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ธุรกิจซบเซา อย่าเพิ่งปิดกิจการอ่านวิธีเขียนแผนการตลาดแบบ New normal 
โทรสิ รับจ้างทำน๊า ! 

 
 เชื้อโควิดยังคงอยู่ อย่างน้อยบางจังหวัดยังติดกันเยอะแยะ ส่งผลให้ค้าขายย่ำแย่ บางร้าน
ต้องปิดกิจการเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน ทำไงล่ะ ขายอะไรไม่ได้สักอย่าง ซื้อของมาขาย ขายไม่
ออกเหลือเต็มร้าน บางคนใจสู้จะสู้ต่อแต่เงินไม่เหลือ เพราะบางวันขายได้น้อยเงินใช้ไปหมด จะซื้อ
โน่น นั่น นี่เข้าร้านจะหาเงินทุนจากไหน ไปกู้ต้องโดนแบ๊งก์ถามอะไร ๆ มากมายจนมั่วไปหมดคุณ
ตอบไม่ได้  อ ้าวเร ื ่องการตลาดผมไม่ร ู ้ เร ื ่องสักอย่างทำไง  คุณทราบไหมว่าเด ี ๋ยวนี ้บริษัท          
THESIS IN TH จำกัด (www.thesis.in.th) เขาบริการเขียนแผนการตลาด ด้วยนะ... 
 การเขียนแผนการตลาดเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย การแสดงข้อมูลสนับสนุน การอธิบายกล
ยุทธ์การตลาด การอธิบายตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก การอธิบายแผนและเทคนิคการตลาดต่างๆ 
และการสรุปข้อมูลการตลาดอีกที ฉะนั้นแผนการตลาดที่ดีต้องมีความชัดเจนในกลยุทธ์และวิธี
ปฏิบัติ และต้องวัดผลได้อย่างแน่นอน คุณไหวไหมล่ะทีมงานเขาจะช่วยคุณคุณจะจ้างไหมราคา
กันเอง การตั ้งเป้าหมายการตลาดเนี ่ยคือขั ้นตอนแรกในการเขียนแผนการตลาด  คือการ
ตั้งเป้าหมายการตลาดครั้งนี้ คุณจะเริ่มด้วยการเขียนเป้าหมายการตลาดหลายๆอย่าง ที่คุณอยาก
ทำให้ได้ออกมาก่อน แล้วค่อยคัดเป้าหมายอีกทีตามความเป็นไปได้ 
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 ยากไหมล่ะ จบแค่ม.3 จากโรงเรียนวัด บางคนจบช่างกล จบช่างไฟ แล้วจะตั้งเป้าหมาย
ยังไงอะไรคือ เป้าหมายเขียนไม่ออก ใช้สำนวนภาษาไม่สละสลวย คนอ่าน อ่านแล้วยิ่งงงหนักไป
ใหญ่ แต่ทีมงานเขาคัดเก่งนะว่า  
 การหาข้อมูลและการสรุปข้อมูลคุณรู้ไหมว่าแผนการตลาดที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนนั้นไม่ต่าง
อะไรจากการคาดเดาทั่วไป วิธีที่เห็นได้บ่อยที่สุดคือการนำเสนอข้อมูลการตลาดด้วยเครื่องมือ
ธุรกิจต่างๆ ซึ่งเครื่องมืออย่างว่านักธุรกิจและพวกทำงานแบ๊งก์เขาต้องยอมรับต้องเขียนบอกว่า
กิจการคุณมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง ในยุคโควิดระบาดคนไม่ออกจากบ้าน คนไม่มีเงิน คนกลัว
เชื้อโรคแบบต้องหาแมสก์ปิดปากตลอดเวลา กิจการคุณจะเปลี่ยนวิธีการขายแบบไหนเพื่อขาย
สินค้าและบริการคุณให้ได้ ตลอดจนแก้จุดอ่อน ภายใต้การระบาดอยู่เรื่อยไป  
 กฎระเบียบบ้านเมือง เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ช่องทางสื่อสารอย่าง Facebook IG คุณ
เวลาโพสต์เล่นกับเพื่อนคุณ จะช่วยกิจการอะไรคุณได้บ้าง และปัญหาที่คุณต้องเจอจากภายนอก
กิจการคุณควบคุมไม่ได้ในตลาดคุณมีอะไรบ้างเขียนออกไหม เดี๋ยวนี้เขามีบริการรับเขียนแผนการ
ตลาดซึ่งจะวิเคราะห์อะไรทั้งหมดอย่างที่เรียกว่า SWOT หรือทีมงานเขาจะวิเคราะห์หาคู่แข่งคุณ 
สินค้าอะไรทดแทนสินค้าคุณได้บ้าง ลูกค้าจะใช้อะไรแทนสินค้าคุณแล้วพวกของปลอมในตลาดมี
อะไรบ้าง พวกเขาจะซื้อคุณไหมเพราะพวกเขาไม่มีเงิน พวกเขาไม่อยากออกจากบ้าน และสินค้า
คุณหมดคนขายส่งให้คุณจะกดราคาคุณไหม ทั้งหมดเรียกว่า Porter’s Five Forces ซึ่งต้องจัดทำ
อย่างละเอียดพวกนายแบ๊งก์เขาจึงให้คุณกู้ไม่งั้นคุณต้องไปกู้ อาซ้ออาเฮียดอกโหด ๆ น่ะกลัวไหม
แบบที่ในข่าวแกกระทืบลูกหนี้ทุกวันนะแบบไม่กลัวตำรวจด้วยแหละ  ตัวเลขการตลาดที่นายแบ๊งก์
ดูกันได้แก่ยอดขาย จำนวนขาย และกำไรจำนวนลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่ซื้อซ้ำ ต้นทุนในการได้
ลูกค้างบการตลาดที่ใช้ในแต่ละช่วง ส่วนแบ่งการตลาดเทียบกับคู่แข่งปวดหัวไหม ใช้บริการรับ
เขียนแผนการตลาดน๊า ๆ พี่ ๆ ทีมงานเขาเก่งจะเขียนตัวเลขอย่างน่าเช่ือถือให้คุณเองแค่คุณบอกพี่ 
ๆ ทีมงานเขา  ทีนี้ล่ะคุณมีเป้าหมายและมีข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆแล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือการ
สร้างกลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้เป้าหมายของแผนการตลาดเริ่มขึ้นรูปร่างแล้วล่ะและต่อไปเรื่อง
การสร้างกลยุทธ์การตลาดซึ่งเครื่องมือการตลาดที่ใช้ในการเขียนกลยุทธ์ ที่ใช้ทั่วไปคือ  4P ใครตก
งานคิดจะทำกิจการอยากนำสินค้าใหม่ลงสู่ตลาด จ้างบริษัทเขาเขียนให้คุณนะ เป๊ะกู้ได้ชัวร์เพราะ
กลยุทธ์การตลาดที่ดีต้องมีรายละเอียด หากคุณบอกว่าคุณจะลองการตลาดออนไลน์เพิ่มยุคโควิด
ระบาด คุณต้องเขียนไปว่าจะลงการตลาดออนไลน์ส่วนไหน และการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ
ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง คุณต้องใช้ตัวเลขไหนในการวัดผล ยากมากจ้างทีมงานแผนการ
ตลาดคุณจะน่าเชื ่อเพราะทีมงานมีความชำนาญสูงบางคนจบปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ
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การตลาดโดยตรง  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักคุณจะต้องเขียนแยกหน้าที่ปฏิบัติ ที่ต้องทำแต่ละวัน 
แล้วดูว่าแต่ละหน้าที่ มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักอะไรบ้าง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแต่ละอย่างมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก แผนการตลาดหรือเปล่า  
 การสรุป แผนการตลาด ด้วย Executive Summaryในตอนจบคุณต้องสรุปแผนด้วยการ
เขียน Executive Summary อีกที Executive Summary ที่ดีอาจจะยาวหนึ่งย่อหน้า หนึ่งหน้า 
หรือสามหน้า คุณเขียนไม่ออก หรือเขียนไม่มีหลักการจะส่งผลให้ แผนการตลาด คุณต้องตกไป 
ทำไมไม้จ้างทีมงานบริษัท THESIS IN TH จำกัด ทำงานแทนคุณล่ะโทรสิ. 
 
หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ 
บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี  
 บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) คือ บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มี
บริการด้าน รับ ทำ วิทยานิพนธ์ , รับ ทำงาน วิจัย , รับ ทำ วิจ ัย ราคา ถูก และ รับ ทำ 
dissertation ให้กับลูกค้าที่สนใจมาอย่างยาวนาน 
 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ จ้าง ทำงาน วิจัย , รับ ทำ thesis , รับจ้าง ทำ is , จ้าง ทำ is มีทั้งที่
เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 ถ้าลูกค้าที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา คือการ รับ 
ทำ is , รับ ทํา is , จ้าง ทํา is ซึ่งทาง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) ซึ่ง
เป็น  บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มีประสบการณ์ตรง 
 ด้านการ รับ ทำ ดุษฎีนิพนธ์ , รับ ทํา งาน วิจัย , รับ ทำ วิจัย ,รับทําวิจัย , รับจ้าง ทำ วิจัย 
, จ้าง ทํา วิจัย ,รับจ้าง ทํา วิทยานิพนธ์ ,จ้าง ทำ วิจัย , รับ ทำ is , รับทําis , จ้าง ทํา is  
 
 Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำ
งานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ 
thesis รับจ้างทำthesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์
ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th 
รับทำวิทยานิพนธt์h รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำ
วิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ 
ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สาร



4 

ลิขสิทธ์ิ THESIS.IN.TH CO.,LTD. 

(วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565) 

นิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับ
ตำแหน่ง การทำผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 

Admin THESIS IN TH 
 

ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า 
 
 ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้าม
ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล 
บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการ
ยับย้ังการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่
มีข้อยกเว้น 
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