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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและสาระส าคัญของปัญหา 

อาหาร ถือเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวติของมนุษย ์ ถา้ขาดอาหารมนุษยก์็ไม่สามารถ

ด ารงชีวติ อยูไ่ด ้ในปัจจุบนัอาหารมีหลากหลายประเภท หลากหลายชนิด เพราะมนุษยน์ั้นตอ้ง

ไดรั้บสารอาหารต่างๆเขา้ไปในร่างกาย เพื่อหล่อเล้ียงกา รเจริญเติบโตของร่างกายท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง 

อาหารจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีมนุษยไ์ม่สามารถขาดได ้ส่วนมากผูค้นมกัจะนิยมไปรับประทานอาหาร

นอกบา้นเพราะสะดวกกวา่การท่ีซ้ือน ามาท าเองท่ีบา้น ซ่ึงร้านอาหารในปัจจุบนัมีอยูอ่ยา่งมากมาย

ทัว่ทุกท่ีไม่วา่จะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ร้า นอาหารเป็นส่วนใหญ่  ร้านอาหารท่ีเป็นท่ีนิยม

ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารทัว่ไปท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัคือ ร้านอาหารริมทางหรือร้านอาหารขา้งถนนท่ี

ทุกคนทราบกนัดี เพราะอาหารมีรสชาติท่ีอร่อยและราคาไม่แพง  จึงเป็นสาเหตุใหร้้านอาหารริมทาง

หรือร้านอาหารขา้งถนนเป็นท่ีนิยมของคนทุ กเพศทุกวยั มากกวา่ร้านอาหารท่ีอยูต่ามบน

หา้งสรรพสินคา้หรืออยูใ่นโรงแรม 

ดงันั้น  คณะผูจ้ดัท า จึงมีแนวคิดในการพฒันาศกัยภาพทางการตลาดและความส าคญัของ

ธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารอามีน ซ่ึงเป็นร้านอาหารอิสลาม  โดยท าการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายของ

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริ การร้านอาหาร   ซ่ึงร้านอาหารอามีนส่วนมากจะเนน้อาหารหลกัจ าพวก ไก่ 

เน้ือ และของทะเล  และเป็นร้านอาหารอิสลามท่ีเปิดใหบ้ริการมาเป็นเวลานานและเป็นท่ีรู้จกักนัดี

ของคนอิสลามในบริเวณนั้น คณะผูจ้ดัท าจึงไดป้รึกษาร่วมกนัวางแผนท่ีจะไปพฒันาร้านอาหารอา

มีน และท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหร้้านอาหารอามีนมีความโดดเด่นและเป็นท่ีสะดุดตาของผู ้

ท่ีผา่นไปผา่นมามากข้ึน 

โรงเรียนพายพัเทคโนโลยแีละบริหารธุรกิจ ไดเ้ล็งเห็นคุณค่าความสามารถและสมรรถนะ

ของนกัศึกษาทางโรงเรียนจึงไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยผา่นการเรียนรู้ในสายวชิา(Project) โครงการซ่ึงตรงตามเป้าหมายท่ีโรงเรียน

ไดต้ั้งไวคื้อ “คิดเป็น เนน้ปฏิบติั จดัการได้ ” และน าความรู้ท่ีไดม้าบูรณาการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

มากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นการจุดประกายใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นและสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ได้ อยู่



ตลอดเวลา อนัจะส่งผลใหน้กัศึกษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและการประกอบวชิาชีพ

ไดเ้ป็นจริง และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย ตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “บูรณาการทางการศึกษา 

วฒันธรรมทางปัญญา การศึกษาเพื่อชีวติ” 

ดงันั้น นกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 3 โรงเรียนพายพัเทคโนโลยี
และบริหารธุรกิจ    จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพทางการตลาด ท าการพฒันาภาพลกัษณ์
ใหก้บัร้านอาหาร อามีนใหมี้ความสะดุดตาของผูบ้ริโภคมากข้ึน เพิ่มยอดขายใหก้บัทางร้านอาหาร 
อามีน ใหมี้ยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆเพื่อ ใหผู้บ้ริโภครู้จกัร้านอาหาร อามีน 
อยา่งแพร่หลาย เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนปลูกฝังความเขา้ใจในหลกัการด าเนินการท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม ในการวางรากฐานเก่ียวกบัการประกอบการท่ีดีใหก้บันกัศึกษาน าไปพฒันา
ชุมชนของตนเองใหมี้ความเขม้แขง็และเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อท าการพฒันาภาพลกัษณ์ของร้านอาหารอามีนใหเ้ป็นท่ีสะดุดตาของผูบ้ริโภค  

2. เพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บัร้านอาหารอามีนใหมี้ยอดขายเพิ่มข้ึน 

3. ท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัร้านอาหารอามีนอยา่งแพร่หลาย  

 

 

ขอบเขตของโครงการ 

1. พฒันาภาพลกัษณ์บริเวณร้านใหดู้ดีมากข้ึน เช่น ท าความสะอาดร้าน จดัมุมร้านใหม่   

เป็นตน้ 

2. พฒันาในส่วนท่ีเร่ิมช ารุดหรือเสียหายไปของร้าน เพื่อผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการจะได้

ประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อๆไป 

3. พฒันาในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา คือ จดัท าป้ายไวนิล  ท าป้ายเมนูอาหาร 

เพื่อใหร้้านมีความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน 

4. พฒันาในเร่ืองยอดขายของร้านอาหารอามีนใหมี้ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน  

 

 



 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ร้านอาหารอามีนเป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายของผูบ้ริโภค  

2. ร้านอาหารอามีนมีภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและเป็นท่ีสะดุดตาของผูบ้ริโภค  

3. สามารถเพิ่มยอดขายใหก้บัร้านอาหารอามีน 

 

วธีิด าเนินงาน 

1. โครงการน้ีเร่ิมปฏิบติังานเม่ือ กรกฎาคม 2554 ส้ินสุดการปฏิบติังานเม่ือกุมภาพนัธ์ 

2555 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  ศึกษาขอ้มูลของร้านอาหารอามีน 

  น าเสนอการจดัท า Proposal ของโครงการ 

  แกไ้ขการจดัท า Proposal ของโครงการ 

  ส่งรายละเอียดการจดัท า Proposal ของโครงการ 

  ท าการพฒันาโครงการร้านอาหารอามีน  

  ท าการตรวจสอบและพฒันายอดขายของร้านอาหารอามีน  

  จดัท าเอกสารประกอบโครงการฉบบัสมบูรณ์ 

  น าเสนอการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์ 

  ส่งเอกสารการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.   แผนการปฏิบติังานมีดงัน้ี 

 

งบประมาณ 

 
 

การด าเนินการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ก.ค 
54 

ส.ค 
54 

ก.ย 
54 

ต.ค
54 

พ.ย 
54 

ธ.ค 
54 

ม.ค 
55 

ก.พ 
55 

1.     ศึกษาขอ้มูลของร้านอาหารอามีน           
2.     น าเสนอการจดัท า  Proposal  ของโครงการ         
3.     แกไ้ข Proposal  ของโครงการ         
4.     ส่งรายละเอียดการจดัท า  Proposal ของ

โครงการฉบบัสมบูรณ์ 
        

5.     ท าการพฒันาโครงการร้านอาหารอามีน         
6.     ท าการตรวจสอบและพฒันายอดขายของ   

ร้านอาหาร อามีน 

        

7.     จดัท าเอกสารประกอบโครงการฉบบัสมบูรณ์         
8.     น าเสนอการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์         
9.     ส่งเอกสารการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์         

รายละเอยีดและค่าใช้จ่าย/วสัดุ จ านวน/หน่วย จ านวนเงิน(บาท) 
1. ป้ายไวนิล   1    แผน่ 100 
2. ผา้ปูโตะ๊ 4    ผนื 150 
3. กระดานเขียน

เมนูอาหาร 
  1    แผน่ 250 

4. ไม ้( ท าชั้นวางหนงัสือ ) 6    อนั 150 
5. อ่ืนๆ - 200 

รวม  850 



 
บทที ่2 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ความหมายของธุรกจิ SMEs หรือ ธุรกจิขนาดย่อม  
   ธุรกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางดา้นการผลิต การจ าหน่าย และการบริการ  
           ธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดยอ่ม   หมายถึง    ธุรกิจท่ีเป็นอิสระมีเอกชนเป็น
เจา้ของ ด าเนินการโดยเจา้ของเอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใดไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคล
หรือธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในการด าเนินงานต ่าและมีพนกังานจ านวนไม่มาก 
 ความส าคัญของธุรกจิขนาดย่อม 
1.  ธุรกิจขนาดยอ่มช่วยในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มช่วยใหเ้กิด
การกระจายรายไดจ้ากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการจา้งงานและประชาชน 
มีรายได ้ซ่ึงเป็นตวัช่วยใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน 
2.  ธุรกิจขนาดยอ่มเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจขนาดใหญ่  เพราะ  ความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจขนาด
ยอ่มท าใหธุ้รกิจมัน่คงมียอดการผลิตท่ีสูงข้ึน และมีการน าเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึนมาใชใ้นการผลิตซ่ึง 
ส่ิงเหล่าน้ี 
เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่  
3.  ธุรกิจขนาดยอ่มเป็นแหล่งผลิตสินคา้ใหม่ๆ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกนัคิดและผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กลา้เส่ียงต่อการลงทุน 
ข้อเปรียบเทยีบระหว่างธุรกจิขนาดย่อมกบัธุรกจิขนาดใหญ่   

ธุรกจิขนาดย่อม  ธุรกจิขนาดใหญ่ 
1.  โดยทัว่ไปเจา้ของมกัจะเป็นผูจ้ดัการดว้ย  1.  โดยทัว่ไปเจา้ของจะไม่บริหารงานเอง มกัจะ 

     จา้งผูท่ี้มีความสามารถมาเป็นผูจ้ดัการ  
2.  ด าเนินงานอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน หรือมีสาขาแต่  
    เพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น 

2.  ด าเนินงานอยา่งกวา้งขวาง อาจจะ  
     ครอบคลุมไปทัว่ประเทศ 

3.  การจดัองคง์านเป็นแบบง่ายๆ 3.  มีการจดัองคง์านท่ีสลบัซบัซอ้น 
4.  ส่วนใหญ่เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว  4.  ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของบริษทั 
5.  เจา้ของกบัลูกจา้งพนกังาน มีความสัมพนัธ์  
    กนัอยา่งใกลชิ้ด 

5.  เจา้ของมกัจะรู้จกัลูกจา้งพนกังานไม่ทัว่  
     ทุกคน 

6.  มีความเส่ียงท่ีจะประสบความลม้เหลวไดม้ากกวา่ 6.  การเส่ียงต่อความลม้เหลวมีนอ้ย 
7.  เจา้ของมกัจะเป็นผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ ใน  
    ธุรกิจเกือบทั้งหมด  

7.  มีการแบ่งงานกนัท า ผูท่ี้มีความสามารถใน  
    ดา้นไหนก็บริหารงานหรือท างานตามท่ีตนถนดั 



ลกัษณะของธุรกจิ SMEs (ธุรกจิขนาดย่อม) 
1.   โครงสร้างของธุรกิจไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากนกั การบริหารธุรกิจขนาดยอ่มสามารถใช้
แรงงานครอบครัวมาช่วยในการผลิตสินคา้และบริการ ท าใหต้น้ทุนค่าแรงงานต ่า  
2.   มีความคล่องตวัในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ
ขนาดยอ่มมีอิสระในการท างาน ท าใหส้ามารถตดัสินใจในเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ของ
ธุรกิจไดท้นัที  
3.   การเขา้ถึงลูกคา้ของธุรกิจขนาดยอ่มมกัท าไดดี้กวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะธุรกิจขนาดยอ่มจะมี
อยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น ๆ ท าใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
4.   ธุรกิจขนาดยอ่มใชเ้งินลงทุนต ่า แรงงานมีจ านวนนอ้ย  การด าเนินงานส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะเป็น
ผูด้  าเนินการแต่เพียงผูเ้ดียว  หรือ   โดยกลุ่มผูบ้ริหารเพียงไม่ก่ีคน ท าใหผู้บ้ริหารมีแรงจูงใจในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากผลก าไรท่ีไดจ้ะเป็นของผูด้  าเนินการทั้งหมด  
5.   ยอดขายมีนอ้ย เน่ืองจากทอ้งถ่ินบางแห่งมีประชากรและอ านาจซ้ือนอ้ย  จนธุรกิจขนาดใหญ่ไม่
สามารถเขา้ไปด าเนินการได ้หรือไม่ตอ้งการเขา้ไปแข่งขนักบัธุรกิจขนาดเล็ก เน่ืองจากมียอดขาย
นอ้ย ตลาดเหล่าน้ีจึงเป็นตลาดของธุรกิจขนาดยอ่ม 
6.   ผูป้ระกอบการมีแรงจูงใจสูง ท าใหท้  างานหนกัและเสียสละ เพราะผลของการท างานหนกัก็จะ
กลบัเป็นผลก าไรท่ีตกมาถึงผูป้ระกอบการโดยตรง  
7. มีความคล่องตวัในการจดัการ  เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือการผลิต การแข่งขนั ฯ        ซ่ึง  ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่มสามารถตดัสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลงไดร้วดเร็วกวา่ 
ธุรกิจ  SMEs  แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ธุรกิจการผลิตหรืออุตสาหกรรม ซ่ึงผลผลิตของธุรกิจประเภทน้ีมกัจะเป็นสินคา้อุปโภค  หรือ
สินคา้ของผูผ้ลิต แลว้แต่กรณีผลผลิต จะน าออกขายโดยตรงแก่ผูค้า้ส่งผูค้า้ปลีก  และผูอุ้ปโภค
โดยตรง มีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวร ไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือมี
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน 25 ลา้นบาท เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทอผา้ ท่ีมีเคร่ืองจกัร และ
คนงานไม่เกิน 50   คนโรง 
งานผลิตขนมโมจิ โรงงานท าทุเรียนกวน โรงงานทอผา้พื้นเมือง ฯลฯ ซ่ึงแมจ้ะไม่มีฐานะมัน่คง  ไม่มี
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ หรือไม่มีการผลิตในปริมาณท่ีสูงเช่นเดียวกบัธุรกิจขนาดใหญ่     แต่ก็
สามารถด ารงกิจ 
การอยูไ่ดด้ว้ยการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ประจ า หรือเจาะตลาดในกลุ่มลูกคา้เฉพาะ 
และสามารถประหยดัตน้ทุนบางอยา่งได ้เช่น การใชแ้รงงานตนเองและครอบครัวในการด าเนินงาน  
2. ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจท่ีเสนอบริการต่างๆ แก่ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และผูอุ้ปโภคบริโภค ไม่
วา่จะเป็น ณ ท่ีท่ีขายบริการหรือสถานท่ีของลูกคา้เอง ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยส่ิงท่ี



ไม่มีตวัตนทางกายภาพ ธุรกิจประเภทน้ีมีอยูม่ากมายหลายชนิด เพราะเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินทุนไม่มาก 
แต่ตอ้งอาศยัแรงงานและฝีมือของบุคลากร มีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่า
ทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน 25 ลา้นบาท เช่น กิจการ
ร้านเสริมสวย กิจการสปา กิจการบริการขนส่ง ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส านกังานกฎหมายและ
บญัชี คลินิกรักษาโรค เป็นตน้ ธุรกิจใหบ้ริการเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของช่างฝีมือเฉพาะอาชีพท่ีจะ
เปล่ียนตนเองมาสู่ความเป็นเจา้ของกิจการตามงานดา้นท่ีตนมีความถนดัและช านาญงานอยู่  เม่ือ
ระบบเศรษฐกิจเจริญข้ึนความตอ้งการการบริการท่ีเพิ่มข้ึนจะผลกัดนัใหเ้กิดการก่อตั้งธุรกิจบริการ
แห่งใหม่ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่ดว้ย และปรากฏวา่ในปัจจุบนัธุรกิจบริการมี
แนวโนม้ท่ีจะขยายตวัรวดเร็วกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืน 
3.  ธุรกิจคา้ส่ง ผูค้า้ส่งนบัเป็นคนกลางระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูค้า้ปลีก ซ่ึงตามปกติก็มกัจะรับซ้ือสินคา้
จากผูผ้ลิตหลายราย มีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 25 คน หรือมีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 50 ลา้น
บาท หรือมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน 25 ลา้นบาท เช่น ร้านคา้ส่งในบริเวณตลาดไท ร้านคา้
ส่งในยา่นธุรกิจ 
เช่น ส าเพง็ เยาวราช 
4.  ธุรกิจคา้ปลีก ผูค้า้ปลีกจะซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตหรือผูค้า้ส่งและน าออกมาขายใหแ้ก่ผูอุ้ปโภค
บริโภคโดยตรง มีจ  านวนการจา้งงานไม่เกิน 15 คน หรือมีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
หรือมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน 25 ลา้นบาท เช่น ร้านคา้ปลีกตามชุมชน รวมไปถึงร้านคา้
ปลีกในลกัษณะของการซ้ือสัมปทาน  เช่น  ร้านเซเวน่-อีเลฟเวน่  ร้านแฟมิล่ีมาร์ท จากประเภทของ
ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีกล่าวมาแลว้ทั้ง 4 ประเภทแสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจขนาดยอ่มมีลกัษณะส าคญั 4 
ประการ คือ              

1.  ความตอ้งการดา้นเทคนิคและวชิาการมีนอ้ยมาก  
2.  เจา้ของหรือผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการบริหารไม่มากนกั   
3.  ตลาดของธุรกิจขนาดยอ่มมีขอบเขตจ ากดัอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น  
4.  ความตอ้งการเงินทุนเร่ิมแรกมีนอ้ย 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกจิ SMEs (ธุรกจิขนาดย่อม)  
1.  ตอ้งกลา้เส่ียงอยา่งมีเหตุผล  
2.  ตอ้งมีความมัน่ใจในตนเอง  
3.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ชอบท างานหนกัและทนทานต่อการท างาน  
4.  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย 
5.  มีการวางแผนเป็นขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
6.  ตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของธุรกิจ  และจะตอ้งมี



มาตรการท่ีจะควบคุมใหธุ้รกิจด าเนินอยูต่ลอดไป  
7.  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดในทางสร้างสรรคท่ี์จะน าผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ  ออกสู่ตลาด 
 
 
 
 
สาเหตุทีท่ าให้บุคคลสนใจในการท าธุรกจิขนาดย่อม  
1.  มีความภูมิใจในการเป็นเจา้ของธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างการยอมรับ  จากสังคมมากกวา่การเป็น
ลูกจา้ง  
2.  การด าเนินธุรกิจขนาดยอ่มเป็นงานท่ีสามารถสร้างความส าเร็จไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ผูด้  าเนิน
ธุรกิจสามารถแสดงความสามารถในการบริหารงานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
3.  ผูด้  าเนินธุรกิจมีความเป็นอิสระในการบริหารงานไดต้ามความตอ้งการโดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
บงัคบับญัชาของบุคคลอ่ืนท าใหส้ามารถตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
 

การตกแต่งร้านอาหาร           

 เหตุผลของการออกมานัง่ทานอาหารนอกบา้น โดยเฉพาะ ร้านอาหาร Restaurant ในบา้น

เรา นั้นมีหลากหลาย หน่ึงในนั้น คือบรรยากาศ ร้านท่ีประสบความส าเร็จ ทางธุรกิจ อยูร่อดได ้

สามารถ จ่ายค่าแรงพนกังานไดสู้งพอควร สามารถขยายกิจการ มีการปันผลก าไร แก่ผูล้งทุน และ

ข้ึนอยูก่บัปัจจยั ท่ีส าคญัดงัน้ี 1. ท าเล คุณลองไปเปิดร้าน ท่ีกลางทุ่งนา หรือ ไร่ ออ้ย รับรอง ร้าน

ตอ้งแยแ่น่ๆ เราตอ้งศึกษาท าเลใหถ่้องแท ้ระดบัความตอ้งการของลูกคา้ ร้านคุณ จ่ายค่าเช่าวนัละ 24 

ชัว่โมง ถา้มีเวลาขายแค่วนัละ 5 ชัว่โมง ก็ตอ้งค านวณตน้ทุนใหต้ามจริง   

            2. การจดัเมนู ใหเ้หมาะสม รสนิยม 

กบัสถานะ ก าลงัซ้ือ ตามผลของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค มีผลต่อการก าหนดขนาด และ 

วสัดุ ของโตะ๊เกา้อ้ีท่ีจะใช ้คุณสามารถจะสั่งใหลู้กคา้นัง่ไดน้านแค่ไหน ตามขั้นตอนการออกแบบ  

หลกัการออกแบบร้านอาหาร        

  โดยเร่ิมจากการออกแบบตกแต่งร้านอาหารกนัก่อนนะคะ เพราะร้านอาหารถือวา่

เป็นธุรกิจฮอตฮิตของคนไทย ไปไหนมาไหนก็เจอ ร้านอาหารก็มีตั้งแต่หวัถนน ถึงทา้ยซอย ตั้งแต่

รถเขน็ จนถึงร้านสุดหรูในโรงแรมหา้ดาวซ่ึงหลกัการออกแบบร้านอาหารนั้น จะคลา้ยๆ  กนัร้านคา้



ประเภทอ่ืนๆ คือ 

1. ตอ้งท าความรู้จกักบัรูปแบบของธุรกิจนั้นๆ เพื่อใหรู้้จกัทิศทางการตลาดวา่เราควรจะไปทางใด  

2. ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้เพื่อคน้หาทิศทางการออกแบบท่ีจะท าใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ

สินคา้มากข้ึน  

3. ศึกษาจุดอ่อน-จุดแขง็ของคู่แข่งอยา่งละเอียด ทั้งในดา้นราคา คุณภาพ วสัดุ งานดีไซน์ ท่ีมีผลต่อ

ความตอ้งการของตลาด 

ถึงแมว้า่ธุรกิจร้านอาหารจะมีตลาดมากมายหลายรูปแบบ หากแต่คู่แข่งก็เยอะมาก ดงันั้นตอ้ง

ออกแบบดีไซน์ใหร้้านดึงดูดใจลูกคา้ และสามารถจูงใจลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง   

  นอกจากน้ีร้านอาหารจ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์การตลาด การบริหาร การจดัการ เขา้มา

สอดคลอ้งกบังานออกแบบตกแต่งดว้ย เพื่อใหทุ้กๆ ปัจจยัด าเนินสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั มี

เป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจท่ีท าพฒันายิง่ข้ึนไป 

ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่ง        
    ซ่ึงขั้นตอนของการออกแบบตกแต่งร้านอาหาร มีดงัน้ีคือ  
1. ก าหนดประเภทของร้าน เช่น Fast Food การบริการจะเนน้ความรวดเร็วเป็นหลกั หรือร้านอาหาร
ก่ึงผบัก่ึงร้านอาหาร จะมีดนตรีบรรเลง หรือร้านอาหารแบบใหจ่้ายเงินท่ีแคชเชียร์ดว้ยตวัเอง เป็น
ตน้ 
2. ก าหนดกลุ่มลูกคา้ อาทิกลุ่มวยัรุ่น ตอ้งเนน้รูปแบบทนัสมยั มีสีสันลวดลายกราฟฟิค หรือถา้เป็น
กลุ่มวยัท างาน รูปแบบจะเนน้สบายๆ ขรึมนิดนึง สีสันอาจจะไม่มากเท่ากลุ่มวยัรุ่น หรือกลุ่ม
เกษียณอาย ุ(อาหารมงัสวรัิติ , ชีวจิต , อาหารเพื่อสุขภาพ ) รูปแบบการตกแต่งจะเนน้เรียบง่าย โปร่ง 
ดูแลว้สบายตา  
3. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ท าเลท่ีตั้ง ดูวา่อยูใ่นยา่นธุรกิจการคา้ ใจกลางเมือง หรือชานเมือง                                                                 
4. วเิคราะห์การตลาด และส ารวจคู่แข่งละแวกใกลเ้คียงวา่ท าอยา่งไร เพื่อน าขอ้ดีและขอ้เสียของ
คู่แข่งมาพฒันาปรับปรุงรูปแบบของร้าน 
5. ประเมิน , สรุปรายละเอียดทั้งหมด เพื่อก าหนดงบประมาณการตกแต่ง 
6. ออกแบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ตน้ทุน ขนาดพื้นท่ีนั้นๆ  
7. พฒันาแบบและหาขอ้สรุป ในเร่ืองภาพลกัษณ์ของร้าน : วสัดุท่ีใช ้, การดูแลรักษา , รูปแบบของ
การใหบ้ริการ 
8. ประเมินงบประมาณตามแบบขั้นตน้ เพื่อหาแหล่งลงทุน ( เช่น กูจ้ากธนาคาร , กูจ้ากบริษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม หรือเรียกยอ่ๆวา่ บสย . ) 



9. จดัสรรงบประมาณและบริหารเวลาในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามตน้ทุนจากระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
10. ทดลองและซกัซอ้มการใหบ้ริการ การใชง้านของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไดท้  าการตกแต่ง ก่อนวนั
เปิดร้าน เพื่อประเมินขอ้บกพร่องท่ีไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข  
11. ดูแลและพฒันาประเมินผลงานทางดา้นการบริการ บุคลากร และภาพลกัษณ์ของร้าน   
 
 
การพฒันาธุรกจิร้านอาหาร 
ลกัษณะธุรกจิ  
      ร้านท่ีขายอาหารขา้วราดแกง และอาหารตามสั่ง โดยจ าหน่ายอาหารและ เคร่ืองด่ืม ใน
ลกัษณะใหบ้ริการท่ีร้าน และ ปรุงส าเร็จน ากลบัไปรับประทานท่ีบา้น   
วธีิการจัดตั้งและเร่ิมต้นธุรกจิการจดทะเบียนพาณชิย์ 
      ในการพฒันากลยทุธ์การตลาด ผูป้ระกอบการตอ้งเปล่ียนทศันคติในการมองเร่ืองต่าง ๆ 
และตอ้งใหค้วามส าคญักบัขอ้มูล ตอ้งประเมินสถานการณ์ อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม การพฒันา
กลยทุธ์ทางการตลาดจะประกอบดว้ย 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ตลาดและผลิตภณัฑ์ 
ประเภทบุคคลธรรมดา  
      มีลกัษณะเป็นกิจการท่ีมีเจา้ของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือหา้งหุน้ส่วน
สามญั ประเภทไม่จดทะเบียนผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหาร ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งจดทะเบียน
พาณิชยส์ถานท่ียืน่ขอจดทะเบียน  
กรุงเทพฯ ยืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 ส านกัทะเบียนธุรกิจ และ
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์  
ต่างจงัหวดั ยืน่ขอจดทะเบียน ณ ท่ีวา่การอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอท่ีตั้งสถานประกอบการ ยกเวน้อ าเภอเมือง 
หรือ อ าเภอท่ีมีการก าหนดใหย้ืน่ ณ ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัท่ีตั้งสถานประกอบการ   
ประเภทนิติบุคคล 
ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์สถานท่ียืน่ขอจด
ทะเบียน 
กรุงเทพฯ ยืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7 และส่งจดทะเบียนธุรกิจ
กลาง ส านกัทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์ 
ต่างจงัหวดั ยืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั ท่ีหา้งหุน้ส่วนบริษทัมี 
ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู่  
 



ภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดา 
ตอ้งยืน่ขอเป็นผูมี้บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นท่ี ท่ีตั้งของสถานประกอบการ   
 - ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการช าระภาษี เงินไดบุ้คคลธรรมดาประจ าปีและคร่ึงปี (ภ.ง.ด.90 และ 94)  
 - หากมีรายไดเ้กิน 1,200,000 ต่อปี ตอ้งยืน่ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30  
นิติบุคคล 
ตอ้งยืน่ขอเป็นผูมี้บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นท่ี ท่ีตั้งของสถานประกอบการ   
 - ตอ้งยืน่ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ประจ าปี และ คร่ึงปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)  
 - หากมีรายไดเ้กิน 1,200,000 ต่อปี ตอ้งยืน่ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30 
กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกจิ  
ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข ตอ้งขอ
อนุญาตประกอบกิจการก่อนด าเนินการสถานท่ีขออนุญาต   
กรุงเทพฯ ยืน่ขอ ณ ส านกังานเขตท่ีตั้งสถานประกอบการ 
ต่างจงัหวดั ยืน่ขอ ณ ส านกังานเทศบาล หรือ ส านกังานสุขาภิบาล หรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ซ่ึงดูแลเขตพื้นท่ีท่ีตั้งสถานประกอบการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 10,000 บาท  
การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ  
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ กระทรวงพาณิชย์ ไดอ้อกประกาศก าหนดใหผู้ ้
จ  าหน่ายปลีกอาหารและเคร่ืองด่ืม ตอ้งปิดป้ายแสดงราคา ค่าบริการใหเ้ห็นชดัเจนในท่ีเปิดเผย ณ 
สถานท่ีจ าหน่าย การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
ใบอนุญาตจ าหน่าย สุรา และยาสูบ  
ผูจ้  าหน่ายสุรา และหรือ ยาสูบ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหจ้ าหน่ายสถานท่ีขออนุญาต  
กรุงเทพฯ ยืน่ขอ ณ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั  
ต่างจงัหวดั ยืน่ขอ ณ ส านกังานสรรพสามิตอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่
ค่าธรรมเนียม  
สุรา ฉบบัละ 110 – 1,650 บาท /ปี, ยาสูบ ฉบบัละ 20 บาท/ปี  
นอกจากน้ียงัมีกฎและระเบียบดา้นสาธารณสุขส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิการและการคุม้ครองแรงงานท่ี
ตอ้งถือปฏิบติั  
 
รายละเอยีดการลงทุน 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทุนเร่ิมต้น  
จะแตกต่างกนัตามขนาดและลกัษณะของกิจการจากขอ้มูลเฉล่ียของการส ารวจการลงทุนเร่ิมตน้ของ



ผูป้ระกอบธุรกิจ จ าแนกเป็น 
- ตกแต่งอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน อตัราส่วนร้อยละ 14 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร อตัราส่วนร้อยละ 10 ประกอบดว้ย ตูเ้ยน็ 
ตูแ้ช่ เตาแก๊ส กระทะ หมอ้ จาน ชอ้น ซ่อม แกว้ และเคร่ืองครัวต่างๆ   
- เงินทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนร้อยละ 76 ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุส าหรับบริการลูกคา้ 
เงินเดือนพนกังาน ค่าน ้าประปา ไฟฟ้า เป็นตน้  
 
อตัราผลตอบแทนทางการเงิน  
   อตัราผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหารจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ต่างๆ เช่น ขนาดของกิจการ ท าเลท่ีตั้ง และความสามารถ ในการบริหารธุรกิจเป็นตน้ จากการ
ส ารวจพบวา่ อตัราก าไรสุทธิต่อยอดรายรับจะประมาณร้อยละ 15.17 ก าไรสุทธิต่อเงินลงทุน
ประมาณ ร้อยละ 39.22 ต่อปี โดยมีระยะเวลาคืน ทุนประมาณ 1.8 ปี  
 
การตั้งราคาและโครงสร้างราคาทีเ่ป็นธรรม  
ปัจจัยการตั้งราคา  
ประกอบดว้ย  
 - ตน้ทุน  
 - ท าเลท่ีตั้ง  
 - ค่าบริการของภตัตาคารและร้านอาหารในระดบัเดียวกนัในทอ้งตลาด   
โครงสร้างราคา  
ค านวณโดย ตน้ทุน บวกกบั ก าไรท่ีตอ้งการ  
ตน้ทุนประกอบดว้ย  
 - ตน้ทุนผนัแปร เช่น วตัถุดิบท่ีใชท้  าอาหาร เช่น เน้ือสัตว ์ผกัต่างๆ เป็นตน้   
 - ตน้ทุนคงท่ีจดัสรร เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนกังาน ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูก
สร้าง เคร่ืองมืออุปกรณ์  
 
การบริหาร/การจัดการ 
โครงสร้างองค์กร  
ประกอบดว้ยงานหลกัดงัน้ี  
1. ดา้นการบริหาร รับผดิชอบดา้นการเงิน บญัชี จดัซ้ือ บุคคล ธุรการ ดูแลความสะอาดของร้าน 
ตอ้นรับลูกคา้ และบริหารงานทัว่ไป  
2. ดา้นการปรุงอาหาร มีหนา้ท่ีเตรียมวตัถุดิบ ปรุงอาหารส าเร็จ หรือปรุงอาหารตามท่ีลูกคา้สั่ง 



รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาด เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการปรุงอาหาร เช่น จาน ชาม ชอ้น 
ชอ้นส้อม มีด และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในครัว เพื่อใหส้ะอาด และพร้อมส าหรับการใชง้าน รวมถึงการ
ดูแลรักษาความสะอาดในส่วนท่ีใชบ้ริการ ลูกคา้ เช่น จาน ชาม ชอ้น ซ่อม รวมถึงเคร่ืองปรุงรส
อาหาร  
3. ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตอ้นรับลูกคา้ รับค าสั่งรายการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม เสิร์ฟอาหาร เก็บเงิน และอ านวยความสะดวก อ่ืนๆแก่ลูกคา้ 
 
วเิคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค  
ข้อดี  
1. เป็นธุรกิจท่ีไม่ซบัซอ้น เนน้ในดา้นความรู้หรือประสบการณ์  
2. ใชเ้งินลงทุนไม่สูง ใหผ้ลตอบแทนดี  
3. แรงงานอ่ืนๆ (ยกเวน้แม่ครัว) หาไดง่้าย  
ข้อด้อย 
1. แม่ครัวฝีมือดีหายาก เขา้ออกบ่อย  
2. ตอ้งการท าเลท่ีตั้งท่ีดี ซ่ึงหายาก และค่าเช่าสูง  
โอกาส 
1. คนไทยนิยมบริโภคนอกบา้นมากข้ึน และนิยมซ้ืออาหารจากภายนอกมาบริโภคในบา้น แทนการ
ปรุงอาหารเอง  
2. คนไทยต่ืนตวัในดา้นสุขภาพมากข้ึน ท าใหเ้ลือกบริโภคอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ จึงเป็น
โอกาสส าหรับร้านอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  
3. ร้านอาหารมีหลากหลายประเภท สามารถเลือกประเภทท่ีถนดั หรือประเภทท่ียงัไม่มี ในยา่นท่ี
ตอ้งการเปิดร้านอาหาร  
4. มีท าเลท่ีตั้งร้านและมีอาคารส่ิงปลูกสร้างอีกจ านวนมากท่ีสามารถเช่ามาด าเนินธุรกิจภตัตาคาร
ร้านอาหาร  
5. มีแหล่งใหเ้รียนรู้ดา้นการปรุงอาหารจ านวนมาก 
อุปสรรค 
1. มีผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารจ านวนมาก การแข่งขนัสูง 
2. ตน้ทุนค่าวสัดุในการปรุงอาหารสูงข้ึน 
  
ข้อเสนอแนะ 
ด้านการบริหารจัดการ  
1. ตอ้งมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจใหบ้ริการของตนเอง และติดตามความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   



2. ตอ้งมีความเป็นผูน้ าและพื้นฐานความรู้ดา้นการบริหารจดัการ   
3. ส่งเสริมและใหโ้อกาสพนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในธุรกิจในลกัษณะแบ่งปันผลประโยชน์จาก
รายได ้ 
4. ใหค้วามส าคญักบัการสรรหาและฝึกอบรมพฒันาบุคลากร  
5. ใหผ้ลตอบแทนและส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมเพื่อใหแ้รงกระตุน้ในการปฏิบติังานของพนกังาน  
6. ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็น มีความรักและภกัดีต่อองคก์ร  
7. ด าเนินการใหถู้กตอ้งต่อกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั  
8. จดัท าแผนธุรกิจท่ีเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
9. ตอ้งใหค้วามส าคญัและเวลากบัการบริหารอยา่งใกลชิ้ด  
ด้านการตลาด  
การบริการ  
1. ใหบ้ริการท่ีดีและเป็นกนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ  
2. สร้างตราหรือเคร่ืองหมายเพื่อใหลู้กคา้ระลึกถึงและจดจ าไดง่้าย  
3. สร้างมาตรฐานดา้นการใหบ้ริการและอตัราค่าบริการ  
4. ใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ผูม้าใชบ้ริการ  
5. เสนอบริการรูปแบบอาหารใหม่ๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ข้ึน   
6. เสนอรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น การส่งอาหารถึงบา้นและส านกังาน เป็นตน้  
สถานทีใ่ห้บริการ 
1. ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั,สะอาด และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  
2. เลือกท าเลท่ีตั้งใหเ้หมาะสม สะดวกต่อการติดต่อ เดินทางสะดวก  
การส่งเสริมการขาย 
1. ท าป้ายโฆษณาหนา้สถานบริการให้สะดุดตา  
2. ลงโฆษณาในส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า  
3. ท าป้ายเมนูอาหารพร้อมราคาอยา่งชดัเจน  
ด้านบัญชีและการเงิน 
1. ไม่สร้างภาระค่าใชจ่้ายประจ ามากเกินไป  
2. มีโครงสร้างเงินลงทุนท่ีเหมาะสม ไม่ก่อภาระหน้ีมากเกินไป  
3. บริหารการเงินอยา่งเหมาะสมใหธุ้รกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง  
4. น าก าไรจากการด าเนินงานเป็นเงินทุนส ารองหรือส าหรับการขยายธุรกิจ   
5. แยกบญัชีระหวา่งธุรกิจและส่วนตวั  
6. ควรจดัท างบการเงินใหถู้กตอ้ง  



7. น าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
และลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน  

หลกัการตลาด 4P (Marketing Mix) 

การวางแผนการตลาดโดยใช ้4P กลยทุธ์ทางการตลาดนั้นมีอยูม่ากมาย แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จกั และ
เป็นพื้นฐานท่ีสุดก็คือการ ใช ้4P (Product Price Place Promotion) ซ่ึงหลกัการใชคื้อการวางแผนใน
แต่ละส่วนใหเ้ขา้กนั และเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่ม เป้าหมายท่ีเราเลือกเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด ในบางธุรกิจ
อาจจะไม่สามารถปรับเปล่ียน ทั้ง 4P ไดท้ั้งหมดในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรเพราะ เรา สามารถ ค่อยๆ
ปรับกลยทุธ์จนได ้ส่วนผสมทางการตลาดไดเ้หมาะสมท่ีสุด (4P อาจจะเรียกวา่ marketing mix) เรา
ลองมา ดูกนัทีละส่วน  

1. Product  

ก็คือสินคา้หรือบริการท่ีเราจะเสนอใหก้บัลูกคา้ แนวทางการก าหนดตวั Product ใหเ้หมาะสมก็ตอ้ง
ดูวา่กลุ่มเป้า หมายตอ้งการอะไร เช่นตอ้งการน ้าผลไมท่ี้ สะอาด สด ในบรรจุภณัฑถื์อสะดวก โดย
ไม่สนรสชาติ เราก็ตอ้งท าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ไม่ใช่วา่เราชอบหวานก็จะพยายามใส่น ้าตาลเขา้ไป 
แต่โดยทัว่ไปแนวทางท่ีจะท าสินคา้ใหข้ายไดมี้อยูส่องอยา่งคือ  

 
             1.1 สินคา้ท่ีมีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถ
สัมผสัไดจ้ริงวา่ต่างกนัและ ลูกคา้ตระหนกัและชอบในแนวทางน้ี เช่นคุณสมบติัพิเศษ รูปลกัษณ์ 
การใชง้าน ความปลอดภยั ความคงทนโดยกลุ่มลูก คา้ท่ีเราจะจบัก็จะเป็นลูกคา้ท่ีไม่มีการแข่งขนั
มาก (niche market)  

1.2 สินคา้ท่ีมีราคาต ่านัน่คือการยอมลดคุณภาพในบางดา้นท่ีไม่ส าคญัลงไป เช่นสินคา้ท่ี
ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดี นกัพอใชง้านได ้แต่ถูกมากๆหรือ สินคา้ท่ีเลียนแบบแบรนดด์งัๆ ใน
ซุปเปอร์สโตร์ต่างๆ จริงๆแลว้ส าหรับนกัธุรกิจมือ ใหม่ควรเลือกในแนวทาง สร้างความแตกต่าง
มากกวา่ การเป็นสินคา้ราคาถูกเพราะ หากเป็นดา้นการผลิตแลว้รายใหญ่ จะมีตน้ทุนการผลิตท่ีถูก
กวา่รายยอ่ย แต่หากเป็นดา้นบริการ เราอาจจะเร่ิมตน้ท่ีราคาถูกก่อน แลว้ค่อยๆ หาตลาดท่ีราย  ใหญ่
ไม่สนใจ  

 

 



2. Price  

    ราคาเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งส าคญัในการตลาด แต่ไม่ใช่วา่ คิดอะไรไม่ออกก็ลดราคาอยา่ง
เดียวเพราะการลดราคาสินคา้ อาจจะไม่ไดช่้วยใหก้ารขายดีข้ึนได ้หากปัญหาอ่ืนๆยงัไม่ไดรั้บการ
แกไ้ข การตั้งราคาในท่ีน้ีจะเป็นการตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบั ผลิตภณัฑ ์และกลุ่มเป้าหมายของเรา 
เช่นหากเราขายน ้าผลไมท่ี้จตุจกัร ราคาอาจจะตอ้งถูกหน่อย แต่หากขายท่ีสยาม หากตั้ง ราคาถูกไป
เช่น 10 บาท กลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายอยากใหซ้ื้ออาจจะไม่ซ้ือ แต่คนท่ีซ้ืออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซ่ึงมี
นอ้ยกวา่ และไม่คุม้ ท่ีจะขายแบบน้ีในสยาม ยิง่ไปกวา่นั้นหากราคา และรูปลกัษณ์สินคา้ไม่เขา้กนั 
ลูกคา้ก็จะเกิดความขอ้งใจและอาจจะกงัวลท่ีจะซ้ือ เพราะราคาคือตวับ่งบอกภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ี
ส าคญัท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ในดา้นการท าธุรกิจขนาดยอ่มแลว้ ราคาท่ีเราตอ้งการ อาจไม่ไดคิ้ดอะไร
ลึกซ้ึงขนาดนั้น แต่จะมองกนัในเร่ืองของตวัเลข ซ่ึงจะมีวธีิก าหนดราคาง่ายต่างๆดงัน้ี    

2.1 ก าหนดราคาตามลูกคา้ คือการก าหนดราคาตามท่ีเราคิดวา่ ลูกคา้จะเตม็ใจจ่าย  ซ่ึงอาจจะ
ไดม้าจากการท าส ารวจ หรือแบบสอบถาม  
             2.2 ก าหนดราคาตามตลาด คือการก าหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซ่ึงอาจจะต ่ามากจนเราจะ
มีก าไรนอ้ยดงันั้นหาก เรา คิด ท่ีจะก าหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตอ้งมานัง่คิดค านวณยอ้นกลบั
วา่ ตน้ทุนสินคา้ควร เป็นเท่าไรเพื่อจะไดก้ า ไร ตามท่ีตั้งเป้า แลว้มาหาทางลดตน้ทุนลง  

2.3 ก าหนดราคาตามตน้ทุน+ก าไร วธีิน้ีเป็นการค านวณวา่ตน้ทุนของเราอยูท่ี่เท่าใด แลว้
บวกค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกก าไร จึงไดม้าซ่ึงราคา แต่หากราคาท่ีไดม้าสูงมาก เราอาจ
จ าเป็นตอ้งมีการท าประชาสัมพนัธ์ หรือปรับภาพลกัษณ์ ใหเ้ขา้กบัราคานั้น  

3. Place  

คือวธีิการน าสินคา้ไปสู่มือของลูกคา้ หากเป็นสินคา้ท่ีจะขายไปหลายๆแห่ง วธีิการขายหรือ
การกระจายสินคา้จะมีความ ส าคญัมาก หลกัของการเลือกวธีิกระจายสินคา้นั้นไม่ใช่ขายใหม้าก
สถานท่ีท่ีสุดจะดีเสมอ เพราะมนัข้ึนอยูก่บัวา่ สินคา้ของท่านคือ อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือ
ใคร เช่นของใชใ้นระดบับน ควรจะจ ากดัการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะท าใหเ้สียภาพ 
ลกัษณ์ไดส่ิ้งท่ีเราควรจะค านึงอีกอยา่งของวธีิการกระจายสินคา้คือตน้ทุนการกระจายสินคา้ เช่นการ
ขายสินคา้ใน 7-eleven อาจจะ กระจายไดท้ัว่ถึง แต่อาจจะมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ หากจะกล่าวถึงธุรกิจท่ี
เป็นการขายหนา้ร้าน Place ในท่ีน้ีก็คือ ท าเล ซ่ึงก็ควรเลือกท่ี ใหเ้หมาะสมกบัสินคา้ของเราเช่นกนั 
อยา่ง มาบุญครองกบั สยามเซ็นเตอร์ จะมีกลุ่มคนเดินท่ีต่างออกไปและลกัษณะสินคา้และ ราคาก็ไม่
เหมือนกนัดว้ยทั้งๆท่ีตั้งอยูใ่กลก้นั ท่านควรขายท่ีใดก็ตอ้งพิจารณาตามลกัษณะสินคา้  



4. Promotion  

คือการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกคา้ถึงลกัษณะสินคา้ของเรา เช่นโฆษณาในส่ือต่างๆ หรือการท า
กิจกรรม ท่ีท าใหค้นมาซ้ือสินคา้ของเรา เช่นการท าการลดราคาประจ าปี หากจะพดูในแง่ของธุรกิจ
ขนาดยอ่ม การโฆษณาอาจจะเป็นส่ิงท่ีเกินความจ าเป็นเพราะจะตอ้งใชเ้งิน จะมากหรือนอ้ยก็ ข้ึนกบั 
ช่องทางท่ีเราจะใช ้ท่ีจะดีและอาจจะฟรีคือ ส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีผูใ้ชเ้พิ่มจ านวนข้ึนมากในแต่ละปี 
ส่ืออ่ืนๆท่ีถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว โปสเตอร์ หากเป็นส่ือทอ้งถ่ินก็จะมี รถแห่ วทิยทุอ้งถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน วธีิในการเลือกส่ือนอกจากจะดูเร่ืองค่าใชจ่้าย แลว้ควรดูเร่ืองการเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายดว้ย เช่นหากจะโฆษณาใหก้ลุ่มผูใ้หญ่ โดยเลือกส่ืออินเตอร์เน็ต(เพราะฟรี) ก็อาจจะ
เลือก เวบไซตท่ี์ผูใ้หญ่เล่น ไม่ใชเ้วบท่ีวยัรุ่นเขา้มาคุยกนั เป็นตน้ 
 
 
ความหมายของการตลาด 
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ไดใ้หค้  าจ  ากดัของค าวา่"Marketing"ไวด้งัน้ี 

การตลาด คือ การกระท ากิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจท่ีมีผลใหเ้กิดการน าสินคา้หรือบริการ
จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ ขณะเดียวกนั ก็บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกิจการ 
องค์ประกอบของการตลาด 
1.  มีส่ิงท่ีจะโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ คือ สินคา้หรือบริการ 
2.  มีตลาด คือ ผูช้ื้อท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
3.  มีผูข้ายสินคา้หรือบริการ 
4.  มีการแลกเปล่ียน 
ตลาดตามความหมายของบุคคลทัว่ไป 

ตลาด หมายถึง สถานท่ี ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียน สถานท่ีผูซ้ื้อผูข้ายจะไปตกลง
ซ้ือขายสินคา้กนั 
ตลาดตามความหมายของนักธุรกจิหรือนักการตลาด 

ตลาด คือ บุคคล หน่วยงาน องคก์รท่ีมีความคิดท่ีจะซ้ือสินคา้ มีอ านาจซ้ือ และมีความเตม็
ใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ 
ความส าคัญของการตลาด 
                 การตลาดมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ และยกระดบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์

ในสังคม ท าใหเ้กิดการพึ่งพาอาศยักนัอยา่งเป็นระบบในสังคมมนุษยแ์ต่ละคน สามารถประกอบ 

อาชีพท่ี ตนเองถนดัและไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้ อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 



และการตลาดมีบทบาทอยา่งใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต  และพฒันาการทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ เน่ืองจากการตลาดเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการวจิยั  และพฒันาหาส่ิงแปลกใหม่ มาสนอง
ความ ตอ้งการของตลาดและสังคม ท าใหผู้บ้ริโภคมีโอกาส เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการไดห้ลาย
ทางและ ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการ  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค จึงมีผล
ท าใหเ้กิด การจา้งงาน เกิดรายไดก้บัแรงงาน และธุรกิจ ท าใหป้ระชาชน  มีก าลงัการซ้ือ และสามารถ
สนอง ความตอ้งการในการบริโภค ซ่ึงท าให ้มาตรฐาน การครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดบัสูง
ข้ึน และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  ความส าคญั  ของการตลาดอาจกล่าวไดด้งัน้ี 
1.  การตลาดเป็นเคร่ืองมือทีท่ าให้เกดิการแลกเปลีย่น  การด าเนินการตลาดของธุรกิจจะท าใหผู้ผ้ลิต
กบัผูบ้ริโภคเขา้มาใกลก้นั และสร้างความพึงพอใจ ใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอผลิตภณัฑ์ ท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค จนท าใหเ้กิดการ แลกเปล่ียนในระดบัผูซ้ื้อและผูข้ายเกิดความพึงพอใจ 
การตลาดยงัไม่ไดเ้ป็นเพียง เคร่ืองมือท าให้ เกิดการแลกเปล่ียนเท่านั้นแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อผลิตภณัฑ์   ท า
ใหผู้บ้ริโภคกลบัมาใช ้หรือซ่ือซ ้ าเม่ือมี ความตอ้งการ 
2. การตลาดเป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของผลติภัณฑ์กบัผู้บริโภค การด าเนินการ
ทางการตลาดท าใหผู้เ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองและสร้างความ  พึงพอใจใหก้บั
ผูบ้ริโภคได ้ดว้ยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ สถานภาพ ของผูบ้ริโภคดว้ย
การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นปริมาณ ในเวลา ในสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ในราคา ท่ีผูบ้ริโภคมี
ก าลงัการซ้ือ และโอนความเป็นเจา้ของได ้การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง  ผูเ้ป็นเจา้ของ
ผลิตภณัฑก์บัผูบ้ริโภค    นอกจากจะด าเนินการในหนา้ทางการตลาด ใหเ้กิดการเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กนัในเร่ืองดงักล่าว ส่ิงท่ีส าคญัจะตอ้งกระท าอีกประการหน่ึงก็คือ การสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภค
ในกิจกรรมดงักล่าว    
3.  การตลาดเป็นตัวผลกัดันให้มีการพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์     ดว้ยแนวคิด ของการตลาด  ใน
การมุ่งสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค และรับผดิชอบต่อสังคม ผลกัดนั
ใหผ้ลิตตอ้งพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ ใหต้รงต่อความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ผูบ้ริโภค  ตลอดจนจูงใจผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยูเ่สมอ  และการตลาดระบบ
การตลาดเสรี ซ่ึงมีการแข่งขนักนัมากในการสร้าง ความพึงพอใจ และจูงใจผูบ้ริโภค จึงยิง่เป็น
แรงผลกัดนัใหมี้การพฒันาปรับปรุง ผลิตภณัฑเ์พื่อการแข่งขนั ในตลาดเสรี 
4.  การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกจิ    ดว้ยการก่อใหเ้กิดการบริโภคและการ
พึ่งพากนัอยา่งเป็นระบบมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ การสร้างความ
ตอ้งการและการสนองความตอ้งการในการบริโภค ผลิตภณัฑท์ าใหเ้กิดการไหลเวยีนในระบบ
เศรษฐกิจ คือเกิดการจา้งงาน เกิดรายได ้เกิดการบริโภค และเกิดการใชแ้รงงาน  ซ่ึงจะมีการพึ่งพากนั
และเช่ือมโยงไหลเวยีนตามล าดบัอยา่งเป็นระบบ ผลจะท าใหก้ารด ารงชีวติ ของมนุษยชาติในสังคม



อยูใ่นระดบัท่ีมีการกินดีอยูดี่ มีความเป็นอยู ่อยา่งเป็นสุขโดยทัว่กนั   ความส าคัญของการตลาดอาจ
จ าแนกให้เห็นชัดเจนยิง่ขึน้โดยพจิารณาจากการตลาดมีความส าคัญ  ต่อสังคมและบุคคลดังนี ้
1.  ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่องบุคคลในสังคมใหสู้งข้ึน 
2. ท าใหพ้ฤติกรรม อุปนิสัย ความเช่ือ ค่านิยมและลกัษณะการด ารงชีพของบุคคล ในสังคม
เปล่ียนไป 
3.  เกิดอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลในสังคมเพิ่มมากข้ึน   นอกจากความส าคัญต่อบุคคลและสังคมแล้ว 
การตลาดยงัมีความส าคัญต่อระบบ เศรษฐกจิโดยตรงดังนี้ 
1.  ช่วยใหร้ายไดป้ระชากรสูงข้ึน 
2.  ท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของปัจจยัการผลิต 
3.  ช่วยสร้างความตอ้งการในสินคา้และบริการ 
4.  ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและการพฒันาของเศรษฐกิจ 
5.  ใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศ 
 
ประโยชน์ของกจิกรรมทางการตลาด  
1.  อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) จะเกิดข้ึนจากการผลิตโดยตรง และการ เขา้มาช่วย
เสริมโดยการคน้หาถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ดยใหข้อ้มูลแก่ผลฝ่ายผลิต 
2. อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาดช่วยอ านวย ความสะดวก ดา้นสถานท่ี 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีน าผลิตภณัฑไ์ปสู่สถานท่ีท่ีลูกคา้เป้าหมายอยู่ 
3. อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ ดา้นเวลาใหก้บั
ลูกคา้ โดยมีสินคา้พร้อมในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
4.  อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจ
จากการ ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้ต่าง ๆ   โดยท าใหผู้บ้ริโภคมีโอกาส ไดซ้ื้อสินคา้และมี กรรมสิทธ์ใน
สินคา้นั้น 
5.  อรรถประโยชน์ในด้านภาพลกัษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้างคุณค่าหรือ ภาพลกัษณ์  ของ
ผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยอาศยัการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การใชก้ารโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ 
 
ส่วนประสมการตลาด  
     ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้
ท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ เป้าหมาย 



หรือเพื่อกระตุน้ให ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน  ประกอบดว้ย
ส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ  
1. ผลิตภณัฑ์(Product)  
2. ราคา (Price)  
3. สถานท่ีจ าหน่าย (Place)  
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
กลยุทธ์ส่วนประกอบการตลาด     (Marketing   mix   strategy) 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมายเคร่ืองมือการตลาด 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1.  กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ (Product) ผลิตภณัฑห์มายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกบัการตลาดเพื่อความสนใจ 
(attention) ความอยากได ้(Acquisition) การใช ้(Using) หรือการบริโภค (Consumption) ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ นกัการตลาดจึงก าหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ดา้นต่างๆคือ 
  - ขนาดรูปร่างลกัษณะ และคุณสมบติัอะไรบา้งท่ีผลิตภณัฑค์วรมี 
  - ลกัษณะการบริการท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคคืออะไร 
  - การรับประกนัและโปรแกรมการใหบ้ริการอะไรบา้งท่ีควรจดัให้  
  - ลกัษณะของผลิตภณัฑป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งคืออะไร 
2.  กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ราคาหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหลบัส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงถึงใน
รูปของเงิน นกัการตลาดตอ้งตดัสินใจในราคา ลกัษณะความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ การตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค มูลค่าท่ีส่งมอบใหลู้กคา้ตอ้งมากกวา่ตน้ทุน (Cost) หรือราคา (Price) 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือ มูลค่ามากกวา่ราคาสินคา้  
3.  กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย (Place or distribution strategy) การจดัจ าหน่าย หมายถึงการเลือกและ
การใชผู้เ้ช่ียวชาญทางการตลาด ประกอบดว้ย คนกลาง บริษทัขนส่ง และบริษทัเก็บรักษาสินคา้ 
ดงัน้ีโดยสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ี ความเป็นเจา้ของ ท่ีเพื่อใหเ้คล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์
หรือจากองคก์รไปยงัตลาด กาจดัจ าหน่ายไดรั้บ อิทธิพลจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 
  - ความจ าเป็นของบริษทัท่ีจะท าการควบคุมกิจกรรมต่าง 
  - ลกัษณะโครงสร้างการจดัจ าหน่าย เพื่อการคา้ปลีก อะไรบา้งท่ีควรใชใ้นการเสนอขาย  ผลิตภณัฑ ์
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) การส่งเสริมการตลาดหมายถึง การติดต่อ 
ระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่   
  - การโฆษณา 
  - การประชาสัมพนัธ์ 
  - การขายโดยพนกังานขาย 
  - การส่งเสริมการขาย 



  - การตลาดทางตรง 
 
               การโฆษณา (Advertising)   คือ การเสนอขายสินคา้ บริการ หรือความคิดโดยการใชส่ื้อ 
เพื่อให ้เขา้ถึงลูกคา้จ านวนมากไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  ส่ือโฆษณาท่ีส าคญัประกอบดว้ย โทรทศัน์ 
วทิยหุนงัสือพิมพ ์นิตยสารป้ายโฆษณา  
ประเภทของการโฆษณา 
1. จัดตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย (By Target Audience) แบ่งออกได้ดังนี้ 
   1.1 การโฆษณาท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Advertising) 
   1.2 การโฆษณาท่ีมุ่งสู่หน่วยธุรกิจ (Business Advertising) 
2. จัดตามประเภทอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ (By Geographic) 
   2.1 การโฆษณาท่ีมุ่งต่างประเทศ (International Advertising) 
   2.2 การโฆษณาระดบัชาติ (National Advertising) 
   2.3 การโฆษณาในเขตใดเขตหน่ึง (Regional Advertising) 
   2.4 การโฆษณาระดบัทอ้งถ่ิน (Local Advertising) 
 
 
3. จัดตามประเภทส่ือ (By Medium) 
   3.1 ทางโทรทศัน์ 
   3.2 ทางวทิย ุ
   3.3 ทางนิตยสาร 
   3.4 โดยใชจ้ดหมายตรง 
   3.5 นอกสถานท่ี 
4. จัดตามประเภทเนือ้หา หรือ จุดมุ่งหมาย (By Content or Purpose) 
   4.1 การโฆษณาผลิตภณัฑก์บัการโฆษณาสถาบนั  
   4.2 การโฆษณาเพื่อหวงัผลทางการคา้กบัการโฆษณาท่ีไม่หวงัผลทางการคา้ 
   4.3 การโฆษณาให้เกิดกระท ากบัการโฆษณาใหเ้กิดการรับรู้  
 
 
 
 
 



ไวนิล คืออะไร 

ไวนิล คือ พลาสติกพิเศษชนิดหน่ึง ท่ีไดม้าจากการคิดคน้และพฒันาสูตรผสมระหวา่ง 
uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) คุณภาพสูง และสารเพิ่มประสิทธิภาพหลายชนิด อาทิเช่น 
สารเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ (Complex Stabilizer), สารเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก 
(Impact Modifer), สารเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด หรือ รังสี (UV Stabilizer) ฯลฯ เพื่อใหไ้ดสู้ตร
ผสมพิเศษ (Compound) ซ่ึงเหมาะสมแก่การผลิตเป็นกรอบหนา้ต่างและประตู  
    ใน ต่างประเทศ โดยเฉพาะยโุรปและอเมริกา ไวนิล ถูกน ามาใชท้  ากรอบหนา้ต่างและประตู 
มากวา่ 30 ปี และมีแนวโนม้วา่สัดส่วน จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจาก  ไวนิลมีคุณสมบติัท่ีดีกวา่วสัดุ
อ่ืนๆท่ีใชท้  ากรอบหนา้ต่างและประตู โดยในประเทศไทยนั้น กรอบหนา้ต่างและประตูท่ีผลิตจากไว
นิลก าลงัเร่ิมเป็นท่ีนิยม ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมใหม่ของกรอบหนา้ต่างและประตูในยคุ 2000 น้ี  
            กรอบ หนา้ต่างและประตูท่ีผลิตจากไวนิลนั้น สามารถ ขจดัปัญหาการกดักินของปลวกและ
แมลงต่างๆ ท่ีมกัเกิดกบัไมเ้กือบทุกชนิด และ ปราศจากปัญหาการร่ัวซึมของน ้าฝนบริเวณรอยต่อท่ี
มกัเกิดกบัอลูมิเนียม เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงในการเช่ือมมุมดว้ยความร้อน (Heat Welding) 
จนรอยต่อเช่ือมสนิทเป็นเน้ือเดียวกนั นอกจากน้ี  กรอบหนา้ต่างและประตูท่ีผลิตจากไวนิลยงั
ทนทานต่อแสงแดด (UV Protection) ไม่ผกุร่อน ไม่บิดงอ ไม่เป็นเช้ือไฟ และยงัมีอายกุารใชง้าน
ยาวนานอีกดว้ย 

 
 
 

 
การประชาสัมพนัธ์ 

หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผน โดยกิจการหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร  ให้
เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง วธีิการประชาสัมพนัธ์ท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 
1. การใชส่ิ้งพิมพ ์(Publication)  
2. การใชเ้หตุการณ์พิเศษ (Events)  
3. การใหข้่าว (News)  
4. การกล่าวสุนทรพจน์ (Speeches) 
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วธีิการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
       โครงการพฒันาศกัยภาพทางการตลาด กรณีศึกษา: ร้านอาหารอามีน เป็นการพฒันา
ศกัยภาพทางการตลาดโดยมุ่งเนน้การวเิคราะห์สภาพทางธุรกิจ ดา้นปัญหา อุปสรรค ช่องทางการจดั
จ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด โดยมีระบบวธีิการด าเนินงานตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
สถานทีด่ าเนินการ 

1. โรงเรียนพายพัเทคโนโลยแีละบริหารธุรกิจ หลกักิโลเมตรท่ี 4 ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ ้ ต าบล 
หนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 
2. สถานท่ีร้านอาหารอามีน 80/7 ต าบล วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Gathering Secondary Information) ขอ้มูลทุติยภูมิประกอบไป
ดว้ยข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้ในบางแห่งท่ีเคยมีผูเ้ก็บรวบรวมไวเ้พื่อการอ่ืน โดยไดม้าจากการสืบคน้
ขอ้มูลในหอ้งสมุด อาทิเช่น งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือดา้นการตลาด  
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Gathering Primary Information) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเอง
เพื่อความมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง ขอ้มูลปฐมภูมิไดม้าจากการจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคและการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
 
เคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเป็นการสัมภาษณ์ส่วนตวั (Personal 
Interview) แบบสัมภาษณ์เด่ียว (Individual Interviewing) โดยมีการจดบนัทึกขอ้มูลและปัญหาต่างๆ 
และบนัทึกส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขและพฒันาเป็นภาพถ่าย 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
         การวจิยัคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท า ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพโดยท าการวเิคราะห์และสรุป
ขอ้มูลไปพร้อม ๆ  กบัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้า จากการจดบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ตาม
สภาพแวดลอ้ม ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  จากการด าเนินงานโดยใชก้ารวเิคราะห์ตามกระบวนการ
บริหารดา้นต่างๆ และวเิคราะห์สภาพทางธุรกิจของร้านอาหารอามีน  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการ
วเิคราะห์ ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  จุดแขง็  จุดอ่อน โอกาส  



อุปสรรค และการแบ่งส่วนตลาดของร้านอาหารอามีน 80/7 ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 50000 
ทฤษฎกีารเพิม่ยอดขาย 

ทฤษฎีการเพิ่มยอดขายเป็นทฤษฎีท่ีจ าเป็นตอ้งทราบและเรียนรู้ เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาดา้น
การเพิ่มยอดขายใหเ้พิ่มข้ึน หากยอดขายตกอาจท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืนตามมา โดยเฉพาะปัญหาดา้น
การเงินท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการบริ หารต่อๆไป เพราะฉะนั้นทฤษฎียอดขายเราควรทราบเป็นอยา่งยิง่
เพื่อใหท้ราบถึงการแกไ้ขปัญหา และการบริหารจดัการอยา่งถูกตอ้ง เพื่อน ามาพฒันาและปรับใชใ้น
การบริหารการจดัการธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
  ผลของการด าเนินงาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การพฒันาศกัยภาพทางการตลาด กรณีศึกษา : ร้านอาหารอามีน คณะผูจ้ดัท าน าเสนอผล
การศึกษาเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
           1. ศึกษาขอ้มูลของร้านทั้งหมด 
           2. จดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพื่อใหไ้ดรู้้ขอ้มูลในการปรับปรุง ขา้งตน้  
           3. ท าการพฒันาร้าน 
           4. จดัท าป้ายไวนิลหนา้ร้าน ป้ายเมนูอาหาร และตกแต่งภูมิทศัน์ของร้าน 
           5. จดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และด าเนินการประมวลผลขอ้มูล  
           6. ด าเนินการเปรียบเทียบยอดขาย 
           7. สรุปผลการจดัท าโครงการทั้งหมด 
 
การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ร้านอาหารอามีน ( SWOT  Analysis ) 
              จากกรณีศึกษา  ร้านอาหารอามีน    ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย เน่ืองจาก
มีร้านอาหารแบบเดียวกนัอยูเ่ป็นจ านวนมากในบริเวณนั้น ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์จุดแขง็  
(Strength) จุดอ่อน  (Weakness) โอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค (Threat) หรือท่ีเรียกวา่ 
SWOT Analysis เพื่อใหเ้ห็นถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของ  ร้านอาหารอามีน 80/7 ต าบล วดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
Strength   จุดแข็ง 

1. เป็นธุรกิจท่ีไม่ซบัซอ้น เนน้ในดา้นความรู้หรือประสบการณ์   
2. ช่ือของร้านสามารถจดจ าไดง่้าย 
3. ใชเ้งินลงทุนไม่สูง ใหผ้ลตอบแทนดี   

Weakness   จุดอ่อน 
     1.   ตอ้งการท าเลท่ีตั้งท่ีดี ซ่ึงหายาก และค่าเช่าสูง  
      2.   ขาดการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
Opportunity   โอกาส 

          1.   คนไทยนิยมบริโภคนอกบา้นมากข้ึน และนิยมซ้ืออาหารจากภายนอกมาบริโภคในบา้น 
แทนการปรุงอาหารเอง 



         2.   คนไทยต่ืนตวัในดา้นสุขภาพมากข้ึน ท าใหเ้ลือกบริโภคอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ 
จึงเป็นโอกาสส าหรับร้านอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 

3.   ร้านอาหารมีหลากหลายประเภท สามารถเลือกประเภทท่ีถนดั หรือประเภทท่ียงัไม่มี 
ในยา่นท่ีตอ้งการเปิดร้านอาหาร 

4.   มีท าเลท่ีตั้งร้านและมีอาคารส่ิงปลูกสร้างอีกจ านวนมากท่ีสามารถเช่ามาด าเนินธุรกิจ
ภตัตาคารร้านอาหาร  

5.   มีแหล่งใหเ้รียนรู้ดา้นการปรุงอาหารจ านวนมาก  
Threat    อุปสรรค 

           1.  มีผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารจ านวนมาก การแข่งขนัสูง 
           2.  สภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 
 3.  ตน้ทุนค่าวสัดุในการปรุงอาหารสูงข้ึน 
               จากการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ 
ร้านอาหารอามีน ยงัมีจุดแขง็ และโอกาสท่ีพอ จะแข่งขนัในตลาดได ้แต่ขณะเดียวกนัก็มีจุด อ่อนท่ี
ส าคญั นัน่คือ ขาดการพฒันาส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และอุปสรรคท่ีมีผูป้ระกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัจ านวนมากท าใหเ้กิดการแข่งขนัทางธุรกิจสูง  
 
การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4’P                                                                                   
ผลติภัณฑ์ ( Product ) 

        อาหารตามสั่ง ( ไม่มีเน้ือหมู ) 

ราคา  ( Price ) 
  อาหารตามสั่ง ( ไม่มีเน้ือหมู ) 25 บาท แต่ไม่เกิน 50 บาท 
 เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม 15 บาท 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านอาหารอามีนมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ
ช่องทางมีกลยทุธ์ดงัน้ี 

           
           
              การส่งเสริมการตลาด ( Promotion )  

1. การท าป้ายเมนูอาหารพร้อมราคา 
2. บรรยากาศของร้านมีความสะอาดสวยงามเป็นท่ีน่าสนใจของผูบ้ริโภค 

ร้านอาหารอามีน ผู้บริโภค 
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผล  
                  จากการอภิปรายโครงการน้ีประสบความส าเร็จในการพฒันาดา้นต่าง ๆ โดยคณะผูจ้ดัท า
ไดป้ระสบการณ์ในดา้นการคิดวเิคราะห์ การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง การลงพื้นท่ีและส ารวจขอ้มูล
ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการและลูกค้ า  รวมทั้งไดน้ าขอ้เสนอแนะมาพฒันาโครงการใหต้รง
ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค  การพฒันาศกัยภาพทางการตลาด กรณีศึกษา : 
ร้านอาหารอามีน ซ่ึงจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย โดยผา่นส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความเป็นสากล ซ่ึงส่ งผลใหกิ้จการมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและเป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ไป 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าโครงการ 

1. การพฒันาภาพลกัษณ์ของร้านอาหารอามีนใหเ้ป็นท่ีสะดุดตาของผูบ้ริโภค  
2. การเพิ่มยอดขายใหก้บัร้านอาหารอามีนใหมี้ยอดขายเพิ่มข้ึน 
3. การท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัร้านอาหารอามีนอยา่งแพร่หลาย 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ 
ด้านการบริหารจัดการ  
1. ตอ้งมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจใหบ้ริการของตนเอง และติดตามความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   
2. ตอ้งมีความเป็นผูน้ าและพื้นฐานความรู้ดา้นการบริหารจดัการ   
3. ส่งเสริมและใหโ้อกาสพนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในธุรกิจในลกัษณะแบ่งปันผลประโยชน์จาก
รายได ้ 
4. ใหค้วามส าคญักบัการสรรหาและฝึกอบรมพฒันาบุคลากร  
5. ใหผ้ลตอบแทนและส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมเพื่อใหแ้รงกระตุน้ในการปฏิบติังานของพนกังาน  
6. ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็น มีความรักและภกัดีต่อองคก์ร  
7. ด าเนินการใหถู้กตอ้งต่อกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั  
8. จดัท าแผนธุรกิจท่ีเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
9. ตอ้งใหค้วามส าคญัและเวลากบัการบริหารอยา่งใกลชิ้ด  
ด้านการตลาด  
1. ใหบ้ริการท่ีดีและเป็นกนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ  
2. สร้างตราหรือเคร่ืองหมายเพื่อใหลู้กคา้ระลึกถึงและจดจ าไดง่้าย  



3. สร้างมาตรฐานดา้นการใหบ้ริการและอตัราค่าบริการ  
4. ใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ผูม้าใชบ้ริการ  
5. เสนอบริการรูปแบบอาหารใหม่ๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ข้ึน   
6. เสนอรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น การส่งอาหารถึงบา้นและส านกังาน เป็นตน้  
 

ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการท าโครงการ 

1.  ไดป้ระสบการณ์ดา้นการพฒันาภาพลกัษณ์ของร้านในสถานท่ีจริง 

2.  ไดท้กัษะการวางแผนการปฏิบติังานจริง 

3.  สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการด าเนินงาน 

4. ไดมี้ทกัษะในการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
 


