพันธ

(Public Relations หรือPR) หมายถึงความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคการหน่ึง

เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการตอผลิตภัณฑหรือตอนโยบาย ใหเกิดกับกลุมใดกลุม หน่ึง มี

จุดมุงหมายเพื่อสงเสริม หรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

 (5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณา
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เพื่อใหเกิดการ ตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการ

โฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายตางกันดังน้ี 

              การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เปนการ

ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการ 

ตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันที 

ทั้งน้ีตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและการใชสื่อตาง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณา

และแคตตาล็อก การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เปน

ขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ โดยตรงไปยังผูสง

ขาวสาร ซึ่งอาจจะใชจดหมายตรง หรือสิ่งอ่ืน เชน นิตยสาร วิทยุโทรทัศนหรือปายโฆษณา 

การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) หรือการตลาดผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส(Electronic Marketing หรือ E- marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดย มุงหวังผล

กําไรและการคาเคร่ืองมือที่สําคัญในขอน้ีประกอบดวยการขายทางโทรศัพท การขายโดยใช

จดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจให

ลูกคามีกิจกรรม การตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ(อางอิงจาก http://dekmarketingblogspot.com) 

 

5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ศรีรัตน รอดณรงค ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร(2554) : การ

เก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอก' ท่ีปลูกดวยวิธีไฮโดรพอนิก 

 การศึกษาผลของไคโทซานและแหลงไนโตรเจนที่มีตอคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการ

เก็บเกี่ยวของผักสลัด ‘เรดโอก’ ที่ปลูกดวยวิธีไฮโดรพอนิก สําหรับไคโทซานที่ใชในการทดลองมี 2 

ชนิด คือ ชนิดโอลิโกเมอร (O80) และชนิดโพลิเมอร (P80) ที่มีเปอรเซ็นต Deacetylation เทากับ 80 

ที่ความเขมขน 0.1 1.0 และ 5.0 mg/L โดยใสลงในสารละลายธาตุอาหารที่ดัดแปลงจากสูตร 

Hoagland ในการทดลองน้ีจะทําการปลูก 3 คร้ังในชวงระยะเวลา 1 ป จากการทดลองพบวาทุกชุด

การทดลองที่มีการใหไคโทซาน ผักสลัดจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาชุดควบคุม โดยชุดการทดลอง

ที่มีการใหไคโทซาน O80 ที่ความเขมขน 5 mg/L เปนความเขมขนที่เหมาะสมที่สุด สามารถทําให

ผักสลัดมีนํ้าหนักสดตอตน จํานวนใบ และนํ้าหนักแหงมากกวาชุดการทดลองควบคุม และเมื่อทํา

การเก็บรักษาผักสลัดไวที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วัน เพื่อศึกษาผลของไคโทซานที่มี

ตอคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บรักษา พบวาชุดการทดลองที่มีการใหไคโทซานชนิด O80 ที่ความ

เขมขน 5 mg/L มีคะแนนคุณลักษณะภายนอกที่ปรากฎสูงที่สุด และมีการสูญเสียนํ้าหนักสดนอย

กวาชุดการทดลองควบคุมที่ไมมีการใหไคโทซาน นอกจากน้ีชุดการทดลองที่มีการใหไคโทซาน 

O80 ที่ความเขมขน 5 mg/L และไคโทซาน P80 ที่ความเขมขน 0.1 mg/L ถูกเลือกเพื่อมาศึกษา
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ปริมาณ ascorbic acid ปริมาณสารสี และปริมาณเสนใยของผักสลัด พบวาชุดการทดลองที่มีการให

ไคโทซาน O80 ที่ความเขมขน 5 mg/L มีแนวโนมที่จะมีปริมาณ ascorbic acid ปริมาณสารสี และ

ปริมาณเสนใยเพิ่มขึ้นมากกวาชุดการทดลองควบคุม เมื่อปลูกเลี้ยงผักสลัด ‘เรดโอก’ในสารละลาย

ธาตุอาหารที่ดัดแปลงจากสูตร Hoagland โดยมีไนเตรทเปนแหลงใหไนโตรเจน จะมีปริมาณไนเต

รทสะสมเฉลี่ย 2.1 mg/g FW และเมื่อเพิ่มสัดสวนของเกลือแอมโมเนียม 20% เพื่อแทนที่ไนเตรท 

ในสารละลายธาตุอาหาร พบวาสามารถลดปริมาณไนเตรทไดถึง 21.4% และสามารถกระตุนการ

เจริญเติบโตไดมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใหไคโทซาน O80 ความเขมขน 5 mg/Lใน

สารละลายธาตุอาหาร สามารถลดปริมาณไนเตรทในผักสลัดไดถึง 30% เมื่อทําการเปรียบเทียบ

ปริมาณไนเตรทของผักสลัดที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ ดัดแปลงจากสูตร Hoagland 

นอกจากน้ันยังสามารถเพิ่มนํ้าหนักสดของผักสลัด ไดถึง 21% จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถ

สรุปไดวาการปลูกผักสลัด ‘เรดโอก’ ในสารละลายธาตุอาหารโดยมีสัดสวนของเกลือแอมโมเนียม 

20% เพื่อแทนที่ไนเตรท รวมกับการใหไคโทซาน O80 ที่ความเขมขน 5 mg/L ทําใหผักสลัดมี

ปริมาณและคุณภาพดีที่สุด 

 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน(2561) :การ

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของเกษตรกรสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การปลูกผัก

ปลอดสาร 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเรียนรูตลอดชีวิตของเกษตรกรสูการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนการปลูกผักปลอดสาร เพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของ

เกษตรกรสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการปลูกผักปลอดสาร การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผูใหขอมูลจํานวน 21 คน ประกอบดวย ผูรูบริบทชุมชน เกษตรกรผูปลูกผัก

ปลอดสาร เกษตรกรตนแบบ ผูนําชุมชน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และผูบริโภค เคร่ืองมือที่ใช

เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) แนวทางการ

สัมภาษณ (Interview guide) แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ใชการตรวจสอบ

สามเสา  ดานขอมูล (Data Triangulation) และการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการเรียนรูตลอดชีวิตของเกษตรกรสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการปลูก

ผักปลอดสาร เกษตรกรสวนใหญไดเรียนรูเพื่อรูจากประสบการณที่มีมากอน ตอมาไดเรียนรูจาก

คําแนะนําใหความรูจากหัวหนาศูนยสลัดจันทรดาว และนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

พื้นที่ ไดเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง ครอบครัวจะมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรจะมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีกิจกรรมทางสังคมรวมกัน สุขภาพอนามัยจะดีขึ้น สิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศนจะดีขึ้น ซึ่งจะทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจะดีขึ้น และ 2) แนวทางการสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตของเกษตรกรสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการปลูกผักปลอดสาร ควรใหความรู
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การปลูกผักปลอดสารโดยใชปุยอินทรีย ควรใหความรูตอเน่ือง มีการสรางเครือขายการเรียนรู 

สามารถตอยอดการเรียนรูได 

 สุทธิดา มณีเมือง ,เนตรนภา อินสลุด ,นิติ คําเมืองลือ ,ประดิษฐ เทอดทูล ,พฤทธ สกุลชาง

สัจจะทัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2561) : ผักสลัดเรดโอคในระบบโรงเรือน

ไฮโดรโปนิกส 

 ในบรรดาปจจัยทางสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืช ปจจัยทางดาน

แสงสวางถือวาเปนสวนที่สําคัญอยางหน่ึงซึ่งสงผลตอการเพาะปลูกพืชโดยผานกระบวนการ

สังเคราะหแสง โดยทั่วไปพืชจะดูดซับแสงอาทิตยเปนหลัก และมีแนวโนมในการดูดซับชวงแสง

สีน้ําเงินและสีแดง ซึ่งชวงแสงดังกลาวน้ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชเปนอยางมาก สําหรับพื้นที่

เพาะปลูกที่มีอยางจํากัด พืชจะเจริญเติบโตภายในหองหรือโรงเรือนที่ซึ่งแสงอาทิตยอาจมีไม

เพียงพอตอความตองการของพืช ดังน้ัน การเพิ่มแหลงกําเนิดแสงนอกเหนือจากแสงอาทิตย จึง

สามารถชวยเพิ่มความเขมแสงหรือความสวางภายในโรงเรือนหรือพื้นที่เพาะปลูกได ในงานวิจัยน้ี

จึงไดทําการออกแบบและสรางชุดหลอดแอลอีดีเพื่อใชในการศึกษาผลของความเขมแสงจากชุด

หลอดแอลอีดีที่ชวงความยาวคลื่นแสงสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน ที่มีตอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่ง

พิจารณาจากตัวแปรคือ ความสูงตน ความยาวราก น้ําหนัก และน้ําหนักแหงของพืช โดยไดทําการ

ออกแบบลักษณะการจัดเรียงหลอดแอลอีดี จํานวน 50 หลอด ลงบนวัสดุติดต้ังที่มีความกวาง 30 

ซม. และความยาว 30 ซม. ชนิดของแสงทั้งหมดที่ใชในการศึกษาคือชุดหลอดแอลอีดีสีแดง สี

ขาว และสีน้ําเงินที่มีความสองสวางเทากับ 327, 1,078 และ 4,338 ลักซ ตามลําดับ โดยนําผลการ

ทดสอบที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลจากชุดควบคุมคือชุดหลอดฟลูออเรสเซนตที่มีความสองสวาง

เทากับ 2,028 ลักซ พืชตัวอยางที่ใชในการทดสอบคือผักสลัดชนิดเรดโอค ซึ่งปลูกดวยระบบไฮโดร

โปนิกสแบบรากจุม (Deep Flow Technique) ภายในโรงเรือนและกําหนดใหไดรับแสงจากชุด

หลอดไฟที่ติดต้ังที่ระดับ ความสูง 30 ซม. จากถาดปลูกพืช เมื่อสิ้นสุดชวงการทดสอบ (21 วัน นับ

จากการพืชตัวอยางเขาสูโรงเรือนทดสอบ) พบวา คาเฉลี่ยของความสูงตนและความยาวรากสูงสุด

พบในผักสลัดเรดโอคที่ไดรับแสง จากชุดหลอดแอลอีดีส น้ําเงิน ความสูงตนและความยาวราก

สูงสุดมีคาเทากับ 28.7 และ 23.1 ซม. น้ําหนักสดในสวนตนและรากมีคาเทากับ 11.82 และ 1.12 

กรัม/ตน น้ําหนักแหงในสวนตนและรากมีคาเทากับ 0.42 และ 0.06 กรัม/ตน ตามลําดับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับคาการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอค ในกลุมที่ไดรับแสงจากหลอดฟลูออเรส

เซนตพบวา ความสูงตนของผักสลัดเรดโอคที่ปลูกดวยชุดหลอดแอลอีดีสีน้ําเงินมีคานอยกวา 3.7% 

และความยาวรากของผักสลัดเรดโอคที่ปลูกดวยชุดหลอดแอลอีดีสีน้ําเงินมีคามากกวา 9.5% 

อยางไรก็ตามพบวา น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของผักสลัดเรดโอคที่ปลูกดวยชุดหลอดแอลอีดี

สีน้ําเงินและชุดหลอดฟลูออเรสเซนตมีคาไมแตกตางกัน เมื่อวัดคาการใชพลังงานของชุดหลอด

แอลอีดีสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน มีคาเทากับ 2.27, 2.06 และ 2.04 วัตต ตามลําดับ จากผลการศึกษา
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พบวา การเพิ่มคาความเขมแสงหรือความสองสวาง (จาก 327 เปน 4,338 ลักซ) สงผลทําใหการ

เจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอคเพิ่มขึ้นตามไปดวย แตในทางตรงกันขาม ในกรณีของผักสลัดเรด

โอคที่ปลูกดวยชุดหลอดแอลอีดีสีขาวที่ความสวาง 1,078 ลักซ มีการเจริญเติบโตที่นอยกวาผัก

สลัดเรดโอคที่ปลูกดวยชุดหลอดแอลอีดีสีแดงและสีน้ําเงิน 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  

1. ประชุมลงความคิดเห็นในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความคิดเห็นขายสินคาลุยสวนเลิศรส 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

7. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ และสงเสริมการตลาด 

 ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินงาน  

1. ทดลองการทํากวยเต๋ียวลุยสวนกอนลงขายจริง 

2. การจัดซื้อวัตถุดิบและตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

3. เตรียมของตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

4. ปฏิบัติการขายและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5.   ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

6. จัดกิจกรรมทางการตลาด และสงเสริมการตลาด 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2.     สรุปงบประมาณผลกําไร 

3.     แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
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แผนการปฏิบัติงาน 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

 สถานที่ปฏิบัติงาน 56/1 ซ.18 ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ 10540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนดําเนินการ 
ป 2562 ป 2563 

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

1.ประชุมลงความคิดเห็นเร่ืองการ

ขายสินคา 

         

2.สรุปลงความคิดเห็นขายสินคาลุย

สวนเลิศรส 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําธุรกิจขายสินคา 

         

5.หาแหลงวัตถุดิบ          

6. ลงสถานที่ปฏิบัติงานขายสนิคา 

ตลาดนัดเรือบิน 
       

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          
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สถานท่ีดําเนินโครงการ 
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ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุนคิดเปนเงิน 5,720 บาท 

1.   วัตถุดิบ 

เสนใหญกวยเต๋ียว      300 บาท 

ไก        350 บาท 

ปูอัด        200 บาท 

หมูยอ        150 บาท 

แครอท        100 บาท 

ผักกาดหอม       300 บาท 

ใบโหระพา/ใบสะระแหน/ผักชี/ผักชีฝร่ัง    300 บาท 

พริกชี้ฟา       240 บาท 

แตงกวา          70 บาท 

นํ้าตาล        150 บาท 

นํ้ามะนาว       100 บาท 

นํ้าสมสายช ู       200 บาท 

นํ้าปลา        150 บาท 

กระเทียม         60 บาท 

2.   อุปกรณ 

คาเชาสถานที่       700 บาท 

บรรจุภัณฑ       400 บาท 

บรรจุภัณฑนํ้าจ้ิม       200 บาท 

ถุงมือยาง 1 แพ็ค         50 บาท 

ตะเกียบ        100 บาท 

ถุงพลาสติก       100 บาท 

3.   เบ็ดเตล็ด 

คาปายราน/สื่อโฆษณา      500 บาท 

คาเคร่ืองแบบพนักงาน                1,000 บาท 

รวม                           5,720 บาท 
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การจัดทําแผนธุรกิจ 

1. บทสรุปผูบริหาร 

 ชื่อกิจการ รานลุยสวนเลิศรส  จํากัด โดยกอต้ังคือนางสาวรังสินี  กินีสี และนางสาวจิดาภา  

อารมณชื่น  กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2560 โดยความคิดริเร่ิมในการกอนต้ังธุรกิจน้ีขึ้นมา โดยมีความ

คิดเห็นวาในประเทศไทยมีธุรกิจรานขายกวยเต๋ียวลุยสวนจํานวนมาก เชน รานรัชฎาลุยสวน ราน

กวยเต๋ียวลุยสวนคุณทิพย เปนตน เราจึงมีแนวคิดในการเปดรานขายลุยสวนเลิศรส แตมีการเกิด

ความคิดที่จะพัฒนากิจการของครอบครัวใหทันสมัยและเหนือกวาคูแขงขันปจจุบันลูกคาหลักของ

กิจการ คือกลุมเพศหญิง เพศชาย เด็กวัยรุน นักเรียนและนักศึกษา สวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 

58%  

 ปจจุบันกิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 150,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป มีเงินหมุนเวียน

ภายในกิจการ 4,504,500 บาท ตนทุนขายเพื่อกิจการ 1,537,818 บาท และมีกําไรสุทธิระยะเวลา 3 ป 

1,847,582.84 บาท 

2. วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 เปนการนําเสนอแผนธุรกิจน้ีตอหุนสวน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

 1. เพื่อเปนเอกสารในการประกอบธุรกิจ 

 2. เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ เพราะเปนการวางแผนลวงหนาและมีแผนสํารอง 

หากเกิดปญหาภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 

 3. เพื่อเสนอตอหุนสวนที่จะรวมลงทุนในการทําธุรกิจ 

3.ความเปนมาของธุรกิจ 

 3.1 ประวัติความเปนมา และแนวคิดในการกอตั้งธุรกิจ 

 บริษัท ลุยสวนเลิศรส จํากัด (มาหาชน)  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัท ลุยสวน

เลิศรส จํากัด (มหาชน) อยูภายในการบริหาร “ คุณรังสินี  กินีสี อายุ 21 ป ดําเนินธุรกิจในดาน

อาหารคือกวยเต๋ียวลุยสวน โดยเดิมทางครอบครัวของคุณรังสินี  กินีสี มีธุรกิจรานอาหารขาย

กวยเต๋ียวลุยสวนแตดวยปจจุบันมีการแขงขันสูงและคูแขงหนาใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย คุณรังสินี เปน

คนชอบเที่ยวและชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพ คุณรังสินี จึงชอบหารานอาหารที่มีชื่อเสียงตางๆเร่ือง

ดานสุขภาพเพื่อไปลองชิมและมาพัฒนาบริษัท ลุยสวนเลิศรส จํากัด ของเรา และนํามาพัฒนาไอเดีย

ของการสงเสริมการขายของผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนที่จดจําของ

ลูกคา เพื่อเปนการตีการและตอยอดของ “ลุยสวนเลิศรส” ของเรา 

  โดยโอกาสในการขายสินคาของทางรานเราคือ การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพจากวัตถุดิบ

ที่ใหคุณคาสารอาหาร และบริการที่เปนกันเอง มุงเนนความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยราคาที่ยอมเยา 

ดูนารับประทานตอบสนองตอลูกคา 
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โดยทั้งน้ีทีมผูบริหารไดใชกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑใหเห็นถึงความแตกตางของ

ผลิตภัณฑพรอมทั้งผสมผสานความเปนเลิศทางดานคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

ในดานผลิตภัณฑโดยมีการสงเสริมคุณภาพการขายเพื่อคืนทุน 

แนวความคิดในการกอตั้งธุรกิจ 

ในปจจุบันอาหารคือ ปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของมนุษยอาหารใหประโยชนและสราง

ความเจริญเติบโตใหแกรางกาย ผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมในการรับประทานอาหารที่หาซื้อได

ในราคาที่ยอมเยา และหาซื้อสะดวกงายตอการรับประทาน กวยเต๋ียวลุยสวนเปนอาหารที่หา

รับประทานงายและไดรับความนิยมจากคนไทยมานานสามารถทานไดทุกเพศทุกวัย 

นอกจากน้ีกิจกรรมการทํากวยเต๋ียวลุยสวนยังมีขอดี คือ มีประโยชน และรับประทานเปน

อาหารเพื่อสุขภาพไดเหมาะแกการควบคุมนํ้าหนักหรือควบคุมแคลอร่ี และวัตถุดิบที่หาไดงายราคา

ไมแพง สามารถทานไดงาย และสะดวกในการรับประทานไดทุกเพศทุกวัยและสามารถทําเปน

อาชีพเสริม ตอจากงานประจําได 
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3.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

4. ผลิตภัณฑ 

4.1 รายละเอียดการขาย 

ผลิตภัณฑ คือ กวยเต๋ียวลุยสวน ที่ทําจากเสนกวยเต๋ียวเสนใหญ โดยการนําเสนมาคลีให

เปนแผนใหญ แลวนําวัตถุดิบตางๆใสลงไป และมวนใหเปนวงกลมและตัดใหพอดีคํา และนํานํ้าจ้ิม

กวยเต๋ียวลุยสวน เพื่อไวรับประทานคูกับกวยเต๋ียวลุยสวน ซึ่งกวยเต๋ียวลุยสวนมีใหเลือกหลายใส 

เชน ใสไก  ใสปูอัด เปนตน บรรจุในกลองพลาสติกใสพรอมนํ้าจ้ิม เพื่อสะดวกตอการรับประทาน

สินคาทางรานคัดสรรวัตถุดิบอยางดีละถูกหลักอนามัย ใสบรรจุภัณฑแบบกลองและมีตราโลโก        

ติดบนบรรจุภัณฑ 
 

 บรรจุภัณฑแบบกลองพลาสติกใส  

 ราคากลองละ 50  บาท 

ข้ันตอนดําเนินการ 
ป 2562 ป 2563 

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

1.ประชุมลงความคิดเห็นเร่ืองการ

ขายสินคา 

         

2.สรุปลงความคิดเห็นขายสินคาลุย

สวนเลิศรส 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําธุรกิจขายสินคา 

         

5.หาแหลงวัตถุดิบ          

6. ลงสถานที่ปฏิบัติงานขายสนิคา 

ตลาดนัดเรือบิน 
       

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          
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 ตราโลโกทางราน 

 

5. การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

 ทางธุรกิจใชกลยุทธการสํารวจของพฤติกรรมของผูบริโภค จากการสํารวจพฤติกรรมของ

ผูบริโภคกลุมเปาหมายอาจมาจากสาเหตุตาง ๆ เชน ความชอบ ความพึงพอใจที่จะตองการสินคา

และการบริการ สินคาทางรานเปนสินคาที่ซื้อทานงาย และราคาสามารถจับตองได จึงจะทําใหติด

ตลาดไดงาย แตคิดใหเกิดความแตกตางออกไปจากเดิม เพื่อดึงดูดผูบริโภคใหหันมาสนใจสินคา

ของเรามากยิ่งขึ้น 

5.2 สวนแบงทางการตลาด 

ลุยสวนเลศิรส

รชัฎาลุยสวน

กวยเตีย๋วลุยสวนคณุ
ทพิย
กวยเตีย๋วลุยสวนคณุ
ฝน

 
5.3 แนวโนมทางการตลาด 

แนวโนมทางการตลาดลุยสวนเลิศรสนั้นตองอาศัยปจจัยของสภาวะเศรษฐกิจในการซื้อสินคา

ของผูบริโภคเปนอยางมากเพราะมีผลกระทบใจการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในปจจุบัน โดย

คุณภาพของสินคาเลยคุณคาทางโภชนาการการหรือราคาของสินคาก็สําคัญ ซึ่งลุยสวนเลิศรสถือ

วาตอบสนองความของผูบริโภคไดและสวนตลาดของลุยสวนเลิศรสอยูสูงกวาเพราะทําจาก

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และรสชาติของน้ําจิ้ม ซึ่งคนในปจจุบันมักจะนึกถึงคุณภาพเปนหลักและราคา

ที่ยอมเยาที่เหมาะกับสินคา 

55%
 

30% 

10% 
5% 
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5.4 ตลาดเปาหมาย 

กลุมท่ี 1  

-กลุมนักเรียน นักศึกษา และวัยรุน ในชวงเวลาไปเรียนหรือเลิกเรียนมีโอกาสในการ ซื้อได

มาก 

กลุมท่ี 2  

-กลุมคนวัยทํางาน ที่ตองเรงเรีบในการทํางานสามารถซื้อและทานในระวางเดินทางไป

ทํางานหรือเวลาเลิกงานได 

กลุมท่ี 3  

 -กลุมคนที่ชื่นชอบในการรับประทานลุยสวนเลิศรส หรือคนที่รักสุขภาพกลุมเปาหมายที่

 สนใจในการรักสุขภาพ และตองการทดลองสิ่งน้ันๆ สิ่งเหลาน้ีทําใหกลุมเปาหมายหันมา

 เลือกซื้อสินคาในสวนน้ีเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา 

บุคคลที่สามารถทานลุยสวนเลิศรสได ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ชอบใหการรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพ หรือชื่นชอบในรสชาติของลุยสวน และคนวัยทํางานที่ตองใชเวลาเรงรีบ ลุยสวน

เลิศรสสามารถตอบสนองได เพราะบรรจุอยูในกลองซึ่งพกพางายและสะดวกตอการรับประทาน 

และกลุมเด็กนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกเรียนที่สามารถซื้อรับประทานระหวางเดินทางกลับบานได 

5.6 สภาพการแขงขัน 

จากวิเคราะหการแขงขันในยานตลาดนัดเรือบินมีคูแขงไมมากนัก เพราะ รสชาตินํ้าจ้ิมยัง

ไมเด็ดพอที่จะทําใหลูกคาชื่นชอบและเปนที่ตองการของลูกคาได ซึ่งรานลุยสวนเลิศรสของเราเนน

วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ นํ้าจ้ิมรสเด็ดตรงตามความตองการของลูกคา 

5.7 คูแขงขัน 

- รานรัชฎาลุยสวน 
- รานกวยเต่ียวลุยสวนคุณทิพย 
- รานกวยเต่ียวลุยสวนคุณฝน 
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5.8 รายละเดียดเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบ ลุยสวนเลิศรส รัชฎาลุยสวน 
กวยเตี่ยวลุยสวน

คุณทิพย 
กวยเตี่ยวลุยสวน

คุณฝน 

ดานผลิตภัณฑ 
ลุยสวนเลิศรสมีรสชาติและ

สูตรที่ไมเหมือนใครมีใสให

เลือกสรรมากมาย 
ลุยสวนหมูสับ ลุยสวนเมี่ยงปลาท ู ลุยสวนทะเล 

ดานราคา กลองละ 50 บาท กลองละ55 บาท กลองละ 60 บาท กลองละ 70 บาท 

ดานชองทาง

การจัดจําหนาย หนารานตลาดนัดเรือบิน ตลาดนัดเรือบิน ตลาดนัดเรือบิน ตลาดนัดเรือบิน 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

-ปานหนาราน 
-แนะนําเมนู 
-แนะนําโปรโมชั่นของราน 

ซื้อ 4 หลอง แถม 1 กลอง 

-แจกใบโบวชัวรใหลูกคาใน

ตลาด 

หนาราน หนาราน หนาราน 
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5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

 5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและกลุม

ลูกคาเปาหมาย 

ปจจุบันผูบริโภคสวนใหญใสใจตอสุขภาพ

มากขึ้นจึงทําให ลุยสวนเลิศรส ของเราเปน

หน่ึงในความตองการของกลุมลุกคา 

ผูบริโภคไมจงรักภักดีตอตราสินคา 

สถานการณ

แขงขัน - การแขงขันมีคูแขงในตลาดจํานวนมาก 

สังคม 
อาหารเพื่อสุขภาพกําลังมาแรงในตอนน้ีจึง

เปดโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจP 

ผูบริโภคมักสนใจตามกระแสจึงทําให

ไมรูคุณประโยชนของอาหารประเภทน้ี 

ปจจัยการ

พิจารณา 
จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 

ดานการบริหาร

จัดการ 
มีการฝกอบรบพนักงานกอนบริการลูกคาและ

จัดการการทํางานเปนทีมใหมีคุณภาพ 

พนักงานขาดความรูความชํานาญในการ

ทํางาน 

ดานการตลาด มีโปรโมชั่นหนารานและแนะนําสินคาให

ลูกคาทราบ 
การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง 

ดานการผลิต 
ไดรับการฝกอบรมในการประกอบการมาอยาง

สม่ําเสมอจึงทําใหออกมาไดรสชาติที่ดีและ

บรรจุภัณฑมีตรายี่หอรานระบุชัดเจน 
พนักงานขาดความชํานาญในการผลิต 

ดานการเงิน 
บริหารการเงินและงบประมาณในการใชจาย

อยางมีประสิทธิภาพ 
เงินหมุนเวียนมีจํากัดอาจขาดทุนตอ

ธุรกิจ 
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เทคโนโลยี 
ปจจุบันเทคโนโลยีเขาถึงมากขึ้นจึงทําใหกลุม

ผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและ

ทันสมัย 

ปจจุบันมีคูแขงขันในการขายผาน

ออนไลนมากขึ้น 

สภาพเศรษฐกิจ 
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้นจึงทําใหการ

เจริญเติบโตของธุรกิจมากขึ้น 
ผูบริโภคมีความรอบคอบในการเลือก

บริโภคมากขึ้น 

กฎหมายระเบียบ

ขอบังคับ 
ใสใจวัตถุดิบและอาหารที่มีคุณภาพ - 

กลุมผูจําหนายและ

เครือขาย 
Supplier ที่สงวัตถุดิบอยูใกลและสะดวกตอ

การเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี 
ราคาสินคา Supplier ไมคงที่เพราะ

เศรษฐกิจที่แยลง 

 

6.แผนบริหารจัดการ 

6.1 ขอมูลธุรกิจ 

ชื่อกิจการ ลุยสวนเลิศรส 

ท่ีอยู / ท่ีตั้งกิจการ  ตลาดนัดเรือบิน  3/33 ม.10 ต.บางปลา อ.บางพลี 

 จ.สมุทรปราการ 10540 

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ รานคา 

ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมา  - 

หมายเลขทะเบียนการคา 5679810002113 

 

      6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวรังสินี    กินีสี ประธาน 

2 นางสาวจิดาภา   อารมณชื่น รองประธาน 

  

 6.3 อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

  อํานาจการตัดสินใจของกิจการขึ้นอยูกับ ประธาน และรองประธาน 
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     6.4  รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

*มูลคาหุนละ 10 บาท 

6.5 ประวัตของกรรมการหรือผูบริหาร 

 1.  ชื่อ นางสาวรังสินี    กินีสี  อายุ 21 ป 

  การศึกษา 

  ระดับ ปวส. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ป พ.ศ. 2562  

  ประสบการณการทํางาน  - 

  ผลงานท่ีไดรับ   - 

2. ชื่อ นางสาวจิดาภา   อารมณชื่น อายุ 20 ป 

  การศึกษา 

  ระดับ ปวส. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ป พ.ศ. 2562  

  ประสบการณการทํางาน  - 

  ผลงานท่ีไดรับ   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล จํานวนหุน มูลคาหุน เปอรเซ็นต 

1 นางสาวรังสินี    กินีสี 6,000 90,000 60% 

2 นางสาวจิดาภา   อารมณชื่น 4,000 60,000 40% 

รวมจํานวนหุน 10,000 150,000 100% 
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6.6 แผนผังองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาฝายผลิต 

นางสาวรังสินี   กินีส ี

ประธาน 

นางสาวจดิาภา   อารมณช่ืน 

รองประธาน 

หัวหนาฝายบัญชี   หัวหนาฝายการขาย หัวหนาฝายประชาสัมพันธ/บุคคล 
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6.7 หนาท่ีความรําผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 

 1. ชื่อ นางสาวรังสินี กินีสี 

 ตําแหนง     ประธาน 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ   บริหาร วางแผน กําหนดกลุยทธ นโยบายบริษัท 

 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

      ป พ.ศ. 2562 

 อัตราเงินเดือน    10,000 บาท 

 

 2. ชื่อ นางสาวจิดาภา อารมณชื่น   

 ตําแหนง    รองประธาน 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ   ใหคําปรึกษาวางแผนธุรกิจ จัดหาเงินทุน 

 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

      ป พ.ศ. 2562 

 อัตรเงินเดือน     9,000 บาท 

 

 3.ชื่อ................................................................... 

 ตําแหนง    หัวหนาฝายประชาสัมพันธ/บุคคล 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ   ควบคุบการออกแบบสื่อ และควบคุมสวัสดิการ 

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

      ป พ.ศ. ................ 

 อัตราเงินเดือน    - บาท 

 

 4.ชื่อ................................................................... 

 ตําแหนง    หัวหนาฝายขาย 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ   ปฏิบัติงานขาย และทั่วไป 

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

      ป พ.ศ. ................ 

 อัตราเงินเดือน    - บาท 
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5.ชื่อ................................................................... 

 ตําแหนง    หัวหนาฝายบัญชี 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ   ควบคุมดูแลการเงินของธุรกิจ 

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

      ป พ.ศ. ................ 

 อัตราเงินเดือน    - บาท 

 

 6.ชื่อ................................................................... 

 ตําแหนง    หัวหนาฝายผลิต 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ   ควบคุบการผลิตสินคา 

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

      ป พ.ศ. ................ 

 อัตราเงินเดือน    -  บาท 

 

6.8 แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

 

 

 

 

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน 

1. ฝายบริหาร ประธาน 1 10,000 บาท 

2. ฝายบริหาร รองประธาน 1 9,000 บาท 

3. …………………………. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ/บุคคล 1 - 

4. ………………………… หัวหนาฝายการขาย 1 - 

5. ………………………… หัวหนาฝายบัญชี 1 - 

 ………………………… หัวหนาฝายผลิต 1 - 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 6 19,000 บาท 
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6.9 วิสัยทัศน 

 ตองการเปนธุรกิจการขายที่ถูกปากลูกคา เปนที่ตองการของลูกคา และตางจากคูแขงขัน 

 

6.10 พันธกิจ 

 1. มุงพัฒนาธุรกิจใหเปนที่รูจักดวยราคาที่ตํ่ากวาคูแขงขัน แตคุณภาพเทาเทียมกัน 

 2. เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ 

 3. คัดเลือกวัตถุดิบที่ดี และคุณภาพเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นใจ 

 

6.11 เปาหมายธุรกิจ 

 เปาหมายระยะสั้น  เพื่อใหธุรกิจ ลุยสวนเลิศรส เปนที่รูจักในกลุมลูกคา 

 เปาหมายระยะกลาง  ขยายจํานวนลูกคาและเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย 

 เปาหมายระยะยาว  รักษาฐานลูกคาเกาไวและจักทํากลยุทธการสงเสริม  

                                                                     การตลาดอยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มลูกคาใหม 

 

6.12 ปจจัยความสําเร็จ 

 1. ขายอยางสินคาดวยความเต็มใจ 

 2. มีความซื่อสัตยตอลูกคา 

 3. ความรวมมือของสมาชิกในกลุม 

 

6.13 นโยบายในการจายเงินปญผลหรือการแบงผลประโยชน 

 จายเงินปนผลใหทุก ๆ วันที่ 30 ของเดือน ในอัตราเงินเดือนของแตละตะแหนง คือ

ประธาน รับเงินปนผล 10,000 บาท ในวันที่ 30 ของเดือน 

ฝายประชาสัมพันธ/บุคลากร รับเงินปนผล - บาท ในวันที่ 30 ของเดือน 

ฝายขาย    รับเงินปนผล - บาท ในวันที่ 30 ของเดือน 

ฝายบัญชี   รับเงินปนผล - บาท ในวันที่ 30 ของเดือน 

ฝายผลิต    รับเงินปนผล - บาท ในวันที่ 30 ของเดือน 

 

6.14 แผนดําเนินการอื่นของธุรกิจ 

- ออกงานจัดแสดงบูท เพื่อประชาสัมพันธรานคาในชวงเวลากิจกรรมจัดขึ้นตาม

หางสรรพสินคา 

- จัดกิจกรรมหรืองานนิทรรศการตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหกับลูกคาที่ชื่นชอบ 
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7. แผนการตลาด 

7.1 เปาหมาย 

       ธุรกิจตองการใหสินคาเปนที่รูจักในกลุมลูกคาเปาหมายและเปนที่ยอมรับในทองตลาด

และตองการในการที่จะขยายสาขาไปยังจังหวัดที่ใกลเตียง โดยการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายให

หลากหลาย และยังตองการที่จะเพิ่มอัตราจํานวนที่ใชในการขายสินคา เพื่อใหธุรกิจกลายเปนผูนํา

ทางการตลาด 

 

7.2การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

กลุมท่ี 1  

-กลุมนักเรียน นักศึกษา และวัยรุน ในชวงเวลาไปเรียนหรือเลิกเรียนมีโอกาสในการ ซื้อได

มาก 

กลุมท่ี 2  

-กลุมคนวัยทํางาน ที่ตองเรงเรีบในการทํางานสามารถซื้อและทานในระวางเดินทางไป

ทํางานหรือเวลาเลิกงานได 

กลุมท่ี 3  

 -กลุมคนที่ชื่นชอบในการรับประทานกวยเต๋ียวลุยสวน หรือคนที่รักสุขภาพ 

 

7.3 กลยุทธทางการตลาด 

 7.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑ คือ กวยเต๋ียวลุยสวน ที่ทําจากเสนกวยเต๋ียวเสนใหญ โดยการนําเสนมาคลีให

เปนแผนใหญ แลวนําวัตถุดิบตางๆใสลงไป และมวนใหเปนวงกลมและตัดใหพอดีคํา และนํานํ้าจ้ิม

กวยเต๋ียวลุยสวน เพื่อไวรับประทานคูกับกวยเต๋ียวลุยสวน ซึ่งกวยเต๋ียวลุยสวนมีใหเลือกหลายไส 

เชน ไสไก  ไสปูอัด ไสรวมมิตร บรรจุในกลองพลาสติกใสพรอมนํ้าจ้ิมซีฟูด เพื่อสะดวกตอการ

รับประทานสินคาทางรานคัดสรรวัตถุดิบอยางดีละถูกหลักอนามัย ใสบรรจุภัณฑแบบกลองและมี

ตราโลโก ติดบนบรรจุภัณฑ 

 7.3.2 กลยุทธดานราคา 

 ราคาจะต้ังแบบราคายอมเยาสามารถซื้อไดสะดวก ลูกคาสามารถจับตองได 
 ราคาอยูที่กลองละ 50 บาท  
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7.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

ลุยสวนเลิศรสเปนสินคาที่ตอบสนองความตองการของกลุมเด็กนักเรียนนักศึกษาและคน

วัยทํางานที่ตองใชเวลาเรงรีบ ซึ่งตลาดนัดนัดเรือบินอยูในละแวกใกลเคียงสถานศึกษาและอพาต

เมน เปนจํานวนมากผูคนพลุกพลานพลาน มีการสัญจรไปมามากมายจึงเปนที่เหมาะสําหรับชอง

ทางการจัดจําหนายของรานของราน 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

หนารานตลาดนัดเรือบิน 
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7.3.4 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 การโฆษณาผานปายหนารายและใชสื่อสิ่งพิมพ เชน การแนะนํารานและโปรโมชั่นตาง ๆ 

ของราน 
 โปรโมชั่น ซื้อ 4 แถม 1 

โลโกราน      

 

 

 

 

 

8. แผนการขาย 

 8.1 สถานท่ีประกอบการในการขาย 

 ท่ีตั้งสถานท่ีขาย  ตลาดนัดเรือบิน 

 รายละเอียด  ตลาดนัดเรือบิน  3/33 ม.10 ต.บางปลา อ.บางพลี  

    จ.สมุทรปราการ 10540 

8.2 อุปกรณและเคร่ืองมือในการขาย 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาทุน 

1 ถาดรอง 3 อัน 60 

2 ที่คีบอาหาร 2 อัน 90 

3 ตะเกียบ 4 แพ็ค 50 

4 ถุงพลาสติกใส 4 แพ็ค 90 

5 บรรจุภัณฑใสอาหาร 4 แพ็ค 90 

6 บรรจุภัณฑใสนํ้าจ้ิม 4 แพ็ค 50 

7 ปายราน/ปายราคา 2 แผน 300 

8 กลองพลาสติกใสวัตถุดิบ 6 กลอง 25 
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8.3 ขอมูลการขาย 

จํานานหนวยการบริการสูงสุด 250 กลอง/วัน 6,500 กลอง/เดือน 78,000กลอง/ป 

 อัตราประมาณการใหบริการ 250 กลอง/วัน 6,500 กลอง/เดือน 78,000กลอง/ป 

เปาหมายหนวยการบริการ 250 กลอง/วัน 6,500 กลอง/เดือน 78,000กลอง/ป 

เวลาที่ใชตอรอบการบริการ 20 นาที 

เวลาการบริการตอวัน 5 ชั่วโมง 

จํานวนแรงงานที่ใชในการบริการ 2 คน 

อัตราคาจางแรงงานในการบริการ 300 บาท / วัน 

8.4 รายละเอียดวัตถุดิบท่ีใชในการขาย 

- เสนใหญกวยเต๋ียว 

- ไก 

- ปูอัด 

- หมูยอ 

- แครอท 

- ผักกาดหอม 

- ใบโหระพา 

- ใบสะระแหน 

- ผักชี 

- ผักชีฝร่ัง 

- พริกขี้หนูสวน 

- แตงกวา 

- นํ้าตาลทราย 

- นํ้ามะนาว 

- นํ้าปลา 

- กระเทียม 

8.5 ข้ันตอนการขาย 

1. กลาวสวัสดีตอนรับลูกคา 
2. แนะนําสินคากวยเต๋ียวลุยสวนใสตางๆ และแนะนําโปรโมชั่น 
3. ลุกคาเลือกสินคาเสร็จรับสินคา แพ็คใสถุงและคิดเงิน 
4. ยื่นขอใหลูกคาพรอมรับเงินจากลูกคา 
5. ทอนเงินลูกคาพรอมกลาวขอบคุณ 
8.6 แผนผังกระบวนการขาย 
 
  

 

 

 

สวัสดีตอนรับลูกคา 

ทอนเงินลุกคา 

พรอมขอบคุณลกูคา 

ย่ืนของใหลูกคาพรอมรบัเงินจากลูกคา รับสินคามาแพ็คใสถุงใหลูกคา 

แนะนําสินคาและโปรโมช่ัน 
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9. แผนการเงิน 

9.1   ประมาณการในการลงทุน 

       

9.2   ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ลําดับ รายการ รายละเอียด มูลคาประมาณ 

1. ที่ดิน - - 

2. อาคาร - - 

3. สวนตกแตง/ปรับปรุง ใชในการตกแตง 20,000.00 

4. เคร่ืองจักร - - 

5. เคร่ืองใชสํานักงาน ใชในการขาย 15,000.00 

6. อุปกรณ/เคร่ืองมือ ใชในการขาย 20,000.00 

7. ยานพาหนะ - - 

8. วัตถุดิบคงเหลือ - - 

9. สนิคาสําเร็จรูปคงเหลือ - - 

10. ทรัพยสินทางปญญา - - 

11. รายการอ่ืนๆ (ถามี) - - 

รวมมูลคาทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 55,000.00 

 

  

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินกู รวมมูลคา 

1. เงินสด 150,000.00 - 150,000.00 

 รวมมูลคาลงทุนท้ังสิน 150,000.00 - 150,000.00 

 โครงสรางทางการเงิน(เปอรเซ็นต) 100% - 100% 
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 9.3   สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได -% - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคา -% - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของราคาขายสินคา -% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนการบริการ -% - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 1-% - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 2-% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 3-% - - - 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป –วัน/เดือน 26 วัน/เดือน 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - - - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

 9.4   นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ระยะเวลาการใหเครดิตการขายสินคา –  วัน/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซื้อสินคา – วัน/เดือน  - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ขอกู(ถามี) – บาท - - - 

วงเงินสิ้นเชื่อระยะยาวที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น -% - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว -% - - - 

นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ 75,000.00 

การใหผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ - - - 

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

ห ม า ย เ ห ตุ  : ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ค า ใ ช จ า ย ทุ ก ร า ย ก า ร ขึ้ น กั บ ส ภ า ว ะ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
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9.5   ประมาณการในการขายรายเดือน 

                         เดือน 

รายการ 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดือนท่ี12 

จํานวนสินคาท่ีขาย             

หอยทอด 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 

รวมจํานวนสินคา

ขาย 
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 

ราคาสินคา             

หอยทอด 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

ราคาสินคาเฉลี่ย 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

รายไดจากการขาย 
            

หอยทอด 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 

รวมรายได 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 

รวมรายไดสะสม  325,00.00 650,00.00 975,600.00 1,300,000.00 1,625,000.00 1,950,000.00 2,275,000.00 2,600,000.00 2,925,000.00 3,250,000.00 3,575,000.00 3,900,000.00 

ลูกหน้ีการคา  - - - - 
 

- - - - - - - 

เงินสดรับจาก 

การขาย 
325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 325,00.00 
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9.6   ประมาณการรายไดจากการขายสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาท่ีบริการ (กลอง) 

หอยทอดครก 78,000.00 81,900.00 90,090.00 

        รวมจํานวนสินคาขาย  78,000.00 81,900.00 90,090.00 

 

ราคาสินคา (บาท/กลอง) 

หอยทอดครก 50.00 50.00 50.00 

        ราคาสินคาเฉลี่ย 50.00 50.00 50.00 

 

รายไดจากการขาย (บาท) 

หอยทอดครก 3,900,000.00 4,095,000.00 4,504,500.00 

        รวมรายไดจากการขาย (บาท) 3,900,000.00 4,095,000.00 4,504,500.00 

 

ประมาณการลูกหน้ีการคา 

ขายดวยเงินสด 3,900,000.00 4,095,000.00 4,504,500.00 

ขายดวยสินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

ระยะเวลาใหเครดิตการคา (วัน/เดือน) - - - 

        ลูกหน้ีการคารวม (บาท) - - - 

เงินสดจากการขายสินคา (บาท) 3,900,000.00 4,095,000.00 4,504,500.00 
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      9.7   ประมาณการตนทุนบริการและสินคาซื้อมาเพื่อการบริการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาท่ีซื้อมาในการบริการ (หนวย) 

เสนกวยเต๋ียว (กล.) 3,120.00 3,276.00 3,604.00 

ไก (กล.) 2,295.00 2,410.00 2,651.00 

ปูอัด (ลัง) 61.00 65.00 72.00 

หมูยอ (กล.) 2,295.00 2,410.00 2,651.00 

ผักกาดหอม (กล.) 3,900.00 4,095.00 4,505.00 

ใบโหระพา (กล.) 1,560.00 1,638.00 1,802.00 

ผักชีฝร่ัง (กล.) 1,560.00 1,638.00 1,802.00 

ผักชี (กล.) 1,560.00 1,638.00 1,802.00 

แครอท (กล.) 780.00 819.00 901.00 

แตงกวา (กล.) 1,165.00 1,224.00 1,347.00 

ใบสาระแหน (กล.ป 1,560.00 1,638.00 1,802.00 

หริกขี้หนูสวน (กล.) 780.00 819.00 901.00 

นํ้ามะนาวขวด (แพ็ค) 130.00 137.00 151.00 

กระเทียม (กล.) 780.00 819.00 901.00 

นํ้าตาลทราย (กล.) 780.00 819.00 901.00 

นํ้าปลา (ลัง) 93.00 98.00 108.00 

ราคาตอหนวยของสินคาวัตถุดิบท่ีซื้อมาเพื่อบริการ  

เสนกวยเต๋ียว (กล.) 20.00 21.00 23.10 

ไก (กล.) 70.00 73.50 80.85 

ปูอัด (ลัง) 1,500.00 1,575.00 1,732.50 

หมูยอ (กล.) 50.00 52.50 57.75 

ผักกาดหอม (กล.) 30.00 31.50 34.65 

ใบโหระพา (กล.) 30.00 31.50 34.65 

ผักชีฝร่ัง (กล.) 50.00 52.50 57.75 
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ผักชี (กล.) 50.00 52.50 57.75 

แครอท (กล.) 25.00 26.25 28.87 

แตงกวา (กล.) 20.00 21.00 23.10 

ใบสาระแหน (กล.ป 100.00 105.00 115.50 

หริกขี้หนูสวน (กล.) 140.00 147.00 161.70 

นํ้ามะนาวขวด (แพ็ค) 100.00 105.00 115.50 

กระเทียม (กล.) 66.00 69.30 76.23 

นํ้าตาลทราย (กล.) 22.00 23.10 25.41 

นํ้าปลา (ลัง) 559.00 586.95 645.64 

ตนทุนสินคาวัตถุดิบท่ีซื้อมาเพื่อบริการ 

เสนกวยเต๋ียว (กล.) 62,400.00 68,796.00 83,252.40 

ไก (กล.) 160,650.00 177,135.00 214,333.35 

ปูอัด (ลัง) 91,500.00 102,375.00 124,740.00 

หมูยอ (กล.) 114,750.00 126,525.00 153,095.25 

ผักกาดหอม (กล.) 117,000.00 128,992.50 156,098.25 

ใบโหระพา (กล.) 46,800.00 51,597.00 62,439.30 

ผักชีฝร่ัง (กล.) 78,000.00 85,995.00 104,065.50 

ผักชี (กล.) 78,000.00 85,995.00 104,065.50 

แครอท (กล.) 19,500.00 21,498.75 26,011.87 

แตงกวา (กล.) 23,300.00 25,704.00 31,115.70 

ใบสาระแหน (กล.ป 156,000.00 171,990.00 208,131.00 

หริกขี้หนูสวน (กล.) 109,200.00 120,393.00 145,691.70 

นํ้ามะนาวขวด (แพ็ค) 13,000.00 14,385.00 17,440.50 

กระเทียม (กล.) 51,480.00 56,756.70 68,683.23 

นํ้าตาลทราย (กล.) 17,160.00 18,918.90 22,894.41 

นํ้าปลา (ลัง) 51,987.00 57,521.10 69,729.12 

รวมตนทุนสินคาวัตถุดิบ 1,190,727.00 1,314,577.95 1,591,787.08 
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รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อขาย    

กลองพลาสติกใส (ลัง) 22.00 24.00 27.00 

ถวยนํ้าจ้ิม(ลัง) 39.00 41.00 46.00 

ตะเกียบ (ลัง) 28.00 30.00 33.00 

ถุงห้ิว (ลัง) 78.00 82.00 91.00 

ราคาตอหนวยของสินคาสําเร็จรูปท่ีซื้อมา

เพื่อขาย 

   

กลองพลาสติกใส (ลัง) 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

ถวยนํ้าจ้ิม(ลัง) 1,000.00 1,050.00 1,155.00 

ตะเกียบ (ลัง) 740.00 777.00 854.70 

ถุงห้ิว (ลัง) 190.00 199.50 219.45 

ตนทุนสนิคาสําเร็จรุปซื้อมาเพื่อขาย    

กลองพลาสติกใส (ลัง) 66,000.00 69,300.00 93,555.00 

ถวยนํ้าจ้ิม(ลัง) 39,000.00 43,050.00 53,130.00 

ตะเกียบ (ลัง) 20,720.00 23,310.00 28,205.10 

ถุงห้ิว (ลัง) 14,820.00 16,359.00 19,969.95 

รวมตนทุนสินคาสําเร็จรูป 140,540.00 152,019.00 194,860.05 

 ประมาณการเจาหน้ีการคา 

ซื้อสินคามาดวยเงินสด - - - 

ซื้อสินคามาดวยเงินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

ระยะเวลาไดรับเครดิตการคา (วัน/เดือน) - - - 

เจาหน้ีการคาสินคาซื้อมาเพื่อบริการรวม - - - 

 

เงินสดจายคาวัตถุดิบและสินคาซื้อมาเพื่อ

บริการ 
1,331,267.00 1,466,596.95 1,786,647.13 
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      9.8   ประมาณการตนทุนการผลิตสินคาและตนทุนขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ตนทุนผลิตสินคา (บาท)    

คาแรงงาน/พนักงานในการบริการ 187,200.00 196,560.00 216,216.00 

คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อการบริการ 1,331,267.00 1,466,596.95 1,786,647.13 

คาไฟฟาในการบริการ 7,200.00 7,560.00 8,316.00 

คานํ้าประปาในการบริการ 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ 6,000.00 6,300.00 6,930.00 

คาบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือ - - - 

คาขนสงสินคาเพื่อการบริการ - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

      รวมตนทุนการบริการ (1) 1,537,667.00 1,683,316.95 2,025,039.13 

คาเสื่อมราคาในการบริการ - - - 

คาเสื่อมราคาอาคารในการบริการ - - - 

คาเสื่อมราคาอุปกรณและเคร่ืองมือ (20%) 151.00 151.00 151.00 

คาเสื่อมราคายานพาหนะ - - - 

      รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในการบริการ (2) 1,537,818.00 1,683,467.95 2,025,190.13 

    

รวมตนทุนการบริการท้ังสิ้น (1) + (2)    

+ บวก วัตถุดิบคงเหลือตนงวด - - - 

-  หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด - - - 

- หัก สินคาระหวางทําคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด - - - 

- หัก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

    

รวมตนทุนขายสินคา (บาท) 1,537,818.00 1,683,467.95 2,025,190.13 
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      9.9   ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท) 

เงินเดือนบุคลากร/พนักงาน 228,000.00 239,400.00 263,340.00 

คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร 7,200.00 7,560.00 8,316.00 

คาใชจายสํานักงาน 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 8,400.00 8,820.00 9,702.00 

คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน - - - 

คาใชจายดานที่ปรึกษาดานตางๆ - - - 

คาธรรมเนียมราชการ - - - 

คาใชจายนํ้ามันยานพาหนะในการบริการ - - - 

คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 1,800.00 1,890.00 2,079.00 

คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา - - - 

คาใชจายการเลี้ยงรับรอง - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 1,200.00 1,260.00 1,386.00 

รวมคาใชจายในการบริหารและการขาย (1) 285,600.00 271,530.00 298,683.00 

    

คาเสื่อมราคาสวนการบริหารและการขาย 

คาเสื่อมราคาอาคารสวนสํานักงาน - - - 

คาเสื่อมราคาอุปกรณเคร่ืองใชสวนสํานักงาน 

(20%) 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 

คาเสื่อมราคายาพาหนะ - - - 

รวมคาเสื่อมราคา (2)    

    

รวมคาใชจายการบริหารและการขาย (1) + (2) 265,600.00 278,530.00 305,683.00 
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      9.10     ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

 

 

 

  

       

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

รายได 

รายไดจากการบริการ 3,900,000.00 4,095,000.00 4,504,500.00 

รายไดอ่ืน - - - 

    

รวมรายได 3,900,000.00 4,095,000.00 4,504,500.00 

หัก – ตนทุนขาย 1,537,818.00 1,683,467.95 2,025,190.13 

    

กําไรข้ันตน 2,362,182.00 2,411,532.05 2,479,309.87 

หัก – คาใชจายในการบริการและการขาย 265,600.00 278,530.00 305,683.00 

    

กําไรจากการดําเนินการ 2,096,582.00 2,133,002.05 2,173,626.87 

หัก – ดอกเบี้ยจาย - - - 

    

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,096,582.00 2,133,002.05 2,173,626.87 

หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล (15%) 214,487.30 319,950.30 326,044.03 

    

กําไรสุทธิ 1,782,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 

หัก – เงินปนผลจาย (10%) - - - 

    

กําไรสะสม - 1,782,094.70 30,957.05 

    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 1,782,094.70 30,957.05 1,816,625.79 

มูลคาทางบัญชีตอหุน 11.88 0.20 12.11 
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9.11     ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการ 

เงินสดรับจากการบริการ 3,900,000.00 4,095,000.00 4,504,500.00 

เงินสดรับจากรายไดอ่ืน - - - 

เงินสดจายคาใชจายการบริการ 1,537,818.00 1,683,467.95 2,025,190.13 

เงินสดจายคาใชจายการบริหารและการขาย 265,600.00 278,530.00 305,683.00 

เงินสดจายคาใชจายอ่ืนๆ - - - 

เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 214,487.30 319,950.30 326,044.03 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม 1,782,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 

กระแสเงินสดจากการลงทุน 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยที่ดิน - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอาคาร - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยสวนตกแตง 20,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอุปกรณ 15,000.00 - - 

เงนิสดจายคาการลงทุนในเคร่ืองใชสํานักงาน 20,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยยานพาหนะ - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม 55,000.00   

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุนทุน -   

เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะสั้น - - - 

เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายปนผล - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินรวม    

กระแสเงินสดสุทธิ 

บวก + กระแสเงินสดตนงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 1,727,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 
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9.12     ประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 1,727,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 

ลูกหน้ีการคา - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,727,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 

สินทรัพยท่ีไมหมุนเวียน 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ 55,000.00   

สินทรัพยจับตองไมได - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 55,000.00   

รวมสินทรัพย 1,782,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    

หน้ีสินหมุนเวียน 

เงินกูระยะสั้น - - - 

เจาหน้ีการคา - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - - 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 

เงินกูระยะยาว - - - 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน - - - 

รวมหน้ีสิน - - - 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว - - - 

สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน 1,782,094.70 30,957.05 1,816,625.79 

กําไร (ขาดทุน) สะสม - 1,782,094.70 30,957.05 

รวมสวนของผูถือหุน 1,782,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,782,094.70 1,813,051.75 1,847,582.84 
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    9.13     การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน    

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) - - - 

อัตราสวนเสินทรัพยคลองตัว (เทา) สภาพคลองสงู สภาพคลองสูง สภาพคลองสูง 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน - - - 

อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) 
- - - 

อัตราหมุนเวียนของสินคา (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วัน) - - - 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน) - - - 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ) - - - 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รอบ) - - - 

การวัดความสามารถในการชําระหน้ี - - - 

อัตราสวนแหงหุน (Debt to Equity Ratio) - - - 

อัตราสวนแหงทุน - - - 

อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน    

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) - - - 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE) 

- - - 

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 60.56% 58.88% 55.04% 

อัตรากําไรจากการดําเนินการ (เปอรเซนต) 53.76% 52.08% 48.25% 

อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซนต) 45.69% 44.27% 41.01% 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน    

ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) 11.88 0.20 12.11 

มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 10 10 10 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 

 3 ป อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน 
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   10.    แผนฉุกเฉิน 

ลําดับท่ี ลักษณะปญหาหรือ 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

1. อุทกภัยจากธรรมชาติ ขาดแคลนวัตถุดิบ ทําใหการ

ผลิตเกิดปญหา 

ห า แ ห ล ง วั ต ถุ ดิ บ เ ต รี ย ม

สํารองไว  ธุรกิจสามารถ

ดําเนินการขายตอไดทันที 

2. คูแขงขันเพิ่มมากขึ้น ทําใหธุรกิจสูญเสียสวนแบง

ทางการตลาดที่คาดวาจะ

ไดรับไปบางสวน 

พัฒนารูปแบบของการขาย

ใหเกิดความแปลกใหมอยู

เสมอ เพื่อรักษากลุมลูกคา

เ ดิมและดึง ดูดกลุมลูกค า

เปาหมายหนาใหม 

3. วัตถุดิบไมพอขายตอ

ลูกคา 

ทํา ให ลูก ค า เกิ ดค วา มไ ม

พอใจและอาจจะยกเลิกซื้อ

สินคาได สงผลใหสูญเสีย

รายไดที่ธุรกิจควรจะไดรับ 

ฝกอบรมพนักงานใหมีความ

เชี่ยวชาญในการขายและ

ควรกํ า หนดหน า ที่ ค วา ม

รับผิดชอบของพนักงานใน

แตละสวน อยางชัดเจน และ

เปนระบบ เพื่อความรวดเร็ว

ในการขาย 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางาสาวรังสินี  กินีสี 

วัน / เดือน /ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62  ประชุมกับสมาชิกในกลุมเพือ่ขายสินคา  
22 ม.ิย. 62 ประชุมเพื่อเสนอสินคาที่ตองการขาย  
24 ม.ิย. 62 จัดทําเอกสารอนุมัติโครงการ  
30 มิ.ย. 62 นําเสนอเอกสารขออนุมัติโครงการตออาจารยที่ปรึกษาและ

หัวหนาสาขาการตลาด 
 

7 ก.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  
7 ก.ค. 62 สงเน้ือหาเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  

14 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  
18 ก.ค. 62 ออกแบบปายราน,ออกแบบผากันเปอน  
20 ก.ค. 62 ออกแบบปายรานและปายโฆษณา  
28 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  
1 ส.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 3  

      ผลิตภัณฑสินคา  
      การวิเคราะหการตลาด  
      แผนการเงิน  

10 ส.ค. 62 จัดสงเอกสารบทที่ 3  
11 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 3  
23 ส.ค. 62 เร่ิมทําpower point  
14 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําเสนอ power point  
15 ก.ย. 61 แกไข power point  
21 ก.ย. 62 Present power point โครงการคร้ังที่ 1  
23 ก.ย. 62 ซื้ออุปกรณตกแตงราน  
25 ก.ย. 62 ซื้ออุปกรณในการขายสินคา  
 12 ต.ค.62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 1  
19 ต.ค.62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 2  
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นางสาวรังสินี  กินีสี 
วัน / เดือน /ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
 26 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 3  
 27 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 4   
2 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 5  
3 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 6  
 5 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 7  
 9 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 8  
8 พ.ย. 62 จัดทํา power point คร้ังที่ 2  

10 พ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการในการจัดทํา  power point  
16 พ.ย. 62 จัดเตรียมรานและอุปกรณในการนําเสนอคร้ังที่ 2  
16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 2   
16 ธ.ค. 62 สงบทที่4-5 ภาคผนวกและเอกสารอ่ืนๆ  
17 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4-5 ภาคผนวกและเอกสารอ่ืนๆ  
20 ม.ค. 63 สงบทที่4-5ภาคผนวกและเอกสารอ่ืนๆ   
24 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการทั้งหมด  
24 ก.พ. 63 คาเขาเลม +ปร้ินเอกสารทั้งเลม+CD+ปกรายงาน  
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นางาสาวจิดาภา  อารมชื่น 

วัน / เดือน /ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62  ประชุมกับสมาชิกในกลุมเพือ่ขายสินคา  
22 ม.ิย. 62 ประชุมเพื่อเสนอสินคาที่ตองการขาย  
24 ม.ิย. 62 จัดทําเอกสารอนุมัติโครงการ  
30 มิ.ย. 62 นําเสนอเอกสารขออนุมัติโครงการตออาจารยที่ปรึกษา

และหัวหนาสาขาการตลาด 
 

7 ก.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  
7 ก.ค. 62 สงเน้ือหาเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  

14 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  
18 ก.ค. 62 ออกแบบปายราน,ออกแบบผากันเปอน  
20 ก.ค. 62 ออกแบบปายรานและปายโฆษณา  
28 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 และบทที่ 2  
1 ส.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 3  

      ผลิตภัณฑสินคา  
      การวิเคราะหการตลาด  
      แผนการเงิน  

10 ส.ค. 62 จัดสงเอกสารบทที่ 3  
11 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 3  
23 ส.ค. 62 เร่ิมทําpower point  
14 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําเสนอ power point  
15 ก.ย. 61 แกไข power point  
21 ก.ย. 62 Present power point โครงการคร้ังที่ 1  
23 ก.ย. 62 ซื้ออุปกรณตกแตงราน  
25 ก.ย. 62 ซื้ออุปกรณในการขายสินคา  
 12 ต.ค.62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 1  
19 ต.ค.62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 2  
20 มิ.ย. 62  ประชุมกับสมาชิกในกลุมเพือ่ขายสินคา  
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นางาสาวจิดาภา  อารมชื่น 
วัน / เดือน /ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

22 มิ.ย. 62 ประชุมเพื่อเสนอสินคาที่ตองการขาย  

 26 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 3  
 27 ต.ค. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 4   
2 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 5  
3 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 6  
 5 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 7  
 9 พ.ย. 62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 8  
8 พ.ย. 62 จัดทํา power point คร้ังที่ 2  

10 พ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการในการจัดทํา  power 

point 

 

16 พ.ย. 62 จัดเตรียมรานและอุปกรณในการนําเสนอคร้ังที่ 2  
16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 2   
16 ธ.ค. 62 สงบทที่4-5 ภาคผนวกและเอกสารอ่ืนๆ  
17 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4-5 ภาคผนวกและเอกสารอ่ืนๆ  
20 ม.ค. 63 สงบทที่4-5ภาคผนวกและเอกสารอ่ืนๆ   
24 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการทั้งหมด  
24 ก.พ. 63 คาเขาเลม +ปร้ินเอกสารทั้งเลม+CD+ปกรายงาน  
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส...................... ( 1) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหนวย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

17/6/2562 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2 คน 2,860 5,720           5,720  

19/6/2562 คาปร้ินเอกสารขออนุมัติโครงการ       - - 20     5,700 

22/6/2562 คาปร้ินเอกสารบทที่ 1และ 2       - - 130     5,570 

25/6/2562 คาปร้ินเอกสารบทที่  2 แก       - - 50     5,520 

" คาปร้ินเอกสารบทที่ 3       - - 120     5,400 

4/7/2562 คาปร้ินเอกสารบทที่ 3แก       - - 100     5,300 

11/7/2562 ถายเอกสารบทที่ 1-3วันนําเสนอโครงการ       -  - 70     5,230               

2/8/2562 ปายราน       - - 200     5,030 

" สต๊ิกเกอรโลโก       - - 100     4,930 

 
 

      

 
 

 

    

 
 

          
 

        

                      

รวม       5,720   790   4,930 

บัญชีรายรับ-รายจาย 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส...................... ( 2) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ จํานวนเงิน 

 

ยกยอดมา 

   

          4.930 

6/10/2562 กลองพลาสติกใสสินคา       1 แพ็ค 150 150     4,780               

“ ถวยใสนํ้าจ้ิม       2 แพ็ค 30 60     4,720 

“ ตะเกียบ       2 แพ็ค 21 42     4,678               

“ ถุงห้ิว       1 แพ็ค 42 42     4,636 

“ กลองเก็บอาหาร       5 กลอง 10 50     4,586 

“ ผากันเปอน       2 อัน 38 76     4,510 

“ เขียง       1 อัน 40 40     4,470 

 
 

       
 

 

    

 
 

 

      

 
 

 

    

 
 

 

        
 

 

    

 

  

        

  

      

รวม       

 

  410   4,470 
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                                                                                                                         บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส...................... (3) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ จํานวนเงิน 

 

ยกยอดมา 

   

          4,470               

12/10/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 1 2 คน   2,000 4,000  

 
 

   

8,470              

 

คาเชาที่      1 วัน 170 170   8,300 

 

เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ      2 หอ 50 50   8,250 

 

ปูอัด      1 แพ็ค 135 135   8,115 

 

หมุยอ      1 แทง 55 55   8,060 

  แตงกวา      ½ กิโล 28 28   8,032 

 

ผัก      2 กิโล 190 190   7,842 

 ผักกาดหอม    ½ กิโล 23 23   7,819 

 
หมูสับ      1 กิโล 65 65   7,754 

รวม       4,000  716  7,754 
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 บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส...................... ( 4) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ จํานวนเงิน 

 

ยกยอดมา 

   

          7,754 

19/10/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 2 

 

  

  
 

 

    7,754 

 

คาเชาที่       1 วัน 170 170     7,584 

 

หมูสับ       ½ กิโล 21 21     7,568 

 

แครอท       1 ลูก 10 10     7,553 

 

เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ       2 กิโล 30 60     7,493 

  ผัก 

 

    ½ กิโล 60 60     7,433 

26/10/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 3        

 
 

 

    7,433 

 
คาเชาที่       1 วัน 170 170     7,263 

 
ผัก       ½ กิโล 55 55     7,208 

 
หมูสับ       2 ขีด 25 25     7,183 

  เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ       1 กิโล 25 25     7,158 

รวม       

 

  596   7,158 
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 บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส...................... ( 5) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ จํานวนเงิน 

 

ยกยอดมา 

  

      7,158 

27/10/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 4   2,000      9,158 

 

คาเชาที่ 

  

 1 วัน 170 170   8,988 

 

เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ 

  

 2 กิโล 25 50   8,938 

 

ผัก 

  

 ½ กิโล 45 45   8,893 

 

นํ้าสมสายช ู

  

 1 ขวด 18 18   8,875 

 2/11/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 5   1,000      9,875 

 

คาเชาที่ 

  

 1 วัน 170 170   9,705 

 
หมูยอ 

  

 1 แทง 20 20   9,685 

 
ปูอัด 

  

 1 แพ็ค 35 35   9,650 

 
ผัก 

  

 1 กิโล 77 77   9,573 

  เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ 

  

 2 กิโล 25 50   9,523 

รวม       3,000  635  9,523 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส......................  (6) 

 

 

ว/ด/ป 

 

 

รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

 

@ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย 

 

@ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย 

 

@ 

จํานวนเงิน 

 ยอดยกมา         9,523 

3/11/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 6   1,000      10,523 

 คาเชาที่    1 วัน 170 170   10,353 

 เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ    2 กิโล 25 50   10,303 

 ผัก    ½ กิโล 60 60   10,243 

 หมูยอ    1แทง 20 20   10,223 

 ปูอัด    1 แพ็ค 30 30   10,193 

 หมูสับ    1 ½  ขีด 17 17   10,176 

5/11/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 7         10,176 

 คาเชาที่    1 วัน 170 170   10,006 

 เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ    1 กิโล 25 25   9,981 

 ผัก    1 กิโล 80 80   9,901 

รวม   1,000  622  9,901 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส...................... (7) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหนวย @ 

จํานวน

เงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 

ยกยอดมา 

   

          9,901    

9/11/62 ออกขายสินคาคร้ังที่ 8 

 

        9,901 

 

คาเชาที่      1วัน 170 170   9,731 

 

เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ      2 กิโล 25 50   9,681 

 

ผัก      ½ กิโล 80 80   9,601 

 

หมูสับ      2 ขีด 27 27   9,574 

 ปูอัด 

 

   1 แพ็ค 30 30   9,544 

 หมูยอ      1 แทง 20 20   9,524 

16/11/62 พรีเซนโครงการ     500      10,024 

 เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ      1 กิโล 25 25   9,999 

 ผัก      ½ กิโล 60 60   9,939 

             

รวม       500  462  9,939 
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                บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ...............ลุยสวนเลิศรส...................... ( 8) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย @ จํานวนเงิน 

จํานวน

หนวย @ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย @ จํานวนเงิน 

 ยกยอดมา             9,939 

15/2/63 คาปร้ินเอกสารรวมเลม    -  200   9,739 

24/2/63 คาเขาเลม    1เลม 200 200   9,539 

           

ราม     400  9,539 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการขายสินคาลุยสวนเลิศรส 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

 มีเงินลงทุน     5,720 บาท 

 ไดรับเงินจากการขาย/บริการ   8,500 บาท 

 หักทุนจากการดําเนินการ กําไรสุทธิ  4,631 บาท 

 หักคาใชจายตางๆ คงเหลือ   9,539 บาท 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จาการดําเนินโครงการขายสินคา “ลุยสวนเลิศรส” มีผูรวมลงทุนทั้งหมด 2 คน จํานวนที่

ลงทุนคนละ 2,860 บาท เปนจํานวนเงิน 5,720 บาท สถานที่ในการออกปฏิบัติงานคือ ตลาดนัดเรือ

บิน ซอยทรัพยบุญชัย อําเภอเมือง สมุทรปราการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขายเปนระยะเวลา 1 

เดือน ต้ังแต 12 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2562 ถึง ซึ่งจากการปฏิบัติงานไดเงินจากการขายสินคา

และหักคาใชจายตางๆคงเหลือเงินจํานวนทั้งสิน 9,539 บาท คืน ผูรวมลงทุน 2 คน คนละ 4,769.50 

บาท 

 การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการดังน้ี 

1.    บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2.    เกิดการสรางรายไดระหวางการศึกษา 

3.    เกิดความคิดสรางสรรคในการวางกลยุทธการขายสินคา 

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1 24-28 ม.ิย. 62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2 1-12 ก.ค. 62 กํานดสงเน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 

3 15-31 ก.ค. 62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

4 1-30 ส.ค. 62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3  

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

 - แผนธุรกิจ 

 -  - บทสรุปผูบริหาร 

 -  - วัตถุประสงคในการนําเสนแผนธุรกิจ 

 -  - ความเปนมาของธุรกิจ 

 -  - ผลิตภัณฑ 

 -  - วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด 
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 -  - แผนการตลาด 

 -  - แผนการผลิต/  การขาย/ การบริการ 

 -  - แผนการเงิน 

 -  - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

5 2-6 ก.ย. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เตรียม Present 

คร้ังที่ 1)  

6 21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1 

(โครงการ + บทที่ 3 + แผนธุรกิจ) 

7 1-31 ต.ค. 62 ปฎิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฎิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ) 

เขารับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

8 1-8 พ.ย.62 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการตลาด และ แผนการผลิต) 

กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 รวมทั้ง

การออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ แสดงผลงานประดิษฐ) 

9 16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการจะดแสดงสินคา/บริการ/แสดง

ผลงานประดิษฐ) 

10 2-6 ธ.ค. 62 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ 

11 13 ธ.ค. 62 งาน ACT นิทรรศน 

12 16-20 ม.ค. 62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบติงานรายบุคคล 

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

13 20-24 ม.ค. 63 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 5  

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ) 

14 27-31 ม.ค. 63 กําหนดสง บบรณานุกรม 

15 3-7 ก.พ. 63 กําหนดสง ภาคผนวก กกําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติผูจัดทําโครงการ 

15 10-14 ก.พ. 63 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ และสารบัญ 

16 17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ 

16 24-28 ก.พ.63 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 
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ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอาจจะไมตรงกัน 

2. การขายกยวเต๋ียวลุยสวน สมาชิกในกลุมยังไมมีประสบการณความชํานาญในการทําและ

ขายจึงทําใหเสียสินคาและเสียงบประมาณในการลงทุนเน่ืองจากมีการทดลองในการทําสินคาและ

การทดลองขาย 

3. ที่อยูของสมาชิกบางคนไกลจากสถานที่ขายสินคา ทําใหเปดรานไดชา ขอเสนอแนะ 

แนวทางในการพัฒนา 

 1.มีเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหาขอยุติใหเขาใจตรงกัน 

 2.มีการทดลองทํากวยเต๋ียวลุยสวน/ทดลองปฏิบัติงานกอนขายจริงเพื่อใหเกิดความชํานาญ

ในการทําและเพื่อลดตนทุน 

 3.หาทําเลที่ต้ังในการขายสินคาที่ใกลกับที่อยูของสมาชิกหรือจัดตารางเวรในการมา

ปฏิบัติงานขายใหเหมาะกับความสะดวกของสมาชิกแตละคน 
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 บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

  โครงการธุรกิจบริการ   ลุยสวนเลิศรส                       

  ท่ีปรึกษาโครงการ         อาจารยวิชยุตม  ศรีสะอาด 

  ท่ีปรึกษารวมโครงการ  อาจารยธัญศญา ธรรมิสกุล  

 ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรังสินี     กินีสี             ระดับชั้น  ปวส. 2 / 26  เลขที่  9 

                                           นางสาวจิดาภา    อารมณชื่น   ระดับชั้น  ปวส. 2 / 26  เลขที่  10 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ วันท่ี 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 1-12 ก.ค.62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2  

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    

- บทสรุปผูบริหาร    

- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 สง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 

กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียมPresent งาน) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   



     

 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

7 

 

 

ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค. 62   

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5  

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กํากําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการหนดสง  

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14ก.พ.63   

17 ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21ก.พ.63   

18 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 24-28ก.พ.63   



 
แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    ลุยสวนเลิศรส 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  ตลาดนัดเรือบิน 

ประมาณคาใชจาย  5,720บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวรังสินี กินีสี  รหัสประจําตัว 40720 ปวส.2/26 

2. นางสางวจิดาภา อารมณชื่น รหัสประจําตัว 40737 ปวส.2/26 

 

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

                  (นางสาวรังสินี       กินีสี) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

...............................................................  ....................................................................... 

...............................................................  ....................................................................... 

...............................................................  ....................................................................... 

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

(อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด)...../....../......  (อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล)...../...../..... 

 

 

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

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

 

 



ชื่อโครงการ   ลุยสวนเลิศรส 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม ขายสินคา 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยวิชยุตม  ศรีสะอาด 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวรังสินี กินีสี  ประธานโครงการ 

2. นางสางวจิดาภา อารมณชื่น รองประธานโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 

อาหารเปนปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย และเปนปจจัยหลักในการดําเนินชีวิต 

อาหารใหประโยชนและสรางความเจริญเติบโตใหแกรางกาย ในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญมักมี

การซื้ออาหารสําเร็จรูปหรืออาหารที่ปรุงแตงแลวมารับประทานซึ่งหาซื้อไดงาย มีราคาที่ยอมเยา 

ทานงายและสะดวกตอการรับประทาน กวยเต๋ียวลุยสวนจึงจัดเปนอาหารที่หาทานงายและไดรับ

ความนิยมมากของคนไทยและสวนมากลูกคาจะเปนชวงอายุใน มัธยม-ปลาย และวัยทํางานที่นิยม

รับประทานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กําหนดใหผูเรียนที่จะจบหลักสูตรตอง

ผานการทําโครงการ ซึ่งจัดเปนรายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต โดยสงเสริมใหผุเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง และไดรับโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อใหความรู ความสามารถ คิดเปน 

รวมทั้งผูเรียนเกิดการเรียนรูตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผูเรียนเพื่อ

ยกระดับความคิดเห็นเชิงระบบของผูเรียน 

 ทั้งน้ีทางคณะจึงไดจัดทําเมนูกวยเต๋ียวลุยสวนที่ทําจากเสนกวยเต๋ียวและมีใสใหเลือก 4 

รสชาติ เชน ใสไกสับ ปูอัด หมูยอ และใสรวม และมีนํ้าจ้ิมรสเด็ดของทางรานที่เปนตัวหลักในการ

รับประทานกวยเต๋ียวลุยสวนและห่ัน เปนคําสะดวกตอการรับประทาน จึงทําใหเพิ่มมูลคาสิน คาและ

ทําใหเกิดความสะดวกใหการรับประทาน และทําใหดึงดูดลูกคาใหหันมาสนใจในลุยสวนเลิศรส

ของทางรานเราอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อปฏิบัติงานทดลองขายสินคาในสถานที่จริง 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นขายสินคาลุยสวนเลิศรส 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. ทดลองการทํากวยเต๋ียวลุยสวนกอนลงขายจริง 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

3. เตรียมของตกแตงรานเตรียมพรอมใหการขายสินคา 

4. ปฏิบัติงานขายและประเมินผล 

5. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงานที่วางไว 

6. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

 

 

 



 

ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน2562ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ตลาดนัดเรือบิน ตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนดําเนินการ 
ป 2562 ป 2563 

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

1.ลงความเห็นในการขายสินคา          

2.สรุปความเห็นขายสินคา ทอดมัน           

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา          

5.จัดเตรียมสถานที่ในการขายสินคา          

6.หาแหลงวัตถุดิบ          

7.ลงสถานที่ในการขายสินคา ตลาดแฟลต

ทหารเรือ 

         

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุนคิดเปนเงิน 5,720 บาท 

1   . วัตถุดิบ 

เสนใหญกวยเต๋ียว      300 บาท 

ไก        350 บาท 

ปูอัด        200 บาท 

หมูยอ        150 บาท 

แครอท        100 บาท 

ผักกาดหอม       300 บาท 

ใบโหระพา /ใบสะระแหน/ผักชี/ผักชีฝร่ัง     300 บาท 

พริกชี้ฟา       240 บาท 

แตงกวา          70 บาท 

นํ้าตาล        150 บาท 

นํ้ามะนาว       100 บาท 

นํ้าสมสายช ู       200 บาท 

นํ้าปลา        150 บาท 

กระเทียม         60  บาท 

2   . อุปกรณ 

คาเชาสถานที่       700 บาท 

บรรจุภัณฑ       400 บาท 

บรรจุภัณฑนํ้าจ้ิม       200 บาท 

ถุงมือยาง 1 แพ็ค          50 บาท 

ตะเกียบ        100 บาท 

ถุงพลาสติก       100 บาท 

3   . เบ็ดเตล็ด 

คาปายราน /สื่อโฆษณา       500 บาท 

คาเคร่ืองแบบพนักงาน                1,000 บาท 

รวม                           5,720 บาท 

 

 

 



การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. เกิดการสรางรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 

ปญหาและอุปสรรค 

1. วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนที่สูงและไมสามารถเก็บไวไดนาน 

2. สินคาที่ผลิตแลวไมสามารถเก็บไวนาน 

ขอเสนอแนะ 

1. มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบอยางเหมาะสมและหาแหลงวัตถุดิบสํารองที่มีตนทุน

ถูกกวารานประจํา 

2. วางแผนในการผลิตสินคาในแตละวัน 

 

 

 

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

  (อาจารยวิชยุตม  ศรีสะอาด)   (อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล) 

            อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                      อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 

 

 



สถานที่ดําเนินโครงการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  แบบอนุมัติโครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษารวม 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาราน ลุยสวนเลศิรส 

 

 

 

 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายถูกตองลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

(   ) ชาย    (   ) หญิง 

2. อายุ 

(   ) ตํ่ากวาหรือเทากับ 18 ป (   ) อายุ 19-25 ป 

(   ) อายุ 26-30 ป   (   ) อายุมากกวา 31 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

(   ) ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

(   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

(   ) อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

(   ) ปริญญาตรี 

(   ) ปริญญาโท หรือสูงกวา 

4.อาชีพ 

(   ) นักเรียน/นักศึกษา  (   ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(   ) พนักงานบริษัทเอกชน           (   ) เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

(   ) พอบาน-แมบาน  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 

5. รายไดประจําตอเดือน 

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

(   ) รายได 10,001-15,000 บาท (   ) รายไดสูงกวา 15,001 บาทขึ้นไป 

(   ) อ่ืนๆ ระบุ........................... 

 

 

 

แบบสอบถามชุดน้ีศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาราน ลุยสวนเลิศรส ซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของวิชาโครงการประเภทขายสินคา จึงขอความรวมมือจากทุกทานในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

ความสมบูรณในการทําเอกสารในวิชาโครงการ 

 



ตอนท่ี 2 ความพึ่งพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาราน ลุยสวนเลิศรส 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายถูกตองลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน 

 

รายละเอียด 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ 

1. การจัดวางสินคา      

2. รสชาติคุณภาพของสินคา      

3.รูปแบบบรรจุภัณฑ      

4. รูปแบบความแปลกใหมของสินคา      

5. ความสะอาดของสินคา      

ดานราคา 

1. ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินคา      

2. ความเหมาะสมของราคากับปริมาณสินคา      

ดานการจัดจําหนาย 

1. สถานที่จัดจําหนายอยูที่จุดสะดวกซื้อ      

2. ชองทางการจัดจําหนายหนาราน      

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานหนาราน       

2. ปายหนาราน และการจัดแสดงสินคา      

3. การสงเสริมการขายซื้อ4กลองแถม1กลอง      

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

 

 



 

รายงานแบบสอบถาม 

โครงการขายสินคา ราน “ลุยสวนเลิศรส” 

 แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความพึ่งพอใจ ที่มีตอการบริโภคหอยทอดของราน “ลุย

สวนเลิศรส” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 100 คน โดย

แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึ่งพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคา 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ                                                                           จํานวน (คน)                 รอยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย                                                                                                     20                            20.0                                

1.2 หญิง                                                                                                   80                             80.0                                

                                      รวม                                                                   100                           100.0 

2. อาย ุ

2.1 ตํ่ากวาหรือเทากับ 18 ป                                                                       1                               1.0                                

2.2 อายุ 19-25 ป                                                                                        8                               8.0 

2.3 อายุ 26-30 ป                                                                                       63                             63.0    

2.4 อายุมากกวา 31 ปขึ้นไป                                                                     28                             28.0     

                                      รวม                                                                   100                           100.0 

3. ระดับการศึกษา 

3.1 ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      3                             3.0 

3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     11                            11.0 

3.3 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)                                60                            60.0 

3.4 สูงกวาปริญญาตรี                                                                                 26                             26.0 

3.5 ปริญญาโท หรือสูงกวา                                                                          0                                0 

                                      รวม                                                                    100                            100.0 

 

 

 



 

สถานภาพ                                                                                  จํานวน (คน)                 รอยละ 

4. อาชีพ 

4.1 นักเรียน/นักศึกษา                                                                                  20                                20.0 

4.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                                                           20                                20.0 

4.3 พนักงานบริษัทเอกชน                                                                           50                                50.0 

4.4 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว                                                                   5                                   5.0 

4.5 พอบาน-แมบาน                                                                                      5                                   5.0 

4.6 อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................                                                              0                                      0 

                                      รวม                                                                     100                               100.0  

5. รายไดประจําตอเดือน 

5.1 ตํ่ากวา 5,000 บาท                                                                             10                                10.0 

5.2 รายได 5,001-10,000 บาท                                                               55                                 55.0 

5.3 รายได 10,001-15,000 บาท                                                                30                                30.0 

5.4 รายไดสูงกวา 15,001 บาทขึ้นไป                                                   5                                  5.0 

5.5 อ่ืนๆ                                                                                                        0                                   0 

                                      รวม                                                                       100                              100.0 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา

คร้ังน้ี จํานวน 100 คน จํานวนตัวแปรดังน้ี 

เพศ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามเพศหญิง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 80.00 และเพศ

ชายจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย 

อายุ  ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามอายุ 26-30  ป จํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ 63.00 อายุ

มากกวา 31 ปขึ้นไป จํานวน 28  คน  คิดเปนรอยละ 28.00 อายุ 19-25 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอย

ละ 8.00 และอายุตํ่ากวา 18 ป จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีอาย ุ26-30  ป รองลงมาคืออายมุากกวา 31 ปขึ้นไป ตามลําดับ  

ระดับการศึกษาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 60.0 สูงกวาปริญญาตรี จํานวนคน 26 คน รอย

ละ 26.0  ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 3.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 11คนคิดเปน



รอยละ 11.0 และปริญญาโท หรือสูงกวา จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รองลงมาสูงกวา

ปริญญาตรี ตามลําดับ 

 อาชีพ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

50.0 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 20.0 พอบาน-แมบาน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.0 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และอ่ืนๆ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษาและขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ 

 รายไดประจําตอเดือน ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีรายได 5,001-10,000 บาท จํานวน 55 

คน คิดเปนรอยละ 55.0 รายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รายไดตํ่า

กวา 5,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 รายไดสูงกวา 15,001 บาทขึ้นไป จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 5.00 อ่ืนๆ และจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

รายไดตํ่ากวา 5,001-10,000 บาท รองลงมาเปนรายได 10,001-15,000 บาท ตามลําดับ 

ความพึ่งพอใจท่ีมีตอราน “หอยทอดหลุมทะเลระเบิด” 

สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย (x� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเทากับเกณฑ ดังน้ี 

  5 หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด 

  4 หมายความวา เห็นดวยมาก 

  3 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 

  2 หมายความวา เห็นดวยนอย 

  1 หมายความวา เห็นดวยนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 x� SD 

ดานผลิตภัณฑ 

1. การจัดวางสินคา 58% 36% 6% - - 4.52 0.61 

2. รสชาติคุณภาพของสินคา 60% 32% 8% - - 4.52 0.64 

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

4. รูปแบบความแปลกใหมของสินคา 59% 35% 6% - - 4.53 0.61 

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

ดานราคา 

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

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

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

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

2. ชองทางการจัดจําหนายหนาราน 58% 37% 4% - - 4.55 0.57 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1.มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานหนาราน  57% 37% 6% - - 4.51 0.61 

2. ปายหนาราน และการจัดแสดงสินคา 61% 31% 7% 1% - 4.52 0.67 

3. การสงเสริมการขาย ซื้อ 4 แถม 1 67% 28% 5 % - - 4.62 0.58 

 

 

 

 

 

 



ความพึ่งพอใจท่ีมีตอราน “ลุยสวนเลิศรส” 

สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย (x� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเทากับเกณฑ ดังน้ี 

  คะแนน 4.50 – 5.00 คือ มากที่สุด 

  คะแนน  3.50 – 4.49 คือ มาก 

  คะแนน 2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 

  คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  นอย 

  คะแนน 1.00 – 1.49  คือ นอยที่สุด 

  

ความพึ่งพอใจท่ีมีตอโครงการขายสินคาของ

ราน “ลุยสวนเลิศรส” 
(x� ) (SD) ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงสริมการขาย 

4.62 

4.59 

4.55 

4.62 

0.04 

0.05 

0.03 

0.05 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.62 0.04 มากท่ีสุด 

 

 จากความพึงพอใจของกลุมลูกคาที่มีตอโครงการขายสินคาราน “ลุยสวนเลิศรส” โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคาและ

ชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งดานราคา มีคาเฉลี่ย (x� = 4.59) ดานชองทางการ

จัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.55) รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย  (x� = 4.62)  และดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ย (x� =4.62) ตามลําดับ 
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           ภาคผนวก ค   ประมวลภาพการนําเสนอโครงการและการปฏิบัติงานขาย 

- ตราสินคา ผลิตภัณฑในโครงการ 

- ปายราน ประชาสัมพันธโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ 
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ตราสินคา 

 
 

 

 

 

 

รูปแบบผลิตภัณฑ  
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ปายราน 
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รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑในโครงการ 

วัตถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนกวยเต๋ียวเสนใหญ นํ้าสมสายช ู หมูยอ 

ไกสับ 

ผักชี 

นํ้าเปลา 

แครอท แตงกวา 

ปูอัด 

ผักชีฝร่ัง โหระพา สาระแหน 
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อุปกรณ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กะทะ ตะเกียบ

 
 

 

ถุงหูห้ิวแบบใส 

กลองเก็บอาหาร ถาดลอง มีดกับเขียง 

กลองพลาสติกใส ที่คีบ 

มะนาว พริก ผักกาดหอม 

กระเทียม นํ้าตาล 

เคร่ืองปน 

ถวยใสนํ้าจ้ิม 

แม็ก 
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รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

1.เตรียมวัตถุดิบสําหรับทํากวยเต๋ียวลุยสวน 

 

 

 

 

 

 

2. นําเสนกวยเต๋ียวมาคลีออกแลวนําผักตางๆมาใสและใสไสลงไป 

 

 

 

 

 

 

3. หอเปนเปนเสนยาวและห่ันเปนชิ้นพอดี 

 

 

 

 

 

4. นําวัตถุดิบนํ้าจ้ิมมาใสรวมกันแลวปนใหละเอียดพรอมเสิรฟ  
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ประมวลภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

ชื่อ-นามสกุล   : นางสาวรังสินี  กินีสี 

วัน เดือน ปเกิด   : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 

สถานที่เกิด   : กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา   : วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

สถานที่ศึกษา   : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ตําแหนงในโครงการ  : ประธานโครงการ 

 

ชื่อ-นามสกุล   : นางสาวจิดาภา  อารมณชื่น 

วัน เดือน ปเกิด   : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2542                                

สถานที่เกิด   : สมุทรปราการ 

การศึกษา   : วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

สถานที่ศึกษา   : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ตําแหนงในโครงการ  : รองประธานโครงการ 
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