
 

 
 

 

โครงการธุรกิจบริการ ดอกบุญโปรยทาน 

Service Project : Flower Scatter 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นางสาวณัฏฐธิดา  บุญรอด 

นางสาวบุญสิตา   ภาคยภิญโญ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2562 



  

 

 
 

ชื่อโครงการภาษาไทย  โครงการธุรกิจบริการ ดอกบุญโปรยทาน 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ  Service Project : Flower Scatter 

 

 

โดย 1.  นางสาวณัฏฐธิดา  บุญรอด 

2. นางสาวบุญสิตา  ภาคยภิญโญ 

 

 

 

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

 คณะกรรมการอนุมัติใหเอกสารโครงการฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษา  วิชาโครงการ              

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ(ATC.) 

 

 

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

          (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)             (อาจารยอาจารยอุดมพร  เปตานนท) 

          อาจารยที่ปรึกษา                           อาจารยที่ปรึกษารวม 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 



 
 

บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ  โครงการธุรกิจบริการ  ดอกบุญโปรยทาน  

Service Project : Flower Scatter 

 

ผูจัดทําโครงการ  1.  นางสาวณัฎฐธิดา   บุญรอด 

2.  นางสาวบุญสิตา   ภาคยภิญโญ 

 

อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 

อาจารยที่ปรึกษารวม        อาจารยอุดมพร    เปตานนท 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 2562 

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

บทคัดยอ 

 

 โครงการ ดอกบุญโปรยทาน เปนโครงการประเภทธุรกิจการใหบริการ มีวัตถุประสงค 1.

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 2. เพื่อสรางประสบการณในการดําเนินธุรกิจ

บริการสรางรายไดระหวางการศึกษา 3. เพื่อใหนักศึกษารูจักปฏิบัติงานเปนทีมและสามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาได 

มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นที่ 2. ขั้นดําเนินการ และขั้นที่ 3. ขั้น

ประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

1. วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตเร่ิมดําเนินงานต้ังแต 3

มิถุนายน 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ 2563 รวมปฏิบัติงานบริการ 8 สัปดาห สถานที่ดําเนินโครงการ คือ 

บานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

 2.  ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 2,500.00 บาท หักคาใชจายตาง ๆ และออก

บริการคงเหลือ 5,500.00 บาท แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 2 คน เทา ๆ กัน คนละ 2,750.00 บาท 

3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการ 1) การ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูวิชาโครงการ 2) สรางประสบการณในการเรียนรูธุรกิจ

บริการและการสรางรายไดระหวางการศึกษา 3) ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือ

จากการทํางานเปนทีม และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได  

 

 

(ก) 



 
 

 4. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการ คือ 1) ขาดประสบการณใน

การดําเนินธุรกิจอาจทําใหแผนงานและงบประมาณผิดพลาด  2)  เปนธุรกิจที่เพิ่งเปดตัวไดไมนานทําให

ยังไมเปนที่รูจักของลูกคา   

5. ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจบริการ 1)  ฝกอบรมบุคลากรและ

สอบถามผูเชี่ยวชาญรวมไปถึงคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2)  ทําการ

สงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ และโฆษณาใหมากขึ้นเพื่อใหเปนที่รูจักของลูกคา   

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปรากฏผลดังน้ี จากความพึงพอใจ

ของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของรานดอกบุญโปรยทาน โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย  (�̅�= 4.53 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑคุณภาพของผลิตภัณฑที่

ใชในการพับเหรียญ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�= 4.91 ) ดานราคาความเหมาะสม

ของอัตราคาบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.75 ) ดานการจัดจําหนาย

ชองทางการติดตอที่หลากหลาย เชน หนาราน Facebook และ Instagram อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 3.95 ) ดานการสงเสริมการตลาดอัพเดตขาวสารและประชาสัมพันธผานชองทาง Social 

media เชน Facebook และ Instagram อยูเสมอ อยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.05 ) 

ดานบุคลากรการใหบริการของพนักงาน เชนความตรงตอเวลาและความสุภาพ อยูในระดับความพึง

พอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.75 ) ดานกระบวนการระยะเวลาในการใหบริการ อยูในระดับความพึง

พอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.74 ) ดานสภาพแวดลอมการใหบริการภาพลักษณของราน ดอกบุญ

โปรยทาน ใน Social media โดยภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.67 ) 

ตามลําดับ   
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แล   กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการเลมน้ี สําเร็จลุลวงไปไดอยางดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก  

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธคอยตรวจสอบและแกไข ตลอดจนให

คําแนะนําและขอคิดตาง ๆมาโดยตลอดรวมทั้งขอขอบคุณอาจารยอุดมพร  เปตานนท ที่ชวย

ตรวจสอบแผนธุรกิจและคอยใหความชวยเหลือในการจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานรวมถึงขอมูล

และเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงานใหไดเสมือนจริงจึงทําใหการจัดทําโครงการในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี คณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ณ ที่น้ี 

สุดทายน้ีผูจัดทําโครงการขอขอบคุณเพื่อนๆและผูตอบแบบสอบถาม ที่คอยชวยเหลือกัน

อยางเต็มที่คอยใหคําปรึกษาและรวมกันทําวิชาโครงการจนถึงสําเร็จรวมทั้งขอขอบพระคุณทุกๆ

ทานที่เกี่ยวของ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน ทุกทานนาจะเคยมีโอกาสไดรวมงานบวชกันมาบางแลวซึ่งกิจกรรมที่จะพบเห็นได

ในงานบวชน่ันก็คือ การโปรยทาน นาคกอนที่จะเขาโบสถ แทจริงการโปรยทานน้ีเปนคติทางพุทธ

ศาสนาโดยยึดตามพุทธประวัติวา เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คร้ังยังเปนเจาชายสิทธัตถะทรง

สละเงินทองทรัพยสมบัติแลวออกผนวชโดยไมปรารถนาที่จะเปนพระเจาแผนดิน ด้ังน้ันการโปรย

ทานกอนเขาโบสถของนาคจึงเปนการแสดงวาตอจากน้ีไปนาคไดสละสมบัติทุกอยางแลวเพื่อ

ดําเนินชีวิตตามแบบอยางตามองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากการโปรยทานในงานบวชแลว

ยังมีโปรยทานสําหรับงานศพอีกดวย ตามความเชื่อจากโบราณเมื่อมีคนในครอบครัวลวงลับไป

ลูกหลานไมอยากใหวิญญาณเรรอนจึงบอกกับเจาที่ขอใหดวงวิญญาณไปสถิตที่บานโดยการโปรย

ทานเพื่อเปนการซื้อทางใหดวงวิญญาณผานไปไดไมติดขัด แขกที่ไปรวมงานที่เก็บเหรียญไดจะ

นําไปทําบุญตอเพื่ออุทิศบุญกุศลใหผูลวงลับจึงจะไดบุญกุศลน้ีไปดวย และในสมัยน้ียังนิยมนํา

ริบบิ้นที่พับเปนรูปทรงตางๆลวดลายสวยงามที่ออกแบบมานารักนํามาใชเปนของชํารวยในงาน

แตงงาน ริบบิ้นที่นํามาทําของชํารวยจะเนนสีทีสดใสหรืออาจจะเนนไปทางสีชมพูเพราะเปนการสื่อ

ใหเห็นถึงความรักของคูบาวสาว และคูบาวสาวก็เลือกที่จะนําริบบิ้นที่ทําเปนรูปทรงตางๆมาทําเปน

ของแทนใจหรือขอบคุณแขกผูที่มารวมงาน จุดเดนของทางรานเราคือลูกคาสามารถเลือกแบบหรือ

สีของริบบิ้นที่ทางลูกคาตองการสงแบบใหกับทางรานไดตามตองการแบบของทางรานอาทิเชน 

หมวก สม คัพเคก อมยิ้ม และอ่ืนๆ เพื่อเปนการเพิ่มความโดดเดนของสินคา ผูจัดทําธุรกิจเหรียญ

โปรยทานจะเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้นเพราะมีความหลากหลายมากกวาแตกอน 

            ดังน้ันทางคณะผูจัดทําโครงการ จึงนําธุรกิจพับเหรียญโปรยทานมาเพื่อใหประชาชนคน

เมืองที่ ตองการความสะดวกสบาย ไมมีเวลาในการพับเหรียญ โดยทางคณะผูจัดทําจะสรางความพึง

พอใจใหแกลูกคา ทั้งดานการบริการ ดานความสวยงาม ราคาและรวมถึงความเอาใจใสลูกคา ทุกคน 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางประสบการณในการดําเนินธุรกิจบริการสรางรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษารูจักปฏิบัติงานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 

กลุมเปาหมายของโครงการ 

 กลุมผูบริโภคที่นับถือศาสนาพุทธ กลุมบุคคลทํางานบริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวางในการพับ

เหรียญโปรยทานดวยตนเอง 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

 1. นําเสนอผลงานเพือ่ใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการและงบประมาณ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สรางประสบการณในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายไดระหวางการศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีมและ 

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 



 
 

 

บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  

       โครงการ พับเหรียญโปรยทาน เปนโครงการประเภทธุรกิจบริการลูกคา ทางคณะ

ผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 

2. แนวคิดการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3. แนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจ 

4. ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด(7P’s) 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 

  

1.แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 

ความหมายของการบริการ “การใหบริการ”การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชน

ของผูอ่ืนการบริการที่ดีผูรับบริการจะไดรับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองคกร อันเปนการ

สรางภาพลักษณที่ดีแกองคกรเบื้องหลังความสําเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเปนเคร่ืองมือใน

การสนับสนุน ไมวาจะเปนงานประชาสัมพันธงานบริการวิชาการตางๆ ตลอดทั้งความรวมมือ รวม

แรงรวมใจจากเจาหนาที่ทุกระดับซึ่งจะตองชวยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ จนเกิดเปนสําหรับเทคนิคที่ใชในการใหบริการลูกคาเพื่อสรางความประทับใจของ

ลูกคา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน(2546 :344) กลาววา การบริการ (Service) เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความ

พึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคาสมวงศพงศสถาพร (2546 :47) การบริการ หมายถึง กิจกรรม

ของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูบริการ โดยสินคา

ที่ไมมีตัวตนน้ันจะตองตอบสนองความตองการของผูบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได โดย

ความหมาย ดังกลาวขางตนสามารถพิจารณาความสําคัญของคําตางๆ ไดดังน้ี 

1.กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการหรือการกระทํา

ใดๆ (Performance)ของธุรกิจใหบริการอันเปนผลใหผูรับบริการไดรับการตอบสองตรงความ

ตองการของลูกคา 

2.สินคาที่ไมมีตัวตน(Intangible Goods)หมายถึงการบริการซึ่งเกิดจากกิจกรรมของกระบวนการสง

มอบซึ่งไดแกคําปรึกษาการรับประกันการใหบริการความบันเทิงการใหบริการทางการเงินเปนตน 



4 
 

3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer need and want) หมายถึงความจําเปนและความ

ปรารถนาของลูกคาที่คาดหวังวาจะไดรับการบริการน้ัน 

4.ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกคาไดรับการบริการที่สามารถตอบสนอง

ความตองการดังน้ัน ในการบริการแตละประเภทจะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ มากมายมา

รวมกันทั้งที่มองเห็นไดและไมมีตัวตนซึ่งการแบงวาอะไรเปนคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเสริมจะ

ทําใหลูกคาคาดหวังคุณสมบัติใดบาง และตอบสนองตอความตองการเหลาน้ันซึ่งธุรกิจบริการจะ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติหลักของบริการใหสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานที่มีตอ

ผลิตภัณฑ ซึ่งคุณสมบัติสวนเสริมเปนสิ่งหลักที่ลูกคาคาดหวังวาตองไดรับจากการซื้อโดยลูกคาจะ

ไมคาดหวังจากคุณสมบัติหลักจากแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการแสดงใหเห็นวาเปาหมายของการ

ใหบริการน้ัน คือ การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการดังน้ันการที่จะวัดวาการใหบริการบรรลุ

เปาหมายหรือไมวิธีหน่ึงคือการวัดความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการเพราะการวัดความพึง

พอใจน้ีเปนการตอบคําถามวา ธนาคารที่ใหบริการฯ มีความสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาที่มาใชบริการไดหรือไมมากนอยเพียงใดและอยางไร พอสรุปความหมายของการบริการไดวา

เปนการปฏิบัติรับใชเพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนของลูกคาบริการเปนสิ่งที่ไม

สามารถสัมผสัจับตองไดหรือแสดงความเปนเจาของไดแตสามารถที่จะถูกรับรูในเชิงความพึงพอใจ

และสามารถชวยรักษาลูกคาไวได 

วิชาญ ฤทธิรงค (2528 อางถึงใน สามารถ ยิ่งคําแหง, 2553, หนา15) ไดชี้แนะวา การใหบริการและ

การตอนรับลูกคาใหไดรับความพอใจอยากที่จะมาใชบริการอีกควรดําเนินการ ดังน้ี 

1. พนักงานตองแตงกายสะอาด เรียบรอย 

2. ตอนรับลูกคาทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน 

3. พนักงานมีความรอบรูในหนาที่ บริการดวยความรวดเร็วมีความกระตือรือรน 

4. ควรมีการสืบหาขอมูลของลูกคาจากแหลงตางๆ เพื่อจะไดตอนรับอยางเหมาะสม 

5. การใหบริการลูกคาจะตองดูถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ  

6. สถานที่ทําการตองดูแลใหสะอาด มีการจัดที่พักคอยสําหรับลูกคา 

7. หมั่นออกเยี่ยมลูกคาหรือธุรกิจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

8. สรางสื่อสัมพันธระหวางลูกคาตอลูกคาชนิดปากตอปากซึ่งเปนวิธีที่ไดผลที่สุด 

9. การพัฒนาระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามา 

10. ใหคําแนะนําดานวิชาการและการตลาดแกลูกคา 
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Kotler and Armstrong (2002)รายงานวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ(movie)หรือแรง

ขับดัน(drive) เปนความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความ

ตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยาเกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหาย

หรือความลําบากอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยาเกิดจากความตองการการยอมรับ(recognition) 

การยกยอง (esteem)หรือการเปนเจาของทรัพยสินความตองการสวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจ

ใหบุคคลกระทําในชวงเวลาน้ัน ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจเมื่อไดรับการกระตุนอยางเพียงพอ

จนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีของอับราฮัม มาส

โลว และ ทฤษฎีของ ซิกมันด ฟรอยด 

1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว(Maslow’s the0ry motivation)อับราฮัม มาสโลว  

(A.H. Maslow)คนหาวิธีที่จะอธิบายวาทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลา

หน่ึง ทําไมคนหน่ึงจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต

อีกคนหน่ึงกับทําสิ่งเหลาน้ัน เพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน คําตอบของมาสโลว คือ ความ

ตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว

ไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญ คือ 

1.1 ความตองการทางกาย (Physiological needs)เปนความตองการพื้นฐาน คือ อาหาร  

ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค  

1.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)เปนความตองการที่เหนือกวา ความ 

ตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

1.3 ความตองการทางสังคม(Social needs)เปนความตองการยอมรับจากเพื่อน 

1.4 ความตองการการยกยอง (esteem needs)เปนความตองการการยกยองสวนตัวความนับถือ 

และสถานะทางสังคม 

1.5 ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (Self-actualization needs)เปนความตองการสูงสุด 

ของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จบุคคลพยายามที่สรางความพึงพอใจใหกับ

ความตองการที่สําคัญที่สุดเปนอันดับแรกกอนเมื่อความตองการน้ันไดรับความพึงพอใจใหกับ

ความตองการที่สําคัญที่สุดลําดับตอไป ตัวอยาง เชน คนที่อดอยาก (ความตองการทางกาย) จะไม

สนใจตองานศิลปะชิ้นลาสุด(ความตองการสูงสุด) แตเมื่อความตองการแตละขั้นไดรับความพึง

พอใจแลวก็จะมีความตองการในขั้นลําดับตอไป 

2.ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยดซิกมันด ฟรอยด (S.M. Freund)ต้ังสมมติฐานวาบุคคลมักไมรูตัวมาก

นักวาพลังทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเรา

อยาง สิ่งเราเหลาน้ีอยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคําที่ไมไดต้ังใจพูด 

มีอารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมากขณะที ่
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ชาริณีไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววาบุคคลพอใจจะกระทําสิ่งใดๆที่ใหมีความสุข

และจะหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งที่เขาจะไดรับความทุกขหรือความยากลําบาก โดยอาจจะแบง

ประเภทความพอใจกรณีน้ีได 3 ประเภท คือ  

- ความพอใจดานจิตวิทยา (Psychological hedonism) เปนทรรศนะความพึงพอใจวามนุษยโดย

ธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใดๆ 

 -ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวามนุษยจะ

พยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของมนุษย

เสมอไป 

 -ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวามนุษยแสวงหาความสุข

เพื่อผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูและเปนผูไดรับผลประโยชนผูหน่ึง

ดวยอางอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/492000 

 การตลาดบริการในที่น้ีจะพิจารณาลักษณะการตลาดบริการจะไดรับการบริการที่สําคัญทั้ง 

4 ดาน เหมือนกับลักษณะการตลาดสินคาทั่วไป 

1. ผลิตภัณฑบริการ (SERVICES  PRODUCT)ผลิตภัณฑบริการเปนสิ่งที่มองไมเห็น ไมมีตัวตน

ลักษณะผลิตภัณฑบริการแตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับลักษณะการผลิตภัณฑที่เปนตัวสินคาการไดมา

ซึ่งสินคาน้ันไดมาจากการผลิตโดยใชเคร่ืองจักร กําลังคนและวัตถุดิบ ซึ่งตองผานกระบวนการผลิต

เปนขั้นตอนแนนอนตายตัวสวนการไดมาซึ่งผลิตภัณฑบริการน้ัน เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู

บริการแตละประเภทผลิตภัณฑบริการจะดีหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติการหรือผูขายบริการและการ

ย อม รับ ค วา ม พ ออก พ อ ใ จผู ใ ช บ ริก า รด วย ก า รพั ฒ นา ผ ลิ ต ภัณ ฑ บ ริ ก า ร ( ServiceProduct 

Development) ผูบริโภคหรือผูใจ มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถาเปนการพัฒนาผลิตภัณฑที่

เกี่ยวกับตัวสินคาก็เปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรางกาย สวนผสมการหีบหอ หรือคุณภาพใหตรง

ตามความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคอยูตลอดเวลาหรือเปนการคิดคนสินคาใหม ๆ ที่ไมมีใคร

ผลิตมากอนก็ไดแตในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑบริการน้ันเปนการคิดในเร่ืองของการใหบริการ

ใหบริการที่แปลกๆใหมๆ ที่ไมมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการในการผลิต แตในการผลิตบริการ

บางอยางน้ันก็ตองอาศัยเคร่ืองมืออุปกรณมาใชในการกอใหเกิดผลิตภัณฑบริการสําหรับการตลาด

ดานผลิตภัณฑน้ัน ผูบริหารหรือเจาของกิจการก็จะตองมีการปรับปรุงลักษณะรูปแบบของ

ผลิตภัณฑบริการของตนอยูเสมอ เพื่อใหผลิตภัณฑบริการตรงตามความตองการของลูกคาอยูเสมอ

https://www.gotoknow.org/posts/492000
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่มีการแขงขันกันมาก ผูบริหารก็จะตองปรับปรุงบริการใหอยูในสภาพที่

ดีกวาคูแขงขัน 

2.การกําหนดราคาผลิตภัณฑบริการกําหนดราคาของผลิตภัณฑบริการแตละประเภทขึ้นอยูกับ

สภาพหลาย ๆ อยางเชน สภาพของการแขงขัน นโยบายราคาของกิจการ ลักษณะของผลิตภัณฑ

บริการและตนทุน เปนตน 

2.1ถาสภาพการแขงขันสูง จะตองใชราคาตลาดหรือราคาที่ใกลเคียงกัน แตโดยทั่วไปแลวสภาพการ

แขงขันสมบูรณจะไมมีในผลิตภัณฑบริการ เพราะลักษณะของบริการไมมีมาตรฐานแนนอน 

2.2สวนทางดานนโยบายราคาของกิจการ โดยทั่วไปมี 3 นโยบาย คือ นโยบายราคาเดียวนโยบาย

หลายราคา และนโยบายราคาสวนลด 

- นโยบายราคาเดียว เปนนโยบายการกําหนดราคาที่นิยมใชกันทั้งในผลิตภัณฑที่เปนสินคาและ

ผลิตภัณฑที่เปนบริการ เปนการกําหนดราคาบริการที่แนนอนตายตัว ตอคนตอคร้ัง ในการใชบริการ

ไมวาใครเปนผูซื้อบริการจะตองจายเงินเทากันหมด 

-นโยบายราคาแบบหลายราคา เปนการกําหนดราคาผลิตภัณฑบริการที่มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ

ประเภทของลูกคาที่แตกตางกัน  

-นโยบายราคาใหสวนลดเปนวิธีการกําหนดราคาไวเพื่อจะใชในการจูงใจ  

2.3ลักษณะของผลิตภัณฑบริการเปนปจจัยอยางหน่ึงที่จะตองนํามาพิจารณาในการกําหนดราคา

บริการจากความเปนจริงแลว ผลิตภัณฑบริการจะมีความแตกตางกันอยางไร ไมคอยมีมาตรฐานที่

แนนอน การกําหนดราคาคาบริการจะขึ้นอยูกับสภาพของการใหบริการ ถาผลิตภัณฑบริการดีกวา

สะดวกกวา มากกวาของคูแขง ราคาบริการก็จะแพงกวา และในทางตรงกันขาม ถาผลิตภัณฑบริการ

ไมคอยดีหรือสิ่งอํานวยความสะดวกและบรรยากาศสูของคูแขงขันไมได การกําหนดราคาก็จะถูก

กวา 

2.4งานดานตนทุน ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑไมวาจะเปนผลิตภัณฑที่เปนสินคา หรือ ผลิตภัณฑ

บริการ สวนใหญแลวจะพิจารนาตนทุนเปนหลัก แตสําหรับตนทุนในผลิตภัณฑสินคาจะเห็นได

ชัดเจนกวา สวนตนทุนในผลิตภัณฑบริการก็มีเชนเดียวกัน แตมักจะไมคอยชัดเจนเพระบริการที่

ลูกคาไดรับไมไดสวนประกอบของตนทุนที่เขาสามารถเห็นได เชน การใหบริการดานการขนสง 

ตนทุนคือคาใชจายเกี่ยวกับตัวรถ พนักงานขับรถ พนักงานประจํารถ คาพิมพต๋ัว และคาใชจายใน

การบริหารงาน เปนตน สิ่งเหลาน้ีถือเปนตนทุน การคิดราคาบริการ จึงตองคํานึงถึงตนทุนดวยเสมอ 

 การกําหนดราคาโดยปกติแลว สิ่งที่จะนํามาพิจารณานอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลวยัง

จะตองนําสภาพตองการหรือดีมานดของตลาดเขามาพิจารณาดวย 

3. การจัดจําหนายบริการ ผูบริโภคคนสุดทายหรือผูใชบริการจะไมนิยมใชคนกลางประเภทพอคา

สง พอคาปลีก แตผลิตภัณฑบริการอาจถูกขายผานคนกลางประเภทตัวแทนหรือนายหนา เชนการ
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ต้ังตัวแทนการขายต๋ัวเคร่ืองบินของสายการบินตาง ๆ หรือตัวแทนของกิจการโรงแรมที่สามารถ

ที่ต้ังของโรงแรมไมไดอยูในกรุงเทพฯการจัดจําหนายผลิตภัณฑบริการทุกประเภท เนนการจัด

จําหนายโดยตรงระหวางผูผลิตกับผูบริโภคคนสุดทายหรือผูใช จึงเปนผลสืบเน่ืองทําใหขอบเขต

ของสังคม เพราะผูผลิตภัณฑบริการไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุก 

4. สวนการสงเสริมการตลาดบริการทางออมจะใชกับธุรกิจบริการบางประเภท เชน สํานักงาน

กฎหมายพรรคการเมือง จะตองสงเสริมโดยวิธีการเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม เชน 

การเปนพิธีกรในกิจกรรมทางวิชาการดานตาง ๆ หรือการสนับสนุนใหสังคมมีความเจริญ มีการกิน

ดีอยูดี การใหทุนการศึกษา การสรางศาลาที่พักผูโดยสาร ฯลฯ ในการสงเสริมการตลาดบริการน้ัน

ควรมีหลักโดยทั่วไปคือ 

4.1 จะตองใหลูกคาไดทราบวาเขาจะไดรับประโยชนจากการใชบริการมากที่สุดคุมคาที่สุดไมวาจะ

เปนดานความสะดวก ความปลอดภัย ความบันเทิง ความสมปรารถนาตาง ๆ ฯลฯ 

4.2 จะตองแสดงใหลูกคาทราบวาบริการที่เสนอใหลูกคาน้ันแตกตางจากคูแขงขันอยางไร ดีกวาคู

แขงขันเพียงใด 

4.3 จะตองเนนการสงเสริมการตลาดไปที่จุดของคุณภาพของบริการ  ชื่อเสียงของกิจการตลอดจน

ความสม่ําเสมอของการใหบริการแกลูกคา ความเปนกันเองตอลูกคา 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึงพอใจ

ใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น ในตลาดปจจุบันถือวาผูบริโภคเปน

ใหญ และมีความสําคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุม

ผูบริโภคใหละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะชวยให

ผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภคเหลาน้ันตองการอะไร 

มีพฤติกรรมการซื้ออยางไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหลงขอมูลที่ผูบริโภคนํามาตัดสินใจ

ซื้อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูลตางๆ เหลาน้ีเปนประโยชนตอการวางแผนทาง

การตลาดพฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการคนหาขอมูล การซื้อ การใชการ

ประเมินผลในสินคาหรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคน้ี สามารถแยก ไดดังน้ีมี

การแสดงกิริยาอาการของบุคคล ดวยการเดินทางไปจับจายหาซื้อและใชสินคาหรือบริการตามความ

ตองการของบุคคล 
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 พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปดรับสื่อ การพิสูจนความตองการ การ

ตรวจสอบ การแสวงหาขาวสาร การจับจาย และการพูดคุยเพื่อคนหาคํายืนยันบุคคลที่เกี่ยวของ 

ประกอบดวย ผูบริโภคคนสุดทายที่เปนครอบครัวแมบาน หรือซื้อไปเปนของขวัญใหบุคคลอ่ืน 

 กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช(2553 : 90) ไดอธิบายถึง พฤติกรรม

ผูบริโภควา หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดและความรูสึกที่ผูบริโภคมี 3 รูปแบบ

พฤติกรรมผูบริโภคแปรเปลี่ยนได (Dynamic) เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดลอม

ภายนอก เชน การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําใหมีผลกระทบตอปจจัยดานความคิด 

ความรูสึกของผูบริโภคดวย และพฤติกรรมผูบริโภค ไดรับผลกระทบมาจากปจจัยภายใน และ

ภายนอก จึงทําใหพฤติกรรมผูบริโภคไมหยุดน่ิงอยูเหมือนเดิม แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว

ไดตลอดเวลา 

 พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางความคิดความรูสึกและ

การกระทํา กับสิ่งแวดลอมภายนอก ดังน้ัน ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคจึงตองศึกษาทั้งปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกวา ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา/บริการอะไร อยางไร และทําไม 

 พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความวา ผูบริโภคมี

พฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณคาบางอยางกับบางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อ

(ผูบริโภค) กับผูขาย(เจาของสินคา) เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 

 สุปญญา ไชยชาญ (2550 : 51-57) ใหกลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคไววา อาการที่

แสดงออกในการซื้อของผูบริโภคแบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี 

 พฤติกรรมการซื้อแบบเปนปกติ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคทําการซื้อ

ผลิตภัณฑที่จะตองซื้อถี่ เปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะทั่วไป มีราคาตอหนวยตํ่า มีวางจําหนายทั่วไป ผู

ซื้อจะตัดสินใจซื้อโดยไมยุงยากแตอยางใด 

 พฤติกรรมการซื้อแลวลดความกังวลใจ เปนผลิตภัณฑที่ ผูบริโภค รูจักดี และรูวามีความ

แตกตางระหวางตรายี่หอ นอยมาก แตผูบริโภคก็ยังคงตัดสินใจไดยากในการซื้อ เพราะเปนประเภท

ที่มีราคาและความเสี่ยงสูง มีการซื้อเปนคร้ังคราว 

 พฤติกรรมการซื้อแบบซับซอน (complex buying behavior) เปนผลิตภัณฑที่ ผูบริโภคมี

ความคุนเคย มีราคาสูง มีความเสี่ยงสูง แตมีความถี่ในการซื้อตํ่ามาก บางคร้ังมีการซื้อเพียงคร้ังเดียว

ตลอดอายุของผูบริโภค กอนการลงมือซื้อ ผูบริโภคตองเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจํานวน

มากเกี่ยวกับประเภทและตราผลิตภัณฑ เพื่อใหทราบถึงคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑน้ัน ๆ เชน 

บริโภคที่จะลงมือซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาใช เปนตน 

 พฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบริโภคบางกลุมเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑที่มี

ความยุงยากนอย ก็ยังถือวาตราผลิตภัณฑมีความสําคัญอยู ไมอยากซื้อตราเดิม พฤติกรรมการซื้อจึง

มีการเปลี่ยนเปนตราใหมเสมอ ๆ เพราะอยากหลุดพนจากความจําเจ ซ้ําซากอยากลองของใหม 
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จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค คือ“การแสดงอาการที่เปน

กระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ การใช การประเมินผลสินคาหรือบริการ จากการไดมาตาม

ความตองการและคาดหวังของผูบริโภค”    

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค มีประโยชนทางการตลาด 4 ประการ ดังน้ี 

-ชวยใหนักการตลาดเขาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา บริการของผูบริโภค 

- ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน

สังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ 

- ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้นเพื่อประโยชนในการแบงสวน

ตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรงกับชนิดของสินคาที่ 

ตองการ 

- ชวยในการปรับปรุงแผนกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง เพื่อความไดเปรียบของคูแขงขัน 

ประเภทของการบริโภค  สามารถแบงไดตามลักษณะของสินคาเปน 2 ประเภท คือ 

1. การบริโภคสินคาไมคงทน (nondurable goods consumption)คือการบริโภคสิ่งของ 

ชนิดที่สิ้นเปลืองหรือใชหมดไปเรียกวา destruction เชน การบริโภคนํ้า อาหาร ยารักษาโรค 

2. การบริโภคสินคาคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของที่ยังคง 

ใชไดอีกลักษณะน้ีเรียกวา diminution เชน การอาศัยบานเรือน การใชรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา

 องคประกอบสามารถอธิบายไดดวย โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค เปนระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่ง

เรา หรือสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อมีอิทธิพล ทําใหเกิดการ

ตอบสนอง หรือ การตัดสินใจของผูซื้อโดยสามารถเรียกวาโมเดลที่ใชอธิบายระบบน้ีไดอีกลักษณะ

วา S-R Theory ประกอบดวย 3 สวนสําคัญไดแก 

1. สิ่งกระตุน (Stimulus)ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจเนนการสรางสิ่ง 

กระตุนทางการตลาดซึ่งควบคุมไดและ สิ่งกระตุนอ่ืนที่ควบคุมไมได 

2. ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือ 

ผูขายไมสามารถทราบได ตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

ของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response)การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อหรือ 

ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ 

 กระบวนการพฤติกรรมผูบริโภค (Process of Behavior) 

1. พฤติกรรมเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด 

2. พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน 

3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงไปสูเปาหมาย 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดการกําหนดความตองการของลูกคาและ 

พฤติกรรมของ มนุษย เชน การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรับการยอมรับ

ภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบดวย 6 ระดับ 

ขั้นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบดวยผูที่มีชื่อเสียงเกาแกเกิดมาบนกองเงินกองทอง                                     

ชั้นที่ 2 Lower –Upper Class เปนชั้นของคนรวยหนาใหม บุคคลเหลาน้ีเปนผูยิ่งใหญใน 

วงการบริหาร เปนผูที่มีรายไดสูงสุดในจํานวนชั้นทั้งหมด จัดอยูในระดับมหาเศรษฐี 

 ชั้นที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบดวยชายหญิงที่ประสบความสําเร็จในวิชาอ่ืนสมาชิก

ชั้นน้ีสวนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุมน้ีเรียกกันวาเปนตาเปนสมองของสังคม  

 ชั้นที่  4 Lower-Middle Class เปนพวกที่เรียกวาคนโดยเฉลี่ย ประกอบดวยพวกที่ไมใชฝาย

บริหาร เจาของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานน่ังโตะระดับตํ่า 

ชั้นที่ 5 Upper-Lower Class เปนพวก จนแตซื่อสัตย ไดแกชนชั้นทํางานเปนชั้นที่ใหญที่สุดในชั้น

ทางสังคม 

ชั้นที่ 6Lower-Lower Class ประกอบดวยคนงานที่ไมมีความชํานาญกลุมชาวนาที่ไมมีที่ดินเปนของ

ตนเองชนกลุมนอย 

          2.   ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซอ 

ซึ่ง ประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 

   2.1 กลุมอางอิง หมายถึงกลุมใด ๆ ที่มีการเกี่ยวของกัน ระหวางคนในกลุมแบงเปน 2 กลุม 

 - กลุมปฐมภูมิ ไดแกครอบครัว ในเร่ืองอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และชวงอายุ 

 - กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัวตอตัว แตไมบอย มีความเหนียว

แนนนอยกวากลุมปฐมภูมิ 

    2.2 ครอบครัว เปนสถาบันที่ทําการซื้อเพื่อการบริโภคที่สําคัญที่สุด นักการตลาดจะ

พิจารณา ครอบครัวมากกวาพิจารณาเปนรายบุคคล 

2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง ทําให บุคคล

มีบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันในแตละกลุม 

          3. ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซื้อมักไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติสวนบุคคล 

ตาง ๆ เชน อายุ อาชีพ สภาวการณทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักรชีวิต

ครอบครัว 
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4. ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัด 

ปจจัยในตัว ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา ปจจัยทางจิตวิทยาประกอบดวย

การจูงใจ การรับรู ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

  ทั้งน้ีมนุษยมักจะแสดงออกจากความตองการที่อยูภายใน ซึ่งมาสโลวไดกําหนดทฤษฏี

ลําดับข้ันตอนของความตองการซึ่งกําหนดความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยไว 5 ระดับ ซึ่ง

จัดลําดับจากความตองการระดับตํ่าไปยังระดับสูง มีผลตอระบบการตัดสินใจและพฤติกรรม

ผูบริโภค ดังน้ี 

 1. ความสําเร็จสวนตัว 

2. ความตองการดานอีโก (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 

3. ความตองการดานสังคม 

4. ความปลอดภัยและมั่นคง 

5. ความตองการของรายกาย 

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

ขั้นที่ 1 การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหาของตนเอง 

ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูล ในขั้นน้ีผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะคนหาขอมูล

จากแหลงภายในกอน เพื่อนํามาใชในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูลไมเพียงพอก็ตองหา

ขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก 

ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูและ

วิเคราะหขอดี ขอเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากที่สุด 

ข้ันที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูประเมินจะทราบขอดี ขอเสีย 

หลังจากน้ันบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหามักใชประสบการณใน

อดีตเปนเกณฑ ทั้งประสบการณของตนเองและผูอ่ืน 

ข้ันที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เปนขั้นสุดทายหลังจากการซื้อ ผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑที่ซื้อ

น้ันมาใช  และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑ น้ันไปดวย ซึ่ งจะเห็นไดวา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเน่ือง ไมไดหยุดตรงที่การซื้อ 

อางอิงจากhttp://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html 
 
 
 
 

 

 

http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html
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3.  แนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจ 

แผนธุรกิจ (Business Plan) เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญสําหรับผูประกอบการที่ริเร่ิมจะกอต้ัง

กิจการมีความคิดและเปาหมายที่ชัดเจนในขณะเดียวกันสําหรับผูประกอบการที่กําลังคิดจะขยาย

กิจการแผนธุรกิจก็เปนปจจัยสําคัญ ที่ใชประกอบการตัดสินใจของผูรวมทุน แผนน้ีเปนผลสรุปหรือ

ผลรวมแหงกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผูประกอบการ

ออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจ มีผูเปรียบเทียบวาแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะ

ชี้แนะขั้นตอนตางๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการกอต้ังกิจการ แผนจะใหรายละเอียดตางๆ ทั้งเร่ือง

ของการตลาด การแขงขันกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นํา

ผูประกอบการไปสูความสําเร็จหรือชี้ใหเห็นถึงจุดออนและขอควรระวังดวยเชนกันถาเปรียบวาแผน

ที่ที่ดียอมจะใหรายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที่ชัดเจนแลว แผนธุรกิจก็ไมตางกันในการที่จะ

ใหรายละเอียดอยางเพียงพอที่จะทําใหผูรวมลงทุนตัดสินใจไดวา ธุรกิจน้ันควรจะรวมลงทุนดวย

หรือไม จากแผนธุรกิจจะทําใหผูรวมลงทุนเขาใจวัตถุประสงคของธุรกิจอยางชัดเจน เขาใจแนวคิด

และปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ปญหาอุปสรรค และหนทางที่เตรียมการเพื่อไปสูความสําเร็จ 

ถึงแมวาผูประกอบการจะใชเงินลงทุนของตัวเอง ไมตองการผูรวมลงทุนหรือเงินกูจากสถาบัน

การเงิน แผนธุรกิจก็ยังจําเปนอยูดีเพื่อใหผูประกอบการมีแผนที่ในการบอกทิศทางของการดําเนิน

กิจการในอนาคตสําหรับผูประกอบการแลว การทําแผนธุรกิจที่ไมดีอาจสงผลตอกิจการในระยะยาว

ไดการจะเขียนแผนธุรกิจจึงจําเปนที่จะตองมีการเตรียมพรอมขั้นพื้นฐานกอนจะอธิบายเทคนิค

ดังกลาวควบคูไปกับสวนองคประกอบของแผนธุรกิจ ดังตอไปน้ี 

แนวคิดในการทําแผนธุรกิจ 

• แนวคิดธุรกิจ (What):อธิบายแนวคิดธุรกิจใหชัดเจนวาทําธุรกิจอะไร มีความแตงตางจาก

ธุรกิจอ่ืนๆที่มีอยูอยางไร 

• ลูกคาเปาหมาย(Who):ระบุลูกคาเปาหมายหลักของโครงการวาจะขายใครรายไดควรอยูที่

เทาไรและจะเขาถึงลูกคากลุมน้ันไดอยางไร 

• ที่ต้ังโครงการ (Where):ระบุทําเลที่ต้ังของโครงการใหชัดเจนพรอมลักษณะโดยรอบของ

ทําเลที่จําเปนในการพัฒนาโครงการลักษณะทางกายภาพและขอกําหนดทางกฎหมายของที่ดิน

แปลงดังกลาว 

• รูปแบบการดําเนินธุรกิจวาจะดําเนินการอยางไร(How):อธิบายรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่

จะทํา 

• ใชเงินลงทุนและผลตอบแทน (How Much): สรุปวาธุรกิจน้ีตองใชเงินลงทุนเทาไร 

หลักๆ แลวใชกับอะไรแหลงรายไดหลักมาจากไหนอะไรบางและผลตอบแทนจากโครงการน้ีจะ

เปนเทาไรระยะเวลาคืนทุนจะเปนกี่ปจะหาแหลงเงินทุนจากไหน มีความเสี่ยงอะไรบาง 
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•ทําไมถึงคิดวาธุรกิจที่จะทําถึงจะมีลูกคามาใชบริการ(Why):อธิบายวาทําไมถึงคิดวาธุรกิจ

น้ีจะประสบความสําเร็จดานยอดขายตามแผนที่วางไวทําไมถึงมั่น ใจไดวาธุรกิจน้ีไปไดสวยแน

แนวคิดในการวางแผนและการวิ เคราะหโครงการการวิ เคราะหและประเมินโครงการ

(ProjectAnalysisand Appraisal) คือ กระบวนการรวบรวมวิเคราะหและนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของ

ในระหวางโครงการ ที่เนนการคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการมีโครงการแลวพิจารณาตัดสินวา 

สมควรจะดําเนินงานตามโครงการน้ันหรือไม เมื่อศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการแลว

ขั้นตอนตอมาคือการศึกษาความเปนไปไดโดยละเอียด (Feasibility Study) คือการศึกษาและการ

จัดทําเอกสารที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่จําเปนที่แสดงถึงเหตุผลสนับสนุน (Justification) ความ

ถูกตองสมบูรณ (Soundness) ของโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งโครงการที่ดี โดยโครงการที่ดีคือ

โครงการที่สามารถนา ไปปฏิบัติไดจริงและเมื่อปฏิบัติแลวจะใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาตอ

การลงทุน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการมีวัตถุประสงคใหผูตัดสินใจมีขอมูลพื้นฐาน

เพียงพอวาจะตัดสินใจจะลงทุนในโครงการน้ัน หรือไมซึ่งการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

จะประกอบไปดวยการศึกษาในดานตางๆ 

องคประกอบของแผนธุรกิจแมวาองคประกอบของแผนธุรกิจจะไมไดมีกําหนดไวตายตัว หากแต

องคประกอบหลัก ซึ่งนักลงทุนพิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญและตองการรู จะประกอบดวยสิ่งเหลาน้ี 

คือ 

 1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 2. ประวัติโดยยอของกิจการ 

 3. การวิเคราะหสถานการณ  

 4. วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

 5. แผนการตลาด  

 6. แผนการจัดการและแผนกําลังคน 

 7. แผนการผลิต/ปฏิบัติการ  

 8. แผนการเงิน 

 9. แผนการดําเนินงาน  

 10. แผนฉุกเฉิน 

 องคประกอบที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหารผูเขียน : ผศ.วิทยา ดานธํารงกูล  เปนสวนที่จะ

สรุปใจความสําคัญๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดใหอยูในความยาวไมเกิน 1-2 หนา สวนน้ีมีความสําคัญ 

เพราะเปนสวนแรกที่ผูรวมลงทุนจะอานและจะตองตัดสินใจจากสวนน้ีวา จะอานรายละเอียดในตัว

แผนตอหรือไม ดังน้ัน บทสรุปผูบริหารจึงตองชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญสองประการ คือ หน่ึง 

ชี้ใหเห็นวามีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดสําหรับธุรกิจที่กําลังคิดจะทํา สอง ตองชี้ใหเห็นวา สินคา

หรือบริการที่จะทําน้ัน จะสามารถใชโอกาสในตลาดที่วาน้ันใหเปนประโยชนไดอยางไร บทสรุป



15 
 

ผูบริหารจึงตองเขียนใหเกิดความนาเชื่อถือ หนักแนน และชวนใหติดตามรายละเอียดที่อยูในแผน

ตอไป ผูเขียนแผนควรระลึกไวเสมอวา คุณภาพของบทสรุปผูบริหารจะสะทอนถึงคุณภาพของแผน

โดยรวม จึงควรใหเวลากับการเขียนสวนน้ีอยางพิถีพิถัน 

 องคประกอบที่ 2 : ประวัติยอของกิจการผูเขียน : อ.ดร.พิภพ อุดรสวนน้ีคือการใหขอมูล

เบื้อตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการกอต้ังกิจการ ทั้งในดานรูปแบบการจัดต้ังหรือจด

ทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดคนและพัฒนา

สินคา/บริการ ที่ตองการนําเสนอใหกับลูกคากลุมเปาหมาย นอกจากน้ีควรใหขอมูลเกี่ยวกับ

เปาหมายระยะที่ตองการใหเปนในอนาคต 

 องคประกอบที่ 3 : การวิเคราะหสถานการณผูเขียน : อ.ดร.พิภพ อุดรขั้นตอนแรกของการ

จัดทําแผนธุรกิจ คือ การพยายามทําความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 

และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปจจัยสําคัญๆที่สงผลกระทบตอสถานการณการ

แขงขัน ความนาสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทํากําไร และความ

พรอมในดานตางๆ ของกิจการ ดังน้ันการวิเคราะหสถานการณจึงเปนงานอันดับแรกที่สําคัญที่

ผูประกอบการควรกระทํา เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแผนการดําเนินงาน

ของกิจการ  

 1. การวิเคราะหปจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพรอมของ

กิจการในดานตางๆ ทั้งน้ีโดยมุงเนนการวิเคราะหในสวนที่เปน จุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน 

(Weaknesses) ของกิจการ 

 2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่

ผูประกอบการไมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได ดังน้ันจึงตองพยายามเขาใจในสถานการณ

ปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอมดังกลาว เปนไปในลักษณะที่

เปนโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการดําเนินธุรกิจ 

 องคประกอบที่ 4 : วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจผูเขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร 

วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธทางธุรกิจที่กิจการตองการไดรับในชวง

ระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเปาหมายทางธุรกิจอาจเปนเปาหมายโดยรวมของกิจการ และ

เปาหมายเฉพาะดานในแตละแผนกหรือลักษณะงาน เชน เปาหมายทางการตลาด เปาหมายทางการ

จัดการ เปาหมายทางการผลิต และเปาหมายทางการเงิน เปนตน นอกจากน้ีเปาหมายทางธุรกิจอาจ

แบงเปนเปาหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ป เปาหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ป และเปาหมายระยะ

ยาวที่นานกวา 5 ปลักษณะของเปาหมายของธุรกิจที่ดีมี 3 ประการ คือ 

 1. มีความเปนไปได หมายความวา กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายได หากไดมีการ

ดําเนินงานอยางเต็มที่ตามแผนธุรกิจที่วางไว การกําหนดเปาหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก

สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กลาวคือ ไมควรต้ังเปาหมายที่
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เลื่อนลอยเกินความจริงจนทําไมได และกอใหเกิดความทอแท แตก็ไมควรต้ังเปาหมายที่งาย

จนเกินไปจนไมตองทุมเทความพยายามใดๆ ก็สามารถที่จะบรรลุเปาหมายไดโดยงาย เปาหมายที่ดี

จึงควรเปนผลลัพธที่ทําไดยากแตมีความเปนไปได 

 2. สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม หมายถึง มีความชัดเจนที่สามารถประเมินไดวา 

กิจการบรรลุตามเปาหมายน้ันหรือไม ทั้งน้ี โดยทั่วไป ควรจะตองกําหนดระยะเวลาใหชัดเจนวา 

จะตองบรรลุถึงเปาหมายน้ันภายในระยะเวลาเทาใด 

 3. เปนไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เปาหมายยอยๆ ในแตละฝายควรมีความสอดคลอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งใหแนใจวาเปาหมายระยะสั้นๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมเปาหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 

 องคประกอบที่ 5 : แผนการตลาดผูเขียน : อ.ดร.พิภพ อุดรแผนการตลาด คือ การกําหนด

ทิศทางและแนวทางในการทุมเทความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและ

ประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวลวงหนา โดยใชประโยชนจากความเขาใจที่ไดรับจากการวิเคราะห

สถานการณในองคประกอบที่ 3 มาพิจารณารวมกับวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนด

ไวในองคประกอบที่ 4 ดังน้ัน การวางแผนการตลาดจึงเปนการกําหนดกลยุทธและวิธีในการดําเนิน

กิจกรรมทางการตลาด เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่มุงหวัง โดย

คํานึงถึงการใชทรัพยากรทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบรับกับความเปนไปและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในดําเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 

เน้ือหาของแผนการตลาดตองตอบคําถามหลักๆ ใหกับผูประกอบการอยางนอยดังตอไปน้ี 

            1. เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบาง 

2. ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

3. จะนําเสนอสินคา/บริการอะไรใหกลุมเปาหมาย ในราคาเทาใด และดวยวิธีการใด 

4. จะสรางและรักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดดวยวิธีการใดบาง 

5. ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไว จะปรับตัวหรือแกไขอยางไร 

องคประกอบที่สําคัญของแผนการตลาด ซึ่งมีเน้ือหาหลัก 4 สวน ดังตอไปน้ี 

1. เปาหมายทางการตลาด 

2. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

3. กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด 

- กลยุทธการตลาดเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน 

- กลยุทธเพื่อการเติบโตทางการตลาด 

-กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
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องคประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคนผูเขียน : ผศ.วิทยา ดานธํารงกูลในสวนน้ีผูจัดทําแผน

จะตองระบุโครงสรางขององคการใหชัดเจน โดยแสดงแผนผังโครงสรางขององคกรวา ประกอบ

ไปดวยหนวยงานอะไรบาง หนวยงานแตละหนวยมีความรับผิดชอบอะไร รวมถึงตําแหนงผูบริหาร

หลักๆ ขององคการ โครงสรางของคณะกรรมการและการถือหุน การเขียนในสวนน้ีควรจะทําให

ผูอานเห็นวาคณะผูบริหารรวมตัวกันในลักษณะเปนทีมที่ดีในการบริหาร มีความสมดุลในดาน

ความรู ความสามารถที่ครบถวน ทั้งดานเทคนิคและการบริหาร มีความชํานาญและประสบการณใน

กิจการที่ทํา 

 องคประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการผูเขียน : อ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญหลังจากที่

ผูประกอบการไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการ ตลอดจนกําหนด

วัตถุประสงคทางธุรกิจและแผนกลยุทธของกิจการในภาพรวม เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน

แลว ผูประกอบการจําเปนตองถายทอดสิ่งเหลาน้ันใหออกมาเปนแผนการผลิต/ปฏิบัติที่สอดคลอง

และเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจสวนอ่ืนๆ ของบริษัท อันไดแก แผนการตลาด แผนการบริหารและ

จัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรมีศักยภาพในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนน้ันๆแผนการผลิต/ปฏิบัติการที่ดีจะตองสะทอนความสามารถของกิจการในการ

จัดการกระบวนการผลิตและปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันใหกับธุรกิจ โดยมุงเนนประเด็นการจัดการไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและ

ทรัพยากรในการผลิตใหเปนผลผลิต ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธไดดังแผนภาพที่ 1 โดย วัตถุดิบ

และทรัพยากร น้ัน หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบที่ใช ชั่วโมงแรงงานที่ทําการผลิต หรือคาใชจายรวม

ของทรัพยากรทุกอยางที่ใช ไดแก คาวัตถุดิบ คาแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืนๆ สําหรับ กระบวนการ

ผลิตและปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตใหเปน

ผลผลิต และ ผลผลิต น้ัน หมายความถึง จํานวนหรือมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตได 

องคประกอบที่ 8 : แผนการเงินผูเขียน : รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน และอ.วิภาดา ตันติประภาใน

การจัดทําแผนธุรกิจน้ัน กิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จะจัดทําขึ้นน้ัน เปนไปตามวัตถุประสงค

ที่ต้ังไวหรือไม การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จะตองใชเงินลงทุนจํานวนเทาใด จะไดมาจาก

แหลงใดบาง จากแหลงเงินทุนภายใน ในรูปของเจาของกิจการ หรือแหลงเงินทุนภายนอกในรูป

ของการกูยืมจากเจาหน้ี เรียกวา กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) จากน้ัน จะเปนเร่ืองของ

การตัดสินใจนําเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซึ่งจะแตกตาง

ไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมที่สําคัญตอเน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวขางตน คือ กิจกรรม

ดําเนินงาน (Operating Activities) ซึ่งจะประกอบไปดวย การผลิต การซื้อ การขาย และกิจกรรม

ดําเนินงาน จะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเปนผูนําเสนอผลของ

กิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเปน งบการเงิน (Financial Statements) ซึ่งเปนรายงานสรุปขั้น

สุดทายของขบวนการจัดทําบัญชี ที่แสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเปนงบ
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การเงินที่ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อใหทราบวา 

ในรอบระยะเวลาที่ผานมาน้ัน ธุรกิจมีฐานะการเงินอยางไร กําไรหรือขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงใน

เงินสดอยางไรบาง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

งบการเงินประกอบดวย 

1. งบดุล เปนรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึง ในงบดุลจะประกอบไปดวย

ขอมูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสินและสวนของผู

เปนเจาของ  

2. งบกําไรขาดทุน เปนงบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได คาใชจายและ

กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในชวงระยะเวลาหน่ึง 

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ สวนของผูเปนเจาของหรือสวนของผูถือหุน 

ประกอบไปดวย 2 สวนดวยกัน คือ 

- ทุนเรือนหุน 

- กําไรสะสม 

4. งบกระแสเงินสด เปนงบการเงินที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินใดในรอบ

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานใหทราบวา เงินสดในปปจจุบันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงน้ัน มีสาเหตุ

จากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

- กิจกรรมดําเนินงาน 

- กิจกรรมลงทุน 

- กิจกรรมจัดหาเงิน 

5. นโยบายบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใชในการจัดทําและนําเสนองบ

การเงิน เน่ืองจากหลักการบัญชีที่กิจการเลือกใชมีไดหลายวิธี วิธีการบัญชีที่กิจการเลือกใชจะมี

ผลกระทบตองบการเงินไมเหมือนกัน กิจการจึงตองบอกขอมูลดังกลาวใหผูใชในงบการเงินทราบ 

โดยทั่วไปแลวกิจการควรเปดเผยนโยบายบัญชีในเร่ืองตอไปน้ีไวในงบการเงิน 

- วิธีการรับรูรายได 

- การตีราคาสินคาคงเหลือ 

- การตีราคาเงินทุน 

- คาเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

- วิธีการคิดคาเสื่อมราคา และการตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน 

- การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

- การจัดทํางบการเงินรวม 

องคประกอบที่ 9: แผนการดําเนินงานผูเขียน : ผศ.วิทยา  ดานธํารงกูลหลังจากผูประกอบการ

กําหนดกลยุทธในดานตางๆ ของกิจการอยางรอบคอบและครบถวนแลว ขั้นตอนตอมาก็คือ การ
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จัดทํารายละเอียดของกลยุทธดังกลาว โดยการกําหนดกิจกรรมของกลยุทธแตละดานใหเปน

รูปธรรมที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ผูประกอบการอาจจะทําแผนการดําเนินงานในลักษณะของตารางที่

มีรายละเอียดของเปาหมาย กลยุทธ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ โดยจัดทํา

รายละเอียดเปนรายเดือนหรือรายสัปดาห ตามที่ผูประกอบการเห็นสมควร 

องคประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉินเปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานไวลวงหนา ใน

กรณีที่สถานการณหรือผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามที่คาดไว หรือมีเหตุการณที่ไมคาด

ฝนเกิดขึ้น จนเปนผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปผูประกอบการควรอธิบายลักษณะ

ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไปอยางราบร่ืนตามแผนธุรกิจที่ได

กําหนดไว 

 

4. ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด 

4P หรือ Marketing Mix สามารถเรียกเปนภาษาไทยไดวา สวนผสมทางการตลาด เปน

ทฤษฎีหน่ึงที่นิยมใชในการวางแผนการตลาด โดยแบงออกเปน 4 สวนหลักๆ ไดแก Product, Price, 

Place และPromotion เราตองวางแผนใหแตละสวนมีความสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน คร้ัง

แรกที่คิดออกมาอาจจะไมสมบูรณแบบ เราก็สามารถปรับไปเร่ือยๆหลักการตลาด4P หรือ สวนผสม

ทางการตลาดน้ัน (Marketing Mix) มีสวนประกอบดวยกันทั้งหมด 4 อยางไดแก 

1. ผลิตภัณฑ (Product)สิ่งที่สามารถสนองความจําเปนรวมทั้งความตองการของมนุษยได 

คือผูขายจะตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ 

โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงออกเปน2ลักษณะคือ ผลิตภัณฑที่อาจสามารถจับตองไดและ

ผลิตภัณฑที่ไมสามารถจับตองไมได กลาวคือ ผลิตภัณฑสามารเปนไดทั้งสินคาและบริการ 

โดยทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑตองมีการพิจารณาคุณภาพสินคา ลักษณะการออกแบบ ขนาด การ

รับประกัน เปนตนซึ่งสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ

ได 

2. ราคา (Price)คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ (Cost) ลูกคา

ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ันๆคุณคาสูง

กวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึงคุณคาเพราะเปน

สิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการในรูปเงินตราเกี่ยวของโดยตรง

กับวิธีการกําหนดราคานโยบายและกลยุทธตางๆ อีกทั้งในการกําหนดราคาผูจําหนายจะตอง
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คํานึงถึงคุณคาที่รับรู(Perceived Value) ในมุมมองของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับจาก

ลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)กลยุทธของนักการตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไว

พรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนายแพรหลายและ

งายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการ

รับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาที่มีของแถมในรานเสริมสวยชั้นดีในหางสรรพสินคาทําให

สินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)การสงเสริมการตลาดสามารถกออิทธิพลตอผูบริโภค

ไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวา

เขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและมันสามารถสงมอบใหไดมากกวา

สินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลักการซื้อเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง 

5. ดานบุคคล(People)หรือพนักงาน (Employee)พนักงานผูใหบริการเปนองคประกอบที่สําคัญใน

กระบวนการผลิตและบริการ ซึ่งตองผานการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) และการ

จูงใจพนักงานเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได และสรางความ

พึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขง ดังน้ันเพื่อคุณภาพในการบริการองคกรจึงจําเปนตองมีการ

อบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จําเปน ในการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อ

สรางพนักงานใหมีความรูความสามารถ ความนาเชื่อถือ มีทัศนคติที่ ดีความรับผิดชอบ มี

ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกคา มีความสามารถ ในการแกปญหาตางๆ รวมถึงมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

6.ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  (PhysicalEvidence&Presentation)ห ม า ย ถึ ง สิ่ ง ที่ ป ร า ก ฏ แ ก

สาธารณชนเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer Value Proposition) และชวยสื่อใหผูบริโภครับรู

ถึงภาพลักษณและคุณภาพของการบริการ เชน ความรวดเร็วในการบริการ ความสะอาด หรือ

ประโยชนอ่ืนๆ ลักษณะทางกายภาพอาจไดแก การตกแตงภายใน วัสดุตกแตง โครงสรางทาง

สถาปตยกรรม เฟอรนิเจอรและการวางผังราน สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ การออกแบบ

ตกแตงและแบงสัดสวนของพื้นที่ภายในอาคาร และลักษณะกายภาพอ่ืนๆที่สามารดึงดูดลูกคาทําให

ลูกคามองเห็นภาพการใหบริการไดอยางชัดเจนรวมถึงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆที่มีไว

ใหบริการตางๆเปนตน บรรยากาศในรานคาจะตองตอบโจทยกับความตองการของกลุมลูกคา

เปาหมาย 
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7. ดานกระบวนการ (Process)กระบวนการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการ

ไดอยางประทับใจลูกคาและรวดเร็ว(Customer Satisfaction) กระบวนการใหบริการเปนสวน

ประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือ

ทันสมัยที่กอใหเกิดการสรางกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได ซึ่งในแตละ

ขั้นตอนจะตองมีการเชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี หากมีขั้นตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็จะ

ทําใหการบริการอาจไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา หรือไมมีคุณภาพเทาที่ควรการปรับปรุง

กระบวนการใหบริการจึงเปนสิ่งที่ตองทําอยางสม่ําเสมอและจริงจังจะตองออกเปนนโยบายและ

แผนการปฏิบัติใหเปนกิจจะลักษณะอีกทั้งยังตองอาศัยการระดมความคิดเห็นจากทั้งพนักงานและ

ลูกคาจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับสวนประสมการทางตลาดบริการ 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

งานวิจัยตางประเทศ 

แสตปป (Stapp. 1964: 52 – 53) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและสติปญญา

ของนักศึกษาที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะ พบวาความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมี

ความสัมพันธกันแตนักเรียนที่เรียนศิลปะไดคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียน 

ศิลปะแลนเดอส (Landers.2006 : Online) ไดกลาวถึงความสามารถในการใชกลามเน้ือมือเปนการ

ใชน้ิวมือทั้งสองรวมทั้งตาและมือประสานกันสําหรับจัดสิ่งของการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดี 

เพื่อใหสามารถประสานการทํางานระหวางการควบคุมการใชตาและมือสองใหสัมพันธกันอยางมี

ประสิทธิภาพแมนยําคาตินและยูริ ซูมาโกะ (Katrin; & Yuri Shumakov. 2000 : Online) พบวาการ

พับกระดาษเปนกิจกรรมที่กระตุนการทํางานของสมองทั้งซีกซายและซีกขวา และการนําเทคนิค

การพับกระดาษมาฝกฝนกับเด็กน้ันมีความเหมาะในการการพัฒนาของการทํางานของกลามเน้ือ 

สติปญญาและความสามารถในเชิงประดิษฐซูซาน ซู (Susan Sze. 2005 : Online) ทําการทดลอง

เกี่ยวกับเทคนิคในการพับกระดาษและการสรางสรรคสรางสรรคทําใหเขาใจเกี่ยวกับความคิด 

สําหรับเทคนิคในการพับกระดาษทําใหเกิดการเรียนรู 6 แบบ คือ 1. การเรียนรูจากการปฏิบัติ2. 

เรียนรูจากการแนะนําที่ชัดเจน 3. เรียนรูจากการคิดขั้นสูง 4. เรียนรูจากรูปแบบที่หลากหลาย            

5. เรียนรูเกี่ยวกับสังคม และ 6. เรียนรูจากยุทธศาสตรการจัดการดวยตนเอง  
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งานวิจัยในประเทศ 

วราภรณนาคะศิริ (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการวิจัยพบวาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก ปฐมวัยหลังจาก

การทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีสูงกวากอนการทําศิลปะสรางสรรค โดยใชทรายสี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ประพิมพพ กัตรพละพงศ (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง

ความสามารถดานมิติสัมพันธ ของเด็กปฐมวัยในการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษเสน 

ผลการวิจัยพบวา 

1.ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษ

เสนสูงกวากอนการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ.01 

2. ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษ

เสนมีการเปลี่ยนแปลงสูงกวากอนการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษเสนคิดเปนรอยละ

100 ของนักเรียนทั้งหมด 

กัวราบิ;อิดะและทากาฮาชิ(Ghourabi.;Ida.;&Takahashi. 2008:Online)กระบวนการ คํานวณการพับ

กระดาษแบบออริกามิเปนสาขาหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตรของรูปทรง ซึ่งศึกษา กระบวนการคํานวณ

และลักษณะเกี่ยวกับคณิตศาสตรในมุมที่เกิดจากการพับกระดาษสวนหน่ึงซึ่งถือวาเปนพื้นฐานใน

การศึกษาเทคนิคในการคํานวณรอยพับจากการพับกระดาษแบบออริกามิ คือ ทฤษฎีของการพับ

กระดาษแบบออริกามิ ความสามารถในการพับโดย มร.ฮูซิตา ฮูมิอากิ (Humiaki Huzita) สามารถใช

สมการกําลังสี่และเปนไปไดที่จะใชเทคนิคการพับกระดาษแบบออริกามิอ่ืนๆ ชวยในการแกปญหา

สมการที่มีกําลังที่สูงขึ้นหลายๆรอยพับมีการคํานวณซึ่งอาจรวมถึงการสรางรอยพับมากกวา 1รอย

พับการแบงขนาดของมุมในพับกระดาษ1 แผนใหไดหามุมเทาๆกันตองการการคํานวณในการ

แสดงวิธีการหาคําตอบของสมการกําลัง5รูวาแบงกระดาษ1แผนออกเปน5สวนเทาๆกันกลาวถึงการ

สรางเพื่อการพิสูจนขนาดของมุมที่เกิดจากรอยพับที่แบงออกเปน5สวนโดยใชตรรกศาสตรและ

พีชคณิตในการคํานวณรอยพับ 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําธุรกิจบริการ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจแผนกลยุทธ และการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ  

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ทดลองปฏิบัติการบริการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ปฏิบัติดําเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการ ที่วางแผนไว 

4. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ และงบประมาณกําไร ขาดทุน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1.เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4.จัดทําแผนธุรกิจ แผนกลยุทธและ

การสงเสริมการตลาด 

        

5.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่

ที่จะทําธุรกิจบริการ 

  
 

     

6.ลงมือปฏิบัติติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

       

7.สรุปผลการปฏิบัติงาน        
 

 

8.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน         
 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562ถึง กุมภาพันธ 2563 

 สถานที่ปฏิบัติงาน บานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  



                                                                                                                                                              25 

 
 

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุนคนละ 1,250 บาท รวมเปนเงิน 2,500บาท 

1.   วัตถุดิบ 

ริบบิ้น               600 บาท 

เหรียญบาท     - บาท 

กระดาษ A4     89 บาท 

2.   อุปกรณ 

กรรไกร      50 บาท 

กาวสองหนา      60 บาท 

ชุดเย็บกระดาษ                                                          70        บาท 

กาวรอน      80 บาท 

ปนยิงกาวรอน      129 บาท 

อุปกรณตกแตงตางๆ     400 บาท 

แพ็คเกจ (กลองหรือถุง)                 280   บาท 

 

3.  เบ็ดเตล็ด 

             ปายราน                   500      บาท 

รวม                  2,258    บาท 
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การจัดทําแผนธุรกิจ 

1. บทสรุปผูบริหาร 

ธุรกิจบริการ ดอกบุญโปรยทาน เปนธุรกิจที่ตองการพัฒนาการใหบริการกับลูกคาเปาหมาย 

โดยเร่ิมกอต้ังกิจการเมื่อวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562ต้ังอยูที่ บานเลขที่439/41 หมู 4ต.ทายบาน อ.

เมือง จ.สมุทรปราการผูกอต้ังกิจการคือคุณณัฎฐธิดาบุญรอดและคุณบุญสิตา  ภาคยภิญโญโดย

เกิดขึ้นจากปญหาของผูประกอบการเองเคยไดไปรวมพิธีงานบุญตางๆที่มีการโปรยทานและเกิด

ปญหาขึ้นคือเหรียญโปรยทานเกิดการชํา รุดเสียหายและไมมีความหลากหลายทันสมัย 

ผูประกอบการจึงเกิดความคิดริเร่ิมธุรกิจบริการพับเหรียญโปรยทานโดยเนนความสวยงามทันสมัย

และแข็งแรงทนทานทางรานของเรามีการรับประกันวาหากมีสินคาชํารุดเสียหายระหวางสงของ

ใหกับลูกคา ทางราน ดอกบุญโปรยทานมีบริการรับเปลี่ยนคืนสินคาที่เสียหายโดยทางรานของเรามี

สินคาใหเลือกหลากหลายรูปแบบอาทิเชน หมวก สม อมยิ้ม มะพราว คัพเคก สตอเบอร่ี มีขนาดเล็ก

กระชับมือมีสีสันที่สดใส การเลือกริบบิ้นที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบ หรือตามที่ลูกคาตองการ 

สินคาของทางรานทุกชิ้นสามารถทําประโยชนไดหลายอยางเชน ใชในงานบวช งานศพ ซึ่งใชเปน

เหรียญโปรยทานและยังมีอีกงานที่เปนงานมงคลอยางเชนงานแตง จะใชเปนของชํารวย ซึ่งเกิด

ความหลากหลายใหกับลูกคาใหมีทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยทางรานไดต้ังราคาขายไวที่ 100 ชิ้นในราคา 

400 บาท ทุกรูปแบบ ผูประกอบการใชพื้นที่บน Social Mediaประชาสัมพันธทาง Facebook และ 

Instagramโดยทางรานจะนําสินคามาโพสรายละเอียดใหกับลูกคาไดเลือกสรร ธุรกิจดอกบุญโปรย

ทานเล็งเห็นความสําคัญของลูกคาเปนอันดับแรกสภาวะการแขงขันมีการแขงขันที่สูงเพราะมีธุรกิจ

พับเหรียญโปรยทานเปดเปนจํานวนมาก เพราะเปนธุรกิจที่เปดขึ้นงายทําใหผูใชบริการมีทางเลือก

มากขึ้นจึงทําใหเกิดสวนแบงทางการตลาด ทางบริษัทจึงจําเปนตองหาจุดเดนและจุดดอย เมื่อลูกคา

นําไปใชงานโดยการโปรยทานลูกคามั่นใจไดวาจะคงอยูในสภาพที่คงเดิม และการดูแลเอาใจใส

ลูกคาหลังการใหบริการเพื่อสรางความประทับใจตอลูกคาที่มาใชบริการ ลูกคาเปาหมายสวนใหญ

จะเปนกลุมบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ กลุมบุคคลที่ทํางานบริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวางในการพับ

เหรียญโปรยทานดวยตนเอง 

กลยุทธทางการตลาดดานการบริการมีการใหบริการพับเหรียญโปรยทานเปนการพับแบบ

ปกติโดยใชริบบิ้นแบบทั่วไปแตมีของตกแตงเพื่อชวยใหริบบิ้นของทางรานเรามีเอกลักษณพิเศษ

เฉพาะของทางรานโดยการบริการรับสงสินคาฟรีในระยะทางไมเกิน 3กิโลเมตร จากที่ต้ังของราน 

และทางรานมีการรับประกันสินคาใหกับลูกคาเมื่อสินคาของลูกคาชํารุดหรือเสียหายจากทางราน

ดอกบุญโปรยทานจริงทางรานจะชดใชคาเสียหายให100% เพื่อเปนการรับประกันใหลูกคาไววางใจ
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การใหบริการของทางราน พับเหรียญโปรยทานดานราคาของทางรานพับเหรียญโปรยทานจะต้ัง

ราคาใหตํ่ากวาคูแขงเล็กนอย เพื่อเปนทางเลือกใหกับกลุมผูบริโภคไดมีทางเลือกมากขึ้นโดยลูกคา

สามารถเลือกชําระเปนเงินสด หรือ โอนชําระเงินผานบัญชีธนาคารของทางรานดอกบุญโปรยทาน

ไดตามเลขที่บัญชีของรานไมมีขั้นตํ่า(กรณีที่ลืมพกเงินสดติดตัวหรือเงินสดไมพอจาย) ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ธุรกิจน้ีไมมีหนารานแตมีรานในSocial Media เชน Facebook และ Instagramทําให

ผูบริโภคที่เลน Social Media ไดใชบริการออนไลนโดยไมตองเสียเวลาไปซื้อที่หนารานเองอาจทํา

ใหมีจํานวนลูกคามาใชบริการมากขึ้นอีกดวยลูกคาสามารถจองคิวและสอบถามขอมูลการใหบริการ

ไดตามชองทางหลักในหนาเพจFacebookและInstagramของทางรานพับเหรียญโปรยทานเพื่อให

ลูกคาไดเขามาใชบริการเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ํา มีการจัดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธผานทาง 

Social Media  

โดยแนวโนมของธุรกิจประเภทน้ีน้ันผูประกอบการมองวาธุรกิจน้ีน้ันสามารถเจริญเติบโต

ไดอีก โดยวิเคราะหจากกระแสของผูบริโภคที่หันมาเลนSocial Media เพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ืองอีก

ทั้งคาบริการของราน พับเหรียญโปรยทาน ที่ไมไดมีราคาแพงจนเกินไป กลุมลูกคาสามารถใชเงิน

ตรงน้ีคุมคากับคุณภาพในการใหบริการ และในอนาคตก็มีการเตรียมวางแผนในการพัฒนาตอยอด

ธุรกิจบริการพับเหรียญโปรยทานดวยการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 เปนการนําเสนอธุรกิจน้ีตอผูรวมทุนในธุรกิจ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อการวางแผนในการบริหารจัดการธุรกิจ 

2. เพื่อใหปฏิบัติงานตามแผนการที่กําหนดใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

1. ผูรวมลงทุนจะตองรับผิดชอบการบริหารจัดการภายในของบริษัทรวมกัน 

2. เมื่อบริษัทไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด จะมีการปนผลใหกับผูรวมทุนทุกๆ1 ป 
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3.  ความเปนมาของธุรกิจ 

3.1 ประวัติความเปนมา หรือ แนวคิดในการจัดต้ังธุรกิจ 

ประวัติของกิจการ / ผูเร่ิมกิจการ 

ธุรกิจบริการ ดอกบุญโปรยทาน เปนธุรกิจที่ตองการพัฒนาการใหบริการกับลูกคา

เปาหมาย โดยเร่ิมกอต้ังกิจการเมื่อวันที่ 14พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กอต้ังโดย นางสาวณัฎฐธิดาบุญรอด 

  นางสาวบุญสิตาภาคยภิญโญ 

ที่อยู  บานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 

แนวความคิดในการกอต้ังกิจการ 

โดยเกิดขึ้นจากปญหาของผูประกอบการเองเคยไดไปรวมพิธีงานบุญตางๆที่มีการโปรยทานและ

เกิดปญหาขึ้นคือเหรียญโปรยทานเกิดการชํารุดเสียหายและไมมีความหลากหลายทันสมัย

ผูประกอบการจึงเกิดความคิดริเร่ิมธุรกิจบริการพับเหรียญโปรยทานโดยเนนความสวยงามทันสมัย

และแข็งแรงทนทานและทางรานของเรามีการรับประกันวาจะไมใหเกิดการชํารุดเสียหายเมื่อคุณมา

ใชบริการราน ดอกบุญโปรยทานเพราะเราเล็งเห็นความสําคัญของลูกคาเปนอันดับแรก 

3.2  ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน  

 

ลําดับ รายการดําเนินงาน 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ระยะเวลาที่คาดวา 

จะแลวเสร็จ 
1. ประชุมวางแผนธุรกิจ 2 สัปดาห 2 สัปดาห 

2. เลือกธุรกิจที่จะทํา 2 สัปดาห 2 สัปดาห 

3. จัดซื้ออุปกรณในการบริการ 1 สัปดาห 1 สัปดาห 

4. หาทําเลที่ต้ัง 1 สัปดาห 1 สัปดาห 

5. ประเมินสรุปผล 2 สัปดาห 2 สัปดาห 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห 8 สัปดาห 
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4. การบริการ 

4.1 รายละเอียดการบริการ 
1. บริการพับเหรียญโปรยทานทุกรูปแบบ 

เปนการพับแบบปกติโดยใชริบบิ้นแบบทั่วไปแตมีของตกแตงและใชวัสดุแบบทนทาน 

โดยคิดเปนราคารอยละ 400บาท 

2. การรับประกันสินคา 

รานดอกบุญโปรยทานมีการรับประกันสินคาในกรณีที่สินคาชํารุดหรือเสียหายจากทางราน

จริง โดยทางรานจะรับผิดชอบใหลูกคา 100 %  

ภาพการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 

5.1สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

เน่ืองจากธุรกิจพับเหรียญโปรยทานเปนธุรกิจที่ไมตองใชเงินลงทุนสูง ทําใหสามารถเขาสู

ธุรกิจประเภทน้ีไดงายทําใหธุรกิจพับเหรียญโปรยทานมีคูแขงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และสงผลให

ธุรกิจน้ีมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น เพื่อที่จะแยงลูกคากันและเกิดความผันผวนตามเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพราะเมื่อเศรษฐกิจตกตํ่าลง ลูกคาก็เลือกที่จะประหยัดเงิน โดยการพับเหรียญโปรยทาน

เองที่บาน ดังน้ันการแขงขันในการบริการพับเหรียญโปรยทานมีผลในเชิงลบตอความนาสนใจ

ธุรกิจประเภทน้ี 
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5.2การแบงสวนตลาดและสวนแบงทางการตลาด 

มีการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นเพราะมีธุรกิจพับเหรียญโปรยทานเปดเปนจํานวนมาก ทําให

ผูใชบริการมีทางเลือกเยอะ จึงทําใหเกิดการแยงสวนแบงทางการตลาด ทางบริษัทจึงจําเปนตองหา

จุดเดนและแกไขจุดดอย เชนการมีรูปทรงรูปแบบที่หลากหลายที่ชวยเปนตัวเลือกสําหรับลูกคาที่

ตองการความหลากหลาย และการดูแลเอาใจใสลูกคาหลังการใหบริการ เพื่อสรางความประทับใจ

ใหกับลูกคาที่มาใชบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 แนวโนมทางการตลาด 

โดยแนวโนมของธุรกิจประเภทน้ีผูประกอบการมองวาธุรกิจน้ีน้ันสามารถเจริญเติบโตได

อีก โดยวิเคราะหจากกระแสของผูบริโภคที่หันมาเลนSocial Media เพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ืองอีกทั้ง

คาบริการของราน ดอกบุญโปรยทาน ที่ไมไดมีราคาแพงจนเกินไป กลุมลูกคาสามารถใชเงินตรงน้ี

คุมคากับคุณภาพในการใหบริการและในอนาคตก็มีการเตรียมวางแผนในการพัฒนาตอยอดธุรกิจ

บริการพับเหรียญโปรยทานดวยการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 
5.4 ตลาดเปาหมาย 

กลุมผูบริโภคที่นับถือศาสนาพุทธ กลุมบุคคลทํางานบริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวางในการพับ

เหรียญโปรยทานดวยตนเอง 

5.5 ลักษณะทั่วไปของลูกคา 

เกณฑทางภูมิศาสตร 
กลุมผูบริโภคที่เลน Social media 

เกณฑทางดานประชากร 
กลุมบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธเพราะเปนกลุมที่ใหความสําคัญของเหรียญโปรยทาน 
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เกณฑทางดานจิตวิทยา  
กลุมบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธเพราะเปนกลุมที่ใหความสําคัญของเหรียญโปรยทาน 

เกณฑทางดานพฤติกรรม 
กลุมผูบริโภคที่ไมมีเวลาในการพับเหรียญโปรยทานและมีความเรงรีบซึ่งมีเวลาจํากัดมาก

ในชีวิตประจําวัน จึงตองการใชบริการรานพับเหรียญโปรยทานเพื่อใหตนเองไดรับความ

สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการพักผอนมากขึ้น  
5.6 สภาพการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มติชนเสนทางเศรษฐีออนไลน.สืบคนจาก https://www.sentangsedtee.com/career-

channel/article_28571 

จากขอมูลดานบนแสดงใหเห็นวาการแขงขันอยูในระดับปานกลาง เพราะเปนธุรกิจที่

สามารถเปดไดงายและใชเงินลงทุนไมมาก รวมถึงการไมตองใชความรูมากในการบริหารจัดการ จึง

ทําใหมีการแขงขันการบริการพับเหรียญโปรยทานเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เพราะตองการแยงลูกคา

ใหมาใชบริการรานตนเองใหมากที่สุด 

5.7  คูแขงขัน 

1) Ribbon Chick เหรียญโปรยทาน 

2) Homwan_homboon 

3) Bn_ribbon 

 

 

 

https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_28571
https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_28571


32 
 

5.8 รายละเอียดเปรียบเทียบผูแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

การ

เปรียบเทียบ 

ธุรกิจของเรา 

Flower Scatter 

คูแขงขันท่ี 1 

Ribbon Chick 

เหรียญโปรยทาน 

 

คูแขงขันท่ี 2 

Homwan_homboon 

 

คูแขงขันท่ี 3 

Bn_ribbon 

 

ดานบริการ 
พับเหรียญโปรย

ทาน 

พับเหรียญโปรย

ทาน 

พับเหรียญโปรย

ทาน 

พับเหรียญโปรย

ทาน 

 

ดานราคา 

 

 

100ชิ้น 400บาท 

200ชิ้น750บาท 

300ชิ้น 1,000 บาท 

 

100ชิ้น450บาท 

200ชิ้น850บาท 

300 ชิ้น1,200บาท 

100 ชิ้น500บาท 

200ชิ้น950 บาท 

300 ชิ้น1,300บาท 

 

100ชิ้น400บาท 

200ชิ้น790บาท 

300ชิ้น1,100 บาท 

 

 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

 

- ชองทางออนไลน 

Facebook,Instagram 

- ชองทางออนไลน 

Facebook 

- ชองทางออนไลน 

Instagram 

- ชองทางออนไลน 

Instagram 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

 

-ประชาสัมพันธผาน

ทาง Social Media 

-ใชบริการครบ 10 

คร้ังฟรีเหรียญโปรย

ทาน 50 ชิ้น 

 

 

-ซื้อครบ 1,000 ชิ้น

สงฟรี Kerry 

 

-ซื้อครบ 1,500ชิ้น

ฟรี 50 ชิ้น 

-ซื้อต้ังแต 1,000 ชิ้น

ขึ้นไปสมัครบัตร

สมาชิกฟรี 

 

-มีบัตรสมาชิกลด 

5% 

-ซื้อต้ังแต 1,000 

ชิ้นขึ้นไปสมัคร

บัตรสมาชิกฟรี 
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5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 
5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

 

 

ดานการบริหาร

จัดการ 

- บุคลากรมีความรูความชํานาญในการ

ทํางาน 

- ผูบริหารงานมีการวางแผนอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนบุคคลากรนอย ทําใหงายตอการ

จัดการ 

- เปนกิจการขนาดเล็ก ทําใหการบริหารไม

ยุงยากและไมซับซอนลดปญหาขัดแยง 

- จํานวนพนักงานยังไมเพียงพอตอการ

ทํางาน 

-บุคลากรมีความรูความชํานาญในการ

ทํางานมีจํานวนนอย ทําใหงานอาจลาชา 

 

 

 

 

ดานการตลาด 

- มีการอัพเดทขอมูลการใหบริการผาน

ชองทาง Social Media อยูเสมอ เชน 

Facebook , Instagram 

- มีการวางแผนการตลาดอยางเปนระบบ 

- เปนกิจการที่เปดใหม และยังไมมีหนา

รานทําใหยังไมเปนที่รูจัก ตองอาศัยการ

ประชาสัมพันธผานทาง Social Media

อยูเสมอ 

 

 

ดานการบริการ 

- บุคลากรทุกคนใหมีใจรักในการบริการ 

 

-ทางรานไมมีการสต็อกสินคาหากลูกคา

ตองการสินคาในเวลาที่เรงดวน 

ดานการเงิน 

-มีการใชเงินทุนจากสวนของเจาของเปน

สวนใหญของการลงทุนทั้งหมด  

-มีทีมงานวางแผนและบริหารการเงินอยาง

เปนระบบ 

 

- 
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5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

 

ตลาดและกลุมลูกคา

เปาหมาย 

- ผูบริโภคสวนใหญชื่นชอบความ

แปลกใหมและความสะดวกสบายจึง

ทําใหมีกลุมลูกคามาใชบริการมากขึ้น 

 

- ผูบริโภคมีโอกาสเลือกใชบริการ

พั บ เ ห รีย ญ โ ป รย ท า นร า น อ่ื น

เพราะมีผูประกอบการหลากหลาย

ในธุรกิจน้ี 

- ลูกคากลุมเปาหมายที่นับถือ

ศาสนาพุทธเทาน้ัน 

 

สถานการณแขงขัน - 

- คูแขงมีจํานวนมากขึ้นเพราะเปน

ธุรกิจที่เปดขึ้นไดงายทําใหมีการ

แขงขันที่สูงขึ้น 

 

สังคม 

- ปจจุบันผูคนหันมาทําบุญกันมากขึ้น

ทําใหบริการพับเหรียญโปรยทานเปน

ทางเลือกได 

 

- 

 

 

เทคโนโลยี 

- เทคโนโลยีทางSocial Media มีความ

ทันสมัยมากขึ้นบริการพับเหรียญจึง

ตอบสนองความตองการสํ าหรับ

ผูบริโภคในปจจุบัน 

-คูแขงขันอาจมีกลยุทธหรือวิธี

ทางเทคโนโลยีที่ใชเปนเคร่ืองมือ

ใ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า ห รื อ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ บ น สื่ อ  Social 

Media ทําใหผูบริโภคเห็นสื่อได

งายและทั่วถึง 

 

สภาพเศรษฐกิจ - 

-เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ก ตํ่ า ทํ า ใ ห ลู ก ค า

กลุมเปาหมายหันมาพับเหรียญ

โปรยทานเพื่อประหยัดคาใชจาย 

 

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ 

- รัฐบาลมีการสนับสนุนในการ

ประกอบธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาด

ยอมจึงดําเนินงานเปนไปไดอยาง

คลองตัว 

 

- 

 

กลุมผูจําหนาย ,

เครือขาย 

 

 

- 

- ขาดตัวแทนในการจัดจําหนาย

สินคา 
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6.  แผนบริหารจัดการ 

6.1 ขอมูลธุรกิจ 

ชื่อกิจการ  ดอกบุญโปรยทาน (Flower Scatter) 

ที่อยู / ที่ต้ังกิจการ บานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ เปนธุรกิจที่มีผูรวมลงทุน 

ทุนจดทะเบียน    200,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินการที่ผานมา  ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ 2563 

หมายเลขทะเบียนการคา   1679900517404 

6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

6.3 อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

อํานาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการของทางรานขึ้นอยูกับนางสาวณัฎฐธิดาบุญรอด เทาน้ันซึ่ง

เปนผูมีอํานาจสั่งการสูงสุดภายในราน 

6.4 รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล จํานวนหุน มูลคาหุน เปอรเซ็นต 

1. นางสาวณัฎฐธิดาญรอด 10,000 100,000 50% 

2. นางสาวบุญสิตาภาคยภิญโญ 10,000 100,000 50% 

 รวมจํานวนหุน 20,000 200,000 100% 

*มูลคาหุนละ 10 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. นางสาวณัฎฐธิดาบุญรอด  ประธาน 

2. นางสาวบุญสิตาภาคยภิญโญ รองประธาน 
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6.5 ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร 

A. ชื่อ-นามสกุลนางสาวณัฎฐธิดาบุญรอด   อายุ22 ป 

การศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคม ปการศึกษา2558 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ปการศึกษา 2562 

 ประสบการณทํางาน 

 ป  2559บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)ตําแหนง พนักงานควบคุมคุณภาพ 

บรรจุ 

ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ไดรับ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดรําไทยโรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคม 

ปการศึกษา 2558 

B. ชื่อ-นามสกุลนางสาวบุญสิตา   ภาคยภิญโญ  อายุ 21 ป 

การศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการ  ปการศึกษา 2558 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ปการศึกษา2562 

 ประสบการณทํางาน 

  ป 2560บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)ตําแหนง พนักงานควบคุมคุณภาพบรรจุ 

 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ไดรับ 

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1จากการประกวดการแขงขันทีมเชียรลีดเดอรคณะสี 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปการศึกษา2558 
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6.6 แผนผังองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ณัฎฐธิดาบุญรอด

ประธาน 

 

บุญสิตาภาคยภิญโญ 

รองประธาน 
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6.7หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 

 

A. ชื่อ นางสาวณัฎฐธิดาบุญรอด 

ตําแหนง ประธานบริษัท 

หนาที่ความรับผิดชอบ วางแผนการบริหารการจัดการภายในบริษัท 

การศึกษา/คุณสมบัติ  กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน 

 

B. ชื่อ นางสาวบุญสิตา  ภาคยภิญโญ 

ตําแหนง รองประธานบริษัท 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ชวยในการบริหารจัดการทุกๆฝายในบริษัท  

การศึกษา/คุณสมบัติ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 

อัตราเงินเดือน 13,000บาท/เดือน 

6.8แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

6.9 วิสัยทัศน 

 การมอบสิ่งที่ดีและมีคุณภาพเปนเลิศในการใหบริการ 

6.10พันธกิจ 

1. คัดเลือกพนักงานที่เชี่ยวชาญดานการพับเหรียญโดยเฉพาะ 

2. รักษาคุณภาพของสินคาและเอกลักษณเฉพาะของทางรานใหอยูในระดับมาตรฐาน 

3. จัดระบบการบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนารูปแบบการบริการใหตรง

ตามความตองการอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน 

1. นางสาวณัฎฐธิดาบุญรอด ประธาน 1 15,000 

2. นางสาวบุญสิตา    ภาคยภิญโญ รองประธาน 1 13,000 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 2 28,000 



39 
 

6.11 เปาหมายทางธุรกิจ 

เปาหมายระยะสั้น 

1. ทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการใหบริการของราน ดอกบุญโปรยทาน 

โดยใชสื่อทางSocial Media (Facebook , Instagram)เพื่อใหลูกคาเกิดการรับรูและจดจําแบรนด 

2. สรางความประทับใจใหกับลูกคาทั้งกอนและหลังการใหบริการทุกคร้ัง 

3. สรางรายไดจากการบริการใหมากกวาเงินลงทุนรอยละ 5 

เปาหมายระยะกลาง 

1. เนนการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อตอกย้ําการรับรู ใหลูกคาจดจําแบรนด และ 

กลายเปนรานพับเหรียญโปรยทานที่ลูกคานึกถึงเปนอันดับแรก 

2. ขยายสาขา2 – 3 รานโดยเร่ิมทีละราน เพื่อเพิ่มฐานลูกคาและใหบริการไดทั่วถึง 

3. สรางกําไรใหเพิ่มขึ้นรอยละ 5 – 10 ตอป ของเงินลงทุนทั้งหมด 

4. เพิ่มบริการใหมๆ กับกลุมลูกคา 

เปาหมายระยะยาว 

1. ทําการประชาสัมพันธ เพื่อสรางการจดจําและเพิ่มการรับรูในวงกวางใหมากขึ้น 

2. ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นในเขตและจังหวัดใกลเคียงสมุทรปราการ  

3. การเปดชองทางทําธุรกิจดานแฟรนไชสใหกับผูที่สนใจ 

4. สรางกําไรใหเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 10 – 20 ตอป ของเงินลงทุนทั้งหมด 

5. มีฐานลูกคาประมาณ 5,000 ราย 

6.12 ปจจัยความสําเร็จ 

1. ทําการตลาดออนไลนผานชองทาง Social media (Facebook , Instagram) ของทางราน 

เพื่อโปรโมทรานใหเปนที่รูจักในวงกวางดวยการประชาสัมพันธ การนําเสนอขอมูล รูปภาพ การ

ใหบริการของรานเพื่อใหลูกคาไดพูดคุยและติดตอสอบถามการใหบริการงายขึ้น 

2. การใหบริการที่ดี มีคุณภาพและคุมคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอในการใหบริการ 

3. มีบุคลากรมีความรูความสามารถและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบเหมาะสม 

4. มีระบบการจัดเก็บขอมูล  การจัดการดานการตลาด  การบริหารเงิน และการบัญชี ที่ 

สามารถประเมินประสิทธิภาพและวัดประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

5. มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการใหบริการใหตรงตอความตองการของลูกคาอยูเสมอ 
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6.13 นโยบายในการจายเงินปนผลหรือการแบงผลประโยชน 

1. มีการแบงเงินปนผลใหหุนสวนทุกๆคน โดยยึดหลักในการถือครองหุนสวน 

2. หลังจาก 2ป  เปนตนไปหุนสวนทุกคนจะไดรับโบนัสเพิ่มขึ้น 

6.14แผนดําเนินการอ่ืนของธุรกิจ 

             แผนการขยายกิจการเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหมากขึ้นจากเดิมโดยจะจัดต้ังสถานที่ใหมีหนาราน

เพื่องายตอการเลือกสรรําหรับลูกคา 

 

7.  แผนการตลาด    

7.1 เปาหมายทางการตลาด 

1. มุงสรางธุรกิจดอกบุญโปรยทานใหเปนที่รูจักในลูกคากลุมเปาหมาย 

2. ทําใหลูกคากลุมเปาหมาย ประมาณ 30% รูจักธุรกิจดอกบุญโปรยทาน ในฐานะราน 

บริการพับเหรียญโปรยทานที่ใหบริการดีที่สุด 

3. มีอัตราสวนจํานวนลูกคาที่เขามาใชบริการรานดอกบุญโปรยทานไมตํ่ากวา 15% 

7.2 การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

กลุมบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ กลุมบุคคลทํางานบริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวางในการพับ 

เหรียญโปรยทานดวยตนเอง 

7.3 กลยุทธทางการตลาด 

 7.3.1  กลยุทธดานการบริการ 

 รายละเอียดการบริการ 

เปนการพับแบบปกติโดยใชริบบิ้นแบบทั่วไปแตมีของตกแตงและใชวัสดุแบบทนทาน 

โดยคิดเปนราคารอยละ 400 บาทรานดอกบุญโปรยทานมีการรับประกันสินคาในกรณีที่สินคาชํารุด

หรือเสียหายจากทางรานจริง โดยทางรานจะรับผิดชอบใหลูกคา 100 %  

7.3.2 กลยุทธดานราคา 

มีการกําหนดราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคาคูแขงในระดับที่ราคาถูกกวา เพราะ 

เราคํานึงถึงรายไดของกลุมเปาหมาย แตเชื่อวาลูกคาก็สามารถยอมรับไดเพราะเรามีบริการเสริม

ใหกับลูกคาและทําใหลูกคามีความรูสึกที่คุมคากับราคาที่จายไป 
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บริการ คาบริการ  

บริการพับเหรียญโปรยทาน100 ชิ้น 400บาท 

บริการพับเหรียญโปรยทาน 200ชิ้น 750บาท 

บริการพับเหรียญโปรยทาน 300ชิ้น 1,000บาท 

 ลูกคาโดยสวนใหญจะเลือกใชบริการพับเหรียญโปรยทาน100 , 200,300ชิ้นตามลําดับ 

การชําระเงิน 

ลูกคาสามารถชําระเปนเงินสด หรือ โอนชําระเงินผานบัญชีธนาคารของทางรานไดตาม

บัญชีธนาคารของทางราน  ดังน้ี 

ชื่อบัญชี ราน  “ดอกบุญ โปรยทาน” 

ธ.กสิกรไทย   เลขที่บัญชี 029-8-46902-2 บัญชี ออมทรัพย   

   สาขา โรบินสัน สมุทรปราการ 

ธ.กรุงไทย  เลขที่บัญชี 012-3-984-60-9 บัญชี ออมทรัพย   

   สาขา บิ๊กซี สมุทรปราการ 

ธ.ไทยพาณิชย  เลขที่บัญชี 012-3-395-71-9 บัญชี ออมทรัพย    

   สาขา โลตัสศรีนครินร 

7.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

ธุรกิจน้ีประชาสัมพันธผานทาง Social Media โดยใชชื่อ Facebook : ดอกบุญ โปรยทาน

Instagram : __Doeat__ โดยการโพสนําเสนอสินคาทําใหบุคคลที่ใชแหลง Social Media เล็งเห็น

และสนใจบริการพับเหรียญโปรยทานเพิ่มมากขึ้น 

สถานที่บริการบานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

ชองทางการติดตอออนไลน  ลูกคาสามารถจองคิวและสอบถามขอมูลการใหบริการไดตาม

ชองทางหลักในหนาFacebook : ดอกบุญ โปรยทานหรือInstagram:  __Doeat__ 

ช อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต อ อ อ น ไ ล น
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7.3.4 กลยุทธดานสงเสริมการตลาด

รานดอกบุญโปรยทาน (Flower 

Scatter)เปนรานที่เพิ่งเปดตัวขึ้นได

ไมนาน  โดยทางรานมีการสงเสริม

การขายดวยการประชาสัมพันธ

ผานทางSocial Media และการจัด

โ ป ร โ ม ชั่ น ใ ห กั บ ลู ก ค า  โ ด ย มี

วัตถุประสงคเพื่อตองการใหลูกคา

เกิดการซื้อซ้ํา ซื้อบอย และตองการใหลูกคาติดหรือจงรักภักดีตอแบรนดของเรา 

1. แอดไลน (LINE) ของรานคาเพื่อรับสวนลดพิเศษในการซื้อสินคาภายในรานลูกคาสามารถ

เลือกซื้อสินคา ดูราคา ติดตามโปรโมชั่น ขาวประชาสัมพันธตางๆ จากทางรานไดงายยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

2. ประชาสัมพันธผานชองทางSocial MediaFacebook :ดอกบุญ โปรยทาน 

Instagram : __Doeat__ 
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7.3.5กลยุทธดานบุคลากร  

 ธุรกิจพับเหรียญโปรยทาน เปนธุรกิจบริการที่ตองมีความละเอียด เอาใจใส และสิ่งที่สําคัญ

ที่สุดคือ ความอดทนและความซื่อสัตย ซึ่งพนักงานจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. มีความมุงมั่นในการทํางาน 

2. มีพื้นฐานความรูหรือมีประสบการณในการพับเหรียญโปรยทาน 

3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี   

4. รักงานบริการ 

5. มีความอดทน  

6. มีความซื่อสัตย สุจริต  

7. มีความรับผิดชอบ 

 

7.3.6  กลยุทธดานกระบวนการบริการ 

ขั้นตอนการพับเหรียญโปรยทาน 

1. การรับออเดอรจากลูกคา 

2.การตัดริบบิ้นตามแบบที่ลูกคาเลือก 

3.การขึ้นรูปริบบิ้นใหเปนรูปทรงตางๆและใสเหรียญ 

4. การตกแตงริบบิ้น 

5. การแพ็คลงกลองหรือถุงแพ็คเกจของทางราน 

6.การสงมอบสินคาใหกับลูกคาโดยผานทางไปรษณีย ,เคอร่ี หรือนัดรับ 

 

 

7.3.7กลยุทธดานสภาพแวดลอมการบริการการ

ตกแตงหนา Facebook  ที่เนนการจัดวางสินคา

ใหเปนที่สะดุดตา แปลกใหม เพื่อใหเกิดความ

นาสนใจโดดเดนและดึงดูดสายตาของผูบริโภค

โดยการใชสื่อSocial Media ตางๆ เพื่อเปนการ

เชิญชวนใหลูกคาเกิดความสนใจ 

 

 

 

 

ดอกบุญ โปรยทาน 
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8. แผนการบริการ 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 

ที่ต้ังสถานที่บานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

หมายเลขโทรศัพท095-809-1308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  อุปกรณและเคร่ืองมือในการบริการ 

ลําดับ รายการ การใชงาน จํานวน ราคาทุน อายุ 

1. ปนยิงกาวรอน ใชสําหรับยิงกาวรอน 4 516.00 1 

2. กรรไกร ใชสําหรับตัด,แตงริบบิ้น 3 150.00 1 

3. ชุดเย็บกระดาษ ใชสําหรับเย็บริบบิ้น 3 135.00 1 

8.3  ขอมูลการบริการ 

จํานานหนวยการบริการสูงสุด  25/550/6,600 หนวย (คน/เดือน/ป) 

อัตราประมาณการใหบริการ  25/550/6,600 หนวย (คน/เดือน/ป) 

เปาหมายหนวยการบริการ  25/550/6,600 หนวย (คน/เดือน/ป) 

เวลาที่ใชในการผลิตตอรอบการบริการ 3 /25/550/6,600 หนวย (ชั่วโมง/คน/เดือน/ป) 

เวลาบริการตอวัน  480/8   หนวย (นาท/ีชั่วโมง) 

จํานวนแรงงานที่ใชในการบริการ  1   คน  

อัตราคาแรงงานในการผลิต  330   บาท (ตอคน /วัน) 
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8.4รายละเอียดผลิตภัณฑที่ใชในการบริการ 

1. ริบบิ้น 

2. กาวสองหนา 

3. กาวรอนชนิดแทง 

4. กระดาษ A4 

5. ชุดเย็บกระดาษ 

 

8.5 ขั้นตอนการบริการ 

1. ลูกคาสงขอความมาทาง Facebook และ Instagram 

2. แนะนําสินคาใหลูกคาเลือกสรร 

3. ลูกคาเลือกแบบที่ตองการ 

4. แจงวันที่รับสินคา 

5. ชําระเงิน  

6. สงของใหลูกคาโดยไปรษณีย ,Kerry หรือนัดรับบริเวณใกลเคียง 

 

8.6 แผนผังกระบวนการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกคาสงขอความมาทาง  

Facebook และ Instagram 

แนะนําสินคาใหลูกคาเลือกสรร 

ลูกคาเลือกแบบที่ตองการ 
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สงของใหลูกคาโดย

ไปรษณีย , Kerry หรือ

นัดรับบริเวณใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   แผนการเงิน 

9.1  ประมาณการในการลงทุน 

 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินกู รวมมูลคา 

1. เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 

2.     

3.     

 รวมมูลคาลงทุนทั้งสิน 200,000.00 - 200,000.00 

 โครงสรางทางการเงิน(เปอรเซ็นต) 100 % - 100 % 

แจงวันที่รับสินคา 

ชําระเงิน 
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9.2  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

 

 

 

9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ เดือนท่ี1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี3 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได -% - 5 % 10 % 

การเปลี่ยนแปลงของราคาคาบริการ-% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนทุนการบริการ-% - 5 % 10 % 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 1-% - 5 % 10 % 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย2-% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 3-% - - - 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป –วัน/เดือน 22วัน / เดือน 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ รายละเอียด มูลคาประมาณ 

1. ที่ดิน - - 

2. อาคาร - - 

3. สวนตกแตง/ปรับปรุง ใชตกแตง/ปรับปรุงรานและเคร่ืองมือ 2,000.00 

4. อุปกรณ/เคร่ืองมือ ใชในการบริการ 16,600.00 

5. เคร่ืองใชสํานักงาน ใชในการบริการ 13,800.00 

6. ยานพาหนะ - - 

7. สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ - - 

8. ทรัพยสินทางปญญา - - 

9. รายการอ่ืนๆ (ถามี) - - 

รวมมูลคาทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 32,400.00 
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9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ 

 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 

ระยะเวลาการใหเครดิตคาบริการ –  วัน/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซื้อสินคา – วัน/เดือน  - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ขอกู(ถามี) – บาท - - - 

วงเงินสิ้นเชื่อระยะยาวที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น -% - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว -% - - - 

นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ 100,000.00 

การใหผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ - 

นโยบายทางการเงินอ่ืน ๆ - 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายทุกรายการขึ้นกับสภาวะของเศรษฐกิจ 
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9.5  ประมาณการในการขายรายเดือน 

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

จํานวนลูกคาท่ีใชบริการ             

100ชิ้น 400 บาท 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

200ชิ้น 750 บาท 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

300 ชิ้น 1,000 บาท 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

รวมจํานวนลูกคา 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 

คาบริการ (บาท/หนวย)             

100ชิ้น 400 บาท 400.00 400.00 400.00 400.00  400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

200 ชิ้น 750 บาท 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

300 ชิ้น 1,000 บาท 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

คาบริการเฉล่ีย 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 

รายไดจากการบริการ (บาท)             

100 ชิ้น 400บาท 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

200ชิ้น 750 บาท 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00. 75,000.00 75,000.00 

300 ชิ้น 1,000 บาท 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 

รวมรายไดจากการบริการ 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 

รวมรายไดสะสม (บาท) 465,000.00 930,000.00 1,395,000.00 1,860,000.00 2,325,000.00 2,790,000.00 3,255,000.00 3,720,000.00 4,185,000.00 4,650,000.00 5,115,000.00 5,580,000.00 

             

ลูกหนี้การคา (บาท) - - - - - - - - - - - - 

             

เงินสดรับจากการบริการ (บาท) 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 
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9.6 ประมาณการรายไดจากการบริการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนลูกคาท่ีใชบริการ (คน)    

100 ชิ้น 400 บาท 1,200.00 1,260.00 1,386.00 

200 ชิ้น 750 บาท 1,200.00 1,260.00 1,386.00 

300 ชิ้น 1,000 บาท 4,200.00 4,410.00 4,851.00 

รวมจํานวนลูกคาท่ีใชบริการ 6,600.00 6,930.00 7,623.00 

คาบริการ (บาท/หนวย)    

100 ชิ้น 400 บาท 400.00 400.00 400.00 

200 ชิ้น 750 บาท 750.00 750.00 750.00 

300 ชิ้น 1,000 บาท 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

คาบริการเฉลี่ย 2,150.00 2,150.00 2,150.00 

รายไดจากการบริการ (บาท)    

100 ชิ้น 400 บาท 480,000.00 504,000.00 554,400.00 

200 ชิ้น 750 บาท 900,000.00 945,000.00 1,039,500.00 

300 ชิ้น 1,000 บาท 4,200,000.00 4,410,000.00 4,851,000.00 

รวมรายไดจากการบริการ 5,580,000.00 5,859,000.00 6,444,900.00 

    

    

    

ประมาณการลูกหน้ีการคา    

-ขายดวยเงินสด 5,580,000.00 5,859,000.00 6,444,900.00 

-  ขายดวยเงินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

-  ระยะเวลาใหเครดิตการคา (วัน/เดือน) - - - 

ลูกหน้ีการคารวม (บาท) - - - 

    

    

เงินสดรับจากการบริการ(บาท) 5,580,000.00 5,859,000.00 6,444,900.00 
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9.7  ประมาณการตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาซื้อมาในการบริการ (หนวย)    

ริบบิ้น (ลัง) 81.00 86.00 95.00 

กาวรอน (กิโลกรัม) 507.00 533.00 587.00 

กาวสองหนา (ลัง) 15.00 16.00 18.00 

กระดาษ A4 (แพ็ค) 108 114 126 

    

ราคาตอหนวยของสินคาซื้อมาเพื่อบริการ (บาท)    

ริบบิ้น (ลัง) 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

กาวรอน (กิโลกรัม) 190.00 199.50 219.45 

กาวสองหนา (ลัง) 2,880.00 3,024.00 3,326.40 

กระดาษ A4 (แพ็ค) 330.00 346.50 381.15 

    

ตนทุนสินคาซื้อมาในการบริการ (บาท)    

ริบบิ้น (ลัง) 194,400.00 216,720.00 263,340.00 

กาวรอน (กิโลกรัม) 96,330.00 106,333.50 128,817.15 

กาวสองหนา (ลัง) 43,200.00 48,384.00 59,875.20 

กระดาษ A4 (แพ็ค) 35,640.00 39,501.00 48,024.90 

รวมตนทุนสินคาซื้อมาเพื่อการบริการ (บาท) 369,570.00 410,938.50 500,057.25 

    

ประมาณการเจาหน้ีการคา    

ซื้อสินคามาดวยเงินสด - - - 

ซื้อสินคามาดวยสินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

ระยะเวลาไดรับเครดิตการคา (วัน/เดือน) - - - 

เจาหน้ีการคาสินคาซื้อมาเพื่อบริการรวม - - - 

    

เงินสดจายคาบริการและสินคาซื้อมาเพื่อบริการ 369,570.00 410,938.50 500,057.25 
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9.8  ประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

ตนทุนคาบริการ (บาท)    

คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อการบริการ 369,570.00 410,938.50 500,057.25 

คาแรงงานในการบริการ 87,120.00 91,476.00 100,623.60 

คาไฟฟาในการบริการ 6,000.00 6,300.00 6,930.00 

คานํ้าประปาในการบริการ 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ 1,800.00 1,890.00 2,079.00 

คาบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือบริการ 1,800.00 1,890.00 2,079.00 

คาขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการบริการ - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ 2,500.00 2,625.00 2,887.50 

รวมตนทุนการบริการ 471,190.00 517,639.50 617,428.35 

คาเส่ือมราคาในการบริการ (บาท) - - - 

คาเสื่อมราคาอาคารในการบริการ - - - 

คาเสื่อมราคาอุปกรณและเครื่องมือบริการ 160.20 160.20 160.20 

คาเสื่อมราคายานพาหนะ - - - 

รวมตนทุนคาเส่ือมราคาในการบริการ 160.20 160.20 160.20 

    

รวมตนทุนการผลิตสินคาทั้งส้ิน 471,350.20 517,799.70 617,588.55 

+ บวกวัตถุดิบคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก      วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวกสินคาซื้อมาเพื่อ บริการคงเหลือตนงวด - - - 

-หักสินคาซื้อมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 

+บวกสินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด - - - 

-หักสินคาระหวางทําคงเหลือปลายงวด - - - 

+บวกสินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด - - - 

-หักสินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

    

รวมตนทุนขายสินคา (บาท) 471,350.20 517,799.70 617,588.55 
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9.9  ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท)    

เงินเดือนบุคลากร 336,000.00 352,800.00 388,080.00 

คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร 15,000.00 15,750.00 17,325.00 

คาใชจายสํานักงาน 4,800.00 5,040.00 5,544.00 

คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 6,000.00 6,300.00 6,930.00 

คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร 2,500.00 2,625.00 2,887.50 

คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน 1,800.00 1,890.00 2,079.00 

คาใชจายดานท่ีปรึกษาดานตางๆ - - - 

คาธรรมเนียมราชการ - - - 

คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา - - - 

คาใชจายการเล้ียงรับรอง - - - 

คาใชจายคอมมิชชั่นจากการขาย - - - 

คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ - - - 

คาใชจายในการชําระดอกเบ้ียเงินกู - - - 

คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ - - - 

รวมคาใชจายในการบริหารและการขาย 382,900.00 402,045.00 442,249.50 

คาเส่ือมราคาสวนการบริหารและการขาย    

คาเสื่อมราคาอาคารสวนสํานักงาน - - - 

คาเสื่อมราคาอุปกรณเครื่องใชสวนสํานักงาน 6,080.00 6,080.00 6,080.00 

คาเสื่อมราคายาพาหนะ - - - 

รวมคาเส่ือมราคา 6,080.00 6,080.00 6,080.00 

    

รวมคาใชจายการบริหารและการขาย 388,980.00 408,125.00 448,329.50 
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9.10  ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

รายได    

รายไดจากการบริการ 5,580,000.00 5,859,000.00 6,444,900.00 

รายไดอ่ืน ๆ - - - 

รวมรายได 5,580,000.00 5,859,000.00 6,444,900.00 

    

หัก – ตนทุนขาย 471,350.20 517,799.70 617,588.55 

    

กําไรข้ันตน 5,108,649.80 5,341,200.30 5,827,311.45 

    

หัก – คาใชจายในการบริหารและการขาย 388,980.00 408,125.00 448,329.50 

    

กําไรจากการดําเนินการ 4,719.669.80 4,933,075.30 5,378,981.95 

    

หัก – ดอกเบี้ยจาย - - - 

    

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,719.669.80 4,933,075.30 5,378,981.95 

    

หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 707,950.47 739,961.29 806,847.29 

    

กําไรสุทธิ 4,011,719.33 4,193,114.01 4,572,134.66 

    

หัก – เงินปนผลจาย - - - 

กําไรสะสม - 4,011,719.33 181,394.68 

    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 4,011,719.33 181,394.68 4,390,739.98 

มูลคาทางบัญชีหุน 20.05 0.90 21.95 

 

 



55 

 
 
 

9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการ       

เงินสดรับจากการบริการ 5,580,000.00 5,859,000.00 6,444,900.00 

เงินสดรับจากรายไดอ่ืน - - - 

เงินสดจากคาใชจายในการบริการ 471,350.20 517,799.70 617,588.55 

เงินสดจายคาใชจายการบริหารและการขาย 388,980.00 408,125.00 448,329.50 

เงินสดจายคาใชจายอ่ืนๆ - - - 

เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 707,950.47 739,961.29 806,847.29 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการรวม 4,011,719.33 4,193,114.01 4,572,134.66 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยท่ีดิน - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอาคาร - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยสวนตกแตง -2,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอุปกรณ -16,600.00 - - 

เ งินสดจายค าการลงทุนในสินทรัพย เครื่ องใช

สํานักงาน 

-13,800.00 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม -32,400.00   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากการออกหุนทุน - - - 

เงินสดรับจากการกอหน้ีสิน - - - 

เงินสดจายคาดอกเบ้ียเงินกูระยะสั้น - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะสั้น - - - 

เงินสดจายคาดอกเบ้ียเงินกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายปนผล - - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม - - - 

กระแสเงินสดสุทธิ 3,979,319.33 4,193,114.01 4,572,134.66 

บวก + กระแสเงินสดตนงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 3,979,319.33 4,193,114.01 4,572,134.66 
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9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 3,979,319.33 4,193,114.01 4,572,134.66 

ลูกหน้ีการคา - - - 

สินคาคงเหลือ - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,979,319.33 4,193,114.01 4,572,134.66 

สินทรัพยที่ไมหมุนเวียน    

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ 32,400.00 - - 

สินทรัพยจับตองไมได - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 32,400.00 - - 

รวมสินทรัพย 4,011,719.33 4,193,114.01 4,572,134.66 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    

หน้ีสินหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะสั้น - - - 

เจาหน้ีการคา - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - - 

หน้ีสินไมหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะยาว - - - 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน - - - 

รวมหน้ีสิน - - - 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว - - - 

สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน 4,011,719.33 181,394.68 4,390,739.98 

กําไร (ขาดทุน) สะสม - 4,011,719.33 181,394.68 

รวมสวนของผูถือหุน 4,011,719.33 4,193,114.01 4,572,134.66 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 4,011,719.33 4,193,114.01 4,572,134.66 
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9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน    

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) - - - 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) สภาพคลองตัวสูง สภาพคลองตัวสูง สภาพคลองตัวสูง 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน    

อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อัตราหมุนเวียนของสินคา (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วัน) - - - 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน) - - - 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ) - - - 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รอบ) - - - 

การวัดความสามารถในการชําระหน้ี    

อัตราสวนแหงหุน (Debt to Equity Ratio) - - - 

อัตราสวนแหงทุน - - - 

อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน    

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) - - - 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุน 

(ROE) 

- - - 

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 91.55% 91.16% 90.41% 

อัตรากําไรจากการดําเนินการ (เปอรเซนต) 84.58% 84.19% 83.46% 

อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซนต) 71.89% 71.56% 70.94% 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน    

ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) 20.02 0.90 21.95 

มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 10 10 10 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 3 ป 3 ป 3 ป 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ป 3 ป 3 ป 

ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 3 ป 3 ป 
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

1 ระบบ Facebook ใชงานไมได ทําใหการติดตอกับลูกคาติดขัด ติดตอกับลูกคาทางInstagram

หรือ เบอรโทรศัพท  

2 คูแขงเพิ่มมากขึ้น ทําใหธุรกิจสูญเสียสวนแบง

การตลาดที่คาดจะไดรับไป

บางสวน 

เพิ่มรูปแบบของการบริการใหดี

ยิ่งขึ้นอยูเสมอ เพื่อรักษาลูกคา

เกาและดึงดูดกลุมลูกคาใหม 

3 ลูกคารูจักนอยเพราะรานเปด

ใหม 

ทําใหธุรกิจอาจขาดทุนได เพิ่มการประชาสัมพันธผาน

ชองทาง Social media 

(facebook , Instagram)  
 
 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวณัฎฐธิดา  บุญรอด 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

24-28 มิ.ย.62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

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

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

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ) 

 

1 -30 ส.ค.62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3  (วิธีการดําเนินโครงการ)  

 แผนธุรกิจ  

 - บทสรุปผูบริหาร  

 - วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ  

 - ความเปนมาของธุรกิจ  

 - ผลิตภัณฑ  

 - วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด  

 - แผนการบริหารจัดการ  

 - แผนการตลาด  

 - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ  

 - แผนการเงิน  

 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง  

2-6 ก.ย.62 สง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 + 

แผนธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

 

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

(โครงการ +บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ) 

 

1-31 ต.ค.62 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมต่ํากวา 8 คร้ัง (ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งาน

ประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
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นางสาวณัฎฐธิดา  บุญรอด 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

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

อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 รวมทั้งการ

ออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ แสดงผลงานประดิษฐ) 

 

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

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

 

2-6 ธ.ค.62 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ   

13 ธ.ค.62 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

 

16-20 ธ.ค.62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

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

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

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนา) 

 

27-31 ม.ค.63 กําหนดสง บรรณานุกรม   

3-7 ก.พ.63 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติผูจัดทําโครงการ) 

 

10-14ก.พ.63 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

 

17-21ก.พ.63 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ  

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

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

24-28 มิ.ย.62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

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

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

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ) 

 

1 -30 ส.ค.62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3  (วิธีการดําเนินโครงการ)  

 แผนธุรกิจ  

 - บทสรุปผูบริหาร  

 - วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ  

 - ความเปนมาของธุรกิจ  

 - ผลิตภัณฑ  

 - วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด  

 - แผนการบริหารจัดการ  

 - แผนการตลาด  

 - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ  

 - แผนการเงิน  

 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง  

2-6 ก.ย.62 สง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 + 

แผนธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

 

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

(โครงการ +บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ) 

 

1-31 ต.ค.62 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมต่ํากวา 8 คร้ัง (ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งาน

ประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
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นางสาวบุญสิตา  ภาคยภิญโญ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

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

อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 รวมทั้งการ

ออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ แสดงผลงานประดิษฐ) 

 

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

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

 

2-6 ธ.ค.62 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ   

13 ธ.ค.62 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

 

16-20 ธ.ค.62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

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

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

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนา) 

 

27-31 ม.ค.63 กําหนดสง บรรณานุกรม   

3-7 ก.พ.63 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติผูจัดทําโครงการ) 

 

10-14ก.พ.63 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

 

17-21ก.พ.63 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ  

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

โครงการธุรกิจบริการ  Flower Scatter 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

17/06/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2 คน 1,250 2,500      2,500 

24/06/62 คาเอกสารอนุมัติโครงการ    1 ชุด  10   2,490 

12/07/62 คาเอกสารบทที่1    1 ชุด  30   2,460 

27/07/62 คาเอกสารบทที่2    1 ชุด  80   2,380 

31/08/62 คาเอกสารบทที่3    1 ชุด  200   2,180 

21/09/62 ถายเอกสารบทที่1-3 วันนําเสนอ    3 ชุด 100 300   1,880 

10/09/62 ทําปายราน    1 แผน 300 300   1,580 

10/09/62 ริบบิ้น    2 โหล 240 480   1,100 

 อุปกรณตกแตง    1 ชุด 250 250   850 

รวม 2,500  1,650  850 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ  Flower Scatter 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

07/10/62 ยกยอดมา         850 

 แพ็คเกจ (ถุง)    1 แพ็ค 40 40   810 

 แพ็คเกจ (กลอง)    1 โหล 150 150   660 

07/10/62 สงเหรียญโปรยทาน  (คร้ังที่1)  100 ชิ้น 400 400      1,060 

 สงเหรียญโปรยทาน 100 ชิ้น 400 400      1,460 

 คานํ้ามัน    2 ลิตร 30 60   1,400 

16/10/62 สงเหรียญโปรยทาน (คร้ังที่2) 200 ชิ้น 750 750      2,150 

รวม 1,550  250  2,150 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ  Flower Scatter 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย  @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

16/10/62 ยกยอดมา         2,150 

 ริบบิ้น    2 โหล 240 480   1,650 

18/10/62 สงเหรียญโปรยทาน (คร้ังที่3) 100 ชิ้น 400 400      2,070 

 สงเหรียญโปรยทาน 100 ชิ้น 400 400      2,470 

21/10/62 สงเหรียญโปรยทาน (คร้ังที่4) 200 ชิ้น 750 750      3,220 

 คานํ้ามันรถ    2 ลิตร 30 60   3,160 

รวม 1,150  540  3,160 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ  Flower Scatter 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

23/10/62 ยกยอดมา         3,160 

 สงเหรียญโปรยทาน (คร้ังที่5) 100 ชิ้น 400 400      3,560 

25/10/62 สงเหรียญโปรยทาน (คร้ังที่6) 100 ชิ้น 400 400      3,960 

26/10/62 ริบบิ้น    2 โหล 240 480   3,480 

30/10/62 สงเหรียญโปรยทาน (คร้ังที่7) 300 ชิ้น 1,000 1,000      4,480 

รวม 1,800  480  4,480 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ  Flower Scatter 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

31/10/62 ยกยอดมา         4,480 

 สงเหรียญโปรยทาน (คร้ังที่8) 200 ชิ้น 750 750      5,230 

 สงเหรียญโปรยทาน 200 ชิ้น 750 750      5,980 

 คานํ้ามันรถ    2 ลิตร 30 60   5,920 

รวม 1,500  60  5,920 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ  Flower Scatter 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 ยกยอดมา         5,920 

13/12/62 สงเหรียญโปรยทาน ATC นิทรรศน 100 ชิ้น 400 400      6,320 

 ถายเอกสารแบบสอบถาม     100 ชุด 300 300   6,020 

20/01/63 ปร้ินเอกสารบทที่ 4-5    20 แผน 2 40   5,980 

25/01/63 คาปร้ินภาคผนวกตางๆ    20 แผน 2 40   5,940 

28/02/63 คาเขาเลม      200   5,740 

28/02/63 คาพิมพเอกสารรวมเขาเลม      200   5,540 

28/02/63 คาแผนซีดี+ปก      40   5,500 

รวม 400  820  5,500 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

 โครงการธุรกิจบริการ  Flower Scatter 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางประสบการณในการดําเนินธุรกิจการขายและบริการ 

3. เพื่อใหนักศึกษารูจักปฏิบัติงานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 

ทุนทั้งสิ้น      2,500  บาท 

 ปฏิบัติงานบริการและใชจายตางๆคงเหลือ   5,500  บาท 

 แบงคืนใหสมาชิก 2 คนคนละ    2,750  บาท 

 มีรายชื่อตอไปน้ี 

1. นางสาวณัฎฐธิดา  บุญรอด 

2. นางสาวบุญสิตา    ภาคยภิญโญ 
 

 

รายงานผลของแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของรานดอกบุญโปรยทาน

ปรากฏผลขอมูล ดังน้ี 

เพศ พบวา ผูที่เขามาใชบริการเปนเพศชายจํานวน 60 คนคิดเปนรอยละ 60 รองลงมาเปนเพศ

หญิงจํานวน 40 คนคิดเปนรอยละ 40  

อายุ พบวา ผูที่เขามาใชบริการมีอายุ 21 – 30 ปจํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ 47 รองลงมาอายุ 31 

- 40 ปจํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 27 และอายุตํ่ากวา 20 ป หรือเทียบเทาจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 6 

ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวา ผูที่เขามาใชบริการมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 39 คนคิด

เปนรอยละ 39 รองลงมาระดับอนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 33 คนคิดเปน

รอยละ 33 และตํ่ากวามัธยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 คนคิดเปนรอย

ละ 3 ตามลําดับ 
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อาชีพ พบวา ผูที่เขามาใชบริการเปนธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 39 คนคิดเปนรอยละ 39

รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 25 และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 1 

คนคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

รายไดประจําเดือน พบวา ผูที่เขามาใชบริการมีรายได 5,000 – 10,000 บาทจํานวน 39 คน 

คิดเปนรอยละ 39 รองลงมารายได 10,001 – 15,000 บาทจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 36 และ

รายไดมากกวา 15,000 บาทขึ้นไปจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

จากความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของรานดอกบุญโปรยทาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย  (�̅�= 4.53 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานผลิตภัณฑคุณภาพของผลิตภัณฑที่ใชในการพับเหรียญ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย (�̅�= 4.91 ) ดานราคาความเหมาะสมของอัตราคาบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.75 ) ดานการจัดจําหนายชองทางการติดตอที่หลากหลาย เชน หนาราน 

Facebook และ Instagram อยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 3.95 ) ดานการสงเสริม

การตลาดอัพเดตขาวสารและประชาสัมพันธผานชองทาง Social media เชน Facebook และ 

Instagram อยูเสมอ อยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.05 ) ดานบุคลากรการ

ใหบริการของพนักงาน เชนความตรงตอเวลาและความสุภาพ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย ( �̅�= 4.75 ) ดานกระบวนการระยะเวลาในการใหบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.74 ) ดานสภาพแวดลอมการใหบริการภาพลักษณของราน ดอกบุญโปรย

ทาน ใน Social media โดยภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.67 ) 

ตามลําดับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินงานโครงการธุรกิจบริการ ดอกบุญ โปรยทาน มีผูรวมลงทุนทั้งหมด 2 คน 

จํานวนลงทุนคนละ 1,250.00 บาท เปนจํานวนเงินทั้งหมด 2,500.00 บาท สถานที่ในการออกปฏิบัติ

คือ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานบริการเปน

ระยะเวลา 1 เดือนต้ังแต 1-30 ตุลาคม 2562 ซึ่งการปฏิบัติงานเมื่อหักคาใชจายตาง ๆ และออกบริการ 

คงเหลือ 5,500.00 บาท แบงใหผูรวมลงทุน 2 คน คนละ 2,750.00 บาท 

การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ ดังน้ี  

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สรางประสบการณในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายไดระหวางการศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม และ

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมทีปฏิบัต ิ

1 17-24 มิ.ย.2562 1. ประชุมโครงการ 

2. ทําแบบโครงการอนุมัติ 

3. ทําบทที่ 1 

2 08-12 ก.ค.2562 1. สงบทที่ 1 

2. แกโครงการบทที่ 1 

3 15-24 ก.ค.2562 1. ทําบทที่ 2  

2. แกบทที่ 2 

4 12-24 ส.ค.2562 1. สงบทที่ 3และแผนธุรกิจ 

2. แกโครงการบทที่ 3 

5 21ก.ย.2562       Present โครงการคร้ังที่ 1 

6 10 ก.ย.2562       ทําปายราน จัดเตรียมอุปกรณการบริการ 
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมทีปฏิบัติ 

7 07 ต.ค.2562 1. จัดสถานที่ และอุปกรณในการดําเนินโครงการ 

2. ติดปายชื่อรานเพื่อประชาสัมพันธ 

3. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 1 

8 16 ต.ค.2562 1. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 2 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อบริการสินคา 

       3.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคาทําบัญชี 

9 18 ต.ค.2562 1. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 3 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อบริการสินคา 

       3.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคาทําบัญชี 

10 21 ต.ค.2562 1. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 4 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อบริการสินคา 

        3.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคาทําบัญชี 

11 23 ต.ค.2562 1. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 5 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อบริการสินคา 

        3.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคาทําบัญชี 

12 25 ต.ค.2562 1. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 6 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อบริการสินคา 

        3.   รวบรวมเงินจาการบริการสินคาทําบัญชีรวบรวมเงินจาการ

ขายสินคาทําบัญช ี

13 28 ต.ค.2562 1. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 7 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อบริการสินคา 

3. รวบรวมเงินจาการบริการสินคาทําบัญชี 

14 30 ต.ค.2562 1. ใหบริการพับเหรียญ ครั้งท่ี 8 

2. เตรียมอุปกรณเพื่อบริการสินคา 

3. รวบรวมเงินจาการบริการสินคาทําบัญชี 

15 08 พ.ย.2562       จัดทํา PowerPoint นําเสนอโครงการคร้ังที่ 2 

16 16.พ.ย.2562       Present โครงการคร้ังที่ 2 

17 13.ธ.ค.2562       งาน AT.C นิทรรศน 
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมทีปฏิบัติ 

18 20 ม.ค.2562 บทที่ 4-5 ภาคผนวก,บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม 

19 21 ก.พ.2562 ตรวจรูปเลมโครงการ 

20 28 ก.พ.2562 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 2 แผน 

 

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1 ขาดประสบการณในการดําเนินธุรกิจอาจทําใหแผนงานและงบประมาณผิดพลาด 

2 เปนธุรกิจที่เพิ่งเปดตัวไดไมนานทําใหยังไมเปนที่รูจักของลูกคา   

 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

 1 ฝกอบรมบุคลากรและสอบถามผูเชี่ยวชาญรวมไปถึงคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2 ทําการสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ และโฆษณาใหมากขึ้นเพื่อใหเปนที่รูจักของลูกคา   
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ภาคผนวก ก   แบบสอบถาม 

 

  - แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

  - บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 
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แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ  ดอกบุญโปรยทาน (Flower Scatter) 
ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน    บานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

ประมาณการคาใชจาย 2,500 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวณัฎฐธิดา บุญรอด  รหัสประจําตัว 40156 ปวส.2/31 

2.  นางสาวบุญสิตา ภาคยภิญโญ รหัสประจําตัว40157 ปวส.2/31 

 

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

   (นางสาวณัฎฐธิดา  บุญรอด)........./........./........ 
      

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)....../...../..... (อาจารยอุดมพร  เปตานนท) ...../....../..... 

 

 ลงช่ือ.........................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

   (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัรพันธ)......./......./....... 
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ชื่อโครงการ   ดอกบุญโปรยทาน (Flower Scatter) 

 
แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมธุรกิจบริการ 

 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยอุดมพร     เปตานนท 
 
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวณัฎฐธิดา บุญรอด  ประธานโครงการ 

2. นางสาวบุญสิตา  ภาคยภิญโญ        รองประธานโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบัน ทุกทานนาจะเคยมีโอกาสไดรวมงานบวชกันมาบางแลวซึ่งกิจกรรมที่จะพบเห็นได

ในงานบวชน่ันก็คือ การโปรยทาน นาคกอนที่จะเขาโบสถ แทจริงการโปรยทานน้ีเปนคติทางพุทธ

ศาสนาโดยยึดตามพุทธประวัติวา เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คร้ังยังเปนเจาชายสิทธัตถะทรง

สละเงินทองทรัพยสมบัติแลวออกผนวชโดยไมปรารถนาที่จะเปนพระเจาแผนดิน ด้ังน้ันการโปรย

ทานกอนเขาโบสถของนาคจึงเปนการแสดงวาตอจากน้ีไปนาคไดสละสมบัติทุกอยางแลวเพื่อ

ดําเนินชีวิตตามแบบอยางตามองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากการโปรยทานในงานบวชแลว

ยังมีโปรยทานสําหรับงานศพอีกดวย ตามความเชื่อจากโบราณเมื่อมีคนในครอบครัวลวงลับไป

ลูกหลานไมอยากใหวิญญาณเรรอนจึงบอกกับเจาที่ขอใหดวงวิญญาณไปสถิตที่บานโดยการโปรย

ทานเพื่อเปนการซื้อทางใหดวงวิญญาณผานไปไดไมติดขัด แขกที่ไปรวมงานที่เก็บเหรียญไดจะ

นําไปทําบุญตอเพื่ออุทิศบุญกุศลใหผูลวงลับจึงจะไดบุญกุศลน้ีไปดวย 

 ทางคณะผูจัดทําโครงการ จึงนําธุรกิจพับเหรียญโปรยทานมาเพื่อใหประชาชนคนเมืองที่ ตองการ

ความสะดวกสบาย ไมมีเวลาในการพับเหรียญ โดยทางคณะผูจัดทําจะสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคา ทั้งดานการบริการ ดานความสวยงาม ราคาและรวมถึงความเอาใจใสลูกคา ทุกคน 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางประสบการณในการดําเนินธุรกิจบริการสรางรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษารูจักปฏิบัติงานเปนทมีและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

เปาหมาย 

 1.   สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

            2.   เพื่อสรางอาชีพการบริการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ  

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําธุรกิจบริการ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ และสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัตถุดิบ  และตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ทดลองปฏิบัติการบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ปฏิบัติดําเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการ ที่วางแผนไว 

4. จัดกิจกรรมทางการตลาด และการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการ และงบประมาณผลกําไร ขาดทุน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

ข้ันตอนดําเนินการ 

ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ

และการสงเสริมการตลาด 

        

5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่

ที่จะทําธุรกิจบริการ 
        

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 
       

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงานบานเลขที่ 439/41 หมู 4 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
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งบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุนคนละ 1,250 บาท รวมเปนเงิน  2,500 บาท 

1.   วัตถุดิบ 

ริบบิ้น                            600 บาท 

เหรียญบาท         - บาท 

กระดาษ A4       89 บาท 

2.   อุปกรณ 

กรรไกร                    50 บาท 

กาวสองหนา                   60 บาท 

ชุดเย็บกระดาษ                                                                       70         บาท 

กาวรอน                    80 บาท 

ปนยิงกาวรอน                  129 บาท 

อุปกรณตกแตงตางๆ                 400 บาท 

แพ็คเกจ (กลองหรือถุง)                 280   บาท 

3.เบ็ดเตล็ด 

             ปายราน                                500        บาท 

รวม                 2,258       บาท 
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การติดตามผลและการประเมิน 

1.     นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2.     แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

3.     รายงานสรุปผลการดําเนินการ และงบประมาณ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สรางประสบการณในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายไดระหวางการศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจลาชา หรือไมเปนไปตามแผนงาน 

2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอาจชํารุด เสียหาย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เตรียมความพรอมของทีมงาน ฝกปฏิบัติคนใหเกิดความชํานาญกอนลงปฏิบัติงานจริง 

2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณทุกคร้ัง กอนปฏิบัติงาน 

  

 

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

      (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)                              (อาจารยอุดมพร  เปตานนท)             

             อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                         อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

  หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
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สถานที่ดําเนินโครงการ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถานท่ีประกอบการ 
บานเลขท่ี 439/41หมู 4 ต.ทายบาน 

อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280 

วิทยาลัย

เทคโนโลยี

อรรถวิทย

พณิชยการ 

วงเวียน

ทายบาน 

สําโรง 

สี่แยกบางนา 

ถ.ทายบาน 
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บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

                       โครงการ ดอกบุญโปรยทาน (Flower Scatter) 

                 ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 

                     ท่ีปรึกรวมโครงการ อาจารยอุดมพร  เปตานนท 

          ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฎฐธิดา  บุญรอด ระดับชั้น ปวส.2/31 เลขที่ 3 

                                                 นางสาวบุญสิตา  ภาคยภิญโญ ระดับชั้น ปวส.2/31 เลขที่ 4 

ลําดับที ่ รายการ วันที่ ลงชื่อ 

ที่ปรึกษา 

ลงชื่อ 

ที่ปรึกษารวม 

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 และงานวิจัยที่เก่ียวของ) 

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 + บทที่ 1-3 + 

แผนธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียมนําเสนอ

โครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 1 

(โครงการ +บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมต่ํากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

ปวส.2 
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ลําดับที่ รายการ วันที่ ลงชื่อ 

ที่ปรึกษา 

ลงชื่อ 

ที่ปรึกษารวม 

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการตลาด 

และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเตรียม

นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 รวมทั้งการออก

รานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรค 

และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติผูจัดทํา

โครงการ) 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14ก.พ.63   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21ก.พ.63   

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

 

   - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

   - ตัวอยางแบบสอบถาม 
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รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการธุรกิจบริการราน ดอกบุญโปรยทาน 

 แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของรานดอกบุญโปรย

ทานซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทธุรกิจการใหบริการมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน

ทั้งหมด  100 คน โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการรานดอกบุญโปรยทาน 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 

1. เพศ 

    ชาย 60 60.0 

    หญิง 40 40.0 

รวม 100 100.0 

2.  อายุ   

    อายุตํ่ากวา 20 ป หรือเทียบเทา 6 6.0 

    อายุ 21 – 30 ป 47 47.0 

    อายุ 31 – 40 ป 27 27.0 

    อายุ 41 ป ขึ้นไป 20 20.0 

รวม 100 100.0 

3.  ระดับการศึกษา   

    ตํ่ากวามัธยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 3.0 

    ระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 33 33.0 

    อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 39 39.0 

    ปริญญาตรี 25 25.0 

    ปริญญาโท หรือ สูงกวา - - 

รวม 100 100.0 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 

4.  อาชีพ   

     นักเรียน / นักศึกษา 1 1.0 

     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 21 21.0 

     พนักงานบริษัทเอกชน 25 25.0 

     ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 39 39.0 

     พอบาน / แมบาน 14 14.0 

รวม 100 100.0 

5.  รายไดประจําเดือน   

     ตํ่ากวา 5,000 บาท - - 

     รายได 5,000 – 10,000 บาท 39 39.0 

     รายได 10,001 – 15,000 บาท 36 36.0 

     รายไดมากกวา 15,000 บาทขึ้นไป 25 25.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของรานดอกบุญโปรย

ทานปรากฏผลขอมูล ดังน้ี 

เพศ พบวา ผูที่เขามาใชบริการเปนเพศชายจํานวน 60 คนคิดเปนรอยละ 60 รองลงมาเปนเพศ

หญิงจํานวน 40 คนคิดเปนรอยละ 40  

อายุ พบวา ผูที่เขามาใชบริการมีอายุ 21 – 30 ปจํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ 47 รองลงมาอายุ 31 

- 40 ปจํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 27 และอายุตํ่ากวา 20 ป หรือเทียบเทาจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 6 

ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวา ผูที่เขามาใชบริการมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 39 คนคิด

เปนรอยละ 39 รองลงมาระดับอนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 33 คนคิดเปน

รอยละ 33 และตํ่ากวามัธยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 คนคิดเปนรอย

ละ 3 ตามลําดับ 
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อาชีพ พบวา ผูที่เขามาใชบริการเปนธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 39 คนคิดเปนรอยละ 39

รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 25 และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 1 

คนคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

รายไดประจําเดือน พบวา ผูที่เขามาใชบริการมีรายได 5,000 – 10,000 บาทจํานวน 39 คน 

คิดเปนรอยละ 39 รองลงมารายได 10,001 – 15,000 บาทจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 36 และ

รายไดมากกวา 15,000 บาทขึ้นไปจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการรานดอกบุญโปรยทาน 

สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเทากับเกณฑ ดังน้ี 

5 = มากที่สุด 4 = มาก        3 = ปานกลาง        2 = นอย        1 = นอยที่สุด   

ขอ รายละเอียด 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ 5 4 3 2 1 𝒙� SD 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 

1 คุณภาพของผลิตภัณฑที่ใชในการพับเหรียญ 91.0% 9.0% - - - 4.91 0.29 มากที่สุด 

2 มาตรฐานของอุปกรณที่ใชในการพับเหรียญ 84.0% 16.0% - - - 4.84 0.37 มากที่สุด 

ดานราคา (Price)  

3 ความเหมาะสมของอัตราคาบริการ 75.0% 25.0% - - - 4.75 0.44 มากที่สุด 

ดานการจัดจําหนาย (Place)  

4 
ชองทางการติดตอที่หลากหลาย เชน หนาราน 

Facebook และ Instagram 
26.0% 43.0% 31.0% - - 3.95 0.76 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

5 

อัพเดตขาวสารและประชาสัมพันธผาน

ชองทาง Social Media เชน Facebook  และ 

Instagram อยูเสมอ 

13.0% 79.0% 8.0% - - 4.05 0.46 มาก 

ดานบุคลากร (People)  

6 
การใหบริการของพนักงาน เชนความตรงตอ

เวลาและความสุภาพ 
75.0% 25.0% - - - 4.75 0.43 มากที่สุด 

7 
ความรูและความชํานาญในการพับเหรียญของ

พนักงาน 
70.0% 30.0% - - - 4.70 0.46 มากที่สุด 

ดานกระบวนการ (Process)  

8 ขั้นตอนการใหบริการอยางเปนระบบ 68.0% 26.0% 6.0% - - 4.62 0.60 มากที่สุด 

9 ระยะเวลาในการใหบริการ 74.0% 26.0% - - - 4.74 0.44 มากที่สุด 

ดานสภาพแวดลอมการใหบริการ (Physical  evidence)  

10 
ภาพลักษณของราน ดอกบุญ โปรยทานใน 

Social Media โดยภาพรวม 

67.0% 33.0% - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
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หมายเหตุ  เกณฑบอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย John.W.Best  ดังน้ี 

ถา  �̅�คะแนน  4.50 – 5.00 คือ มากที่สุด 

ถา  �̅�คะแนน  3.50 – 4.40 คือ มาก 

ถา  �̅�คะแนน  2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 

ถา  �̅�คะแนน  1.50 – 2.49 คือ นอย 

ถา  �̅�คะแนน  1.00 – 1.49 คือ นอยที่สุด 

สวนประสมทางการตลาด 𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานผลิตภัณฑ 4.91 0.37 มากที่สุด 

2. ดานราคา 4.75 0.44 มากที่สุด 

3. ดานการจัดจําหนาย 3.95 0.76 มาก 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.05 0.46 มาก 

5. ดานบุคลากร 4.75 0.46 มากที่สุด 

6. ดานกระบวนการ 4.74 0.60 มากที่สุด 

7. ดานสภาพแวดลอมการใหบริการ 4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

 

จากความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของรานดอกบุญโปรยทาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย  (�̅�= 4.53 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานผลิตภัณฑคุณภาพของผลิตภัณฑที่ใชในการพับเหรียญ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย (�̅�= 4.91 ) ดานราคาความเหมาะสมของอัตราคาบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.75 ) ดานการจัดจําหนายชองทางการติดตอที่หลากหลาย เชน หนาราน 

Facebook และ Instagram อยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 3.95 ) ดานการสงเสริม

การตลาดอัพเดตขาวสารและประชาสัมพันธผานชองทาง Social media เชน Facebook และ 

Instagram อยูเสมอ อยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.05 ) ดานบุคลากรการ

ใหบริการของพนักงาน เชนความตรงตอเวลาและความสุภาพ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย ( �̅�= 4.75 ) ดานกระบวนการระยะเวลาในการใหบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.74 ) ดานสภาพแวดลอมการใหบริการภาพลักษณของราน ดอกบุญโปรย

ทาน ใน Social media โดยภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( �̅�= 4.67 ) 

ตามลําดับ   
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แบบสอบถาม 

เร่ืองความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของราน ดอกบุญ โปรยทาน 

 

  

 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงใน ชองที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 

1. เพศ  

  ชาย  หญิง 

2. อายุ 

 อายุตํ่ากวา 20 ปหรือเทียบเทา  อายุ 21 – 30ป 

 อายุ 31 – 40 ปขึ้นไป  อายุ 41 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

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

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

  อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโทหรือสูงกวา 

4. อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

  พอบาน/แมบาน  อ่ืนๆ…………….. 

 5. รายไดประจําเดือน 

 ตํ่ากวา 5,000 บาท  รายได 5,000 – 10,000 บาท 

 รายได10,001–15,000บาทรายไดมากกวา15,000บาทขึ้นไป

 

           แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของรานดอกบุญ โปรยทาน

ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทธุรกิจการใหบริการ จึงขอความรวมมือทุกทานในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อความสมบรูณในการทําเอกสารของวิชาโครงการ 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการราน ดอกบุญ โปรยทาน 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชอง ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 

 5  = มากที่สุด      4 = มาก      3  =  ปานกลาง      2  =  นอย      1  =  นอยที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ขอ รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 ดานผลิตภณัฑ ( Product ) 

1 คุณภาพของผลิตภัณฑที่ใชในการพับเหรียญ      

2 มาตรฐานของอุปกรณที่ใชในการพับเหรียญ      

ดานราคา ( Price ) 

3 ความเหมาะสมของอัตราคาบริการ      

ดานการจัดจําหนาย ( Place ) 

4 
ชองทางการติดตอที่หลากหลาย เชน หนาราน Facebook และ 

Instagram 
     

ดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion ) 

5 
อัพเดตขาวสารและประชาสัมพันธผานชองทาง Social Media เชน 

Facebook  และ Instagram อยูเสมอ 
     

ดานบุคลากร ( People ) 

6 การใหบริการของพนักงาน เชน ความตรงตอเวลาและความสุภาพ      

7 ความรูและความชํานาญในการพับเหรียญของพนักงาน      

ดานกระบวนการ ( Process ) 

8 ขั้นตอนการใหบริการอยางเปนระบบ      

 9 ระยะเวลาในการใหบริการ      

ดานสภาพแวดลอมการใหบริการ ( Physical evidence ) 

10 ภาพลักษณของราน ดอกบุญ โปรยทานใน Social Media โดยภาพรวม      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

 

  - ตราสินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

  - เอกสารสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธโครงการ 

  - รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

  - รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

  - ประมวลภาพอ่ืน ๆ 
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ตราโลโกบริษัท 

 
 

 

ปายหนาราน 

 

 บัตรสะสมแตม 
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วัตถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ 
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ข้ันตอนการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกคาสงขอความมาทาง  

Facebook และ Instagram 

แนะนําสินคาใหลูกคาเลือกสรร 

แจงวันที่รับสินคา 

ลูกคาเลือกแบบที่ตองการ 



97 

 

สงของใหลูกคาโดย

ไปรษณีย , Kerry หรือ

นัดรับบริเวณใกลเคียง 

 

ชําระเงิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   ประวัติผูดําเนินโครงการ 
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ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

ชื่อ นามสกุล   :  นางสาวณัฎฐธิดา  บุญรอด 

วัน เดือน ป   :   21 พฤษภา 2540 

สถานที่เกิด   :  บุรีรัมย 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ  :   ประธานโครงการ 

 

ชื่อ นามสกุล   :  นางสาวบุญสิตา  ภาคยภิญโญ 

วัน เดือน ป   :   6 มีนาคม 2541 

สถานที่เกิด   :  สมุทรปราการ 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
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