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บทคัดย่อ 

 
หัวข้อโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ “เสื้อถักไหมพรม” 
   (Knitting Sweater Artifact) 
 
ผู้จัดท าโครงการ 1. นางสาวภัคญดา      วรศุภมงคล   รหัสประจ าตัว    39436 ปวช.3/3 

2. นางสาวชมพูนุช      เอกศิริ   รหัสประจ าตวั  39032 ปวช.3/3 
3. นางสาวประภาพร   คงพิมาย       รหัสประจ าตัว   39271 ปวช.3/3 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์ 
สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 
สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
……………………………………………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 
จากการด าเนินโครงการ เร่ือง การประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม ท าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

พัฒนางานฝีมือ กรรมวิธีการประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม ซึ่งเป็นการสร้างงานนายได้และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของไหมพรมโดยมีวัตถุประสงค์ 
 จากการด าเนินโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เสื้อถักไหมพรม สามารถบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของวิชาโครงการ และได้เก็บเงินจากสมาชิกภายในกลุ่มคนละ 430 บาท จ านวน 3 คน 
เป็นเงิน1,290 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน บ้านเลขที่ 820/2 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มิถุนายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เป็นเงิน 1,290 บาท 
 พบว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความสวยงามและปราณีตค่าเฉลี่ย 4.59 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมาด้านความแปลกใหม่ที่ดูทันสมัยมีค่าเฉลี่ย 4.30 และ
ด้านการใช้งานได้จริงของสิ่งประดิษฐ์มีค่าเฉลี่ย  4.45 ตามล าดับ 

 
 
 
 

(ก) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การด าเนินการคร้ังนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุงล่วงได้ หากปราศจากความช่วยเหลือจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าวิชาซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์ และ 
อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี ตลอดจนอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่คณะ
ผู้จัดท า ทางคณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ คณะผู้จัดท าได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ จากท่าน
อาจารย์ทุก ๆ ท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ท้ายสุดนี้ คณะผู้จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และขอมอบคุณค่าและ
ประโยชน์ของรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับนี้เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ 
ตลอดจนครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอนคอยให้ก าลังใจ สนับสนุนให้คณะ
ผู้จัดท าได้ศึกษาและด าเนินโครงการส าเร็จตามความมุ่งหวัง 
 
          
 

                                                                                 ขอขอบพระคุณ 
          
                                                                                                                   คณะผู้จัดท า 

โครงการสิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม 
 

 

 

 

 

 

(ข) 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องการท าเสื้อถัก จากไหมพรมได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่และ
ขยายความรู้เกี่ยวกับการนาเสื้อถักไหมพรมมาใช้ประโยชน์ให้มากข้ึนเสื้อถักไหมพรมเป็นผลพลอย
ได้ จากการถักไหมพรม เป็นงานหัตถศิลป์ที่ท าเพื่อการน าไหมพรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการ 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้การถักเสื้อไหมพรม เป็นการต่อยอดให้บุคคลว่างงานมีอาชีพเสริมหา
รายได้ ระหว่างเรียนการส่งเสริมและการอนุรักษ์การใช้ไหมพรม โดยให้มีการผลตอย่างต่อเน่ืองมี
การพัฒนา รูปแบบตลอดเวลา จึงมีการถ่ายทอดให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในกา ร
ประกอบอาชีพ ให้กับแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อเป็นการใช้ไหมพรมให้เป็นระ
โยชน์อื่นๆได้อย่างมี คุณภาพ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กมีความรู้ในเรื่องของการงานเพื่ออาชีพ ที่จะน าไปใช้ ในอนาคตได้ ใน
ปัจจุบันเสื้อถักไหมพรมก าลัง เป็นแฟชั่นที่นิยมของวัยรุ่นในตอนน้ี ที่วางขายตามท้องตลาด ค่อนข้าง
มีราคาแพง คณะผู้จัดท ามีไอเดียร ส าหรับการท าเสื้อถักไหมพรมไว้ใช้เองหรือจ าหน่าย จนบางครั้ง
กลายเป็นแฟชั่นเพื่อให้เกิดความ สวยงามในการสวมใส่ 

 
ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการจัดท าเสื้อไหมพรมขึ้นมาเพื่อเผยแพร่และ 

ขยายความรู้เกี่ยวกับการน าไหมพรมมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ซื้อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตัวสินค้าออกมาเป็นเสื้อถักที่ท าจากไหมพรม
ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ เพื่อด าเนินสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นงานหัตถศิลป์ที่
สวยงามและทรงคุณค่า ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือด้วยเป็นที่
แพร่หลายในทุกๆช่วงอายุคน เพราะไหมพรมนั้นเป็นที่รู้จักกันมานานมาก ทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งนั้นมีถิ่นฐานการผลิตอยู่ทั่วทุกมุมโลกและเป็นที่ รู้จักกันมานาน การ
ประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรมพร้อมวิธีการในการประดิษฐ์และวิธีการท าให้กับผู้ที่ต้องการประดิษฐ์
หรือท าตามความสามารถ ลงมือท าตามวิธีการได้สามารถน าสิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรมไปจัด
กิจกรรมหรือนิทรรศการต่างๆและ เป็นของฝาก ของรางวัลหรือของช าร่วยก็ได้ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้การถักเสื้อไหมพรม 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการถักเสื้อไหมพรม 
5. เป็นผลงานที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

เป้าหมายของโครงการ 
1. การนาผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
2. สามารถนามาเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันได้ 
3. สร้างผลก าไรและรายได้ให้กับนักศึกษา 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 
1. น าเสนอผลงานเพือ่ให้คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ  
2. สามารถสร้างรายได้และเกิดทักษะวิชาชีพ 
3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไหมพรมให้มีคุณค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  
 ในโครงการถักไหมพรม เป็นโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทางคณะผู้จัดท าได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์
ดังนี ้
  1.แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  2.แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  3.ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 4 P’s 
  4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  การออกแบบหมายถึง เป็นการสร้างรูปลักษณ์ของชิ้นงานโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการออกแบบและน ามาใช้ให้การออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณค่าและ
น่าสนใจยิ่งขึ้น การปรับปรุงแบบผลงานหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมและดูมีความแปลก
ใหม่ขึ้นการออกแบบมีอยู่หลายประการกล่าวคือ  
  1.การออกแบบ มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เรา เกี่ยวข้องกับ
ทุกระดับ อายุทุกเพศ ทุกอาชีพ จะช่วยให้ผู้พบเห็นมีความเข้าใจชัดเจนขึ้น 
  2.การออกแบบ ควรมีหลักการและข้อควรค านึงก่อนการเร่ิมงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่
ถูกต้อง รัดกุม และวางแผนการด าเนินงานให้ส าเร็จไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
  3.การวางแผนการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไปตามขั้นตอนและ
ประหยัดเวลา ดังนั้นการออกแบบคือการวางแผนที่ดี 
  4.การน าเสนอผลงาน ผลงานการออกแบบและช่วยให้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันอย่าง
ชัดเจน  
 ผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นได้ จับต้องได้ หรือสัมผัสได้ สิ่งที่
มีรูปร่างหรือคุณสมบัติทางกายภาพคือ สิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้อ การใช้ 
หรือบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการ 
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ความส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      1. ความส าคัญ ในด้านคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบที่ดีท าให้ผลิตภัณฑ์ มีความงามดึงดูด
ใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผู้บริโภคได้  
      2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวัสดุที่ดีเพื่อน าเข้าสู่ กระบวน การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพลงทุนน้อย แต่มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  
      3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและ มีความปลอดภัยในการใช้สอย  
      4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม ความ คงทนและความ
ปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการของตลาดท าให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขัน ทางการค้ากับผลิตภัณฑ์
ชนิดเดียวกันของบริษัทอื่น 
      5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบที่ดี 
บริษัทจะน าผลก าไรมาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิม  
      6. มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ เกี่ยวพันกันขึ้นด้วยการออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีรสนิยมอย่างเดียวกันได้ด้วย 
 
2. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในตลาดปัจจุบันถือว่า
ผู้บริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการตลาด 
จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจ
ซื้อ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้บริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผู้บริโภคของกิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผู้บริโภค
เหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่
ผู้บริโภคน ามาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด 
  พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล การซื้อ การใช้การ
ประเมินผลในสินค้าหรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ สามารถแยก ได้ดังนี้ 
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มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ด้วยการเดินทางไปจับจ่ายหาซื้อและใช้สินค้าหรือ
บริการตามความต้องการของบุคคล 

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ การพิสูจน์ความต้องการ การ
ตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจับจ่าย และการพูดคุยเพื่อค้นหาค ายืนยัน 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้ายที่เป็นครอบครัวแม่บ้าน หรือซื้อไปเป็น
ของขวัญให้บุคคลอ่ืน 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง 
กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การ
ซื้อ การใช้ การประเมินผล และการก าจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพื่อสนองความต้องการ
และความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความพอใจ 
(อ้างอิงจาก http://jang1192.blogspot.com/2013/08/ )  
 
3.ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 4 P’s 
 การวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P’s กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมาย แต่เป็นที่รู้จักและ
เป็นพื้นฐานที่สุดคือการใช้ 4 P’s (Product Price Place) ซึ่งหลักการใช้คือการวางแผนในแต่ละส่วน
ให้เข้ากันและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือก Promotion เอาไว้ให้มากที่สุดในบางธุรกิจ
อาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนทั้ง 4P’s ได้ทั้งหมดในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรเพราะ เราสามารถค่อยๆ
ปรับกลยุทธ์ได้ ส่วนผสมทางการตลาดได้เหมาะสมที่สุด (4P’s อาจจะเรียกว่า Marketing Mix) 
ได้แก่ 

 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใด ๆ ที่น าเสนอเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการของตลาดให้ได้รับความพึงพอใจ" ดังนั้นจากความหมายนี้ "ผลิตภัณฑ์" จึงมีความหมายที่
กว้างครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดหรือ
ผู้บริโภค 
  2.ราคา (Price) คือจ านวนเงินที่ลูกค้าจ่ายส าหรับค่าสินค้า การก าหนดราคาเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างมากเพราะผลก าไร นั้นจะส่งผลต่อการอยู่รอดของบริษัท การตั้งราคาจะต้องตระหนักและ
ค านึงถึงการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้า อุปสงค์อุปทานของตลาด สภาวะการทางเศรษฐกิจ
ในช่วงนั้นๆ การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน 
   3.สถานที่จ าหน่าย (Place) หมายถึง การให้บริการสินค้าซึ่งมีความสะดวกต่อผู้บริโภคใน
การที่จะพบเห็นและเข้าถึงสินค้า เป็นสถานที่ที่น าเสนอสินค้าเป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า 
อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ท าการกระตุ้นให้เกิดความต้องการผ่านข้อมูลในการท าโปรโมชั่นต่างๆ การ
เลือกท าเลหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายควรพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าว่าคือใครเพื่อ



6 

 

ท าการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เช่น ช่องทางการจัด
จ าหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลีก หรือตัวแทนขายสินค้า 
  4.การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือ กิจกรรมทางการตลาด ส าหรับสื่อสารข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาด เพื่อให้ตลาดหรือผู้บริโภคนั้นมี
ทัศนคติที่ดีชักจูงใจและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า โปรโมชั่นมีเคร่ืองมือที่เรียกว่า 
"Promotional Mix" ส่วนประสมการส่งเสริมทางการตลาดที่ส าคัญ มีดังนี ้

4.1 การโฆษณา (Advertising) 
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
4.4 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 
4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ชินวัตร พลโคตรและคณะผู้จัดท า (2558) โครงการสิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จากไหมพรม 
โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จากไหมพรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ไม่มีอาชีพ 
3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม  
4. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า  
คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการศึกษาโดยสืบหาข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค้นคว้าจาก

ห้องสมุดศึกษาวิธีการประดิษฐ์ จากบทความต่างๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้จัดท ามีความสนใจในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากไหมพรม จากการศึกษาในเร่ืองดอกไม้จากไหมพรม ท าให้คณะผู้จัดท าได้มี
ความรู้ในเร่ืองต่างๆได้เป็นอย่างมาก ได้ประสบการณ์จากการท างานเป็นหมู่คณะ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก 

ศิรินญา  ยังรัมย์ (2558) โครงการสิ่งประดิษฐ์การถักกระเป๋าไหมพรม โครงการนี้เป็น
โครงการประเภทประยุกต์ใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ   

1. เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจ าวันหรือของที่ระลึก  
2. มีรายได้เสริม   
3. เพื่อที่จะได้ ลงมือปฏิบัติจริง 
4. เพื่อให้ผู้เรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ผลการวิจัย/ผลการด าเนินโครงการ ปรากฏว่า เนื่องด้วยคณะผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับ

การถักกระเป๋า  จึงมีแนวความคิดจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์  เร่ือง  การถักกระเป๋า   อยากมีความรู้
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เร่ือง การถักกระเป๋า ต่าง ๆ  เพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน   เพื่อที่จะได้ออก  สัมภาษณ์  ลงมือ
ปฏิบัติจริง  และได้ศึกษาค้นค้าหาความรู้เร่ือง การถักกระเป๋า มาท าเป็นเว็บบล็อก ด้วยตนเอง  และ
น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ความรู้ 

อัยลักษณ์  ค าดี  (2562) โครงการสิ่งประดิษฐ์การท าหมวกจากไหมพรม โครงการนี้เป็น
โครงการประเภทประดิษฐ์หมวกจากไหมพรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อฝึกทักษะการถักหมวกจากไหมพรม 
2. เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความขยัน อดทน มีวินัยใน

ตนเอง  และมีความรักความสามัคคี  ประหยัดอดออม 
3. เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ระหว่างเรียนและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
ผลการวิจัย/ผลการด าเนินโครงการ ปรากฏว่า เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาคณะผู้จัดท า  การท า

หมวกไหมพรม จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการน าไหมพรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับครอบครัวเราจึง
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสีสันที่แปลกใหม่ และเป็นจุดสนใจ โดยการน าไหมพรมสีสันต่างๆ มาประยุกต์
ให้เป็นลวดลายต่างๆเพื่อเป็นการสืบสานผลิตภัณฑ์ของสินค้าเดิมที่มีอยู่ไปสร้างจุดเด่นและ จุด
สนใจ และเผยแพร่หมวกไหมพรมให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป โดยการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ 
สีสันที่แปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น เพื่อที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย และท าให้เป็นจุดสนใจในการซื้อ 
ไม่ว่าจะเป็นสีสันและลวดลายที่เป็นการประยุกต์และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสามารถใช้เป็นของที่
ระลึก ของช าร่วย ของฝากในเทศการงานต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเพิ่มรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 

ผลจากการด าเนินงาน พบว่าสามารถท าหมวกไหมพรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการ
น าเอาไหมพรมที่หาซื้อได้ง่ายมาสร้างผลิตภัณฑ์ และเป็นการน าผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเศรษฐกิจขนาด
ย่อมในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยังสร้างความแปลกใหม่โดยน าเอาไหมพรมที่เหลือ
จากการถักหมวกมาประยุกต์ให้เป็นพวงกุญแจ ปอมปอม เพื่อให้เกิดการหลากหลายของตัวสินค้า 
พร้อมกับการน าเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและยังเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอีกท าให้ได้ผลดี
ในการลดต้นทุนและสร้างผลตอบแทนในธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินโครงการ 
 
วิธีการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ  
 1.เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 
 2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 
 3.ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าสิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหม 
 5.จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
 6.จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ 
ขั้นท่ี 2ขั้นด าเนินงาน  
 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
 2.ปฏิบัติงานโดยเร่ิมจากกการงานโครงสร้าง 
 3.ท าการออกแบบแพทเทิร์น 
 4.ท าการวัดขนาดเสื้อที่ต้องการ 
 5.เร่ิมถักเส้นไหมพรมของเสื้อ 
 6.ถักตามรูปแบบที่ต้องการของแต่ละชิ้นส่วน 
 7.น าแต่ละชิ้นส่วนมาถักต่อกันจนเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 
 8.น าเสื้อไปใส่หุ่นโชว์ 
ขั้นท่ี 3ขั้นประเมินผล 
 1.สรุปผลของการปฏิบัติงานและงบประมาณ 
 2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
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แผนการปฏิบัติงาน 
  

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 820/2 ถนน เทพารักษ์ ต าบล เทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
  รหัสไปรษณีย์ 10270 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,290 บาท 
       1.  ไหมพรม                    320 บาท 

2.   ไม้นิตต้ิง             60 บาท 
3.   ไม้โครเชต์        30 บาท 
4.    กรรไกร         20 บาท 
5.    หุ่นต้ังโชว์         250   บาท 

รวม        680 บาท 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
       1.   วางแผนขั้นตอนการท างาน 
       2.   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
       3.   ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
       4.   การตรวจสอบความเรียนร้อยของเสื้อถักไหมพรม 
       5.   สรุปผลการด าเนินงาน 
ความเป็นมาของธุรกิจ 
 เสื้อถักไหมพรมเป็นผลพลอยได้จากการถักไหมพรม ซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่ท าเพื่อการน า
ไหมพรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้การถักเสื้อไหมพรม และเป็น
การต่อยอดให้บุคคลว่างงานมีอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียน โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการจัดท าเสื้อไหมพรมขึ้นมาเพื่อเผยแพร่และ
ขยายความรู้เกี่ยวกับการน าไหมพรมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ซื้อ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตัวสินค้าออกมาเป็นเสื้อถักที่ท าจากไหมพรม
ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ เพื่อด า เนินสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นงานหัตถศิลป์ที่
สวยงามและทรงคุณค่า 
ผลิตภัณฑ์ 
 การเสื้อถักไหมพรม (Knitting Sweater Artifact)  
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แผนบริหารจัดการ 
  

   
                                                          นางสาว ภัคญดา วรศุภมงคล        
 (ประธานโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         นางสาว ชมพูนุช เอกสิริ                                      นางสาว ประภาพร คงพิมาย 
          (รองประธานโครงการ)                                                                              (เหรัญญิก) 
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แผนการตลาด 
1.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 กลุ่มสมาชิกโครงการสิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม เป็นการน าไหมพรมมาถักให้เป็นเสื้อ
ตามแบบที่ต้องการ โดยการน าไหมพรมสีสันต่างๆ มาประยุกต์ให้เป็นลวดลายต่างๆเพื่อเป็นการสืบ
สานผลิตภัณฑ์ของสินค้าเดิมที่มีอยู่ไปสร้างจุดเด่นและจุดสนใจ และเผยแพร่เสื้อถักไหมพรมให้
เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กลยุทธ์ราคา (Price) 
 วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตของโครงการให้มีการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยตั้งในราคา 199 
บาท ลูกค้าสามารถช าระเป็นเงินสด และสามารถช าระผ่านระบบ K-Mobile Banking ของทางร้าน 
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3.กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย (Place)  
 ทางร้านของเราสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบช่องทางออนไลน์ของทางร้านได้โดย 
ติดต่อผ่าน Facebook: Knitting Sweater Artifact หรือเบอร์โทรศัพท์ 099-631-1267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 1.มีการลดราคาให้กับลูกค้าเมื่อซื้อเสื้อคู่กับผ้าพันคอ ในราคา 259 บาทเท่านั้น!! 
 2.มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี (ลงทะเบียน)  
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แผนการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

เตรียมวัสดุอุปกรณ ์

ลงมือปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์

สรุปผลการจัดจ าหน่าย 
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แผนการเงิน 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,290 บาท 
แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ลักษณะปัญหา หรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข 
1 วัตถุดิบอาจจะไม่เพียงพอ ท าให้เกิดงานล่าช้า จัดเตรียมวัตถุดิบส ารอง 
2 สมาชิกมีเวลาไม่ตรงกัน ท าให้เกิดการส่งงาน

ล่าช้า 
จัดตารางเวลาให้ตรงกัน 

3 มีคู่แข่งจ านวนมาก มีสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้า
ประกวดจ านวนมาก 

ควรท าสิ่งประดิษฐ์ให้
สวยงาม ใช้งานได้จริง และ
จัดการส่งเสริมการขาย 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินโครงการ 
การด าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนจากยอดขายในการด าเนินโครงการ
และเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงในการด าเนินงาน 
รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว ภัคญดา วรศุภมงคล 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
24-28 มิ.ย.62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ  
1-12 ก.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหาบทที่ 1 (บทน า)  
15-31 ก.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหาบทที่ 2  (แนวคิด ทฤษฎี  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
 

1-16 ส.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทที่ 3 (วิธีการด าเดินโครงการ)  
2-6 ก.ย.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ)  
21 ก.ย.62 น าเสนอโครงการPresent คร้ังที่ 1  
1-31 ต.ค.62 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง  
14 พ.ย.62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนองาน โครงการ  
16 พ.ย.62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 แผนการตลาด 

แผนการผลิต การออกร้าน 
 

13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์  
16-20 ธ.ค.62 ก าหนดรูปส่งเนื้อหา บทที่ 4 ปฏิบัติงาน 

รายบุคคล+บัญชี+ผลการด าเนินงาน 
 

20-24 ม.ค.63 ก าหนดส่ง บทที่ 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ)  
27-31 ม.ค.63 ก าหนดส่งบรรณานุกรม  
3-7 ก.พ.63 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง  
10-14 ก.พ. 63 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24-28 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม เงินค่ารูปเล่ม แผ่นซีดี 1 แผ่น  
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นางสาว ชมพูนุช เอกศิริ 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
24-28 มิ.ย.62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ  
1-12 ก.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหาบทที่ 1 (บทน า)  
15-31 ก.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหาบทที่ 2  (แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
 

1-16 ส.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทที่ 3 (วิธีการด าเดิน
โครงการ) 

 

2-6 ก.ย.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ)  
21 ก.ย.62 น าเสนอโครงการPresent คร้ังที่ 1  
1-31 ต.ค.62 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง  
14 พ.ย.62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนองาน โครงการ  
16 พ.ย.62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 แผนการ

ตลาด แผนการผลิต การออกร้าน 
 

13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์  
16-20 ธ.ค.62 ก าหนดรูปส่งเนื้อหา บทที่ 4 ปฏิบัติงาน

รายบุคคล+บัญชี+ผลการด าเนินงาน 
 

20-24 ม.ค.63 ก าหนดส่ง บทที่ 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ)  
27-31 ม.ค.63 ก าหนดส่งบรรณานุกรม  
3-7 ก.พ.63 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง  
10-14 ก.พ. 63 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ   
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นางสาว ประภาพร คงพิมาย 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
24-28 มิ.ย.62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ  
1-12 ก.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหาบทที่ 1 (บทน า)  
15-31 ก.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหาบทที่ 2  (แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
 

1-16 ส.ค.62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทที่ 3 (วิธีการด าเดิน
โครงการ) 

 

 แผนธุรกิจ  
2-6 ก.ย.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ)  
21 ก.ย.62 น าเสนอโครงการPresent คร้ังที่ 1  
1-31 ต.ค.62 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง  
14 พ.ย.62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนองาน โครงการ  
16 พ.ย.62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 แผนการ

ตลาด แผนการผลิต การออกร้าน 
 

13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์  
16-20 ธ.ค.62 ก าหนดรูปส่งเนื้อหา บทที่ 4 ปฏิบัติงาน

รายบุคคล+บัญชี+ผลการด าเนินงาน 
 

20-24 ม.ค.63 ก าหนดส่ง บทที่ 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ)  
27-31 ม.ค.63 ก าหนดส่งบรรณานุกรม  
3-7 ก.พ.63 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง  
10-14 ก.พ. 63 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ   
17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24-28 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม เงินค่ารูปเล่ม แผ่นซีดี 1 แผ่น  
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการการประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
จ านวน
หน่วย 

@ 
จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 

20 ส.ค. 61 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 3 คน 430 1,290.00      1,290.00 
22 ส.ค. 61 ไหมพรม    7 ม้วน 45.00 320.00   970.00 

 กรรไกร    1 เล่ม 20.00 20.00   950.00 
 ไม้นิตต้ิง    1 คู ่ 60.00 60.00   890.00 
 ไม้โครเชต์    1 เข็ม 30.00 30.00   860.00 
 หุ่นต้ังโชว์    1ตัว 250.00 250.00   610.00 
           
           
           
           
           

รวม 1,290   680   610 

1
9 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
1.   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2.   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไหมพรม 
3.   เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 

 
แบ่งก าไรและคืนทุนให้สมาชิก 3 คน เท่า ๆ กัน คนละ 430บาท 

 
รายชื่อ      จ านวนเงิน 
1.  นางสาว ภัคญดา    วรศุภมงคล           430   บาท 
2.  นางสาว ชมพูนุช    เอกศิริ   430   บาท 
3.  นางสาวประภาพร  คงพิมาย   430   บาท 

รวม    1,290 บาท 
 

ทุนด าเนินงานจากสมาชิกในกลุ่ม  3  คน  คนละ  430  บาท 
     รวม                  1,290 บาท 
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

  
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินงานโครงการนวัตกรรม สิ่งดิษฐ์ เสื้อถักไหมพรม สามารถบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของวิชาโครงการ และได้เก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่ม 430 บาท จ านวน 3 คน เป็นเงิน 1,290 
บาท สถานที่ 820/2 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 
10270 
การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 
 1.เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
 2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
 3.เพื่อให้นักศึกษามีความริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรมทีปฏิบัติ 
1 24 มิ.ย.62 -ประชุมกลุ่มการท าโครงการ 
2 25 มิ.ย.62 -เสนองานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 26 มิ.ย.62-1ก.ค.62 -ส่งค าขออนุมัติโครงการ 

-ส่งเน้ือหาบทที่ 1 
4 26 ก.ค.62 -ส่งเน้ือหาบทที่ 2 
5 14 ก.ค.62 -ส่งเน้ือหาบทที่ 3 
6  -เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present งาน 

-จัดหาสถานที่ด าเนินการ 
-จัดหาสถานที่และงบประมาณด าเนินการ 

7 4 ก.ย.62 -ส่ง Power Point  (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม Present คร้ังที่ 1 
8 21 ก.ย.62 - Present โครงการคร้ังที่ 1 
9 1 ต.ค.62-31ต.ค.62 -ปฏิบัติงานภาคสนามระยะไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง 

10 6 พ.ย.62 -ส่ง  Power Point  
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรมทีปฏิบัติ 
11 15 พ.ย.62 -เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนน าเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
12 16 พ.ย.62 -น าเสนอโครงการ  Present คร้ังที่ 2 
13 13 ธ.ค.62 -งาน ATC นิทรรศน์ 
14 19 ธ.ค.62 -ส่งเน้ือหาบทที่ 4  
15 22 ม.ค.63 -ส่งเน้ือหาบทที่ 5 
16 30 ม.ค.63 -ส่งบรรณานุกรม 
17 3 ก.พ.63-7ก.พ.63 -ส่งภาคผนวก 
18 10 ก.พ.63-14ก.พ.63 -ส่งกิตติกรรมประกาศ  

-ส่งบทคัดย่อ 
-ส่งสารบัญ 

19 17ก.พ.63-21ก.พ.63 -ตรวจรูปเล่มโครงการ 
20 24 ก.พ.63-28ก.พ.63 -ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม + แผ่นซีดี 1 แผ่น 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 1.สมาชิกในกลุ่มขาดความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการท างานสิ่งประดิษฐ์ 
 2.สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกัน 
 3.มีปัญหาในการแบ่งหน้าที่ในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ แนะแนวทางในการพัฒนา 
 1.หาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และลองฝึกฝนการท าให้เกิดความช านาญ 
 2.ประธานได้มีการแบ่งเวลาให้สมาชิกกลุ่ม 
 3.ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมของสมาชิกกลุ่มในการแบ่งหน้าที่การท างาน 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

                           -แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

-บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ     สิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม (Knitting Sweater Artifact) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ์ 2563 
สถานท่ีการด าเนินงาน     820/2 ถนน เทพารักษ์ ต าบล เทพารักษ์ อ าเภอ เมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 
ประมาณการค่าใช้จ่าย              1,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวประภาพร คงพิมาย  รหัสประจ าตัว 39271 ปวช.3/3 
2.    นางสาวชมพูนุช เอกศิริ              รหัสประจ าตัว 39303 ปวช.3/3 
3.    นางสาวภัคญดา วรศุภมงคล รหัสประจ าตัว 39436 ปวช.3/3 

   ลงชื่อ..........................................................ประธานโครงการ 
           (นางสาวภัคญดา  วรศุภมงคล)   ........./........./........ 

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
....................................................................................  .................................................................................................. 

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

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

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

(อาจารย์ธนน  ลาภธนวิรุฬห์ )        (อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์)  

…...../......./.......     ......./......./.......  
ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

             (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์)           ......./......./....... 
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ชื่อโครงการ   สิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม (Knitting Sweater Artifact)  

 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่ม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ธนน  ลาภธนวิรุฬห์  

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวภัคญดา วรศุภมงคล  ประธานโครงการ  
2. นางสาวชมพูนุช เอกศิริ   รองประธานโครงการ 
3. นางสาวประภาพร คงพิมาย   สมาชิกกลุ่ม 

 

หลักการและเหตุผล 

เสื้อถักไหมพรมเป็นผลพลอยได้จากการถักไหมพรม ซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่ท าเพื่อการน าไหม

พรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้การถักเสื้อไหมพรม และเป็นการต่อ

ยอดให้บุคคลว่างงานมีอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียน โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด

ความคิดที่แปลกใหม่  

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการจัดท าเสื้อไหมพรมขึ้นมาเพื่อเผยแพร่และขยาย

ความรู้เกี่ยวกับการน าไหมพรมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อ เป็น

การเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตัวสินค้าออกมาเป็นเสื้อถักที่ท าจากไหมพรมตามที่ออกแบบ

และวางแผนไว้ เพื่อด าเนินสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นงานหัตถศิลป์ที่สวยงามและทรงคุณค่า 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้การถักเสื้อไหมพรม 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการถักเสื้อไหมพรม 
5. เป็นผลงานที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

เป้าหมาย 
1. การน าผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
2. สามารถน ามาเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันได้ 

วิธีการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการออกแบบแพทเทิร์น 
4. ท าการวัดขนาดเสื้อที่ต้องการ 
5. เร่ิมถักเส้นไหมพรมของเสื้อ 
6. ถักตามรูปแบบที่ต้องการของแต่ละชิ้นส่วน 
7. น าแต่ละชิ้นส่วนมาถักต่อกันจนเป็นตามที่ออกแบบไว้ 
8. น าเสื้อไปใส่ในหุ่นโชว์ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 



28 

 

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   820/2 ถนน เทพารักษ์ ต าบล เทพารักษ์ อ าเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10270 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,290 บาท  
1. ไหมพรม      320 บาท 
2. ไม้นิตต้ิง        60 บาท 
3. ไม้โครเชต์        30 บาท 
4. กรรไกร         20 บาท 
5. หุ่นต้ังโชว์                            250    บาท 

รวม       680 บาท 
การติดตามผลและการประเมิน 

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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถสร้างรายได้และเกิดทักษะวิชาชีพ 
3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไหมพรมให้มีคุณค่า 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกัน 
2. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนัดเวลาในการท าโปรเจคให้ตรงกัน 
              2.   วัสดุที่น ามาใช้ควรหาแหล่งวัตถุดิบส ารองไว้ 
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ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   
        (อาจารย์ธนน  ลาภธนวิรุฬห์)                                                   (อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์)             
          อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ                           อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ       
 

      ลงชื่อ............................................. 
      (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) 
        อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทย์พณิชยการ 

ถนนสุขุมวิท ไปปากน้ า 

ถนนเทพารักษ์ 

ซอยเปรมฤทัย 

820/2 ถนน เทพารักษ์ 

ต าบล เทพารักษ์ 

อ าเภอเมือง                                     

จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย์ 10270 
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บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
โครงการ สิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม (Knitting Sweater Artifact)   
ท่ีปรึกษาโครงการ  อาจารย์ ธนน ลาภธนวิรุฬห์ 
ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ  อาจารย์ ศักดิ์สยาม สุทัศน์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ประภาพร คงพิมาย          ระดับชั้นปวช.3/3 เลขที่ 18 
                                   นางสาว ชมพูนุช     เอกศิริ            ระดับชั้นปวช.3/3 เลขที่ 22 
                                    นางสาว ภัคญดา    วรศุภมงคล      ระดับชั้นปวช.3/3 เลขที่ 38 
 

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)คร้ังที่ 1 
(โครงการ + บทที่ 1-3 แผนการด าเนินงาน 
และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

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

1-31 ต.ค.62   

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)คร้ังที่ 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จัดแสดงสินค้า/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ์) 

16 พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATCนิทรรศน์  13 ธ.ค.62   
12 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 4  16-20 ธ.ค.62   
13 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่  5 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   
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

    -รายงานผลประเมินจากแบบสอบถาม 

    -ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 

รายงานผลการประเมินโครงการสิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง สรุปได้ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แสดงค่าความถี่ และร้อยละ) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 เพศ 

1. เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 47 47.0 
หญิง 53  53 

รวม 100 100.0 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
 และเพศหญิงมีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53 
 

ตารางท่ี 2 อาชีพ 

2. อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
คุณครอูาจารย์ 1 1.0 
นักศึกษา 99 99.0 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าอาชีพคุณครูอาจารย์ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1  และนักศึกษา มี
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 99 
ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษา 

3. ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ปวช. 78 78.0 
ปวส. 22 22.0 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับการศึกษา ปวช. มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ  ระดับ ปวส.มี
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 
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ตรารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 

x   
 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 5 4 3 2 1 
1) ความสวยงามและความ
ปราณีต 

63 
(63.0) 

33 
(33.0) 

4 
(4.0) 

 
- 

 
- 

4.59 0.57 มากที่สุด 

2) ความแปลกใหม่ที่ดู
ทันสมัย 

37 
(37.0) 

56 
(56.0) 

7 
(7.0) 

 
- 

 
- 

4.30 0.59 มากที่สุด 
 

3)การใช้งานได้จริงของ
สิ่งประดิษฐ์ 

56 
(56.0) 

33 
(33.0) 

11 
(11.0) 

 
- 

 
- 

4.45 0.69 มากที่สุด 

4)ราคาเหมาะสมกับตัว
สินค้า 

47 
(47.0) 

31 
(31.0) 

22 
(22.0) 

 
- 

 
- 

4.25 0.80 มากที่สุด
และมาก 

5) ความเหมาะสมของ
ต้นทุนในการท า
สิ่งประดิษฐ์ 

57 
(57.0) 

34 
(34.0) 

9 
(9.0) 

 
- 

 
- 

4.48 0.66 มาก 

6) ความน่าสนใจ
สิ่งประดิษฐ์ 

58 
(58.0) 

38 
(38.0) 

4 
(4.0) 

 
- 

 
- 

4.54 0.58 มากที่สุด 

รวม  4.44 0.38 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความสวยงามและ
ปราณีตค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมาด้านความแปลกใหม่ที่ดู
ทันสมัยมีค่าเฉลี่ย 4.30 และด้านการใช้งานได้จริงของสิ่งประดิษฐ์มีค่าเฉลี่ย  4.45 ตามล าดับ 
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 แบบสอบถาม 
ใบประเมินโครงการสิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม 

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. ความสวยงามและความปราณีต      
2. ความแปลกใหม่ที่ดูทันสมัย      
3. การใช้งานได้จริงของสิ่งประดิษฐ์      
4. ราคาเหมาะสมกับตัวสินค้า      
5. ความเหมาะสมของต้นทุนในการท าสิ่งประดิษฐ์      
6. ความน่าสนใจสิ่งประดิษฐ์      

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………......……… 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
     กลุ่ม “เสื้อถักไหมพรม” 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ 

-รูปแบบสิ่งประดิษฐ์โครงการ 

-รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ 

-รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ 
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โครงการสิ่งประดิษฐ์เสื้อถักไหมพรม 

(Knitting Sweater Artifact)  
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วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

                            กรรไกร                                                                                          ไม้โครเชต ์

 

 

 

 

 

 

 

                           ไม้นิตติ้ง                                                                                                                 ไหมพรม 

 

                                                                                   หุ่นโชว์ 
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ขั้นตอนการผลิต 

1.ขึ้นต้นห่วง 

 

2.ถักต่อไปจนได้ 16 ห่วง  
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3.เร่ิมถักไหมพรมสีใหม่จนได้ 16 ห่วง 

 

4.พอถักได้เป็นผืนใหญ่แล้ว น ามาเย็บติดกันให้เป็นเกาะอก 
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5.ถักแขนเสื้อ 

 

6.น าแขนเสื้อที่ถักเสร็จ มาเย็บต่อจากเกาะอกที่ถักไว้แล้ว 
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ประมวลภาพอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมนิเทศ 
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ภาคผนวก ง 

-ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 
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                                                       นางสาว ภัคญดา วรศุภมงคล 

                                                       ชื่อเล่น มิ้น  

           ที่อยู่ 164/22 หมู่ 3 ต าบล บางพลีใหญ่  

                                                       อ าเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

                                                       เบอร์โทรศัพท์ 065-997-4451 
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  ชื่อ นางสาว ชมพูนุช เอกศิริ 

                                                          ชื่อเล่น นุช 

               ที่อยู่ 17/122 หมู่ 7 ต าบล ส าโรงกลาง  

                                อ าเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

     เบอร์โทรศัพท์ 083-941-6420 
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  ชื่อ นางสาว ประภาพร คงพิมาย 

                                                       ชื่อเล่น หวาน 

            ที่อยู่ 63/384 หมู่ 2 ต าบล บางเมืองใหม่  

                อ าเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270 

                                                       เบอร์โทรศัพท์ 063-949-6497 

 

  

 


