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โครงการธุรกิจขายสินคา้ ฮลัโหล สลดั 
Hello Salad : Selling Project 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 

    นางสาวชลดา   ศรีหาค า 
    นางสาวภทัธิญา   เปล่ียนบางชา้ง 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2562 
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ช่ือโครงการภาษาไทย  โครงการธุรกิจขายสินคา้ ฮลัโหล สลดั 
ช่ือโครงการภาษาองักฤษ  Hello Salad : Selling Project 
โดย 1. นางสาวชลดา  ศรีหาค า 

 2. นางสาวภทัธิญา เปล่ียนบางชา้ง 

 

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

 คณะกรรมการอนุมติัใหเ้อกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา วิชาโครงการ
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถ
วิทยพ์ณิชยการ (ATC.) 

 

ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ.............................................   
      (อาจารยว์ิชยตุม ์ ศรีสะอาด)                  (อาจารยธ์ญัศญา   ธรรมิสกุล)             
        อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                           อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 

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

     (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์ 
   อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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บทคดัย่อ 
หวัขอ้โครงการ โครงการธุรกิจขายสินคา้ ฮลัโหล สลดั 
ผูจ้ดัท าโครงการ 1. นางสาวชลดา  ศรีหาค า 
  2. นางสาวภทัธิญา เปล่ียนบางชา้ง 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยว์ิชยตุม ์   ศรีสะอาด  
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยธ์ญัศญา   ธรรมิสกุล 
สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 
สถาบนั วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
............................................................................................................................................................ 

บทคดัย่อ 
โครงการน้ีเป็นโครงการธุรกิจขายสินคา้  ฮลัโหล สลดั  มวีตัถุประสงค์  1. ) เพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้  2.)  เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหว่างการศกึษา 
มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1.)  ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2.)  ขั้นด าเนินการ และ ขั้นท่ี 

3.)  ขั้นประเมินผล จากการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง 

กุมภาพนัธ ์2563 งบประมาณในการลงทุน คนละ 4,000 บาท จ านวน 2 คน เป็นจ านวน 8,000 บาท 
สถานท่ี ฝ่ังตรงข้ามซอยวชิรธรรมสาธิต ซ.2 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

2. ผลการด าเนินดา้นงบประมาณ มีรายไดจ้ากการขาย 10,120  บาท หกัทุนจากการด าเนิน 
โครงการ 8,000 บาท เหลือก าไรสุทธิจ านวน 2,120 บาท คืนทุนและแบ่งก าไรท่ีเหลือ คืนสมาชิกใน
กลุ่ม 2 คน คนละ 1,060 บาทเท่าๆ กนั 

3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บการด าเนินโครงการ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องโครงการนั้นการได ้เกิดการ

สร้างรายไดร้ะหว่างการศกึษา  เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ 

4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติังานโครงการ 1.) การแสดงความคิดเห็นหรือ
ปฏิบติังาน สมาชิกในกลุ่มเกิดความขดัแยง้ แต่ก็มีการเรียกประชุมเพื่อหาขอ้ยุติ 2.) การปฏิบติัการ
ขาย  “ฮลัโหล สลดั”  เป็นการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัฝีมือ ขาดความช านาญในการท า จึงท าให้การผลิต
ล่าชา้ 

5. ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 1.) จดัการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกคูปอง จัด
โปรโมชัน่ส าหรับการเปิดร้านใหม่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

[ก] 
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2.) ควรมีการส ารวจผูซ้ื้อในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ”ฮลัโหล สลดั” 
 จากผลส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน โดยถาม
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) พบว่า 
 

จาก ความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อโครงการ ฮลัโหล สลดั โดยภาพ รวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย (  �̅� = 3.93 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดบัมาก มี
ค่ า เฉ ล่ีย    ( �̅�  =  4.09 )  รองลงมา คือ   ด้านการส่ง เสริมการขาย   อยู่ ในระดับมาก 
 มีค่าเฉล่ีย( �̅�  = 4.08)   และดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย,ดา้นราคา  อยูใ่นระดบัมาก     มีค่าเฉล่ีย  
(�̅�  = 4.07 )  ตามล าดบั 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การด าเนินโครงการในคร้ังน้ีจะไม่ส าเร็จลุล่วงได้  หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากคณะ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยว์ิชยุตม ์   ศรีสะอาด
อาจารยธ์ญัศญา   ธรรมิสกุล และเพื่อนๆพี่ๆ   ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้เสนอแนะช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษา
ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  เป็นอยา่งดี  ตลอดจนอาจารยท่์านอ่ืน ๆ  ท่ีไดใ้หค้วามรู้แก่คณะผูจ้ดัท า 
คณะผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณอย่างสูง ตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการผูจ้ดัท าไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ  มาโดยตลอดนอกจากน้ียงัมีอีก
หลายท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม  ท่ีให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมาใน
โอกาสน้ีดว้ย   

สุดทา้ยน้ี  คณะผูจ้ดัท าขอมอบคุณค่าและประโยชน์ของรายงานผลการด าเนินโครงการ
ฉบบัน้ี เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่  ตลอดจนคุณครูและผูมี้พระคุณทุกท่าน  ท่ีไดอ้บรม
สัง่สอนคอยใหก้  าลงัใจและสนับสนุน  ให้คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาด าเนินโครงการไดส้ าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี  ตามความมุ่งหวงัของคณะผูจ้ดัท า 
 
 

       ขอขอบพระคุณ 
  

               คณะผู้จดัท า 
                           โครงการ ฮัลโหล สลดั 
 
 

 

 

 

 

 

[ข] 
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สารบัญ 
                   หน้า 
บทคดัย่อ                    [ก] 
กติตกิรรมประกาศ                   [ข] 
บทที่  1  บทน า  

หลกัการและเหตุผล       1 
วตัถุประสงคข์องโครงการ       2 
เป้าหมายของโครงการ       2 
การติดตาม และการประเมินโครงการ     2 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ       2 

บทที ่ 2  แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจฮลัโหล สลดั      3  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค    4  
แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 10  

  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด    19   
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 23   

บทที่  3  วธิีการด าเนินโครงการ  

   วิธีการด าเนินการ                 25 

   แผนธุรกิจ  

  บทสรุปผูบ้ริหาร                 29 

  วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ              29 

  ความเป็นมาของธุรกิจ                29 

  ผลิตภณัฑ ์                 31 

  การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  และการวิเคราะห์ตลาด             32 

  แผนบริการจดัการ                37 

  แผนการตลาด                       41 

  แผนการขายสินคา้                              46          

แผนการเงิน                   52 
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สารบัญ (ต่อ) 

        หน้า    

แผนฉุกเฉิน  หรือแผนประเมินความเส่ียง               65          

บทที่ 4  ผลการด าเนินโครงการ  

 รายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคล               66 

 ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ                70 

บทที่ 5  สรุปผลการด าเนินโครงการ  และข้อเสนอแนะ  

 สรุปผลการด าเนินโครงการ                76 

 ปัญหา  และอุปสรรคใ์นการด าเนินโครงการ              78 

 ขอ้เสนอแนะ  แนะแนวทางในการพฒันา               78 

บรรณานุกรม                   79 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  แบบเสนอร่างโครงการ 
 ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม 
 ภาคผนวก ค  ประมวลภาพผลิตภณัฑ ์ หรือบริการในโครงการ 
 ภาคผนวก ง  ประวติัผูด้  าเนินโครงการ 
 

 

 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
หลกักำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบนัอาหารคือ ปัจจยัหลกัในการด ารงชีวิตของมนุษยอ์าหารให้ประโยชน์และสร้าง
ความเจริญเติบโตใหแ้ก่ร่างกาย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโนม้ในการรับประทานอาหารท่ีหาซ้ือได้
ในราคาท่ียอ่มเยาว ์และหาซ้ือสะดวกง่ายต่อการรับประทานและในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหันมาสนใจท่ี
จะดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน เลือกทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ อย่างเช่น สลดัผกั ท่ีเป็นเมนูสุดเฮลต้ี
รับประทานง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวยั สลดั  เป็นอาหารท่ีประกอบด้วยอาหารช้ินเล็ก ๆ โดย
ส่วนมากจะเป็นผกั มกัเสิร์ฟท่ีอุณภูมิหอ้งหรือแช่เยน็ ยกเวน้สลดัมนัฝร่ังจากเยอรมนัใตท่ี้เสิร์ฟแบบ
อุ่น สลดัสามารถท าจากอาหารชนิดใดก็ไดท่ี้พร้อมรับประทาน โดยใชผ้กัใบเขียวเป็นหลกั เช่น
ผกักาดหอม ผกัร็อกเก็ต ผกัเคล หรือผกัโขม ค าว่า "สลดั" มกัหมายถึงการ์เดนสลดั มีส่วนประกอบ
หลกัเป็นผกั และมีเน้ือสัตว์อ่ืนๆเพ่ิมเข้ามาเป็นโปรตีนเสริม และมีน ้ าสลดัท่ีเอาไวเ้ติมเพื่อเพ่ิม
รสชาติตามความชอบ  ประโยชน์ของสลดัผกัมีมากมาย เช่น  1. ควบคุมน ้ าหนกั เมนูยอดฮิตของคน
ท่ีตอ้งการลดน ้ าหนกั เพราะผกัและผลไมเ้ป็นอาหารท่ีย่อยง่าย ไขมนัต ่า แลว้ยงัอุดมไปดว้ยเส้นใย
อาหารหรือไฟเบอร์ท าให้อ่ิมท้องได้นาน จึงท าให้ไม่รู้สึกมีอาการหิวโหย ร่างกายไม่อ่อนเพลีย  
2. ระบบขบัถ่ายดีข้ึน สลดัผกัมีเส้นใยอาหารสูง จึงช่วยกระตุน้ระบบการขบัถ่ายให้ท างานดียิ่งข้ึน  
3.ลดอตัราความเส่ียงของการเกิดมะเร็งผกัผลไมม้ีสารตา้นอนุมูลอิสระ หรือ Antioxydants จะช่วย
ป้องกนัการเกิดมะเร็งหลายชนิด 4.ผวิพรรณเปล่งปลัง่เพราะผกัหลายชนิดต่างอุดมไปดว้ยสารตา้น
อนุมูลอิสระ จึงสามารถช่วยชะลอวยั ลดร้ิวรอยบนใบหน้า ท าให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลัง่ข้ึน  
5.ควบคุมระดบัคอเลสเตอรอลผกัผลไมมี้ใยอาหารชนิดละลายน ้ าท่ีจะช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล
ชนิดไม่ดี โดยขบัถ่ายออกมาเป็นของเสียทางร่างกายจึงท าให้ระดบัคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง 
 ทั้งน้ีทางคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงไดจ้ดัท าเมนูสลดัผกั ท่ีแปรรูปให้กลายเป็นสลดัผกัแบบ
ใหม่ท่ีบรรจุอยูใ่นขวดโหล เพ่ือความสวยงาม ความสะดวกในการรับประทาน ทั้งน้ียงัช่วยลดการ
ใช้ถุงพลาสติก เพราะเมื่อทานสลดัเสร็จแลว้สามารถลา้งท าความสะอาดขวดโหลและน ามาใช้
ประโยชน์ต่อไดน้อกจากน้ีสลดัของเรายงัมีการเพ่ิมเติมเน้ือสตัวต่์างๆ เช่น อกไก่ ทูน่า และไข่ตม้ ลง
ไปเพ่ือเพ่ิมโปรตีนท่ีดีให้แก่ร่างกาย จึงท าให้เพ่ิมมูลค่าสินค้า ท าให้เกิดความสะดวกให้การ
รับประทานและท าใหดึ้งดูดลูกคา้ใหห้นัมาสนใจสลดัในรูปแบบใหม่อีกดว้ย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ 
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหว่างการศึกษา 

 
เป้ำหมำยของโครงกำร 

1. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2. เพื่อปฏิบติังานทดลองขายสินคา้ในสถานท่ีจริง 

 
กำรตดิตำมผล และกำรประเมนิโครงกำร 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 
2. เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

      บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในโครงการ ฮัลโหล สลดั เป็นโครงการประเภทขายสินค้า ทางคณะผูจ้ ัดท าได้ศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจฮลัโหล สลดั 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิฮัลโหล สลดั 
 ในปัจจุบนัอาหารคือ ปัจจยัหลกัในการด ารงชีวิตของมนุษยอ์าหารให้ประโยชน์และสร้าง
ความเจริญเติบโตใหแ้ก่ร่างกาย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโนม้ในการรับประทานอาหารท่ีหาซ้ือได้
ในราคาท่ียอ่มเยาว ์และหาซ้ือสะดวกง่ายต่อการรับประทานและในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหันมาสนใจท่ี
จะดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน เลือกทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ อย่างเช่น สลดัผกั ท่ีเป็นเมนูสุดเฮลต้ี
รับประทานง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวยั สลดั  เป็นอาหารท่ีประกอบด้วยอาหารช้ินเล็ก ๆ โดย
ส่วนมากจะเป็นผกั มกัเสิร์ฟท่ีอุณภูมิหอ้งหรือแช่เยน็ ยกเวน้สลดัมนัฝร่ังจากเยอรมนัใตท่ี้เสิร์ฟแบบ
อุ่น สลดัสามารถท าจากอาหารชนิดใดก็ไดท่ี้พร้อมรับประทาน โดยใชผ้กัใบเขียวเป็นหลกั เช่น
ผกักาดหอม ผกัร็อกเก็ต ผกัเคล หรือผกัโขม ค าว่า "สลดั" มกัหมายถึงการ์เดนสลดั มีส่วนประกอบ
หลกัเป็นผกั และมีเน้ือสัตว์อ่ืนๆเพ่ิมเข้ามาเป็นโปรตีนเสริม และมีน ้ าสลดัท่ีเอาไวเ้ติมเพ่ือเพ่ิม
รสชาติตามความชอบ 
 ทั้งน้ีทางคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงไดจ้ดัท าเมนูสลดัผกั ท่ีแปรรูปให้กลายเป็นสลดัผกัแบบ
ใหม่ท่ีบรรจุอยูใ่นขวดโหล เพ่ือความสวยงาม ความสะดวกในการรับประทาน ทั้งน้ียงัช่วยลดการ
ใช้ถุงพลาสติก เพราะเมื่อทานสลดัเสร็จแลว้สามารถลา้งท าความสะอาดขวดโหลและน ามาใช้
ประโยชน์ต่อได ้นอกจากน้ีสลดัของเรายงัมีการเพ่ิมเติมเน้ือสัตวต่์างๆ เช่น อกไก่ ทูน่า และไข่ตม้ 
ลงไปเพ่ือเพ่ิมโปรตีนท่ีดีให้แก่ร่างกาย จึงท าให้เพ่ิมมูลค่าสินคา้ ท าให้เกิดความสะดวกให้การ
รับประทาน และท าใหดึ้งดูดลูกคา้ใหห้นัมาสนใจสลดัในรูปแบบใหม่อีกดว้ย 
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2. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  
 จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในท่ีน้ีไดมี้นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง 
ความหมายของค าว่าพฤติกรรม(Behavior)และพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior)ไวห้ลาย
ความหมาย แต่จะน าเสนอเป็นบางส่วนเท่านั้น ดงันั้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือการใชก้ารประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละ
การบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขาและยงักล่าวอีกว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง
การตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2558:106)  
                  พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาใหไ้ดม้าและการใชสิ้นคา้และบริการทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีอยู่ก่อน
แลว้และมีส่วนในการก าหนดใหม้ีการกระท าดงักล่าว  
                  ประเด็นส าคัญของค าจ  ากัดความข้างต้นคือกระบวนการตัดสินใจท่ีมีมาก่อนแล้ว
กล่าวคือลกัษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหน่ึงนั้นผูบ้ริโภค
อาจจะมีกระบวนการทางดา้นจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่างๆท่ีมีส่วนในการสร้างสมและขดัเกลา
ทัศนคติและค่านิยมของเขาอยู่ก่อนแลว้ส่ิงท่ีมีมาอยู่ก่อนแลว้น้ีจะมีส่วนและมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือและจากการศึกษาเร่ืองราวโดยทั้งหมดของกระบวนการของพฤติกรรมนั้นจะท าให้เรา
ทราบว่าท าไม ผูบ้ริโภคจึงปฏิบติัเช่นนั้น  
                  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ(Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการกระตุน้(Stimulus)ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ
ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อแลว้จะมี
การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ื้อ(Buyer’s Purchase 
Decision)หรือเรียกโมเดลน้ีว่า S-R Theory  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2558:110-112) ซ่ึงทฤษฎี 
น้ีประกอบดว้ย 
 1.ส่ิงกระตุน้(Stimulus)ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย(Inside Stimulus)และส่ิง 
กระตุน้จากภายนอก(Outside Stimulus)นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกเพ่ือให ้
ผู ้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ส่ิงกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า
(BuyingMotive)ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
       1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  (Marketing Stimulus)  เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีนักการตลาด
สามารถ ควบคุมและต้องจัดให้มีข้ึนเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 
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  1.1.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการ 
  1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price)  เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย  
  1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย  (Place) เช่น การจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
  1.1.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ 
การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบับุคคล
ทัว่ไป  เหล่าน้ีถือว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  
      1.2 ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus)  เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่  
  1.2.1 ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ 
ผูบ้ริโภค เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  
  1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี  (Technological)  เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นถอน
เงิน อตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหบ้ริการธนาคารมากข้ึน 
  1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง  (Low’s Black Political)  เช่น กฎหมาย 
เพ่ิมลดภาษีสินคา้กฎหมายเพ่ิมลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ 
  1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม  (Cultural)  เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในไทย 
เทศกาลต่างๆจะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 
     2.  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  (Buyer’s Black Box)  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเปรียบเทียบ
เหมือนกล่องด า  (Black Box)  ซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงต้องพยายามคน้หา 
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ื้อ และ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
      2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ  (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆคือ  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสงัคม  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา  
  2.1.1 ปัจจัยดา้นวฒันธรรม  เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  โดยเป็นท่ี
ยอมรับจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง   เป็นตัวก  าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง 
ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจาก
สังคมอ่ืนของวัฒนธรรม  และน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้ นไปใช้ก  าหนดโปรแกรม
การตลาด  ซ่ึงแต่ละอยา่งมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อดงัน้ี 
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                          (1)  วฒันธรรมพ้ืนฐาน หมายถึง  รูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถ
เรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกนัมาโดยผา่นขบวนการอบรมและขดัเกลาทางสงัคมดงันั้นวฒันธรรมจึง
เป็นส่ิงพ้ืนฐานในการก าหนดความต้องการพฤติกรรมของบุคคล ท าให้มีลักษณะพฤติกรรม
คลา้ยคลึงกนั  
                           (2)  วฒันธรรมยอ่ย หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัซ่ึงมี
อยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น วฒันธรรมย่อมเกิดจากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ และ
ลกัษณะพ้ืนฐานของมนุษยว์ฒันธรรมย่อยประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนากลุ่ม สีผิว พ้ืนท่ี
ทางภูมศิาสตร์หรือทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ  
                           (3)  ชั้นทางสังคม   หมายถึง   การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบัฐานะท่ี 
แตกต่างกันโดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกนัและสมาชิกในชั้นสังคมท่ี
แตกต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างการแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปถือเกณฑ์รายไดท้รัพยสิ์นหรือ
อาชีพชั้นทางสงัคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละชั้นสังคมจะ
มีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอย่างชั้นทางสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้ 3 
ระดบัและแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้6 ระดบั 
  2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย  
                            (1) กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ 
ความคิดเห็น  และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิงกลุ่มอา้งอิงแบ่งเป็น  2 ระดบัคือ  

ก. กลุ่มปฐมภูมิไดแ้ก่ครอบครัวเพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น  
ข. กลุ่มทุติยภูมิไดแ้ก่กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพ่ือนร่วมอาชีพและร่วม

สถาบนั บุคคลต่างๆในสงัคม 
                            (2) ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็น  และค่านิยมของบุคคลส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัวการขายสินคา้
อุปโภคบริโภคจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือยโุรป ซ่ึงจะ
มีลกัษณะแตกต่างกนั 
                            (3) บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม
อา้งอิง องคก์ารและสถาบนัต่างๆบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม เช่น ใน
การซ้ือรถยนต์ของครอบครัวหน่ึงจะตอ้งวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผูริ้เร่ิม ผูต้ ัดสินใจซ้ือ ผูมี้
อิทธิพล ผูซ้ื้อ ผู ้ใช ้
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  2.1.3  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
                           (1)  อาย ุกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั เช่น กลุ่ม 
วยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
                           (2) วงจรชีวิตครอบครัวเป็นขั้นตอนการด าเนินชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมี
ครอบครัวการด าเนินชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติและค่านิยม
ของบุคคล  ท าใหเ้กิดความตอ้งการในลกัษณะและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
                           (3) อาชีพ อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการใชสิ้นคา้
และบริการท่ีแตกต่างกนั 
                           (4) โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะ
กระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยรายไดก้ารออมทรัพยอ์  านาจการซ้ือและ
ทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 
                           (5) การศึกษาผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑม์ีคุณภาพดีมากกว่า
ผูม้ีการศึกษาต ่า 
                           (6) ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ความนิยมในส่ิงของ 
หรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึงอตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อ
ราคาสินคา้ ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตหมายถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิตในโลกมนุษยโ์ดย
แสดงออกในรูปของกิจกรรมความสนใจความคิดเห็น  
  2.1.4 ปัจจยัทางจิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
                           (1) การจูงใจ หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบติั 
การจูงใจภายในตวับุคคลอาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรมชั้นทางสงัคม หรือส่ิง
กระตุน้ท่ีนักการตลาดใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตอ้งการพฤติกรรมของ
มนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีได้รับการ กระตุน้จากภายในตวับุคคลท่ี
ตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย 
                           (2) การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจัดระเบียบแล
ตีความหมายขอ้มูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายในเช่นความเช่ือประสบการณ์ความตอ้งการดา้นอารมณ์นอกจากน้ียงัมีปัจจยั
ภายนอกคือส่ิงกระตุน้การรับรู้  
                           (3) การเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและ (หรือ) ความโน้มเอียง
ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาการเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้
และเกิดการตอบสนอง ซ่ึงก็คือ ทฤษฎีส่ิงกระตุน้ตอบสนอง  (Stimulus-Response (SR) Theory)  
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                           (4) ความเช่ือถือเป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจาก 
ประสบการณ์ในอดีต 
                           (5) ทศันคติเป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึก 
ดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
                           (6) บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่
การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้ เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 
                           (7) แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง หรือความคิด 
ท่ีบุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืน (สงัคม) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร  
                2.2   กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วย
ขั้นตอนดงัน้ีคือ 
  2.2.1 การรับรู้ความต้องการ ความต้องการของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได้จากส่ิง
กระตุน้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ส่ิงกระตุน้ภายในไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้น ร่างกายและ
จิตใจ ส่ิงกระตุน้ภายนอกไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือ
เกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมี พฤติกรรมตอบสนอง ซ่ึงบุคคลสามารถ
เรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุน้เหล่าน้ีโดยอาศยัการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต  
  2.2.2  การคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ 
และส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกลต้ัว ผูบ้ริโภคจะด าเนินการตอบสนอง ความ
ตอ้งการของเขาทนัที ถา้ความตอ้งการนั้นยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการ นั้นจะถูกสะสม
เอาไวเ้พื่อการตอบสนองภายหลงั เมื่อความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสม ไวม้ากจะท าให้เกิดภาวะ
อยา่งหน่ึงคือ ความตั้งใจใหไ้ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูล
เพ่ือสนองความตอ้งการท่ีสะสมไวป้ริมาณของขอ้มูล ท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยูก่บับุคคลเผชิญกบัการ
แกไ้ขปัญหามากหรือนอ้ย ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภค ตอ้งการถือเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
  2.2.3 การประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภครับขอ้มูล เขา้มาแลว้ จากขั้นท่ี 2 ก็จะ 
เกิดความเข้าใจแลว้ท าการประเมินผลข้อมูล เหล่านั้ น เพ่ือพิจารณาทางเลือกต่อไป ซ่ึงอาศัย 
หลกัเกณฑห์ลายประการคือ 
                        (1)  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติ
อย่างไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงจะมีคุณสมบัติกลุ่มหน่ึง คุณสมบติัของ ผลิตภัณฑ์ใน
ความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั เช่น เบียร์มีคุณสมบติัคือรสกลมกล่อม 
มีแอลกอฮอลสู์งหรือต ่า ความขม ปริมาณการ บรรจุและราคา 
                        (2)  ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนักความส าคญัส า หรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่างกัน 
นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล  าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
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                        (3)  ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือของ 
ผูบ้ริโภคข้ึนอยู่ก ับประสบการณ์ของผูบ้ริโภค และความเช่ือถือเก่ียวกับตรา ผลิตภัณฑ์จะ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
                        (4)  ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผ่านกระบวนการประเมินผล 
เร่ิมต้นด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีเขาสนใจ แล้วเปรียบเทียบ คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑต์ราต่างๆ  
  2.2.4  การตัดสินใจซ้ือ เม่ือท าการประเมินผลแลว้ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถ 
ก  าหนดความพอใจระหว่างสินคา้ต่างๆท่ีเป็นทางเลือก ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเขาชอบท่ีสุด 
ซ่ึงก่อนตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะตอ้งพิจารณาปัจจยั 3 ประการคือ 
                        (1)  ทศันคติของบุคคลอ่ืน ท่ีมีผลต่อสินค้าท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือจะมีทั้งทศันคติ 
ดา้นบวกและดา้นลบ ถา้เป็นทศันคติดา้นบวก เช่น เห็นว่าส่ิงนั้น มีคุณภาพดีก็จะยิง่เสริมใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน หากเป็นทศันคติดา้นลบ เช่น เห็นว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพไม่ดีราคาแพงเกินไป ก็
จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความลงัเลและอาจ ยกเลิกการซ้ือได ้
                        (2)  ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว ้ความตั้งใจซ้ือจะไดรั้บอิทธิพลจากระดบัรายได ้
ขนาดของครอบครัว ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตน้ทุน และการ คาดคะเนถึงผลประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากสินคา้ 
                        (3) ปัจจัยสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไวข้ณะท่ีผูบ้ริโภคก าลงัจะซ้ืออาจมีปัจจัย
บางอย่างมากระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ความไม่พอใจในลกัษณะของ พนักงานขาย
หรือความกงัวลใจเก่ียวกบัรายได ้ 
  2.2.5 ความรู้สึกหลงัการซ้ือ หลงัการซ้ือหรือทดลองใช้สินค้า  ผูบ้ริโภคจะมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ โดยท่ีความพอใจภายหลงัการซ้ือจะ เป็นส่ิงท่ี
มีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้า และการบอกต่อผูอ่ื้น หากไม่ไดรั้บความพอใจหลงัการซ้ือ หรือใชสิ้นคา้ก็จะ
หนัไปซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน และจะบอกกล่าวต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ ในทางลบ         
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ  (Buyer’s Response)  หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผู ้
ซ้ือ  (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆดงัน้ี 
                    3.1  การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice)  
                      3.2  การเลือกตราสินคา้  (Brand Choice) เช่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกรถยนต์จะเลือกยี่ห้อ
ฮอนดา้ โตโยตา้ และมิตซูบิชิ เป็นตน้  
                      3.3  การเลือกผูข้าย  (Dealer Choice)  เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกโชวรู์มในเขตท่ีอยู่ใกล้
บา้นหรือ โชวรู์มจงัหวดัใกลเ้คียง 
                      3.4  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing)  เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเช้า 
กลางวนั หรือเยน็ ในการเลือกซ้ือ 
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                      3.5  การเลือกปริมาณการซ้ือ(Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือรถ
จ านวนก่ีคนั 
 
3. แนวคดิการเขียนแผนธุรกจิ 
 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิง่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีเปล่ียน
ความคิดของผูป้ะกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบเสมือน
แผนท่ีในการเดินทางท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการแผนจะให้
รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทาง
การเงินท่ีจะช้ีผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัเช่นกนั 
 ถา้เปรียบว่าแผนท่ีท่ีดีย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางท่ีชัดเจนแลว้ แผน
ธุรกิจก็ไม่ต่างกนัในการท่ีจะใหร้ายละเอียดอยา่งเพียงพอท่ีจะท าใหผู้ร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้่าธุรกิจ
นั้นควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่จากแผนธุรกิจจะท าให้ผูร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงค์ของธุรกิจ
อย่างชดัเจน เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางท่ี
เตรียมการเพื่อไปสู่ความส าเร็จถึงแมว้่าผูป้ระกอบการจะใชเ้งินลงทุนของตวัเองไม่ตอ้งการผูร่้วม
ทุนหรือเงินกู ้จากสถาบนัการเงินแผนธุรกิจก็ยงัจ  าเป็นอยู่ดี เพื่อให้ผูป้ระกอบการมีแผนท่ีในการ
บอกทิศทางของการด าเนินกิจการในอนาคต 
ความส าคญัของแผนธุรกิจ 
 ส าหรับผูป้ระกอบการแลว้ แผนธุรกิจเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัยิง่กว่าเอกสารใดๆ ท่ีเคยมี
การรวบรวมมา ความส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
 1.แผนธุรกิจส าคญัในฐานะท่ีจะใหร้ายละเอียดของการเร่ิมตน้ธุรกิจ ท าให้ผูป้ระกอบการมี
เป้าหมายท่ีชัดเจนก าหนดแนวทางของความคิดและช่วยให้ผูป้ระกอบการแน่วแน่ต่อการใช้
ทรัพยากรและก าลงัพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย 
 2.แผนธุรกิจส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากผูร่้วมลงทุนจากกองทุน
ร่วมลงทุน และจากสถาบนัการเงินต่างๆ 
 3แผนธุรกิจส าคญัในฐานะท่ีเป็นเสมือนพิมพเ์ขียวท่ีให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมตลาดและอ่ืนๆ ในการ
บริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยงัใชเ้พื่อก  าหนดการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองในอนาคตของกิจการอีก
ดว้ย(อา้งอิงจาก : http://blog.edzones.com/poonpreecha/79505) 
 
 

http://blog.edzones.com/poonpreecha/79505
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แผนธุรกิจท่ีดีย่อมช่วยในการวัดถึงความเป็นไปได้ของกิจการท่ีจะมาลงทุนแผนจึงควร
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
 1.สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 
 2.กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 
 3.จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
 4.นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดส้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 
 5.วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
 6.ตวัเลขทางการเงินนบัตั้งแต่รายไดท่ี้คาดว่าจะไดค่้าใชจ่้าย ก  าไร ขาดทุน จ  านวนเงินลงทุน
ท่ีตอ้งการ และกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดม้าหรือใชไ้ป 
 แผนธุรกิจท่ีดี เม่ืออ่านแลว้ควรจะตอ้งตอบค าถามเหล่าน้ีได ้
 1.การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
 2.ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 
 3.ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยขนาดไหน 
 4.ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
 5.สินคา้ท่ีจะผลิตมีวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 6.สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 7.วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้นมีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกว่าหรือไม่ 
 8.หน้าท่ีต่างๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจัดการทางการเงิน การจดัการคน มีการ
จดัการท่ีดีและเหมาะสมเพียงใด 
 9.จ านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
 โดยสรุปแลว้แผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้นไม่เพียงแต่ให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดีท่ีจะส่งผา่นความคิด ผลการวิจยัและ
แผนท่ีจะน าเสนอใหก้บัผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้ของเงินตอ้งเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการบริหาร
และด าเนินกิจการท่ีจะจดัตั้งข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความกา้วหน้าของ
กิจการ รวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจ  าเป็น ดงันั้น นบัไดว้่าการวางแผนธุรกิจเป็นเร่ือง
ท่ีต้องพิถีพิถนั ใช้เวลาใช้ความพยายาม เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลพัธ์ท่ีได้กลบัมาคือความแตกต่าง
ระหว่างความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียวhttp://www.whoknown.com/2014/03/blog-
post_3.html) 
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องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ 
 แมว้่าองคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดม้ีก  าหนดไวต้ายตวั หากแต่องคป์ระกอบหลกั ซ่ึง
นกัลงทุนพิจารณาว่าเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ 
(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1) 

1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
5. แผนการตลาด 
6. แผนการจดัการและแผนก าลงัคน 
7. แผนการผลิต/ปฏิบติัการ 
8. แผนการเงิน 
9. แผนการด าเนินงาน 
10. แผนฉุกเฉิน 
องคป์ระกอบท่ี 1 : บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) 

 เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 
หนา้ ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ี
ว่า จะอ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีให้เห็นประเด็นส าคญั
สองประการ คือ หน่ึง ช้ีใหเ้ห็นว่ามีโอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก  าลงัคิดจะท า สอง  
ต้องช้ีให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการท่ีจะท านั้ น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดท่ีว่านั้ นให้เป็น
ประโยชน์ไดอ้ย่างไร บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนักแน่น และชวนให้
ติดตามรายละเอียดท่ีอยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไว้เสมอว่า คุณภาพของบทสรุป
ผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากบัการเขียนส่วนน้ีอย่างพิถีพิถนั
เน้ือหาในบทสรุปผูบ้ริหารควรจะกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1.  อธิบายว่าจะท าธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไรพยายามอธิบายให้เห็น
ว่า สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้นจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใชสิ้นคา้หรือบริการไปจากเดิม
อย่างไร บอกดว้ยว่าธุรกิจจะก่อตั้งเม่ือไร สินค้า/บริการมีคุณสมบติัพิเศษอะไรในแง่รูปลกัษณ์ 
ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลย ีฯลฯ ท่ีจะไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลา
หน่ึงแลว้ บอกดว้ยว่า ขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตกา้วหน้าในช่วงท่ีผ่านมา
อยา่งไร 
 2. โอกาสและกลยทุธ ์สรุปว่าอะไรคือโอกาส ท าไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาสนั้นดว้ยวิธี
อยา่งไรขอ้มูลส่วนน้ีอาจน าเสนอในรูปขอ้เท็จจริงของตลาด เง่ือนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง (เช่น คู่ 
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แข่งขนัไม่ปรับปรุงสินคา้มานานแลว้ คู่แข่งขนัก  าลงัเพล่ียงพล ้า แนวโน้มของอุตสาหกรรมและ
อ่ืนๆ ท่ีแสดงว่าโอกาสทางการคา้ก  าลงัเปิดให)้ 
 3. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมายระบุและอธิบายย่อๆ ถึงลกัษณะตลาด 
ใครเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั จะจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อย่างไร จะวางแผนการเขา้ถึงลูกคา้อย่างไร 
รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ ยอดขาย 
และส่วนแบ่งตลาดท่ีคาดหมาย 
 4. ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจระบุถึงความไดเ้ปรียบและความเหนือกว่าในการ
แข่งขนั เช่น ความไดเ้ปรียบจากตวัผลิตภณัฑ์ การไดเ้ปรียบจากการเขา้ตลาดก่อน ความไดเ้ปรียบ
จากการท่ีคู่แข่งขนัอยูใ่นภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
 5. ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก  าไรบทสรุปให้เห็นถึงความคุม้ค่า
ของการลงทุน เช่น ก  าไรขั้นตน้ ก  าไรจากการด าเนินงาน ระยะเวลาของการท าก  าไร ระยะเวลาการ
คุม้ทุน ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการลงทุน และการ
คาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 
 6. ทีมผูบ้ริหารสรุปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะของผูท่ี้เป็นตวัหลกัใน
การก่อตั้งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกยอ่ๆ ถึงความส าเร็จในอดีต โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการ
ท าก  าไร การบริหารงานและคน 
 7. ขอ้เสนอผลตอบแทนระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท่ี้ตอ้งการ จะเอาเงินไปท าอะไร 
จะตอบแทนเจา้ของเงินอย่างไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หน้าท่ีหรือผูร่้วมลงทุนจะเป็น
เท่าใด 
 องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจการ (ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร) 
 ส่วนน้ีคือการใหข้อ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้น
รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 
การคิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
 องคป์ระกอบท่ี 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์ (ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร, อ.ดร.ครรชิตพล 
ยศพรไพบูลย)์ 
 ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการท าก  าไร และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน
อนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยทุธ์ และ
แผนการด าเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ ว่า SWOT ANALYSIS 
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 1. การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของ
กิจการในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกิจการ 
 2. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเขา้ใจในสถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ี
เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ 
ผลลพัธจ์ากขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธด์า้นต่างๆ ของกิจการ 
 องคป์ระกอบท่ี 4 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ (ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร ,อ.ดร.
ครรชิตพล ยศพรไพบูลย)์ 
 วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการต้องการไดรั้บ
ในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ 
และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมาย
ทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทาง
ธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และ
เป้าหมายระยะยาวท่ีนานกว่า 5 ปี 
 ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 
 1. มีความเป็นไปได ้หมายความว่า กิจการมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายได ้หากไดม้ีการ
ด าเนินงานอย่างเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ี
เล่ือนลอยเกินความจริงจนท าไม่ได้ และก่อให้เกิดความท้อแท้ แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีง่าย
จนเกินไปจนไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายท่ีดี
จึงควรเป็นผลลพัธท่ี์ท าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้
 2. สามารถวดัผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนท่ีสามารถประเมินไดว้่า 
กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาให้ชดัเจนว่า 
จะตอ้งบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด 
 3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายย่อยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าเป้าหมายระยะสั้นๆ เป็นไปเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 
 กล่าวคือ ไม่มุ่งหวงัเพียงก าไรหรือผลลพัธใ์นระยะสั้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลใน
ระยะสั้นนั้นจะก่อใหเ้กิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาว 
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 องค์ประกอบท่ี 5 : แผนการตลาด (ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร , อ.ดร.ครรชิตพล ยศพร
ไพบูลย ์) 
 แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า โดยใชป้ระโยชน์
จากความเข้าใจท่ีได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก  าหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4 ดงันั้น การวางแผนการตลาด
จึงเป็นการก าหนดกลยทุธแ์ละวิธีในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการตอบรับกบัความเป็นไปและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนิน
ธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการเน้ือหาของแผนการตลาดต้องตอบค าถามหลักๆ ให้กับ
ผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
3. จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวิธีการใด 
4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง 
5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 

ในการตอบค าถามดังกล่าวข้างต้น ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์และวิจารณญาณท่ีดี ในการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์และวิธีการทางการตลาดส าหรับ
กิจการตามองคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปนี 

1. เป้าหมายทางการตลาด 
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
3. กลยทุธแ์ละกิจกรรมทางการตลาด 

- กลยทุธก์ารตลาดเพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
- กลยทุธเ์พื่อการเติบโตทางการตลาด 
- กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด 

4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
  องคป์ระกอบท่ี 6 : แผนการจดัการและแผนคน  (ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
 ในส่วนน้ีผูจ้ ัดท าแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผงั
โครงสร้างขององคก์รว่า ประกอบไปดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ 
รับผดิชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการ
ถือหุน้ การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าใหผู้อ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดี
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ในการบริหาร มีความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร 
มีความช านาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีท า 
 รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. โครงสร้างองคก์ร 
  1.1 ต  าแหน่งงานหลกัๆ ขององค์การ คนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงั
องคก์าร 
  1.2 หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ต็มเวลา ตอ้งระบุว่า
ใครจะเป็นผูช่้วยในงานนั้น เพ่ือท าใหง้านสมบูรณ์ 
  1.3 หากทีมงานผูบ้ริหารเคยท างานร่วมกนัมาก่อน ให้ระบุว่าเคยท างานอะไร มี
ความส าเร็จในฐานะทีมท่ีดีอะไรบา้ง 
 2. ต าแหน่งบริหารหลกั 
  2.1 ระบุว่าต าแหน่งบริหารหลกัๆ มีความรู้ ความช านาญอะไรบ้าง และมีความ
เหมาะสมในต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร 
  2.2 ระบุบทบาท ภาระความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งในทีมบริหาร 
  2.3 อาจใส่ประวติัสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั้นอาจ
น าไปใส่ไวร้วมกนัในภาคผนวก 
 3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร ระบุเงินเดือนท่ีจ่ายแก่ผูบ้ ริหาร ตลอดจน
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ และสดัส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 
 5. คณะกรรมการบริษทั ระบุคุณสมบติัของกรรมการบริษทั องคป์ระกอบและภูมิหลงัของ
กรรมการแต่ละคนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอยา่งไร 
 องคป์ระกอบท่ี 7 : แผนการผลิต/ปฏิบติัการ (ผูเ้ขียน : อ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ) 
 หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการไดท้ าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ 
ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นใหอ้อกมาเป็นแผนการผลิต/
ปฏิบัติท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษัท อนัได้แก่ แผนการตลาด 
แผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมี
ศกัยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ 
แผนการผลิต/ปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการผลิต
และปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นประเด็นการจัดการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็น
ผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสมัพนัธไ์ดด้งัแผนภาพท่ี 1 โดย วตัถุดิบและทรัพยากร นั้น หมายถึง 
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ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้ชั่วโมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากรทุกอย่างท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืนๆ ส าหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบติัการ หมายถึง 
กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต และ ผลผลิต นั้น 
หมายความถึง จ  านวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดใ้นการวางแผนการผลิต/ปฏิบติันั้น 
ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและปฏิบติัการภายในกิจการ
ตามประเด็นท่ีส าคญัๆ รวม 10 ประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 

1. คุณภาพ 
2. การออกแบบสินคา้และบริการ 
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ และการตดัสินใจเร่ืองก าลงัการผลิต 
4. การเลือกสถานท่ีตั้ง 
5. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 
7. การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป (Supply-Chain Management) 
8. ระบบสินคา้คงคลงั  
9. ก าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
10. การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 

 องคป์ระกอบท่ี 8 : แผนการเงิน (ผูเ้ขียน : รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน์) 
              ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการตอ้งทราบให้ไดว้่าแผนท่ีจะจดัท าข้ึนนั้น เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนเท่าใด 
จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูย้มืจากเจา้หน้ี เรียกว่า กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกว่า กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) 
ซ่ึงจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ 
กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการ
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 
 การตดัสินใจเก่ียวกับกิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นักบญัชีจะเป็นผู ้
น าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็น
รายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ
อาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี 
เพ่ือใหท้ราบว่า ในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก  าไรหรือขาดทุน มีการ
เปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพ่ิมข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 



18 
 

 
 

งบการเงินประกอบดว้ย 
 1. งบดุล เป็นรายงานท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ในงบดุลจะประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ
ผูเ้ป็นเจา้ของ  
 2. งบก าไรขาดทุน เป็นงบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได ้
ค่าใชจ่้ายและก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
 3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อ
หุน้ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 

- ทุนเรือนหุน้ 
- ก าไรสะสม 

งบน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และก าไรสะสม 
 4. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใด
ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานใหท้ราบว่า เงินสดในปีปัจจุบนัท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้น มี
สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

- กิจกรรมด าเนินงาน 
- กิจกรรมลงทุน 
- กิจกรรมจดัหาเงิน 

 5. นโยบายบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัท่ีกิจการใชใ้นการจดัท าและน าเสนอ
งบการเงิน เน่ืองจากหลกัการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชม้ีไดห้ลายวิธี วิธีการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชจ้ะมี
ผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกนั กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวให้ผูใ้ชใ้นงบการเงินทราบ 
โดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน 

- วิธีการรับรู้รายได ้
- การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
- การตีราคาเงินทุน 
- ค่าเผือ่หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
- วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
- การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
- การจดัท างบการเงินรวม 

 องคป์ระกอบท่ี 9 : แผนการด าเนินงาน (ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
 หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและ
ครบถว้นแลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยทุธด์งักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรม
ของกลยทุธแ์ต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
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 ในทางปฏิบัติ ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลกัษณะของตารางท่ีมี
รายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจัดท า
รายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสปัดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 
 องคป์ระกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉิน (ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
 แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ
ผลลพัธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็น
ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจ
ท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดก้  าหนดไว  ้

ตวัอยา่งของประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมท่ีควรระบุไวใ้นแผน
ฉุกเฉิน ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

- ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามคาดหมาย จนท าให้เงินสด
หมุนเวียนขาดสภาพคล่อง 

- ธนาคารไม่ใหเ้งินกูห้รือลดวงเงินกู ้
- คู่แข่งตดัราคาหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว 
- มีคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ทนัสมยักว่า มีสินคา้ครบถว้นกว่า ราคาถูกกว่า 

เขา้สู่อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
- สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาท่ีถูกกว่า 
- มีปัญหากบัหุน้ส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้
- สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสัง่ซ้ือเน่ืองจากขาดแคลนวตัถุดิบ 
- สินคา้ผลิตมากจนเกินไป ท าใหม้ีสินคา้ในมือเหลือมาก 
- เกิดการชะงกัการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม 
- ตน้ทุนการผลิต/การจดัการสูงกว่าท่ีคาดไว ้ฯลฯ 
 

4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด    
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัในการดาเนินงานการตลาดเป็น
ปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการ
วางกลยทุธท์างการตลาด ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2558)ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย 
ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจาหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอยา่งหน่ึงว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 
ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนัแต่ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารการตลาด
แต่ละคนจะวางกลยทุธ ์โดยเนน้นา้หนกัท่ี P ใดมากกว่ากนั  
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เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค (อา้งอิงจาก 
http://academic.udru.ac.th) 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจยัแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุรกิจได้ กิจการนั้น
จะตอ้งมีส่ิงท่ีจะเสนอขาย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะตอบสนองความตอ้ง 
การได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น นักการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิต ภณัฑ์
เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้ บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้นผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้บริโภคและ
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จะต้องศึกษาปัญหา
ต่างๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ ์หรือ สายผลิตภณัฑ ์การเพ่ิมหรือลดชนิดของสินคา้ใน
สายผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองคุณภาพประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการ
ประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมาจ าหน่ายตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจร
ผลิตภณัฑ์นั้น นักบริหารการตลาดควรจะใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเม่ือตอ้งการท่ีจะ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดอ้ย่างไรปัจจุบันจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจและ
พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้มากกว่าแต่ก่อน บทบาทของการบรรจุภณัฑ์จึงมีความส าคญัต่อตวั
ผลิตภณัฑอ์ย่างยิ่ง การบรรจุภณัฑ์จะก่อให้ เกิดประโยชน์หลกัอยู่ 2 ประการดว้ยกนั คือ เป็นการ
ป้องกนัคุณภาพของสินคา้และช่วยส่งเสริมการจ าหน่าย ดงันั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ในปัจจุบันจึงมีสีสันสะดุดตา และวสัดุท่ีใช้ทาหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยค านึงถึงตวับรรจุภณัฑ์มากกว่าตวัสินคา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาจาหน่ายใน
ตลาดจะตอ้งมีการก าหนดตราสินคา้และเคร่ืองหมายการคา้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์
นั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงอย่างชดัเจน ตราสินค้าเป็นส่ิงมีประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ท าให้
ผูบ้ริโภคทราบว่าสินคา้ชนิดนั้น เป็นของผูผ้ลิตรายใด ผูบ้ริโภคจะสามารถใชป้ระสบการในอดีตมา
ช่วยในการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน โดยมิตอ้งสอบถามขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น  
 2. การก าหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นมา รวมทั้งหาช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งดาเนินการต่อไป คือ การ
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์จะนาไปเสนอขายก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้ง
มีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพ่ือตอ้งการกาไร หรือเพ่ือขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือ
เพ่ือเป้าหมายอยา่งอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใชก้ลยทุธใ์นการตั้งราคาท่ีจะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาด
เป้า หมายและสูก้บัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนันามา
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ใชไ้ด ้ผลรวดเร็วกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคา้ให้สูงสาหรับสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใชผ้ลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้ง
ราคา การตั้งราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงินสดส่วนลด
การคา้ หรือส่วน ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมี
ผลกระทบต่อราคาดว้ย ราคามูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะ
ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธก์ารตลาดดา้นราคาตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ใน
คุณค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกว่าราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น 

 2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3 การแข่งขนั 
 2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 

 3. การจดัจ  าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาไดน้ั้น ถึงแมว้่าจะมี
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้ม่ือเกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได้ ดงันั้น นักการ
ตลาดจึงจาเป็นตอ้พิจารณาว่าท่ีไหน เมื่อไร และโดยใครท่ีจะเสนอขายสินคา้ การจดัจ  าหน่ายเป็น
เร่ืองท่ีซับซ้อน แต่ก็เป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีตอ้งศึกษาการจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ช่องทางจาหน่ายสินคา้ ( Channel of Distribution) เนน้การศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่า
จะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผูบ้ริโภคโดยตรง หรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ 
บทบาทของสถาบนัคนกลางต่างๆ เช่นพ่อคา้ส่ง(Wholesalers ) พ่อคา้ปลีก (Retailers) และตวัแทน
คนกลาง (Agent Middleman) ท่ีมีต่อตลาด อีกส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจดัจ าหน่ายสินคา้ คือ การ
แจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution) การกระจายสินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค การเลือกใชว้ิธีการ
ขนส่ง Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินคา้ ส่ือการขนส่งไดแ้ก่ การขนส่งทาง
อากาศ ทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งค านึงว่าจะเลือกใชส่ื้อ
อย่างใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสียค่าใช้จ่ายต่าและสินค้านั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวัสินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage) เพื่อรอการ
จ าหน่ายใหท้นัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไป
ยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ 
เสนอขายวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์
ออกจ าหน่ายในตลาดพยายามชักชวนให้ลูกคา้ซ้ือและเพ่ือเตือนความทรงจากบัตวัผูบ้ริโภคการ
ส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) เพื่อ
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เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บกบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใชอ้ยู่ 4 
ชนิดดว้ยกนั ท่ีเรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่ 
       4.1 การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบเผชิญหน้า
กนั (Face-Face) พนักงานขายต้องเขา้พบปะกับผูซ้ื้อโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินคา้ การส่งเสริม
การตลาดโดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 
      4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม
การตลาด โดยมิไดอ้าศยัตวับุคคลในการนาเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใชส่ื้อโฆษณา
ประเภทต่างๆเช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ท ( Internet) ส่ือ
โฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจายตลาด
กวา้ง 
       4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีทาหน้าท่ีช่วยพนักงาน
ขายและการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความ
ตอ้งการในตวัสินคา้ การส่งเสริมการขายจดัทาในรูปของการแสดงสินคา้ การแจกของตวัอย่าง แจก
คูปอง ของแถม การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ ฯลฯ 
      4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบนัธุรกิจ
มกัสนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจไดใ้ชเ้งินจานวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ของกิจการ 
ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้นน้ท่ีการแสวงหากาไร (Maximize Profit) เพียงอยา่งเดียว ตอ้ง
เน้นท่ีวตัถุประสงค์ของการให้บริการแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดของ
องคก์ารธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสงัคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อ ตา้นหรือ
มีความคิดว่าองคก์ารธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนมากจนไม่ค  านึงถึงสังคม หรือผูบ้ริโภค 
เช่น การผลิตสินค้า แล้วปล่อยน้าเสียลงแม่น้า หรือทาให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่
ส่วนรวม โดยมิไดห้าวิธีแกไ้ข จะสร้างภาพพจน์ท่ีไม่ดีขององค์การธุรกิจหรือตวัอย่างของ บริษทั
บุญรอดบริเวอร่ี จากดั เป็นกิจการขายเบียร์ ซ่ึงมีส่วนในการเสนอส่ิงท่ีเป็นพิษภยัต่อประชาชน จึง
พยายามทาป้ายโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ ดว้ยการเสนอเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย เป็นการชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกต่อตา้นของสังคม หากกลุ่มผูบ้ริโภคไม่พอใจ
และไม่ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการของผูผ้ลิต ยอ่มเป็นสาเหตุท่ีจะจากดัการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ได ้
       4.5.กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑโ์ดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอยา่งดี กลยทุธท่ี์ส าคญัสาหรับการบริการ คือ 
เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดงันั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในกาส่งมอบรวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื่อท่ีพนกังานจะไดไ้ม่เกิดความสบัสน 
ทางานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีแบบแผนเดียวกนัและงานท่ีไดต้อ้งดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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5. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 กนกพร นาคชาตรี (2554) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือผกัและผลไมป้ลอดสารพิษจาก
ร้านโกลเดน้เพลส”โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มผูซ้ื้อหรือเคยซ้ือผกัและผลไมป้ลอดสารพิษจานวน 
400 คน โดยใชส้ถิติ Chi-Square ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อผกัและผลไมป้ลอดสารพิษปัจจยัดา้นฉลากสินคา้การส่ือสารความพิเศษ
ของอินทรียก์ารประเมินฟาร์มออร์แกนิคสุขภาพและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแรงจูงใจในการ
ซ้ือสินคา้มีความสมัพนัธก์นัในเชิงบวกต่อการตั้งใจซ้ือผกัผลไมป้ลอดสารพิษจากร้านโกลเดน้เพลส 
เมื่อจ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าเพศอายสุถานภาพรายไดก้ารศึกษาท่ีแตกต่างกนั ดา้นทศันคติ
ผูบ้ริโภคมีต่อผกัและผลไมป้ลอดสารพิษจากร้านโกเดน้เพลสดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
พบว่า การให้ส่วนลดให้กบัลูกค้าเม่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมากมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นไปใน
ทิศทางดีข้ึน 
 นงนุช โกสียรัตน์ (2553, หน้า 99)ไดศ้ึกษาความต้องการบริโภคผกัปลอดสารพิษของ
ผูบ้ริโภคในร้านคา้เพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่า เพศต่างกนัมี
ความตอ้งการและพฤติกรรมการบริโภคไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นอายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
และสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการและพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 อรอนงค ์พึ่งชู (2556) ศึกษาเร่ือง“การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธแ์ละอิทธิพลต่อการตั้งใจ
ซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี”โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ี
ตั้งใจซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้าน A จานวน 300 รายวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาคือค่าความถ่ี
ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson's correlation) และวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นฉลาก
สินคา้การส่ือสารความพิเศษของอินทรียก์ารประเมินฟาร์มออร์แกนิคสุขภาพและความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออร์แกน
คร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานีอีกทั้งยงัพบว่าปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้การประเมิน
ฟาร์มออร์แกนิคการส่ือสารความพิเศษของอินทรียสุ์ขภาพและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมี
อ  านาจพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีส่วน 
ปัจจัยฉลากสินค้าและปัจจัยสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรของอินทรียไ์ม่มีอ  านาจ
พยากรณ์ต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี 
 สุมิตรา กนัธะวงค์ (2552, หน้า 123-125)ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอด
สารพิษจากเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นพฤติกรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ประเภทของผกัปลอดสารพิษท่ีนิยมซ้ือ คือ ผกักาดชนิดต่าง ๆ ตดัสินใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ
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ดว้ยตนเอง ซ้ือผกัปลอดสารพิษ 2-3 วนัต่อคร้ัง นิยมซ้ือผกัปลอดสารพิษในช่วงเวลา 6.00–10.00 น.
นิยมซ้ือผกัปลอดสารพิษจากเกษตรกร คือท่ีตลาดนัดศูนยว์ิจยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร มช.
สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษคือตลาดสด เหตุผลของการซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะหลีกเล่ียง
อนัตรายจากสารเคมีตกคา้งในผกั ส่ือท่ีทาใหรั้บทราบขอ้มูลผกัปลอดสารพิษจากเกษตรกรคือจาก
การแนะนาของเพ่ือน/ญาติ/ครอบครัว แหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ คือ 
จากเพ่ือน/ ญาติ/หรือคนท่ีเคยซ้ือ เกณฑก์ารประเมินเพ่ือเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษโดยพิจารณาจาก
คุณภาพของสินค้า ปริมาณเฉล่ียในการซ้ือผกัปลอดสารพิษแต่ละคร้ัง คร้ังละ 1-2 กิโลกรัม มี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ คร้ังละ 51-100 บาท ซ้ือผกัปลอดสารพิษแลว้ส่วนใหญ่มี
ความพอใจมากและจะมีการชกัชวนใหค้นอ่ืนมาซ้ือผกัปลอดสารพิษอีก 
 จิรฐา วงัแจ่ม (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัล  าพูน มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัลาพูน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จานวน 200 ชุด ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่จะซ้ือผกัปลอดสารพิษมากกว่าผกัทัว่ไป ซ่ึงผกัท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ ผกักาดชนิดต่าง ๆ 
โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ซ้ือ 2 – 3 วนัต่อคร้ัง ช่วงเวลาซ้ือส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6.00 – 10.00 น. 
สถานท่ีซ้ือ คือ ตลาดสดหนองดอก ซ้ือเพราะเพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายจากสารเคมีตกคา้งในผกั โดย
พิจารณาจากคุณภาพของสินคา้ รับทราบขอ้มูลจากการแนะนาของเพื่อน/ ญาติ/ ครอบครัว ซ่ึงใน
การซ้ือแต่ละคร้ังจะซ้ือปริมาณ 1 – 2 กิโลกรัม ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง 51 – 100 บาท ผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัเป็นเร่ืองแรก คือ มัน่ใจว่าผกัปลอดสารพิษ ดา้น
ราคาโดยรวมให้ความส าคัญในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญเป็นเร่ืองแรก คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายโดยรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ี
ให้ความส าคัญเป็นเร่ืองแรก คือ ความสะอาดของสถานท่ีจาหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัเป็นเร่ืองแรก คือ อธัยาศยัของ
ผูข้าย 
 
 
 
 
 



 
 

      บทที ่3 

วธิีการด าเนินโครงการ 

วธิีการด าเนินการ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ  

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจขายสินคา้  
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจขายสินคา้ 
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์และส่งเสริมการตลาด 

 
 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินงาน  

1. การจดัซ้ือวตัถุดิบ  และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ทดลองปฏิบติัการขาย  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.   ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการขาย ท่ีวางแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการตลาด 

 
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมนิผล 

1.  สรุปผลการปฏิบติังานขาย และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
2.     แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3.     รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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แผนการปฏิบัตงิาน   

 
วนั เวลา สถานที ่
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต ่มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ีปฏิบติังาน   ฝ่ังตรงขา้มซอยวชิรธรรมสาธิต ซ.2 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
                              

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจขายสินคา้ 
 

        
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

 

        

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ 
ปรึกษาโครงการ 

 

        

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ 
สถานท่ีท่ีจะท าธุรกิจขายสินคา้ 

 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

  
 

      

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

    
 

    

7. สรุปผลการปฏิบติังาน        
 

 

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวสัดุอปุกรณ์ 
งบประมาณ และวสัดุอปุกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุนคนละ 4,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นเงิน 8,000 บาท 
1.   วตัถุดบิ 

ผกัสลดั       200  บาท 
ทูน่า       300   บาท 
ไข่ตม้       200  บาท 
อกไก่       200 บาท 
ขา้วโพด      200  บาท 
ลูกเดือย       300  บาท 
มะเขือเทศ      300  บาท 
กะหล ่าปลี      300  บาท 
กะหล ่าปลีม่วง      300  บาท 
ถัว่แดง       300  บาท 
แครอท       300   บาท 
น ้าสลดั       300  บาท 

2.   อุปกรณ์ 
ขวดโหล      430   บาท 
มีด       120  บาท 
ท่ีคีบ (6x25)      150   บาท 
เชือก       100   บาท 
ชามส าหรับใส่ผกั     300   บาท 
สอ้ม       200   บาท 
ถุงซิป       200 บาท 
ถุงพลาสติก      100 บาท 

3.   เบด็เตลด็ 
ค่าป้ายร้าน/ส่ือโฆษณา     400   บาท 
ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน  250 (2 คน)    500  บาท 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                 2,000  บาท 
รวม                8,000  บาท 
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การจดัท าแผนธุรกจิ 
1. บทสรุปผู้บริหาร 
 ช่ือกิจการ ร้านฮลัโหล สลดั จ  ากดั โดยผูก่้อตั้งคือนางสาวภทัธิญา เปล่ียนบางชา้ง และ
นางสาวชลดา ศรีหาค า ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2560 โดยความคิดริเร่ิมในการก่อนตั้งธุรกิจน้ีข้ึนมา โดยมี
ความคิดเห็นว่าปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคท่ีหันมาดูแลสุขภาพมาข้ึนเร่ือยๆ จึงเป็นแนวโน้มท่ีดี ท่ีจะขาย
อาหารเก่ียวกับสุขภาพและทางร้านของเรามีแนวคิดท่ีจะดูแลสุขภาพและดูแลโลกของเราไป
พร้อมๆกัน จึงปรับเปล่ียนให้สลดัมาบรรจุอยู่ในขวดโหลแทนถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดการใช้
ถุงพลาสติก เพราะเมื่อทานสลดัเสร็จแล้วสามารถลา้งท าความสะอาดขวดโหลและน ามาใช้
ประโยชน์ต่อได ้ 
 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 300,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้ปีท่ี 
3 เป็นเงิน 9,009,000 บาท ประมาณการต้นทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 3,176,303.19 บาท 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 316,768 บาท ก  าไรสะสมปีท่ี 3 เป็น
เงิน 105,806.73 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 4,688,539.49 บาท 
 
2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 
 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีต่อหุน้ส่วน โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อเป็นเอกสารในการประกอบธุรกิจ 
 2. เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ เพราะเป็นการวางแผนล่วงหนา้และมีแผนส ารอง 
หากเกิดปัญหาภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
 3. เพื่อเสนอต่อหุน้ส่วนท่ีจะร่วมลงทุนในการท าธุรกิจ 
 
3.ความเป็นมาของธุรกจิ 
 3.1 ประวตัคิวามเป็นมา และแนวคดิในการก่อตั้งธุรกจิ 

บริษทัฮลัโหล สลดั จ  ากดั (มาหาชน)  จดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัฮลัโหล 
สลดั จ  ากดั(มหาชน) อยูภ่ายในการบริหารของ ”คุณภทัธิญา เปล่ียนบางชา้ง และคุณชลดา ศรีหาค า” 
ด  าเนินธุรกิจในดา้นอาหารเพื่อสุขภาพ คือสลดัท่ีเป็นเมนูสุขภาพสุดเฮลต้ี และผูก่้อตั้งมีความคิดท่ีจะ
พฒันาจากสลดัผกัธรรมดามาเป็นสลดัรูปแบบใหม่ท่ีบรรจุอยู่ในขวดโหล ท่ีเรียบหรู สวยงามน่า
รับประทาน และยงัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ท าให้เกิดเป็นท่ีน่าสนใจของลูกคา้จ  านวนมาก 
ภายในช่ือ “ฮลัโหล สลดั” 
  โดยโอกาสในการขายสินค้าของทางร้านเราคือ การน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพดีและใช้
วตัถุดิบท่ีดี และมีบริการท่ีเป็นกนัเอง มุ่งเนน้ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้โดยราคาท่ียอ่มเยา  
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ทั้งน้ีทีมผูบ้ริหารไดใ้ชก้ลยทุธก์ารพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เห็นถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ์
ไม่ใหส้ลดัของเราเป็นแค่สลดัในถุงอีกต่อไป เราจึงน ามาบรรจุใส่ขวดโหล เพื่อความสวยงาม และ
เป็นการลดใชถุ้งพลาสติกไดอี้กดว้ย เพราะขวดโหลของเราเมื่อทานเสร็จแลว้สามารถน ามาใช้

ประโยชน์อยา่งอ่ืนต่อได ้ 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจขายสินคา้ 
 

        
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

 

        

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ 
ปรึกษาโครงการ 

 

        

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ 
สถานท่ีท่ีจะท าธุรกิจขายสินคา้ 

 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

  
 

      

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

    
 

    

7. สรุปผลการปฏิบติังาน        
 

 

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          
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4. ผลติภัณฑ์ 
4.1 รายละเอยีดการขาย 

ผลิตภณัฑคื์อ สลดัผกั ท่ีแปรรูปให้กลายเป็นสลดัผกัแบบใหม่ท่ีบรรจุอยู่ในขวดโหล เพื่อ
ความสวยงาม ความสะดวกในการรับประทาน ทั้งน้ียงัช่วยลดการใชถุ้งพลาสติก เพราะเม่ือทาน
สลดัเสร็จแลว้สามารถลา้งท าความสะอาดขวดโหลและน ามาใชป้ระโยชน์ต่อได ้นอกจากน้ีสลดั
ของเรายงัมีการเพ่ิมเติมเน้ือสัตวต่์างๆ เช่น อกไก่ ทูน่า และไข่ตม้ ลงไปเพ่ือเพ่ิมโปรตีนท่ีดีให้แก่
ร่างกาย จึงท าใหเ้พ่ิมมูลค่าสินคา้ ท าใหเ้กิดความสะดวกใหก้ารรับประทาน ภายใตแ้บรนด ์“ฮลัโหล 
สลดั” 

ภาพสินคา้ 
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5. การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
 บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธก์ารส ารวจของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากการส ารวจพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีจะตอ้งการสินคา้
และการบริการ สินคา้ทางร้านเป็นสินคา้ท่ีซ้ือทานไดง่้าย และราคาสามารถจบัตอ้งได้ มีการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ท่ีดูทนัสมยั มีสไตล ์เป็นท่ีน่าสนใจในการเลือกซ้ือ เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคให้หันมาสนใจ
สินคา้ของเรามากยิง่ข้ึน 
 

5.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด 

   
5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

แนวโนม้เทรนดข์องตลาดผกัในประเทศไทยก าลงัเติบโต ท าใหต้ลาดผกัขยายตวัไดดี้อย่าง

ต่อเน่ืองเน่ือง ปัจจุบันผูบ้ริโภคมีความสนใจในผกัออแกนิกส์มากข้ึน ผูค้นเร่ิมหันมาใส่ใจใน

สุขภาพมากข้ึน ธุรกิจ Hello Salad มีความแปลกใหม่ รูปทรงการบรรจุภณัฑ์ รสชาติ ความสดและ

ความสะอาด ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จึงถือว่าตอบสนองความความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 

59% 23% 

10% 

8% 

Hello Salad

ร้านสลดัผกั 

ร้านสลดัโรล 

ร้านสลดัสุดคลีน 
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5.4 ตลาดเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 1  

-กลุ่มคนวยัท างาน อายปุระมาณ 25-35 ปี ท่ีตอ้งใชชี้วิตเร่งรีบอยูต่ลอดท าใหต้อ้งการความ
สะดวกรวดเร็ว สามารถซ้ือและทานไดท้นัที 

กลุ่มที่ 2  

-กลุ่มผูสู้งอาย ุอายปุระมาณ 60-65 ปี เพราะเป็นวยัท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพตอ้งการ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์

กลุ่มที่ 3  

 -กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจในการคน้หาส่ิงแปลงใหม่ และตอ้งการทกลองส่ิงนั้นๆ ส่ิงเหล่าน้ีท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายหนัมาเลือกซ้ือสินคา้ในส่วนน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 
5.5 ลกัษณะทั่วไปของลูกค้า 

บุคคลท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพ ตอ้งการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และช่ืนชอบในการ

รับประทานสลดั ไม่ว่าจะเป็นวยัท างานท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและดีต่อสุขภาพก็สามารถซ้ือ

และรับประทานไดท้ันที หรือจะเป็นกลุ่มสูงวยัท่ีต้องควบคุมการรับประทาน ต้องรับประทาน

อาหารท่ีดีมีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ ผลิตภณัฑข์องเราก็ตอบโจทยไ์ดอี้กดว้ย 

 
5.6 สภาพการแข่งขัน 

หากวิเคราะห์การแข่งขนัในยา่นสุขุมวิท101/1แลว้มีคู่แข่งไม่มากนัก โดยร้านคา้ส่วนมาก
จะเป็นร้านกบัขา้ว ร้านก๋วยเต๋ียว หรือร้านอาหารตามสัง่ จึงท าใหย้งัไม่มีคู่แข่งท่ีใกลก้นัมาเปิด 

 

5.7 คู่แข่งขนั 

- ร้านสลดัผกั 

- ร้านสลดัโรล 

- ร้านสลดัสุดคลีน 
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5.8 รายละเอยีดเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ

เปรียบเทียบ 
ร้านฮลัโหล สลดั ร้านสลดัผกั 

ร้านสลดัโรล 

 

สลดัผกัสุดคลีน 

ด้านผลติภัณฑ์ 
สลดับรรจุอยูใ่นขวดโหล 
มีหนา้ต่างๆใหลู้กคา้เลือก 
เช่น อกไก่ ไข่ตม้ และทูน่า 

สลดัผกั 
สลดัโรลไส้

ต่างๆ 

สลกัผกัออแกนิค 

ด้านราคา ขวดละ 50 บาท 
 

ถุงละ 40 บาท 
กล่องละ 50 

บาท 
ถุงละ 55 บาท 

ด้านช่องทาง

การจดั

จ าหน่าย 

- หนา้ร้านสุขุมวิท 101/1 
- ทา งFacebook แฟนเพจ 

ตลาดอุดมสุข BTS อุดมสุข 

หา้ง 101/1 เพลส 

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

- บตัรสะสมแตม้ 
- ซ้ือครบ 10  ฟรี 1  
- โฆษณาทางFacebook 
- ป้ายหนา้ร้าน 
 
  

ป้ายหนา้ร้าน 

 
ประชาสมัพนัธ์
ผา่นFacebook  

  

ซ้ือ 10 แถม 1 
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5.9 การวเิคราะห์ปัจจยัของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 
 5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัการพจิารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ด้านการบริหาร

จดัการ 

- เป็นธุรกิจขนาดเลก็ ไม่มีความซบัซอ้น 

- ผูบ้ริหารมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 

-พนกังานนอ้ยท าใหบ้ริหารจดัการไดง่้าย 

- ผูบ้ริหารยงัไม่มีความช านาญ

ทางดา้นการบริหารจดัการ 

ด้านการตลาด - หนา้ร้านตั้งอยูบ่ริเวณท่ีคนพลุกพล่านท าใหง่้าย
ต่อการเขา้ถึง 
- ใชก้ลยทุธก์ารส่งเสริมการขายโดยการ ซ้ือครบ 
10 ฟรี 1  
- มีการโฆษณาผา่นทางเพจเฟสบุ๊ค 

- แบรนดย์งัไม่เป็นท่ีรู้จกัตอ้ง

อาศยัการประชาสมัพนัธใ์น

ช่วงแรกๆ 

 

ด้านการผลติ - ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
- พนกังานใส่ใจดา้นความสะอาดปลอดภยัเป็นท่ี
หน่ึง 
 

- วตัถุดิบเน่าเสียง่าย 

ด้านการเงิน - กิจการมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน เพราะมีทุน

ส ารอง 

- ขาดประสบการณ์ดา้นการ

บริหารจดัการเงิน 
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 5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 
 
ปัจจยัการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและกลุ่มลกูค้า

เป้าหมาย 

- กลุ่มคนวยัท างาน ท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพ 
เน่ืองจากตอ้งเร่งรีบในการท างานหรือเหน่ือย
จากการท างาน ไม่สะดวกท าอาหาร ก็สามารถ
ซ้ือและทานไดท้นัที 
- กลุ่มผูสู้งอาย ุเพราะเป็นวยัท่ีควรทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ 
 

- 

สถานการณ์แข่งขนั - ปัจจุบนัสินคา้ท่ีมีความแปลกก าลงัเป็นท่ีนิยม - มีคู่แข่งขนัสูง ท าใหลู้กคา้มี

โอกาสเลือกผลิตภณัฑร้์านอ่ืนได ้

สังคม - ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ดูแลใส่ใจสุขภาพ
มากยิง่ข้ึน 
- ผูบ้ริโภคสนบัสนุนผลิตภณัฑท่ี์รักษโ์ลกมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ 
- ปัจจุบนัผูบ้ริโภคไม่นิยมท าอาหารทานเอง 
เพ่ือความสะดวกจึงชอบหาซ้ืออาหารมา
รับประทานมากกว่า 
 

- 

เทคโนโลย ี - เทคโนโลย ีMobile Banking ท าใหส้ะดวกใน

การช าระเงิน 

- ส่ือโซเชียลต่างๆ ท าให้สะดวกต่อการติดตาม

สินคา้หรือสอบถามขอ้มูลต่างๆ  

- 

สภาพเศรษฐกจิ - เพราะเศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองท าใหผู้บ้ริโภคหนั

มาซ้ืออาหารส าเร็จรูปมากกว่าท่ีจะท าทานเองท่ี

บา้น เพราะประหยดัและสะดวกรวดเร็วกวา่ 

เศรษฐกิจฝืดเคือง ท าใหก้  าลงัซ้ือ

ของผูบ้ริโภคนอ้ยลง 
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กฎหมายระเบียบ

ข้อบงัคบั 

- การปฏิบติัท่ีถูกสุขลกัษณะตามกรมอนามยั 

-รัฐบาลมีการสนบัสนุนธุรกิจ SME 

- 

กลุ่มผู้จ าหน่ายและ

เครือข่าย 

- -ขาดตวัแทนในการจดัจ  าหน่าย 

 
6.แผนบริหารจดัการ 
6.1 ข้อมูลธุรกจิ 
ช่ือกจิการ  ฮัลโหล สลดั  
ที่อยู / ที่ตั้งกจิการ   ฝ่ังตรงขา้มซอยวชิรธรรมสาธิต ซ.2 ถนนสุขุมวิท 101/1 

    แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
รูปแบบการด าเนนิการของธุรกจิ ร้านคา้ 
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการที่ผ่านมา  - 
หมายเลขทะเบียนการค้า 2407411301422 

 

      6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวภทัธิญา  เปล่ียนบางชา้ง ประธาน 

2 นางสาวชลดา  ศรีหาค า รองประธาน 

  

  
 6.3 อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 
  อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บัประธานและรองประธานเท่านั้น 
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     6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 

6.5 ประวตัของกรรมการหรือผู้บริหาร 

 ก  ช่ือ นางสาวภทัธิญา  เปล่ียนบางชา้ง  อาย ุ20 ปี 

  การศึกษา 

  ระดบั ปวส. จากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ. 2562  

  ประสบการณ์การท างาน  - 

  ผลงานที่ได้รับ   - 

ข ช่ือ นางสาวชลดา  ศรีหาค า อาย ุ20 ปี 

  การศึกษา 

  ระดบั ปวส. จากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ. 2562  

  ประสบการณ์การท างาน  - 

  ผลงานที่ได้รับ   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางสาวภทัธิญา  เปล่ียนบางชา้ง 15,000 150,000 50% 

2 นางสาวชลดา  ศรีหาค า 15,000 150,000 50% 

รวมจ านวนหุ้น 300,000 300,000 100% 
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6.6 แผนผงัองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

นางสาวภัทธิญา   เปลีย่นบางช้าง
ประธาน 

นางสาวชลดา  ศรีหาค า 
รองประธาน 

หวัหนา้ฝ่ายบญัชี   หวัหนา้ฝ่ายการขา พนกังานผลิต พนกังานผลิต 
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6.7 หน้าที่ความร าผดิชอบ และคุณสมบัตขิองบุคลากร 
 1. ช่ือ นางสาวภัทธญิา เปลีย่นบางช้าง  
 ต าแหน่ง     ประธาน 
 หน้าที่ความรับผดิชอบ   บริหาร วางแผน ก าหนดกลยทุธ ์นโยบายบริษทั 
 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
      ปี พ.ศ. 2562 
 อตัราเงนิเดือน    10,000 บาท 
 
 2. ช่ือ นางสาวชลดา ศรีหาค า    
 ต าแหน่ง    รองประธาน 
 หน้าที่ความรับผดิชอบ   ใหค้  าปรึกษาวางแผนธุรกิจ จดัหาเงินทุน 
      ดูแลพนกังานผลิต 
 การศึกษา ระดับ ปวส.   จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
      ปี พ.ศ. 2562 
 อตัราเงนิเดือน     10,000 บาท 
 

6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

 
6.9 วสัิยทัศน์ 
 ตอ้งการเป็นธุรกิจการขายท่ีมคีวามแปลกใหม่ รักสุขภาพและรักษโ์ลกไปดว้ยกนั  
 
6.10 พนัธกจิ 
 1. มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยคุณภาพท่ีดี ราคาไม่แพง และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 2. การบริการท่ีดี พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส ใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ได ้
 3. คดัเลือกวตัถุดิบและคุณภาพท่ีดีเพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจสูงสุด 
 

ล าดบั ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงนิเดือน 

1. ฝ่ายบริหาร ประธาน 1 10,000 บาท 

2. ฝ่ายบริหาร รองประธาน 1 10,000 บาท 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 20,000 บาท 
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6.11 เป้าหมายธุรกจิ 
 เป้าหมายระยะส้ัน  เพื่อใหธุ้รกิจ ฮลัโหล สลดั เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ 
 เป้าหมายระยะกลาง  ขยายจ านวนลูกคา้และเพ่ิมประสิทธิภาพของการขาย 
 เป้าหมายระยะยาว  รักษาฐานลูกคา้เก่าไวแ้ละจดัท ากลยทุธก์ารส่งเสริม  
                                                                     การตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมลูกคา้ใหม่ 
 
6.12 ปัจจยัความส าเร็จ 
 1. ขายอยา่งสินคา้ดว้ยความเต็มใจ 
 2. มีความซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ 
 3. ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม 
 
6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
 จ่ายเงินปันผลใหทุ้ก ๆ วนัท่ี 1 ของเดือน ในอตัราเงินเดือนของแต่ละต าแหน่ง คือประธาน 
รับเงินปันผล 10,000 บาท ในวนัท่ี 1 ของเดือน 
 
6.14 แผนด าเนนิการอ่ืนของธุรกจิ 

- จดัแสดงบูท เพื่อประชาสมัพนัธร้์านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมตามหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ 
 

7. แผนการตลาด 
 7.1 เป้าหมาย 
       ธุรกิจตอ้งการใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเป็นท่ียอมรับในทอ้งตลาด
และตอ้งการในการท่ีจะขยายสาขาไปยงัจงัหวดัท่ีใกลเ้ตียง โดยการเพ่ิมช่องทางการจดัจ  าหน่ายให้
หลากหลาย และยงัตอ้งการท่ีจะเพ่ิมอตัราจ านวนท่ีใชใ้นการขายสินคา้ เพ่ือให้ธุรกิจกลายเป็นผูน้  า
ทางการตลาด 
 

7.2การก าหนดลกูค้าเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 1  

-กลุ่มวยัคนท างาน ท่ีตอ้งใชชี้วิตเร่งรีบอยูต่ลอดท าใหต้อ้งการความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
ซ้ือและทานไดท้นัที 

กลุ่มที่ 2  

-กลุ่มผูสู้งอาย ุ เพราะเป็นวยัท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพตอ้งการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์
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กลุ่มที่ 3  

-กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีสนใจการคน้หาส่ิงแปลกใหม่ 
 

 
7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑคื์อ สลดัรูปแบบใหม่ท่ีบรรจุอยูใ่นขวดโหล เพื่อความสวยงาม และความสะดวก
ในการรับประทาน ทั้งน้ียงัช่วยลดการใชถุ้งพลาสติก เพราะเม่ือทานสลดัเสร็จแลว้สามารถลา้งท า
ความสะอาดขวดโหลและน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไดน้อกจากน้ีสลดัของเรายงัมีการเพ่ิมเติมเน้ือสัตว์
ต่างๆ เช่น อกไก่ ทูน่า และไข่ตม้ ลงไปเพ่ือเพ่ิมโปรตีนท่ีดีใหแ้ก่ร่างกาย อีกทั้งยงัมีน ้ าสลดัและส้อม
ใหเ้พื่อความสะดวกในการรับประทานอีกดว้ย 

 

 

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

ราคายอ่มเยาสามารถซ้ือไดส้ะดวก เป็นราคาท่ีลูกคา้สามารถจบัตอ้งได ้

ราคาอยูท่ี่ ขวดละ 50 บาท 
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7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
หนา้ร้านฮลัโหล สลดัจะตั้งอยูห่นา้ซอยสุขุมวิท 101/1 เป็นท่ีท่ีคนพลุกพล่าน เพราะติดกบั

หา้งสรรพสินคา้ และเป็นจุดท่ีผูค้นในซอยจะตอ้งข้ึนรถและสญัจรไปมาเป็นจ านวนมาก 
     
    - แผนท่ีร้าน ฮลัโหล สลดั 

   

หน้าร้านฝ่ังตรงข้ามวชิรธรรมสาธิตซอย 2 สุขุมวทิ101/1 
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เพจเฟสบุ๊ค “Hello Salad” 

 

7.3.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 การโฆษณาผา่นป้ายหนา้ร้านและใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์เช่น ป้ายแนะน าร้านและโปรโมชัน่ต่าง ๆ 

ของทางร้าน 

 การส่งเสริมการขายโดยทุก ๆ คร้ังท่ีลูกคา้ซ้ือจะแจกใบสะสมแตม้และมีตราป้ัมให้ครบ 10 
คร้ัง รับฟรี 1 ขวด 

 การใหข่้าวโดยเฟสบุ๊คแฟนเพจเพื่อใหลู้กคา้ติดตามสินคา้ได ้
 
ป้ายโปรโมช่ัน 
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บัตรสะสมแต้ม 

 

 

การให้ข่าวโดยเฟสบุ๊คแฟนเพจจะมกีารอพัเดทอยู่ตลอด  

 

โลโก้ร้าน      
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ป้ายหน้าร้าน 

 
8. แผนการขาย 
 8.1 สถานที่ประกอบการในการขาย 
 ที่ตั้งสถานที่ขาย  ฝ่ังตรงขา้มวชิรธรรมสาธิตซอย 2  

 รายละเอยีด  ฝ่ังตรงขา้มวชิรธรรมสาธิตซอย 2 ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางนา  
   เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
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8.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการขาย 

ล าดบั รายการ จ านวน ราคาทุน อาย ุ

1 ท่ีคีบ 6 อนั 120 6 เดือน 

2 มีด 6 เล่ม 600 1 ปี 

3 เขียง 5 อนั 250 6 เดือน 

4 ตะกร้าลา้งผกั 6 ตะกร้า 180 3 เดือน 

5 ทพัพ ี 3 อนั 60 6 เดือน 

6 ท่ีลบัมีด 2 ช้ิน 400 1 ปี 

7 ป้ายร้าน/ป้านราคา 2 แผน่ 400 5 ปี 

 

8.3 ข้อมูลการขาย 

จ านานหน่วยการบริการสูงสุด   500 ขวด/วนั 13,000 ขวด/เดือน 156,000 ขวด/ปี 
อตัราประมาณการใหบ้ริการ                500 ขวด/วนั 13,000 ขวด/เดือน 156,000 ขวด/ปี 
เป้าหมายหน่วยการบริการ  500 ขวด/วนั 13,000 ขวด/เดือน 156,000 ขวด/ปี 
เวลาท่ีใชต่้อรอบการบริการ   1 ชัว่โมง 
เวลาการบริการต่อวนั   8 ชัว่โมง 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการบริการ        2 คน 
อตัราค่าจา้งแรงงานในการบริการ   300 บาท/วนั 

8.4 รายละเอยีดวตัถุดบิทีใ่ช้ในการขาย 

- ผกัสลดั  

- ทูน่า    

- ไข่ตม้        

- อกไก่       

- ขา้วโพด       

- ลูกเดือย        
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- มะเทศ        

- ผกัชี        

- กะหล ่าปลี       

- กะหล ่าปลีม่วง      

- ถัว่แดง       

- แครอท  

- น ้าสลดั  

      

8.5 ขั้นตอนการขาย 

1. กล่าวสวสัดีตอ้นรับลูกคา้ 

 
 
2. แนะน าสลดัผกัและหนา้ต่าง ๆ แนะน าโปรโมชัน่
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3. ลูกคา้เลือกสินคา้เสร็จรับสินคา้ จดัใส่ถุงและคิดเงิน 

 

4. ส่งมอบส้ินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้พร้อมใบสะสมแตม้ และรับเงินจากลูกคา้ 
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5. ทอนเงินลูกคา้ 

 

6. กล่าวขอบคุณ 
 



51 
 

 
 

8.6 แผนผงักระบวนการขาย 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

กล่าวสวสัดต้ีอนรับลูกค้า 
 

แนะน าเมนูสินค้าต่างๆ และแนะน าโปรโมช่ัน 

 

ลูกค้าเลือกสินค้าเสร็จรับสินค้า แพค็ใส่ถุงและคดิเงนิ 
 

ย่ืนของให้ลูกค้าพร้อมใบสะสมแต้ม และรับเงนิจาก
ลูกค้า 

 

ทอนเงนิลูกค้าพร้อม 
 

กล่าวขอบคุณ 

รับเงนิจากลูกค้า 
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9. แผนการเงิน 

      9.1   ประมาณการในการลงทุน 

 

 

      9.2   ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ล าดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 

1. ท่ีดิน - - 
2. อาคาร - - 
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ใชใ้นการตกแต่ง 25,000.00 
4. เคร่ืองจกัร - - 
5. เคร่ืองใชส้ านกังาน ใชใ้นการขาย 25,000.00 
6. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ใชใ้นการขาย 25,000.00 
7. ยานพาหนะ - - 
8. วตัถุดิบคงเหลือ - - 
9. สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
11. รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 75,000.00 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 
1. เงินสด 300,000.00 - 300,000.00 
 รวมมูลค่าลงทุนทั้งสิน 300,000.00 - 300,000.00 
 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 



53 
 

 
 

9.3   สมมตฐิานทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนของรายได ้-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนของจ านวนลูกคา้ -% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาขายสินคา้ -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการบริการ -% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 1-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2-% - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3-% - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี –วนั/เดือน 26 วนั/เดือน 
อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - - - 
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

 

9.4   นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ระยะเวลาการใหเ้ครดิตการขายสินคา้ –  วนั/เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั/เดือน  - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู(้ถา้มี) – บาท - - - 
วงเงินส้ินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น -% - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว -% - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 150,000.00 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - - - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - - - 
หมายเหตุ  : การเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ ายทุกรายการ ข้ึนกับสภาวะของเศรษฐกิจ
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9.5   ประมาณการในการขายรายเดือน 

                  เดือน            
รายการ 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่12 

จ านวนสินค้าที่ขาย             

สลดั 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

รวมจ านวนสิน ค้ า
ขาย 

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

ราคาสินค้า             

สลดั 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

รายได้จากการขาย 
            

สลดั 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 

รวมรายได้ 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 

รวมรายได้สะสม  650,000.00 1,300,000.00 
1,950,000.0
0 

2,600,000.00 3,250,000.00 3,900,000.00 4,550,000.00 5,200,000.00 5,850,000.00 6,500,000.00 7,150,000.00 7,800,000.00 

ลูกหนีก้ารค้า  - - - - 
 

- - - - - - - 

เ งินสดรับจากการ
ขาย 

650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 
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    9.6   ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
จ านวนสินค้าที่บริการ (ขวด) 
สลดั 156,000.00 163,800.00 180,180.00 
        รวมจ านวนสินค้าขาย  156,000.00 163,800.00 180,180.00 

 
ราคาสินค้า (บาท/ขวด) 
สลดั 50.00 50.00 50.00 
        ราคาสินค้าเฉลีย่ 50.00 50.00 50.00 
 
รายได้จากการขาย (บาท) 
สลดั 7,800 ,000.00 8,190,000.00 9,009,000.00 
        รวมรายได้จากการขาย (บาท) 7,800 ,000.00 8,190,000.00 9,009,000.00 

 
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า 
ขายดว้ยเงินสด 7,800 ,000.00 8,190,000.00 9,009,000.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 

        ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - 
เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 7,800 ,000.00 8,190,000.00 9,009,000.00 



56 
 

 
 

      9.7   ประมาณการต้นทุนบริการและสินค้าซ้ือมาเพ่ือการบริการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนสินค้าที่ซ้ือมาในการบริการ (หน่วย) 

ผกัสลดั (กิโล) / 50 ขวด 3,120.00 3,276.00 3,604.00 

ทูน่า (กิโล) / 70 ขวด 2,229.00 2,341.00 2,576.00 

ไข่ไก่ (แผง)  / 60 ขวด 2,600.00 2,730.00 3,003.00 

อกไก่ (กิโล) / 60 ขวด 2,600.00 2,730.00 3,003.00 

ขา้วโพด (กิโล) / 30 ขวด 5,200.00 5,460.00 6,006.00 

ลูกเดือย (กิโล) / 60 ขวด 2,600.00 2,730.00 3,003.00 

มะเขือเทศ (กิโล) / 25 ขวด 6,240.00 6,552.00 7,208.00 

กะหล ่าปลี (กิโล) / 60 ขวด 2,600.00 2,730.00 3,003.00 

กะหล ่าปลีม่วง (กิโล) / 60 ขวด 2,600.00 2,730.00 3,003.00 

ถัว่แดง (กิโล)  / 30 ขวด 5,200.00 5,460.00 6,006.00 

แครอท (กิโล) / 40 ขวด  3,900.00 4,095.00 4,505.00 

น ้าสลดั (กิโล)  / 100 ขวด 1,560.00 1,638.00 1,802.00 

ราคาต่อหน่วยของสินค้าวตัถุดบิที่ซ้ือมาเพ่ือบริการ  

ผกัสลดั (กิโล) 50.00 52.50 57.75 

ทูน่า (กิโล) 100.00 105.00 115.50 

ไข่ไก่ (แผง)  65.00 68.25 75.07 

อกไก่ (กิโล) 40.00 42.00 46.20 

ขา้วโพด (กิโล) 10.00 10.50 11.55 

ลูกเดือย (กิโล) 25.00 26.25 28.87 

มะเขือเทศ (กิโล) 20.00 21.00 23.10 

กะหล ่าปลี (กิโล) 30.00 31.50 34.65 

กะหล ่าปลีม่วง (กิโล) 40.00 42.00 46.20 

ถัว่แดง (กิโล)  25.00 26.25 28.87 

แครอท (กิโล)  20.00 21.00 23.10 
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น ้าสลดั (กิโล)  60.00 63.00 69.30 

ต้นทุนสินค้าวตัถุดิบที่ซ้ือมาเพ่ือบริการ 

ผกัสลดั (กิโล) 156,000.00 171,990.00 208,131.00 

ทูน่า (กิโล) 222,900.00 245,805.00 279,528.00 

ไข่ไก่ (แผง)  169,000.00 186,322.50 225,435.21 

อกไก่ (กิโล) 104,000.00 114,660.00 138,738.60 

ขา้วโพด (กิโล) 52,000.00 57,330.00 69,369.30 

ลูกเดือย (กิโล) 65,000.00 71,662.50 86,696.61 

มะเขือเทศ (กิโล) 124,800.00 137,592.00 166,504.80 

กะหล ่าปลี (กิโล) 78,000.00 85,995.00 104,053.95 

กะหล ่าปลีม่วง (กิโล) 104,000.00 114,660.00 138,738.60 

ถัว่แดง (กิโล)  130,000.00 143,325.00 173,393.22 

แครอท (กิโล)  78,000.00 85,995.00 104,065.50 

น ้าสลดั (กิโล)  93,600.00 103,194.00 124,878.60 

รวมต้นทุนสินค้าวตัถุดิบ 1,377,300.00 1,518,531.00 1,837,533.39 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนสินค้าส าเร็จรูปซ้ือมาเพ่ือขาย    
ขวดโหล (ลงั) / 1,000 ช้ิน ช้ินละ 4 บาท 156.00 164.00 181.80 

เชือก (แพค็) / 500 ขวด 312.00 328.00 361.00 

สอ้ม (ลงั) / 10,000 ช้ิน ช้ินละ 1 บาท 16.00 17.00 19.00 

ถุงห้ิว (แพค็) / 1,000 ใบ 156.00 164.00 181.00 

ราคาต่อหน่วยของสินค้าส าเร็จรูปที่ซ้ือมา
เพ่ือขาย 

   

ขวดโหล (ลงั) / 1,000 ช้ิน ช้ินละ 4 บาท 4,000.00 4,200.00 4,620.00 
เชือก (แพค็) / 500 ขวด 50.00 52.50 57.75 

สอ้ม (ลงั) / 10,000 ช้ิน ช้ินละ 1 บาท 10,000.00 10,500.00 11,550.00 

ถุงห้ิว (แพค็) / 1,000 ใบ 100.00 105.00 115.50 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปซ้ือมาเพ่ือขาย    
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ขวดโหล (ลงั) / 1,000 ช้ิน ช้ินละ 4 บาท 624,000.00 688,800.00 836,220.00 

เชือก (แพค็) / 500 ขวด 15,600.00 17,220.00 9,240.00 

สอ้ม (ลงั) / 10,000 ช้ิน ช้ินละ 1 บาท 160,000.00 178,500.00 36,036.00 

ถุงห้ิว (แพค็) / 1,000 ใบ 15,600.00 17,220.00 20,905.50 

รวมต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป 801,160.00 375,312.00 412,843.20 

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 
เจ้าหนีก้ารค้าสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการรวม - - - 

 

เงินสดจ่ายค่าวัตถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือ
บริการ 

2,178,460.00 2,420,271.00 2,934,956.64 
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      9.8   ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนขายสินค้า 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ต้นทุนผลติสินค้า (บาท)    
ค่าแรงงาน/พนกังานในการบริการ 187,200.00 196,560.00 216,216.00 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพ่ือการบริการ 2,178,460.00 2,420,271.00 2,934,956.64 
ค่าไฟฟ้าในการบริการ 8,400.00 8,820.00 9,702.00 
ค่าน ้ าประปาในการบริการ 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการบริการ 2,010.00 2,110.50 2,321.55 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ - - - 
ค่าขนส่งสินคา้เพื่อการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ในการบริการ 5,000.00 5,250.00 5,775.00 
      รวมต้นทุนการบริการ (1) 2,387,070 2,639,311.50 3,175,901.19 
ค่าเส่ือมราคาในการบริการ - - - 

ค่าเส่ือมราคาอาคารในการบริการ - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (20%) 402.00 402.00 402.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ - - - 
      รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการบริการ (2) 2,387,472.00 2,639,713.50 3,176,303.19 
    
รวมต้นทุนการบริการทั้งส้ิน (1) + (2)    
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 

-  หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหว่างท าคงเหลือตน้งวด - - - 
- หกั สินคา้ระหว่างท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
- หกั สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 2,387,472.00 2,639,713.50 3,176,303.19 
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      9.9   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 
เงินเดือนบุคลากร/พนกังาน 240,000.00 252,000.00 277,200.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 7,200.00 7,560.00 8,316.00 
ค่าใชจ่้ายน ้ าประปาส่วนส านกังาน 1,800.00 1,890.00 2,079.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 1,200.00 1,260.00 1,386.00 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ ามนัยานพาหนะในการบริการ - - - 
ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อื่นๆ 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (1) 265,600.00 278,880.00 306,768.00 
    

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย 
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 
(20%) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ค่าเส่ือมราคายาพาหนะ - - - 
รวมค่าเส่ือมราคา (2) 10,0000 10,0000 10,0000 
    
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2) 275,600.00 288,880.00 316,768.00 
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         9.10     ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

 

 

 

  

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
รายได้ 
รายไดจ้ากการบริการ 7,800,000.00 8,190,000.00 9,009,000.00 
รายไดอ่ื้น - - - 
    
รวมรายได้ 7,800,000.00 8,190,000.00 9,009,000.00 

หกั – ตน้ทุนขาย 2,387,472.00 2,639,713.50 3,176,303.19 
    
ก าไรขั้นต้น 5,412,528.00 5,550,286.50 5,832,696.81 

หกั – ค่าใชจ่้ายในการบริการและการขาย 275,600.00  288,880.00 316,768.00 
    
ก าไรจากการด าเนินการ 5,136,928.00 5,261,406.50 5,515,928.81 
หกั – ดอกเบ้ียจ่าย - - - 
    

ก าไรก่อนหกัภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 5,136,928.00 5,261,406.50 5,515,928.81 
หกั – ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (15%) 770,539.20 789,210.97 827,389.32 
    

ก าไรสุทธ ิ 4,366,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 
หกั – เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 

    
ก าไรสะสม - 4,366,388.80 105,806.73 
    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 4,366,388.80 105,806.73 4,582,732.76 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น 14.55 0.35 15.27 
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      9.11     ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กระแสเงินสดจากการด าเนินการ 

เงินสดรับจากการบริการ 7,800,000.00 8,190,000.00 9,009,000.00 
เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริการ 2,387,472.00 2,639,713.50 3,176,303.19 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 275,600.00 288,880.00 316,768.00 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 770,539.20 789,210.97 827,389.32 

กระแสเงินสดจากการด าเนินการรวม 4,366,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 

กระแสเงินสดจากการลงทุน 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง 25,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 25,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน 25,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยย์านพาหนะ - - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุนรวม 75,000.00   

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน -   
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจดัหาเงินรวม    

กระแสเงินสดสุทธ ิ

บวก + กระแสเงินสดตน้งวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 4,291,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 
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      9.12     ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 4,291,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 

ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,291,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 

สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวยีน 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 75,000.00   

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 75,000.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 4,366,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น - - - 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกิน (ต ่า) กว่าทุน - 105,806.73 4,582,732.76 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 4,366,388.80 105,806.73 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,366,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,366,388.80 4,472,195.53 4,688,539.49 
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     9.13     การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
การวดัสภาพคล่องทางการเงิน    
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) - - - 
อตัราส่วนเสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง 
การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน - - - 
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (รอบ) - - - 
ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 
ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 
อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 
อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 
การวดัความสามารถในการช าระหนี ้ - - - 
อตัราส่วนแห่งหุน้ (Debt to Equity Ratio) - - - 
อตัราส่วนแห่งทุน - - - 
อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
การวดัความสามารถในการบริหารงาน    
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE) 

- - - 

อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซนต)์ 69.39% 67.76% 64.74% 
อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซนต)์ 65.85% 64.24% 61.22% 
อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซนต)์ 55.97% 54.60% 52.04% 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    
ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per Share) 14.55 0.35 15.27   
มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 

 3 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
ระยะเวลาคืนทุน 
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10.    แผนฉุกเฉิน 

ล าดบัที ่ ลกัษณะปัญหาหรือ 
     ความเส่ียง 

ผลกระทบที่จะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. ภยัจากธรรมชาติ ท าให้การ เ ดินทางไปซ้ือ
วตัถุดิบท่ีจะในการผลิตเกิด
ความยากล าบาก 

หาแหล่ งวัต ถุ ดิ บ เต รี ยม
ส ารองไว้ เมื่อเ กิดปัญหา
ธุรกิจจะสามารถด าเนินการ
ขายต่อไดท้นัที 

2. คู่แข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บไปบางส่วน 

พฒันารูปแบบของการขาย
ให้เกิดความแปลกใหม่อยู่
เสมอ เพื่อรักษากลุ่มลูกค้า
เดิมและดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหนา้ใหม่ 

3. ผลประกอบการไม่ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ท าใหย้อดขายลดลง จัดโปรโมชั่นเพ่ิมเติม เพ่ือ
เพ่ิมยอดขาย 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 
นางสาวชลดา ศรีหาค า 

วนั / เดือน / ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

3 ก.ค. 62 คิดริเร่ิมหวัขอ้โครงการ  
4 ก.ค. 62 ประชุมเพื่อก  าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย  
5 ก.ค. 62 พิมพใ์บเสนออนุมติัโครงการ  
6 ก.ค. 62 เสนอใบเสนอโครงการ  
7 ก.ค. 62 แกเ้อกสารใบเสนอโครงการคร้ังท่ี 1  
8 ก.ค. 62 แกเ้อกกสารใบเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
9 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี  1  
10 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
14 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 2  
15 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
16 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 2  
18 ส.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 3  
19 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3  คร้ังท่ี 1  
20 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3  คร้ังท่ี 2  
25 ส.ค. 62 จดัท าPower Point เพื่อน าเสนอโครงการ  
31 ส.ค. 62 แกไ้ขPower Point ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน า  
9 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 1  
25 ก.ย. 62 ออกแบบไวนิล  
27 ก.ย. 62 แกไ้ขไวนิลคร้ังท่ี 1  
29 ก.ย. 62 จดัท าป้ายไวนิล  
14 ต.ค. 62 หาซ้ือวตัถุดิบ  
15 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 1 )  
16 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 2 )  
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นางสาวชลดา ศรีหาค า 
วนั / เดือน / ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

17 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 3 )  
18 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 4 )  
19 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 5 )  
7 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนอโครงการ  
8 พ.ย. 62 ท า Power Point เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2  
9 พ.ย. 62 แกไ้ข Power Point เพื่อเตรียม Present  
11 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
12 พ.ย. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 6 )  
13 พ.ย. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 7 )  
14 พ.ย. 62 จดัท าแบบสอบถาม  
14 พ.ย. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 8 )  
16 ธ.ค. 62 คดัแยกแบบสอบถาม  
9  ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบทท่ี 4  
13  ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบทท่ี 5  
19  ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 4 และบทท่ี 5  
20  ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4  
21  ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5  
24 ม.ค. 63 จดัท าภาคผนวก ค และ ภาคผนวก  ง  
25 ม.ค. 63 แกภ้าคผนวก ค และ ภาคผนวก  ง  
27 ม.ค.63 จดัท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
9 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
19 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม + แผน่ซีดี 2 แผน่  
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นางสาวภัทธิญา เปลีย่นบางช้าง 
วนั / เดือน / ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

3 ก.ค. 62 คิดริเร่ิมหวัขอ้โครงการ  
4 ก.ค. 62 ประชุมเพื่อก  าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย  
5 ก.ค. 62 พิมพใ์บเสนออนุมติัโครงการ  
6 ก.ค. 62 เสนอใบเสนอโครงการ  
7 ก.ค. 62 แกเ้อกสารใบเสนอโครงการคร้ังท่ี 1  
8 ก.ค. 62 แกเ้อกกสารใบเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
9 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี  1  
10 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
14 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 2  
15 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
16 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี คร้ังท่ี 2  
18 ส.ค.62 จดัท าเอกสารบทท่ี 3  
19 ส.ค.62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3  คร้ังท่ี 1  
20 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ีx 3 คร้ังท่ี 2  
25 ส.ค. 62 จดัท าPower Point เพื่อน าเสนอโครงการ  
31 ส.ค. 62 แกไ้ขPower Point ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน า  
9 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 1  
25 ก.ย. 62 ออกแบบไวนิล  
27 ก.ย. 62 แกไ้ขไวนิลคร้ังท่ี 1  
29 ก.ย. 62 จดัท าป้ายไวนิล  
14 ต.ค. 62 หาซ้ือวตัถุดิบ  
15 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 1 )  
16 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 2)  
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นางสาวภัทธิญา เปลีย่นบางช้าง 
วนั / เดือน / ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

17 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 3 )  
18 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 4 )  
19 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 5 )  
7 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนอโครงการ  
8 พ.ย. 62 ท า Power Point เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2  
9 พ.ย. 62 แกไ้ข Power Point เพื่อเตรียม Present  
11 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
12 พ.ย. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 6 )  
13 พ.ย. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 7 )  
14 พ.ย. 62 จดัท าแบบสอบถาม  
14 พ.ย. 62 ปฏิบติัภาคสนามการขายสินคา้ (คร้ังท่ี 8 )  
16 ธ.ค. 62 คดัแยกแบบสอบถาม  
9  ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบทท่ี 4  
13  ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบทท่ี 5  
19  ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 4 และบทท่ี 5  
20  ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4  
21  ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5  
24 ม.ค. 63 จดัท าภาคผนวก ค และ ภาคผนวก  ง  
25 ม.ค. 63 แกภ้าคผนวก ค และ ภาคผนวก  ง  
27 ม.ค.63 จดัท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
9 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
19 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม + แผน่ซีดี 2 แผน่  
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการขายสินค้า “ฮัลโหล สลดั” 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ 
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหว่างการศึกษา 

รายไดค้งเหลือ              10,120.00   บาท 
หกัทุนจากการด าเนินการ              8,000.00  บาท 
ก าไรสุทธิ                2,120.00 บาท 
คืนทุนและแบ่งก าไรใหส้มาชิกคนละ        1,060 บาท 
 

 รายช่ือ       จ านวนเงิน 

1 . นางสาวภทัธิญา เปล่ียนบางชา้ง        1,060 บาท 
2.  นางสาวชลดา ศรีหาค า     1,060 บาท 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ ฮัลโหล สลดั (1)  

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ 
17/7/2562 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 คน 4,000 8,000   

 
                      8,000  

18/9/2562 ป้ายไวนิล       1 ป้าย 
 

400     7,600 
" สต๊ิกเกอร์โลโก ้       100 ดวง 

 
100     7,500 

" บตัรสะสมแตม้        100 ใบ 
 

150     7,350 
10/10/62 ขวดโหลใส่สลดั       250 ขวด 2 500                       6,850 

" ผา้ปูโต๊ะ       1 ผนื 
 

10                       6,840  
" ถุงห้ิวใส       2 แพค็ 30 60                       6,780 
" ถุงมือพลาสติก       1 แพค็ 

 
20                       6,760 

" ถุงซิปลอ็ค       100 ใบ 1 100                       6,660 
" ขวดบีบน ้ าสลดั       1 ขวด 

 
20                       6,640 

" ท่ีคีบ       3 อนั 20 60                       6,580 
" สอ้มพลาสติก       100 อนั 1 100                       6,480  
" เชือก    50 เมตร  100   6,380 

รวม       8,000   1,620   6,380 



72 
 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ฮัลโหล สลดั (2)

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ 

 
ยกยอดมา                                   6,380  

15/10/2562 ผกัสลดั        5 แพค็ 100 500     5,880 
" ทูน่า       5 กระป๋อง 30 150     5,730 
" ไข่ตม้       30 ใบ 3 90     5,640 
" อกไก่       2 กิโลกรัม 40 80             5,560           
" ขา้วโพด       1 กิโลกรัม   60                     5,500  
" ลูกเดือย       1 กิโลกรัม   60                        5,440 
" มะเขือเทศ       1 แพค็   70     5,370 
"  กะหล ่าปลี       1 แพค็   80             5,290           
"  กะหล ่าปลีม่วง       1 กิโลกรัม   85      5,205 
" ถัว่แดง    1 แพค็  60   5,145 
" แครอท     1 ถุง  80   5,065 
" น ้าสลดั      65   5,000 
  รวม                                         1,380                       5,000  
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ฮัลโหล สลดั (3) 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ 

" ยกยอดมา         
 

      5,000  
15/10/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 1     1,500   

 
      6,500  

" สลดั       30 ขวด 20    600                        5,900  
16/10/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 2                   2,000  

  
                        7,900  

" สลดั       40 ขวด 20 800                        7,100  
17/10/2562 ผกัสลดั        10 แพค็ 100 1,000     6,100 

" ทูน่า       6 กระป๋อง 30 180     5,920 
" ไข่ตม้       50 ใบ 3 150             5,770           
" อกไก่       3 กิโลกรัม 40 120     5,650 
" ขา้วโพด       2 แพค็ 60 120     5,530 
" มะเขือเทศ    2 กิโลกรัม 60 120   5,410 
" กะหล ่าปลี    4 แพค็ 80 320   5,090 
" กะหล ่าปลีม่วง    4 แพค็ 85 340   4,750 
" น ้าสลดั    4 ถุง 65 260   4,490 

 
รวม                   2,500  

 
  4,010     4,490                   
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ ฮัลโหล สลดั (4) 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ 

 
ยกยอดมา                                   4,490  

17/10/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 3               3,500                              7,990  
" สลดั       70 ขวด 20 1,400                       6,590  

18/10/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 4               4,000  
 

  
    10,590                 

" สลดั       80 ขวด 20 1,600     8,990                    
19/10/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 5    3,000     9,290 

" สลดั    60 ขวด 20 1,200   8,090 
12/11/2562 ขวดโหล       200 4 800                       7,290  

" ผกัสลดั       10 แพค็ 100 1,000     6,290 
" ทูน่า       6 กระป๋อง 30 180     6,110 
" ไข่ตม้       30 ใบ 3 90     6,020 
" อกไก่       3 กิโลกรัม 40 120     5,900 
" ขา้วโพด       2 แพค็ 60 120     5,780 
" ลูกเดือย    1 กิโลกรัม  60   5,720 
" กะหล ่าปลี       4 แพค็ 80 320     5,400 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าบ 
โครงการฮัลโหล สลดั (5) 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ 
" กะหล ่าปลีม่วง 

   
4 แพค็ 85  340 

  
                  5,060  

" ถัว่แดง 
   

1 กิโลกรัม 
 

 60 
  

                5,000 
" แครอท 

   
4 แพค็ 80 320 

  
                4,680  

" น ้าสลดั 
   

4 ถุง 65 260 
  

4,420  

 
รวม 

  
7,500 

  
7,870 

  
4,420 

12/11/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 6   3,500                       7,920 
 สลดั    70 ขวด 20 1,400   6,520 

13/11/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 7 
  

2,500 
  

  
  

                9,020  
" สลดั 

   
50 ขวด 20 1,000 

  
                8,020 

14/11/2562 ขายสลดัคร้ังท่ี 8 
  

3,500 
  

  
  

11520  
" สลดั 

   
70 ขวด 20 1,400 

  
         10,120 

 
รวม 

  
9,500 

 
  3,800  

  
10,120  



บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

   
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินโครงการขายสินคา้ “ฮัลโหล สลดั” มีผูร่้วมทุนทั้งหมด 2 คน จ  านวนท่ีลงทุนคน
ละ 4,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 8,000 บาท สถานท่ีในการออกปฏิบติังานคือ ฝ่ังตรงขา้มซอยวชิร
ธรรมสาธิต ซ.2 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ขายเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงจากการปฏิบติังานไดเ้งิน
จากการขายจ านวนทั้งส้ิน 10,120 บาท หกัค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการด าเนินโครงการ จะ
เหลือก าไรสุทธิจ านวน 2,120 บาท คืนทุนและก าไรใหผู้ร่้วมลงทุนคนละ 1,060 บาท 
 
 การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการดังนี ้
1. เพ่ิมประสบการณ์ทางดา้นการขายและไดเ้รียนรู้การเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ 
2. สร้างระบบการท างานกนัเป็นทีมและสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 
 
คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1 14/10/2562 

1. จดัสถานท่ี และอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการและจดัซ้ือ
วตัถุดิบ 

2. รวบรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มเพื่อลดตน้ทุนในการ
ผลิต 

2 15/10/2562 

1. ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือท าสลดั 
2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมขายสลดั 
5. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้ท าบญัชี 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

3 16/10/2562 

1. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
2. จดัเตรียมร้านคา้ 
3. เร่ิมขายสลดั 
4. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้และจดัท าบญัชี 

4 17/10/2562 

1. ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือท าสลดั 
2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมขายสลดั 
5. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้และจดัท าบญัชี 

5 18/10/2562 

1. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
2. จดัเตรียมร้านคา้ 
3. เร่ิมขายสลดั 
4. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้และจดัท าบญัชี 

6 19/10/2562 

1. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
2. จดัเตรียมร้านคา้ 
3. เร่ิมขายสลดั 
4. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้และจดัท าบญัชี 

7 12/11/2562 

1. ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือท าสลดั 
2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมขายสลดั 
5. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้และจดัท าบญัชี 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

8 13/11/2562 

1. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
2. จดัเตรียมร้านคา้ 
3. เร่ิมขายสลดั 
4. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้และจดัท าบญัชี 

9 14/11/2562 

1. เตรียมอุปกรณ์เพื่อขายสินคา้ 
2. จดัเตรียมร้านคา้ 
3. เร่ิมขายสลดั 
4. รวบรวมเงินจากการขายสินคา้และจดัท าบญัชี 

10 10/12/2562 - สรุปจดัท าบญัชี 
12 20/12/2562 - สรุปแบบประเมินสอบถาม 
13 19/02/2562 - สรุปเล่มโครงการ 

 
 
ปัญหา และอปุสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. การแสดงความคิดเห็นหรือปฏิบติังาน สมาชิกในกลุ่มเกิดความขดัแยง้ แต่ก็มีการเรียก
ประชุมเพื่อหาขอ้ยติุ 

2. การปฏิบติัการขาย ”ฮลัโหล สลดั” เป็นการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัฝีมือ ขาดความช านาญใน
การท า จึงท าใหก้ารผลิตล่าชา้ 
ข้อเสนอแนะ แนะแนวทางในการพฒันา 

1. จดัการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกคูปอง จดัโปรโมชัน่ส าหรับการเปิดร้านใหม่ให้
เป็นท่ีรู้จกั 

2. ควรมีการส ารวจผูซ้ื้อในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ”ฮลัโหล สลดั” 
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- แบบน ำเสนอขออนุมติัโครงกำร 
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ภาคผนวก ข  ตวัอย่างแบบสอบถาม 
- แบบสอบถำม 
- รำยงำนผลแบบสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจที่มต่ีอร้าน ฮลัโหล สลดั 
 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ค าช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงใน  หนำ้ขอ้ท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 

1. เพศ 
 ชำย   หญิง 

2. อำย ุ
 ต  ่ำกว่ำ 16 ปี  16-19 ปี 
 มำกกว่ำ 19 ปี 

3. ระดบัชั้น 
ปวช.1 ปวส.1  
ปวช.2 ปวส.2 
ปวช.3 

4. สำขำวิชำ 
 สำขำวิชำกำรบญัชี   
 สำขำวิชำกำรตลำด 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 สำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์ 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 



 
 

 
ตอนที่ 2  ขอ้มูลควำมพึงพอใจท่ีมีต่อร้ำน ฮลัโหล สลดั 
ค าช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีตอ้งกำร 
5  เห็นดว้ย/พึงพอใจมำกท่ีสุด             4  เห็นดว้ย/พึงพอใจมำก               3  เห็นดว้ย/พึงพอใจปำนกลำง 
2  เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย                   1  เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ขอ้ รำยละเอียด 
ระดบัทศันคติ 

5 4 3 2 1 
ดำ้นผลิตภณัฑ ์
1 รูปแบบของสินคำ้      
2 กำรวำงสินคำ้      
3 ควำมหลำกหลำยของสินคำ้      
4 มีควำมแปลกใหม่ของสินคำ้      
ดำ้นรำคำ 
1 รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพ      
2 รำคำเหมำะสมกบัขนำด      
ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ  ำหน่ำย 
1 มีช่องทำงใหเ้ลือกมำกมำย      
ดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 
1 โปรโมชัน่ในกำรขำย      
2 กำรโฆษณำผำ่นส่ือ Social Media ต่ำง ๆ      

 
ขอ้เสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................



 
 

รายงานผล แบบสอบถาม 
โครงการขายสินค้า  ฮลัโหล สลดั 

แบบสอบถำมชุดน้ีเป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรบริโภค ฮลัโหล สลดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของวิชำโครงกำรมีผูต้อบแบบสอบถำมทั้งส้ินจ ำนวน100คน   
แบบสอบถำมมี 2 ตอน    
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม      
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรบริโภคฮลัโหล สลดั 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงจ ำนวน และค่ำร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถำม 
 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
ชำย 
หญิง 

 
23 
77 

 
23.0 
77.0 

   รวม 100 100.00 
2.อายุ 
ต ่ำกว่ำ 16 ปี 
อำย ุ16-19 ปี 
มำกกว่ำ 19 ปี 

 
  8 
29 
63 

 
  8.0 
29.0 
63.0 

   รวม 100 100.00 

3. ระดับช้ัน 
ปวช.1 
ปวช.2 
ปวช.3 
ปวส.1 
ปวส.2 

 
  6 
  4 
  2 
35 
53 

 
  6.0 
  4.0 
  2.0 
35.0 
53.0 

   รวม 100 100.00 

 
 
สถานภาพ 

 
 
จ านวน (คน) 

 
 
ร้อยละ 



 
 

 
จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำ 

จ  ำนวน 100 คน จ  ำแนกไดด้งัน้ี 
 

เพศ  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำย จ  ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และเพศหญิง 
จ  ำวนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย 
 

อายุ  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถำมมีอำยตุ  ่ำกว่ำ 16 ปี จ  ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 อำยุ 16 - 
19 ปี จ  ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  อำยุมำกกว่ำ 19 ปี จ  ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0  โดย
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุมำกกว่ำ 19 ปี รองลงมำคือ อำยุ 16  - 19 ปี และอำยุต  ่ำกว่ำ 16 ปี 
ตำมล ำดบั 
 

ระดับช้ันผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถำมศึกษำอยูใ่นระดบัชั้น ปวส.2 จ  ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.0 รองลงมำ ปวส.1 จ  ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ปวช.1 จ  ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ปวช.2 จ  ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และปวช.3 จ  ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยผูต้อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ศึกษำอยูใ่นระดบัชั้น ปวส.2 รองลงมำคือ ปวส.1 และปวช.1 ตำมล ำดบั 

 
สาขาวชิาผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถำมศึกษำอยูใ่นสำขำวิชำกำรบญัชี จ  ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 
รองลงมำ สำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ  ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 สำขำวิชำกำรตลำด จ  ำนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 สำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์ จ  ำนวน 4 คน 

4.สาขาวชิา 
สำขำวิชำกำรบญัชี  
สำขำวิชำกำรตลำด 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์ 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 

 
75 
  7 
10 
  2  
  4 
  2 

 
75.0 
  7.0 
10.0 
 4.0 
 2.0 
 2.0  

   รวม 100 100.00 



 
 

คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ,สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ  ำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ศึกษำอยูส่ำขำวิชำกำรบญัชี รองลงมำ สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สำขำกำรตลำด ตำมล ำดบั 
 
ความพงึพอใจที่มต่ีอการบริโภค ฮัลโหล สลดั   
แสดงจ ำนวน และค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

ระดบั 5   ควำมพึงพอใจ   มำกท่ีสุด       
ระดบั 4   ควำมพึงพอใจ   มำก                                                                                        
ระดบั 3   ควำมพึงพอใจ ปำนกลำง     
ระดบั 2   ควำมพึงพอใจ นอ้ย     
ระดบั 1   ควำมพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

 
ความพงึพอใจที่มต่ีอการบริโภค ฮัลโหล สลดั 
 
สำมำรถจดัล  ำดบัค่ำเฉล่ีย ( �̅� )และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD) เปรียบเทียบเท่ำกบัเกณฑ ์ดั้งน้ี 

คะแนน 4.50-5.00   คือ มำกท่ีสุด  
คะแนน 3.50-4.49   คือ มำก  
คะแนน 2.50-3.49   คือ  ปำนกลำง  
คะแนน 1.50-2.49   คือ  นอ้ย  
คะแนน 1.00-1.49   คือ นอ้ยท่ีสุด 



 
 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 �̅� SD. 

 

รูปแบบของสินคำ้ 34% 48% 16% 2% - 4.14 0.75 

กำรวำงสินคำ้ 27% 55% 17% 1% - 4.08 0.69 

ควำมหลำกหลำยของสินคำ้ 27% 50% 22% 1% - 4.03 0.73 

มีควำมแปลกใหม่ของสินคำ้ 32% 49% 18% 1% - 4.12 0.73 

ดำ้นรำคำ 

รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพ 30% 47% 22% 1% - 4.06 0.75 

รำคำเหมำะสมกบัขนำด 32% 45% 21% 2% - 4.07 0.78 

ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ  ำหน่ำย 

มีช่องทำงใหเ้ลือกมำกมำย 32% 45% 21% 2% - 4.07 0.78 

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 

โปรโมชัน่ในกำรขำย 34% 42% 22% 2% - 4.08 0.80 

กำรโฆษณำผ่ำนส่ือ Social Media 

ต่ำง ๆ 
32% 45% 22% 1% - 4.08 0.76 



 
 

จำกควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีต่อโครงกำร BT-Bread Salad Rollโดยภำพ รวมอยู่ในระดบัมำก มี
ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 3.93 )  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมำก มีค่ำเฉล่ีย  (�̅� = 
4.09 ) รองลงมำคือ   ดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำยอยูใ่นระดบัมำกมีค่ำเฉล่ีย (�̅� = 4.08)และดำ้นช่องทำงกำร
จดัจ  ำหน่ำย,ดำ้นรำคำ  อยูใ่นระดบัมำกมีค่ำเฉล่ีย (�̅� = 4.07 )  ตำมล ำดบั 

ความพงึพอใจที่มต่ีอโครงการBT-Bread Salad Roll �̅�  S.D. 
ระดับ 
ความพงึพอใจ 

1.ดำ้นผลิตภณัฑ ์ 4.09 0.63 มำก 
2.ดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย 
3.ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ  ำหน่ำย 
4.ดำ้นรำคำ 

4.08 
4.07 
4.07 

0.76 
0.78 
0.71 

มำก 
มำก 
มำก 

รวม 4.07 0.72 มาก 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  ประมวลภาพผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
- ตรำสินคำ้และรูปแบบผลิตภณัฑห์รือบริกำรในโครงกำร 

- แผน่ผบัประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 

- รูปภำพวสัดุอุปกรณ์ของผลิตภณัฑห์รือบริกำรในโครงกำร 

- รูปภำพขั้นตอนกำรปฏิบติังำนโครงกำร 



 
 

ตราสินค้า 
 

 
 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 



 
 

             
            

            
            
            
             
 
 

ตวัอย่างสนิคา้ ตวัรา้น ฮลัโหล สลดั 

วตัถดิุบ บรรยากาศในการขาย ประโยชนข์องสลดั

ของส 



 
 

รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ 

ขวดโหล 
มีด     
ท่ีคีบ  
เชือก                             
ชำมส ำหรับใส่ผกั            
สอ้ม                   
ถุงซิป  
ถุงพลำสติก 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการท า 
1.ใส่ลูกเดือย , ขำ้วโพด , ถัว่แดง , มะเขือเทศ



 
 

2.ใส่กะหล ่ำปลี , กะหล ่ำปลีม่วง , แครอท 

      
3.ใส่ไข่ตม้ , ทูน่ำ หรือ อกไก่ฉีก (ตำมท่ีลูกคำ้เลือก) 

 
4.ใส่ผกัสลดัปิดทำ้ย  
 



 
 

5.ปิดฝำ พร้อมน ้ ำสลดัใส่ในถุง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนการขาย 
1.กล่ำวสวสัดีตอ้นรับลูกคำ้ 
 

 
 
2.แนะน ำเมนูสินคำ้ต่ำงๆ และแนะน ำโปรโมชัน่ 

 
3.ลูกคำ้เลือกสินคำ้เสร็จรับสินคำ้ แพค็ใส่ถุงและคิดเงิน 

 



 
 

4.ยืน่ของใหลู้กคำ้พร้อมใบสะสมแตม้ และรับเงินจำกลูกคำ้ 

 
5.ทอนเงินลูกคำ้ พร้อมกล่ำวขอบคุณ 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  ประวตัผิู้ด าเนินโครงการ 
- ประวติัผูด้  ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวติัผูจ้ดัท ำโครงกำร 

 
ช่ือ – สกุล   นำงสำวชลดำ  ศรีหำค ำ 
วนัเดือนปีเกิด   13  มกรำคม  2542 
ระดบัชั้น   ปวส.2/26 
สถำนศึกษำ   วิทยำลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
สถำนท่ีอยูปั่จจุบนั 17/31 ม.10 ต.บำงหญำ้แพรก อ.พระประแดง 
    จ.สมุทรปรำกำร 

 
ช่ือ – สกุล   นำงสำวภทัธิญำ  เปล่ียนบำงชำ้ง 
วนัเดือนปีเกิด   24  กรกฎำคม  2541 
ระดบัชั้น   ปวส.2/26 
สถำนศึกษำ   วิทยำลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
สถำนท่ีอยูปั่จจุบนั 32/140 มบ.บุษบำ2 ถ.สุขมุวิท ต.ปำกน ้ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร 
 จ.สมุทรปรำกำร
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