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   บทคัดยอ 

 เน่ืองจากปจจุบันมีผูคนหันมาใชกระเปาเปนจํานวนมาก จึงไดนําหัตถกรรมมาเปนหลัก

ในการทํากระเปาจากไหมพรมเพื่อตอบสนองความตองการของคนทั่วไป ต้ังแตระดับลางจนถึง

ระดับสูงสุด กระเปาไหมพรมพรมเปนผลพลอยไดจากการถักไหมพรม เปนงานหัตถกรรมที่ทําขึ้น

เพื่อการเผยแพรและขยายความรูเกี่ยวกับการนําไหมพรมมาใชใหเกิดประโยชนและเสริมสราง

รายไดและสรางผลงานใหมออกมาและตอบสนองความตองการของลูกคาในยุคปจจุบันโดยมี

เปาหมายคือการสรางผลกําไร รายไดใหกับเพื่อสรางอาชีพการขายสินคา ทางผูจัดทําโครงการจึงได

เล็งเห็นถึงประโยชนของไหมพรมเพื่อนํามาถักใหเปนกระเปาไหมพรม ใหกระเปามีรูปแบบ

สวยงาม อีกที่งน้ียังเปนการตอยอดทางความคิดไปสูวัสดุอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 
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ตองการขออภัยมา ณ ที่น่ีดวย  
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บทท่ี 1 

                          บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันผูคนสวนมากมีวิธีหรือกระบวนการด้ินรนทํามาหากินในรูปแบบที่แตกตางกันไป 

ไมวาจะเปนการทํางานในหนวยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ไปจนกระทั่งธุรกิจสวนตัว เพื่อสรางรายได

ใหกับครอบครัว ซึ่งมีการแขงขันกันมากในธุรกิจขนาดใหญๆ ไมวาจะเปนธุรกิจแฟชั่นของแบรนดเนม

ตาง ๆ ซึ่งคนไทยใหความนิยมมากเน่ืองจากนิยมตามกระแส ชอบของแพง ยึดหลักคานิยมแบบผิด ๆ 

แตเมื่อยอนกลับทบทวนหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การ

ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดโดยเนนย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถ

ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลง จากปญหาคานิยม

ของแบรนดเนมตาง ๆ สงผลทําใหผูจัดทําไดเห็นความสําคัญในการตีตลาดกระเปาแบรนดเนมดัง ๆ 

ดวยกระเปาถักแบบบานๆ จากไหมพรม ซึ่งสามารถทําใหคนไทยหันมานิยมของไทยไดอีกทางหน่ึงภูมิ

ปญญาของผูสูงอายุตําบลนากระตาม เกิดจากการสั่งสมความรู ความคิด และประสบการณความต้ังใจ

เพื่อตองการผลิตงานหัตถกรรมที่ละเอียด ประณีต มีความเปนศิลปะที่งดงามแสดงถึงอัตลักษณของ

ตนเอง กระเปาจากไหมพรมเปนผลพลอยไดจากการถักไหมพรม เปนงานหัตถกรรมที่ทําเพื่อการ

เผยแพรและขยายความรูเกี่ยวกับการนําไหมพรมมาใชใหเกิดประโยชนและเสริมสรางรายไดพรอมกับ

สรางผลงานใหมออกมา และตอบสนองความตองการของลูกคาในยุคปจจุบัน หรือนํามาทําเพื่อเปนของ

ฝากใหกับบุคคลอ่ืนได  

 เน่ืองจากปจจุบันมีผูคนหันมาใชกระเปาเปนจํานวนมาก ทางเราจึงไดนําหัตถกรรมมาเปน

หลักในการทํากระเปาจากไหมพรมเพื่อตอบสนองความตองการของคนทั่วไป ต้ังแตระดับลางจนถึง

สูงสุด และยังสามารถนํามาเปนของฝากหรือของที่ระลึกได และเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ

ทัก ษะ เบื้ อง ต นใ นก ารประ กอบอาชี พต า ง  ๆ  แล ะเปนพื้นฐานในกา รเข าสู อา ชีพ ไ ด



 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

3. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

4. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการประดิษฐหัตถกรรม  

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากไหมพรม 

3. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. การนําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับไหมพรมเพื่อเสริมรายได 

3. ทําใหสมาชิกภายในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

 การดําเนินโครงการคร้ังน้ี ผูดําเนินโครงการ ไดแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  แนวคิดการออกแบบสิ่งประดิษฐ 

 2.  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลว 

 3.  ทฤษฎีกลยุทธการตลาด (4’P) และสวนประสมทางการตลาด 

 4.  ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 

 5.  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 

แนวคิดการออกแบบสิ่งประดิษฐ 

การออกแบบ หมายถึง การถายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเปนผลงานที่ผูอ่ืนสามารถ

มองเห็นรับรูหรือสัมผัสไดเพื่อใหมีความเขาใจในผลงานรวมกันความสําคัญของการออกแบบมีอยู

หลายประการกลาววา 

 1.  เปนสิ่งที่อธิบายรายระเอียดเกี่ยวกับงานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซับซอน

ผลงานออกแบบจะชวยใหผูเกี่ยวของและผูพบเห็นมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นหรืออาจกลาวไดวา

ผลงานออกแบบคือตัวแทนความคิดของผูออกแบบไดทั้งหมด 

 2.   แบบจะมีความสําคัญอยางที่สุดในกรณีที่นักออกแบบกับผูสรางหรือผูผลิตเปนคนละ

คนกันเชนสถาปนิกกับชางกอสรางนักออกแบบกับผูผลิตในโรงงานหรือถาจะเปรียบไปแลวนัก

ออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครน้ันเอง 

 3.   ในแงของการวางแผนการทํางานของการออกแบบจะชวยใหการทํางานเปนไปตาม

ขั้นตอนอยางเหมาะสมประหยัดเวลาดังน้ันอาจถือวาการออกแบบคือการวางแผนการทํางานก็ได 

 4.   ในแงของการนําเสนอผลงานออกแบบจะชวยใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจตรงกัน อยาง

ชัดเจนดังน้ันความสําคัญในดานน้ีคือเปนสื่อความหมายเพื่อความเขาใจระหวางกัน 

ข้ันตอนหรือวิธีการออกแบบ 

 1.   ประชุมวางแผนงานวางรูปแบบและจัดสรรงบประมาณ 

 2.   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จัดทําสิ่งประดิษฐ 

 3.   จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน



 

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษยของมาสโลว 

 อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) เปนผูวางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาไดพัฒนาทฤษฎี

แรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอระบบการศึกษาของอเมริกันเปนอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยูบนความคิด

ที่วา การตอบสนองแรงขับเปนหลักการเพียงอันเดียวที่มีความสําคัญที่สุดซึ่งมีเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย 

มาสโลวมีหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเนนในเร่ืองลําดับขั้นความตองการ เขามีความเชื่อวา มนุษย

มีแนวโนมที่จะมีความตองการอันใหมที่สูงขึ้นเมื่อความตองการพื้นฐานไดรับการตอบสนอง เชน ความ

มั่นคงความปลอดภัย กินอ่ิมนอนหลับ ความตองการอ่ืนจะเขามาทดแทน เปนพลังซึ่งจูงใจใหทําพฤติกรรม 

เชน อาจเปนความสําเร็จในชีวิต เปนตน แรงจูงใจของคนเรามาจากความตองการพฤติกรรมของคนเรามุง

ไปสูการตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว แบงความตองการพื้นฐานของมนุษยเปน 5 ระดับ ดวยกัน ไดแก 

 1.   ความตองการทางสรีระ(Physiological Needs)หมายถึง ความตองการพื้นฐานของรางกายซึ่ง

จําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร นํ้า อากาศ เสื้อผา ฯลฯ ความตองการน้ีเร่ิมต้ังแตวัยทารก

กระทั่งถึงวัยชรา มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดไมได ถาอยูในสภาพที่ขาดรางกายจะ

กระตุนใหบุคคลทํากิจกรรมขวนขวาย เพื่อตอบสนองความตองการ เหลาน้ี ถาตองการในขั้นแรกน้ีไมไดรับ

การบําบัด ความตองการขั้นตอไปก็จะไมเกิดขึ้น 

 2.   ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)หมายถึง ความตองการความมั่นคงปลอดภัย

ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เพราะบุคคลไมตองเผชิญกับความไมแนนอนในการดํารงชีวิต เชน การสูญเสีย

ตําแหนง การขาดแคลนทรัพยสิน การถูกขูเข็ญบังคับจากผูอ่ืน มนุษยจึงเกิดความตองการความมั่นคง

ปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เชน มีอาชีพที่มั่นคง มีการอมทรัพยหรือสะสมทรัพย มีการประกันชีวิต ฯลฯ 

 3.   ความตองการความรักและเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ (Love and belonging Needs)หมายถึง 

ความตองการที่จะเปนที่รักของผูอ่ืน และตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และเปนสวนหน่ึงของหมู

คณะ เพราะมนุษยทุกคนยอมตองการเพื่อนไมตองการรูสึกเหงา และอยูคนเดียว ดังน้ันจึงตองการมี

สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เปนสมาชิกกลุมใดกลุมหน่ึง เชน กลุมครอบครัว กลุมที่ทํางาน กลุมเพื่อนบาน 

กลุมสันทนาการ เปนตน ความรูสึกผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่ออยูในกลุม และสมาชิกของกลุมยอมเกิดความรัก 

ความเอาใจใส และยอมรับซึ่งกันและกัน 

 4.   ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs)หมายถึง ความปรารถนาที่จะมองตนเอง

วามีคุณคาสูง เปนที่นาเคารพยกยองจากทั้งตนเองและผูอ่ืน ตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นวาตนมีความสามารถ มี

คุณคา มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ บุคคลที่มีความตองการประเภทน้ีจะเปนผูทีมีความมั่นใจในตนเอง และรูสึก

วาตนเองมีคุณคามีประโยชน หากความรูสึกหรือความตองการดังกลาวถูกทําลายและไมไดรับการน

ตอบสนองก็จะรูสึกมีปมดอย สิ้นหวัง มองโลกในแงราย ตองการสิ่งชดเชย ถาเกิดความรูสึกรุนแรงจะทําให

บุคคลน้ันเกิดความทอถอยในชีวิตเปนโรคประสาทโรคจิตและอาจฆาตัวตายได 
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 5.    ความตองการที่จะรู จักตนเองตามสภาพที่แทจริง และพัฒนาศักยภาพของตน (Self-

Actualization Needs)หมายถึง ความตองการที่จะรูจักและเขาใจตนเองตามสภาพที่แทจริง เพื่อพัฒนาชีวิต

ของตนเองใหสมบูรณ (Self-fulfillment) รูจักคานิยม ความสามารถและมีความจริงใจตอตนเอง ปรารถนาที่

จะเปนคนที่ดีที่สุดของตนเอง มีสติในการปรับตัว เปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต และเผชิญ

กับสิ่งแวดลอมใหมๆ โดยคิดวาเปนสิ่งที่ทาทายและนาต่ืนเตน กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตาม

ศักยภาพของตนเองเปนกระบวนการที่ไมมีจุดจบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูมนุษยทุกคนตองการที่จะพัฒนา

ตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 

ทฤษฎีกลยุทธการตลาด (4’P)และสวนประสมทางการตลาด 

 ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler)  ไดมีการแบงระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด

ออกเปน (Kotler, 1984) ระดับแรกการตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมี

จุดมุงหมายหลักคือ การสรางความตระหนักในตราสินคา(brands)แบบที่เคยมุงเนนกันมา โดยการตลาดที่อยู

ในระดับขั้นน้ีจะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด 

2อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเร่ือง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) วา

เปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกไดดังน้ี 

2 1.   ผลิตภัณฑ (Products) ที่ตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของลูกคา หรือ

สินคาหรือบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืนๆ หรือในแนวทางการ

ประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อใชในการผลิต การ

ใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554)หรือ แมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียว

ในสวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญที่มีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี เชน

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name) คุณภาพ ของ

ผลิตภัณฑ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ (Returns) (ชีวรรณ เจริญ

สุข 2547) 

2 2.   ราคา (Pricing) ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไรในอัตราที่

เหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรือผลรวมของมูลคาที่ผูซื้อทําการ

แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือบริการหรือนโยบายการ

ต้ังราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554)หรือมูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน 

การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมาก กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การ

พิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลิต สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ดังน้ัน

กิจการจะตองเลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ  ประเด็นสําคัญจะตอง

พิจารณาเกี่ยวกับราคาไดแก ราคาสินคาที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ใหสวนลด 
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(Discounts) ราคาที่มีสวนยอมให (Allowances) ราคาที่มีชวงระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และ

ราคาเงื่อนไขใหสินเชื่อ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

2 3.   ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและทั่วถึง 

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนายเปนเสนทาง

เคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ในชองทางการจัด

จําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคาทาง

อุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกสทางการตลาด เปนการวาง

แผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเร่ิมตนไปยงจุดที่ตองการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554) หรือกลยุทธทางการตลาดใน

การทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มี

จําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอก็อาจกอ

อิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ (ชีวรรณ เจริญสุข 2547)หรือ ชองทางการจัดจําหนายที่เกี่ยวของ

กับ หนวยเศรษฐกิจตางๆ ที่มีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค ซึ่งการ

ตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม มีความ สําคัญตอกําไรของหนวยธุรกิจ รวมทั้งมี

ผลกระทบตอการกําหนดสวนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวของอ่ืนๆเชน การต้ังราคา การโฆษณา เกรดสินคา 

(ภูดินันท อดิทิพยางกูร 2555) หรือ การกระจายสินคาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคา จาก

ผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคา ภายในธุรกิจใดธุรกิจ

หน่ึงและระบบชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจน้ัน (ชานนท รุงเรือง 2555) 

2 4.   การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขายและ

การตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกวา 4P ซึ่งนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นตาม

เปาหมายของกิจการน่ันเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุงเนนทางดานของการสรางประสบการณที่ดีนา

ประทับใจใหกับลูกคา ก็จะนําไปสูการสรางความผูกพันทางดานอารมณที่แนบแนน ตอผูบริโภคแบบสนิท

แนบแนน โดยผลลัพธที่คาดหวังจากกิจการในการดําเนินกลยุทธทางการตลาดระดับที่สองน้ี คือกิจการจะ

สามารถมีสวนแบงการตลาดในจิตใจของลูกคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคูแขงขัน(ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554)หรือ 

เปนกิจกรรมติตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมายเพื่อเปนการใหคามรู ชักจูง หรือเปนการเตือน ความจําเปนของ

ตลาดเปาหมายที่มีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ การโฆษณา การสงเสริมการขาย (ชานนท 

รุงเรือง 2555) หรือเปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการความคิด ตอ

บุคคลโดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอ

ความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 
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ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เปนการศึกษาบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ และ

กระบวนการที่พวกเขาเหลาน้ันใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ 

หรือแนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภค และสังคม 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ เศรษฐศาสตร เพื่อ

พยายามทําความเขาใจกระบวนการการตัดสินใจของผูซื้อ ทั้งบุคคลและกลุมบุคคล พฤติกรรมผูบริโภคศึกษา

ลักษณะเฉพาะของผูบริโภคปจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อ

พยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชน พฤติกรรมผูบริโภค โดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่

มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคล เชน ครอบครัว มิตรสหาย กลุมอางอิง และสังคมแวดลอมดวย  ทั้งน้ีมี

ผูใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไวดังตอไปน้ี  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของกันโดยตรงกับ การจัดหา ใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและบริการ รวมถึง

กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และ มีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (อดุลย จาตุรง

คกุล และ ดลยาจาตุรงคกุล 2546)  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคคนหาการซื้อ การใช 

การประเมินผล การ ใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman 

& Kanuk, 1994)  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและ

การ ใช สินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยูกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการ 

กระทําดังกลาว (Engel, 1968)  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการ

เสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะ

สามารถ ตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มี

อยู ทั้งเงิน เวลาและกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตางๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อ 

เมื่อไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน (Schiffman & Kanuk, 1987) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการ

กระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการ จัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ ทั้งน้ี

หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท า ของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา (Kotler, 

1999) ทั้งน้ีการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมีประโยชนทางการตลาด 5 ประการ (รัฐวัชร  พัฒนจิระรุจน, 

2557) ดังน้ี    

 1. ชวยใหนักการตลาดเขาใจปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค    

  2. ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของ ผูบริโภค ใน

สังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น   

 3. ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น    

 4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรง กับ

ชนิดของสินคาที่ตองการ    
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 5. ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน พฤติกรรม

ผูบริโภค เปนพฤติกรรมเกี่ยวกับ การซื้อ การใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอันจะ นําไปสูความพึงพอใจตาม

ความตองการ ตามความคิดและตามประสบการณของผูบริโภค การศึกษา ผูบริโภค จะกอใหเกิดแนวคิดดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม คุณลักษณะของผลิตภัณฑราคา ชอง ทางการจัดจําหนาย ขอมูลขาวสาร และสวน

ประสมการตลาดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและถูกตอง 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

ผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะทาง

กายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซื้อของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน โดย

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังน้ี 

 1.   ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วัฒนธรรมเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปน

สิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อใหสังคมดําเนินและมีการพัฒนาไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึง

ตองยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยูเปนสวนหน่ึงของสังคม วัฒนธรรมเปนเคร่ืองผูกพันบุคคลใน

กลุมไวดวยกัน วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กําหนดความตองการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะ

เรียนรูเร่ืองคานิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู และมีพฤติกรรมอยางไรน้ัน จะตองผานกระบวนการทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับครอบครัว และสถาบันตางๆในสังคม คนที่อยูในวัฒนธรรมตางกันยอมมีพฤติกรรมการ

ซื้อที่แตกตางกัน การกําหนดกลยุทธจึงตองแตกตางกันไปสําหรับตลาดที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดย

วัฒนธรรมสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

 1.1   วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) หมายถึง สิ่งที่เปนรูปแบบหรือวิธีทางในการดําเนินชีวิตที่

สามารถเรียนรูและถายทอด สืบตอกันมาโดยผานขบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรมจึงเปน

สิ่งพื้นฐานในการกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมของบุคคล 

 1.2   วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมกลุมยอยๆในแตละวัฒนธรรม ซึ่งมีรากฐาน

มาจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที่แตกตางกัน บุคคลที่อยูในวัฒนธรรมกลุมยอยจะมีขอปฏิบัติทาง

วัฒนธรรมและสังคมที่แตกตางกันไปจากกลุมอ่ืน ทําใหมีผลตอชีวิตความเปนอยู ความตองการ แบบ

แผนการบริโภค พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันและในกลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน 

วัฒนธรรมกลุมยอย เชน  กลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมสีผิว กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ กลุมยอยดานเพศ 

 1.3   ชั้นทางสังคม (Social class) เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไประดับตํ่า โดยใช

ลักษณะที่คลายคลึงกัน ไดแก อาชีพ ฐานะ รายได ตระกูลหรือชาติกําเนิดตําแหนงหนาที่ของบุคคลเพื่อจะ

เปนแนวทางในการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายตําแหนงของผลิตภัณฑและการจัดสวน

ประสมทางการตลาด ชั้นทางสังคมแบงเปน 3 ระดับ 6 กลุมยอย โดยชั้นทางสังคมของบุคคลสามารถเลื่อน

ขั้นไดทั้งขึ้นและลง เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางรายได อาชีพตําแหนงหนาที่การงาน เชน เมื่อบุคคลมี

รายไดเพิ่มขึ้น ยอมแสวงหาการบริโภคที่ดีขึ้น ประกอบดวย 
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 1.3.1   ชั้นสูงระดับสูง (Upper-upper) มีความรํ่ารวยเพราะไดรับมรดกตกทอดมากมาย มีบานเรือน

อยูในชุมชนคนรํ่ารวยโดยเฉพาะ มีบานพักตากอากาศ ลูกๆ เขาเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด การตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑจะไมพิจารณาถึงราคามากนัก แตจะคํานึงถึงรสนิยมและความพอใจมากกวา 

ชั้นสูงระดับตํ่า (Lower-upper) กลุมที่มีรายไดสูงที่สุดของสังคม กลุมน้ีสรางฐานะความรํ่ารวยจาก

ความสามารถพิเศษของตนเอง เชน เปนประธานบริษัท หรือหัวหนางานอาชีพตางๆที่ประสบผลสําเร็จ 

ไดรับการศึกษาสูง ชอบชวยเหลือสังคม ชอบซื้อผลิตภัณฑที่เปนสัญลักษณแสดงฐานะเพื่อตนเอง และ

ครอบครัว เชนมีบานราคาแพง มีสระวายนํ้าสวนตัว รถยนตราคาแพง เปนตน และการซื้อสินคาจะไมถือ

เร่ืองเงินเปนสําคัญ 

               ชั้นกลางระดับสูง (Upper-middle) กลุมคนที่ทํางานเปนพนักงานในออฟฟศทั่วไป (white – collar 

workers) และพวกคนงานในโรงงานระดับสูง (top – level blue – collar worker) จํานวนมากผานการศึกษา

ระดับวิทยาลัย  ตองการใหสังคมยอมรับนับถือ และพยายามกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม มักจะซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมเพื่อยกระดับตนเองใหทันสมัย 

ชั้นกลางระดับตํ่า (Lower-middle) กลุมผูใชแรงงานทั้งในออฟฟศและในโรงงานสวนที่เหลือ ซึ่ง

เปนกลุมที่ใหญที่สุดในสังคม ประกอบดวยคนงานที่มีทักษะและกึ่งทักษะ (skilled and semiskilled workers) 

รวมทั้งพนักงานขายในธุรกิจขนาดยอยทั่วไป ใชชีวิตมีความสุขไปแตละวันมกกวาจะอดออมเพื่ออนาคต มี

ความภักดีในตราและชื่อสินคา 

ชั้นตํ่าระดับสูง (Upper-lower) กลุมผูทํางานสวนใหญซึ่งสวนใหญจะเปนงานประเภทที่ไมตองมี

ทักษะหรือกึ่งทักษะ ไดรับการศึกษาตํ่า รายไดนอย มีมาตรฐานการครองชีพระดับความยากจนหรือเหนือกวา

เพียงเล็กนอยเทาน้ัน การยกระดับสังคมของตนเองใหสูงขึ้นคอนขางจะลําบาก จึงเพียงแตปองกันมิใหฐานะ

ตนเองตกตํ่าลงไปมากกวาน้ี และอาศัยอยูในบานที่พอจะสูคาใชจายไดเทาน้ัน 

ชั้นตํ่าระดับตํ่า (Lower-lower) กลุมผูวางงานไมมีงานจะทํา หรือหากมีจะมีทําอยูบาง สวนใหญก็

เปนงานตํ่าตอย (menial jobs) มีรายได การศึกษา ที่พักอาศัย ในระดับที่นาสงสารมากที่สุด เปนกลุมชั้น

ลางสุดของสังคม ไมสนใจหางานทําที่ถาวร สวนใหญประทังชีวิตอยูดวยการรับเงินชวยเหลือจากหนวยงาน

การกุศล หรือประชาสงเคราะหเทาน้ัน 

 2.   ปจจัยดานสังคม ( Social Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบดวย 

 2.1    กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยมีอิทธิพลตอทัศนคติ 

ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง เน่ืองจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม จึงตอง

ปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุมอางอิง สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ และกลุม

ทุติยภูมิ 
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 2.2    ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ ความคิดและ

คานิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การเสนอขายสินคาจึงตอง

คํานึงถึงลักษณะการบริโภค และการดําเนินชีวิตของครอบครัวดวย 

 2.3    บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว 

กลุมอางอิง องคกรและสถาบันตางๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม ฉะน้ันในการตัดสินใจซื้อ 

ผูบริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวของกับ การตัดสินใจซื้อสินคาของตนเอง และผูอ่ืนดวย  

 3.    ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน

บุคคลของคนในดานตางๆ ดังน้ี 

 3.1     อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน เชน กลุมวัยรุนชอบทดลอง

สิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอนหยอนใจ 

 3.2     วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลใน

ลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการทัศนคติและ

คานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตาง 

 4.     ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและ

การใชสินคาปจจัยภายใน ประกอบดวย 

 4.1    การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนให

บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอกได พฤติกรรมของมนุษย

เกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการที่ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการ

แสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย ถือวาเปนความตองการ

ของมนุษย ไมวาจะเปน ความตองการทางดาน ตางๆ ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการ

ของตน 

 4.2    การรับรู (Perception) เปนกระบวนการรับรูของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูปจจัยภายใน เชน ความ

เชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ และยังมีปจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน การรับรูจะแสดงถึง

ความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ไดยิน ไดกลิ่น รส กาย การสัมผัส ซึ่งแตละคนมีการรับรูแตกตาง

กันไป 

 4.3    การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากประสบการณของบุคคล 

การเรียนรูของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุนและเกิดการตอบสนองตอสิ่งกระตุนน้ัน 

 4.4    ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต 
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 4.5    ทัศนคติ (Attitudes) เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึก

ดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Kotler. 2003 : 270) หรือ หมายถึง

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งสวนประกอบของทัศนคติ จะประกอบดวย 3 สวน 

 4.6    บุคลิกภาพ (Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ

ตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคลซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่

สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน 

 4.7     แนวคิดของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองหรือ

ความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นตอตนอยางไร 

 5.    ปจจัยดานการตลาด (Marketing factor) หรือ สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเคร่ืองมือ

ดังตอไปน้ี 

 5.1    ผลิตภัณฑ (Product) 

 5.2    ราคา (Price) 

 5.3    การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 5.4    การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-ธันวาคม 2558 การวิจัยเร่ืองการศึกษา

ลวดลายจกแมแจมเพื่อประยุกตใชในการถักนิตต้ิง เปนการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

ลวดลายและเอกลักษณของผาจกแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 2) ออกแบบลวดลายผาถักนิตต้ิงที่

ประยุกตมาจากลวดลายผาจกแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรคและ 3) ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑผาถักนิตต้ิงที่ไดพัฒนาขึ้น โดยศึกษาความพึงพอใจ

ของผูบริโภคกลุมเปาหมาย ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 1) กลุมชาวบานไร หมูที่ 10 ตําบล

ทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เฉพาะผูที่ใหขอมูลเกี่ยวกับลวดลาย

ผาจกแมแจม จํานวน 10 คน 2) กลุมตัวแทนชาวบานชุมชนบานไรเพื่อคัดเลือกลวดลายผาจกที่นํามา

ประยุกตใชในการถักนิตต้ิง จํานวน 5 คน 3) ผูเชี่ยวชาญในการประเมินลวดลายการถักนิตต้ิงและคูมือการถัก

นิตต้ิง จํานวน 3 คน 4) กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองถักนิตต้ิงจากคูมือการถักนิตต้ิง จํานวน 12 คน5) 

กลุมผูบริโภคเปาหมาย เพื่อทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑดวยการสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 100 คน 

เคร่ืองมือในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง แบบประเมินลวดลายการถักนิตต้ิง คูมือการ

ถักนิตต้ิง แบบประเมินคูมือการถักนิตต้ิงและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา 

ลวดลายผาจกแมแจมแบงตามลักษณะลายได 4 ลาย ไดแก 1) ลวดลายในอุดมคติ2) ลวดลายคนและสัตว 3) 

ลวดลายพรรณพฤกษา และ 4) ลวดลายเปรียบเทียบสิ่งของใกลตัว ลักษณะลายมี 2 รูปแบบ คือแบบลายโคม 
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และแบบลายกุม โดยเอกลักษณของผาทอตีนจกแมแจมมีโทนสีเหลือง สีแดง และสีสม ซึ่งลวดลายที่ได

ออกแบบสําหรับนํามาประยุกตใชในการถักนิตต้ิง ไดแก ลายกุดขอเบ็ด ลายเชียงแสนหงสปลอย และลายขัน

เสี้ยนสํา ซึ่งเปนรูปแบบลายโคม นําเฉพาะสวนของลายโคมและลายขันมาทําการออกแบบลวดลาย เพื่อ

ประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑผาพันคอถักนิตต้ิง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการ

ออกแบบ และทําลวดลายผาจกบนผาถักนิตต้ิงดวยเทคนิคการปกลงบนผาตามผังลายที่ไดออกแบบไว เมื่อนํา

ผลิตภัณฑผาพันคอถักนิตต้ิงใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ประเมินลวดลายการถักนิตต้ิงพบวา มีคาคะแนนเฉลี่ย

โดยรวม 4.17 และการประเมินคูมือการถักนิตต้ิงมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.19 ซึ่งอยูในระดับมากเมื่อนําคูมือ

ไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนสันกําแพง ผลการประเมิน มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.53 อยูระดับมาก

ที่สุดสําหรับการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑดวยการสอบถามความพึงพอใจ พบวา ผูบริโภคกลุมเปาหมายให

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวมที่ 4.42 โดยอยูในระดับมาก ซึ่งลวดลายที่ผูบริโภคใหความ

พึงพอใจสูงที่สุด ไดแกลายขันเสี้ยนสํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.47 ลายเชียงแสนหงสปลอย มีคาคะแนนเฉลี่ย 

4.42 และลายกุดขอเบ็ด มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.38 ตามลําดับ สรุปไดวาผลิตภัณฑผาพันคอถักนิตต้ิงที่ผูวิจัยได

พัฒนาขึ้น สามารถสรางมูลคาเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคได ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ มี

คาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากกวา ระดับ 4.00 และผูบริโภคใหขอเสนอแนะวาควรใชวัสดุในการถักที่

หลากหลาย เชน ไหมพรมเยื่อไผ เน่ืองจากมีความนุม เมื่อนํามาผลิตเปนผาพันคอจะทําใหผูสวมใสไมเกิด

ความระคายเคืองตอผิวหนัง และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑไดมากกวาไหมพรมอะคริลิก 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 การวิจัยเร่ือง การศึกษาสมบัติ

ผลิตภัณฑผาถักโครเชตจากเสนดายกัญชงเสริมเสนดายสเตนเลสตอการปองกันคลื่นแมเหล็กแมเหล็กไฟฟา 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาอัตราสวนการควบเสนใยกัญชงตอเสนดายสเตนเลส 

รูปแบบและเทคนิคการถักโครเชตของผาถักจากเสนดายใยกัญชงเสริมเสนดายสเตนเลสศึกษาสมบัติทาง

กายภาพ และสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑผาถักโครเชตจากเสนดายใยกัญชงเสริม

เสนดายสเตนเลส 

วิธีดําเนินการวิจัยคือ ศึกษาอัตราสวนการควบเสนดายใยกัญชงตอเสนดาย คือ อัตราสวน 1: 1 และ 

1:2 รูปแบบการถักเสนดายโยกัญชงเสริมเสนดายสเตนเลส คือ ถักยาวตลอดทั้งผืนและถัก 2 แถวเวน 2 แถว 

และเทคนิคการถัก จํานวน 4 เทคนิค คือ ควักธรรมดา พัน 1 คร้ัง ควักธรรมดา พัน 2 คร้ังควักธรรมดา และ

พัน 3 คร้ังควักธรรมดา ทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพประสิทธิภาพการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

พัฒนาผลิตภัณฑ และสํารวจความตองการ ความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑผาถักโครเชตจาก

เสนดายใยกัญชงเสริมเสนดายสเตนเลส  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปการศึกษา 2558 การวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนา

เคร่ืองเตรียมเสนไหมเพื่อมัดหมี่ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเคร่ืองเตรียมเสนไหมเพื่อมัดหมี่ เปนการศึกษากระบวนการคน

หมี่เสนไหม โดยใชขอมูลพื้นฐานจากกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ไดแกจังหวัดนครราชสีมาและสุรินทรเปนขอมูลสําหรับศึกษา โดยการ ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเตรียมเสน

ไหมเพื่อมัดหมี่ ซึ่งออกแบบโครงมวนเสนไหมใหสามารถปรับ ระยะการคนหมี่ เสนไหมได 102, 105 และ 

109 เซนติเมตร สามารถปรับความยาวการคนหมี่ เสนไหม ได 65, 73, 119 ลํา และประยุกตใชหลักการ

ทํางานของจักรเย็บผามาใชเปนตนกําลังใหโครงมวน เสนไหมหมุน จากการทดลองการทํางานของเคร่ือง

เตรียมเสนไหมเพื่อมัดหมี่พบวาการมวนเสนไหมที่ ความยาว 65,73 และ 119 ลํา ที่ระยะ 102 เซนติเมตร เมื่อ

เปรียบเทียบโฮงคนหมี่แบบเดิมกับเคร่ืองเตรียมเสนไหมเพื่อมัดหมี่ มีเวลาเฉลี่ยลดลง 18.39 % โดยระยะหาง

ที่เหมาะสมของรองเตรียม เสนไหมเพื่อมัดหมี่เทากับ 1 เซนติเมตร และความเร็วรอบการเตรียมเสนไหมเพื่อ

มัดหมี่ที่ทําใหได เวลาการเตรียมเสนไหมเพื่อมัดหมี่นอยที่สุด คือ ความเร็วรอบการคนหมี่ 65 รอบตอนาที

ทําใหได เวลาการคนหมี่ที่นอยที่สุด เทากับ 122.20 วินาท ี
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบหัตถกรรมกระเปา 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

 1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

 2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

 3. วัดขนาดรูปทรงของกระเปา 

 4. เร่ิมทําการนําไหมพรมมาพันรอบน้ิว 

 5. ทําการถักไหมพรมจนเปนรูปรางขึ้นพรอมกับตกแตงสวนอ่ืน 

 6. ตรวจสอบความเรียบรอย 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

 1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 



 

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. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

 

         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

        

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

         

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

         

 

วัน เวลา สถานที่ 

เร่ิมดําเนินงานต้ังแต  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่   998/161 ทรัพยรุงเรืองซิต้ี หมู 5 ต.ทายบานใหม อ.เมืองฯ  

    จ.สมุทรปราการ 10280 
 

สถานที่ดําเนินโครงการ 

 

 

 

ศาลกลางจงัหวัด 

ไปทางตลาดปากนํ้า 

ถนนสุขุมวิท 
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ขอบเขตงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 450 บาท  

คาวัสดุอุปกรณ 

 ไหมพรม 300  บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลย ี

อรรถวิทย พณิชยการ 

สถานที่ 998/161 ทรัพยรุงเรืองซิต้ี หมู 5 ต.ทาย

บานใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
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 เข็มโครเชต  50  บาท 

 ของแถม (เข็มกลัด) 100 บาท 

 คาไวนิล + ขาต้ัง     - บาท 

 รวม                                                  450 บาท 

การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1. วางแผนขั้นตอนการทํางาน 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

3. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว 

4. การตรวจสอบความเรียบรอยของกระเปา 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

ความเปนมาของธุรกิจ 

 สมาชิกในกลุมเราไดรวบรวมความคิดเพื่อคิดคนสิ่งประดิษฐใหมๆ นํามาประดิษฐเปน

ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูคนทั่วไป และมีสีสันที่สวยงาม ซึ่งทางสมาชิก

ไดเล็งเห็นวากระเปาจากไหมพรมเปนทางเลือกหน่ึงของคนที่ชื่นชอบงานหัตถกรรม และชื่นชอบ

ของสวยงาม เพราะมีสีสันสวยงาม จึงไดทํากระเปาจากไหมพรมขึ้นมาโดยพิจารณาถึงความ

ตองการของผูบริโภคเปนหลักที่ทําจากไหมพรม ซึ่งมีขายอยางแพรหลาย และทําใหสามารถใชเวลา

ใหเกิดประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนบริหารจัดการ 

1. นางสาวรพีภัทร  อารีรัตนเวช  ประธานโครงการ 

2. นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล รองประธานโครงการ 
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3. นายภานุพงศ โพชิกร หัวหนาฝายจัดซื้อ 

  แผนบริหารจัดการ 

 

 
 

นางสาวรพีภัทร อารีรัตนเวช 

(ประธานโครงการ) 

 

 

 

นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล                            นายภานุพงศ โพชนิกร 

    (รองประธานโครงการ)                                    (หัวหนาฝายจัดซื้อ) 

 

 
 

แผนการตลาด 

กลยุทธผลิตภัณฑ 
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 กระเปาไหมพรมเปนกระเปาที่ทําจากไหมพรมซึ่งในปจจุบันผูคนสวนมากมีวิธีหรือ

กระบวนการด้ินรนทํามาหากินในรูปแบบที่แตกตางกันไป ไมวาจะเปนการทํางานในหนวยงานของ

ภาครัฐหรือเอกชนไปจนกระทั่งธุรกิจสวนตัว เพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งมีการแขงขันกัน

มากในธุรกิจขาดใหญ ๆ ไมวาจะเปนธุรกิจแฟชั่นของแบรนดเนมตาง ๆ ซึ่งคนไทยใหความนิยม

มากเน่ืองจากนิยมตามกระแส กระเปาที่จัดทําขึ้นจะมีลักษณะเปนกระเปาจะมีรูปแบบลักษณะดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธราคา 
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 วิเคราะหคนทุนในการผลิตสิ่งประดิษฐ และ ระยะในการทํา ใชนโยบายเร่ิมตน ราคา 499 

บาท ลูกคาสามารถชําระเปนเงินสด และสามารถชําระผานธนาคารได  

 

กลยุทธชองทางกรจัดจําหนาย 

 ทางรานของเรายังสามารถติดตอการสั่งซื้อผานระบบชองทางออนไลนของทางรานไดโดย

ติดตอทาง Facebook : Mininta ไดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธสงเสริมการตลาด 
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 กระเปาไหมพรม ราคา 499 บาท เมื่อทําการสั่งซื้อวันน้ีถึง 30 มกราคม พ.ศ.2563 น้ี กระเปา

ครบ 2 ใบ แถมฟรีเข็มกลัด 1 ชิ้น 

      

 

แผนการเงิน 

 เก็บเงินจากบุคคลในกลุมคนละ 350 บาท ในเวลา 2 สัปดาหเปนเงิน 1,050 บาท 

แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

รายการ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแกวไข 

1.ในอนาคตอาจเกิดคูแขงขัน

เพิ่มขึ้น 

มีสิ่งประดิษฐสงเขาประกวด

จํานวนมาก 

ควรทําสิ่งประดิษฐใหสวยงาม

คงทน ใชงานไดจริง กิจการ

จะตองพัฒนาสินคาอยู เสมอ

เพื่อใหทันสมัยและตรงความ

ตองการของลูกคา 

2. เมื่อสินคา เกิดการชํา รุด

หรือเสียหาย 

อาจจะทําใหลูกคา เขาใจผิด

เร่ืองคุณภาพของสินคา 

จะรับสินคากลับมาซอมแซม 

 

 

 

 

 

แผนการรผลิต 
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ข้ันตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

สรุปผลการจัดจําหนาย 

การบรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

เตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ 

ลงมือปฏิบัติงาน 



 

อุปกรณการดําเนินงาน 

 

   

                  ไหมพรมสีตาง ๆ      โครเชตไซสตาง ๆ  

 

 
             กรรไกร และ มีดขนาดเล็ก 
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         ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. เร่ิมการถักโซขึ้นมาจํานวน 4 คร้ัง แลวแทงเขาไปในโซแรก 

               

2. จากน้ันแทงเข็มเขาไปกอนจะถักโซไปอีก 3 โซ 
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3. จากน้ันถัก F รอบวงกลมใหได 12 หลัก นับจากหลักแรก 

                            

 

4.หลังจากน้ันก็ทําไปเร่ือย ๆ จนไดชิ้นงาน 

            

5. ตกแตงตามที่ตองการ 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินการ  

 

การดําเนินโครงการ กระเปาจากไหมพรม มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มทักษะในการออกแบบ

ผลิตภัณฑความคิดสรางสรรคและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในการดําเนินโครงการและเพื่อให

ไดรับประสบการณจริงในการดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวรพีภัทร อารีรัตนเวช    

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 ม.ิย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการสิ่งประดิษฐ  

20 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยเพื่ออนุมัติ  

24 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ,สงใบอนุมัติโครงการ  

1 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 1  

8 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

9 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1 ,เพิ่มเติมในเร่ืองเน้ือหา  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

15 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

17 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

31 ก.ค. 62 สงบทที่ 2  

1 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 ,ออกแบบโลโก  

10 ส.ค. 62 สงบทที่ 3  

16 ส.ค. 62 เร่ิมทํา PowerPoint เพื่อนําเสนอ  

4 ก.ย. 62 สง PowerPoint ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ  

6 ก.ย. 62 พออาจารยที่ปรึกษากอน Present  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

2 ต.ค. 62 เร่ิมปฏิบัติถักกระเปาไหมพรม  

17 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  



 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

20 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

27 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

30 ต.ค. 62 ตรวจดูความเรียบรอยของกระเปาไหมพรม  

12 พ.ย. 62 แกไข PowerPoint  

15 พ.ย. 62 สง PowerPoint  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

16 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4  

18 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4  

20 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงบทที่ 5  

21 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรมคร้ังที่ 1  

29 ม.ค. 63 แกไขบรรณารุกรม  

30 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรมคร้ังที่ 2  

31 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

3 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก  

7 ก.พ. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

10 ก.พ. 63 ทําบทคัดยอ  

12 ก.พ. 63 ทํากิตติกรรมประกาศ  

13 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ  

26 ก.พ. 63 สงรูปเลม,เงินคารูปเลม,แผนซีดีโครงการ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล   

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 ม.ิย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการสิ่งประดิษฐ  

20 ม.ิย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยเพื่ออนุมัติ  

24 ม.ิย. 62 จัดสรรงบประมาณ,สงใบอนุมัติโครงการ  

1 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 1  

8 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

9 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1 ,เพิ่มเติมในเร่ืองเน้ือหา  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

15 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

17 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

31 ก.ค. 62 สงบทที่ 2  

1 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 ,ออกแบบโลโก  

10 ส.ค. 62 สงบทที่ 3  

16 ส.ค. 62 เร่ิมทํา PowerPoint เพื่อนําเสนอ  

4 ก.ย. 62 สง PowerPoint ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ  

6 ก.ย. 62 พออาจารยที่ปรึกษากอน Present  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

2 ต.ค. 62 เร่ิมปฏิบัติถักกระเปาไหมพรม  

17 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

20 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

27 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

30 ต.ค. 62 ตรวจดูความเรียบรอยของกระเปาไหมพรม  

12 พ.ย. 62 แกไข PowerPoint  

15 พ.ย. 62 สง PowerPoint  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

13 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

16 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4  

18 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4  

20 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงบทที่ 5  

21 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรมคร้ังที่ 1  

29 ม.ค. 63 แกไขบรรณารุกรม  

30 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรมคร้ังที่ 2  

31 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

3 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก  

7 ก.พ. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

10 ก.พ. 63 ทําบทคัดยอ  

12 ก.พ. 63 ทํากิตติกรรมประกาศ  

13 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ  

26 ก.พ. 63 สงรูปเลม,เงินคารูปเลม,แผนซีดีโครงการ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายภานุพงศ โพชนิกร             

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 ม.ิย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการสิ่งประดิษฐ  

20 ม.ิย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยเพื่ออนุมัติ  

24 ม.ิย. 62 จัดสรรงบประมาณ,สงใบอนุมัติโครงการ  

1 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 1  

8 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

9 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1 ,เพิ่มเติมในเร่ืองเน้ือหา  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

15 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

17 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

31 ก.ค. 62 สงบทที่ 2  

1 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 ,ออกแบบโลโก  

10 ส.ค. 62 สงบทที่ 3  

16 ส.ค. 62 เร่ิมทํา PowerPoint เพื่อนําเสนอ  

4 ก.ย. 62 สง PowerPoint ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ  

6 ก.ย. 62 พออาจารยที่ปรึกษากอน Present  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

2 ต.ค. 62 เร่ิมปฏิบัติถักกระเปาไหมพรม  

17 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

20 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

27 ต.ค. 62 ดําเนินการถักกระเปาไหมพรมอยางตอเน่ือง  

30 ต.ค. 62 ตรวจดูความเรียบรอยของกระเปาไหมพรม  

12 พ.ย. 62 แกไข PowerPoint  

15 พ.ย. 62 สง PowerPoint  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

13 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

16 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4  

18 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4  

20 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงบทที่ 5  

21 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรมคร้ังที่ 1  

29 ม.ค. 63 แกไขบรรณารุกรม  

30 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรมคร้ังที่ 2  

31 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

3 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก  

7 ก.พ. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

10 ก.พ. 63 ทําบทคัดยอ  

12 ก.พ. 63 ทํากิตติกรรมประกาศ  

13 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ  

26 ก.พ. 63 สงรูปเลม,เงินคารูปเลม,แผนซีดีโครงการ  
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บัญชีรายรับ-รายจาย และ ใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการสิ่งประดิษฐหัตถกรรมถักกระเปาจากไหมพรม มินินตรา 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

11 ส.ค. 61 เก็บเงินสมาชิก 3 150.00 450.00      450.00 

29 ส.ค. 61 ไหมพรม    4 75.00 300.00   150.00 

 เข็มโครเชต    1 50.0 50.00   100.00 

 ของแถม (เข็มกลัด)    1 100.00 100.00   0.00 

 
 

   
   

  
 

 
 

   
   

  
 

           

     
     

 
รวม 450.00 รวม 450.00 รวม 0.00 
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กิจกรรมท่ีดําเนินการระหวางสัปดาห 

1. จัดหาสถานที่และอุปกรณการดําเนินงาน 

2. มีการคนหาและซื้อวัสดุเพื่อทําการลงมือปฏิบัติงาน 

3. รวบรวมความคิดและลดตนทุน 

4. มีการประชุมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกภายใน    

    กลุมเพื่อใหเกิดความสามัคคี 

 

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการสิ่งประดิษฐ  “หัตถกรรมถักกระเปาจากไหมพรม มินินตรา” 

วัตถุประสงคโครงการ 

 1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2.  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

 3.  เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

4.  เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการประดิษฐหัตถกรรม 

 ทุนทั้งสิ้น    450 บาท 

 ซื้ออุปกรณ    450 บาท 

 ทุนหักจากซื้ออุปกรณ       - บาท 

 

              รายชื่อ                            จํานวนเงิน 

1.  นางสาวรพีภัทร              อารีรัตนเวช              150  บาท 

2.  นายกิตติโชติ            พิพัฒนถาวรกุล  150  บาท 

3.  นายภานุพงษ  โพชิกร   150  บาท 

         รวม                 450  บาท 

 

ทุนดําเนินงานจากสมาชิกในกลุม  3  คน  คนละ  150  บาท 

                                          รวม              450 บาท 
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บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ กระเปาจากไหมพรม ทางกลุมไดเร่ิม

ดําเนินการประดิษฐ 1 เดือน ผลการดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคที่กลุมไดต้ังไว ทําใหทางกลุมมี

ทักษะการปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน รูจักในการแกไขปญหา รูจักการวางแผนการดําเนินงาน 

สามารถนําประสบการณที่ไดไปประยุกตในการดําเนินชีวิตได 

 

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมทีปฏิบัต ิ

1 24 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการ 

2 26 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผน 

3 28 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ 

4 8 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 

5 31 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 

6 10 ส.ค. 62 สงบทที่ 3 

7 6 ก.ย. 62 พบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งานคร้ังที่ 1 

8 21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1 

9 1-31 ต.ค. 62 ปฏิบัติงานถักกระเปาไหมพรม 

10 8 พ.ย. 62 พบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งานคร้ังที่ 2 

11 16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2 

12 18 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 

13 20 ธ.ค. 62 สงบทที่ 5 

14 30 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม 



 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมทีปฏิบัติ 

15 5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก 

16 10 ก.พ. 63 สงบทคัดยอ 

17 13 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ 

18 26 ก.พ. 63 สงรูปเลม,เงินคารูปเลม,แผนซีดีโครงการ 

 

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. วัตถุดิบที่ใชอาจมีจํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 

2. การรวมสมาชิกภายในกลุมที่ไมครบจํานวนคน 

3. สมาชิกภายในขาดประสบการณในการทํางานประดิษฐ 

 

การแกไขปญหา 

1. เตรียมความพรอมของกลุมเพื่อฝกปฏิบัติตนใหเกิดชํานาญกอนในการลงมือปฏิบัติ    

        สิ่งประดิษฐ 

2.     หาขอมูลและวิธีการถักประเปาไหมพรมหรือสอบถามหาขอมูลจากผูที่มีความชํานาญ   

        ในเร่ืองของการถักกระเปาไหมพรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํา 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1.  วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

2.  ฝกฝนหาความรูจากผูที่มีความชํานาญเพื่อที่จะนําไปใชและปรับปรุงพยายามหาเวลาใน

การนัดรวมตัวใหดี 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

 

               - แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ  

  - บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ     หัตถกรรมถักกระเปาจากไหมพรม มินินตรา 

    (Minintra Knitting Bag Handmade) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน    998/161 ทรัพยรุงเรืองซิต้ี ม.5 ต.ทายบานใหม อ.เมืองฯ จ.

สมุทรปราการ 10280  

ประมาณการคาใชจาย               1,050 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวรพีภัทร               อารีรัตนเวช   รหัสประจําตัว 39460 ปวช.3/3 

2.  นายกิตติโชติ      พิพัฒนถาวรกุล รหัสประจําตัว  39376 ปวช.3/3 

3.  นายภานุพงษ                   โพชิกร                         รหัสประจําตัว    39273    ปวช.3/3 

 

   ลงชื่อ..........................................................ประธานโครงการ 

                           (นางสาวรพีภัทร อารีรัตนเวช)   ........./........./........ 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ    ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ

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

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

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

 

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

(อาจารยธนน ลาภธนวิรุฬห)    (อาจารยศักด์ิสยาม สุทัศน)  

......./......./.......                            ......./......./.......  

ลงชื่อ.............................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

......./......./.......



 

ชื่อโครงการ                       หัตถกรรมถักกระเปาจากไหมพรม มินินตรา 

                       (Minintra knitting bag handmade) 

 

แผนงาน           นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

 

อาจารยท่ีปรึกษา                        อาจารยธนน         ลาภธนวิรุฬห 

 

อาจารยท่ีปรึกษารวม                 อาจารยศักด์ิสยาม สุทัศน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวรพีภัทร               อารีรัตนเวช   รหัสประจําตัว 39460 ปวช.3/3 

2.  นายกิตติโชติ      พิพัฒนถาวรกุล รหัสประจําตัว  39376 ปวช.3/3 

3.  นายภานุพงษ                   โพชิกร                         รหัสประจําตัว    39273    ปวช.3/3 

หลักการและเหตุผล 

กระเปาจากไหมพรมเปนผลพลอยไดจากการถักไหมพรม เปนงานหัตถกรรมที่ทําขึ้นเพื่อการ

เผยแพรและขยายความรูเกี่ยวกับการนําไหมพรมมาใชใหเกิดประโยชนและเสริมสรางรายไดและสราง

ผลงานใหมออกมา และตอบสนองความตองการของลูกคาในยุคปจจุบัน หรือนํามาทําเพื่อเปนของฝาก

ใหกับบุคคลอ่ืนได 

 เน่ืองจากปจจุบันมีผูคนหันมาใชกระเปาเปนจํานวนมาก ทางเราจึงไดนําหัตถกรรมมาเปนหลัก

ในการทํากระเปาจากไหมพรมเพื่อตอบสนองความตองการของคนทั่วไป ต้ังแตระดับลางจนถึงสูงสุด 

และยังสามารถนํามาเปนของฝากหรือของที่ระลึกได 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

3. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

4. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการประดิษฐหัตถกรรม 

เปาหมาย 

1. สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

2. เพื่อสรางอาชีพการขายสินคา 
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วิธีการดําเนินการ 

 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบหัตถกรรมกระเปา 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3. วัดขนาดรูปทรงของกระเปา 

4. เร่ิมทําการนําไหมพรมมาพันรอบน้ิว 

5. ทําการถักไหมพรมจนเปนรูปรางขึ้นพรอมกับตกแตงสวนอ่ืน 

6. ตรวจสอบความเรียบรอย 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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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. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ 

    และจัดสรรงบประมาณ                      

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ 

    ปรึกษาโครงการ                       

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ                      

    สถานที่ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

 

         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ 

    ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

        

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

         

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

         

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่   998/161 ทรัพยรุงเรืองซิต้ี หมู 5 ต.ทายบานใหม อ.เมืองฯ  

                              จ.สมุทรปราการ 10280 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 450 บาท  

คาวัสดุอุปกรณ 

 ไหมพรม     300  บาท 

 เข็มโครเชต       50  บาท     

 ของแถม (เข็มกลัด)    100 บาท 

 คาไวนิล + ขาต้ัง         - บาท 

รวม      450 บาท 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับไหมพรมเพื่อเสริมรายได 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 

 

ปญหาและอุปสรรค  

4. วัตถุดิบที่ใชอาจมีจํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 

5. การรวมสมาชิกภายในกลุมที่ไมครบจํานวนคน 

6. สมาชิกภายในขาดประสบการณในการทํางานประดิษฐ 

ขอเสนอแนะ 

 1. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

 2.    ฝกฝนหาความรูจากผูที่มีความชํานาญเพื่อที่จะนําไปใชและปรับปรุง 

              3.    พยายามหาเวลาในการนัดรวมตัวใหดี  
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ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   

      (อาจารยธนน ลาภธนวิรุฬห)                                                      (อาจารยศักด์ิสยาม สุทัศน)             

      อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                         อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 

 

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

   (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
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สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีประกอบการ  

998/161 ทรัพยรุงเรือง

ซิต้ี หมู 5 ต.ทายบาน

ใ  ื   

                                                       

 

 

  

 

วิทยาลัยเทคโนโลย ี

อรรถวิทย พณิชยการ 

ศาลกลางจงัหวัด 

ไปทางตลาดปากนํ้า 

ถนนสุขุมวิท 
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                              บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

                               โครงการ  หัตถกรรมถักกระเปาจากไหมพรม มินินตรา Knitting bag Handmade 

                               ท่ีปรึกษาโครงการ  อาจารยธนน ลาภธนวิรุฬห  

                               ท่ีปรึกษารวมโครงการ  อาจารยศักด์ิสยาม สุทัศน 

          ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรพีภัทร อารีรัตนเวช   ระดับชั้นปวช.3/3  เลขที่ 40 

             นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล  ระดับชั้นปวช.3/3  เลขที่ 31 

             นายภานุพงศ โพชนิกร            ระดับชั้นปวช.3/3  เลขที่ 19                                                                             

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 กําหนดสง โครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

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

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

แผนการดําเนินงาน    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 กําหนดสง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 

แผนการดําเนินงาน กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ + บทที่ 1-3 แผนการดําเนินงาน และ

บรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

ลําดับ รายการ วันท่ี ลงชื่อ ลงชื่อ 
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ท่ี ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษารวม 

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.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 ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14 ก.พ.63   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21 ก.พ.63   

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

 

               - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

               - ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลแบบสอบถาม 

การวิจัย เร่ือง การวิจัย เร่ือง โครงการ หัตถกรรมกระเปาจากไหมพรม มินินตรา ของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดแจก

แบบสอบถามใหแตละกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน และในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

กําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

  x แทน  คาเฉลี่ย 

   SD  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  จํานวนและรอยละเปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อาชีพ 

และระดับการศึกษา 

ตอนท่ี 2 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ การวิจัย เร่ือง โครงการ 

หัตถกรรมกระเปาจากไหมพรม มินินตรา  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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 ตอนท่ี 1  จํานวนและรอยละเปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับชั้น และสาขาวิชา 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ  

เพศ จํานวน ( คน ) รอยละ  

    1.1 ชาย 24 48.0 

    1.2 หญิง 26 52.0 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมา

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 48.0 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาคิดเปนรอยละรอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จํานวน ( คน ) รอยละ 

2.1 คุณครูอาจารย 0 0.0 

2.2 นักศึกษา 50 100.0 

2.3 อ่ืน ๆ 0 0.0 
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ตารางท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้น 

 

 

จากตารางท่ี 3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน   คิดเปนรอยละ รองลงมา เปน คิดเปน          

รอยละ และเปนคิดเปนรอยละ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น จํานวน ( คน ) รอยละ 

   3.1 ปวช. 24 48.0 

   3.2 ปวส. 26 52.0 

   3.3 อ่ืน ๆ  0 0.0 
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ตอนท่ี 2 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ โครงการ หัตถกรรม

กระเปาจากไหมพรม มินินตรา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย พณิชยการ 

 

ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจและพฤติกรรมที่

มีตอโครงการ หัตถกรรมกระเปาจากไหมพรม มินินตรา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

 

  

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

1.ความแข็งแรงของ

สิ่งประดิษฐ 

20 

(40.0%) 

24 

(48.0%) 

4 

(8.0%) 

2 

(4.0%) 

- 4.24 0.77 
มาก 

2.ความแปลกใหมที่ดู

ทันสมัย 

22 

(44.0%) 

23 

(46.0%) 

5 

(10.0%) 

- - 4.34 0.66 มาก 

3.การใชงานไดจริงของ

สิ่งประดิษฐ 

18 

(36.0%) 

23 

(46.0%) 

9 

(18.0%) 

- - 4.18 0.72 มาก 

4.ความสะดวกในการใช

งาน 

11 

(22.0%) 

26 

(52.0%) 

11 

(22.0%) 

2 

(4.0%) 

- 3.92 0.78 มาก 

5. ความเหมาะสมของ

ตนทุนในการทํา

สิ่งประดิษฐ 

8 

(16.0%) 

29 

(58.0%) 

12 

(24%) 

1 

(2.0%) 

- 3.88 0.69 มาก 

6.ความนาสนใจ

สิ่งประดิษฐ 

10 

(20.0%) 

19 

(38.0%) 

18 

(36.0%) 

3 

(6.0%) 

- 3.72 0.86 มาก 

7. ความทนทานของ

สิ่งประดิษฐ 

6 

(12.0%) 

22 

(44.0%) 

17 

(34.0%) 

5 

(10.0%) 

- 3.58 .84 มาก 

รวม 4.51 0.58 มาก

ท่ีสุด 
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จากตาราง 4 พบวา การสํารวจระดับความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีตอหัตถกรรมกระเปาจากไหม

พรม มินินตรา โดยภาพรวมอยูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ความแปลกใหมที่ดูทันสมัย  (x�=  4.32, SD= 0.66) รองลงมา คือ ขอ 3 

การใชงานไดจริงของสิ่งประดิษฐ (x�=  4.24, SD= 0.77) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 7 ความ

ทนทานของสิ่งประดิษฐ  (x�=  3.58, SD= 0.82) 

 

 

หมายเหตุ     ใชเกณฑบอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย   John. W. Best    ดังน้ี 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00    หมายถึง ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด 

       คาเฉลี่ยระหวาง    3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 

       คาเฉลี่ยระหวาง  2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 

       คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด 
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แบบสอบถาม 

ใบประเมินโครง หัตถกรรมถักกระเปาจากไหมพรม มินินตรา 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน (    ) หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

   1. เพศ 

      (      ) ชาย                                        (      ) หญิง 

   2. อาชีพ 

      (      ) คุณครูอาจารย                       (      ) นักศึกษา                     (      ) อ่ืน ๆ 

   3. ระดับการศึกษา 

      (      ) ปวช.                                     (      ) ปวส.                      (      ) อ่ืน ๆ 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน (     ) หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 5=มากท่ีสุด       4=มาก       3=ปานกลาง       2=นอย      1=นอยท่ีสุด 

 

ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชิ้นงาน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความแข็งแรงของสิ่งประดิษฐ      

2. ความแปลกใหมที่ดูทันสมัย      

3. การใชงานไดจริงของสิ่งประดิษฐ      

4. ความสะดวกในการใชงาน      

5. ความเหมาะสมของตนทุนในการทําสิ่งประดิษฐ      

6. ความนาสนใจสิ่งประดิษฐ      

7. ความทนทานของสิ่งประดิษฐ      

 

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………......…………

……………………………………………………………………………………...……………...…..... 

 ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

 

 - ตราสินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

 - แผนพับประชาสัมพันธโครงการ 

 - รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

 - รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตราสินคา รูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 
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ปายไวนิลหนาราน 
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วัสดุอุปกรณท่ีใชในการทํา “กระเปาจากไหมพรม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ไหมพรมสีตางๆ                                                    โครเชตไซสตางๆ 

 

 
 

      กรรไกรและ มีดขนาดเล็ก 
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         ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. เร่ิมการถักโซขึ้นมาจํานวน 4 คร้ัง แลวแทงเขาไปในโซแรก 

               

2. จากน้ันแทงเข็มเขาไปกอนจะถักโซไปอีก 3 โซ 
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3. จากน้ันถัก F รอบวงกลมใหได 12 หลัก นับจากหลักแรก 

 

                            
 

4.หลังจากน้ันก็ทําไปเร่ือย ๆ จนไดชิ้นงาน 
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5. ตกแตงตามที่ตองการ 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวิติผูดําเนินโครงการ 

 
 

ชื่อ : นางสาวรพีภัทร อารีรัตนเวช 

ชื่อเลน : วุน 

เกิดวันท่ี : 16 ธันวาคม 2544 

อายุ : 18 ป 

ท่ีอยู : 367/5 ม.8 ซ.สองพี่นอง ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

           10130 

เบอรโทรศัพท :  093-995-8909 

E-mail : mukamiyuma1329@gmail.com 
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ประวิติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล 

ชื่อเลน : ต้ัม 

เกิดวันท่ี : 20 กรกฎาคม 2544 

อายุ : 18 ป 

ท่ีอยู : 283/140-141 หมูที่ 7 ซ.รวมพัฒนา 2 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงกลาง  

           อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

เบอรโทรศัพท :  090-928-6044 

E-mail : tamkul12509@gmail.com 
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ประวิติผูดําเนินโครงการ 

 
 

ชื่อ : นายภานุพงษ โพชนิกร 

ชื่อเลน : เปด 

เกิดวันท่ี : 5 สิงหาคม 

อายุ : 18 ป 

ท่ีอยู : 317/31 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ  

           10290 

เบอรโทรศัพท :  064-778-4566 

E-mail : panupongped@ail.com
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