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บทคัดย่อ 

 
 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทธุรกิจบริการสินคา้ “Biely Screen Shop” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ    

1.เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2.เพื่อสร้างประสบการณ์ในการ  ด าเนินธุรกิจ
การขายและบริการ 3.เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 มีวธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี  
3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ถึง
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 สถานท่ีด าเนินการ คือ ตลาดนัดแฟลตทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 7,000 บาท  
3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้น การ

ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
4.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

  1.การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอาจจะไม่ตรงกนั   2. การบริการสกรีนสมาชิกใน
กลุ่มยงัไม่มีประสบการณ์ความช านาญในการท าท าให้เสียสินค้าและเสียงบประมาณในการลงทุน

(ก) 



เน่ืองจากมีการทดลองในการท าสินคา้  3. ท่ีอยูข่องสมาชิกบางคนไกลจากสถานท่ีขายสินคา้ ท าให้เปิด
บริการไดช้า้ 
 5.ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 
  1.มีเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหาขอ้ยุติ 2. มีการทดลองปฏิบติังานก่อนท่ีจะขายและ
ใหบ้ริการจริงเพื่อเกิดความช านาญในการท าและเพื่อลดตน้ทุน 3. หาท าเลท่ีตั้งในการขายสินคา้ท่ีใกลอ้ยู่
สมาชิกหรือมีการจดัการมอบหมายงานในการปฏิบติังานใหเ้หมาะกบัความสะดวกของแต่ละคน 
 
 จากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของร้าน Biely Screen  Shop โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  (x  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์
รูปแบบสีสันของสินคา้ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x  = 4.11 ) ด้านราคาความ
เหมาะสมกบัรูปแบบสินคา้ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 3.92 ) ดา้นการจดั
จ าหน่ายช่องทางการติดต่อท่ีซ้ือสินคา้ เช่น หน้าร้าน อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 
3.88) ดา้นการส่งเสริมการตลาดโฆษณาป้ายหนา้ร้านและมีการจดัแดงสินคา้ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 3.37 ) ดา้นบุคลากรกิริยาท่าทางของพนกังาน อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย ( x  = 4.63 ) ดา้นขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาในการให้บริการ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.19 ) ดา้นสภาพแวดลอ้มการตกแต่งภายในร้าน Biely Screen Shop  โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.77 ) ตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งดีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก
อาจารยว์งค์เดือน ประไพวชัรพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการและอาจารยอ์ดุมพร เปตานนท์อาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วมโครงการและอาจารยอุ์ดมพร เปตานนท ์ผูส้อนแผนการเงิน ซ่ึงทั้งสามท่านคอยตรวจแกไ้ข 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าและขอ้คิดต่างๆโดยตลอด ผูจ้ดัท าโครงการขอกราบขอกราบขอบพระคุณทุกๆ
ท่านเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ผูจ้ดัท าโครงการขอบขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการตลาดทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือกนัอยา่ง
เตม็ท่ี และร่วมกนัท าวชิาโครงการจนส าเร็จ รวมทั้งขอบคุณทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งมา ณ ท่ีน้ี  
 
                  ขอขอบพระคุณ 
          
                     คณะผู้จัดท า 

    โครงการขายสินค้า   Biely Screen Shop 
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บทที ่1 
บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัมีสินคา้แฟชัน่ผลิตออกมาขายเป็นจ านวนมากอยา่งแพร่หลายเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเล็งเห็นช่องทาง

ในการตลาดโดยคิดจะน าตวัติดสต๊ิกเกอร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน ามาใชติ้ดบนกระเป๋าดินสอเพื่อท า

ใหสิ้นคา้เหล่าน้ีดูมีสีสันความสวยงามตอบสนองค่านิยมไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลจุดเด่นของร้าน

เราคือลูกคา้สามารถเลือกแบบสต๊ิกเกอร์อกัษรและตวัการ์ตูนไดต้ามท่ีตอ้งการเพื่อเป็นการเพิ่มความ

เด่นและผูจ้ดัท าคาดว่าธุรกิจบริการติดสต๊ิกเกอร์จะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน โดยปัจจุบนัมี

กระเป๋าดินสอออกมามากมายหลายแบบหลายชนิดหลายรูปทรง แต่ไม่สามารถก าหนดเอกลกัษณ์

ของกระเป๋าดินสอได ้เราจึงไดมี้การบริการลูกคา้ท่ีสามารถออกแบบกระเป๋าดินสอให้มีเอกลกัษณ์

โดดเด่นเฉพาะตวัโดยการการใชต้วัอกัษรสต๊ิกเกอร์และตวัการ์ตูนแบบรีดติดมาท าเอกลกัษณ์ไม่ว่า

จะเป็นตวัอกัษรหรือตวัการ์ตูนต่างๆท่ีจะสร้างความแตกต่างใหก้บักระเป๋า 

ดงันั้น ผูจ้ดัท าโครงการบริการได้ก่อตั้งธุรกิจสกรีนรีดติดกระเป๋าดินสอ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของวยัรุ่นในปัจจุบนัท่ีหนัมานิยมใช้กระเป๋าดินสอสกรีน ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าไดคิ้ดแผน

ธุรกิจบริการกระเป๋าสกรีนข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย และเป็น

แนวความคิดสร้างสรรค์ทางดา้นไอเดียในการออกแบบตวัอกัษรหรือตวัการ์ตูนต่างๆ บนกระเป๋า

ดินสอโดยมาจากความคิดของแต่ละคน จะท าให้เรารู้สึกว่าเป็นตวัของตวัเองมากท่ีสุด ซ่ึงคณะ

ผูจ้ดัท าไม่ได้เล็งถึงกลุ่มวยัรุ่นเพียงกลุ่มเดียว แต่ยงัเล็งไปถึงครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มนักศึกษา 

ตามสถาบนัต่างๆ หรือแมแ้ต่องค์กรต่างๆ ท่ีตอ้งการกระเป๋าดินสอสกรีน เพื่อน าไปใชเ้ก็บอุปกรณ์

การเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีตอ้งการเป็นกระเป๋าดินสอสกรีนท่ีออกแบบโดยตวัเองโดยทางคณะ

ผูจ้ดัท าไม่ไดค้  านึงถึงแต่ความสวยความงามของลายแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัค านึงถึงความสุขของ

ลูกคา้ท่ีไดใ้ชก้ระเป๋าสกรีนของทางร้านดว้ย 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขายและบริการ  

3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 

เป้าหมายของโครงการ 

1.สร้างผลก าไรรายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2. เพื่อสร้างอาชีพการบริการ 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินการและงบประมาน  

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. สามารถสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการขายและบริการเพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 

3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

4.สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัตวัเองได ้ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
 โครงการ บ้ีล่ี สกรีน ช็อป เป็นโครงการประเภทธุรกิจบริการลูกคา้ ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษา
แนวทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 

1. แนวคิดการใหบ้ริการและความพึงพอใจ 
2. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) 
4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดการให้บริการและความพงึพอใจ 
 คุณภาพ สามารถพิจารณาไดจ้ากหลายมุมมอง และสาขาความรู้ หลากลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคม การตลาด จิตวทิยาและการวจิยัการด าเนินการ(Khantanapha, 2000: 8) โดยจากมุมมองของบอร์น
(Born, 1994) คุณภาพเป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีปัจจุบนัไดรั้บความส าคญัอยา่งยิ่งจากผูบ้ริหารระดบัสู(top 
management agenda) และเป็นหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานของการสร้างสมรรถนะการจดัการและการแข่งขนั
ให้กบัองคก์ร และไดรั้บความสนใจอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงหลายคริสตท์ศวรรษท่ีผา่นมา แต่ในมุมมอง
เชิงปรัชญา (Philosophical View) คุณภาพเป็นคุณลกัษณะแห่งความคิดและบรรดาถอ้ยแถลงท่ีเช่ือมัน่วา่
จะก่อใหเ้กิดผลดงัท่ีคาดไว ้)ความเป็นนามธรรมของคุณภาพน้ี ท าให้เรายากท่ีจะให้ค  านิยามความหมาย
ของคุณภาพได้เน่ืองจากคุณภาพมักเป็นค าท่ีจะต้องพิจารณาในเชิงสัมพัทธ์กับตัวของมันเอง   
นกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงได้ให้ความหมายของคุณภาพท่ีไดรั้บการยอมรับกนัอย่างแพร่หลายได้แก่ 
โจเซฟ จูแรนปรมาจารยด์้านการบริหารงานคุณภาพ ผูเ้สนอแนวคิดระบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้ง
องค์กร  (Total QualityManagement-TQM) อดีตศาสตราจารย์แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
แมสซาชูเซทท์ (MIT) ไดเ้สนอไวว้า่ คุณภาพก็คือ ความเหมาะเจาะพอดีในการใชแ้ละเป็นส่วนขยายใน
ความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ ส่วนครอสบ้ี ให้ความหมายอย่างกระชบัไวว้า่ เป็นการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ  (Conformance to requirement) ในขณะท่ีซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์ร่ี Ziethaml, 
Parasuraman, and Berry, 1990) เสนอว่า คุณภาพเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหมายของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อบริการนั้น กล่าวโดยสรุปไดว้า่ คุณภาพก็คือ ผลิตภณัฑ์บริการท่ีดีท่ีสุด โดยมีคุณค่า
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และมีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความ
คาดหวงัคุณภาพจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้ในผลิตภณัฑ์ หรือบริการกบั
การรับรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีมี โดยหากลูกคา้หรือผูรั้บบริการเห็นว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดและตรงตามท่ีคาดหวงั ก็ถือไดว้า่ผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักล่าวมีคุณภาพนัน่เอง และคุณภาพการ
ให้บริการน้ี จากทศันะของรอสโกทช์และเดวิส(Ross, Goetsch and Davis, 1997: 11-13) ก็จดัวา่เป็น
กรอบการมองเร่ืองคุณภาพกรอบหน่ึง พร้อมอธิบายว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการควบคุมเพื่อให้
เกิดคุณภาพการให้บริการ อนัมีความแตกต่างจากคุณภาพในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี เพราะ
วธีิการควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากการบริการจะมีการควบคุมหรือการบริการ
จดัการน้อยแต่ขณะเดียวกนัก็มีความส าคญัมาก กบัในทางหน่ึงระดบัของคุณภาพท่ีไดจ้ากการบริการ 
มักไม่สามารถท าการท านายได้เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่พฤติกรรมผูใ้ห้บริการ 
 (behavior of the delivery person) ภาพพจน์ ช่ือเสียงขององคก์าร  (image of the organization) โดย
ผูรั้บบริการจะเป็นผูท้  าการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเร่ิมให้บริการจนถึงการส้ินสุดในการ
ให้บริการ โดยการให้บริการจะยิ่งดียิ่งข้ึน ถา้หากผูรั้บบริการท าการประเมินการให้บริการในขณะนั้น 
จากท่ีไดก้ล่าวถึงทศันะของนกัวชิาการดงักล่าว การศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ือง
หน่ึง และเป็นมุมมองในเชิงคุณภาพท่ีส าคญัท่ีพึงไดรั้บความสนใจ  

 
2. แนวคิดการเขียนแผนธุรกจิ 
 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิง่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียน
ความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผน
ท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้
รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทาง
การเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัดว้ยเช่นกนั 
(อา้งอิงจากhttp://oknation.nationtv.tv) 
องคป์ระกอบท่ี 1 : บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารเป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมด
ให้อยูใ่นความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและ
จะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีว่า จะอ่านรายละเอียดในตวั แผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้ง
ช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญัสองประการ คือ หน่ึง ช้ีใหเ้ห็นวา่มี โอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ี
ก าลงัคิดจะท า สอง ตอ้งช้ีใหเ้ห็นวา่ สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้น จะ สามารถใชโ้อกาสในตลาดท่ีวา่นั้น
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ใหเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไร บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนใหเ้กิดความ น่าเช่ือถือ หนกัแน่น และชวนให้
ติดตามรายละเอียดท่ีอยูใ่นแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอวา่ คุณภาพ ของบทสรุปผูบ้ริหารจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากบัการเขียนส่วนน้ีอย่างพิถีพิถ1.อธิบายว่าจะท า
ธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไร พยายามอธิบายให้เห็นว่า สินคา้หรือบริการท่ีจะท า
นั้นจะเปล่ียนแปลงวถีิชีวติหรือวถีิการใชสิ้นคา้หรือบริการไปจากเดิมอยา่งไร บอกดว้ยวา่ธุรกิจจะก่อตั้ง
เม่ือไร สินคา้/บริการมีคุณสมบติัพิเศษอะไรในแง่รูปลกัษณ์ ประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยี  ฯลฯ ท่ีจะ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ บอกดว้ยวา่ ขนาดของธุรกิจใหญ่
ขนาดไหน มีความเติบโตกา้วหนา้ในช่วงท่ีผา่นมาอยา่งไร 

2.โอกาสและกลยุทธ์ สรุปว่าอะไรคือโอกาส ท าไมจึงน่าในใจ และจะใช้โอกาสนั้นด้วยวิธี
อย่างไร ขอ้มูลส่วนน้ีอาจน าเสนอในรูปขอ้เท็จจริงของตลาด เง่ือนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง (เช่น คู่
แข่งขนัไม่ปรับปรุงสินคา้มานานแลว้ คู่แข่งขนัก าลงัเพล่ียงพล ้า แนวโนม้ของอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ ท่ี
แสดงวา่โอกาสทางการคา้ก าลงัเปิดให)้ 

3.กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย  ระบุและอธิบายยอ่ๆ ถึงลกัษณะตลาด ใคร
เป็นกลุ่มลูกคา้หลกั จะจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อย่างไร จะวางแผนการเขา้ถึงลูกคา้อย่างไร รวมถึง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ ยอดขาย และส่วน
แบ่งตลาดท่ีคาดหมาย 

4.ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ ระบุถึงความไดเ้ปรียบและความเหนือกวา่ในการแข่งขนั 
เช่น ความได้เปรียบจากตวัผลิตภณัฑ์ การได้เปรียบจากการเขา้ตลาดก่อน ความไดเ้ปรียบจากการท่ี
คู่แข่งขนัอยูใ่นภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

5.ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร บทสรุปให้เห็นถึงความคุม้ค่าของ
การลงทุน เช่น ก าไรขั้นตน้ ก าไรจากการด าเนินงาน ระยะเวลาของการท าก าไร ระยะเวลาการคุม้ทุน 
ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการลงทุน และการคาดคะเน
ผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 

6.ทีมผูบ้ริหาร สรุปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผูท่ี้เป็นตวัหลกัในการ
ก่อตั้งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกยอ่ๆ ถึงความส าเร็จในอดีต โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการท าก าไร 
การบริหารงานและคน 

7.ขอ้เสนอผลตอบแทน ระบุสั้ นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท่ี้ตอ้งการ จะเอาเงินไปท าอะไร จะ
ตอบแทนเจา้ของเงินอย่างไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หน้าท่ีหรือผูร่้วมลงทุนจะเป็นเท่าใด
องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจการส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ
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การก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้นรูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็น
โอกาสทางการตลาด การคิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากน้ีควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

องค์ประกอบท่ี 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การ
พยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการท าก าไร และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้น
การวเิคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การก าหนดทิศทาง กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานของกิจการ 

การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ วา่ SWOT ANALYSIS 
1.การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของกิจการ

ในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเนน้การวเิคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแขง็ (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) 
ของกิจการ 

2.การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได้ ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเขา้ใจในสถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ีเป็น
โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจผลลพัธ์จากขั้นตอนของการ
วเิคราะห์สถานการณ์ คือ บทวเิคราะห์ความเป็นไปและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจท่ี
เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆ ของกิจการ 

องค์ประกอบท่ี 4 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการไดรั้บในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทาง
ธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน 
เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน 
เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะ
กลาง ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวท่ีนานกวา่ 5 ปี 

ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 
 1.มีความเป็นไปได้ หมายความว่า กิจการมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้ หากได้มีการ
ด าเนินงานอย่างเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีเล่ือน
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ลอยเกินความจริงจนท าไม่ได ้และก่อให้เกิดความทอ้แท ้แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีง่ายจนเกินไปจนไม่
ตอ้งทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายท่ีดีจึงควรเป็นผลลพัธ์ท่ี
ท าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้
 2.สามารถวดัผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนท่ีสามารถประเมินไดว้่า กิจการ
บรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาให้ชดัเจนวา่ จะตอ้งบรรลุ
ถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด 
3.เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายยอ่ยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคลอ้งและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั พร้อมทั้งใหแ้น่ใจวา่เป้าหมายระยะสั้นๆ เป็นไปเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมเป้าหมายใน
ระยะปานกลางและระยะยาว 

องคป์ระกอบท่ี 5 : แผนการตลาดแผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการ
ทุ่มเทความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไว้
ล่วงหนา้ โดยใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองคป์ระกอบท่ี 3 มา
พิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4  

ดงันั้น การวางแผนการตลาดจึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 

เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถามหลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
3. จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 

ในการตอบค าถามดังกล่าวข้างต้น ผู ้ประกอบการจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์และวิจารณญาณท่ีดี ในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดส าหรับ
กิจการตามองคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1. เป้าหมายทางการตลาด 
2. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
3. กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 
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-  กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
-  กลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 
-  กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

องคป์ระกอบท่ี 6 : แผนการจดัการและแผนคนในส่วนน้ีผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างของ
องค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบา้ง 
หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้าง
ของคณะกรรมการและการถือหุ้น การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนั
ในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีในการบริหาร มีความสมดุลในด้านความรู้ ความสามารถท่ีครบถ้วน ทั้งด้าน
เทคนิคและการบริหาร มีความช านาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีท า 
 รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. โครงสร้างองคก์ร 
1. ต าแหน่งงานหลกัๆ ขององคก์าร คนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงัองคก์าร 
2. หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ต็มเวลา ตอ้งระบุวา่ใครจะเป็น

ผูช่้วยในงานนั้น เพื่อท าใหง้านสมบูรณ์ 
3. หากทีมงานผูบ้ริหารเคยท างานร่วมกนัมาก่อน ให้ระบุวา่เคยท างานอะไร มีความส าเร็จ

ในฐานะทีมท่ีดีอะไรบา้ง 
 
2. ต าแหน่งบริหารหลกั 

1. ระบุวา่ต าแหน่งบริหารหลกัๆ มีความรู้ ความช านาญอะไรบา้ง และมีความเหมาะสมใน
ต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร 

2. ระบุบทบาท ภาระความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งในทีมบริหาร 
3. อาจใส่ประวติัสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั้นอาจน าไปใส่ไว้

รวมกนัในภาคผนวก 
3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร ระบุเงินเดือนท่ีจ่ายแก่ผูบ้ริหาร ตลอดจนผลประโยชน์ใน

รูปแบบอ่ืนๆ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ริหารแต่ละคน 
4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 
5. คณะกรรมการบริษทั ระบุคุณสมบติัของกรรมการบริษทั องค์ประกอบและภูมิหลงัของ

กรรมการแต่ละคนวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอยา่งไร 
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องค์ประกอบท่ี 7 : แผนการผลิต/ปฏิบติัการหลังจากท่ีผูป้ระกอบการได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงคท์างธุรกิจและแผนกลยุทธ์
ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิง
เหล่านั้นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต/ปฏิบติัท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของ
บริษทั อนัไดแ้ก่ แผนการตลาด แผนการบริหารและจดัการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนบัสนุนและ
ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ 

แผนการผลิต/ปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการ
ผลิตและปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ โดย
มุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิต
โดย วตัถุดิบและทรัพยากร นั้น หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้ ชั่วโมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือ
ค่าใช้จ่ายรวมของทรัพยากรทุกอย่างท่ีใช้ ได้แก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืนๆ ส าหรับ 
กระบวนการผลิตและปฏิบติัการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการ
ผลิตใหเ้ป็นผลผลิต และ ผลผลิต นั้น หมายความถึง จ านวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดใ้น
การวางแผนการผลิต/ปฏิบติันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณา ตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
และปฏิบติัการภายในกิจการตามประเด็นท่ีส 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 : แผนการเงินในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการตอ้งทราบให้ไดว้่าแผนท่ีจะ

จดัท าข้ึนนั้น เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนจ านวนเท่าใด จะไดม้าจากแหล่งใดบา้ง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจา้ของกิจการ หรือ
แหล่งเงินทุนภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกว่า กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) 
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จากนั้น จะเป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกว่า กิจกรรมลงทุน (Investing 
Activities) ซ่ึงจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าว
ขา้งตน้ คือ กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย 
และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 

การตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
ด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นักบญัชีจะเป็นผูน้ าเสนอผลของ
กิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็นรายงานสรุปขั้นสุดทา้ย
ของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเป็นงบการเงินท่ี
ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบว่า ในรอบ
ระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร ก าไรหรือขาดทุน มีการเปล่ียนแปลงในเงินสด
อยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

งบการเงินประกอบดว้ย 
1.งบดุล เป็นรายงานท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ในงบดุลจะประกอบไปดว้ย

ขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูเ้ป็น
เจา้ของ  

2.งบก าไรขาดทุน เป็นงบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได ้ค่าใช้จ่าย
และก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

3.งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น 
ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 

-      ทุนเรือนหุน้ 
- ก าไรสะสม 

4.งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใดในรอบ
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานให้ทราบว่า เงินสดในปีปัจจุบนัท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น มีสาเหตุจาก
อะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

- กิจกรรมด าเนินงาน 
- กิจกรรมลงทุน 
- กิจกรรมจดัหาเงิน 

5.นโยบายบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัท่ีกิจการใชใ้นการจดัท าและน าเสนองบ
การเงิน เน่ืองจากหลักการบัญชีท่ีกิจการเลือกใช้มีได้หลายวิธี วิธีการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช้จะมี
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ผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกัน กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวให้ผูใ้ช้ในงบการเงินทราบ 
โดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน 

- วธีิการรับรู้รายได ้
- การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
- การตีราคาเงินทุน 
- ค่าเผือ่หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
- วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
- การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
- การจดัท างบการเงินรวม 

องคป์ระกอบท่ี 9 : แผนการด าเนินงานหลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นต่างๆ ของ
กิจการอย่างรอบคอบและครบถว้นแลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว 
โดยการก าหนดกิจกรรมของกลยุทธ์แต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการ
อาจจะท าแผนการด าเนินงานในลักษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ 
งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจดัท ารายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามท่ี
ผูป้ระกอบการเห็นสมควร 

องคป์ระกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหนา้ 
ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือผลลพัธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาด
ฝันเกิดข้ึน จนเป็นผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความ
เส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีได้ก าหนดไว้
(อา้งอิงจากhttp://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1) 

 
3. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ประการแรก ฟิลลิปคอตเลอร์ (Philip Kotler) เขาเป็นผูท่ี้เปล่ียนการอธิบายทางดา้น การตลาด 
จากกิจกรรม(activity)ไปสู่การให้ความส าคญัท่ีการสรางความเขา้ใจว่าการตลาดคืองานทางด้านการ
ผลิต ประการท่ีสอง ฟิลลิปคอตเลอร์(Philip Kotler) ไดต่้อยอดความคิดของ ปีเตอร์เอฟดรีกเกอร์ (Peter 
F. Drucker) ในการเปล่ียนความคิดทางการตลาดจากเดิม มุ่งเน้นท่ีราคา และการกระจายสินคา้(price 
and distribution) ไปสู่การเนน้ท่ีพบความตอ้งการของลูกค้า(meeting customers’s need) และประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์และบริการ(benefits receivesfrom a product or service) และ ประการสุดทา้ย 
ฟิลลิปคอตเลอร์เป็นผูข้ยายขอบเขตของการตลาดให้กวา้งข้ึน จากการรับรู้เดิมในมิติของการตลาดว่า 
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เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ขบวนการส่ือสารและแลกเปล่ียน  (process of communication and exchange) หากแต่ 
ฟิลลิปคอตเลอร์ไดข้ยายกรอบความคิดเหล่าน้ีให้ไดเ้ห็นวา่การตลาดนั้น สามารถเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
เร่ืองอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไดเ้ช่นกนั อาทิเช่น การกุศล พรรคการเมือง เป็นตน้ 
  ความหมายและขอบเขตของการตลาดตลาด (Market)ในความหมายของ ฟิลลิปคอตเลอร์
หมายถึง ท่ีใดก็ตาม ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีหรือไม่มีสถานท่ี ท่ีมีอุปสงคแ์ละอุปทาน ในสินคา้ หรือบริการมา
พบกนั จนท าให้เกิดราคาท่ีมาจากกลไกตลาด โดยเศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปล่ียนแปลง
ของราคา เช่น การท่ีราคาลดลงโดยอตัโนมติัเม่ือมีการเสนอขายสินค่าเป็นตน้ ทางดา้นทฤษฏีนั้น เห็นวา่ 
เศรษฐกิจในระบบตลาดท่ีแทจ้ริงนั้น จ  าเป็นตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ีคือ ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมี
ขนาดเล็ก ผูบ้ริโภคจ านวนมากรวมถึง มาตรการในการกีดกนัการเขา้ตลาดท่ีน้อย เง่ือนไขเหล่าน้ีถา้มี
ครบทั้งหมดจะถือวา่เป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ซ่ึงพบไดม้ากในโลกปัจจุบนั  (Kotler, 2003a, p.11) ค าตลาด จึง
มีความหมายครอบคลุมถึงลูกคา้หลายกลุ่ม รวมทั้งตลาดท่ีมีตวัตนโดยลกัษณะทางกายภาพ และตลาดท่ี
ไม่มีตวัตนในกายภาพ การตลาดด ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีหลายๆตลาดย่อยซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์อยู่ในธุรกิจนั้นขอบเขตของการตลาดการตลาดเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างสรรค์ การ
ส่งเสริม และการส่งมอบสินคา้ หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภคและองคก์รการธุรกิจต่างๆ นกัการตลาดมี
หนา้ท่ีกระตุน้ความตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของบริษทัตลอดจนรับผดิชอบต่อ 
            ฟิลลิปคอตเลอร์ ไดมี้การแบ่งระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดออกเป็น  (Kotler, 
1984) ระดบัแรก การตลาดแบบดั้งเดิม  (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกั
คือ การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้(brands)แบบท่ีเคยมุ่งเนน้กนัมา โดยการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัขั้น
น้ีจะมุ่งใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาด 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
(4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกได้
ดงัน้ี 

1.ผลิตภณัฑ์  (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
สินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนวทางการ
ประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใชใ้นการผลิต การ
ให้บริการ หรือด าเนินงานของกิจการหรือ แมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของ
การตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ์  (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์  (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ ์
(Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns)  
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2.ราคา  (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ี
เหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท า
การแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการหรือ
นโยบายการตั้งราคา  (Pricing Policies) หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การ
ก าหนดรามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้เองได้ตามใจชอบ การ
พิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั 
ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการก าก าหนดราคาสินคา้และบริการ  ประเด็นส าคญั
จะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ ราคาท่ีให้ส่วนลด ราคา
ท่ีมีส่วนยอมให ้ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงินและราคาเง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินค้าท่ีครอบคลุมและทั่วถึง 
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเส้นทาง
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได ้ในช่องทางการจดั
จ าหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม(ndustrial User) หรือลูกคา้ทาง
อุตสาหกรรม  (Industrial Consumer) และคนกลาง(Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวาง
แผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงจุดท่ีตอ้งการ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลก าไรหรือกลยุทธ์ทางการตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไว้
พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่าย
ท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้
ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วม
ในกระบวนการน าพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เหมาะสม มีความ ส าคญัต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการ
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและ
การเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนน้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกวา่ 4P ซ่ึงน าไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึน
ตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นของการสร้างประสบการณ์ท่ี
ดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภค
แบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี 
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คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสูงข้ึนเม่ือเทียบกับคู่แข่งขนัหรือ เป็น
กิจกรรมติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้คามรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็น
ของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้
เพื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

5.   ดา้นบุคคล (People)หรือพนกังาน Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การ
จูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ   มี
ทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู ้ใช้บริการ   มีความคิดริ เ ร่ิม  มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidenceand Presentation)   
เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการท่ีรวดเร็วหรืผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

7.ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้น
การบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ชบ้ริการ
เกิดความประทบัใจ 

 

4. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค  
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าใหส้ามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ี
ส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน ในตลาดปัจจุบนัถือวา่ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ 
และมีความส าคญัท่ีสุดของนกัธุรกิจ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารการตลาด จะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้
ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทายใจ
หรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งวา่กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้นตอ้งการอะไรมีพฤติกรรมการซ้ือ
อยา่งไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร  
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ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ
ตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อ
การซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกทาง
กลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 
 สุวฒัน์ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ บริการของ
บุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
 ธนกฤตวนัต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการ
คน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่างๆ   ของผูบ้ริโภค 
 ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของ
สินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 
 ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
บุคคลหรือกลุ่มในการจดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช ้และการจดัการภายหลงัการบริโภค 
ผลิตภณัฑ์/บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึงๆพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 
กระบวนการท่ีเก่ียวกับการค้นหาข้อมูล การซ้ือ การใช้การประเมินผลในสินค้าหรือบริการจาก
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี สามารถแยก ไดด้งัน้ี 
 1.มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคลดว้ยการเดินทางไปจบัจ่ายหาซ้ือ และใช้สินคา้หรือบริการ
ตามความตอ้งการของบุคคล 
 2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือการพิสูจน์ความตอ้งการ การ
ตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจบัจ่าย และการพูดคุยเพื่อคน้หาค ายนืยนั 
 3.บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ีเป็นครอบครัวแม่บา้น หรือซ้ือไปเป็น
ของขวญัใหบุ้คคลอ่ืน 
 กลัยกรวรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553 : 90) ไดอ้ธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค
วา่ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 

1.พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได ้(Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น การส่ือสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจยัดา้นความคิด ความรู้สึก
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ของผูบ้ริโภคดว้ย และพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดรั้บผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน และภายนอกจึงท าให้
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยดุน่ิงอยูเ่หมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา  
 2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์   (Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึกและ 
การกระท า กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น ความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษาทั้งปัจจยัภายใน 
และปัจจยัภายนอกวา่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการอะไร อยา่งไร และท าไม 
 3. พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความว่าผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่าบางอย่างกับบางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียนระหว่างผู ้ซ้ือ
(ผูบ้ริโภค) กบัผูข้าย เพื่อตอบสนองความตอ้งการ (เจา้ของสินคา้) 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51-57) ใหก้ล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ อาการท่ีแสดงออก
ในการซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมการซ้ือแบบเป็นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคท าการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งซ้ือถ่ี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะทัว่ไป มีราคาต่อหน่วยต ่า มีวางจ าหน่ายทัว่ไป ผูซ้ื้อ
จะตดัสินใจซ้ือโดยไม่ยุง่ยากแต่อยา่งใด 
 2. พฤติกรรมการซ้ือแล้วลดความกงัวลใจ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี ผูบ้ริโภค รู้จกัดี และรู้ว่ามีความ
แตกต่างระหวา่งตรายีห่อ้ นอ้ยมาก แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัคงตดัสินใจไดย้ากในการซ้ือ เพราะเป็นประเภทท่ีมี
ราคาและความเส่ียงสูง มีการซ้ือเป็นคร้ังคราว 
 3. พฤติกรรมการซ้ือแบบซบัซ้อน  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย มีราคาสูง มีความ
เส่ียงสูง แต่มีความถ่ีในการซ้ือต ่ามาก บางคร้ังมีการซ้ือเพียงคร้ังเดียวตลอดอายุของผูบ้ริโภค ก่อนการ
ลงมือซ้ือ ผูบ้ริโภคต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจ านวนมากเก่ียวกับประเภทและตรา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ  เช่น   บริโภคท่ีจะลงมือซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช ้เป็นตน้ 
 4.พฤติกรรมการซ้ือแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความยุ่งยากน้อย ก็ยงัถือว่าตราผลิตภณัฑ์มีความส าคญัอยู่ ไม่อยากซ้ือตราเดิม พฤติกรรมการซ้ือจึงมี
การเปล่ียนเป็นตราใหม่เสมอ ๆ      เพราะอยากหลุดพน้จากความจ าเจ          ซ ้ าซากอยากลองของใหม่ 
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค  คือ “การแสดงอาการท่ีเป็น
กระบวนการเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การประเมินผลสินคา้หรือบริการ จากการได้มาตาม
ความตอ้งการและคาดหวงัของผูบ้ริโภค” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภทของผูบ้ริโภค สามารถจ าแนกได ้ 4 กลุ่มดงัน้ี 
1. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลและองคก์ร 
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 1.1  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลมกัจะซ้ือสินคา้ไปใช้ในครัวเรือนของเขา เช่น ซ้ือแป้ง สบู่ ยาสีฟัน 
ผงซกัฟอก หรือซ้ือไปเป็นของขวญัให้กบัคนรักการซ้ือและใชน้ี้ตอ้งเป็นบุคคลสุดทา้ยมิไดน้ าไปผลิต
หรือขายต่อ 
          1.2   องคก์รในท่ีน้ีคือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งโดยมีวตัถุประสงคมุ์่งแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร 
จดัซ้ือสินคา้หรือบริการไวใ้ชใ้นกิจการของตนเอง 
2. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพและผูบ้ริโภคท่ีไม่แทจ้ริง 
 2.1   ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการจากร้านคา้ใดร้านคา้
หน่ึงเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
  2.2 ผูบ้ริโภคมีศกัยภาพในการซ้ือ หมายถึง บุคคลท่ีพร้อมจะซ้ือสินคา้หรือบริการแต่ยงัไดรั้บ
การจูงใจหรือขอ้มูลในสินคา้หรือบริการยงัไม่เพียงพอ 
 2.3 ผูบ้ริโภคไม่แทจ้ริง หมายถึง บุคคลท่ีไม่มีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการทั้งในปัจจุบนั
และในอนาคต 
3. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรมและเป็นครัวเรือน 
  3.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการไปขายต่อหรือผลิตต่อ
อีกทอดหน่ึงประกอบดว้ยพ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก ตวัแทนจดัจ าหน่ายหรือเป็นหน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจท่ี
ผลิตต่อประกอบดว้ย โรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรมซ้ือวตัถุดิบน าไปผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป
อีกทอด 
 3.2 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือน หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจซ้ือสินคา้หรือบริการไวใ้ห้สมาชิกใน
ครอบครัวใช ้เช่น แม่บา้น 
4.   ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูค้าดหวงั ในท่ีน้ีคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีนกัการตลาดตอ้งการจะเขา้ถึง ทั้งน้ี
เพราะมีปัจจยัหลายประการท่ีสอดคลอ้งกบัสินคา้ของเขา 
 ลกัษณะของการเกิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีลกัษณะดงัน้ี 
1.เกิดจากการจูงใจ การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มกัมีจุดมุ่งหมายคือ ตอบ สนองความตอ้งการและ
ความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง เช่น แรงจูงใจเกิดจากความสะดวกสบายในการเดินทางไปท างานดว้ย
การซ้ือรถยนต์นั่ง จะแสดงพฤติกรรมด้วยการขยนัท างานเก็บเงินหรือสรรหาแหล่งเงินผ่อนมาซ้ือ 
เพื่อใหไ้ดส่ิ้งของท่ีตอ้งการ     ลกัษณะการแสดงพฤติกรรมอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 1.1 ท าหนา้ท่ีใหเ้สร็จ  เช่น ตอ้งการซ้ือช่อดอกไมเ้พื่อแสดงความยินดีเม่ือเพื่อนส าเร็จการศึกษา 
หรือซ้ือส่ิงของบ ารุงสุขภาพใหค้นไข ้เพื่อแสดงใหรู้้วา่เป็นห่วงเป็นใยเม่ือไปเยีย่ม 
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 1.2 มีจุดมุ่งหมายมากกว่าหน่ึง เช่น ตอ้งการซ้ือรถยนต์อเนกประสงค์ท่ีสามารถปรับเป็นห้อง
ส านกังานและใชบ้รรทุกส่ิงของได ้หรือตอ้งการเคร่ืองป่ันอาหารท่ีสามารถใชไ้ดใ้นหลายๆ ลกัษณะ 

1.3 มีจุดมุ่งหมายสลบัซับซ้อน เช่น นักศึกษาตอ้งการขอเงินผูป้กครองไปเท่ียวด้วยการช่วย
ผูป้กครองท างานบา้นแทน เพื่อให้ผูป้กครองเห็นใจและยินดีจ่ายเงินให้หรือ ร้านคา้หาบเร่แผงลอยยอม
จ่าย เงินค่าคุม้ครอง เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท ามาหากิน 
2. เกิดจากบทบาทของผูบ้ริโภคในหลาย ๆ ลกัษณะดงัน้ี 
 2.1 เป็นผูซ้ื้อ   ในท่ีน้ีอาจซ้ือจากค าสั่งจากคนอ่ืน หรือซ้ือเพื่อใช้เอง หรือซ้ือเพื่อใช้เป็น
ของขวญัใหแ้ก่คนรักได ้
 2.3 ผูริ้เร่ิม คือ ผูส้ร้างแนวคิดในสินคา้หรือบริการให้ตลาดยอมรับ โดยให้ค  าแนะน าหรือท าให้
เกิดความตอ้งการในสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
 2.4 ผูน้ าหรือผูมี้อิทธิพลในการชกัจูงใจให้มีการตดัสินใจซ้ือ คือ ผูมี้อ  านาจหรือมีอิทธิพลจูงใจ
ให้ผูอ่ื้นไดป้ฏิบติัในการซ้ือตามผูน้ า โดยการแนะน าหรือใช้ขอ้ความข่าวสาร หรือสร้างแรงกระตุน้ชกั
จูงใหผู้ต้ามกลุ่มมีการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
 2.5  ผูต้ดัสินใจซ้ือในระบบครอบครัว ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีใช้ในบา้นมกัเป็น
แม่บา้น ไม่วา่จะเป็นของใชใ้นครัว ของใชส้ าหรับเด็กเล็กหรือแมแ้ต่เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายของพ่อบา้น
ดว้ยก็มี แต่ถา้เป็นสินคา้ใหญ่ๆ ราคาแพง 
3. เกิดจากกิจกรรมหลายอยา่งจากการซ้ือดงัน้ี 
 3.1 เกิดความสนใจจากการดูภาพยนตร์โฆษณา หรือการจดัแสดงสินคา้ หรือเพื่อนแนะน าให้
ซ้ือและใช ้

3.2  สรรหาขอ้มูลจากการเยี่ยมร้านคา้ดว้ยการพูดคุย หรือถกปัญหากบัพนกังานขายในร้านคา้ 
หรือพูดคุยในครอบครัว หรือถกปัญหากบัเพื่อนๆ 
3.3 ประเมินทางเลือกโดยตอบปัญหาในหวัขอ้ต่อไปน้ีคือ ซ้ือสินคา้อะไร ท่ีไหน เม่ือใด วิธีใด 
ใชต้ราอะไร สินคา้ชนิดไหน จากผูข้ายรายใด และตอ้งจ่ายเงินอยา่งไร 
3.4 ตดัสินใจซ้ือดว้ยการตกลงในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การช าระเงิน สถานท่ีส่งมอบสินคา้
หรือบริการ 
3.5 ปฏิบติัหลงัการซ้ือ ทดลองใชสิ้นคา้ จดัการเก่ียวกบัท่ีเก็บรักษาสินคา้ การบ ารุงรักษา จดัการ
เตรียมซ้ือในคร้ังต่อๆ ไป การจดัการกบัขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้ 
4. เกิดจากปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือใหง่้ายข้ึน ดงัน้ี 

4.1 เลือกสินคา้หรือบริการท่ีน่าพอใจมากกวา่เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
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 4.2 เช่ือในค าแนะน าในการซ้ือสินคา้หรือบริการจากศูนยอิ์ทธิพล 
 4.3 เช่ือถือในตรายีห่อ้หรือซ่ือสัตยใ์นการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
5. เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ 
ลกัษณะ เช่น บุคลิกภาพ วิถีการด าเนินชีวิต สถานภาพ เพศ อายุ ฯลฯ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผล
ต่อแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัดว้ย เช่น บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยานจะใฝ่หา
ความสะดวกสบาย ท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนมากกวา่บุคคลอ่ืนๆ 
6. เกิดจากการลงทุน การตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีลักษณะคล้ายๆ กับนักธุรกิจคือ มี
วตัถุประสงคมุ์่งแสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุน ดงัน้ี 
6.1 ลกัษณะการลงทุนจากการซ้ือประกอบดว้ย 
 (1) ตอ้งใชเ้วลาในการเสาะแสวงหาสินคา้ท่ีตอ้งการ 
 (2) ตอ้งใชแ้รงกายในการเดินทาง 
 (3) ตอ้งการให้สังคมรับรู้ว่าซ้ือสินคา้จากร้านท่ีมีระดบั เช่น ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงมากกวา่ร้านหาบเร่แผงลอย ราคาแพงกวา่ทั้งๆ ท่ีสินคา้เหมือนกนั 
 (4)ตอ้งใชจิ้ตใจ เช่น ความอดทนในการเดินทาง ความอดกลั้นในการรอคอยสินคา้ 
6.2   มีวตัถุประสงคมุ์่งแสวงหาผลประโยชน์ ดงัน้ี 
 (1) ความพึงพอใจท่ีไดรั้บสูงสุดจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 (2) ความคุม้ค่า คุม้ราคาจากการตดัสินใจซ้ือ 
 (3) ความสะดวกสบายหลงัจากใชสิ้นคา้ หรือพึงพอใจมากกวา่ท่ีคาดหวงั 
4.ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากสังคมจากการเลือกซ้ือสินคา้ให้ห้างท่ีมีความหรูหราและมีระดบั 
การลงทุนในภาคธุรกิจอาจมีการขาดทุนได ้คือลงทุนไปแลว้แต่ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุน
ไม่คุม้ค่า การบริโภคของผูบ้ริโภคก็เหมือนกนั อาจไดรั้บการขาดทุนในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 (4.1)   ซ้ือสินคา้หรือบริการมาแลว้ไดป้ระโยชน์น้อย หรือไม่ไดป้ระโยชน์เลยท าให้
เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 
 (4.2)  ไดรั้บอนัตรายจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ เช่น มีสารพิษตกคา้งในร่างกายจาก
การบริโภคสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ หรือได้รับบรรจุภณัฑ์ท่ียากต่อการท าลาย หรือเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 (4.3)  ไดรั้บการประณามจากสังคม หรือถูกสังคมเหยียดหยามจากการใช้สินคา้ หรือ
บริการ เช่น การซ้ือยาเสพติด หรือซ้ือบริการทางเพศกบัเด็กๆ  
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 (4.4)   เกิดความวิตกกงัวลในการใชสิ้นคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ เช่นซ้ือบา้นมาหลงัหน่ึงมารู้
ภายหลงัว่า โครงสร้างฐานท่ีเป็นเสาเข็มไม่มีคุณภาพ ตอ้งวิตกกงัวลกลวัว่าหลงัคาจะหล่นมา
ทบัเม่ือไรก็ตายเม่ือนั้น(อา้งอิงจาก)  https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/% 
 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 
 วชัรพงศ ์และคณะ(2558)โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทธุรกิจบริการ screen in love t-shirt มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ 
ทางการเรียนรู้ในธุรกิจบริการ และการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อให้นักศึกษา มีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผติภณัฑ ์
 วธีิด าเนินงาน 3 ขั้นตอน 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นด าเนินการ 3. ขั้นประเมินผล  
จากการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 
 1. วนั เวลา สถานท่ี ด าเนินงานตั้งแต่ กรกฎา 2558 ถึง กุมภาพนัธ์ 2559 สถานท่ีตลาดนดัรถไฟ 
ศรีนครินทร์ ซ.ศรีนครินทร์ 51 กรุงเทพ ฯ 10900 
 2. ร้าน screen in love t-shirt มีผลด าเนินการ โดยมีการเงินลงทุน 15,000 บาท และไดมี้การจดั
จ าหน่ายท่ีตลาดนดัรถไฟ ไดอ้อกร้านไห้บริการและจดัจ าหน่ายสินคา้ ไดเ้งินทั้งส้ิน 43,215 บาท หัก
ตน้ทุนจากการด าเนินงาน 15,000 บาท ไดก้ าไรสุทธิ 28,215 บาท 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 1. สมาชิกมีประสบการค่อนขา้งน้อยในการท า
ธุรกิจเส้ือสกรีน 2. คู่แข่งธุรกิจเส้ือผา้มีจ านวนมาก 
 4. ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 1. ทดลองท าเส้ือสกรีนก่อนออกไปขายจริงเพื่อไม่
ไห้เกิดขอ้ผิดพลาด 2. ศึกษาขอ้มูลทางการตลาดในธุรกิจเส้ือผา้ และท ากิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
เพื่อใหกิ้จการเป็นท่ีรู้จกั 
 5. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ 1. งานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชา
โครงการ 2. มีประสบการในดา้นการตลาดเก่ียวกบัธุรกิจบริการและมีรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 3.ท าให้
มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะในการออกแบบ แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 จากผลส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน100คน โดยถามเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาด (7P's)พบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงพอใจในบริการร้าน Screen in Love T-shirtในดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄=4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่การส่งเสริม

การตลาด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄=4.44)รองลงมาคือดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก 

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%25
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มีค่าเฉล่ีย(x̄=4.43) และดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄=4.41)ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄=4.41) 
กญัญาณัฐ จีนจาน และคณะ(2557)โครงการธุรกิจบริการ bag in design โครงการน้ีมี

วตัถุประสงคข์องโครงการ 1.)เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ   2.)  เพื่อให้
นกัศึกษามีประสบการณ์ ทางการเรียนรู้ในธุรกิจบริการ และการสร้างรายไดร้ะหว่างเรียน 3.) เพื่อให้
นกัศึกษา มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผติภณัฑ ์
 วิธีด าเนินงาน 3 ขั้นตอน 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นด าเนินการ 3. ขั้นประเมินผลจากการ
ด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 
 1.วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 
– กุมภาพนัธ์ 2558 งบประมาณ ในการลงทุน เป็นเงิน 4 ,000 บาท สถานท่ีปฏิบติังานบริการตลาดนดั
แฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 2.ผลการด าเนินงานมีการลงทุน 4,000 บาท จากการร่วมลงทุนของสมาชิกและไดมี้การบริการ
และจดัจ าหน่ายท่ีถนนคนเดินแฟลตทหารเรือ ไดก้ าไรทั้งส้ิน 4,520 บาท หักจากการด าเนินงาน 4,000 
บาทเหลือก าไรสุทธิ 520 บาท  
 3.ประโยชน์ท่ีได้รับจาการด าเนินโครงการ ซ่ึงมีวตัถุประสงของโครงการนั้นการได้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัการบริการ
และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัโครงการธุรกิจบริการ ท าไห้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีจากการท างานเป็น
ทีม และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 4.ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ 1.)ป้ายร้านเล็กไปและการจดั
ร้านไม่สมบูรณ์เน่องจากการจองสถานท่ีขายแต่ละคร้ังข้ึนอยูก่บัทางแฟลตทหารเรือ 2.)ไม่มีป้ายกล่อง
กล่องแยกตวัอกัษรท่ีใชรี้ดติดผา้ท าใหเ้สียเวลาในการคน้หาตวัรีดท่ีลูกคา้ตอ้งการท าให้ลูกคา้รอนาน 3.)
รีดตวัอกัษรไม่ติด เน่ืองจากใชไ้ฟอ่อนเกินไป 
 5.ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 1.)ท าป้ายร้านใหม่ให้ได้ขนาดใหญ่ข้ึน จดัร้านให้ได้
สัดส่วน ให้เขา้กบัสถานท่ีในแต่ละคร้ัง 2.)ไปหาซ้ือกล่องแยกตวัอกัษรและท าป้าย index คิดเพิ่มการ
คน้หาให้สะดวกข้ึน 3.)ปรับระดบัไฟให้อยูใ่นระดบัท่ีมากข้ึนแต่ก็ไม่สูงเกินไปเพราะผา้อาจจะเกิดรอย
ไหมแ้ละอาจมีรอยคราบเหลืองได ้
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน โดยถามถึง
ส่วนประสมทางการตลาด 7p's พบวา่ 
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 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄= 4.39 ) พิจารณาราย

ขอ้ พบวา่การส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  (x̄= 4.44 ) รองลงมาคือดา้นบุคลากร อยูใ่น

ระดบัมากมีค่าเฉล่ีย (x̄= 4.43 ) รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.41 ) ดา้น

กระบวนการให้บริการ อยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย (x̄= 4.35) รองลงมาดา้นราคา อยู่ในระดบัมากมี

ค่าเฉล่ีย (x̄= 4.29) และดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย(x̄ = 42.7) ตามล าดบั 
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บทที3่ 

วธิีการด าเนินโครงการ 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ  
2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4.จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจบริการ 
5.จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ และส่งเสริมการตลาด 

 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัซ้ือวตัถุดิบ  และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ทดลองปฏิบติัการใหบ้ริการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการท่ีวางแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1.สรุปผลการปฏิบติังานบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วนั เวลา สถานที่ 

เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ีปฏิบติังาน  ตลาดนดัแฟลตทหารเรือ แขวงบางนา บางนา กรุงเทพมหานครฯ 10260 

ขั้นตอนด าเนินงาน ปี 2562 ปี2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ 
 

         

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน 
และจดัสรรงบประมาณ 

         

3.ร่างโครงการการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 

         

4.จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีจะ
ท าธุระกิจบริการ 

        

5.จดัท าแผนธุระกิจและแผนกลยทุธ์และ
การส่งเสริมการตลาด 

        

6.ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

       

7.สรุปผลการปฏิบติังาน         

8.ส่งรายงานสรุปผลการก าเนินงาน          
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

งบประมาณในการลงทุนคนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 

1.   วตัถุดิบ 

กระเป๋าดินสอ      2,500 บาท 

สต๊ิกเกอร์อกัษรและรูปภาพ    1,500 บาท 

2.   อุปกรณ์ 

ชุดเตารีด        - 

โตะ๊วางกระเป๋า        - 

ตะแกรงแขวนโชวก์ระเป๋า    200 บาท  

3.   เบด็เตล็ด 

ค่าเช่าสถานท่ี 80 บาท ต่อวนั 10 วนั   800 บาท 

ชุดเส้ือฟอร์ม 2 คน คนละ     500 บาท  

ค่าส่ือโฆษณาและป้ายร้าย    1,500 บาท 

รวม       7,000 บาท 
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1.บทสรุปผู้บริหาร 

บริษทั BielyScreen Shop จ ากดั เป็นกิจการท่ีก่อตั้งข้ึนโดย นางสาวกมลเนตร จนัทราและนางสาว
มณฑา สุรินทราบูรณ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบในการน ากระเป๋าดินสอมาประดบัตกแต่ง 
ให้มีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง เพื่อตอ้งการให้ตวัเองดูโดดเด่นมากยิ่งข้ึนจึงเป็นท่ีมาให้บริษทัBiely Screen 
Shop ไปก่อตั้งอยู่ท่ี แฟลตทหารเรือ สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยสินคา้ท่ี
ให้บริการ เป็นกระเป๋าดินสอราคา 79 บาท   ในปัจจุบนัลูกคา้หลกัของกิจการ คือ กลุ่มคน ท่ีช่ืนชอบการ
ตกแต่งกระเป๋าดินสอ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตวั กิจการครองส่วนแบ่งตลาดทั้งสิน10% ของส่วนแบ่ง
การตลาดทั้งหมด คู่แข่งท่ีส าคญัของกิจการ คือ 1.ร้านU&I Shop 2.ร้านStar Shop  3.ร้าน Wan Screen Shop 
ซ่ึงกิจการสามารถเผชิญ การแข่งขนัในปัจจุบนั เน่ืองจากการสกรีนรีดติดกระเป๋าดินสอนั้น สามารถแก้
ปรับแต่งเอกลกัษณ์ใหม่ๆไดง่้ายรวดเร็วและราคาถูก ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขณะน้ีกิจการใช้เงิน
ลงทุนไปแล้วทั้งหมด 200,000บาท เป็นเงินลงทุนส่วนของเจา้ของจ านวน 100,000บาทและหุ้นส่วนอีก
100,000 คิดเป็นสัดส่วนระหว่างเงินลงทุนของเจา้ของกบัหุ้นส่วนเท่ากบั 50:50ล่าสุดในปี 2562มีผลก าไร 
4,761,115.20บาท โดยกิจการสามารถคืนทุน ภายใน 3 ปี 
 
2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 
 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีต่อ ธนาคารกรุงเทพ 
 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 1. เพื่อหาผูร่้วมลงทุนในการท าธุรกิจ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 โดยมีเง่ือนไขดงัน้ีคือ 
 1. เม่ือมีผลก าไร จากการบริหารจดัการจึงมีการปันผล 
 2. ผูถื้อหุน้ในบริษทัหุน้ตอ้งมีอายคุรบก าหนด 3 ปี จึงมีสิทธ์ขายหุน้ 
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3.ความเป็นของธุรกจิ 
3.1     ประวตัิความเป็นมา หรือแนวความคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
 กิจการน้ีก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 โดย นางสาว กมลเนตร จนัทรา และ นางสาว มณฑา สุรินทราบูรณ์ 
เป็นเพื่อนสนิทกนัไดมี้ความชอบกระเป๋าดินสอและมกัจะหาอะไรมาประดบัตกแต่งกระเป๋าดินสอเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ไม่ให้ซ ้ ากับของคนอ่ืนและคิดว่าน่าจะมีกลุ่มคนจ าพวกท่ีชอบประดับตกแต่งกระเป๋าดินสอ
เหมือนกนัจึงไดมี้การก่อตั้งร้านBiely Screen Shop เปิดบริการท่ีตลาดสรรพาวธุบางนา 
แนวความคิดในก่อตั้งกจิการ 
 เน่ืองจากสังคมในสมยัน้ี มีกระเป๋าดินสอใหเ้ลือกสรรหลายรูปแบบวยัรุ่นมีความตอ้งการเป็นตวัของ
ตวัเองสูง ตอ้งการกระเป๋าดินสอในแบบเอกลกัษณ์ของตวัเอง ทางร้าน BielyScreen Shop จึงมีแนวคิดในการ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการน้ีดว้ย การจดัท ากระเป๋าดินสอสกรีน ใช้ตวัรีดติดกระเป๋าดินสอ ให้กลุ่มลูกคา้ท่ี
ตอ้งการออกแบบกระเป๋าให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยทางผูบ้ริหาร Biely Scree Shop มีประสบการณ์
ความช านาญในการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทยลู์กคา้ทุกรูปแบบ 
 

3.2 ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาทีค่าดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

1. หาสถานท่ีท าการ 30วนั 30วนั 
2. การจดัท าตกแต่งร้าน 40วนั 40วนั 
3. ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือ 10วนั 10วนั 
4. โปรโมทร้าน 20วนั 20วนั 
5. หาผูร่้วมลงทุน 60วนั 60วนั 
6. น าเสนอขอ้มูลใหผู้ร่้วมลงทุน 30วนั 30วนั 

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 190วนั 190วนั 
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4.ผลติภัณฑ์  
4.1 รายละเอยีดบริการ 

ทางร้าน BielyScreen Shop ไดมี้การจดัจ าหน่ายกระเป๋าดินสอสกรีนดว้ยการรีดติดกระเป๋าดินสอใน
ราคายอ่มเยาว ์

 -กระเป๋าใส่ดินสอBiely Screen Shop มีเน้ือผา้นุ่มและพกพาสบาย 
 -มีตวัรีดติดกระเป๋าดินสอให้เลือกมากมาย ทั้งตวัอกัษรและตวัการ์ตูน 
 -ลูกคา้ไดอ้อกแบบการวางตวัรีดบนกระเป๋าดินสอของตวัเองได ้ไม่มีแบบท่ีตายตวั  
 กระเป๋าแบบท่ีลูกคา้พอใจ 
 -กระเป๋าดินสอมีใหเ้ลือกหลากหลายสี สีแดง สีส้ม สีน ้าตาล สีเทา  
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การรีดแบบอกัษรและแบบรูปภาพ 
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5.การวเิคราะห์ตลาด 

5.1 สภาวะตลาด 

 ธุรกิจสกรีนกระเป๋าดินสอก าลงัไดรั้บความนิยมและมีอตัราการเติบโตเป็นอยา่งต่อเน่ืองเพราะกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายขยายตวัออกไปในขณะเดียวกนักลุ่มอายุของผูใ้ชบ้ริการสกรีนดว้ยตวัรีดติดกระเป๋าดินสอใน

ปัจจุบนัก็ไม่ไดแ้ค่เพียงวยัรุ่นแต่กลุ่มวยัท างานก็ใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก 

5.2การแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

5.3 แนวโน้มทางการตลาด 
 ธุรกิจสกรีนดว้ยตวัรีดติดกระเป๋าดินสอนั้น เป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มวยัท างานท่ีชอบใน
แฟชัน่ แต่ปัจจุบนัส่วนแบ่งทางการตลาดของทางร้านยงัมีนอ้ย เน่ืองจากยี่ห้อและร้านยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัของ
ตลาดมากนกั แต่ก็ยงัมีกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา เป็นฐานลูกคา้หลกั ถา้สามารถรักษากลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีไว ้และ
เพิ่มการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ จดัท าโปรโมชัน่ต่างๆตกแต่งร้านให้เป็นจุดสนใจ ก็จะยงัเป็นการเจาะ
กลุ่มเป้าหมายใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดไดอี้กดว้ย โดยคาดหวงัว่าทางร้านจะสามารถครองส่วน
แบ่งทางการตลาดไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 
5.4 ตลาดเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งนกัเรียนนกัศึกษาและวยัท างานท่ีสนใจตวัสกรีนรีดติด 
5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 
 กลุ่มลูกคา้ส่วนมากจะเป็นวยัรุ่นนกัเรียนนกัศึกษาและกลุ่มคนวยัท างานท่ีช่ืนชอบในกระเป๋าดินสอ
ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 

10% 

30% 

20% 

40% 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

ร้าน Biely Screen Shop 

ร้าน U&I  Shop 

ร้าน Star Shop 

ร้าน Wan Screen Shop 
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5.6 สภาพการแข่งขัน 
ในปัจจุบนัเน่ืองจาก ธุรกิจสกรีนดว้ยการรีดติดกระเป๋าผา้ เป็นท่ีนิยมของบุคคลในสังคมปัจจุบนั จึงมีการ
แข่งขนักนัท าธุรกิจประเภทน้ีมากข้ึน 
 
5.7 คู่แข่งขัน 
1. WanShop  2.Star Shop  3.U&I Shop 
5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทียบคู่แข่ง 

การเปรียบเทียบ Biely Screen Shop Wan Screen Shop Star Shop U&I Shop 
ดา้นบริการ บริการสกรีนตวัรีดติด

กระเป๋าใหลู้กคา้ 
บริการ สกรีนกระเป๋า
ดว้ยเคร่ืองสกรีน 

บริการออกแบบ และ
สกรีน 

บริการพรีออ
เดอร์ 

ดา้นราคา 1.กระเป๋าดินสอ 79 บาท 
2.ตวัรีดติดแบบอกัษรตวัละ
10 บาท แบบตวัการ์ตูนตวัละ
10 บาท 

กระเป๋าผา้ใบละ 99 
บาท 

กระเป๋าผา้ ใบละ 139 
บาท 

ราคากระเป๋า
เร่ิมตน้ท่ีเร่ิมตน้
ท่ี 299 บาทข้ึน
ไป 

ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

เปิดบริการท่ีตลาดนดัแฟลต
ทหารเรือสรรพาวธุ- บางนา 

เปิดบริการท่ีตลาดนดั
รถไฟศรีนครินทร์ 

เปิดบริการท่ี ตลาดนดั
รถไฟศรีนครินทร์ 

หา้งสรรพสินคา้
เมกะบางนา 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

 1.ใชก้ารส่งเสริมการขายซ้ือ
กระเป๋าดินสอติดตวัรีดฟรี3
ตวัทั้งตวัอกัษรและตวัการ์ตูน 
2.มีการจดัแสดงสินคา้มีป้าย
หนา้ร้าน 
3.มีนามบตัร 

บตัรสะสมแตม้ เม่ือ
ซ้ือ ครบ 10 ฟรี
กระเป๋า 1 ใบ  

ซ้ือครบ 300 บาทข้ึน
ไปลดทนัที 10 % 

ซ้ือครบ 500 
บาท ข้ึนไปลด
ทนัที 10 % 
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5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ 1.มีความรู้ความสามารถในการ
ท างานเป็นอยา่งดี 
2.เป็นธุรกิจท่ีไม่มีความซบัซ้อน
มากนกั ท าใหมี้การบริหาร และ 
ท าการตลาดไดง่้าย ลูกคา้รู้จกั
ไดไ้ว 

1.ธุรกิจพึ่งเร่ิมงานท าใหมี้ความเสียต่อ
การด าเนินงานสูง 

ด้านการตลาด 1.ร้านตั้งอยูต่ลาดแฟลต
สรรพาวธุและติดกบัโรงเรียน
สรรพาวธุซ่ึงสอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มวยัเรียนวยั
นกัศึกษา 

1.มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง
ทุกพื้นท่ี 

ด้านการบริการ  1.สร้างบุคลากรทุกคนใหมี้ใจ
ในการบริการ 
2.มีความรวดเร็วในการบริการ 
 

1.ในการใหบ้ริการหากมีลูกคา้มาจึงท าให้
การบริการล่าชา้ 

ด้านการเงิน 1.มีการบริหารงบประมาณท่ีดี 1.ใชเ้งินในการลงทุนค่อนขา้งมาก 
2.ตอ้งมีเงินทุนส ารอง 
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5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1.สถานท่ีเปิดร้านเป็นตลาดนดัท่ีมี
ผูค้นเป็นจ านวนมาก 

1.ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงรสนิยม 
2.ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือมาก 

สถานการณ์การแข่งขัน 1.ผูบ้ริโภคไดโ้อกาสในการเลือก
แบบตามความตอ้งการ 

1.คู่แข่งมีจ  านวนมากข้ึนเพราะเป็น
ธุรกิจท่ีเปิดข้ึนไดง่้ายท าใหมี้การ
แข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรงและกิจาร
แยง่ชิงลูกคา้ 

 
 

สังคม 1.นกัเรียนและนกัศึกษามีความ
สนใจในแฟชัน่เป็นอยา่งมาก 
 

 
- 

เทคโนโลยี 1.มีการขายผา่นส่ือออนไลน์ท าให้
เขา้ถึงผูบ้ริโภคจ านวนมากข้ึน 

 

1.คู่แข่งขนัอาจมีกลยทุธ์ทาง
เทคโนโลยท่ีีใชโ้ฆษณาผา่นส่ือ
ออนไลน์มากกวา่ 
 
 

สภาพเศรษฐกจิ  
- 

1.สภาพเศรษฐกิจอยูใ่นขั้นตกต ่า
ท าใหผู้บ้ริโภคระมดัวงัในการใช้
จ่ายอะไรท่ีไม่จ  าเป็น 

กฎหมาย,ระเบียบ,ข้อบังคับ 1.รัฐบาลมีการสนบัสนุนธุรกิจ 
SMEหรือธุรกิจขนาดยอ่มจึง
ด าเนินงานไดอ้ยา่งคล่องตวั 
 

1.กฎหมายงานฉบบัมีจอ้จ ากดัมาก
เกินไป 

กลุ่มผู้จ าหน่าย,เครือข่าย 1.มีโอกาสในการขยายสาขาไปยงั
กลุ่มลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการ 

1.ไม่มีตวัแทนในการจดัจ าหน่าย 
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6.แผนการบริหารจัดการ 

6.1ข้อมูลธุรกจิ 
ช่ือกิจการ    BielyScreen Shop 
ท่ีอยู/่ท่ีตั้งกิจการ    ตลาดนดัแฟลตทหารเรือสรรพาวธุ 
รูปแบบของการด าเนินการธุรกิจ  ธุรกิจสกรีนตวัรีดติดกระเป๋าดินสอ 
ทุนจดทะเบียน    200,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา  - 
หมายเลขทะเบียนการคา้   1365897563114 
6.2รายนามคณะกรรมการร้าน 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาว กมลเนตร จนัทรา ผูจ้ดัการร้าน 
2 นางสาว มณฑา สุรินทราบูรณ์ หุน้ส่วนร้าน 
  

6.3 อ านาจการลงนามผูกพนัร้านของคณะกรรมการ 
 อ านาจในการบริหารจดัการสูงสุดของร้านภายใตก้ารดูแลของ นางสาว กมลเนตร จนัทรา เป็นผูท่ี้
ดูแลกิจการทั้งหมด มีอ านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 
 

6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และ สัดส่วนการถือครอง 

 
 *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น(บาท) เปอร์เซ็นต์ 
1 นางสาว กมลเนตร จนัทรา 10,000 100,000 50% 
2 นางสาว มณฑา สุรินทราบูรณ์ 10,000 100,000 50% 
 รวมจ านวนหุ้น/มูลค่าหุน้ 20,000 200,000 100% 
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6.5 ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

ช่ือ-นามสกุล          นางสาว กมลเนตร จนัทรา อาย ุ20 ปี 

การศึกษาระดบั  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการตลาด 

จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ปี พ.ศ.  25602 

 

ช่ือ-นามสกุล         นางสาว มณฑา สุรินทราบูรณ์   อาย ุ20 ปี 

การศึกษาระดบั  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการตลาด 

จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ปี พ.ศ.  2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

6.6 แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผูจ้ดัการ 

นางสาว กมลเนตร จนัทรา 

 

 
รองผูจ้ดัการ 

นางสาว มณฑา สุรินทราบูรณ์     

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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6.7 หน้าทีค่วามรับผดิชอบและคูณสมบัติของบุคลากรหลัก 

ช่ือนางสาว กมลเนตร จันทรา 

ต าแหน่งผูจ้ดัการ 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ดูแลบริหารจดัการ 

การศึกษา/คุณสมบติั  ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง สาขาวชิาการตลาด 

อตัราเงินเดือน  15,000 บาท 

ช่ือนางสาว มณฑา สุรินทราบูรณ์ 

ต าแหน่งรองผูจ้ดัการ 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ คอยดูรับผดิชอบแทนผูจ้ดัการ 

การศึกษา/คุณสมบติั ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง สาขาวชิาการตลาด 

อตัราเงินเดือน  10,000 บาท 

6.8 แผนงานด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่ง
งาน 

จ านวน อตัราเงินเดือน 

1. นางสาว กมลเนตร จนัทรา ผูจ้ดัการ 1 12,000 
2. นางสาว มณฑา สุรินทราบูรณ์ รองผูจ้ดัการ 1 10,000 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 28,000 
 
6.9 วสัิยทัศน์ 
 เป็นหน่ึงในดา้นประสบการณ์และประสิทธิภาพในการบริการท่ีดีเลิศ 
  
6.10 พนัธกจิ 
 1.สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในการใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 2.พฒันากระบวนการบริการดา้นการสกรีนตวัรีดติดกระเป๋าผา้ใหทุ้กคนมีประสิทธิภา 
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6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 
 เป้าหมายระยะส้ัน 
 1.ท าใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกั 
 2.ท าใหลู้กคา้สามารถจดจ าช่ือบริษทัและตราบริษทัได้ 
 เป้าหมายระยะกลาง 
 1.สร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 
 2.มีโปรโมชัน่ใหก้บัลูกคา้ตามสมควร 
 เป้าหมายระยะยาว 
 1.สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้กบัมาใชบ้ริการใหม่อีกคร้ัง 
 2.ท าใหบ้ริษทับรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัตั้งไว ้
 3.เพิ่มผลก าไรของบริษทั 
6.12 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.มีการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 2.บุคลากรมีความช านาญและผา่นการอบรมก่อนน าเขา้ท างาน 
 3. มีการปรับปรุงพฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ 
 4.อุปกรณ์มีคุณภาพดีและไดม้าตรฐาน 
 5. มีระบบการจดัเก็บข้อมูล การจดัการด้านการตลาด การบริหารเงินและด้านบัญชีท่ีสามารถ
ประเมินประสิทธิภาพและวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน 
6.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทน 
 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลต่อเม่ือบริษทัไดผ้ลก าไรคืนภายใน 3 ปีจ่ายเงินปันผลหรือแบ่งผลประโยชน์
ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งทุนไวก้บับริษทั 
6.14 แผนด าเนินการอ่ืนของธุรกจิ 
 แผนการขยายกิจการ เพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ให้มากข้ึนจากเดิมเป็นกิจการสกรีนกระเป๋าดินสอโดยทาง
กิจการจะเพิ่มสกรีนกระเป๋าผา้ และหมวกใหลู้กคา้ไดมี้การเลือกท่ีหลากหลายไปอีก 
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7. แผนการตลาด 
7.1 เป้าหมายทางการตลาด 
 ปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการตลาด วตัถุหรือเป้าหมายของยอดขายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 1.ตอ้งการใหบ้ริษทัของเราไดรั้บความน่าเช่ือถือจากลูกคา้ 
 2.ตอ้งการเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้จนมีช่ือเสียงติดปากลูกคา้ 
 3.ตอ้งการผลก าไรและยอดขายตามท่ีบริษทัก าหนด 
7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
 1.กลุ่มวยัรุ่นท่ีช่ืนชอบการตกแต่งกระเป๋าและมีกระเป๋าไม่ซ ้ าแบบใคร 
  
7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
7.3.1 กลยุทธ์ด้านบริการ 

 ใส่ใจในรายละเอียดของช้ินงานสะดวกรวดเร็วติดตามความพึงพอใจของลูกคา้หลงัการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

 ทางบริษทัมีการก าหนดราคาท่ีลงตวัโดยก าหนดราคา กระเป๋าใส่ดินสอ 69 บาท และกระเป๋าผา้ 99 
บาท ตวัสกรีนรีดติดแบบตวัอกัษร ตวัละ 5 บาท  แบบตวัรูปภาพ 10 บาท 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 
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7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

- จดัการส่งเสริมการขาย  ซ้ือกระเป๋าดินสอ1ใบในราคา 79บาท ติดสต๊ิกเกอร์ตวัอกัษรและตวัการ์ตูน
ฟรี 3ตวั ตวัต่อไปตวัละ10 บาท 

 

 

 

-มีนามบตัร 
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7.3.5 กลยุทธ์ด้านบุคล 

- เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหา 

7.3.6 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ 

- การบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

7.3.7 กลยุทธ์ด้านกายภาพ 

- สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้ย
กายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
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8.แผนการบริการ 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 

ท่ีตั้งสถานท่ีตลาดนดัแฟลตทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

  

8.2 เคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ การใช้งาน จ านวน ราคาทุน 

1 เตารีด ใชรี้ดติดตวัสต๊ิกเกอร์ 2เคร่ือง 340.00 

2 ตวัอกัษรสต๊ิกเกอร์ ใชติ้ดกระเป๋าดินสอ 50 ตวั 250.00 
3 ตวัการ์ตูนสต๊ิกเกอร์ ใชติ้ดกระเป๋าดินสอ 50 ตวั 250.00 
4 กระเป๋าดินสอ ใชท้  าผลิตภณัฑ ์ 200ใบ 1,600.00 
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8.3 ข้อมูลการบริการ 
จ านวนหน่วยการบริการสูงสุด 300ใบ/วนั , 7,800ใบ/เดือน ,95,000ใบ/ปี 
อตัราประมาณการในการบริการ 300ใบ/วนั , 7,800ใบ/เดือน , 95,000ใบ/ปี 
เป้าหมายหน่วยการบริการ 300ใบ/วนั , 7,800ใบ/เดือน ,95,600ใบ/ปี 
เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการบริการ 8/60/7,800/93,00 หน่วย (คน/ชัว่โมง/เดือน/ปี)เวลา
บริการต่อวนั   480/8   หน่วย (นาที/ชัว่โมง) 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการบริการ  1   คน 
อตัราค่าแรงงานในการบริการ  300   บาท/วนั 
8.4 รายละเอยีดวสัดุทีใ่ช้ในการบริการ 
1. เตารีด  
2. กระเป๋าดินสอ 
3.แบบตวัรีดสต๊ิกเกอร์แบบตวัอกัษรและตวัการ์ตูน 
8.5 ขั้นตอนในการบริการ 

1.กระบวนการบริการเม่ือลูกคา้เขา้มาท่ีร้าน  
2.กล่าวค าสวสัดีท าการตอ้นรับ 
3.คอยใหค้  าปรึกษาลูกคา้วา่มีตวัรีดติดแบบไหนบา้ง 
4.ใหลู้กคา้เลือกแบบตวัรีดติดออกแบบการวางตวัรีดบนกระเป๋าดินสอ 
5.น าตวัรีดติดมารีดลงบนกระเป๋าดินสอตามท่ีลูกคา้ไดอ้อกแบบไว ้
6.น าสินคา้ใหลู้กคา้ตรวจสอบความเรียบร้อย 
7.ใส่ถุงใหลู้กคา้และกล่าวค าขอบคุณ 
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8.6 แผนผงักระบวนการบริการ 

1.กระบวนการบริการ เม่ือลูกคา้เขา้มาท่ีร้าน   

2.กล่าวค าสวสัดีท าการตอ้นรับ 

3.คอยใหค้  าปรึกษาลูกคา้ วา่มีตวัรีดติดแบบไหนบา้ง 

4.ใหลู้กคา้เลือกแบบตวัรีดติดออกแบบการวางตวัรีดบนกระเป๋าผา้ 

5.น าตวัรีดติดมารีดลงกระเป๋าดินสอใหลู้กคา้ตามท่ีลูกคา้ไดอ้อกแบบไว ้  

6.น าสินคา้ใหลู้กคา้ตรวจสอบความเรียบร้อย 

7.ใส่ถุงใหลู้กคา้และกล่าวค าวา่ขอบคุณ 
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แผนการเงิน 

9.1 ประมาณการในการลงทุน 

 

 

9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการปรกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ ภาระผูกผนั 
1. ท่ีดิน - - - 
2. อาคาร - - - 
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง - - - 
4. อุปกรณ์/เคร่ืองใช ้ เตารีด,กระเป๋า,สต๊ิกเกอร์ 15,000.00 - 
5. เคร่ืองใชส้ านกังาน - - - 
6. ยานพาหนะ - - - 
7. สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - - 
8. ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - - 
9. รายการอ่ืนๆ - - - 
รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชก้ารประกอบธุรกิจปัจจุบนั 15,000.00 - 
  

 

 

 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 
1. เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 
2.   -  
3.   -  
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000.00 - 200,000.00 
 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของจ านวนลูกคา้-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาบริการ - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการผลิต - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 1 -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2 -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3 -% - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี – วนั / เดือน วนัท่ี 26 ของทุกเดือน 
อตัราคิดลดกระแสเงินสด - 
สมมติฐานทางการเงิน - 
 

9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
ระยะเวลาการใหเ้ครดิตค่าบริการ – วนั / เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั / เดือน - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้น ท่ีขอกู ้(ถา้มี)– บาท - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี)– บาท - - - 
อตัราเงินกูด้อกเบ้ียระยะสั้น -% - - - 
อตัราเงินกูด้อกเบ้ียระยะยาว -% - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 10%ของเงินลงทุน 100,000บาท 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ จ่ายเงินปันผลตน้ปีท่ี4 ของเงินลงทุนใน

ปลายปีท่ี3 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 
 

หมายเหตุ :  การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายทุกรายการข้ึนกบัสถานะของเศรษฐกิจ
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9.5 ประมาณการในการขายรายเดือน 

รายการ เดือนที1่ เดือนที2่ เดือนที3่ เดือนที4่ เดือนที5่ เดือนที6่ เดือนที7่ เดือนที8่ เดือนที9่ เดือนที1่0 เดือนที1่1 เดือนที1่2 
จ านวนลูกท่ีใช้
บริการ 

            

กระเป๋าดินสอ 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 
รวมจ านวนลูกค้า 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 
ค่าบริการลูกค้า             
กระเป๋าดินสอ 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
ค่าบริการเฉลีย่ 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
รายได้ค่าบริการ             
กระเป๋าดินสอ 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 
รวมรายได้จาก
การบริการ 

616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 

รวมรายได้สะสม 616,200 1,232,400 1,848,600 2,464,800 3,081,000 3,697,200 4,313,400 4,929,600 5,545,800 6,162,000 6,778,200 7,394.400 
ลูกหนี้การค้า - - - - - - - - - - - - 
เงินสดรับจาก
การบริการ 

616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 616,200 
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9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 

จ านวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ (ใบ)    
กระเป๋าดินสอ 93,600.00 98,280.00 108,108.00 

รวมจ านวนลูกค้า 93,600.00 98,280.00 108,108.00 
ค่าบริการ (บาท / หน่วย)    

กระเป๋าดินสอ 79.00 79.00 79.00 
ค่าบริการเฉลีย่ 79.00 79.00 79.00 
รายได้จากการบริการ (บาท)    

กระเป๋าดินสอ 7,394,400.00 7,764,120.00 8,540,532.00 
รวมรายได้จากการบริการ 7,394,400.00 7,764,120.00 8,540,532.00 
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    

  ขายด้วยเงินสด 7,394,400.00 7,764,120.00 8,540,532.00 
  ขายด้วยเงินเช่ือ (เครดิตการค้า) - - - 
  ระยะเวลาให้เครดิตการค้า (วนั / เดือน) - - - 

ลูกหน้ีการคา้รวม (บาท) - - - 
เงินสดรับจากากรบริการ (บาท) 7,394,400.00 7,764,120.00 8,540,532.00 
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9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมา 

รายการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
จ านวนสินค้าซ้ือมาในบริการ (หน่วย)    
กระเป๋าดินสอ 468.00 492.00 542.00 
สต๊ิกเกอร์ตวัอกัษรและตวัการ์ตูน 936.00 983.00 1,082.00 

    
ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ    
 กระเป๋าดินสอ 1,600.00 1,680.00 1,848.00 
สต๊ิกเกอร์ตวัอกัษรและตวัการ์ตูน 500.00 525.00 578.00 

    
ต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพ่ือการบริการ (บาท)    
กระเป๋าดินสอ 748,800.00 826,560.00 1,001616.00 
สต๊ิกเกอร์ตวัอกัษรและตวัการ์ตูน 468,000.00 516,075.00 625,396.00 
    
รวมต้นทุนสินค้าทีซ้ื่อมาเพ่ือการบริการ (บาท) 1,216,800.00 1,342,635.00 1,627,012.00 

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 

ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั / เดือน) - - - 
เจา้หน้ีการคา้สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการรวม - - - 
เงินสดจ่ายค่าบริการและสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ 1,216,800.00 1,342,635.00 1,627,012.00 
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9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนขายสินค้า 

รายการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
ต้นทุนค่าบริการ (บาท)    
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อการบริการ 1,216,800.00 1,342,635.00 1,627,012.00 
ค่าแรงงาน 93,600.00 98,280.00 108,108.00 
ค่าไฟฟ้าในการบริการ 10,000.00 10,500.00 11,500.00 
ค่าน ้าประปาในการบริการ 1,200.00 1,260.00 1,386.00 
ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการบริการ 1,000.00 1,050.00 1,155.00 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ - - - 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการบริการ 1,000.00 1,050.00 1,155.00 
รวมต้นทุนการบริการ  1,323,600.00 1,454,775.00 1,750,366.00 

ค่าเส่ือมราคาในการบริการ (บาท)    
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการบริการ - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 488.00 488.00 488.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ - - - 
รวมต้นทุนเส่ือมราคาในการบริการ  1,324,088.00 1,455,263.00 1,750,854.00 
+บวก  วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด    
+บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตน้งวด    
-หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด    
+บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด    
-หกั    สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด    
+บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด    
รวมต้นทุนการขาย (บาท) 1,324,088.00 1455263.00 17,50,854.00 
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9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย(บาท)    
 เงินเดือนบุคลากร 336,000.00 352,800.00 388,080.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 15,000.00 15,750.00 17,325.00 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 5,000.00 5,250.00 5,775.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท ์, โทรสาร 5,000.00 5,250.00 5,775.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าร้าน 78,000.00 81,900.00 90,090.00 
ค่าใชจ่้ายด่านท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าใชธ้รรมเนียมราชการ - - - 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้ายคอมมิชชัน่จากการขาย - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย(1) 466,000.00 489,300.00 538,230.00 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย    
ค่าเส่ือมราคาอาคารและส านกังาน    
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ    
รวมค่าเส่ือมราคา(2) - - - 
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2) 469,000.00 492,300.00 541,230.00 
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9.10 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที1่ ปีท2ี ปีที3่ 
รายได ้    
รายไดจ้ากการบริการ 7,394,400.00 7,764,120.00 8,540,532.00 
รายไดอ่ื้น - - - 
รวมรายได้ 7,394,400.00 7,764,120.00 8,540,532.00 
    
หกั-ตน้ทุนการขาย 1,324,088.00 1,455,263.00 1,750,854.00 
    
ก าไรขั้นต้น 6,070,312.00 6,308,857.00 6,789,678.00 
    
หกั-ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย 469,000.00 492,300.00 541,230.00 
    
ก าไรจากการด าเนินการ 5,601,312.00 5,816,557.00 6,248,448.00 
    
หกั-ดอกเบ้ียจ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคลคล 5,601,312.00 5,816,557.00 6,248,448.00 

    
          หกั-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 840,196.80 872,483.55 937,267.20 

    
ก าไรสุทธิ 4,761,115.20 4,944,073.45 5,311,180.80 

    
หกั-เงินปันผลจ่าย - - - 
ก าไรสะสม  - 4761,115.20 182,958.25 

    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 4761,115.20 182,958.25 5,128,222.55 
มูลค่าทางบัญชีหุ้น 23.80% 0.91% 25.64% 
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9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินการ    

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ 7,394,400.00 7,764,120.00 8,540,532.00 
เงินสดรับจากรายไดอ่ื้นๆ - - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ 1,324,088.00 1,455,263.00 1,750,854.00 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 469,000.00 492,300.00 541,230.00 
เงินสดจากค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 840,196.80 872,483.55 937,267.20 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินการรวม 4,761,115.20 4,944,073.45 5,311,180.80 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน    
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินคา้ทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยธ์นาคาร - - - 
เงินสดจ่ายคา่การลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 15,000.00 -  -  

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยเ์คร่ืองใชส้ านกังาน             - - - 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน 15,000.00 - - 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - - - 
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
เงินสดรับจากการก่อหน้ีสิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียระยะเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - - - 
กระแสเงนิสดจากกกิรรมการจดัหาเงนิรวม - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ 4,746,115.20 4,944,073.45 5,311,180.80 
บวก + กระแสเงินสดตน้งวด    
กระแสเงนิสดสุทธิปลายงวด 4,746,115.20 4,944,073.45 5,311,180.80 
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9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 4,746,775.20 4,944,073.45 5,311,180.80 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 4,746,115.20 4,944,073.45 5,311,180.80 
สินทรัพยห์มุนไม่หมุนเวยีน - - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ - - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15,000.00 - - 
รวมสินทรัพย์ 4,761,115.20 4,944,073.45 5,311,180.80 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น - - - 
หนีสิ้นหมุนเวียน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 
รวมหนีสิ้น - - - 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกิด (ต ่า) กวา่ทุน 4,761,115.20 182,958.25 5,128,222.55 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 4,761,115.20 182,958.25 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,761,115.20 4,944,073.45 5,311,180.80 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,761,115.20 4,944,073.45 4,311,180.80 
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9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการการวเิคราะห์ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 

การวดัสภาพคล่องทางการเงิน    
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) - - - 
การวดัประสิทธิภาพการใชท้รัพยสิ์น - - - 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 
อตัราหมุนเวยีนของลูกคา้ (รอบ) - - - 
ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 
อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 
อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 
การวดัความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(Debt to Asset Ratio) - - - 
อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
การวดัความสามารถในการบริหารงาน - - - 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) - - - 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE) - - - 
อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 82.09% 81.25% 79.49% 
อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซ็นต)์ 75.55% 74.91% 73.16% 
อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 64.38% 63.67% 62.18% 
ขอ้มูลทางการเงินจากการลงทุน - - - 
ผลก าไรต่อหุ้น (Earning per share) 10 10 10 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book value) 23.80 0.91 25.64 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) - 
อตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) - 
ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 
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10.แผนฉุกเฉินหรือการแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางการแก้ไข 

1 เพิ่งเปิดกิจการพนกังานยงัขาด
ประสบการณ์ดา้นการบริการ 

ท าใหลู้กคา้ขาดความ
เช่ือมัน่ในการบริการ 

อบรมฝึกฝนพนกังาน
เพื่อใหมี้ประสบการณ์
ในการบริการมากข้ึน 

2 คู่แข่งขนัทางการตลาดสูง ลูกคา้ลงัเลในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ 

จดัโปรโมชัน่เพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการ
ใหลู้กคา้ตดัสินใจใช้
บริการ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวกมลเนตร   จันทรา 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
17 มิ.ย.62 ประชุมโครงการ  
19 มิ.ย.62 เสนอหวัขอ้โครงการเพื่อขออนุมติัโครงการ  
24 มิ.ย.62 จดัท าเอกสารอนุมติัโครงการ  
01 ก.ค.62 ท าบทท่ี1  
08ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี1  
10 ก.ค.62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี1  
12 ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี1  
15 ก.ค.62 ท าบทท่ี2  
23 ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี2  
24 ก.ค.62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี2  
27 ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี2  
29 ก.ค.62 หาขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการบทท่ี3  
01ส.ค.62 หาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้บทท่ี3  
12 ส.ค.62 ท าบทท่ี3และแผนธุรกิจ  
21 ส.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี3  
24ส.ค.62 แกไ้ขเอกสารโครงการบทท่ี3  
31ส.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี3และแผนธุรกิจ  
21 ก.ย.62 น าเสนอโครงการ(Present)คร้ังท่ี1  
10 ก.ย.62 ท าป้ายร้าน,จดัเตรียมอุปกรณ์การบริการ  
04 ก.ย.62 หาสถานท่ีบริการ,ติดต่อสถานท่ีบริการสินคา้  
07 ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี1และซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
16 ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี2  
18 ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี3และซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
21 ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี4และซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
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นางสาว กมลเนตร   จันทรา 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
23ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี5  
25ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี6  
28ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี7และซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
30ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี8และซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
08พ.ย.62 จดัท า PowerPoint น าเสนอโครงการคร้ังท่ี2  
16พ.ย.62 Present Project คร้ังท่ี2  
17พ.ย.62 ส่งเอกสารบทท่ี1-3(ฉบบัสมบูรณ์)  
13ธ.ค.62 งาน AT.C.นิทรรศน์  
20ม.ค.63 บทท่ี 4-5 (เน้ือหารูปเล่มโครงการ)  
30ม.ค.63 ส่งบทคดัยอ่กิตติกรรมประกาศบรรณานุกรม  
25ม.ค.63 ส่งภาคผนวกก,ข,ค,ง  
21ก.พ.63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
28ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม 

เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 2 แผน่ 
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นางสาว มณฑา   สุรินทราบูรณ์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
17มิ.ย.62 ประชุมโครงการ  
19มิ.ย.62 เสนอหวัขอ้โครงการเพื่อขออนุมติัโครงการ  
24มิ.ย.62 จดัท าเอกสารอนุมติัโครงการ  
01ก.ค.62 ท าบทท่ี1  
08ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี1  
10ก.ค.62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี1  
12ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี1  
15ก.ค.62 ท าบทท่ี2  
23ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี2  
24ก.ค.62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี2  
27ก.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี2  
29ก.ค.62 หาขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการบทท่ี3  
01ส.ค.62 หาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้บทท่ี3  
12ส.ค.62 ท าบทท่ี3และแผนธุรกิจ  
21ส.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี3  
24ส.ค.62 แกไ้ขเอกสารโครงการบทท่ี3  
31ส.ค.62 ส่งเอกสารโครงการบทท่ี3และแผนธุรกิจ  
21ก.ย.62 น าเสนอโครงการ(Present)คร้ังท่ี1  
10ก.ย.62 ท าป้ายร้าน,จดัเตรียมอุปกรณ์การบริการ  
04ก.ย.62 หาสถานท่ีบริการ,ติดต่อสถานท่ีบริการสินคา้  
07ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี1และวสัดุอุปกรณ์  
16ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี2  
18ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี3และวสัดุอุปกรณ์  
21ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี4และวสัดุอุปกรณ์  
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นางสาว มณฑา   สุรินทราบูรณ์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
23ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี5  
25ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี6  
28ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี7และวสัดุอุปกรณ์  
30ต.ค.62 ออกร้านคร้ังท่ี8และวสัดุอุปกรณ์  
08พ.ย.62 จดัท า PowerPoint น าเสนอโครงการคร้ังท่ี2  
16พ.ย.62 Present Project คร้ังท่ี2  
17พ.ย.62 ส่งเอกสารบทท่ี1-3(ฉบบัสมบูรณ์)  
13ธ.ค.62 งาน AT.C.นิทรรศน์  
20ม.ค.63 บทท่ี 4-5 (เน้ือหารูปเล่มโครงการ)  
30ม.ค.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง  
25ม.ค.63 ส่งบทคดัยอ่กิตติกรรมประกาศบรรณานุกรม  
21ก.พ.63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
28ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม 

เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 2 แผน่ 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
 โครงการบริการ Biely SCREEN SHOP 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขายและบริการ  
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 
 ทุนทั้งสิน         7,000 บาท 
 ปฏิบติังานบริการและใชจ่้ายต่างๆคงเหลือ    11,240 บาท 
 แบ่งคืนใหส้มาชิก 2 คนคนละ       5,620 บาท 
 มีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นางสาว กมลเนตร จนัทรา 
2. นางสาว มณฑา     สุรินทราบูรณ์ 

 

รายงานผลของแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของร้าน Biely Screen  Shop        
ปรากฏผลขอ้มูล ดงัน้ี 

  เพศ พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นเพศหญิงจ านวน 70 คนคิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็น
เพศหญิงจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั  

 อายุ พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีอาย ุ19 – 26 ปีจ  านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา
อายตุ  ่ากวา่หรือเท่าเทียบกบั 18ปีจ านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 39 และอาย ุ26 – 30  ปี จ  านวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 12ตามล าดบั 

 ระดับการศึกษา พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) / 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จ านวน 35 คน คดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาระดบัต ่ากวา่มธัยมตอน
ปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  จ  านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาระดบั
อนุปญิญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 19ละดบัปริญญาตรี 
จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดบั 
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  อาชีพ พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 81
รองลงมาขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาลุกจา้ง/พนกังานเอกชน 
5และเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

 รายได้ประจ าเดือน พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาทจ านวน 57 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมารายได ้5,001 – 10,000 บาทจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 33 และรายได้

มากกวา่10,001 – 15,000 บาท จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 

จากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใหบ้ริการของร้าน Biely Screen  Shop โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  (x  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้น

ผลิตภณัฑรู์ปแบบสีสันของสินคา้ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x  = 4.11 ) ดา้น

ราคาความเหมาะสมกบัรูปแบบสินคา้ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 3.92 ) 

ดา้นการจดัจ าหน่ายช่องทางการติดต่อท่ีซ้ือสินคา้ เช่น หนา้ร้าน อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มี

ค่าเฉล่ีย ( x  = 3.88) ดา้นการส่งเสริมการตลาดโฆษณาป้ายหนา้ร้านและมีการจดัแดงสินคา้ อยูใ่น

ระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 3.37 ) ดา้นบุคลากรกิริยาท่าทางของพนกังาน อยูใ่นระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.63 ) ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.19 ) ดา้นสภาพแวดลอ้มการตกแต่งภายใน

ร้าน Biely Screen Shop  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.77 ) 

ตามล าดบั   

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ  Biely SCREEN SHOP 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

17/6/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 คน 3,500 7,000      7,000 
24/6/62 ค่าเอกสารอนุมติัโครงการ    1 ชุด  10   6,990 
12/7/62 ค่าเอกสารบทท่ี1    1 ชุด  45   6,945 
27/7/62 ค่าเอกสารบทท่ี2    1 ชุด  105   6,840 
31/8/62 ค่าเอกสารบทท่ี3    1 ชุด  200   6,640 
21/9/62 ถ่ายเอกสารบทท่ี1-3 วนัน าเสนอ    3 ชุด 200 600   6,040 
10/9/62 ท าป้ายร้าน    1 แผน่ 300 300   5,740 
10/9/62 กระเป๋าดินสอ    1 โหล  360 360   5,380 

 สติกเกอร์ตวัอกัษร    200 ตวั 5 1,000   4,380 
 สติกเกอร์ตวัการ์ตูน    100 ตวั 10 1,000   3,380 
 โตะ๊วางของ    1 ตวั 300 300   3,080 
 ผา้ปูโตะ๊    1 ผนื 70 70   3,010 

รวม 7,000  3,990  3,010 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ    Biely SCREEN SHOP 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

07/10/62 ยกยอดมา         3,010 
 ท่ีแขวนสติกเกอร์ตวัการ์ตูน    1 อนั 90 90   2,920 
 ช่องใส่สติกเกอร์ตวัอกัษร    3 อนั 170 510   2,410 
 ป้ายเขียนราคา    3 อนั 20 60   2,350 

07/10/62 ออกร้านคร้ังท่ี1(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   2,300 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      3,880 
 กระเป๋าดินสอ    3 โหล 360 1,080   2,800 

16/10/62 ออกร้านคร้ังท่ี2(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   2,750 
รวม 1,580  1,840  2,750 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ    Biely SCREEN SHOP 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

16/10/62 ยกยอดมา         2,750 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      4,330 

18/10/62 ออกร้านคร้ังท่ี3(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   4,280 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      5,860 
 กระเป๋าดินสอ    3 โหล 360 1,080   4,780 

21/10/62 ออกร้านคร้ังท่ี4(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   4,730 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      6,310 
 กระเป๋าดินสอ    3 โหล 360 1,080   5,230 

รวม 4,740  2,260  5,230 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ    Biely SCREEN SHOP 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

23/10/62 ยกยอดมา         5,230 
 ออกร้านคร้ังท่ี5(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   5,180 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      6,760 

25/10/62 ออกร้านคร้ังท่ี6(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   6,710 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      8,290 

28/10/62 ออกร้านคร้ังท่ี7(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   8,240 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      9,820 
 กระเป๋าดินสอ    1 โหล 360 360   9,460 

รวม 4,740  510  9,460 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ    F&J SCREEN SHOP 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

30/10/62 ยกยอดมา         9,460 
 ออกร้านคร้ังท่ี8(ค่าเช่าสถานท่ี)    1 วนั 50 50   9,410 
 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      10,990 
 กระเป๋าดินสอ    1 โหล 360 360   10,630 

รวม 1,580  410  10,630 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ    F&J SCREEN SHOP 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

 ยกยอดมา         10,630 
13/12/62 ออกร้าน ATC นิทรรศน์          

 กระเป๋าดินสอ 20 ใบ 79 1,580      12,210 
 ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม     100 ชุด 3 300   11,910 
 ค่าเช่าท่ี    1 วนั 150 150   11,760 

20/1/63 ปร้ินเอกสารบทท่ี 4-5    20 แผน่ 2 40   11,720 
25/1/63 ค่าปร้ินภาคผนวกต่างๆ    20 แผน่ 2 40   11,680 
28/2/63 ค่าเขา้เล่ม      200   11,480 
28/2/63 ค่าพิมพเ์อกสารรวมเขา้เล่ม      200   11,280 
28/2/63 ค่าแผน่ซีดี+ปก      40   11,240 

รวม 1,580  970  11,240 
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บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 จาการด าเนินโครงการบริการ “ Biely  SCREEN SHOP ” มีผูร่้วมลงทุนทั้งหมด 2 คน 

จ านวนท่ีลงทุนคนละ 3,500 บาท เป็นจ านวนเงิน 7,000 บาท สถานท่ีในการออกปฏิบติังานคือ 

ตลาดนดัแฟลตทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาในการปฏิบติังานบริการ 

เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1-30 ตุลาคม 2562 ซ่ึงจากการปฏิบติังานเม่ือหกัค่าใชจ่้ายและไดเ้งิน

จากการบริการจ านวนทั้งสิน 11,240 บาท แบ่งเงินคืนสมาชิกในกลุ่ม 2 คน คนละ 5,620 บาท 

 การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 

 1. .เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
 2.เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขายและบริการ  
 3.เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทปีฏิบัติ 
1 17-24 มิ.ย.2562 1. ประชุมโครงการ 

2. ท าแบบโครงการอนุมติั 
3. ท าบทท่ี 1 

2 08-12 ก.ค.2562 1. ส่งบทท่ี 1 
2. แกโ้ครงการบทท่ี 1 

3 15-24 ก.ค.2562 1. ท าบทท่ี 2  
2. แกบ้ทท่ี 2 

4 12-24 ส.ค.2562 1. ส่งบทท่ี 3และแผนธุรกิจ 
2. แกโ้ครงการบทท่ี 3 

5 21 ก.ย.2562 1. Present โครงการคร้ังท่ี 1 
6 10 ก.ย.2562         ท าป้ายร้าน จดัเตรียมอุปกรณ์การบริการ 
7 04 ก.ย.2562 1. ติดต่อตลาดเพื่อขายสินคา้ 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทปีฏิบัติ 
8 07 ต.ค.2562 1. จดัสถานท่ี และอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

2. ติดป้ายช่ือร้านเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
3. ออกร้านปฏิบติังานบริการคร้ังท่ี 1 

9 16 ต.ค.2562 1. ออกร้านคร้ังท่ี 2 
2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมใหบ้ริการสกรีน 

        5.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคา้ท าบญัชี 
10 18 ต.ค.2562 1. ออกร้านคร้ังท่ี 3 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมใหบ้ริการสกรีน 

        5.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคา้ท าบญัชี 
11 21 ต.ค.2562 1. ออกร้านคร้ังท่ี 4 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมใหบ้ริการสกรีน 

        5.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคา้ท าบญัชี 
12 23 ต.ค.2562 1. ออกร้านคร้ังท่ี 5 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมใหบ้ริการสกรีน 

        5.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคา้ท าบญัชี 
13 25 ต.ค.2562 1. ออกร้านคร้ังท่ี 6 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมใหบ้ริการสกรีน 
5.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคา้ท าบญัชีรวบรวมเงินจาการขาย
สินคา้ท าบญัชี 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทปีฏิบัติ 
14 28 ต.ค.2562 1. ออกร้านคร้ังท่ี 7 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมใหบ้ริการสกรีน 

        5.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคา้ท าบญัชี 
15 30 ต.ค.2562 1. ออกร้านคร้ังท่ี 8 

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการสินคา้ 
3. จดัเตรียมร้านคา้ 
4. เร่ิมใหบ้ริการสกรีน 

        5.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคา้ท าบญัชี 
16 08 พ.ย.2562       จดัท า PowerPoint น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2 
17 16.พ.ย.2562 Present โครงการคร้ังท่ี 2 
18 13.ธ.ค.2562        งาน AT.C นิทรรศน์ 
19 20 ม.ค.2562        บทท่ี 4-5 ภาคผนวก,บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม 
20 21 ก.พ.2562        ตรวจรูปเล่มโครงการ 
21 28 ก.พ.2562        ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 2 แผน่ 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอาจจะไม่ตรงกนั 

2. การบริการการสกรีน สมาชิกในกลุ่มยงัไม่มีประสบการณ์ความช านาญในการท า ท าให้

เสียสินคา้และเสียงบประมาณในการลงทุนเน่ืองจากมีการทดลองในการท าสินคา้ 

3. ท่ีอยูข่องสมาชิกบางคนไกลจากสถานท่ีบริการสินคา้ ท าใหเ้ปิดร้านไดช้า้ 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

 1.มีเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหาขอ้ยติุ 

 2.มีการทดลองปฏิบติังานก่อนท่ีจะบริการและใหบ้ริการจริง เพื่อใหเ้กิดความช านาญใน

การท าและเพื่อลดตน้ทุน 

3.หาท าเลท่ีตั้งในการบริการสินคา้ท่ีใกลก้บัท่ีอยูข่องสมาชิกหรือมีการจดัมอบหมายงานใน

การปฏิบติังานใหเ้หมาะกบัความสะดวกของแต่ละคน 
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ภาคผนวก ก โครงการ 
-  แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
- บันทกึการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 

  



76 

 

 

 
 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ   
สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2563   
  

ช่ือโครงการ  บ้ีล่ี สกรีนช็อป (Biely Screen Shop) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน มิถุนายน 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563   
สถานทีก่ารด าเนินงาน     ตลาดนดัแฟลตทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  
ประมาณการค่าใช้จ่าย 7,000 บาท  
ผู้รับผดิชอบโครงการ  

1.  นางสาว กมลเนตร     จนัทรา     รหสัประจ าตวั 40721 ปวส.2/31 
2.  นางสาว มณฑา          สุรินทราบูรณ์      รหสัประจ าตวั 40997 ปวส.2/431 

 

   ลงช่ือ......................................................ประธานโครงการ 

                   (นางสาว กมลเนตร  จันทรา)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
  
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................    ......................................................................................... 
 
ลงช่ือ....................................................................          ลงช่ือ......................................................................
(อาจารย์วงค์เดือน ประไพรวชัราพนัธ์) ....../...../..            (อาจารย์อุดมพร เปตานนท์) ...../....../................  
  

  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
         (อาจารย์วงค์เดือน ประไพรวชัราพนัธ์) ......./......./....... 
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ช่ือโครงการ        บ้ีล่ี สกรีนช็อป (Biely Screen Shop) 
 

แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด  โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ  
 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารย ์วงคเ์ดือน   ประไพวชัรพนัธ์  
 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารย ์อุดมพร       เปตานนท ์
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  
1. นางสาว กมลเนตร จนัทรา   ประธานโครงการ 
2. นางสาว มณฑา  สุรินทราบูรณ์  รองประธานโครงการ 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

 ปัจจุบนัมีสินคา้แฟชัน่ผลิตออกมาขายเป็นจ านวนมากอยา่งแพร่หลายเพื่อตอบสนองความ 
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเล็งเห็นช่องทาง 
ในการตลาดโดยคิดจะน าตวัติดสต๊ิกเกอร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน ามาใชติ้ดบนกระเป๋าดินสอเพื่อท า
ใหสิ้นคา้เหล่าน้ีดูมีสีสันความสวยงามตอบสนองค่านิยมไลฟ์สไตลข์องแต่ละบุคคล  
 จุดเด่นของร้านเราคือลูกค้าสามารถเลือกแบบสต๊ิกเกอร์อกัษรและตวัการ์ตูนได้ตามท่ี 
ตอ้งการเพื่อเป็นการเพิ่มความเด่นและผูจ้ดัท าคาดวา่ธุรกิจบริการติดสต๊ิกเกอร์จะเป็นท่ีตอ้งการของ 
ตลาดมากข้ึน โดยปัจจุบนัมีกระเป๋าดินสอออกมามากมายหลายแบบหลายชนิดหลายรูปทรง แต่ไม่ 
สามารถก าหนดเอกลกัษณ์ของกระเป๋าดินสอได้ เราจึงได้มีการบริการลูกคา้ท่ีสามารถออกแบบ 
กระเป๋าดินสอให้มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัโดยการการใช้ตวัอกัษรสต๊ิกเกอร์และตวัการ์ตูน 
แบบรีดติดมาท าเอกลกัษณ์ไม่วา่จะเป็นตวัอกัษรหรือตวัการ์ตูนต่างๆท่ีจะสร้างความแตกต่างให้กบั 
กระเป๋า  
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขายและบริการ  
3. เพือ่ใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สร้างผลก าไรรายไดใ้หก้บัการศึกษา 

2. เพื่อสร้างอาชีพการบริการ 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ  
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจบริการ 
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ และส่งเสริมการตลาด 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัซ้ือวตัถุดิบ  และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ทดลองปฏิบติัการใหบ้ริการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 
3. ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการท่ีวางแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังานบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. 
1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และ
จดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีจะท า
ธุรกิจบริการ 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์และการ
ส่งเสริมการตลาด 

        

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีวางไว ้

       

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          

 
วนั เวลา สถานที่ 
 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ีปฏิบติังาน  ตลาดนดัแฟลตทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ 10260 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุนคนละ 3,500  รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 
1.   วตัถุดิบ 

กระเป๋า       2,500    บาท 
สต๊ิกเกอร์อกัษรและรูปภาพ    1,500    บาท 

2.   อุปกรณ์ 
ชุดเตารีด       - 
โตะ๊วางกระเป๋า      - 
ตะแกรงแขวนโชวก์ระเป๋า      200     บาท  

3.   เบ็ดเตลด็ 
ค่าเช่าสถานท่ี 80 บาท ต่อวนั 10 วนั     800     บาท 
ชุดเส้ือฟอร์ม 2คน คนละ       500     บาท  
ค่าส่ือโฆษณาและป้ายร้าย    1,500    บาท 
รวม       7,000    บาท 
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การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการขาย และบริการ เพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และ

สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบติังานอาจล่าชา้ หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาจช ารุด เสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบติัคนใหเ้กิดความช านาญก่อนลงปฏิบติังานจริง 
2. ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบติังาน 

  
 
 
ลงช่ือ..................................................     ลงช่ือ.............................................   
      (อาจารยว์งคเ์ดือน ประไพวชัรพนัธ์)                       (อาจารยอุ์ดมพร เปตานนท)์             
           อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                              อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 

ลงช่ือ............................................. 
     (อาจารยว์งคเ์ดือน ประไพวชัรพนัธ์) 
   อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
 
 

 

 

 

 
 

ส าโรง 

ท่าน า้บางนา 
สถานท่ีประกอบการ  
ตลาดนดัแฟลตทหารเรือ 
 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ10260 

วทิยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

พระโขนง ถนนริมทางรถไฟเก่า 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอท่ีมีตอการบริการ Biely Screen Shop 

 

 

คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองความ   (  )   ตามความเปนจริงของทาน 

ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

(  )ชาย (  )หญิง 

2. อายุ 

 (  )  ตํ่ากวาหรือเทากับ18 ป (  )  19 – 25 ป 

(  )   26-30 ป  (  )  31 ปขึ้นไป    

2. ระดับการศึกษา 

(  )  ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (  )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

(  )  อนุปริญญา ปวส. (  )  ปริญญาตรี  

(  )  ปริญญาโทหรือสูงกวา 

 4. อาชีพของทานในปจจุบัน 

(  )  นักเรียน/นักศึกษา (  )  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(  )  ลูกจาง/พนักงานเอกชน (  )  เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

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

 5. รายไดตอเดือนของทาน 

(  )  ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท (  )  รายได5,001-10,000 บาท 

(  )  รายได10,001-15,000 บาท (  )  รายไดมากกวา 15,001 บาทขึ้นไป 

 

 

แบบสอบถามชุดน้ี เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาราน Biely screen Shop 

ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทบริการ จึงขอความรวมมือทุกทานในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อความสมบูรณในการทําเอกสารในวิชาโครงการ 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการBiely Screen Shop 

คําชี้แจง  ระดับความพึงพอใจ 

5.พึงพอใจมากท่ีสุด    4.พึงพอใจมาก    3.พึงพอใจปานกลาง    2.พึงพอใจนอย    1.พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

รายการการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ดานผลิตภัณฑ 

1.1 ความหลากหลายของตัวเลือกสินคาและบริการ      

1.2 รูปแบบสีสันของสินคา      

1.3 คุณคาการใชงานของสินคา      

2.ดานราคา 

2.1 ราคาเหมาะสมกับรูปแบบสินคา      

2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา      

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 

3.1 ชองทางการติดตอหรือซื้อสินคา      

3.2 ความสะดวกในการเดินทาง      

4.ดานการสงเสริมการตลาด 

4.1 โฆษณาผานปานราน,FaceBook      

4.2 มีการจัดแสดงสินคา      

4.3 การสงเสริมการขายซื้อคูถูกกวา      

5.ดานบุคลากร 

5.1 การแตงกายของพนักงาน      

5.2 กิริยาทาทางพนักงาน      
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6.ดานข้ันตอนการใหบริการ 

6.1 ขั้นตอนการบริการ      

6.1 ระยะเวลาใหบริการ      

7.ดานสภาพแวดลอมภายในราน 

7.1 ความสะดาดของรานโดยภาพรวม      

7.2 ความสะอาดของอุปกรณการบริการ      

7.3 การตกแตงภายในรานโดยภาพรวม      

 

ขอเสนอแนะ

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปวส.2 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ บี้ลี่ สกรีนช็อป (Biely Screen Shop) 

ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยวงคเดือน   ประไพวัชรพันธ 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยอุดมพร     เปตานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกมลเนตร จันทรา ปวส.2/31 เลขที่ 9 

   นางสาวมณฑา     สุรินทราบรูณ ปวส.2/31 เลขที่ 18 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา

รวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

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

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

)แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ(  

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

)วิธีการดําเนินโครงการ(  

1-30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    

- บทสรุปผูบริหาร    

- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด     

- แผนการบริหารจัดการ     

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต /การขาย /การบริการ     

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง     

5 สง PowerPoint (โครงการ+บทที่1-3+แผน

ธุรกิจกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมนําเสนอ

โครงการ Present คร้ังที่1) 

2-6 ก.ย.62   



 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา

รวม 

6 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี1 

(โครงการ+บทที่1-3+แผนธุรกิจ) 

21 ก.ค.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)เขา

รับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-30 ต.ค.62   

8 กําหนดสง PowerPoint (โครงการ+แผนการ

ตลาดและแผนการผลิต)กับอาจารยที่ปรึกษา

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกจัดแสดงสินคา/บริการ/แสดง

ผลงานประดิษฐ 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ(Present) คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิตและ 

การออกรานจัดแสดงสินคา/บริการ/แสดง

ผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย.62.   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62.   

11 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกรานและแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62.   

12 (กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62.   

 -บัญชี+ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 13-17 ม.ค.62.   

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 5 (สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63.   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม 27-31 ม.ค.63.   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง  

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ) 

3-7 ก.พ.63.   

 



 
 

 

ลําดับ รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอและสารบัญ 

10-14 ก.พ.63.   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21 ก.พ.63.   

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

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข  แบบสอบถามและรายงานผลแบบสอบถาม 

    - แบบสอบถาม 

    - รายงานผลแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามชุดน้ี เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ร้าน Biely screen Shop 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการประเภทบริการ จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ์ในการท าเอกสารในวชิาโครงการ 

  

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอทีม่ีต่อการบริการ Biely Screen Shop 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องความ   (  )   ตามความเป็นจริงของท่าน 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

(  )ชาย (  )หญิง 
2. อายุ 

 (  )  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั18 ปี (  )  19 – 25 ปี 
(  )   26-30 ปี  (  )  31 ปีข้ึนไป    

2. ระดับการศึกษา 
(  )  ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (  )  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(  )  อนุปริญญา ปวส. (  )  ปริญญาตรี  
(  )  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 4. อาชีพของท่านในปัจจุบัน 
(  )  นกัเรียน/นกัศึกษา (  )  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
(  )  ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน (  )  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
(  )  อ่ืนๆ............................. 

 5. รายได้ต่อเดือนของท่าน 
(  )  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท (  )  รายได5้,001-10,000 บาท 
(  )  รายได1้0,001-15,000 บาท (  )  รายไดม้ากกวา่ 15,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อการให้บริการBiely Screen Shop 

ค าช้ีแจง  ระดับความพงึพอใจ 

5.พงึพอใจมากทีสุ่ด    4.พงึพอใจมาก    3.พงึพอใจปานกลาง    2.พงึพอใจน้อย    1.พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

รายการการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ด้านผลติภัณฑ์ 
1.1 ความหลากหลายของตวัเลือกสินคา้และบริการ      
1.2 รูปแบบสีสันของสินคา้      
1.3 คุณค่าการใชง้านของสินคา้      
2.ด้านราคา 
2.1 ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบสินคา้      
2.2 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้      
3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 ช่องทางการติดต่อหรือซ้ือสินคา้      
3.2 ความสะดวกในการเดินทาง      
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 โฆษณาผา่นป้านร้าน,FaceBook      
4.2 มีการจดัแสดงสินคา้      
4.3 การส่งเสริมการขายซ้ือคู่ถูกกวา่      
5.ด้านบุคลากร 
5.1 การแต่งกายของพนกังาน      
5.2 กิริยาท่าทางพนกังาน      
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6.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
6.1 ขั้นตอนการบริการ      
6.1 ระยะเวลาใหบ้ริการ      

7.ด้านสภาพแวดล้อมภายในร้าน 
7.1 ความสะดาดของร้านโดยภาพรวม      
7.2 ความสะอาดของอุปกรณ์การบริการ      

 

ข้อเสนอแนะ

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการบริการ บีล้ี ่สกรีนช็อป 

 แบบสอบถามชุดน้ี เป็นการศึกษา ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริการ ร้านบริการสกรีน 

Biely  Screen Shop  เป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ มีผูต้อบแบสอบถามทั้งส้ิน 100 คน 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่ม

ตวัอยา่งซ่ึง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดป้ระจ าต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ

ก าหนด ค าตอบไดเ้ลือกตอบและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริการ ร้านบริการ

สกรีน Biely Screen Shop 

 ซ่ึงเป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบเลือกระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีก าหนดไวใ้หโ้ดยใหค้ะแนนตามล าดบั ซ่ึงแต่ละ

ค าถามมีระดบัคะแนนดงัน้ี 

    5 หมายถึง  เห็นดว้ย/พึงพอใจมากท่ีสุด 

    4 หมายถึง  เห็นดว้ย/พึงพอใจมาก 

    3 หมายถึง  เห็นดว้ย/พึงพอใจปานกลาง 

    2 หมายถึง  เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย 

    1 หมายถึง  เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามโดยแสดงจ านวนและค่าร้อยละ ปรากฏดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

             ชาย 30 30.00 

             หญิง 70 70.00 

             รวม 100 100.00 

2. อาย ุ   

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 39 39.00 

             19 – 25 ปี 49 49.00 

             26-30 ปี 12 12.00 

             31 ปีข้ึนไป - - 

             รวม 100.00 100.00 

3. ระดบัการศึกษา   

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 33 33.00 

             มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 35 35.00 

            อนุปริญญา ปวส. 19 19.00 

            ปริญญาตรี 13 13.00 

            ปริญญาโทหรือสูงกวา่ - - 

            รวม 100.00 100.00 
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สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

4. อาชีพ   

             นกัเรียน/นกัศึกษา 81 81.00 

             ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 12 12.00 

             พนกังานบริษทัเอกชน 5 5.00 

             เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 2 2.00 

            อ่ืนๆ............................. - - 

             รวม 100 100.00 

5. รายได ้   

             ต  ่ากวา่ 5,000 บาท 57 57.00 

            รายได ้5,001-10,000 บาท 33 33.00 

            รายได ้10,001-15,000 บาท 10 10.00 

            รายไดม้ากกวา่ 15,001 บาทข้ึนไป - - 

             รวม 100.00 100.00 

 

  จากตางรางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 100 คน จ าแนกตามตวัแปรน้ี 

  เพศ พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นเพศหญิงจ านวน 70 คนคิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็น

เพศหญิงจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั 

  อาย ุพบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีอาย ุ19 – 26 ปีจ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา

อายตุ  ่ากวา่หรือเท่าเทียบกบั 18ปีจ านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 39 และอาย ุ26 – 30  ปี จ  านวน 12 คนคิดเป็น

ร้อยละ 12ตามล าดบั  
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  ระดบัการศึกษา พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) / 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จ านวน 35 คน คดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาระดบัต ่ากวา่มธัยมตอนปลาย (ม.

6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  จ  านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาระดบัอนุปญิญา/

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 19ละดบัปริญญาตรี จ านวน 13 คนคิด

เป็นร้อยละ 13 ตามล าดบั 

  อาชีพ พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 81

รองลงมาขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาลุกจา้ง/พนกังานเอกชน 5และ

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

  รายไดป้ระจ าเดือน พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาทจ านวน 57 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมารายได ้5,001 – 10,000 บาทจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 33 และรายไดม้ากกวา่

10,001 – 15,000 บาท จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริการ ร้านบริการสกรีน 

Biely Screen Shop  

ตางรางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละค่าเฉล่ีย x   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD 

รายการการประเมิน ระดับความพงึพอใจ ระดับความ

พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 x    SD  

1.ด้านผลติภัณฑ์ 

1.1 ความหลากหลายของตวัเลือกสินคา้
และบริการ 

43.0% 55.0% 2.0% -  - 4.41 0.53 มาก 

1.2 รูปแบบสีสันของสินคา้ 32.0% 63.0% 5.0% - - 4.27 0.54 มาก 

1.3 คุณค่าการใชง้านของสินคา้ 29.0% 53.0% 18.0% - - 4.11 0.68 มาก 

2.ด้านราคา 

2.1 ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบสินคา้ 12.0% 68.0% 20.0% - - 3.92 0.56 มาก 

2.2 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 6.0% 86.0% 8.0% - - 3.98 0.37 มาก 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 ช่องทางการติดต่อหรือซ้ือสินคา้ 20.0% 48.0% 32.0% - - 3.88 0.71 มาก 

3.2 ความสะดวกในการเดินทาง 43.0% 49.0% 8.0% - - 4.35 0.62 มาก 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 โฆษณาผา่นป้านร้าน,FaceBook - 37.0% 63.0% - - 3.37 0.48 มาก 

4.2 มีการจดัแสดงสินคา้ - 37.0% 63.0% - - 3.37 0.48 มาก 
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รายการการประเมิน ระดับความพงึพอใจ ระดับความ

พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 x    SD  

4.3 การส่งเสริมการขายซ้ือคู่ถูกกวา่ - - 100.0% - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.ด้านบุคลากร 

5.1 การแต่งกายของพนกังาน 40.0% 60.0% - - - 4.40 0.49 มาก 

5.2 กิริยาท่าทางพนกังาน 63.0% 37.05% - - - 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

6.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
6.1 ขั้นตอนการบริการ 19.0% 81.0% - - - 4.19 039 มาก 

6.2 ระยะเวลาใหบ้ริการ 82.0% 18.0% - - - 3.82 0.38 มาก 

7.ด้านสภาพแวดล้อมภายในร้าน 
7.1 ความสะอาดของร้านโดยภาพรวม 72.0% 28.0% - - - 4.72 0.45 มาก 

7.2 ความสะอาดของอุปกรณ์การบริการ 77.0% 23.0% - - - 4.77 0.42 มาก 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนดา้นผสมทางการตลาด 7P’s 

ส่วนดา้นผสมทางการตลาด 4P’s x   ระดบัความคิดเห็น 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.26 มาก 

2. ดา้นราคา 3.95 มาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.11 มาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.91 พอใจ 

5.ดา้นบุคลากร 4.51 มากท่ีสุด 

6.ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.00 มาก 

7.ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้าน 4.74 มากท่ี 

รวม 4.07 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริการ ร้านบริการสกรีน  Biely  Screen Shop ในส่วนดา้นผสมทางการตลาด 7P’s โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย (x  =) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้านมีค่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x  =4.74) 

รองลงมาดา้นบุคลากรมีค่าอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x  =4.51) ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 

(x  =4.26) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายค่าอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x  =4.11) ดา้นราคาค่าอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย (x  =3.95) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าอยูใ่นระดบัมพอใจ มีค่าเฉล่ีย (x  =2.91) ตามล าดบั 
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หมายเหตุ เกณฑร์ะดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย John. W.Best ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00 คือ เห็นดว้ย/พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49 คือ เห็นดว้ย/พึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49 คือ เห็นดว้ย/พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49 คือ เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 คือ เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

  - ตราสินค้าและรูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

  - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์โครงการ 

  - รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

  - รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

  - ประมวลภาพอ่ืนๆ 
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ตราสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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ป้ายไวนิลหน้าร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมช่ัน 

นามบัตร 
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วสัดุอุปกรณ์             โต๊ะเตารีด 

 

 

 

 

 

 

 

กระเป๋าดินสอ 

 

ตัวสกรีนรีดติด 
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ขั้นการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

รับออเดอร์จากลูกค้า    ให้ลูกค้าเลือกตัวสกรีนตามที่ลูกค้าต้องการ 

 

 

 

 

 

 

น าตัวสกรีนและกระเป๋าที่    รีดทบัตัวอกัษรประมาณ 60 วนิาที 

ลูกค้าเลือกมาตกแต่งตามที่ 

ลูกค้าเลือก 
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จากน้ันค่อยลอกตัวอกัษรออก    ให้ลูกค้าตรวจสอบและน ากระเป๋าใส่ถุง

และรีดทบัลงไปอีกที     เม่ือใส่ถุงเสร็จเกบ็เงินลูกค้า 

       ตามราคาทีก่ าหนดไว้ 

 

ประมวลภาพ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาว กมลเนตร  จันทรา 

วนัเดือนปีเกดิ  : 28 ตุลาคม  2541 

สถานทีเ่กดิ  : กรุงเทพมหานคร 

สถานทีศึ่กษา  : วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

ต าแหน่งในโครงการ : ประธานโครงการโครงการ 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาว มณฑา  สุรินทราบูณร์ 

วนัเดือนปีเกดิ  : 27 กรกฎาคม  2542 

สถานทีเ่กดิ  : กรุงเทพมหานคร 

สถานทีศึ่กษา  : วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

ต าแหน่งในโครงการ : รองประธานโครงการโครงการ 
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