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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์เร่ืองการท าโคมไฟจากท่อPVCซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายหาได้
ทั่วไป จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่และขยายความรู้เกี่ยวกับการน าโคมไฟมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  โดย
เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ที่สามารถน าไปต่อยอดในการสร้าง
มูลค่าของสิ่งของเหลือใช้และเป็นการยกตัวอย่างในการประดิษฐ์โคมไฟว่านอกจากท่อPVC แล้วก็
ยังมียังมีวัสดุอุปกรณ์ของเหลือใช้อีกมากมายที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ซื้อและความต้องการส่วนบุคคล เป็นการเพิ่มมูลค่าของท่อPVC ที่เหลือและกระดาษ 
สามารถน าสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากท่อPVC น าไปขาย หรือตกแต่งบ้านให้บ้านมีความสวยงามและ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ให้ความสว่างภายในบ้านได้ดีเมื่อปิดไฟและต้องการแสงสว่างเฉพาะจุดเพราะ
โคมไฟไม่ได้ให้ความสว่างมากจนเกินไปแล้วเรายังได้เพิ่มความสะดวกอย่างอื่นเข้าไปในตัวโคมไฟ
นี้ด้วยการท าให้มีที่ใส่ของและเป็นปลั๊กท าให้ใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นการชาตแบต ใช้ในการจัด
กิจกรรม นิทรรศการต่าง ๆ เป็นของฝาก ของรางวัลหรือของช าร่วยก็ได้ 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ  จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากการ
น าวัสดุที่เหลือใช้ในบ้านอย่างท่อPVC มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตัวสินค้าที่สามารถ
น าไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้และเป็นการยกตัวอย่างในการประดิษฐ์โคมไฟ
ว่านอกจากท่อPVC แล้วก็ยังมียังมีวัสดุอุปกรณ์ของเหลือใช้อีกมากมายที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้  ให้
ออกมาเป็นโคมไฟที่ท าจากท่อPVCที่สามารถท าประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อหลาย ๆ อย่างเช่นการเพิ่ม
ปลั๊กไฟแล้วยังสามารถวางของแล้วยังสามารถวางโทรศัพท์ได้ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ใน
การประดิษฐ์สินค้าตัวนี้พร้อมวิธีการในการประดิษฐ์และวิธีท าให้กับผู้ที่ห้องการประดิษฐ์หรือท า
ตามสามารถลงมือท าตามได้ เพื่อด าเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ดั่งพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว
ที่ว่าด้วยการใช้อย่างพอเพียง เช่นเดียวกับกลุ่มของข้าพเจ้าที่น าท่อPVC เหลือใช้ที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า 
แต่ทางกลุ่มของเรานั้นได้คิดค้นที่จะพัฒนาให้ท่อPVC กลายเป็นสินค้าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งร้านค้าและน ามาสร้างมูลค้าให้กับตัว 
สินค้าท าให้มีรายได้เสริมจากการประยุกต์ใช้จากสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มี
คุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีไม่มีอาชีพประจ ามากขึ้น 
 



 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมายของโครงการ 
1. การน าผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 
 1 .    น าเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
 2.    น าผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 3.    รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.    การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
        สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กับวัสดุ 
 2.    ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
 3.    ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่า 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  
 ในโครงการประดิษฐ์โคมไฟวินเทจVintage lampเป็นโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ทาง
คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการ ดังนี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
2. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
4. งานวิจัยเกี่ยวกับโครงงาน 

1.แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
วัตกรรมมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Innovation  ”ตามรากศัพท์หมายถึง การกระท าที่ใหม่ของ  

ตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับค านิยามของ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2549  ได้ให้ความหมายของ
นวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมคือ   “สิ่งใหม่ที่ เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มี

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”  
ทอมัส ฮิวช์ Thomas Hughesได้ให้ความหมายของ  “นวัตกรรม เรียก ว่า เป็นการน าวิธีการ

ใหม่ๆ”   มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เร่ิมตั้งแต่การ
คิดค้น  Inventionน   การพัฒนา  Development   ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติ
ก่อน Pilot Project  แล้วจึงน าไป ปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา  

มอร์ตัน Morton,J .A .ให้ความหมาย  “นวัตกรรม  ”ว่าเป็นการท าให้ใหม่ขึ้นอีกคร้ัง Renewal 
ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การ
นั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมแต่งและ
พัฒนา 

วัชรพล  วิบูลยศริน  2556 กล่าวถึงความหมายของ นวัตกรรม คือ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ 
หรือสิ่งใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายหรือยังไม่เคยใช้มาก่อน และเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือสิ่งที่
มีอยู่เดิม โดยผ่านการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัย และ
ปรับปรุงจนได้ผลดีมีประสิทธิภาพ  



 
 

องค์ประกอบของนวัตกรรม ประกอบด้วย 
1. ความใหม่ ใหม่ในทีนี้คือ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดท ามาก่อน เคยท ามาแล้วในอดีตแต่น ามา

ร้ือฟื้นใหม่ หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม 
2. ใช้ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมต้องเกิดจากการใช้ความรู้และ

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนา ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือการท าซ้ า 
3. มีประโยชน์ สามารถน าไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด าเนินงานได้ ถ้าในทางธุรกิจต้อง

มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. นวัตกรรมมีโอกาสในการพัฒนาต่อได้ 
ชั้นตอนของนวัตกรรม  
4.1  การคิดค้น Invention   เป็นการยกร่างนวัตกรรมประกอบด้วยการ ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่

เกี่ยวกับนวัตกรรม การก าหนดโครงสร้างรูปแบบของนวัตกรรม 
4.2 การพัฒนา   Development   เป็นขั้นตอนการลงมือสร้างนวัตกรรมตามที่ยกร่างไว้ การ

ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและการปรับปรุงแก้ไข 
4.3 ขั้นน าไปใช้จริงImplement  เป็นขั้นที่มีความแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติเดิมมา ในขั้นตอน

นี้รวมถึงขั้นการทดลองใช้นวัตกรรม และการประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
4.4 ขั้นเผยแพร่  Promotion  เป็นขั้นของการเผยแพร่ การน าเสนอ หรือการจ าหน่าย  
หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  
การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนต้องมีความพึง

พอใจ ในการท างาน โดยยึดหลักการดังนี้ 
1. หมั่นศึกษาหาความรู้ในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการในชุมชนการ

โรงเรียน จากตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ 
2. ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์ชิ้นงานโดยการ

วิเคราะห์ ด้วยตนเองหรือศึกษาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือ เป็นต้น 
3. ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติตามแนวคิดที่

ได้สร้างสรรค์ไว้ และมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องจนส าเร็จเป็นชิ้นงานประดิษฐ์ที่พึงพอใจ 
การออกแบบงานประดิษฐ์ 
การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร้างรูปลักษณ์ของชิ้นงาน โดยอาศัยความคิด

สร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการออกแบบและน ามาใช้ ท าให้การออกแบบชิ้นงานนั้นมี
คุณค่าและน่าสนในยิ่ง  

  การออกแบบ หมายถึง การท าต้นแบบ หรือการท าโครงสร้างของชิ้นงานที่ต้องการ
ประดิษฐ์ เพื่อให้ได้ผลงานส าเร็จตามที่มุ่งหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่น ามาใช้ให้เหมาะสม
สวยงาม 
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1. ที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ์ 
2. การศึกษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแล้วทดลองปฏิบัติ 
3. การดัดแปลงแบบที่มีอยู่เดิม หรือแบบตัวอย่างโดยท าการศึกษาแบบ จนเกิดความเข้าใจ 

จึงปฏิบัติการสร้างแบบ โดยการน าเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไป
ผสมผสานท าให้ได้แบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 

การออกแบบด้วยตนเองคือการออกแบบที่เกิดจากแนวคิดของตนเองและทดลองปฏิบัติ
สร้างแบบจนได้แบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความต้องการ 

ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
1.    งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของไทย 
2.   งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 
3.   งานประดิษฐ์ช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
4.   งานประดิษฐ์ช่วยให้การท างานของสมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธ์กัน 
5.   ใช้เป็นเคร่ืองประดับตกแต่ง ของขวัญที่ระลึก 

              6.   รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
7.    เป็นการฝึกลักษณะนิสัยในการท างานให้มีความอดทน     

 
2.แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดในเร่ืองวัฎจักรของผลิตภัณฑ์  ชี้ให้เราเห็นว่าระดับของผลก าไรจะไม่คงที่อยู่
ตลอดไปโดยไม่ลดลง  สินค้าใด ๆ ก็ตามย่อมจะต้องถึงจุดอ่ิมตัวและถดถอยเหมือนกันหมด ด้วย
เวลาและความเร็วที่ต่างกันออกไป  ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา  จึงเป็นแนวทางให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคต่อไปไม่สิ้นสุด 

การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีความเสี่ยงสูงมาก สภาพการณ์ของตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนและไม่แน่นอน  อัตราการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ใหม่จึงค่อนข้างสูง  
ผลิตภัณฑ์บางชนิดเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากแต่ไม่มีโอกาสพัฒนา อย่างไรก็ตาม เวลา
พูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่  ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ถอดด้ามเสมอไป  ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนมาก
เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากประดิษฐ์กรรมเก่า แต่ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม  และเป็นที่ยอมรับ
ของท้องตลาด  การหยิบยืมเอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีตมาขัดเกลาใหม่  พัฒนาต่อเติม
เสริมแต่งให้ขยายออกไปเป็นฐานของการสร้างนวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

การหาความคิดใหม่ ๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ส าคัญ  แต่เราจะฟูมฟักและบ่มเพาะความคิดต่าง ๆจะพัฒนาความคิด  จะค้นหาความคิดจากไหน  
และด้วยวิธีใด  เป็นค าถามที่นักออกแบบมือใหม่ประสงค์จะได้รับค าตอบมากที่สุดสิ่งแรกที่ควรท า
และบังเกิดผลที่รวดเร็ว คือการมองหาค าแนะน า การชี้แนวทาง การอรรถาธิบาย  และการศึกษา
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ผลงานของนักออกแบบรุ่นก่อน  เพื่อจะได้เข้าใจวิธีคิดและวีท างานของเขาเหล่านั้น  แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ในรูปขององค์กรแล้ว  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชนิดล้วนเร่ิมต้นมา
จากแนวความคิดทั้งสิ้น  และมักเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีม  โดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่าง ๆ ที่
มีความรู้และทักษะต่างกันช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา  แต่ทั้งนี้แนวคิดใหม่ที่ได้มานั้น  จะต้อง
เหมาะสมกับสภาพแวดบ้อมของการด าเนินธุรกิจนั้นด้วย  จึงจะเกิดประโยชน์แท้จริงได้ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าทางความงาม 
รูปลักษณ์ที่งดงามสะดุดตานับเป็นหัวใจพื้นฐานของผลิตภัณฑ์  และผลิตภัณฑ์บางประเภท

ประเด็นในการพิจารณาเลือกซื้อของผู้บริโภค  อาจไม่ใช่เร่ืองของสมรรถนะหรือคุณสมบัติพิเศษ
โดดเด่นส าหรับการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น  แต่กลับเป็นความพึงพอใจในความงามของรูปโฉม
ภายนอกเป็นประเด็นส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ  แนวคิดนี้มีลักษณะที่สนองตอบค่านิยมใน
สังคมมากกว่าความจ าเป็นหรือความต้องการขั้นพื้นฐาน  สอดคล้องกับสุภาษิตไทยที่ว่า  ไก่งาม
เพราะขน  คนงามเพราะแต่ง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองประดับ เสื้อผ้า ของขวัญ เฟอร์นิเจอร์  
และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย 
หลักการด าเนินธุรกิจต้องถือว่าผู้บริโภคมีความหมายและส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ  

ผู้บริโภคยุคใหม่มีความรู้และมีวิจารณญาณที่ดีขึ้นในการพิจารณาเลือกซื้อสิ่งของต่าง ๆ ไม่ถูกชักจูง
ง่ายและซื้อเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นและมีคุณค่าโดยแท้จริงต่อการใช้อุปโภคบริโภค  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล Research    เพื่อก าหนดแนวทางให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  และควรตระหนักอยู่เสมอว่าผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าที่
เขาเชื่อว่าจะแก้ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นกับเขาได้  ดังนั้นปัญหาจึงเป็นตัวกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคที่
แข็งแกร่งเสมอ  แนวคิดนี้จะเน้นการแก้ปัญหาเป็นประเด็นส าคัญ  ไม่นิยมการเสริมแต่งเพื่อความ
สวยงามจนเกินความจ าเป็น 

ความเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน 
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงสรีระของผู้ใช้งานมาก่อนสิ่งอ่ืนใด  รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์จะเป็นไปในลักษณะที่จงใจให้เกิดการตอบสนองทางกายภาพที่ดี  ไม่ก่อให้เกิดความ
เมื่อยล้าโดยง่าย กระชับได้ส่วนกับสรีระ เป็นต้น 

การออกแบบที่เน้นการประหยัดเน้ือที่ 
 เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงการประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง  การจัดเก็บ  และ

การพกพาเป็นส าคัญ  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดการประหยัดเนื้อที่ได้นั้น  มักจะเป็นไป
ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่พับได้  ซ้อนได้  ยืดหดได้  ถอดประกอบได้ เป็นต้น 

การออกแบบที่เน้นความคล่องตัวในการใช้งาน 
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เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นการแก้ปัญหาด้านการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
คล่องตัวและสะดวกมากขึ้น  รูปแบบของผลิตภัณฑ์มักเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และ
วิถีการด าเนินชีวิตทั้งทางการงานและส่วนตัว  ควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
 

ความสัมพันธ์กันระหว่างรูปลักษณ์กับพฤติกรรมการใช้งาน 
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์กับ

พฤติกรรมการใช้งานที่ตอบรับกัน เช่น การรวมเอาผลิตภัณฑ์ที่มีต าแหน่งการใช้งานเดียวกันเข้า
ด้วยกัน  แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการใช้สอยเดิม  ข้อเด่นของแนวคิดนี้คือเกิดความเรียบร้อย
และสร้างความประหลาดใจเมื่อพบเห็นได้มาก 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุใช้แล้ว 
การรณรงค์น าวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้ออกมาจากกองขยะนั้น  สามารถลดปริมาณขยะที่

ต้องก าจัดลงได้  ท าให้เกิดแนวคิดที่จะน าเอาวัสดุใช้แล้วที่ยังท าประโยชน์ได้อีกกลับมาเข้า
กระบวนการแปรรูป  เพื่อดัดแปลงใช้ประโยชน์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม  
วัสดุที่ถูกน ามาใช้ใหม่นั้นมีตั้งแต่ ไม้ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก และอ่ืน ๆ ที่ผู้คนใช้แล้วทิ้ง แนวคิด
ดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ดีมาก แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และที่ส าคัญคือต้อง
เป็นที่ยอมรับของตลาด 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ 
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มต้องการหวนคืนสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ เพราะต้องการ

ความสงบ ผ่อนคลาย และที่พักทางใจในการฟื้นฟูความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และคนอีก
ส่วนหนึ่งเชื่อว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติคือความสด สะอาด บริสุทธิ์ และมีคุณค่าที่จะท าให้สุขภาพ
ของเราแข็งแรง  ดังนั้นความนิยมในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น
นั้น  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ยังคงเป็นกระแสนิยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
ถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาของการละเลยหรือห่างเหินบ้าง แต่ท้ายที่สุดมนุษย์กับธรรมชาติก็มิอาจแยก
ขาดจากกันได ้

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หรือการใช้เทคโนโลยีการผลิต

ที่สะอาดที่เรียกกันทั่วไปว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว Green product   นั้น   มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคของมนุษย์ ที่มีแนวโน้มการบริโภคที่เร็วขึ้น เบื่อแล้วทิ้ง ท าให้เกิดขยะมากมายที่ไม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่เสีย หรือช ารุด เพียงบางส่วนซึ่งสามารถซ่อมแซมใช้ใหม่
ได้ 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างออกแบบมาเพื่อ ใช้กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ หรือใช้ใน

บางสถานที่เท่านั้น แต่ส าหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างก็เหมาะสมกับการใช้งานในบางกลุ่มคน เช่น  
สุขภัณฑ์ส าหรับเด็ก  โทรศัพท์ส าหรับคนตาบอด  เป็นต้น 

จุดมุ่งหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม  ก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้ากับคู่แข่งรายใหญ่ที่มุ่งสู่ตลาดหลัก  ซึ่งเป็นการท าตลาดที่วัดกันด้วยปริมาณมาก 
Economies of scale   ทั้งในการผลิต  การจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  

  ช่องว่างการตลาดที่มุ่งสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ออกจากตลาดใหญ่  ยังมีโอกาสอีก
มาก  แต่เราต้องท าความเข้าใจลูกค้าอย่างจริงจังและรวดเร็วกว่าคู่แข่ง  ต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของ
ลูกค้า  ทัศนคติ  การตัดสินใจ และวิถีการด าเนินชีวิต Lifestyle    มาเป็นปัจจัยส าคัญของการก าหนด
ทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มนั้น  การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่มต่าง ๆ  ยังช่วยให้ค้นพบถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ในใจของลูกค้า และสามารถที่จะ
ตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็ว  และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่แตกต่างได้ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม 
เอ็ดวิน อี   .บ่อบโรว์  กล่าวว่า  ่มนุษย์มีสิ่ง จ าเป็นน้อยแต่มีความอยากมากมายจงค้นหาสิ่ง

ต่าง ๆ  ที่คนต้องการ  แล้วจึงผลิตมันขึ้นมา  ่ความจริงแล้วมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจาก
นวัตกรรม แต่เมื่อประวัติศาสตร์หมุนเวียนเปลี่ยนไป  แนวโน้มการพึ่งพิงนวัตกรรมใหม่ Innovation 

ก็มีมากขึ้นเร่ือย ๆ จนกลายเป็นองค ์ประกอบจ าเป็นส าหรับอริยธรรมของเรา  ดังนั้นหากต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความส าเร็จ  ให้พัฒนาเฉพาะสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อเท่านั้น 
นักออกแบบอาจจะชอบความคิดของตัวเองเหมือนแม่ที่เห็นลูกตัวเองน่ารัก  
 แต่คนอ่ืน ๆ  จะชอบความคิดของเราหรือไม่  ยังเป็นค าตอบคลุมเครือที่ต้องรอการพิสูจน์  ดังนั้น
การค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ต้องการ  แล้วจึงผลิตมันขึ้นมาดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและ
มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวทางธุรกิจน้อยกว่า 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้น บาง เล็ก และให้อิสระ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคในยุคดิจิตอลส่วนใหญ่ปรารถนาคือขนาดเล็ก  พกพาสะดวก น้ าหนัก

เบา ใช้งานคล่องตัว  และอัดแน่นด้วยสมรรถนะ  แต่การที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะเบา บาง  
เล็ก และให้อิสระได้นั้น มักต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มา
ช่วยแก้ปัญหาในอีกมุมมองหนึ่งของการตลาดแล้ว การตั้งแนวความคิดแบบใหม่ถอดด้ามส าหรับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเร่ืองยาก  เพราะกว่าที่แนวคิดจะเป็นรูปธรรมได้ต้องใช้เวลาและเงิน
ลงทุนสูง  รวมทั้งมีภาวะความเสี่ยงสูงด้วย  ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือ การออกแบบต่อยอดของ
เก่า  โดยการน าเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการให้เกิดผลดีขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ เช่น ปลอดภัยกว่า ประหยัดกว่า  กะทัดรัดกว่า ทนทานกว่า ใช้งานง่ายกว่า ดูแลรักษาง่ายกว่า  
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รูปแบบดูดีและทันสมัยกว่าฯลฯ เช่น พัดลมใบพัดรูปแบบมาตรฐานทั่วไปน ามาพัฒนาดัดแปลงเป็น
พัดลมหลายหัว พัดลมมือถือ พัดลมพับเก็บได้  พัดลมไอน้ า พัดลมมีกลิ่นหอม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้
ล้วนเป็นผลมาจากการคิดต่อยอดของเก่าทั้งสิ้น ท าให้เกิดเป็นทางเลือกใหม่กับผู้ใช้และผู้ ผลิต
ตามมาอีกมากมาย   
 
 
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ฟิลลิป คอตเลอร์  Philip Kotler  กล่าวว่า ที่ใดก็ตาม ทั้งที่เป็นสถานที่หรือไม่มีสถานที่ ที่มี
อุปสงค์และอุปทาน ในสินค้า หรือบริการมาพบกัน จนท าให้เกิดราคาที่มาจากกลไกตลาด โดย
เศรษฐกิจในระบบตลาดนี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของราคา เช่น การที่ราคาลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
มีการเสนอขายสินค่าเป็นต้น ทางด้านทฤษฎีนั้น เห็นว่า เศรษฐกิจในระบบตลาดที่แท้จริงนั้น 
จ าเป็นต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้คือ ผู้ผลิตสินค่าที่มีขนาดเล็ก ผู้บริโภคจ านวนมาก
รวมถึง มาตรการในการกีดกันการเข้าตลาดที่น้อย เงื่อนไขเหล่านี้ถ้ามีครบทั้งหมดจะถือว่าเป็น
ตลาดที่สมบูรณ์ซึ่งพบได้มากในโลกปัจจุบัน Kotler, 2003a, p  .11  ค าว่า  “ตลาด  Market  ”มี
ความหมายครอบคลุมถึงลูกค้าหลายกลุ่ม รวมทั้งตลาดที่มีตัวตนโดยลักษณะทางกายภาพ และตลาด
ที่ไม่มีตัวตนในกายภาพ ตลาด  Digital   ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ที่มีหลายๆตลาดย่อยซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ในธุรกิจนั้นขอบเขตของการตลาด The Scope of Marketing   การตลาดเป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การส่งเสริม และการส่งมอบสินค้า หรือบริการให้กับผู้บริโภคและ
องค์กรการธุรกิจต่าง ๆ นักการตลาดมีหน้าที่ความต้องการ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทการส่ง
มอบส ินค้า หรือบริการให้กับผู้บริโภคและองค์กรการธุรกิจต่าง ๆ นักการตลาดมีหน้าที่กระตุ้น
ความต้องการ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท 

เสรี วงษ์มณฑา 2542 :11  กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด  Marketing Mix   หมายถึง การ
มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และ
ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเหน็ว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

อดุลย์ จาตุรงคกุล  กล่าวในเร่ือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 4P’s 
ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้

ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ Products ที่ต้องมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

หรือสินค้าหรือบริการที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ หรือในแนว
ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อไปเพื่อใช้ใน
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การผลิต การให้บริการ หรือด าเนินงานของกิจการหรือ แม้ผลิตภัณฑ์จะเป็นองประกอบตัวเดียวใน
ส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตัวส าคัญที่มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอีกมากมาย ดั งนี้ 
เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ Produce Variety   ชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์  Brand Name 
คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ Quality   การรับระกันผลิตภัณฑ์  Warranties   และการรับคืนผลิตภัณฑ์ 
Returns 

ราคา Pricing ต้องเหมาะสมกับต าแหน่งทางการแข่งขันของสินค้าและสร้างก าไรในอัตราที่
เหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าที่ผู้
ซื้อท าการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ
หรือนโยบายการตั้งราคา Pricing Policies   หรือมูลค่าของสินค้าและบริการที่วัดออกมาเป็นตัวเงิน 
การก าหนดรามีความส าคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเองได้ตามใจชอบ 
การพิจารณาราคาจะต้องก าหนดต้นทุนการผลิต สภาพการแข่งขัน ก าไรที่คาดหมาย ราคาของคู่
แข่งขัน ดังนั้นก ิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการก าก าหนดราคาสินค้าและบริการ 
ประเด็นส าคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสินค้าที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ List 
Price   ราคาที่ให้ส่วนลด  Discounts   ราคาที่มีส่วนยอมให้  Allowances   ราคาที่มีช่วงระยะเวลาที่การ
ช าระเงิน Payment Period  และราคาเงื่อนไขให้สินเชื่อ Credit Terms  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย Place ก็เน้นช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็น
เส้นทางเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้า ซึ่งอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ ใน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม Industrial User 
หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม  Industrial Consumer   และคนกลาง  Middleman   โลจิสติกส์ทาง
การตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเร่ิมต้น
ไปยงจุดที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลก าไร หรือกลยุทธ์ทางการตลาด
ในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า
สินค้าที่มีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทาง
ที่น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
เกี่ยวข้องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่มือ
ผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม มีความ ส าคัญต่อก าไรของหน่วย
ธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆเช่น การตั้งราคา 
การโฆษณา เกรดสินค้า เป็นต้น โดยการเลือกช่องทางการตลาดมักมีผลผูกพันในระยะยาว เช่น การ
เลือกแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายเปลี่ยนตัวแทนจ าหน่ายจริง ก็หมายความว่าการบริหารจัดการในส่วน
อ่ืน ๆ เช่น การผลิต การบรรจุหีบห่อ พนักงานขาย นโยบายการจัดส่งสินค้า   หรือ การกระจายสินค้า
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้า จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทาง
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อุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้า ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการ
จัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น 

การส่งเสริมการตลาด Promotion ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกว่า 4P ซึ่งน าไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้านของการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กับลูกค้าซึ่ง รู้จักกันในชื่อว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ 
Experiential Marketing  ซึ่งหากสามารถสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า หรือบริการที่ดีต่อลูกค  ้า
เป้าหมายแล้ว ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แนบแน่น Emotional Attachment 
ต่อผู้บริโภคแบบสนิทแนบแน่นโดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถ 

มีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสูงขึ้น Share of Heart  เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ไพบูลย์ 
2554  หรือ เป็นกิจกรรมติต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้คามรู้ ชักจูง หรือเป็นการ
เตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย หรือ เป็นการตลาดทางตรงการให้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่ง
ส าคัญที่น ามาใช้ในการสร้างการรับรู้ การกระตุ้นชื่อเสียงของบริษัทการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ของ
ผลิตภัณฑ์หรือการน าทางให้กับพนักงานขายหรือเป็นกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้เป้าหมายได้ทราบ
ถึงผลิตภัณฑ์ และบริการที่ต้องการจะจ าหน่าย ณ สถานที่ใดระดับใด การส่งเสริมการตลาดเป็นตัว
แปรที่หนึ่งของส่วนประสมการตลาดโดยท าหน้าที่ชี้ชวน ให้ลูกค้าเป้าหมายสนใจและซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น เชาว์ โรจนแสง 2545  หรือเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือน
ความทรงจ า ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ  
 
 
4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 นางสาววิไลวรรณ  แก้วเทพและคณะ2559โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เร่ืองโคมไฟจากขวด
พลาสติกในปัจจุบันความนิยมใช้พลาสติกในการท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆจ านวนมากเนื่องจาก
สะดวกต่อการใช้งานหาง่ายราคาถูกแต่ไม่คงทน และพลาสติกเหล่านี่จะท าให้เกิดเป็นขยะมูลฝอยที่
ย่อยสลายยากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ และก าจัดได้ยาก การ
ก าจัดขยะโดยการเผาซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่การเผาสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดมลพิษ เกิดแก่ส
ภาวะเรือนกระจกได้ ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนโคมไฟจากขวดพลาสติกมีวัตถุประสงค์หลักคือการใช้
สอยพื้นที่อย่างประหยัด และใช้ได้อย่างคุ้มค่าทนทาน โดยการน าเศษขวดพลาสติกที่เหลือจากการ
ตัดท าของอ่ืนๆมาท าเป็นโคมไฟขนาดเล็กน่ารัก แล้วน ามาเคลือบให้เงาสวยงามและโครงงานนี้ยัง
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เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์งานตามจินตนาการและท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์
   
 อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ 2561 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟจักสานจาก
ใบลานความต้องการลวดลาย และรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟจักสานจากใบลานผู้บริโภคมี
ความ ต้องการสานเป็นลายผูก มีสีที่เป็นธรรมชาติรูปทรงที่อิสระ และวัสดุที่ท าเป็นลวดกับเหล็ก 
การออกแบบและพัฒนากรรมวิธีในการสร้าง ชุดโคมไฟจักสานจากใบลานรูปแบบที่ 2เหมาะสมที่
จะใช้ สร้างชุดโคมไฟจักสานจากใบลานต้นแบบเนื่องจากมีการ พัฒนาและการออกแบบที่ดีน า
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน ศิลปะมาใช้อย่างสวยงามมีความน่าใช้เพราะว่าเป็นการใช้  วัสดุ
ธรรมชาติให้ความรู้สึกถึงความโปร่งสามารถท าความ  สะอาดได้ง่ายและมีการจัดวางรูปแบบ
เหมาะสมกับการ น าไปใช้งาน 3. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ ชุดโคมไฟจักสาน 

 
 

นางสาววิชญา โคตรฐิตธรรม2558สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาควิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ
ตกแต่งจากวัสดุ เศษผ้าฝ้ายพื้นเมืองด้วยเทคนิคงานผ้า จากการศึกษาทดลองวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายเป็น
การทดลองวัสดุเพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถใช้เทคนิคงานผ้าในการออกแบบขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โคม
ไฟได้ซึ่งจ าเป็นต้องท าให้เศษวัสดุผ้าฝ้ายขนาดเล็กและไม่สามารถระบุรูปทรงได้ให้กลับกลายเป็น
ผืนอีกคร้ัง โดยเลือกแนว ทางการทดลองวัสดุ 3 แนวทางคือ 1. แนวทางการทดลองวัสดุด้วยเทคนิค
งานหัตถกรรมกระดาษ สา 2. แนวทางจากการทดลองวัสดุด้วยเทคนิคการอัดเรียบด้วยเคร่ืองอัด
ไฮโดรลิค 3. แนวทางการ อัดเรียบและม้วน  )เทคนิคการ ท าผ้าสักหลาด   ซึ่งผลจากการทดลองวัสดุ
ทั้ง 3 แนวทางนี้พบว่า วัสดุที่มีความไปไปได้ ในการขึ้นรูปด้วยเทคนิคงานผ้าและสามารถผลิตได้ 
ในระบบหัตถอุตสาหกรรมคือวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการอัดเรียบด้วยเคร่ืองอัดไฮโดรลิค 
และวัสดุจาก เศษผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการอัดม้วนจากกรรมวิธีการท าผ้าสักหลาด โดยวัสดุทั้ง  2 
รูปแบบมีลักษณะ และคุณสมบัติคือ วัสดุ A วัสดุเศษผ้าฝ้ายพื้นเมือง 100% อัดรีดแบบแผ่นบาง 
ลักษณะเป็นผืนผ้า มีความอ่อนตัว ตัดเย็บได้ และวัสดุ  B วัสดุผ้าฝ้ายพื้นเมืองผสมวัสดุอ่ืนๆเพื่อ
ตกแต่งเช่น ผ้าลาย ผ้าตาข่าย , การสกรีนสียาง ,เส้นด้ายไหมหรือริบบิ้น อัดแบบแผ่นแข็ง   ลักษณะ
คล้ายกระดาษชานอ้อย มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตัดฉลุได้ดี 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินโครงการ 
 

วิธีด าเนินโครงการ 
 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาร 
3. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าสิ่งประดิษฐ์ 
5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
6. จัดท าแผนธุรกิจและกลยุทธ์ 

 
ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการตัดท่อเพื่อน ามาสร้างฐาน 
4. ท าการน าท่อPVC ที่เป็นวงกลมสองทางมาประกอบหรือต่อให้เป็นฐาน 
5. ท าการต่อท่อเป็นฐานแกนกลางเพื่อให้ต่อกับส่วนตัวของโคมไฟได้ 
6. ท าการเจาะกล่องใหญ่เพื่อท าเป็นตัวโคมให้เป็นรูด้วยสว่านขนาดที่ใส่ท่อแกนกลางได้ 

และเจาะรูเพื่อท าเป็นแขนสองข้างให้มีลักษณะหุ่นยนต์ 
7. ท าการเจาะกล่องเล็กตรงข้างและข้างใต้เพื่อให้ใส่กับท่อไปเป็นที่วางได้แล้วท าการอุด

ด้วย 
8. น ากล่องเข้าไปใส่ตรงแกนฐานตั้งของโคมไฟแล้วน าแขนทั้งสองข้างมาใส่แล้วท าการ

ใส่ท่ออุดPVCหมุนให้สนิทติดกับแกนเพื่อไม่ให้กล่องกับแขนหมุนได้หมุนได้ 
9. ประกอบตัวสวิตส์เพื่อน ามาต่อไฟ 
10. ท าการต่อไฟเพื่อให้โคมไฟสามารถกดสวิตส์เปิดปิดได้แล้วก็ท าปลั๊กให้สามรถใช้งาน

ได้ 
11. เสร็จแล้วท าการปิดกล่องให้สวยแล้วก็ใช้สว่านเพื่อเจาะขันน็อตใส่ที่ตั้งหลอดไฟ 



 

12. ท าการน าเทปมาปิดส่วนที่ไม่อยากให้โดนแล้วท าการพ่นสี 
13. ลอกเทปใสที่ติดไว้ออกและตรวจสอบความเรียบร้อย 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติ 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 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. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะท าสิ่งประดิษฐ์ 

        

5. จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ 
 

        

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานที่วางไว้ 

        

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

         

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

         

 
วัน เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานต้ังแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่   299/3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
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สถานท่ีด าเนินโครงการ 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 342 บาท  

1. ขัว้แป้นหลอดไฟ 20 บาท 
2. หลอดไฟ 32 บาท  
3. เต้าเสียบปลั๊กไฟ 50 บาท 
4. สวิตซ์ไฟ 25 บาท 
5. สายไฟ  30 บาท 
6. สีสเปรย์ 50 บาท 
7. กล่องกันไฟขนาดใหญ่ 80  บาท 
8. กล่องกันไฟขนาดเล็ก 25 บาท 
9. ท่อPVC 80 บาท 

รวม 392 บาท 
การจัดท าแผนธุรกิจ 

1.วางแผนขั้นตอนการท างาน 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3.ปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ 
4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของโคมไฟ 
5.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ความเป็นมาของธุรกิจ 
 
 สมาชิกในกลุ่มได้รวบรวมความคิดเห็นเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ จากวัสดุเหลือใช้น ามาประดิษฐ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และสามารถใช้งานได้จริงสมาชิกได้เล็งเห็นว่าโคมไฟที่จะ
ประดิษฐ์ขึ้นนั้นนอกจากจะให้แสงสว่างได้แล้ว ยังสามารถน าไปประดับตกแต่งบ้านห้องนอน 
นิทรรศการและตามที่ต่าง ๆ ได้สิ่งประดิษฐ์ของผู้จัดท าโครงการนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่
จะต้องการสิ่งของที่จะมาอ านวยความสะดวกในราคาประหยัด และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่ม
ผู้จัดท าโครงการจึงประดิษฐ์โคมไฟประดับจากวัสดุเหลือใช้ 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากการน า
วัสดุที่เหลือใช้ในบ้านอย่างท่อPVCมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตัวสินค้า ให้ออกมา
เป็นโคมไฟที่ท าจากท่อPVCตามที่ออกแบบและวางแผนไว้  
 
ผลิตภัณฑ์ “ โคมไฟประดับจากวัสดุเหลือใช้” 
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รูปร่างลักษณะ 

  เป็นโคมไฟตั้งโต่ะ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม รอบ ๆ ตกแต่งด้วยสิ้นส่วนของกระดาษเหลือ
ใช้และใช้หลอดไฟทรงกลมที่มีไฟสีเหลืองท าให้ดคมไฟมีลักษณะมินิมอลคล้ายหุ่นยนต์ท าให้
เหมาะกับการตกแต่งห้อง 
 
ประโยชน์ 

1. ท าให้มีแสงสว่างสวยงาม 
2. ประดับตกแต่งบ้านให้สวยงาม 
3. น ามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน 
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
5. สามารถน ามาสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

แผนกบริหารจัดการ 
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ประธานโครงการ 

นายอัครินทร์  สุทัศน์เสถียรชัย  
 
 

                                                            
       รองประธานโครงการ                                                                               เหรัญญิก 
        นายวีระ  เจริญสุข                                                                          นางสาวธันย์รดา  มูลสุข  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนการตลาด 

17 



 

 
1.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 กลุ่มสมาชิกโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากท่อPVCมีรูปทรงเป็นรูปแบบลักษณะ
คล้ายหุ่นยนต์ใส่หลอดไฟกลมสีไฟจะออกเหลืองเมื่อรวมกับรูปทรงท าให้มีความสวยงามแบบมินิ
มอลและแนวคลาสสิกหรือวินเทจท าให้สามารถน าไปตกแต่งห้องหรือสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

 
 
2.กลยุทธ์ราคา (Price) 
  วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตของโครงการให้มีการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยตั้งในราคา 259 บาท 
เพราะวัสดุท ามาจากของเหลือใช้ และวิเคราะห์จากคู่แข่งที่มีสินค้าคุณภาพเท่าเทียมกันมีราคาที่
ใกล้เคียงกัน 
 
3.กลยุทธ์การจ าหน่าย (Place) 
 ขายตามแหล่งอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และจ าหน่ายผ่านทางหน้าร้านที่ตลาดนัดเรือบิน และ
ช่องทางออนไลน์ เพจVintage lamps และผ่านInstagram:Vintage.lamp 

 
 
4.กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 



 

 4.1 สื่อโฆษณาส าหรับ Promote page Facebook  และ Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.2 การส่งเสริมการขาย 
 -การรับประกันสินค้า 
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แผนการรผลิต 
ขั้นตอนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

สรุปผลการจัดจ าหน่าย 
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การบรรจุภัณฑ์และจัดจ าหน่าย 

เตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ 

ลงมือปฏิบัติงาน 



 

แผนการเงิน 
 งบประมาณ 300บาท โดยเก็บสมาชิกในกลุ่มคนละ 165 บาท 
 
แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข 
1.มีคู่แข่งขันทางตรงมากพอ มีสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวด

จ านวนมาก 
จัดการส่งเสริมขายอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.วัตถุดิบอาจไม่เพียงพอ ท าให้เกิดงานล่าช้า จัดเตรียมวัตถุดิบส ารอง 
3.สิ่งประดิษฐ์เกิดความ
เสียหาย 

ท าให้ด าเนินงานล่าช้า ควรมีความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานมากกว่านี้ 
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อุปกรณ์การด าเนินงาน 
              
                     
 
 
 
 
        ท่อพีวีซีสามรู                       ครีม                                         ท่อพีวีซีสี่รู 
                                                     
 
 
 
 
    ปลั๊ก 
  
         ท่อพีวีซีสองรู                                            ที่ตัด                                               ท่อพี่วีซีสองรู 
 
 
              
 
 
 
 
     ที่ใส่ปลั๊กกับสวิตส์                                    ครีมอันเล็ก                                         ค้อน                                                                                 
 
 
   
 
 
 
              สว่าน                                               สีสเปรย์                                             หลอดไฟ 
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ขั้นตอนการผลิต 

 

1. ท าการตัดท่อเพื่อน ามาสร้างฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ท าการน าท่อPVC ที่เป็นวงกลมสองทางมาประกอบหรือต่อให้เป็นฐาน 
              
 
 
 
 

 
 

3 ท าการต่อท่อเป็นฐานแกนกลางเพื่อให้ต่อกับส่วนตัวของโคมไฟได้ 
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4 ท าการเจาะกล่องใหญ่เพื่อท าเป็นตัวโคมให้เป็นรูด้วยสว่านขนาดที่ใส่ท่อแกนกลางได้ และ
เจาะรูเพื่อท าเป็นแขนสองข้างให้มีลักษณะหุ่นยนต์ 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ท าการเจาะกล่องเล็กตรงข้างและข้างใต้เพื่อให้ใส่กับท่อไปเป็นที่วางได้แล้วท าการอุดด้วย

ตัวอุดPVC 
 
 
 
 
 
 

 
6 น ากล่องเข้าไปใส่ตรงแกนฐานตั้งของโคมไฟแล้วน าแขนทั้งสองข้างมาใส่แล้วท าการใส่

ท่ออุดPVCหมุนให้สนิทติดกับแกนเพื่อไม่ให้กล่องกับแขนหมุนได้หมุนได้ 
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7 ประกอบตัวสวิตส์เพื่อน ามาต่อไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 ท าการต่อไฟเพื่อให้โคมไฟสามารถกดสวิตส์เปิดปิดได้แล้วก็ท าปลั๊กให้สามรถใช้งานได้ 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
9 เสร็จแล้วท าการปิดกล่องให้สวยแล้วก็ใช้สว่านเพื่อเจาะขันน็อตใส่ที่ตั้งหลอดไฟ 
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10 ท าการน าเทปมาปิดส่วนที่ไม่อยากให้โดนแล้วท าการพ่นสี 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
11 ลอกเทปใสที่ติดไว้ออกและตรวจสอบความเรียบร้อย 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 การด าเนินโครงการ โคมไฟวินเทจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือ

ทั่วไปที่หาได้ทั่วไปและเพื่อได้รับประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติงานจริงรายงานผลปฏิบัติงาน

รายบุคคล 

นาย อัครินทร์ สุทัศน์เสถียรชัย 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
25 มิ.ย. 62 เร่ิมประชุมกลุ่มท าโครงการ  
26 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ  
27 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารอนุมัติโครงการ  
27 มิ.ย. 62 ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ  
28 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมัติโครงการ  
30 ม.ิย.  62 ปรึกษาอาจารย์เร่ืองใบอนุมัติโครงการ  
5 ก.ค.  62 ค้นคว้าเอกสารบทที่1  
21 ก.ค. 62 แก้ไขใบอนุมัติโครงการพร้อมส่ง  
1 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 1 บทน า  
3 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 1 พร้อมส่งบทที่ 1  
13 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารบทที่ 2 (ทฤษฏวีิจัยที่เดียวข้อง)  
15 ก.ค. 62 ติดต่อหาร้านท าป้ายไวนิล  
20 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2   
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2  
4 ส.ค. 63 เร่ิมท าบทที่ 3   
7 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3  
14 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3   
15 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 (ครั้งที่2)  
5 ก.ย. 62 ส่งPowerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ)เตรียมPresentคร้ังที่ 1   
21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  
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   วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 ต.ค. 62 ลงมือประดิษฐ์  

30 ต.ค.  62 ส่งสิ่งประดิษฐ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา  

2 พ.ย.  62 เร่ิมท าPowerpoint  

6 พ.ย. 62 ส่งPowerpoint   

8 พ.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์  

16 พ.ค. 62 น าเสนอโครงการคร้ังที่2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATCนิทรรศน์   

19 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 4   

7 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 4   

9 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 4   

12 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 4 (ครั้งที่2)  

20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทที่ 5   

23 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5  

23 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 5  

24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 (ครั้งที่2)  

28 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  

30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  

3 ก.พ.63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

7 ก.พ.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

10 ก.พ.63 ท ากิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  

12 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  

13 ก.ย. 62 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  

14 ก.ย. 62 ส่งกิติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ(คร้ังที่ 2)  

23 ก.พ.63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  

25 ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น  
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นาย วีระ เจริญสุข 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

25 มิ.ย. 62 เร่ิมประชุมกลุ่มท าโครงการ  
26 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ  
27 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารอนุมัติโครงการ  
27 มิ.ย. 62 ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ  
28 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมัติโครงการ  
30 ม.ิย.  62 ปรึกษาอาจารย์เร่ืองใบอนุมัติโครงการ  
5 ก.ค.  62 ค้นคว้าเอกสารบทที่1  
21 ก.ค. 62 แก้ไขใบอนุมัติโครงการพร้อมส่ง  
1 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 1 บทน า  
3 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 1 พร้อมส่งบทที่ 1  
13 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารบทที่ 2 (ทฤษฏวีิจัยที่เดียวข้อง)  
15 ก.ค. 62 ติดต่อหาร้านท าป้ายไวนิล  
20 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2   
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2  
4 ส.ค. 63 เร่ิมท าบทที่ 3   
7 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3  
14 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3   
15 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 (ครั้งที่2)  
5 ก.ย. 62 ส่งPowerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ)เตรียมPresentคร้ังที่ 1   
21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  
5 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  

20 ต.ค. 62 ลงมือประดิษฐ์  
30 ต.ค.  62 ส่งสิ่งประดิษฐ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา  
2 พ.ย.  62 เร่ิมท าPowerpoint  
6 พ.ย. 62 ส่งPowerpoint   
8 พ.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์  

16 พ.ค. 62 น าเสนอโครงการคร้ังที่2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATCนิทรรศน์   
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
19 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 4   
7 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 4   
9 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 4   
12 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 4 (ครั้งที่2)  
20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทที่ 5   
23 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5  
23 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 (ครั้งที่2)  
28 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ.63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  
7 ก.พ.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

10 ก.พ.63 ท ากิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  
12 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  
13 ก.ย. 62 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  
14 ก.ย. 62 ส่งกิติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ(คร้ังที่ 2)  
23 ก.พ.63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
25 ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น  
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นางสาวธันย์รดา มูลสุข 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
25 มิ.ย. 62 เร่ิมประชุมกลุ่มท าโครงการ  
26 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ  
27 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารอนุมัติโครงการ  
27 มิ.ย. 62 ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ  
28 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมัติโครงการ  
30 ม.ิย.  62 ปรึกษาอาจารย์เร่ืองใบอนุมัติโครงการ  
5 ก.ค.  62 ค้นคว้าเอกสารบทที่1  
21 ก.ค. 62 แก้ไขใบอนุมัติโครงการพร้อมส่ง  
1 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 1 บทน า  
3 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 1 พร้อมส่งบทที่ 1  
13 ก.ค. 62 เร่ิมท าเอกสารบทที่ 2 (ทฤษฏวีิจัยที่เดียวข้อง)  
15 ก.ค. 62 ติดต่อหาร้านท าป้ายไวนิล  
20 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2   
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2  
4 ส.ค. 63 เร่ิมท าบทที่ 3   
7 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3  
14 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3   
15 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 (ครั้งที่2)  
5 ก.ย. 62 ส่งPowerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ)เตรียมPresentคร้ังที่ 1   
21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  
5 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  

20 ต.ค. 62 ลงมือประดิษฐ์  
30 ต.ค.  62 ส่งสิ่งประดิษฐ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา  
2 พ.ย.  62 เร่ิมท าPowerpoint  
6 พ.ย. 62 ส่งPowerpoint   
8 พ.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์  

16 พ.ค. 62 น าเสนอโครงการคร้ังที่2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATCนิทรรศน์   
19 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 4   
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
7 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 4   
9 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 4   
12 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 4 (ครั้งที่2)  
20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทที่ 5   
23 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5  
23 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 (ครั้งที่2)  
28 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ.63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  
7 ก.พ.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

10 ก.พ.63 ท ากิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  
12 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  
13 ก.ย. 62 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ  
14 ก.ย. 62 ส่งกิติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ(คร้ังที่ 2)  
23 ก.พ.63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
25 ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น  
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    บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 โครงการโคมไฟวินเทจ 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

2 ต.ค. 61 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 3 คน 131 393      392 
20 ต.ค. 61 ขั่วแป้นหลอดไฟ    1 อัน 20 20   322 

 หลอดไฟ    1 หลอด 32 32   290 
 เต้าเสียบปลั๊กไฟ    1 อัน 50 50   240 
 สวิตซ์ไฟ    1 อัน 25 25   215 
 สายไฟ    1 เส้น 30 30   185 
 สีสเปรย์    1 กระป๋อง 50 50   135 
 กล่องกันไฟขนาดใหญ่    1 อัน 80 80   55 
 กล่องกันไฟขนาดเล็ก    1 อัน 25 25   30 
 ท่อPVC    14 อัน 5 80   1 
 ขายสินค้า 1 ชิ้น 490 490      490 

รวม 883 รวม 392 รวม 491 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
1.   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2.   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้ว 
3.   เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 

โคมไฟวินเทจ มีงบประมาณ 393 บาท ใช้จ่ายไป 392 บาท สามารถขายเก้าอ้ีชิ้นนี้ 490 บาท
จึงมีก าไรจากโคมไฟวินเทจ98บาท 

 
แบ่งก าไรและคืนทุนให้สมาชิก 3 คน เท่า ๆ กัน คนละ 33 บาท 

 
รายชื่อ      จ านวนเงิน 
1.  นายอัคริทร์         สุทัศน์เสถียรชัย 33   บาท 
2.  นายวีระ           เจริญสุข 33   บาท 
3.  นางสาวธันย์รดา  มูลสุข 33   บาท 

รวม      99   บาท 
 

ทุนด าเนินงานจากสมาชิกในกลุ่ม  3  คน  คนละ  131  บาท 
     รวม                 393   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินโครงการสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟโบราณ จากท่อ PVC สามารถบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของวิชาโครงการ และได้เก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่มคนละ  บาท จ านวน 3 คน เป็นเงิน  

บาท สถานที่ 229/3 ต าบล บางฉลง  อ าเภอ บางพลี  จังหวัด สมุทรปราการ 10540 ปฏิบัติงานในช่วง

เดือน มิถุนายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563 โดยเสียค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารเป็นจ านวนเงิน  บาท 

สรุปตารางการปฏบิัติงาน 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมปฏิบัติ 
1 25 มิ.ย. 62 -เร่ิมประชุมกลุ่มท าโครงการ 
2 26 มิ.ย. 62 -เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ 
3 28มิ.ย. 62 -ส่งใบอนุมัติโครงการ 
4 30 ม.ิย. 62 -ปรึกษาอาจารย์เร่ืองใบอนุมัติโครงการ 
5 1 ก.ค. 62 -ส่งบทที่ 1  
6 25ก.ค. 62 -ส่งบทที่ 2 
7 7ส.ค. 62 -ส่งบทที่ 3 
8 5ก.ย. 62 -ส่งPower point (โครงการ+แผนธุรกิจ)เตรียมPresentคร้ังที่ 1  
9 

25 ส.ค. 62 
-เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present งาน 
-จัดหาสถานที่ด าเนินการ 
-จัดหาสถานที่ และงบประมาณ 

10 
5 ก.ย. 62 

-ส่ง Power point (โครงการ+แผนการธุรกิจ)  เตรียม Present  
คร้ังที่ 1 

11 21ก.ย. 62 -Present โครงการคร้ังที่ 1 
12 5ต.ค. 62 -จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 
13 20ต.ค. 62 -ลงมือประดิษฐ์ 
14 30 ต.ค. 62 -ส่งสิ่งประดิษฐ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
15 6 พ.ย. 62 -ส่งPowerpoint 
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ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. ภัยธรรมชาติอาจท าให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเกิดการเสียหายได้ 
2. วัตถุดิบที่ใช้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 

 1.    วัสดุที่น ามาใช้ควรหาแหล่งวัตถุดิบส ารองไว้ 
 2.    ควรเก็บวัตถุดิบไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันการขึ้นรา

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมปฏิบัติ 
16 8 พ.ย. 62 -เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
17 16 พ.ค. 62 -น าเสนอโครงการคร้ังที่2 
18 13 ธ.ค. 62 -งาน ATCนิทรรศน์ 
19 7ม.ค. 63 -ส่งบทที่ 4  
20 23ม.ค. 63 -ส่งบทที่ 5 
21 30 ม.ค. 63 -ส่งบรรณานุกรม 
22 7 ก.พ.63 -ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง 
23 12 ก.พ.63 -ส่งกิตติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ 
24 14 ก.ย. 62 -ส่งกิติกรรมประกาศ,บทคัดย่อ,สารบัญ(คร้ังที่ 2) 
25 23 ก.พ.63 -ตรวจรูปเล่มโครงการ 
26 25 ก.พ.63 -ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 
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โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง.  (2557).  แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์.  ค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 21 
 กรกฎาคม 2561,จาก http://netra./pru.ac.th. 
 

https://fifathanom.wordpress.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก โครงการ 

-แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

-บันทึกการเขา้พบอาจารยม์ี่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร 
สำขำวิชำกำรตลำด  วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร 

ภำคเรียนที่ 1-2  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ชื่อโครงกำร     โคมไฟวินเทจ (Vintage lamps) 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ์ 2563 
สถำนที่กำรด ำเนินงำน     229/3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  500 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.  นางสาวธันย์รดา  มูลสุข   รหัสประจ าตัว  38173 ปวช.3/3 
2.  นายอัครินทร์   สุทัศน์เสถียรชัย  รหัสประจ าตัว 39429 ปวช.3/3 
2.  นายวีระ   เจริญสุข  รหัสประจ าตัว 39853 ปวช.3/3 
 

   ลงชื่อ..........................................................ประธำนโครงกำร 
            (นำยอัครินทร์ สทัศน์เสถียรชัย)   ........./........./........ 
     

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร      ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมโครงกำร 
................................................................      ....................................................................... 
................................................................      .......................................................................  
................................................................      .......................................................................     
ลงชื่อ...............................................................       ลงชื่อ....................................................................... 

(อำจำรย์ธนน ลำภธนวิรุฬห์)    (อำจำรย์ศักดิสยำม สุทัศน์)  
. ....../......./.......                ......./......./.......  

 

ลงชื่อ.........................................หัวหน้ำสำขำวิชำกำรตลำด 

   (อำจำรย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์)  

        ......./......./....... 
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ชื่อโครงกำร   โคมไฟวินเทจ (Vintage lamps) 
 
แผนงำน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่ม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ  อาจารยธ์นน ลาภธนวิรุฬห์  

 
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม  อาจารย์ศักด์ิสยาม สุทัศน์ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1. นายอัครินทร์ สุทัศน์เสถียรชัย     ประธานโครงการ  
2. นายวีระ  เจริญสุข      รองประธานโครงการ 
3. นางสาวธันย์รดา  มูลสุข      เหรัญญิก 

 
หลักกำรและเหตุผล 

  การจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องการท าโคมไฟจากท่อPVCที่เป็นวัสดุหาง่ายหาได้
ทั่วไป จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่และขยายความรู้เกี่ยวกับการน าโคมไฟมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดย
เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ซื้อ เป็นการเพิ่มมูลค่าของท่อPVCที่เหลือใช้ สามารถน าสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากท่อPVCเพื่อ
น าไปขาย หรือตกแต่งบ้าน ใช้ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการต่าง ๆ เป็นของฝาก ของรางวัลหรือ
ของช าร่วยก็ได ้

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากการ

น าวัสดุที่เหลือใช้ในบ้านอย่างท่อPVCมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตัวสินค้า ให้
ออกมาเป็นโคมไฟที่ท าจากท่อPVCที่สามารถท าประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อหลาย ๆ อย่างเช่นการเพิ่ม
ปลั๊กไฟแล้วยังสามารถวางของแล้วยังสามารถวางโทรศัพท์ได้ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ เพื่อ
ด าเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าด้วยการใช้อย่างพอเพียง 
เช่นเดียวกับกลุ่มของข้าพเจ้าที่น าไม้และกระดาษเหลือใช้ที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า แต่ทางกลุ่มของเรานั้น

ได้คิดค้นที่จะพัฒนาให้ท่อPVCกลายเป็นสินค้า หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ที่มีไม่มีอาชีพประจ ามากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งของเหลือใช้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
1. การน าผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งของเหลือใช้ 
2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมกำร 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าสิ่งประดิษฐ์ 
5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
6. จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด ำเนินกำร 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการตัดท่อเพื่อน ามาสร้างฐาน 
4. ท าการน าท่อPVC ที่เป็นวงกลมสองทางมาประกอบหรือต่อให้เป็นฐาน 
5. ท าการต่อท่อเป็นฐานแกนกลางเพื่อให้ต่อกับส่วนตัวของโคมไฟได้ 
6.  ท าการเจาะกล่องใหญ่เพื่อท าเป็นตัวโคมให้เป็นรูด้วยสว่านขนาดที่ใส่ท่อแกนกลางได้ 
และเจาะรูเพื่อท าเป็นแขนสองข้างให้มีลักษณะหุ่นยนต์ 
7. ท าการเจาะกล่องเล็กตรงข้างและข้างใต้เพื่อให้ใส่กับท่อไปเป็นที่วางได้แล้วท าการอุด 
8. น ากล่องเข้าไปใส่ตรงแกนฐานตั้งของโคมไฟแล้วน าแขนทั้งสองข้างมาใส่แล้วท าการ

ใส่ท่ออุดPVCหมุนให้สนิทติดกับแกนเพื่อไม่ให้กล่องกับแขนหมุนได้หมุนได้ 
9. ประกอบตัวสวิตส์เพื่อน ามาต่อไฟ 
10. ท าการต่อไฟเพื่อให้โคมไฟสามารถกดสวิตส์เปิดปิดได้แล้วก็ท าปลั๊กให้สามรถใช้งาน

ได้ 
11. เสร็จแล้วท าการปิดกล่องให้สวยแล้วก็ใช้สว่านเพื่อเจาะขันน็อตใส่ที่ตั้งหลอดไฟ 



 
 

41 

12. ท าการน าเทปมาปิดส่วนที่ไม่อยากให้โดนแล้วท าการพ่นสี 
13. ลอกเทปใสที่ติดไว้ออกและตรวจสอบความเรียบร้อย 

 
ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนด ำเนินกำร ปี 2562 ปี 2563 

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

2. ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงาน และจัดสรร
งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะท าสิ่งประดิษฐ์ 

        

5. จัดท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยุทธ ์

        

6. ลงมือปฏิบัติงานตาม
แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่วางไว้ 

        

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         

 
วัน เวลำ สถำนที่ 
 เริ่มด าเนินงานต้ังแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่   299/3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
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งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 342 บาท  

1. ข้ัวแป้นหลอดไฟ 20 บาท 
2. หลอดไฟ 32 บาท  

            3.เต้าเสียบปลั๊กไฟ 50 บาท 
4.สวิตซ์ไฟ 25 บาท 
5.สายไฟ  30 บาท 

            6.สีสเปรย์ 50 บาท 
            7.กล่องกันไฟขนาดใหญ่ 80  บาท 
            8.กล่องกันไฟขนาดเล็ก 25 บาท 
            9.ท่อPVC 80 บาท 

รวม 392 บาท 
 
กำรติดตำมผลและกำรประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
2. น าผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กับสิ่งของเหลือใช้ 
3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 
ปัญหำและอุปสรรค 

3. ภัยธรรมชาติอาจท าให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเกิดการเสียหายได้ 
4. วัตถุดิบที่ใช้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. วัสดุที่น ามาใช้ควรหาแหล่งวัตถุดิบส ารองไว้ 
 2.    ควรเก็บวัตถุดิบไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันการขึ้นรา 
 
 
 

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

      (อาจารยธ์นน ลาภธนวิรุฬห์)                                                     (อาจารย์ศักดิสยาม สุทัศน์)             

         อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ                               อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ       

 

 

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

(อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) 

อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
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สถำนท่ีด ำเนินโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
-รายงานผลประเมินจากแบบสอบถาม 
-ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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 แบบสอบถาม 

ใบประเมินโครงการสิ่งประดิษฐ์โคมไฟโบราณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (    ) หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

   1. เพศ 
      (      ) ชาย                                        (      ) หญิง 
   2. อาชีพ 
      (      ) คุณครูอาจารย์                       (      ) นักศึกษา                     (      ) อ่ืน ๆ 
   3. ระดับการศึกษา 
      (      ) ปวช.                                     (      ) ปวส.                      (      ) อ่ืน ๆ 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (     ) หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 5=มากท่ีสุด       4=มาก       3=ปานกลาง       2=น้อย      1=น้อยท่ีสุด 
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับชิ้นงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความแข็งแรงของสิ่งประดิษฐ์      
2. ความแปลกใหม่ที่ดูทันสมัย      
3. การใช้งานได้จริงของสิ่งประดิษฐ์      
4. ความสะดวกในการใช้งาน      
5. ความเหมาะสมของต้นทุนในการท า
สิ่งประดิษฐ์ 

     

6. ความน่าสนใจสิ่งประดิษฐ์      
7. ความทนทานของสิ่งประดิษฐ์      

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………......…….
……………………………………………………………………………………...……………..... 
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รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
  รายงานผลการประเมินโครงการสิ่งประดิษฐ์”โคมไฟวินเทจ”จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิน 30 ตัวอย่าง สรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(แสดงความถี่และร้อยละ) 
  ส่วนที่1การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางท่ี1ลักษณะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามเพศ 
1. เพศ ข้อมูลความถี่ ร้อยละ 

1.1. ชาย 
1.2. หญิง 

17 
13 

56.67 
43.33 

รวม 30 100 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 43.33 และเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 56.67 
 

ตารางท่ี2ลักษณะกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยอาชีพ 
2.อาชีพ ข้อมูลความถี่ ร้อยละ 

2.1. นักเรียน/นักศึกษา 
2.2. คุณครู/อาจารย์ 
 2.3. อื่น ๆ 

30 
0 
0 
 

100 
0 
0 
 

รวม 30 100 

จากตารางที่2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่3 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยระกับการศึกษา 
3. ระดับการศึกษา ข้อมูลความถี่ ร้อยละ 

3.1. ปวช.  
3.2. ปวส. 
 

30 
0 
 

100 
0 
 

รวม 30 100 
ตารางที่3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ100 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องความเห็นที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์โคมไฟวินเทจ 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในสิ่งประดิษฐ์ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
สิ่งประดิษฐ์โคมไฟ

ร่วมสมัย 

                          ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด  ̅ SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 5 4 3 2 1 

1.  ความแข็ งแรง
ของสิ่งประดิษฐ ์

8 
(26.67%) 

21 
(70.00%) 

1 
(3.3%) 

- - 4.2 0.48 มาก 

2. ความแปลกใหม่
ที่ดูทันสมัย 

10 
(33.33%) 

18 
(60.00%) 

2 
(6.67%) - - 4.23 0.56 

 
มาก 

 
3. การใช้งานได้จริง
ของสิ่งประดิษฐ ์

18 
(60.00%) 

11 
(36.67%) 

1 
(3.33%) 

- 
- 
 

4.53 0.50 มาก 

4  .ความสะดวกใน
การใช้งาน 

14 
(46.67%) 

16 
(53.33%) 

- - - 4.4 0.56 มาก 

5. ความเหมาะสม
ของต้นทุนในการ
ท าสิ่งประดิษฐ์ 

10 
(33.33%) 

16 
(53.33%) 

4 
(13.33%) - - 4.26 0.63 มาก 

6. ความน่าสนใจ
สิ่งประดิษฐ์ 

15 
(50.00%) 

12 
(40.00%) 

3 
(10.00%) - - 4.4 0.67 มาก 
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จากตาราง 4 พบว่า 
ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้งานได้จริงของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 

4.53,SD= 0.50) รองลงมาความสะดวกในการใช้งาน ( ̅ = 4.4, SD = 0.56) ความน่าสนใจของ
สิ่งประดิษฐ์( ̅ = 4.4,SD= 0.64) ความทนทานของสิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับมาก( ̅ = 4.4,SD= 0.67)  
รองลงมาความเหมาะสมของต้นทุนในการประดิษฐ์อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.26, SD = 0.63) 
รองลงมาความแปลกใหม่ที่ดูทันสมัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.2, SD = 0.56) รองลงมาความแข็งแรง
ของสิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.2, SD = 0.48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ความทนทาน
ของสิ่งประดิษฐ์ 

14 
(46.67%) 

12 
(43.33%) 

3 
(10.00%) - - 4.4 0.67 มาก 

รวม 4.37 0.58 มาก 
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บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
โครงการ  ....................................................................................  
ท่ีปรึกษาโครงการ   ...................................................................  
ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ   .............................................................  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ .....................................................ระดับชั้น..................เลขที่.............  
                                  .......................................................ระดับชั้น..................เลขที่.............  
                                  .......................................................ระดับชั้น..................เลขที่.............  
ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

1 ก าหนดส่ง โครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 1 (บทน า) 1-12 ก.ค.62   
3 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
15-31 ก.ค.62   

4 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

แผนการด าเนินงาน    
- ความเป็นมาของธุรกิจ    
- ผลิตภัณฑ์    
- แผนการบริหารจัดการ    
- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 
แผนการด าเนินงาน กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 
(โครงการ + บทที่ 1-3 แผนการด าเนินงาน 
และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง 
(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ์)  

1-31 ต.ค.62   
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เข้ารับการนิเทศ จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 
รวมทั้งการออกร้านจัดแสดงสินค้า/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62   

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จัดแสดงสินค้า/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ์) 

.... พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATCนิทรรศน์  

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 4  
(ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

16-20 ธ.ค.62   

(บัญชี+ ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ) 13-17 ม.ค.63   
13 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   
15 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ
ผู้จัดท าโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคัดย่อ และสารบัญ 

10-14 ก.พ.63   

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ.63   
18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 24-28 ก.พ.63   



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
-ตราสินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
-รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
-รูปภาพขั้นตอนการปฎิบัติงานโครงการ 
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โคมไฟร่วมสมัย หมายถึง เป็นโคมไฟตั้งโต่ะ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม รอบ ๆ ตกแต่งด้วยสิ้น
ส่วนของกระดาษเหลือใช้ และใช้หลอดไฟทรงกลมที่มีไฟสีเหลืองท าให้โคมไฟมีลักษณะเรียบง่าย 
มีแสงสว่างสวยงาม คล้ายหุ่นยนต์ท าให้ สามารถตกแต่งห้อง หรือมุมอ่านหนังสือให้สวยงาม แถม
ยังสามารถชาร์ตแบตเตอร่ีแล้ววางโทรศัพท์ได้ ไม่สว่างจ้าจนเกินไป ให้แสงสว่างเจาะจงได้ในพื้นที่
วางโคมไฟไว้และเพื่อแก้ปัญหารูปเสียบปลั๊กเต็ม เราจึงท าเต้าเสียบไฟเพิ่มไว้ที่ด้านหน้ าโคมไฟ  
นอกจากนี้สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กับวัสดุ และสร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่า 
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อุปกรณ์การด าเนินงาน 
              
                     
 
 
 
 
        ท่อพีวีซีสามรู                       ครีม                                         ท่อพีวีซีสี่รู 
                                                     
 
 
 
 
    ปลั๊ก 
  
         ท่อพีวีซีสองรู                                            ที่ตัด                                               ท่อพี่วีซีสองรู 
 
 
              
 
 
 
 
     ที่ใส่ปลั๊กกับสวิตส์                                    ครีมอันเล็ก                                         ค้อน                                                                                 
 
 
   
 
 
 
              สว่าน                                               สีสเปรย์                                             หลอดไฟ 
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ขั้นตอนการผลิต 

 

1. ท าการตัดท่อเพื่อน ามาสร้างฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ท าการน าท่อPVC ที่เป็นวงกลมสองทางมาประกอบหรือต่อให้เป็นฐาน 
              
 
 
 
 

 
 

3. ท าการต่อท่อเป็นฐานแกนกลางเพื่อให้ต่อกับส่วนตัวของโคมไฟได้ 
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4. ท าการเจาะกล่องใหญ่เพื่อท าเป็นตัวโคมให้เป็นรูด้วยสว่านขนาดที่ใส่ท่อแกนกลางได้ และ

เจาะรูเพื่อท าเป็นแขนสองข้างให้มีลักษณะหุ่นยนต์ 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ท าการเจาะกล่องเล็กตรงข้างและข้างใต้เพื่อให้ใส่กับท่อไปเป็นที่วางได้แล้วท าการอุดด้วย

ตัวอุดPVC 
 
 
 
 
 
 

 
6. น ากล่องเข้าไปใส่ตรงแกนฐานตั้งของโคมไฟแล้วน าแขนทั้งสองข้างมาใส่แล้วท าการใส่

ท่ออุดPVCหมุนให้สนิทติดกับแกนเพื่อไม่ให้กล่องกับแขนหมุนได้หมุนได้ 
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7. ประกอบตัวสวิตส์เพื่อน ามาต่อไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. ท าการต่อไฟเพื่อให้โคมไฟสามารถกดสวิตส์เปิดปิดได้แล้วก็ท าปลั๊กให้สามรถใช้งานได้ 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
9. เสร็จแล้วท าการปิดกล่องให้สวยแล้วก็ใช้สว่านเพื่อเจาะขันน็อตใส่ที่ตั้งหลอดไฟ 
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10. ท าการน าเทปมาปิดส่วนที่ไม่อยากให้โดนแล้วท าการพ่นสี 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
11. ลอกเทปใสที่ติดไว้ออกและตรวจสอบความเรียบร้อย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 
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ชื่อ – นามสกุล       :  นายอัครินทร์ สุทัศน์เสถียรชัย 
วัน เดือน ปีเกิด    : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
สถานที่เกิด    : สมุทรปราการ 
การศึกษา    : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
เบอร์โทร    : 099-123-9088 
สถานศึกษา    :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ   : ประธานโครงการ 
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 ชื่อ – นามสกุล    :  นายวีระเจริญสุข 
วัน เดือน ปีเกิด    : 7 มีนาคม พ.ศ. 2544 
สถานที่เกิด    : สมุทรปราการ 
การศึกษา    : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
เบอร์โทร    : 098-362-4148 
สถานศึกษา    :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ   : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
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ชื่อ – นามสกุล     :  นางสาวธันย์รดา มูลสุข 
วัน เดือน ปีเกิด    : 2 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2545 
สถานที่เกิด    : สมุทรปราการ 
การศึกษา    : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
เบอร์โทร    : 095-312-4293 
สถานศึกษา    :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ   : เหรัญญิก 
 


