
 
ตัวอยาง รางโครงการอาชพี 

 
1. ชื่อโครงการอาชีพ จําหนายอาหารสําเร็จรูป 
 

2. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอารียา  ศิริมาลา 
 

3. ท่ีปรึกษา  1. นายรอบรู สอนดี 
 2. นางสมศรี  ดีพรอมจริง 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 อาหารเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคน คนทุกคนตองรับประทานอาหารทุกวัน โดยคนใน
ชุมชนของสวนใหญประกอบอาชีพนอกบาน ไมมีเวลาในการประกอบอาหารเอง นอกจากนั้น
ชุมชนใกลเคียงมีสํานักงานของเอกชนซ่ึงมีพนักงานจํานวนมาก  แตในบริเวณชุมชนมีรานจําหนาย
อาหารสําเร็จรูปนอย ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา และบางรานมีคุณภาพอาหารและการ
บริการไมคอยดี ราคาขายปานกลาง  
  ดังนั้น จากความรูและทักษะการฝกทักษะอาชีพ การบริหารจัดการในอาชีพจําหนายอาหาร
สําเร็จรูป และขอมูลบริบทชุมชนดังกลาว จึงไดมีความคิดเห็นวา นาจะมีสวนแบงตลาดในการ
จําหนายอาหารสําเร็จรูปไดอีก โดยมีความม่ันใจวา จะประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปได
อยางมีคุณภาพ และตอเนื่อง  
 

5. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อเปนชองทางในการประกอบอาชีพ 
 2.  เพื่อประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปใหเกิดรายได 
 3.  เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับประทานอาหารสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย และ
ราคายอมเยาว 
 

6. เปาหมาย 
     ดานปริมาณ 
 1.  ปรุงและจําหนายอาหารสําเร็จรูปทุกวนั วันละ 5 – 10 อยาง   
 2.  มีรายไดหลังจากหกัคาใชจายแลว ไมนอยกวา 800 – 1,000 บาท ตอวัน 
     ดานคุณภาพ 

 - ดําเนนิงานอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปไดอยางมีคุณภาพ และตอเนื่อง  
 



 
 

7. ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน 
   ข้ันตอนการดําเนินงาน 
           7.1  การเตรียมการ 
  - ศึกษาสํารวจขอมูล เชน แหลงและราคาวตัถุดิบประเภทตางๆท่ีตองใช  รวมท้ัง 
ตรวจสอบความพรอมของเคร่ืองมืออุปกรณท่ีตองใชในการปรุงและจาํหนายอาหารสําเร็จรูป 

    - สํารวจตลาด และความนิยมประเภทอาหารสําเร็จรูป  
                          - กําหนดรายการอาหารที่จะจําหนาย 
                          - กําหนดวันเร่ิมจําหนาย 
                          - เขียนโครงการ 
                          - ขออนุมัติโครงการ 
                          - เตรียมหาทุน 
   7.2  การเตรียมสถานท่ี 
                           - จัดตกแตงสถานท่ี 
                          - เตรียมวัสดุอุปกรณ 
   7.3  การดําเนนิงาน 
                          - ประชาสัมพนัธกลุมลูกคาเปาหมาย 
                          - ดําเนนิงานปรุงอาหารและจัดจําหนาย 
                          - จัดทําบัญชี ประเมินการปฏิบัติงานเปนรายวนั / รายสัปดาห /รายเดือน 
                          - ประเมินสรุปเม่ือปฏิบัติงานเสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                          - เสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพ 
 

8.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 
 

9.  สถานท่ีประกอบการ 
 บานของนางสาวอารียา ศิริมาลา เลขท่ี 99 ชุมชนบานลาง  ตําบลบางพระ  อําเภอเมือง จังหวดั
ตราด 
 
 
 
 



10. รูปแบบผลิตภัณฑ/บริการ 

ผลิตภณัฑ/บริการ ลักษณะเดน 
1. อาหารสําเร็จรูป 
2. อาหารปนโต 
3. อาหารสําหรับงานเล้ียงเล็กๆ ตามเทศกาล 

1.  สด ใหม สะอาด  
2.  ราคาไมแพง 
3.  ทําจากวัตถุดิบในทองถ่ิน 

 
11. การวางแผนบริหารจัดการ 
 11.1  แผนการตลาด  
  1) ลูกคากลุมเปาหมาย  
  1.  ลูกคาในชุมชนท่ีทํางานนอกบาน ไดแก พนักงานบริษัท หางราน ขาราชการ 
ประชาชนท่ัวไป 
  2.  กลุมจัดเล้ียง เชน งานสังสรรค งานวันเกิด วนัสําคัญอ่ืนๆ 
  3.  ลูกคาจากชุมชนอ่ืนๆ  
  2) การโฆษณา  
  1.  แผนพับใบปลิว 
  2.  ติดปายโฆษณาตามสถานท่ีตาง ๆ ในตัวเมือง ตลาด และชุมชนใกลเคียง 
  3.  การบอกตอ 
  3) ประชาสัมพันธ 
  - ในวันเปดกิจการวันแรก ทางรานจะมีการแจกของชํารวยใหลูกคาท่ีมารับประทาน
อาหารในรานและซ้ือกลับบาน 
  4) การสงเสริมการขาย  
  -  ซ้ืออาหาร 5 อยาง/คร้ัง แถม น้ําพริก 1 ถุง 
  -  บัตรสะสมแตม ซ้ืออาหารครบ 20 คร้ัง แถม แกง 1 ถุง 
 11.2  แผนการผลิต 
  1. เนนความหลากหลายของอาหาร 
  2. เนนคุณภาพ สด ใหม รสชาติดี อรอยคงท่ีสมํ่าเสมอ 
  3. มีการบริการจัดเล้ียงนอกสถานท่ี 
 11.3  แหลงวัตถุดิบ 
  1. วัตถุดิบในทองถ่ิน 
  2. วัตถุดิบตามฤดูกาล 
  3.  วัตถุดิบท่ีเปนอาหารสดตองจัดการหมุนเวยีนวันตอวนั สวนอาหารแหงสัปดาหละ 
1 คร้ัง  



 11.4 แผนบริหารจัดการ 
  1.  เปนธุรกิจในครัวเรือน 
  2.  ลูกคาสะดวกสบาย มีท่ีจอดรถ 
 
12. ประมาณการตนทุนการผลิตและการกําหนดราคาจัดจําหนาย 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ ตนทุน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาขายของคูแขง (ถามี) 
1. แกง 
2. ตมยํา 
3. ผัดผักรวมมิตร 
4. ตมจืด 
5. น้ําพริก 

20 บาท 
25 บาท 
20 บาท 
20 บาท 
20 บาท 

25 บาท 
30 บาท 
25 บาท 
25 บาท 
25 บาท 

30 บาท 
30 บาท 
30 บาท 
30 บาท 

 25 บาท 
 
13. ประมาณการรายรับและรายจายในการประกอบอาชพีตอเดือน 
 

รายรับ บาท ราคาจาย บาท 
จากยอดขาย 
จากรายไดอ่ืน 
 

30,000 -  
  3,000 -  

  
  
  
  
  

คาเชาสถานท่ี 
คาวัตถุดิบ/วัสดุเพื่อผลิต 
คาแรงงาน 
คาสาธารณูปโภค             
(คาน้ํา คาไฟ                    
คาโทรศัพท) 
คาใชจายอ่ืน 

ไมมี 
 15,000 - 

  5,000 - 
                  800 - 
 
 

   500 -      
รวม 33,000- รวม 21,000 - 

 
14. ทรัพยากร / งบประมาณ 
  ทรัพยากร  
  - ใชคนในครอบครัว 
  - ใชเคร่ืองมืออุปกรณ เคร่ืองครัว ท่ีมีอยูแลว  
 งบประมาณ 
  - จํานวนเงินทุนท่ีขอรับการสนับสนุน เร่ิมโครงการ 5,000 บาท 
 



 
15. แผนการปฏิบัตงิาน 
 

ป พ.ศ. 2555 
กิจกรรมดําเนินงาน 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
หมายเหตุ 

การเตรียมการ 
- สํารวจตลาด และ

ความนิยมประเภท
อาหารสําเร็จรูป  

- กําหนดรายการ
อาหารที่จะจาํหนาย 

- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมหาทุน 

             
 
 
 
กําหนดทุกวัน
เพ่ือไมให
รายการอาหาร
ชํ้า 

การเตรียมสถานท่ี 
- จัดตกแตงสถานท่ี 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ 

             

การดําเนินงาน 
- ประชาสัมพนัธ

กลุมลูกคาเปาหมาย 
- ดําเนนิงานปรุง

อาหารและจดัจําหนาย  
- จัดทําบัญชี 

ประเมินการ
ปฏิบัติงานเปนรายวนั 
/ รายสัปดาห 
- ประเมินสรุปเม่ือ
ปฏิบัติงานเสร็จส้ินตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- เสนอแนวทางการ
พัฒนาอาชีพ 

             
ประชาสัมพันธ
ไมใชเวลานาน
เพ่ือไมใหลูกคา
ลืม 

 



 
16. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  สามารถประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปไดอยางตอเนื่อง  มีรายไดท่ีสามารถ
นําไปใชในการดํารงชีวิตและนําไปใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางตอเนื่อง  
           2.  การดํารงชีวิตมีความม่ันคงมากข้ึนเปนลําดับ  
 

17. ปญหา / อุปสรรค /ขอเสนอแนะ 
 -  การหาเงินทุนจากแหลงอ่ืน 
 

18.  การประเมินผล 
   1. ประเมินผลจากการจดัทําบัญชี  
   2. ประเมินผลจากขอมูลสรุปผลเม่ือเสร็จส้ินโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

 
(ลงช่ือ)           อารียา ศิริมาลา              ผูเสนอโครงการ  

       (  นางสาวอารียา ศิริมาลา       )  
     วันท่ี 30      เดือน มกราคม               พ.ศ. 2555       
  
 


